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  دور الضرب العثمانیة فى بالد البلقان
 "ًسرز نموذجا"   

  تامر مختار محمد.د    
  

اتسع نفوذ الدولة العثمانیة شرقا وغربا، وتحولت من إمارة صغیرة قائمة عند ملتقي 
إمبراطوریة عظیمة مترامیة األطراف، طرق التجارة لشمال غربي األناضول، إلي 

أمتدت حدودھا من إیران في الشرق إلي الجزائر في الغرب، وحدود النمسا في 
وأصبحت االمبراطوریة العثمانیة في موقع متمیز أمكنھا .الشمال ومصر في الجنوب

ومع .١م١٧-١٦/ھـ١١- ١٠ة العالمیة خالل القرنینمن السیطرة علي طرق التجار
م وأنضمام ١٥/ ھـ٩خالل القرن  ٢العثمانیة في وسط األناضول والبلقانتوسع الدولة 

المنطقة العربیة إلیھا، أصبح للدولة العثمانیة نظام نقدي موحد قائم علي عملتین 
، وللحفاظ علي ھذا النظام أسس ٤واألقجة الفضیة ٣السلطاني الذھبي: رئیسیتین

في مراكز مدنیة ) ٥بخانةضر(العثمانیون عددا كبیرا من دور ضرب المسكوكات
  وتجاریة ھامة، وھذه الدور غالبا ما تكون في المدن المشتھرة بمناجم 

                                                             
 جامعة حلوان –كلیة االداب   - مدرس بقسم اآلثار والحضارة.  
اینالجیك، خلیل، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلي اإلنحدار، ترجمة محمد األرناؤوط، دار  -١

  .١٩١:١٩٦، ص ص ٢٠٠٢المدار اإلسالمي، 
القرن التاسع عشر ومنذ بدایة " الجبل"یرجع إلي أصل لغوي تركي یعني " بلقان"إن إصطالح  -٢

المیالدي، شملت ھذه العبارة أشباه الجزر الثالثة الواقعة في شرق أوربا، والمتداخلة مع البر 
ھذه ). رومانیا –بلغاریا  –یوغسالفیا  –ألبانیا  –الیونان (األوربي الرئیسي، وھي تطلق الیوم علي 

مسة قرون من الحكم العثماني األقطار التي تشترك في وحدة جغرافیة وتراث سیاسي امتد طیلة خ
تقریبا، حسون، علي، العثمانیون والبلقان،  المكتب االسالمي للنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  .٧م، ص ١٩٨٦
لقبو بلقب سلطان تن الحكام العثمانیون نظراأل) السلطاني(عرفت الدنانیر العثمانیة باسم  -٣

ت بھذا االسم في معظم أراضي الدولة العثمانیة، فاشتھرت دنانیرھم الذھبیة بالسلطانیة، وقد عرف
/ ھـ١٢٥٨: ھـ ٦٥٦(العزاوي، عباس، تاریخ النقود العراقیة لما بعد العھود العباسیة من سنة 

  .١٣٥، ص ١٩٥٨، شركة التجارة والطباعة، بغداد، )م١٩١٧:  ١٣٣٥
إخشا فى المصادر التاریخیة اآلقجة ھى أصغر وحدات النقود الفضیة العثمانیة، ووردت غالبا بصیغة  -٤

" اورخان " المصریة، وھى كلمة تركیة معناھا اللغوى الضارب إلى البیاض ، وقد ضربت أول آقجة باسم 
وجاءت ھذه السكة مماثلة للنقود التى ضربھا السالجقة على الغرار ) م ١٣٢٨(ھـ  ٧٣٩فى عام 

  Aspornلنقدیة فى آسیا الصغرى ترجمة لكلمة التى أطلقت على ھذه القطعة ا" آقجة "البیزنطى،وتعد كلمة 
الصاوى، أحمد السید، نقود مصر العثمانیة، مركز . م ١٠/ ھـ٤أى البیضاء الشائعة فى بیزنطة منذ القرن 

  .٧٩م، ص ٢٠٠١الحضارة العربیة، الطبعة األولى، 
یة فارس) خانة(عربیة بمعني سك، و) ضرب(الضربخانھ ھي اسم مركب من كلمتین، ھما  -٥

وتعرف ). مركز سك العملة(ھذا ویسمیھا البعض . بمعني منزل أو دار، ومعناھا دار ضرب العملة
كذلك بدار السكة وھي منشأة صناعیة، تتبع باصدار نقود ذھبیة، فضیة، نحاسیة وبرونزیة، 
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 .٦الذھب والفضة أو القریبة منھا
ُسكَّت بھا ُعمالت الدولة العثمانیة، ما  ٧ضربللولقد تعددت المدن التى ضمت دورا 

بیة التي بین دور ضرب أفریقیة وأسیویة وأوربیة، ومن أھم دور الضرب األور
م دور الضرب ١٦: ١٥/ھـ١٠: ٩ظھرت أسماؤھا علي السكة العثمانیة في القرنین 

  . في منطقة البلقان
ومن أھم مراكز دور ضرب البلقان مدینة سرز، وھي مدینة تجاریة خضعت لنفوذ 
العثمانیین وضربت بھا سكة حملت أسماء سالطین بني عثمان العظام، أمثال محمد 

  .٨لیم األول والسلطان سلیمان القانونيالفاتح، السلطان س
وتحتفظ المتاحف العالمیة والمجموعات الخاصة بمجموعة من المسكوكات العثمانیة 
تنوعت مابین نقود ذھبیة، فضیة ونحاسیة تحمل أسماء السالطین العثمانیین العظام 

  . داري الضرب سرز وسیروز اءوأسم
  جغرافیة سرز 

 وسراي) siroz(بسیروزبكسر السین وسكون الراء وتعرف أیضا  "seres" زسر
)serrae (میال وتقع في  ٤٠، مدینة یونانیة مشھورة، تبعد عن والیة سالونیك حوالي٩

وفي العصر العثماني اعتبرھا الجغرافیون واحدة من أھم مدن منطقة شمالھا الشرقي، 
  .١٠البلقان

  موقع المدینة 
عند  مقدونیا علي سبع تالل، وتوجد اآلن في الیونانفي شرق " سیروز"سرز  تقع

الذي ) المحافظة(مركز اللواء  وھي. 33 ,°23وخط الطول : 03,°41خط العرض
                                                                                                                                                           

الخطیب، مصطفي عبد الكریم، معجم المصطلحات واأللقاب التاریخیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
كتخدا، أحمد الدمرداش، كتاب الدرة المصانة في اخبار الكنانة، . ٣٠٠، ص١٩٩٦لي، القاھرة، األو

  .١٥، ص١٩٨٩تحقیق عبدالرحیم عبدالرحمن، المعھد الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة، 
باموك، شوكت، التاریخ المالي للدولة العثمانیة، ترجمة عبد اللطیف الحارس، دار المدار  -٦

  .٧٨، ص ٢٠٠٥ اإلسالمي،
دار السك أو دار الضرب، لفظان لمسمي واحد، عرف األول في مغرب العالم اإلسالمي، بینما -٧

ودار السك مؤسسة صناعیة تابعة للسلطة الحاكمة، وإحدي الجھات . استخدم األخر في مشرقھ
النقدیة فھي الرئیسیة المھمة التي تؤید دورا كبیرا في تنمیة اقتصادیات المجتمع وتطویر أوضاعھ 

الجھة الوحیدة المخولة بإصدار النقود باختالف أنواعھا، صسواء كانت ذھبیة أو فضیة أو نحاسیة 
البالذري، أبي العباس . وما یسك خارج تلك الدار یعد زیفا وغیر قانوني، وجریمة تحاربھا الدولة

حنبلي، أبي ال.  ٦٥٧، ص ص ١٩٨٧أحمد بن یحیي، فتوح البلدان، مؤسسة المعاف، بیروت، 
، األحكام السلطانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، )م١٠٦٥/ ھـ٤٥٨ت (یعلي محمد بن الحسین 

  .١٧٩، ص ٢٠٠٠
8- Artuk, Ibrahim, Kanuni Sultan Suleymanadinabasilansikkeler, Turk tarihkurumu, 
Istanbul, Turkey, 2000, p. 87. 
9- Schaendlinger, Anton C. Osmanischenumismatikm Von den Anfängen des 
OsmanischenReichesbiszu seiner Auflösung, 1922, p.43. 
10- Bosworth, and others, The Encyclopaedia of Islam, Vol. IX, Brill, 1997, p.674. 
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عرف قدیما بنھر كان یُ  ،)doutlutschai( یحمل االسم نفسھ، علي نھر دوتلو جابي 
  .١١بین المجر والیونان )Struma(، وھو أحد روافد نھر ستروما  Pontusُبنطس 

  الفتح العثماني لمدینة سرز 
من أھم المدن البیزنطیة في منطقة سالونیك موضوع الدراسة ُتعد مدینة سرز كانت 

وكانت تعتبر مدینة  ،بالیونان، فقد خضعت لحكم الدولة البیزنطیة فترات طویلة
وقد تعرضت . دفاعیة ھامة لالمبراطوریة البیزنطیة وذات تحصینات حربیة قویة

ثم استعادھا . م١٠/ھـ٤علیھا في القرن  ئھمبعد أستیالعلي ید البلغار تدمیر المدینة لل
 واموأعاد١٣٤٥/ھـ٧٤٥كما غزاھا الصربیون في عام . البیزنطیون مرة أخري

م ١٣٤٥/ھـ٧٤٥إعمارھا بعد تتویج ستیفن دوشان كأمبراطور للصرب في عام
  . ١٢بناء قلعتھا ادواوأع

المد العثماني في تلك المنطقة وخالل مائة عام م بدأ ظھور ١٤/ھـ٨وخالل القرن 
خضعت منطقة البلقان لإلمبراطوریة العثمانیة ووقعت المدن الواحدة تلو االخري 

م، بعد معركة ١٣٧١/ ھـ٧٧١بأیدي العثمانیین، فقد وقعت مقدونیا في أیدیھم عام 
وقد  .١٤املالشھیرة والتي سیطر بعدھا العثمانیون علي وادي مارتیزا بالك ١٣مارتیزا

أختلفت األراء حول تاریخ خضوع مدینة سرز للدولة العثمانیة، فالبعض یذكر أنھا 
، ١٥م عقب انتصارھم في معركة مارتیزا١٣٧١/ ھـ٧٧٢خضعت لھم مؤقتا في عام

مدینة سرز قد ألحقت بإمالك الدولة العثمانیة في عھد السلطان مراد  أن ولكن المؤكد
خیر الدین " ید أحد كبار األمراء العثمانیون م علي١٣٨٣/ھـ٧٨٥في عام ١٦األول

                                                             
موستراس، س، المعجم الجغرافي لإلمبراطوریة العثمانیة، ترجمة شحادات عصام محمد، دار  -١١

  . ٣١٣، ٢٠٠٢ابن حزم، بیروت، 
12-Bosworth,TheEncyclopaedia, p.675. 

نتیجھ لمحاوالت السلطان مراد األول لفتح مدن البلقان تكون تحالف أوربي من الصرب  -١٣
یشا ضخما لمحاربة الجیش العثماني، وتقابل الجیشان عند نھر والبلغاریین والمجریین، وحشدوا ج

مارتیزا وأنتھت المعركة بھزیمة مروعة للتحالف األوربي، الصالبي، علي محمد، الدولة العثمانیة 
  .٥٩، ص ٢٠٠١عوامل النھوض وأسباب السقوط، شركة األمل، الطبعة األولي، 

، دار عین للدراسات )١٤٠٢-١٣٥٢/ھـ٨٠٥- ٧٥٣(نافع، أمیرة محمد، العثمانیون وأوربا  -١٤
  .١٧٨، ص ٢٠١٤والبحوث، 

أختلفت االراء حول ما إذا كانت مدینة سرز قد خضعت للسیطرة البیزنطیة أم للسیطرة  -١٥
ولكن تشیر الوقائع إلي أن المدینة كانت تخضع ) م١٣٨٢ -١٣٧١(العثمانیة في الفترة ما بین 
كان ھناك نزاع علي قطعة أرض بالقرب من مدینة  م، حیث١٣٧٥للسیطرة البیزنطیة في عام 

والتي كانت قد ُمنحت للدیر، ولكن عملیة المنح لم تنفذ ،Kutlumusسیروز بین أحد األفراد ودیر 
م رفع الدیر قضیتھ لالمبراطور البیزنطي وتم الحكم ١٣٧٥بسبب االحتالل الصربي، وفي عام 

  .١٧٨لصالح الدیر، نافع، العثمانیون وأوربا، ص
  ). م١٣٨٩:  ١٣٦٠/ ھـ٧٩١:  ٧٦١( تولي السلطان مراد األول  الحكم في الفترة ما ببن  -١٦
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بعد فتح العثمانیون لمدینة سرز استخدموا المدینة كقاعدة لحمالتھم و، ١٧"باشا
وأنشأوا فیھا قلعة حربیة . ١٨م١٣٨٥/ ھـ٧٨٦العسكریة ضد الصرب بدایة من عام 

 حصینة لحمایة حدود اإلمبراطوریة من الجھة الشمالیة، وظلت مدینة سرز كمدینة
  .عثمانیة رئیسیة الكثر من خمسمائة عام

  دور ضرب سرز 
علینا أال نغفل ما كان یجري في سرز إذا أردنا أن ندرس تاریخ السكة في مدینة 

أرجاء الدولة العثمانیة، وأن نھتم بالسكة المضروبة في أرجائھا، والظروف التي 
الدولة العثمانیة لم یكن نتیجة إلتساع أراضي ف. ١٩واكبت بدایة إنتاج السكة العثمانیة

ممكنا طرح النقود التي تحتاجھا األسواق في كل أنحاء الدولة في الوقت المطلوب 
وبالقدر الالزم، وقد ذللت ھذه الصعوبات بإقامة دور ضرب في العدید من المدن 

، ویجب أن نسجل ھنا أن دور الضرب العثمانیة منھا ما كان معروفا في ٢٠العثمانیة
قة واستمر في العصر العثماني، وأخري جدیدة أنشئت للمساھمة في العصور الساب

عالوة علي دار الضرب المركزیة في عاصمة  ،طرح النقود التي تحتاج إلیھا الدولة
  .٢١الخالفة إستانبول

وكانت دور الضرب تضطر لتوفیق عیار السكة التي كانت تضربھا مع ما ُیضرب 
بعض األحیان كان لكل دار ضرب سكة  في دار الضرب المركزیة باستانبول، وفي

  .٢٢تمیزت بھا
م شّكل البلقان مع ١٥/ھـ٩ومع التوسع اإلقلیمي العثماني في البلقان خالل القرن 

المنطقة الرئیسیة للنظام  ستانبولغربي ووسط األناضول بما في ذلك العاصمة إ
  .المالي للدولة العثماني

                                                             
  .١٨٠نافع، العثمانیون وأوربا، ص  -١٧

18 - Damali, Atom , OsmanliSikkeleriTarihi,EgeYayinlari, Istanbul, Turkey, 2012, vol 1, p. 
692. 

دراسة تاریخیة، مجلة المؤرخ ) ھـ ٢٥٤- ٢١( محمود، مني حسن، السكة اإلسالمیة في مصر، -١٩
  .٣٨٣، ص ١٩٩٩المصري، العدد الثاني والعشرون، یولیو 

وھي الدار التي أسست في . م١٣٢٨/ ھـ٧٢٨أسست  أول دار لسك النقود العثمانیة في عام  -٢٠
وقد ضربت فیھا العمالت الفضیة، وقد تعددت مدن الضرب في العصر العثماني . ھد أورخانع

 -جزایر –تونس  –تبریز  –بغداد  -بروسھ -أماسیا -أسكوب - أرضروم –أدرنة " ونذكر منھا 
 . ٢٢١مصر ، الصاوي، النقود المتداولة، ص  –طرابلس غرب  –دمشق  –حلب 

Artuk, Ibrahim, OsmanliBeyligininKurucusu Osman Gaziy, AitsikkeTurkiyemin, 
sosyalEkonomikTarihi (1071-1920, Ankara, 1980, p.27. 

مشكالتھا، مكتبة اآلداب، القاھرة،  -تطورھا-السید، سید محمد، النقود العثمانیة تاریخھا -٢١
  .١٣، ص ٢٠٠٣

  .١٣السید، النقود العثمانیة، ص  -٢٢
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في مراكز مدنیة عدیدة في  وأسس العثمانیون عددا من دور ضرب المسكوكات
منطقة البلقان، تتمیز بقربھا من مناجم المعادن الثمینة في مقدونیا والصرب 

وقد ازدادت بشكل ملموس أعداد دور الضرب العاملة في البلقان في .والبوسنة
:  ١٥٢٠/ ھـ٩٧٤: ٩٢٦(م خالل عھد السلطان سلیمان األول١٦/ھـ١٠القرن

ل عھد السلطان مراد الثالث ووصل عددھا ھناك ، ووصلت إلي ذروتھا خال)م١٥٦٦
ثاني دار ضرب سرز ومن أھمھا دار ضرب  ،٢٣خمسعشرة دارا في منطقة البلقان

  .٢٤عثمانیة في الجزء األوربي
ھي العملة األساسیة المستخدمة في االقالیم ) قجةاآل(الفضیة  نقودوفي البدایة كانت ال

ومن المرجح أن عدد دور ضرب . البلقانالعثمانیة المختلفة ومن ضمنھا منطقة 
م، وفي عھد بایزید الثاني كانت ١٥/ھـ٩قجة الفضیة كان محدودا حتي نھایة القرن اآل

، وفي فترة حكم سرزمنطقة البلقان بمفردھا تضم سبع دور ضرب أھمھا دار ضرب 
السلطان سلیمان القانوني إزداد عددھا ووصلت إلي ذروتھا خالل عھد مراد الثالث 

، حیث وصلت في منطقة البلقان وجزر بحر )م١٥٩٥:  ١٥٧٤/ھـ١٠٠٣: ٩٨٢(
  .٢٥إیجة وحدھا إلي خمس عشرة دارا

ومن المعروف أن ھذه الدور لم تكن تعمل كلھا في آن واحد، كما كانت ھناك فترات 
تعطلت فیھا بعض الدور تماما، فالفترات التي یشتد فیھا نشاط الدور ھي التي كان 

، فقد جرت العادة عند اعتالء كل سلطان جدید لعرش "دید السكةتج"یجري فیھا 
البالد أن یأمر بسك العملة باسمھ، وعندئذ یحظر استخدام السكة القدیمة، ویقوم الناس 

وقد جري تطبیق ذلك . بتسلیمھا للضربخانة والحصول بدال منھا علي السكة الجدیدة
عت األقجة القدیمة وضربت من ألول مرة في عھد السلطان بایزید الصاعقة، إذ جم

  . ٢٦جدید
وتتم ھذه " تصحیح السكة"وھناك حالة أخري یشتد فیھا نشاط دور الضرب أثناء 

العملیة نتیجة النخفاض قیمة السكة باالضافة لتزاید كمیات الزائف والمزور منھا بین 

                                                             
  .١٧٦ص باموك، التاریخ المالي،  -٢٣

24- Miles, George, The Athenian Agora, American School of Classical Studies at. Athens., 
vol, IX, 1962,  p.10 

  .١٧٦باموك، التاریخ المالي، ص  -٢٥
لخزینة الدولة، ًا كان الفرق بین العملة الجدیدة ناقصة الوزن والعیار والعملة القدیمة یحقق دخل -٢٦

اتخذت الدولة عملیة تجدید السكة وسیلة للخروج من أزمتھا المالیة النقدیة وذلك  ومعمرور الوقت
وقد أدت ھذه السیاسة إلي اخفاء الناس للعملة . دون التقید بجلوس سلطان جدید علي العرش

ة، كما أدت لحركات عصیان قام بھا جنود الدولة من وقت ألخر، واستخدامھا كمشغوالت للزین
، وأخرون، ترجمة صالح سعداوي، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مركز آیدین، محمد عاكف

  .٦٦٧- ٦٦٦،ص ص ١٩٩٩، ١األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة، استانبول، ج
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أیدي الناس، ومن ثم یقتضي األمر إعادة ضبط وزن السكة وعیارھا من جدید وھي 
  ملیة كان یتم اللجوء إلیھا بین الحینع

  .٢٧واألخر
/ ھـ٨٧٤والمؤرخ بعام  ٢٨الصادر من السلطان محمد الثاني فرمانویؤكد ھذا الكالم ال

ھو أمر موجة للسنجق بیك في عموم المدن العثمانیة، یذكر فیھ أن العمال وم، ١٤٧٠
اآلقجات الجدیدة، في دور الضرب المركزیة قد أرسلوا إلي دور الضرب في األقالیم 

وسوف یعلنون في األسواق حظر التعامل باآلقجة القدیمة المسحوبة من األسواق، 
 .٢٩ویؤكد علي أن من ال یطیع ھذا األمر سیعرض نفسھ للعقاب

  إدارة دور ضرب مدینة سرز
كانت دور الضرب في العصر العثماني ُتضبط وُتدار بإحكام وقوانین تصدرھا 

من خالل أنظمة متعددة، فدور الضرب الكبیرة القائمة في  الحكومة المركزیة وذلك
المراكز المدنیة الرئیسیة كانت تدار من قبل الدولة وكانت عملیاتھا الیومیة تتم 

في ظل نظام یدعي األمانة، بینما كانت  ٣٠أمین الدار: بإشراف موظف الدولة ویسمى
  .٣١دور الضرب الصغیرة تخضع عادة لنظام االلتزام

عملة الُملتزم الخاص بھا فھناك ُملتزم یختص بالذھب وآخر بالفضة أو  كان لكلو
حیان كان الُملتزم یجمع بین النقود الثالثة، وفي ھذه الحالة النحاس، وفي بعض األ

                                                             
جرت العادة عند تولي سلطان جدید للحكم أن یرسل خط شریف بالسكة والخطیة والشنك أي  -٢٧

اعالن السرور باطالق الصواریخ باسم السلطان الجدید، وكانت تؤخذ من أمین الضربخانة قوالب 
السك المنقوشة باسم السلطان السابق الي جانب العمالت المضروبة فیھا باسمھ أیضا والتي لم 

ي حیز التناول بعد، وتوضع في كیس یعرف بكیس السكة القدیمة، ثم یختم علیھا إیذانا بعدم تخرج ال
السك بھا ثانیة، ثم تسلم ألمین دار الضرب، الجعار، منال، نقود مدینة القسطنطینیة، رسالة 

  .٢٥٢، ص ٢٠٠٨ماجستیر، غیر منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
  ).م١٤٨١:  ١٤٥١/ ھـ٨٨٦:  ٨٥٥( الحكم في الفترة  ما ببن  ولي السلطان محمد الثاني -٢٨

29 - Akgunduz, A, OsmanliKanunnameleriVeHukukiTahlilleri, Istanbul, Fey Vakfi, 1990-
94, Vol.1, p.p. 384-386. 

كان امین دار الضرب یعین من قبل السلطان العثماني لالشراف علي شئون دار الضرب  -٣٠
السلطانیة وفقا لألوامر السلطانیة ومین دار الضرب یقع علي عاتقھ عبء جمیع  وضبط أمور السكة

المسئولیات ومنھا إدارة دار الضرب واإلشراف التام علي عملھا فنیا وإداریا مع متابعة سیر العمل 
بكل دقة واتقان، وكان یساعده في ذلك كتخدا وسكھ زن باشي، وكاتب، وسمسار، وصاحب عیار، 

، أباظة، عبده إبراھیم، النقود المتداولة في مصر في عصر محمد "سرجشمھ"إسم أو ما عرف ب
  .٣٢٠، ص ١٩٩٩علي باشا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 

pakalın, mehmetzeki, osmanlıtarihdeyimleriveterimlerisözlüğü, Vol 1. Istanbul,1971, p. 
525.  

  .٦٧٣ة العثمانیة، ص آیدین، الدول -٣١
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كان ُیحاسب وفق نوع العملة ذھبیة كانت أم فضیة، وفي بعض األحیان یمكن أن 
  .٣٢حدةیحصل الملتزم علي حق إدارة أكثر من دار ضرب وا

وفي حالة عدم تقدم أحد ألخذ االلتزام بالسعر المقرر في دفاتر المقاطعات، كانت 
أي أمانة " أمانت بر وجھ التزام" تخضع دار الضرب لنظام مزدوج ُیطلق علیھ اسم 

علي سبیل االلتزام، ویقصد بذلك أن تقوم الدولة بتعیین أحد األمناء علیھا لتشغیلھا 
وفي المراحل التي كانت تدار فیھا دار الضرب  .ن الدولةویتقاضى األمین راتبھ م

بنظام األمانة كان یمكن التثبت من مقدار المعدن نظرا  ألن األمناء كانوا یدفعون 
  .٣٣رسوما عن كمیات المعدن المصنعة

تخضع لنظام االلتزام مثل معظم وبالنسبة لدور الضرب في مدینة سرز فقد كانت 
، وقد وصلتنا مقتطفات منفرمان سلطاني مؤرخ ٣٤البلقاندور الضرب في منطقة 

م یؤكد علي العمل في دار ١٤٧١: ١٤٦٠/ ھـ٨٧٥: ٨٦٤بالفترة ما بین عامي 
أمین " حاجي كمال"ضرب سرز من خالل نظام االلتزام، وینص القانون علي تعیین 

لدار ضرب سرز، لیقوم باإلشراف علي العمل فیھا، وأنھ سیذھب إلي ھناك 
اف علي نشاطات الملتزم وصاحب العیار، وبشكل عام لإلشراف علي كل لإلشر

  .  نشاطات دار الضرب
فعندما تجلب الفضة إلي دار الضرب ینبغي علي األمین أن یجلس ویراقب وزن 

. الفضة، ویذھب ھو وصاحب العیار مع الفضة للمسبك للتأُكد من تذویبھا بالكامل
أوزان النقود، وبعدھا یسلم األمین النقود لمالكي وبعد سك العمالت یجب أن یتأكد من 

ویتم كل ما سبق في حضور صاحب العیار ووكیل عن القاضي، وإذا ظھرت .الفضة
  .٣٥أي مخالفة أثناء عملیة السك یبلغ القاضي السلطان

سرز خالل العصر العثماني یخضع من الناحیة مدینة وكان العمل في دور ضرب 
رسل من توجیھات من األستانة بشأن صك النقود بأنواعھا القانونیة والشكلیة لما یُ 

أو وزنھا أو عیارھا ویشرف علي تنفیذ ھذه ) الطراز(سواء فیما یتصل بشكلھا 
  .٣٦القوانین أمین الدار

م نظام العمل في بعض دور ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤فرمان العثماني المؤرخ بعام الوحدد 
رب سرز، وینص الفرمان علي الضرب في األناضول والبلقان، ومن بینھا دار ض

بعض شروط العمل داخل الدار، ومنھا أنھ ینبغي شراء مائة درھم من الفضة بسعر  
أقجة في دور ضرب استانبول، بورسة، أیاسلوك، أماسیا وقونیة، وفي دار  ٢٨٥

. ٣٧أقجة ٢٨١آقجة، وفي دار ضرب نوفو بردو بسعر  ٣٨٣ضرب سرز بسعر 
                                                             

32- Tuncel ,Metin ,Darphane, CoğrafyaAraştırmaları, Ankara 1991, p.p. 501-503. 
33- Tuncel, Darphane, p.p.501. 
34 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol.1, p. 41. 
35 - Akgunduz, OsmanliKanunnameleri, p.p. 532:535. 

  . ٢٥٢الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، ص  -٣٦
  .٤١٥باموك، التاریخ المالي، ص   -٣٧
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في دور ضرب مدینة سرز كان أغلي من دور  ونستنتج مما سبق أن سعر الفضة
فرمان السلطاني ال ویحدد. الضرب األخري بما فیھا دار الضرب المركزیة استانبول

أقجة من كل مائة درھم من الفضة، یجب  ٣٣٠إضافة إلي األقجات المقطوعة بنسبة 
 .٣٨أن یضربوا ثالثة وثالثین قطعة من كل مائة درھم من الفضة

التأكید علي ضرورة االلتزام بھذه الشروط في العمل بداخل دور ویختتم الفرمان ب
. الضرب، وبتحدید فترة دفع األقساط علي الُملتزم إلي الدولة العثمانیة كل ستة أشھر

ر المرسوم بأنھ لن تقبل االدعاءات الُمسبقة بعدم التمكن من الدفع، وال یحق  وُیحذِّ
 .تقالیدمعارضة العامل إذا ما قام بأعمالھ تبعا لل

ِّق عیار سرز ویتضح من األوامر السلطانیة السابقة أن دور ضرب مدینة  كانت ُتوف
  . ٣٩السكة التي تضربھا مع ما كان ُیضرب في دار الضرب المركزیة باستانبول

  المناجم
تعد المعادن خاصة الذھب والفضة والنحاس عصب الحیاة بالنسبة إلي دور الضرب، 

یتحكم في حركتھا، ذلك ألن العمل بدار الضرب یعتمد اعتمادا والشریان الوحید الذي 
كلیا علي توافر المواد الخام الالزمة لسك النقود، ومن ھنا حرصت جمیع الدول 
اإلسالمیة بصفة عامة والدولة العثمانیة بصفة خاصة كل الحرص علي توفیر ھذه 

الخامات الالزمة من وقد وفرت الدولة العثمانیة . ٤٠المعادن وجلبھا إلي دار الضرب
  :المعادن الثمینة لضرب السكة من مجموعة مصادر متنوعة ھي 

ما تحصل علیھ الدولة من مناجم التعدین التابعة لھا، أو عن طریق شراء  -١
  .المعادن الخام من مصادرھا التعدینیة

ما یتوفر للدولة من النقود التي یعاد سكھا سواء كانت مزیفة، وترید الدولة  -٢
 .یھا، أو التي ترید الدولة إصالحا في نمطھا وعیارھا وأوزانھاالقضاء عل

  .ما تحصل علیھ دار الضرب من خامات المعادن الثمینة عن طریق التجار -٣
ویالحظ أن الدول اإلسالمیة قد اھتمت بالمعادن الثمینة الستخدامھا في ضرب السكة، 

لت الحكوم ة قدرا كبیرا من اھتماماتھا ومنھا الدولة العثمانیة، فمنذ أیامھا األولي حوَّ
وأحد المصادر الھامة . نحو زیادة الوفرة المعدنیة والمالیة في األراضي العثمانیة

 .٤١للمعادن الثمینة كان بالطبع المناجم ذاتھا
ومن المؤكد أنھ بعد انھیار الحكم المغولي انحسرت أھمیة الطرق التجاریة في شرق 

ب والفضة والنحاس الثمینة، وخالل تلك األناضول واشتد النقص في معادن الذھ
                                                             

38-Akgunduz, OsmanliKanunnameleri, Vol.1, p. 404. 
39- Tuncel,Darphane, pp.384-386.  

الشرعان، نایف بن عبد هللا، التعدین وسك النقود في الحجاز ونجد وتھامة في العصرین  -٤٠
األموي والعباسي، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، الریاض، الطبعة الولي، 

  . ٩٥، ص ٢٠٠٧
41 - Nerantzis, N, Pillars of Power: Silver and Steel of the Ottoman Empire, Mediterranean 
Archaeology and archaeometry, Vol.9, 2009, p.p 75- 76. 
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الفترة ظھرت ونشطت مناجم المعادن الثمینة في منطقة البلقان خالل أواخر القرن 
، والتي ترافقت ٤٢نوفو بردو -م وباألخص مناجم سدر كابسي١٤م وبدایة القرن ١٣

مع وصول السكسون وربما مستعمرون آخرون من بوھیمیا وھنغاریا، وقد أحضر 
ھم تقنیات متطورة الستخراج المعادن الثمینة من المناجم، مما جعل إنتاجھم ھؤالء مع

كل ھذا أدي إلي . یزداد بشكل ملموس ویتحول إلي مصدر دخل ھام لحكام البلقان
تسریع التوسع العثماني نحو المناجم الغنیة والمتواجدة في البلقان ومن بینھا المناجم 

  .٤٣الصغیرة القریبة من مدینة سرز
یغّیر العثمانیون تقنیات أو طرق إنتاج مناجم منطقة البلقان، فقد احترموا الكثیر  ولم

من القواعد والتنظیمات القائمة، كما فعلوا في العدید من المجاالت األخري في العدید 
من المناطق التي استولوا علیھا، كما احتفظوا أیضا بالمصطلحات السكسونیة 

ھو إخضاع ملكیة مناجم المعادن الثمینة للحكومة األصلیة، وكان التغییر الوحید 
  .٤٤العثمانیة

ونظرا لعدم كفایة المعادن الثمینة في نھایة العصور الوسطي حدث عجز في النقود 
المستخدمة في التبادل التجاري، وانعكس ذلك علي منطقة األناضول والبلقان في 

ظر تصدیر المعادن، العصر العثماني، فاقتضى األمر إتخاذ بعض التدابیر مثل ح
باإلضافة لوضع بعض الشروط الستخدام الُعمالت، ففي عھد السلطان محمد الفاتح لم 

وكان ُیسمح بتنقیة . ُیسمح ببیع الذھب ما لم یكن ھناك إذن من عامل الضربخانة
الفضة في معامل التكریر الموجودة داخل المناجم فقط، ثم ُتـنقل بعد ذلك إلي 

  .٤٥الضربخانة
سبة لمناجم الذھب في أوربا فمن المعلوم أن البندقیة خالل فترة الحروب وبالن 

ومناجم الذھب التي كانت . الصلیبیة قد استخدمت مناجم الذھب الغنیة في منطقة القرم
تأتي في المرتبة الثانیة واعتمدت علیھا أوربا كانت في السودان، ، وكان یجري نقل 

ن عن طریق البحر المتوسط، أما الذھب الذھب الُمستخدم في أوربا من السودا
م فكان یأتي بالدرجة ١٦/ھـ١٠المستخدم في األراضي العثمانیة حتي نھایة القرن 

 .٤٦األولي من مناجم منطقة البلقان، ومن إذابة العمالت الذھبیة األجنبیة

                                                             
 42 - Ümit, KOÇ, Yüzyıldan XVII. Yüzyıl Ortalarına Değişen Gümüş Arzı ve Yansımaları 
Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış, NO 27, 2009, p. 
271. 

  .٧٨-٧٧اریخ المالي، ص ص باموك، الت -٤٣
  .٦٦١ -١٢٤آیدین، الدولة العثمانیة، ص ص -٤٤
اوغلي، أكمل الدین أحسان، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، ترجمة، صالح سعداوي، مركز   -٤٥

  .٦٦١، ص ١، ج١٩٩٩االبحاث للتلریخ والفنون والثقافة االسالمیة باستانبول إریسكا، استانبول، 
  .٦٦١، ص ١اوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٤٦
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وتؤكد المؤشرات أن إنتاج الذھب قد شھد تزایًدا واضًحا في نھایة الُربع األول من 
 م خالل فترة حكم السلطان سلیمان األول والسلطان سلیم الثاني١٦/ھـ١٠القرن 

، ویتواكب ذلك مع ظھور مناجم الذھب بمنطقة )م١٥٧٤:  ١٥٦٦/ھـ٩٨٢:  ٩٧٤(
  . ٤٧البلقان في سدركابسي وكارایوفا

م من ١٤/ھـ٨أما عن معدن الفضة فقد تم تأمین حاجة الدول األوربیة إلیھ حتي القرن 
والمجر والبلقان، وبالنسبة للدولة العثمانیة فقد كانت األناضول أھم مصادرھا ألمانیا 

لتوفیر معدن الفضة والتي كانت تعمل فعلیا منذ العھد البیزنطي، كما استعانوا بمناجم 
م، وتضم ١٤-١٣/ ھـ٨-٧الفضة الغنیة في منطقة البلقان والتي ُكشفت في القرنین 

  ".٤٨مقدونیا، الصرب والبوسنة"مناجم 
وقد بذلت الدولة العثمانیة كل جھد لزیادة إنتاج ھذه المناجم لتأمین الطلبات المتزایدة 

ویظھر ھذا من خالل سجالت األلتزام الخاصة بمنطقة البلقان، إذ . ٤٩للمعادن الثمینة
م أكثر ١٦/ھـ١٠یتضح أن منجم سدر كابسي في منطقة البلقان كان في القرن 

د للمعادن الثمینة لدور الضرب  المناطق إنتاجا للفضة، وھو المنجم الرئیسي والُمورِّ
ُِدَر إنتاج الفضة . في مدینة سرز، إلى جانب المناجم الصغیرة القریبة من المدینة وقد ق

طنا  ٢٧:٢٦م بحوالي ١٥/ـھ٩خالل القرن ) نوفو بردو  -سدر كابسي( في منجمي  
قبل وبعد سیطرة  ٥٠البلقانفي السنة، وفي دراسة مقارنة بین ما تنتجھ كل مناجم 

ُدر  العثمانیین علیھا، یتضح النشاط الشدید لھذه الدور في العصر العثماني، حیث ق
أطنان في السنة، وبعده  ١٠إنتاج الفضة في البلقان قبل الحكم العثماني بحوالي 

  . ٥١طنا في السنة ٥٠بحوالي 
تصف القرن األناضول في من وبالنسبة لمناجم النحاس فقد كانت ُمركزة في

ومن الُمالحظ أن نشاط . ، وقد أنشئت دور الضرب بالقرب من ھذه المناجمم١٥/ـھ٩
مناجم النحاس في البلقان بقیت محدودة، ومن المرجح وجود منجم نحاس بالقرب من 

م ١٦/تھ١٠وفي القرن . م١٥/ـھ٩مدینة سرز، النتاجھا عمالت نحاسیة في القرن 
ور ضرب البلقان بالنحاس ومنھا دار ضرب مدینة أمدت مناجم النحاس في ھنغاریا د

سرز، وُمنع نقل النحاس الُمستخرج من مناجم ھنغاریا إلي األناضول وفق قانون 
 .٥٢صادر من الحكومة العثمانیة

                                                             
  .١٢٤باموك، التاریخ المالي، ص  -٤٧

48 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 273. 
  .٨٣باموك، التاریخ المالي، ص  -٤٩
احتوت البلقان علي الكثیر من مناجم المعادن الثمینة منھا مناجم ذات أنتاج كبیر وأخري ذات   -٥٠

 -صربیا  - سرز  -سالونیك  - نوفو بردو  -سیدرة كابسي(أنتاج صغیر ومن أمثلة ھذه المناجم 
  .Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 273، )البوسنة 

51 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 274. 
  .٨٦باموك، التاریخ المالي، ص  -٥٢
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ومن المؤكد أن العمل قد توقف في الكثیر من مناجم المعادن الثمینة في منطقة البلقان 
ضطرت دور الضرب المحیطة بھذه المناجم م، ومن ثم ا١٦/ھـ١٠في نھایة القرن 

  :إلغالق أبوابھا ومن بینھا دور ضرب مدینة سرز، ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا
علي الرغم من ظھور اإلمبراطوریة العثمانیة كدولة ذات قوة عسكریة : أوال

وسیاسیة، فمن المالحظ أنھا لم تكن في أي وقت من األوقات صاحبة عملة قویة، 
زن العملة الرسمیة للدولة العثمانیة وھي اآلقجة الفضیة نالحظ أن اآلقجة وبالنظر لو

فقد استطاعت الدولة العثمانیة المحافظة . فقدت قیمتھا بشكل عكسي مع إزدھار الدولة
علي وزن اآلقجة حتي فتح القسطنطینیة، وبعد اتساع الفتوحات في الشرق والغرب 

جة العثمانیة حققت انخفاضا واضحا علي ازدادت األعباء المالیة، ولوحظ أن اآلق
وقد واجھت الدولة العثمانیة ھذا األمر بتخفیض سعر النقود . الرغم من ازدھار الدولة

  . ٥٣بدال من جمعھا أكثر من مرة
وقد أجمع المؤرخون علي أن مسیرة االقتصاد العثماني ومالیة الدولة اتخذت منعطفا 

م، فاالستقرار والتوسع ١٦/ھـ١٠من القرن ھاما نحو األسوأ خالل العقود األخیرة 
حل مكانھما الركود واألزمات والتراجع، وبدأت الصعوبات المالیة في أوروبا وحول 
البحر المتوسط تؤثر علي النقد العثماني، ولم یكن متاحا لآلقجة أن تتخطي ھذه 

ت م دخل١٦/ھـ١٠الصعوبات فبعد تخفیضات قیمة اآلقجة التي تمت في نھایة القرن 
اآلقجة في مرحلة طویلة من عدم االستقرار مما أثر علي مستوي إنتاج دور الضرب 

  .  ٥٤في البلقان
لم یكن العثمانیون یسمحون بالتجارة الحرة للمعادن الثمینة، كما قاموا بمنع : ثانیا

تصدیرھا لخارج األراضي العثمانیة، وھكذا سیطروا علي المعادن الثمینة بشكل 
اما علي المنتجین إرسال ما ینتجون من الفضة والذھب لدار سك كبیر، لذا كان لز

م لم ١٦/ ھـ١٠العملة بناًء علي سعر محدد تبعا لظروف السوق، وفي منتصف القرن 
یتقبل أصحاب اإلنتاج األسعار المنخفضة المفروضة علیھم، وعلي الرغم من 

لخارج األراضي  اإلجراءات الشدیدة من قبل الدولة نجح التجار في تصدیر إنتاجھم
  .٥٥العثمانیة وعدم تسلیمھ لدور الضرب

مثلت الحروب التي خاضتھا اإلمبراطوریة العثمانیة عبئا عظیما علي میزانیة : ثالثا
م ضد الصفویین، وخالل حصار العثمانیون ١٦/ھـ١٠الدولة وأھمھا حروب القرن 

الداخلیة لفیینا للمرة الثانیة صارت مصاریف الحروب تستنزف الموارد 
  .٥٦لإلمبراطوریة العثمانیة وبدأت تعاني الخزینة من دفع  دفع رواتب الجند

                                                             
  .٦٦٨، ص ١اوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٥٣
  .٢٦٦: ٢٦٤باموك، التاریخ المالي، صص  -٥٤

55 - Ümit, Yüzyıldan XVII. YüzyılOrtalarına, p. 275. 
  .٦٦٨، ص ١، الدولة العثمانیة، جأوغلي -٥٦
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عقب اكتشاف األمریكتین وتزاید مقادیر الذھب والفضة نتیجة لتغیر أسالیب : رابعا
اإلنتاج ھناك بدأت تنھمر الكمیات الضخمة من ھذین المعدنین علي إسبانیا، ثم تتجھ 

م ١٦/ھـ١٠وفي النصف الثاني من القرن . األخري من ھناك إلي الدول األوربیة
وفي نھایة . وصلت الفضة األمریكیة إلي شرق البحر المتوسط عن طریق جنوة

م بدأت تدخل األراضي العثمانیة الریاالت اإلسبانیة ملء الصنادیق، ١٦/ھـ١٠القرن 
ت السبب ھذه الوفرة في النقود والتخفیض الُمتعمد في عیاراتھا في بعض البلدان كان

فلما . م١٦/ه١٠وراء الزیادة غیر العادیة في األسعار خالل النصف الثاني من القرن 
كثرت كمیات الفضة وتغیرت معدالت الذھب والفضة انسحب الذھب من التداول 

وبسبب المعوقات في عملیة انتقال الذھب فیما . نتیجة للمضاربة علي ھذین المعدنین
لتجارة تتم بالعمالت الفضیة بدال من الذھب الذي كان بین العاصمة والوالیات بدأت ا

یعتمد علیھ حتي تلك الفترة، ومع توافر الفضة بكثرة وبسعر رخیص خرجت عملیة 
تصنیع المعادن عن كونھا عملیة اقتصادیة، فقام تجار المعادن بسحب الریاالت 

حت ھذه العملیة اإلسبانیة والدنانیر الھولندیة من األسواق، ثم قاموا بتذویبھا وأصب
المادة األساسیة لعمل دور الضرب إذ كانت تجري إذابتھا وضربھا أقجات من 

ونتیجة الرتفاع التكلفة في مناجم المعادن في البلقان خالل تلك األعوام . ٥٧جدید
صعبت عملیة التنافس مع الفضة األمریكیة، وأدي ھذا إلى حدوث تراجع كبیر في 

قان وتوقفت مناجم ھذه المنطقة عن العمل في النصف إنتاج المعادن في منطقة البل
م وجري إغالقھا، وتبع ذلك إغالق دور الضرب الُمحیطة ١٧/ه١١األول من القرن 

  .بھا والتي كانت تعمل علي الفضة التي توفرھا تلك المناجم
  النقود ضرب سرز

تعتبر مدینة سرز موضوع الدراسة واحدة من أھم وأغني مدن الضرب في منطقة 
البلقان، وقد اشتھرت المدینة في بدایة عملھا بإصدار اآلقجة الفضیة، وكانت تعتبر 
لفترة طویلة دار الضرب الرئیسة في منطقة البلقان إلنتاج الفضة في العصر 
العثماني، ثم تالھا إصدار الُعمالت الُنحاسیة، أما العمالت الذھبیة فقد أنتجت في فترة 

  .٥٨الحقة
لمراجع أن مدینة سرز كانت تضم دارین للضرب ھما ویتضح من خالل بعض ا

سیروز، وأول ظھور لنقود من دار ضرب سرز كانت ترجع لفترة حكم  –سرز 
وخالل فترة حكم السلطان محمد األول  ،)م١٤١٣/ ھـ٨١٦(السلطان مصطفي جلبي

أضیفت لدار ضرب سرز دار ضرب جدیدة ) م١٤٢١:  ١٤١٣/ھـ ٨٢٤:  ٨١٦(
، وقد بنیت دارا الضرب "سیروز"وسمیت ھذه الدار باسم " جةأق"فضیة  نقودضربت 

. قربھا من مناجم المعادن الثمینة الغنیة في منطقة البلقانى في مدینة سرز نظرال
في البدایة تضربان اآلقجة بشكل أساسي " سرز وسیروز"وكانت دارا الضرب 

                                                             
  .٦٦٣ -٦٦٢، ص ص ١أوغلي، الدولة العثمانیة، ج -٥٧

58 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol 1, p. 230. 
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فع رواتب الجند لتغطیة نفقات الجیش العثماني في البلقان من المؤن، باإلضافة لد
ألف جندي، خاصة في  ١٠٠العثمانیین، وھذا الجیش الذى غالبا ما تجاوزت أعداده 

  . ٥٩فترة الفتوحات األوربیة
إال أنھ من الواضح أن ھناك ) ، سیروزسرز(الرغم من أھمیة داري الضرب  وعلي

وفى فترات أخري سكت النقود فى " سرز"فترات اقتصر فیھا السّك على دار ضرب 
  .الدارین معا

ومن المرجح أن النقود الصادرة من داري ضرب مدینة سرز تشبھ الطراز الذي 
، وكان االختالف )القسطنطینیة(علیھ تضرب المسكوكات في دار الضرب المركزیة 

الوحید بین النقود المضروبة في سرز ومثیالتھا المضروبة من دار ضرب 
  .القسطنطینیة الكلمة الدالة علي مكان الضرب

وقد صلنا مجموعة من النقود من دور ضرب مدینة سرز منھا الذھبیة، الفضیة  
والنحاسیة، وسنتناول نماذج مما ُضرَب فیھا من العمالت الفضیة والذھبیة فقط طبقا 

  .ألقدمیة الضرب
  النقود الفضیة: أوال

 نقود، ویعتقد أن أول ٦٠ضربت الدولة العثمانیة في بدایة عھدھا العمالت الفضیة
. تضرب في العصر العثماني تنسب لعثمان بك مؤسس الدولة العثمانیة" قجةآ"فضیة 

. ٦١م أمر بضرب األقجة١٢٩١/ھـ٦٨٩عام " قره جھ حصار"فبعد فتحھ لمدینة 
الفضیة في العدید من المدن العثمانیة بدایة من بورصة في  نقودوتوالي ضرب ال

ستمر ضرب ، وأ)م١٣٦٠:  ١٣٢٦/ ھـ٧٦١: ٧٢٦(عصر أورخان غازي 
  . المسكوكات الفضیة في المدن العثمانیة المختلفة مثل أماسیا، بورصة وأدرنة

وأول إصدار للنقود الفضیة اآلقجة من  دار ضرب سرز یرجع لفترة حكم مصطفي 
  .م١٤١٣/ ھـ٨١٦في عام  ٦٢جلبي

                                                             
59 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p. 230. 

م تعرف في تاریخ النقد بانھا فترة أحادیة ١٤٧٩/ ھـ٨٨٣كانت الفترة الممتدة حتي عام   -٦٠
م، وقد ضربت علي ١٧/ھـ١١لي میزتھا كوحدة نقدیة حتي القرن المعدن، وقد حافظت اآلقجة ع

شكل قطعة باقجتین، وأخري بخمس آقجات ألول مرة في عھد اورخان بك، وفي عھد السلطان 
م، أوغلي، الدولة ١٤٧٠/ ھـ٨٧٤محمد الفاتح ضربت العملة من فئة عشر آقجات في عام 

  . ٦٦٣ص  ١العثمانیة، ج
61- Zaqzouq, A, The Ottoman Gold Hüard discovered in Nikertay, kept now in the Hama 
Museum,  Numismatique et de Sigillographie, 1973, p. 146. 

قاد االمیر مصطفي جلبي تمرد في البلقان ضد اخیھ السلطان محمد األول بدعم من الدولة   -٦٢
مد تمكن من أن یرغم مصطفي م، إال أن السلطان مح١٤١٣/ ھـ٨١٦البیزنطیة، في عام في عام 

جلبي علي اللجوء إلي بیزنطة، وعقد السلطان محمد االول اتفاقیة مع اإلمبراطوریة البیزنطیة 
نصت علي أن یحتفظ باالمیر مصطفي جلبي في السجن، مقابل أن یتعھد السلطان العثماني بالحفاظ 

  .٣٣علي الوضع القائم، اینالجیك، الدولة العثمانیة، ص 
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 ٦٣الفضیة اآلقجة الخاصة بمصطفي جلبي بأن كتابات الوجھ والظھر نقودوتتمیز ال
ا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونھ من حبیبات یحیط بھ

  .غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
 ٦٤Atomومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج غیر مؤرخ نشره 

Damali . كما یلي) ١لوحة ( وتظھر كتابات ھذه القطعة:  
  ٦٥مصطفي                                                    خلد ملكھ          
  بن بایزید                                                   ضرب سرز          

  ٦٦خان           
  السلطان محمد االول

ما خالل فترة حكم السلطان محمد األول ظھرت دار ضرب جدیدة بنفس المدینة ك
سبق وذكرت سمیت دار ضرب سیروز، وقد ضربت اآلقجة الفضیة في كال الدارىن 

  ".سرز وسیروز"
وتتمیز العمالت الفضیة اآلقجة الخاصة بالسلطان محمد األول المضروبة في مدینة 
سرز، بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، 

حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة الدائرة الخارجیة مكونة من 
. ویفصل بین السطور الكتابیة علي النقود في الوجھ والظھر خطوط عرضیة. خطیة

                                                             
تتكون قطعة النقود من وجھ وظھر، وفى اغلبھا كتابات مركزیة وھامشیة، وفى البعض اآلخر  -٦٣

تكون الكتابات مركزیة فقط أوھامشیة فقط، وقد اشار األستاذ الدكتور عاطف منصور إلى  اختالف 
الباحثون فى تحدید أیھما یكون وجھ أو ظھر قطعة النقود وقد مرت مسألة الوجھ والظھر بمتغیرات 
عدیدة اختلفت باختالف األزمنة واألماكن حیث نقشت بعض اآلیات القرآنیة والعبارات الدینیة على 
وجھ من النقد، واسم الحاكم وألقابھ على الوجھ اآلخر منھ، ومن أمثلة ذلك نقود والعباسیین 
 والممالیك البحریة والجراكسة فى مصر والشام، ثم ظھر اتجاه جدید یھدف إلى حذف الكتابات

الدینیة من على النقود، وذلك بقیادة الدولة العثمانیة، حیث نقش بدال منھا أسماء وألقاب الحكام،لذلك 
اعتبر وجھ النقد ھو الذى یحمل اسم الحاكم وألقابھ،ومثال على ذلك النقود العثمانیة منذ عھد محمد 

واآلثار والحضارة  منصور، عاطف، النقود اإلسالمیة وأھمیتھا فى دراسة التاریخ. جلبى األول
  .٤٠٣، ٤٠٢، كذلك انظر، ص ص ٤٠٢ص  ٢٣اإلسالمیة، حاشیة رقم 

64 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.200. NO 4C-SE- G1. 
صیغة خلد ملكھ كانت من الصیغ الدعائیة الممیزه للنقود الفضىة العثمانىة، ویقصد بھا الدعاء  -٦٥

ك والسلطان، منصور، عاطف، النقود اإلسالمیة وأھمیتھا فى دراسة للسلطان العثماني بدوام المل
  .  ٤٧٦،ص ٢٠٠٨التاریخ واآلثار والحضارة اإلسالمیة، زھراء الشرق، الطبعة األولى 

لقب فارسى تركى لھ عدة مدلوالت، فھو یعنى األمیر أو السید أو الحاكم أو المنزل أو البیت أو  -٦٦
ضافا ألسم ما، فھو یعنى السید، وكان ھذا اللقب یطلق على شیوخ المسكن، وحینما یرد لقب خان م

األمراء فى قبائل الترك، وذلك منذ القرن األول أو الثانى الھجریین، ولقد انتشر ھذا اللقب فى 
أرجاء العالم اإلسالمى عن طریق خانات التركستان وذلك كعلم على السلطنة واالمارة، وقد كان 

ً لسالطینھم، الباشا، حسن، األلقاب اإلسالمیة فى لھذا اللقب مكانة كبرى  عند العثمانیین فقد كان لقبا
  .٢٧٤م، ص ١٩٧٨التاریخ والوثائق واآلثار،  دار النھضة العربیة، 
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ھـ، نشره ٨٢٢ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج  مؤرخ بعام 
٦٧Atom Damali. كما یلي)  ٢لوحة ( وتظھر كتابات ھذه القطعة  

  بن بایزید                                                خلد ملكھمحمد          
  خان عز نصره                                               ضرب سیروز           

               ٨٢٢  
، بایزید ٦٩، محمد الثاني٦٨مراد الثاني: وخالل فترات حكم السالطین العثمانیین

و سلیم األول، توقف العمل في دار ضرب سیروز، وأصبحوا یفضلون  ٧٠الثاني
" آقجة"في دار ضرب سرز، فلم یصلنا نقود فضیة " اآلقجة"ضرب النقود الفضیة 

من إصدار دار ضرب سیروز، مما یدل توقف دار ضرب سیروز عن أنتاج النقود 
  .٧١الفضیة في تلك الفترة
  السلطان مراد الثاني
التي وصلتنا من عھد السلطان مراد الثاني ) قجةاآل(یة تمیزت النقود الفض

  :والمضروبة في دار ضرب سرز بإنھا ضربت علي ثالثة طرز
، ) ٢شكل ( ظھر علي وجھ ھذا الطراز طغراء للسلطان مراد الثاني: الطراز األول

وكانت كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة 
. جیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیةالخار

ومن . ویفصل بین السطور الكتابیة علي النقود في الظھر ثالثة خطوط عرضیة
 ٧٢Atomھـ، نشره ٨٢٤النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام 

Damali ومؤرخة  ٧٣ومن ھذا الطراز قطعة ثانیة یحتفظ بھا المتحف العثماني بأوربا
  :وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي) ٣لوحة ( ھـ ٨٢٥بعام 
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ر ضرب سرز  بدال من استخدام بدایة من عھد السلطان مراد الثاني  ضربت األقجة في دا -٦٨
وقد ضربت ). بورصة ، أدرنة (داري الضرب الرئیستین في الدولة العثمانیة وھما العاصمتین 

ھـ، أما الطراز الثاني فظھر عند ٨٢٥المسكوكات في سرز بطرازین، الطراز األول مؤرخ بعام 
  تجدیده العملة في عام 

  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p. 257 -، )م١٤٣١/ ھـ٨٣٤(

في عھد السلطان محمد الثاني ضربت اآلقجة في سرز مرتین األولي بعد تنازل السلطان مراد  -٦٩
م، والثانیة ضربت بعد أعتالءة للعرش وھي ١٤٤٤/ ھـ٨٤٨الثاني علي العرش ومؤرخة بعام 

  ).م١٤٥١/ ھـ٨٥٥(مؤرخة بعام 
بعد تولي السلطان بایزید الثاني كرسي السلطنة أمر بضرب أقجة من أصدار دار ضرب   -٧٠

، وقد امتد حكم السلطان بایزید الثاني )م١٤٨١/ ھـ٨٦٦(مدینة سرز وھي تحمل تاریخا واحد ھو 
  )م ١٥١٢:  ١٤٧١/ ھـ٩١٨:  ٨٦٦( خالل الفترة من 

71 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p. ٦٩٢. 
72 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.257. NO .6-SE-G1. 
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  خلد ملكھ                                           ٧٤طغراء                 
  سرزضرب                                مراد بن محمد            

                ٨٢٤                                                    
ھذا الطراز تمیز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج : الطراز الثاني

دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة 
مركز الوجھ وریدة سداسیة یخرج منھا  ویتوسط. معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

 أربعة خطوط تقسم النقد إلي أربع مناطق، المنطقة العلیا نقش بھا اسم السلطان 
كتب بداخلھما (والمنطقتان الجانبیتان ) ن محمد خان(، والمنطقة السفلي )مراد ب(

 أما الظھر فیفصل بین السطرین الكتابیین خطان متوازیان). ٨٣-٤( تاریخ الضرب 
ومن نماذج ھذا الطراز قطعة یحتفظ بھا المتحف ).  ٣شكل ( یتقاطعان في المركز

، وقطعة أخري یحتفظ بھا ) ٤لوحة ( ھـ ٨٣٤ومؤرخة بعام  ٧٥العثماني بأوربا
  ، وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي٨٣٤ومؤرخة بعام  ٧٦متحففیتز ولیم

  
                                                                                                                                                           
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/834_Murad_II/834_serez/834murad02serez003+004_std.htm  

٧٤-  ً ً منحنیا الطغراء بضم الطاء ألقاب كتبوھا فوق أوامر السالطین، وكانت الطغراء قدیما خطا
ادق فیھ على صحة أوامره،وتكون یرسمونھ فوق أحكام الملوك، والطغراء كذلك إمضاء ملكى یص

حروفھ ملتفھ على بعضھاالبعض یدخل فیھا اسم الملك ولقبھ،وترسم على المناشیر والنقود ایضا 
وجمعھا طغراءات،وطغریات، والطغرائى صانعھا، والكلمة دخیلة، ومعربھا الطرة، ویذكر أن 

سالجقة األناضول، واستمر حتى الطغراء توقیع تقلید تركي قدیم، عرف منذ أیام السالجقة العظام و
ً من . أیام العثمانیین  وكان المؤلف المشھور، مؤید الدین ابو اسماعیل اآلمدى الجزجانى، واحدا

وتؤكد الوثائق المكتوبة، ان التوقیعات فى تلك . أشھر كتاب ھذه الطغراوات، أیام السالجقة العظام 
ونجد فى عصر سالجقة . السلطان المرحلة، كانت تكتب على ھیئة قوس، یوضع تحتھ اسم 

ً البن بیبى المؤرخ، جاء بھ تعبیر یقول   Kemanja-iقوس الطغراء السلطانیة : " األناضول نصا
Tugra-i Saltanat ، وقد ظھرت الطغراء ألول مرة على النقود العثمانیة وذلك بصورة مبسطة وغیر

( مؤرخ بسنة) م ١٤١٠- ١٤٠٣/ ھـ٨١٣ -٨٠٦(معقدة على نقد فضى باسم األمیر سلیمان بن بایزید
حیث نقش اسم األمیر سلیمان على شكل طغراء مبسطة، منصور، النقود ) م١٤٠٣/ھـ ٨٠٦

البنا، . ٤١١،  ٤١٠لتاریخ واآلثار والحضارة اإلسالمیة، ص ص اإلسالمیة وأھمیتھا فى دراسة ا
دراسة ( وط ینقدان فضیان من العصر العثمانى محفوظان فى متحف السالم بأسسامح فكري، 

   .٩٣، ص ٢٠١٢، ٤٣العدد ، مجلة كلیة االداب جامعة اسیوط، )ونشر 
 مم،   ١٣جرام، القطر  1,08، الوزن 006-005رقم السجل  -٧٥
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  خلد ملكھ                   مراد بن محمد                                      
  ضرب سرز                                                   ٨٣٤               

  خان عز نصره                                                        
تمیز ھذا الطراز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج : الطراز الثالث

تحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة دائرتان م
وجھ ھذا الطراز نفذ بداخلھ دائرة صغیرة متماسة .  معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

وأسفل الدائرة ) مراد بن محمد(مع الدائرة الخطیة المحیطھ للنقد وكتب بداخل الدائرة 
زخرفتھ وجھ الطراز الثاني للسلطان  أما الظھر فیشبھ في). خان عز نصره(كتب 

ومؤرخة  ٧٧وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا متحف النقود العثمانیة. مراد الثاني
  :، وتظھر كتابات ھذه القطعة كما یلي) ٥لوحة ( ھـ ٨٤٨بعام 

  مراد بن محمد                                              خلد ملكھ             
  ٨٤٨خان عز نصره                                                            

  ضرب سرز                   
  السلطان محمد الثاني

في دار ضرب سرز، وقد تمیزت ) آقجة ( ضرب السلطان محمد الثاني نقود فضیة 
  :اآلقجة المضروبة خالل فترة حكمھ بأنھا ضربت علي أربعة طرز

تمیز ھذا الطراز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج :الطراز األول
دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة 

وجھ ھذا الطراز یتوسط مركزه شكل معین نقش . معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
خطان متوازیان، تقسم ، ویخرج من جوانب المعین األربعھ )محمد بن ( بداخلھ كلمة 

 - عز نصره -خان -مراد( ھذه الخطوط النقد الربع مناطق كتب بداخلھا بالترتیب 
أما الظھر فیتوسطھ سطران كتابیان یفصل بینھما خطان متوازیان ینتھیان ). ٨٥٥

ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز ).  ٤شكل( من الجانبین بزخرفة قلبیة 
، وقطعة أخري یحتفظ ٧٨Atom Damaliھـ، نشرھا ٨٥٥ام نموذج قطعة مؤرخ بع

، وتظھر كتابات ھذة القطعة علي )٦لوحة ( ٨٥٥ومؤرخة بعام  ٧٩بھا متحففیتز ولیم
  :النحو التالي
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  محمد بن                                               خلد ملكھ          
  مراد خان                                               ضرب سرز          

                                         ٨٥٥عز نصره        
یشبھ الطراز السابق في كتابات الوجھ والظھر، ولكن یختلف في  :الطراز الثاني

أن كتابات الوجھ  ھـ، وفي الشكل العام یالحظ٨٦٥تاریخ السك فقد سك في عام 
والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من 

ونفذ في مركز الوجھین . حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة
ومن ). ٥شكل ( في ھذا الطراز نجمة سداسیة ویحیطھا النص الكتابي بشكل دائري

، نشره ) ٧لوحة (ھـ ٨٦٥رھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام النماذج التي سبق نش
٨٠Atom Damali .وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي:  

  محمد بن                                               خلد ملكھ          
  مراد خان                                               ضرب سرز          

                                         ٨٦٥عز نصره        
الشكل العام لھذا الطراز یالحظ فیھ أن كتابات الوجھ والظھر نقشت :الطراز الثالث

في خطوط افقیھ، یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة 
ومن النماذج . لداخلیة خطیةمكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، وا

 ٨١Atom، نشره )  ٨لوحة (ھـ ٨٧٥التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج مؤرخ بعام 
Damali .وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي:  

  محمد بن                                                  خلد           
  مراد خان                                              ملكھ ضرب           
  عز نصره                                                   سرز         
          ٨٧٥      

الشكل العام لھذا الطراز یالحظ فیھ أن كتابات الوجھ والظھر نقشت   :الطراز الرابع
ل الطراز السابق، ویحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، في خطوطافقیة مث

الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة 
         ھـ٨٥٥ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز نموذج  مؤرخ بعام . خطیة

  :القطعة علي النحو التاليوتظھر كتابات ھذة . ٨٢Atom Damali، نشره ) ٩لوحة (
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  عز نصره                                                ٨٣محمد سلطان         
  بن مراد                                                     سرز             
            ٨٨٥خان                                                  ضرب سنة               

  السلطان بایزید الثاني
/ ھـ٨٨٦ضربت اآلقجة في عھد السلطان بایزید الثاني علي طراز واحد مؤرخ بعام 

م، ویشبھ  ھذا النموذج الشكل العام للطراز الخامس الخاص بالسلطان محمد ١٤٨١
لثاني، ولكن یختلف عنھ بوجود خط عرضي یقسم وسط وجھ وظھر النقود، ا

وبالنسبة للنقوش الكتابیة فھي متشابھة أیضا ولكن تختلف في ترتیب الكتابة، ففي 
قبل بایزید، وفي الظھر كتبت ضرب قبل أسم المدینة ) سلطان(الوجھ كتب لقب 

  . سرز
ومؤرخة  ٨٤متحف العثماني بأورباومن نماذج ھذا الطراز قطعة نقدیھ یحتفظ بھا ال

  :، وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي) ١٠لوحة ( ھـ ٨٨٦بعام 
  سلطان بایزید                                             عز نصره ضرب         

  بن مراد                                                        سرز             
   ٨٨٦خان                                                      سنة                

                                                             
ْیِھم" قال تعالى . لقب سلطان أصلھ فى اللغھ الحجة -٨٣ َ َُھ َعل َمَ  ُسْلَطانٍ  مِّن َوَما َكاَن ل َّ لَِنْعل ِال  َمن إ

َى ُكلِّ َشْيٍء َحفِیظٌ  ُیْؤِمنُ  ْن ُھَو ِمْنَھا فِي َشكٍّ َوَربَُّك َعل اآلِخَرِة ِممَّ ِ وسمى ، ٢١سورة سبأ آیة "  ب
ذلك ألنھ حجة على الرعیة یجب علیھم االنقیاد لھ، وقد استعمل ألول مرة فى عھد ھارون السلطان ب

 ً الرشید حین لقب بھ خالد بن برمك أوحجر بن یحیى البرمكى، ویعتبر اللقب فى ھذه الحالة نعتا
ً إذ انقطع التلقیب بھ بعد ذلك حتى القرن ً خاصا لم " السلطان"، ویذكر أن لقب )م١٠/ھـ٤( فخریا

ً إال بعد أن تغلب الملوك بالشرق مثل بنى بویھ على الخلفاء وأستأثروا بالسلطة ی ً عاما صبح لقبا
السلطان لقبا عاما على المستقلین من "سمة عامة لھم، ثم صار " السلطان"دونھم وبذلك اتخذوا لقب 

ً لھم عن غیرھم من الوالة غیر المستقلین، ویغلب على الظن أنھ  الوالة یضرب على نقودھم تمیزا
فى عھد السالجقة أخذ لقب السلطان یتحدد بمدلولھ كحاكم أعظم ولقب الملك كحاكم تابع، وقد كان 

ً " سلطان"أول حاكم مسلم تحمل سكتھ اللقب ) م١٠٦٣ – ١٠٣٧/ھـ٤٥٥ - ٤٢٩(طغرل بك مقرونا
لقب بھ وعن طریق السالجقة انتقل اللقب إلى العثمانیین وان اختلف فى أول من ت" معظم"بكلمة 

، وقیل أن مراد "سلطان"كانت تحمل لقب ) م ١٣٦٠-١٢٨١/ھـ٧٦٢ – ٦٨٠(فقیل إن سكة أورخان
ھو أول من لقب نفسھ بالسلطان فى النقوش، وقیل إن محمد ) م ١٣٨٩-١٣٢٦/ھـ٧٩٢-٧٢٧(األول
ھو أول من لقب آل عثمان بلقب سلطان، غیر أن الواقع ) م١٤٢١-١٣٨٩/ھـ ٨٢٥-٧٩٢(األول

رخان لقب نفسھ بھذا اللقب بل وخلعھ على ابیھ ففى نقوش جامع بروسھ الذى بناه یثبت أن او
، بركات، "السلطان بن سلطان الغزاه "نجد أنھ یلقب نفسھ بـ ) م١٣٣٤/ ھـ٧٣٥(أورخان بن عثمان

األلقاب والوظائف العثمانیة دراسة فى تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثمانى مصطفي، 
م، دار ١٩٢٤-١٥١٧)من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات (ء الخالفة العثمانیة لمصر حتى الغا
  . ٣٢٣الباشا، األلقاب اإلسالمیة، ص . ٣٦، ٣٥، ٣٤م، ص ص٢٠٠٠غریب، القاھرة 

  مم، 9جرام، القطر  75,، الوزن 006-005رقم السجل  -٨٤
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm
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  السلطان سلیم االول
في ) م١٥٢٠:  ١٥١٢/ھـ٩٢٦:  ٩١٨( ضربت اآلقجة في عھد السلطان سلیم األول 

  :دار ضرب سرز علي طرازین ھما
دائرتان متحدتا  الطراز األول ویتمیز بأن كتابات الوجھ والظھر یحیط بھا من الخارج

المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، 
تتوسط ) ورقة نباتیة(ومن المالحظ وجود زخارف نباتیة محورة . والداخلیة خطیة

وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا .كتابات الوجھ وكذلك شكل قلب علي الظھر
 ) ١١لوحة ( ھـ ٩١٨ومؤرخة بعام  ٨٥متحففیتزولیم

  :وتظھر كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي
  سلطان                                                    عز نصره             

  سلیم                                                    ضرب سرز                
                         ٩١٨سنة                                بن بایزید خان                          

أما الطراز الثاني یشبھ في الشكل العام الطراز االول، ولكن في كتابات الوجھ اقترن 
، وقد ظھر ھذا اللقب بعد انتصاره "خان"، وأقترن أبیھ بلقب "شاه"أسم السلطان بلقب 

  .٨٧علي الصفویین ٨٦في معركة جالدیران
  :لطان سلیمان األولالس

بدایة من عصر السلطان سلیمان األول أعید ضرب اآلقجة في دار ضرب سیروز 
من اآلقجة تحمل أسم داري بجانب  دار ضرب سرز، وقد وصلتنا مجموعة كبیرة 

واالقجة في عھد السلطان سلیمان االول ضربت علي ". سرز، سیروز"الضرب 
  :طرازین

الكتابات التي ظھرت علي طراز اآلقجة الثاني الخاص یحمل نفس : الطراز األول
بالسلطان سلیم، وال تختلف عنھا إال في تغیر اسم السلطان كما أنھا كانت تحمل تاریخ 

 ٨٨ھـ، وینتمي لھا الطراز قطعة یحتفظ بھا المتحف العثماني بأوربا٩٢٦تولیھ الحكم 
  :ة علي النحو التاليوتظھر كتابات ھذة القطع).  ١٢لوحة ( ھـ ٩٢٦ومؤرخة بعام 

  

                                                             
 مم،  ١١جرام، القطر  ٦٩ ,، الوزن 2278رقم السجل  -٨٥

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478  
الصفوي في عام وقعت معركة جالدیران بین السلطان العثماني سلیم االول والشاه إسماعیل  -٨٦

م، وأنتھت المعركة بأنتصار الجیش العثماني ودخولھ تبریز، وھزیمة الشاه الصفوي ١٥١٤/ھـ٩١٩
  .١٨١وفراره، الصالبي، الدولة العثمانیة  ص 

  .١٠-٩الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، ص ص  -٨٧
  مم، ١٣جرام، القطر  ٧٢,، الوزن 004-003رقم السجل  -٨٨

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm
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  سلطان                                                     عز نصره             
  ضرب سرز                                                    ٨٩سلیمان شاه          
  ٩٢٦بن سلیم خان                                                 سنة           

یشبھ الطراز السابق في كتاباتھ ولكن یختلف عنھ في الشكل العام فقد : الطراز الثاني
  .نقشت شكل نجمھ بالوجھ والظھر تفصل بین الكتابات

/ ھـ١٠٠٣:  ٩٨٢( وفي عھد كال من السلطان سلیم الثاني والسلطان مراد بن سلیم
الفضیة آقجة، توقفت دار ضرب سیروز عن إنتاج العمالت ) م ١٥٩٥:  ١٥٧٤

وظلت دار ضرب سرز تضرب اآلقجة الفضیة، وكانت تشبھ الطراز األول لآلقجة 
  .المضروبة في عھد السلطان سلیمان القانوني

) محمد الثالث، أحمد األول، مصطفي األول، عثمان الثاني(وفي عھد السالطین 
ضرب ضربت النقود الفضیة في دار ضرب سیروز ولم تصلنا نقود من إصدار دار 

  .٩٠سرز، وھذا یدل علي توقف دار ضرب سرز عن إصدار العمالت الفضیة اآلقجة
  السلطان محمد الثالث

: ١٥٩٥/ ھـ١٠١٢:  ١٠٠٣(ضربت النقود الفضیة في عھد السلطان محمد الثالث 
في دار ضرب سیروز، وتمیز الشكل العام لنقود  بأن كتابات الوجھ ) م ١٦٠٣

والظھر یحیط بھا من الخارج دائرتان متحدتا المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من 
ویتوسط مركز الوجھ . حبیبات غیر متماسة بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

سلطان بن مراد (بي بشكل دائري یحیطھ باقي النص الكتا) محمد(اسم السلطان 
ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا . ، أما الظھر فنقشت الكتابة في صفوف افقیھ)خان

وتظھر . ٩١Atom Damali، نشره ) ١٣لوحة (ھـ ١٠٠٣الطراز نموذج مؤرخ بعام 
  :كتابات ھذة القطعة علي النحو التالي

  عز نصره                        محمد                                           
  شاه بن بایزید خان                                          ضرب             

  سیروز                                                                          
                                                                         ١٠٠٣  

" أحمد األول، مصطفي األول  وعثمان الثاني"الخاصة بالسالطین  بالنسبة للنقودو
تحمل قدرا كبیرا من التشابھ في الشكل ،فقد كانت المضروبة في دار ضرب سیروز

العام والنقوش الكتابیة علي الوجھین مع اختالفات یسیرة في ترتیب بعض الكلمات، 
                                                             

 وقد ، بھم من تشبھ أو الفرس ملوك على قیطل وكان ، وسید ملك بمعنى فارسى لفظشاه  -٨٩
 ، العالم ملك أى "جھان شاه" أو األرض، ملك أى" شاه أرض"فیقال أخرى ألفاظ إلیھ یضاف

، وقد ظھر ھذا اللقب علي النقود العثمانیة من عصر السلطان سلیم األول واستمر "شاه دیاربكر"أو
  .  ٣٥٢استخدامھ إلي عصر السلطان محمد الثالث، الباشا، األلقاب اإلسالمیة، ص 

90 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
91 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1272. NO 13- SZ- G2. 
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نقود السلطان أحمد األول كأحد النماذج المضروبة وسأتناول بالشرح نموذج من 
  . لنقود ھؤالء السالطین الفضیة

تتمیز النقود الفضیة للسلطان أحمد األول بخلوھا من الدوائر التي كانت تحیط النقود 
العثمانیة السابق ذكرھا، كما نقشت الكتابة في الوجھ والظھر في صفوف أفقیھ، ومن 

، ) ١٤لوحة ( ھـ ١٠١٢ذا الطراز نموذج مؤرخ بعام النماذج التي سبق نشرھا لھ
  :وتظھر كتابات ھذه القطعة علي النحو التالي. ٩٢Atom Damaliنشره 

  السلطان                                                         عز نصره        
  ضرب سیروز       أحمد بن                                                       

  ١٠١٢محمد خان                                                              
ولم یصلنا بعد عصر السلطان عثمان الثاني  نقود فضیة آقجة علیھا أسم داري 
الضرب سواء سرز أو سیروز نھائیا، ومن ھنا نستنتج أن دور ضرب مدینة سرز قد 

 .     ٩٣یةتوقفت عن إصدار النقود الفض
  ثانیا العمالت الذھبیة

خالل المائة والخمسین عاما األولي من تاریخ الدولة العثمانیة أستخدمت العمالت 
كوسیلة تبادل وطریقة دفع وخاصة في المعامالت المحلیة، ومع " األقجة"الفضیة 

تكوین األمبراطوریة العثمانیة أصبح من الضروري إصدار عمالت معدنیة جدیدة 
  .٩٤لھذا أتجھت الدولة العثمانیة إلنتاج العمالت الذھبیةوقویة و

وأول إصدار للعمالت الذھبیة العثمانیة كان في ثالثینیات القرن الخامس عشر، وقد 
، ٩٥ضربت العمالت الذھبیة األولي علي نمط الدوكات الذھبیة األوربیة البندقیة

ادر التاریخیة إلي أن ، وتشیر المص٩٦أقجة عثمانیة ٨٠وكانت الدوقة التركیة تعادل 
م، خالل عھد السلطان محمد ١٤٧٧/ ھـ٨٨٢أول نقود ذھبیة عثمانیة ضربت في عام 

وتشیر معظم المصادر التاریخیة إلي أن النقود الذھبیة . الثاني وعرفت بإسم سلطاني
، ویرجع ٩٧سرزكان یضرب معظمھا في البدایة في مدینتین فقط ھما أستانبول و

الذھبیة بمدینة سرز في تلك الفترة إلي مناجم الذھب الثمینة  الفضل في ضرب النقود
وقد تمیزت العمالت الذھبیة السلطانیة المضروبة   ٩٨المكتشفة في مدینة سدر كابسي

                                                             
92 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1396. NO 14- SZ- G1. 
93 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 

  .٥الجعار، نقود مدینة القسطنطینیة، صـ -٩٤
95 - Yildirim, Zeynep Bilge, L’introductiond’une nouvelle monnaiedansl’empire ottoman 
au XVIIe siècle d’après les registres de justice, Revue européenne des sciences sociales, 
XLV-137, 2007, p.125. 

عثمانیة، تعریب أیمن فلیت، كات، التجارة بین أوربا والبلدان العربیة في ظل الدولة ال -٩٦
  .٣٩- ٣٨ھـ، ص ص ١٤٢٥األرمنازي، مكتبة العبیكان، الریاض، 

  .١٢٤باموك، التاریخ المالي، ص  -٩٧
98 - Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
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وأول عمالت ذھبیة . في مدینة سرز بأنھا نفس ممیزات النقود الذھبیة العثمانیة
وامتازت ھذه العمالت ضربت في مدینة سرز كانت من عھد السلطان محمد الثاني 

بأن خلت من الكتابات الدینیة، ونقش علي الوجھ أسم السلطان محمد الثاني واسم أبیھ 
" سلطان محمد بن مراد خان عز نصره "باالضافة لمكان وتاریخ الضرب بصیغة 

ضارب النضر "باالضافة لمكان وتاریخ السك، أما الظھر فنقش علیھ القابھ بصیغة 
  ".٩٩في البر والبحرصاحب العز والنصر 

أما السلطان بایزید الثاني فقد ضرب النقود الذھبیة في مدینة سرز في داري ضرب 
سرز وسیروز، وتمیزت العمالت الذھبیة الخاصة بالسلطان بایزید بأن كتابات الوجھ 
والظھر یحیط بھا من الخارج ثالث دوائر متحدة المركز الخارجیة والداخلیة خطیة، 

وحملت . تماسة بارزة بعضھا ممحوأما الوسطي مكونة من حبیبات غیر م
            المسكوكات الذھبیة المضروبة في داري الضرب تاریخ إعتالء السلطان العرش في 

، وظھر علیھا نفس العبارات التي ظھرت علي مسكوكات )م١٤٨١/ ھـ٨٨٦(
ومن ھذه القطع التي تنتمي لھذا الطراز، قطعة محفوظة . السلطان محمد الثاني

وتظھر كتابات ھذه القطعة  ).  ١٥لوحة ( ھـ ٨٨٦ومؤرخة بعام  ١٠٠ولیمبمتحف فیتز
  :كما یلي

  ١٠١سلطان بایزید                                                ضارب النضر          
  ١٠٢محمد خان عز نصره                                     صاحب العز والنصر      

  في البر والبحر                                        ضرب سیرز                  
                                                  ٨٨٦سنة             

سرز "أما النقود الذھبیة الخاصة بالسلطان سلیم األول المضروبة بكلتا الدارین 
الطراز االول فقد ضربھا بعد وصولھ للعرش، وقد ضربت علي طرازین، " وسیروز

، وأسم أبیھ بلقب "شاه"یشبھ نقود أبیھ الذھبیة، والطراز الثاني اقترن أسمھ بلقب 
  ".خان"

                                                             
  .١١٦السید، النقود العثمانیة، ص  -٩٩

 مم، ١٩جم، القطر  ٣,٤٧، الوزن ٢٢٦٣رقم السجل  -١٠٠
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342  

النضر والنضار واألنضر اسم یطلق علي الذھب والفضة وقد غلي علي الذھب ، وھو النضر  - ١٠١
السبیكة الذھبیة، وأول من تلقب بھ علي نقوده السلطان : والنضر الذھب وجمعھ أنضر، والنضرة 

  .  ٢٣، ص ١محمد الثاني، الصاوي، النقود المتداولة، ھامش
رباب األقالم منھم دون أرباب السیوف، وأول من الصاحب من ألقاب الوزراء وھو مختص بأ -١٠٢

تلقب بھ من الوزراء اسماعیل بن عبدا، وذلك أنھ كان یصحب األستاذ ابن العمید، ثم صار لقبا علي 
كل من ولي الوزارة من بعد، استعمل في العصر األیوبي والمملوكي لقبا للوزراء المدنیین، واستمر 

د في العصر العثماني، القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي في العصر العثماني وظھر علي النقو
 – ١٧، ص ص ٦، ج٢٠٠٥، صبح األعشي في صناعة اإلنشا، دار األمل، )م١٤١٨/ھـ٨٨١ت (

١٨.  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342
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ویتمیز كال الطرازین بأن كتابة الوجھ والظھر یحیط بھ من الخارج دائرتان متحدتا 
المركز، الدائرة الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بارزة بعضھا ممحو، 

تتوسط ) ورقة نباتیة(ة، ومن المالحظ وجود زخارف نباتیة محورة والداخلیة خطی
  .كتابات الوجھ وكذلك شكل قلب مقلوب علي الظھر

        ھـ٩١٨ثالثة نماذج  مؤرخة بعام  ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا الطراز
  وتظھر كتابات ھذه القطعة  كما یلي. ١٠٣Atom Damali، نشرھا ) ١٦لوحة (

  سلطان سلیم شاه                                          ضارب النضر          
  بایزید خان عز نصره                                     صاحب العز والنصر         

                                    في البر والبحر                  ضرب سرز                                                           
                                                   ٩١٨في سنة             

" سلیمان األول، سلیم الثاني ومراد الثالث"وطراز النقود الخاصة بالسالطین 
تحمل قدرا كبیرا من التشابھ في " سیروز - سرز"المضروبة في داري ضرب 

  .ود السلطان سلیم األولطرازھا مع نق
فھي تحتوي نفس الكتابات علي الوجھین مع اختالفات یسیرة في ترتیب بعض 

  .الكلمات
وسأتناول بالشرح نموذج من نقود السلطان سلیمان األول كأحد النماذج المضروبة 
لنقود ھؤالء السالطین الذھبیة، وتتمیز النقود الذھبیة بأن كتابة الوجھ والظھر یحیط 

ن الخارج دائرتان متحدتا المركز الخارجیة مكونة من حبیبات غیر متماسة بھا م
ومن النماذج التي سبق نشرھا لھذا ).  ٦شكل( بارزة معظمھا ممحو، والداخلیة خطیة

وتظھر كتابات . ١٠٤Atom Damaliھــ، نشره ٩٢٦الطراز أربعة نماذج مؤرخ بعام 
  كما یلي)  ١٧لوحة ( ھذه القطعة 

  سلیمان                                                ضارب النصرسلطان         
  بن سلیم خان                                              صاحب العز والنصر           
  عز نصره ضرب                                                في البر والبحر        
                                                      ٩٢٦سیروز في سنة       

وبدایة من عھد السلطان محمد الثالث توقف العمل في دور ضرب مدینة سرز عن 
إصدار العمالت الذھبیة ولم یصلنا مسكوكات ذھبیة من تلك الفترة، وبالتالي نستنتج 

  ١٠٥صدار العمالت الذھبیةأن دور الضرب في مدینة سیروز قد توقفت عن أ
  
  
  

                                                             
103 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.331. NO 9.SE.Ala. 
104 - Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.p.711:713. NO 10- SZ- Ala. 
105- Schaendlinger, Osmanische numismatic, p.43. 
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  النتائج
اتسعت رقعت الدولة العثمانیة وأمتدت شرقا وغربا وضرب السالطین العثمانیین 
السكة بأسمائھم في دور الضرب في المناطق التي وقعت تحت نفوذھم، ومن ھذه 

ویأتي علي رأس دور الضرب الھامة في منطقة البلقان دار . المناطق منطقة البلقان
أصدرتھا مدینة سرز توصلنا إلي ضرب مدینة سرز، ومن خالل دراسة السكة التي 

  : نتائج من أھمھا
أكدت الدراسة علي أن السبب الرئیسي لبناء دار ضرب في مدینة سرز یرجع  -

  . لقربھا من مناجم المعادن الثمینة في البلقان وأھمھا مناجم سدرة كابسي
من خالل دراسة السكة العثمانیة في مدینة سرز، أتضح لنا أن المدینة كانت تضم  -

 ". سرز وسیروز"دارین للضرب ھما 
أصدرت مدینة سرز في بدایة عملھا النقود الفضیة، ثم تالھا إصدار الُعمالت  -

  .الُنحاسیة، أما العمالت الذھبیة فقد أنتجت في فترة الحقة
نقود فضیة ضربت في دار ضرب سرز كانت لمصطفي  أثبتت الدراسة أن أول -

  .ھـ، وأخر إصدار للعمالت الفضیة تنسب للسلطان عثمان الثاني٨١٦جلبي في عام 
أثبتت الدراسة أن أول نقود ذھبیة ضربت في مدینة سرز تنسب للسلطان محمد  -  

 .الثاني، وأخر إصدار للعمالت الذھبیة تنسب للسلطان مراد الثالث
دراسة أن أول أصدار للنقود الذھبیة في العصر العثماني كانت في الربع أكدت ال -

األولي ھي دار الضرب : م، وضربت في داري ضرب١٥/ ھـ٩األخیر من القرن 
  .  المركزیة في استانبول، أما الثانیة فكانت دار ضرب سرز
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الفضیة والذھبیة أواخر القرن خریطة توضح دور الضرب العثمانیة المنتجة للنقود ) ١(شكل 
  .١٧٥م، خالل عھد السلطان سلیم الثاني، نقال عن باموك، التاریخ المالي، ص١٦/ھــ١٠

  

  
  

خاص بالطراز األول للسلطان مراد الثاني، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٢(شكل 
  .ھـ ٨٢٤بعام 
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الثاني للسلطان مراد الثاني، ضرب سرز مؤرخ خاص بالطراز ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٣(شكل 
  .ھـ ٨٣٤بعام 

  

  
  

خاص بالطراز األول للسلطان محمد الثاني ، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٤(شكل 
  .ھـ ٨٥٥بعام 
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خاص بالطراز الثاني للسلطان محمد الثاني، ضرب سرز مؤرخ ) آقجة(تفریغ لنقد فضي ) ٥(شكل 
  .ھـ ٨٦٥بعام 

  

  
  

تفریغ لنقد ذھبي خاص بالطراز الثاني للسلطان سلیمان األول، ضرب سیروز مؤرخ بعام ) ٦(شكل 
  .ھـ ٩٢٦
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  باسم مصطفي جلبي ٨١٦نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١( لوحة 

  : نقال عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.200. NO 4C-SE- G1.  

  
 

  
  باسم السلطان محمد األول ٨٢٢نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ٢( لوحة 

  : نقال عن 
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.230. NO 5-SZ-G2-822.  

  

  
  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٢٤نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٣( لوحة 

-003محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا، رقم السجل 
004http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-

824/834_Murad_II/834_serez/834murad02serez003+004_std.htm  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
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  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٣٤نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٤( لوحة 

محفوظ بمتحف فیتز ولیم، رقم السجل 
٢٢٣٥http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337  

  
  

  مراد الثانيباسم السلطان  ٨٤٨نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٥( لوحة 
-041العثماني بأوربا، رقم السجلمحفوظ بالمتحف 

042http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
824/825_Murad_II/825_serez/825murad%20ii.%20serez005+006_std.htm  

  
  
  
  

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٥٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٦( لوحة 

  :نقال عن
Damali, Atom, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO .SE.G1.  

  
  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=serez&oid=104337
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/Murad_II-
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  السلطان محمد الثانيباسم  ٨٦٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٧( لوحة 

  :نقال عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7 .SE.G3-865.  

  
  

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٧٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٨( لوحة 

  :نقال عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.301. NO 7 .SE.G4-875.  

  
  

 

  
  باسم السلطان محمد الثاني ٨٨٥نقد فضة ضرب سرز سنة )  ٩( لوحة 

  :نقال عن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.303. NO 7.SE-G5- 885 
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  االولبایزید باسم السلطان  ٨٨٦نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١٠( لوحة 

-005محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا،رقم السجل 
006.http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm  

 

  
  سلیم األولباسم السلطان  ٩١٨نقد فضة ضرب سرز سنة )  ١١( لوحة 

 محفوظ بمتحف فیتزولیم، رقم السجل رقم السجل 
2278http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478 

  

  
  سلیمان األولباسم السلطان  ٩٢٦نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٢( لوحة 

-003محفوظ بالمتحف العثماني بأوربا،رقم السجل 
004.http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm  

  

http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/886/886_Serez/886serez-005+006.htm
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Manghir%20serez&oid=106478
http://www.osmanischesmuseumeuropa.de/fotos-html/926/926_Siroz/926siroz-003+004.htm
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  أحمد األول باسم السلطان ١٠٠٢نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٣( لوحة 

  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1272. NO 13- SZ- G2:نقال عن
  

  
 

 
  أحمد األول باسم السلطان ٩٢٦نقد فضة ضرب سیروز سنة )  ١٤( لوحة 
  .Damali, OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 4, p.1396. NO 14- SZ- G1:نقال عن

  
  

  
  بایزید االولباسم السلطان  ٨٨٦نقد ذھبي ضرب سرز سنة )  ١٥( لوحة 

محفوظ بمتحف فیتزولیم ،رقم السجل 
٢٢٦٣.http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342  

  

http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?qu=Serez;%20mint&oid=104342


١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٣٣٦ 
 

  
 

  

  
  سلیمان األولباسم السلطان  ٩٢٦نقد ذھبي ضرب سیروز سنة )  ١٧( لوحة 

  :نقالعن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, pp.711:713. NO 10- SZ- Ala.  

  
  

 
  
  

  

  
  سلیم األولباسم السلطان  ٩١٨نقد ذھبي ضرب سرز سنة )  ١٦( لوحة 

  : نقالعن
Damali,Atom , OsmanliSikkeleriTarihi, vol, 1, p.331. NO 9.SE.Ala.  

  


