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المحفوظ بمتحف كلية ،نادرجركسى مملوكى لدرهم   دراسة ونشر"
اآلداب، جامعة سوهاج

"(*)
 

د. فهيم فتحى إبراهيم حجازى                                              


  

 ملخص:ال

، حيث يشتمل وجه النادرة الجركسيةة مملوكييعتبر هذا الدرهم أحد الدراهم ال      
، الذى ضرب فى عهده هذا الجركسى اسم وألقاب السلطان المملوكىهذا الدرهم على 

 ، مع وجود عبارة دعائية له. الدرهم

المحمدية  وآية قرآنية تؤكد  رسالةالتوحيد والرسالة بينما وجد على ظهر هذا الدرهم 
 على الرسالة المحمدية .  

 الكلمات الدالة :
 ظهر.  -وجه  -زطر -جركسى -نادر -مسكوكات  -مملوكى -درهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(،وهو إهداء من 229محفوظ فى متحف كلية اآلداب،جامعة سوهاج تحت رقم)هذا الدرهم  *

 .تور/هنرى أمين عوض لكلية اآلداب   بسوهاجالدك
 مصر –آلثار اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة سوهاج أستاذ ا fahim_ebrahim@yahoo.com  
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 : أهداف الدراسة

 . لهذا الدرهم ألول مرةتقديم توثيق علمى ونشر  تهدف الدراسة إلي -

 . معرفة مكان ضربهوتأريخ هذا الدرهم إلى تهدف الدراسة  -

أسماء وألقاب علي ورد من ا لم دراسة تحليليةتقديم كما تهدف الدراسة أيضاً إلي  -
 الذي ضرب في عهده هذا الدرهم. سلطانالاسم  ومعرفة هذا الدرهم

الوصفية لهذا الدرهم وتحليل األلقاب الواردة التوثيقية وقبل التحدث عن الدراسة 
التي ضربت في  النقود وبصفة خاصة الدراهم الفضية زعليه، يجب التحدث عن طر

حكمه في فترة محل الدراسة ،  صاحب هذا الدرهم ، برقوقالظاهر  السلطانعهد 
 ، هذا الدرهم ه الطرز للمقارنة بينها وبين طرازللتعرف علي نوعية هذ ،لمصر

ومكان  الدرهمهذا ل إلي تأريخ للتوص ،ومحاولة من خالل هذا العرض البسيط 
 مع معطيات أخرى سوف يلي ذكرها فيما بعد. ضربه ،

  فترة حكمه خالل أوالً: عرض لطرز النقود التي ضربت في عهد السلطان برقوق
 ( :م1399-1382/ هـ 801 -784)عام ن مصر مل

 طرز النقود الذهبية التى ضربت فى عهد السلطان الظاهر برقوق : -

عرف من خالل النقود الذهبية التى تبقت من عهد هذا السلطان أنه عرف طرز هذه 
 :النقود إلى 

 ربعة طرز من ضرب مدينة القاهرة .أمن ضرب مدينة االسكندرية وزين طرا -

 سكندرية فهما كالتالى :اإلالطرازان من ضرب مدينة أما فيما يخص 

 ول :ألالطراز ا

 الظهر:                    الوجه :                
 هللا - سبع                سنة  اإلسكندريةضرب  -
 ال من عندإوما النصر  -                      السلطان الملك الظاهر  -
 هللا محمد إال له إال  -         سعيد برقوق سيف الدنيا والدين بو -
 رسله بالهدىأرسول هللا  -                        خلد هللا سلطانه        -
 ودين الحق ليظهره على  -                        وثمانين سبعماية      -

           .(1) الدين كله -                                                  
 

                                                 
، مركز فى مصر، عصر دولة المماليك الجراكسةسالمية اإلفت محمد(، السكة أ)رالنبراوى( (1

 .44-43، ص م1993، ، الطبعة االولى والنشر، القاهرة لإلعالمالحضارة العربية 
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 الثانى : الطراز

 الظهر:                            الوجه :           

 هللا -ربع                  أسنة  اإلسكندريةضرب  -

 وما النصر إال من عند -                        السلطان الملك الظاهر -

 ال إله إال هللا محمد -سعيد                   سيف الدنيا والدين بو  -

 بالهدىأرسله رسول هللا  -                         سلطانهبرقوق خلد هللا -

 .          (2) ودين الحق  -                           وتسعين و سبعماية  -

من الخارج ن كتابات كل من الوجه والظهر يحيط بها أول أللوحظ على الطراز ا     
( هـ787تواريخ سنة) ، وقد وجد منه عدة نماذج عليهادائرتان متحدتا المركز

كتابات الظهر أن (، بينما الطراز الثانى يالحظ به  هـ791( وسنة )هـ788وسنة )
 .(3)فقط هو الذى احتفظ بشكل الدائرتين متحدتا المركز

 ربعة طرز من ضرب مدينة القاهرة  فهم كالتالى :األأما فيما يخص 

 (1)لوحة  :األولالطراز 

 الظهر:                               الوجه :          

 هللا -    أربع                  سنة  بالقاهرةضرب  -

 وما النصر إال من عند -        لظاهر                 السلطان الملك ا -

 ال إله إال هللا محمد -        عز نصره سيف الدنيا والدين بو سعيد -

 رسول هللا أرسله بالهدى -                    خلد هللا سلطانه     برقوق  -

 ودين الحق ليظهره على  -     ة                         سبعمايووثمانين  -

 .          (4) الدين كله -                                                     

 

 

                                                 
 .46، ص اإلسالمية محمد(، السكة رأفت النبراوى )( (2
 .46،  44 -43، ص  ، المرجع السابقالنبراوى ( (3
م ،ص 1983، لبنان ،، مجموعة خاصة ، بيروتاإلسالميةراجع ،قازان )وليم(، المسكوكات ( (4

 .44، ص مية اإلسالمحمد(، السكة رأفت ) النبراوي ؛ (681، دينار رقم )345،346
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 الطراز الثانى  :

 الظهر:                                الوجه :             

 هللا -       ة خمس                 القاهرة سنضرب ب -

 من عندإال وما النصر  -   ر                      السلطان الملك الظاه -

 هللا محمد إله إال ال  -   ن بو سعيد برقوق         سيف الدنيا والدي -

 رسول هللا ارسله بالهدى -                            خلد هللا سلطانه      -

 ودين الحق ليظهره على  -                             مانين سبعماية  وث -

 .(5)الدين كله -                                                    

 الطراز الثالث  :

 الظهر:                                الوجه :              

 هللا -                         اثنينضرب بالقاهرة سنة  -

 من عندإال وما النصر  -     هر                       السلطان الملك الظا -

 هللا محمد إله إال ال  - نصره         عز سيف الدنيا والدين بو سعيد  -

 رسول هللا ارسله بالهدى -   نه                        خلد هللا سلطابرقوق  -

 ودين الحق ليظهره على  -                              سبعماية    تسعين و -

 .(6)الدين كله -                                                        

 الطراز الرابع  :

 الظهر:                                  الوجه :            

 هللا -   ثالث                     ضرب بالقاهرة سنة  -

 من عندإال وما النصر  -                            اهرالسلطان الملك الظ -

 هللا محمد إله إال ال  -      سيف الدنيا والدين بو سعيد برقوق          -

 رسول هللا ارسله بالهدى -                                خلد هللا سلطانه     -

                                                 
)5)

 Balug (Paul) ,The comage of the  mamluk sultans of Egypt and Syria,The Anerican 

numismatic society,New York,1964,p.249 ,Mitchiner(Michael),Oriental coins and their 

values,the world of islam,hankins publications, 1977,P.198 
)6)  

 Balug (Paul) ,The comage of the  mamluk sultans,p.260  
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 لحق ليظهره على ودين ا -                               تسعين و سبعماية   -

 . (7) الدين كله -                                                        

نه كان يحيط بكتابات كل من الوجه والظهر دائرتان األول أويالحظ بالطراز 
تشتمل كل منهما على اثنى عشر فصا ، كما وجد بهذا مفصصتان متحدتا المركز ، و
لمة "رسول" بالسطر الرابع بكتابات الظهر وزخرفة الطراز زخرفة نباتية فوق ك

 .(8) يضاأخير لكتابات الظهر فى السطر األ خرى بجوار كلمة " الدين "أ

يضا يحيط بكتابات الوجه والظهر دائرتان أما الطراز الثانى فيالحظ أ
 .نهما مكونة من اثنى عشر فصامفصصتان متحدتا المركز، كل م

 785لنماذج المورخة بتاريخ سنه )ر من اانى الكثيوجد من هذا الطراز الثكما 
 .(9) (هـ791،هـ789،هـ788،هـ787 ،هـ786، هـ

يضا يحيط بكتابات الوجه والظهر دائرتان أالطراز الثالث فيالحظ أما 
 .، كل مهما مكونة من اثنى عشر فصامفصصتان متحدتا المركز 

السطر الرابع بكتابات كما وجد بهذا الطراز زخرفة نباتية فوق كلمة "رسول" ب
فى السطرين الثالث والرابع  لكتابات  "خرى فوق لفظ الجاللة  "هللاأالظهر وزخرفة 

 الظهر.

لنماذج المورخة بتاريخ سنه كما وجد من هذا الطراز الثالث الكثير من ا   
 .(10) (هـ801،هـ800،هـ798،هـ796،هـ794، هـ792)

ابات الوجه والظهر دائرتان يضا يحيط بكتأالطراز الرابع فيالحظ أما 
 مفصصتان متحدتا المركز ، كل مهما مكونة من اثنى عشر فصا .

كما وجد بهذا الطراز زخرفة نباتية فوق كلمة "سلطانه " بالسطر الرابع     
خرى فوق لفظ الجاللة  " هللا " وزخرفة نباتية فوق كلمة أبكتابات الظهر وزخرفة 

 .الظهر لكتاباتطر الرابع بالسرسله "أ"

بتاريخ سنه  المؤرخةالكثير من النماذج  الرابعكما وجد من هذا الطراز    
 .(11) (هـ801،هـ796،هـ795، هـ793)

                                                 
 .48، ص اإلسالمية فت محمد(، السكة أالنبراوى )ر( (7
 .44،45، ص المرجع السابق ( (8
 .45 -46، ص  المرجع السابق ( (9

 .48،49، ص  المرجع السابق ((10
)11)

 lane-Poole(Stanley),Catalog of the collection of Arabic coins, preserved in the khedivial 

library at Cairo,London,1879,p.263,                      48،49، ص السكة اإلسالمية ، النبراوى.  
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 التى ضربت فى عهد السلطان الظاهر برقوق :طرز النقود الفضية  -

واحد ز اطر عرف من خالل النقود الفضية التى تبقت من عهد هذا السلطان أنه عرف
 : ( كالتالى هـ789عام ) مدينة القاهرةمن ضرب  هذه النقودل فقط

 (1شكل ):هامش ومركزمن : يتكون  الوجه

السلطان الملك الظاهر ضرب بالقاهرة سنة تسع وثمانيين  ": كتابات به الهامشأما 
 . "وسبعماية

 به دائرة بداخلها كتابات من سطرين كالتالى  : المركزأما 

 برقوق  -

 عز نصره . -

 الظهر:

  هللا إالله إال  -

 محمد رسول هللا  -

 رسل رسوله أ -

 بالهدى و. -   

 .(12)دين -   

م يعتبر طراز ، ومن ثراز الدرهم محل الدراسةوهذا الطراز يختلف عن ط     
ويعد اضافة لمسكوكات  ،ول مرةألهو طراز جديد ينشر ، والدرهم محل الدراسة

ى الجركسى الظاهر ان المملوكوللنقود الفضية للسلط ،المماليك الجراكسة بوجه عام
ول هو فت النبراوى أن الطراز األأرالدكتور ستاذنا أ، حيث ذكر برقوق بوجه خاص

الطراز الوحيد الذى وصلنا من عهد السلطان برقوق ، وأقدم نماذجه المؤرخة التى 
 .(13) (هـ789وصلتنا مسجل عليها تاريخ )

ها اطار دائرى الظهر يحيط بن كتابات الوجه وأول ألاويالحظ على هذا الطراز  -
 مل على كتابات هامشية ومركزية .الشكل ، والوجه يشت

قدم النقود الفضية التى قام بضربها السلطان الظاهر برقوق كانت فى أن أولوحظ      
ية نقود فضية ضربت خالل الخمس أنه لم يعرف له أ(، معنى ذلك هـ789عام )

                                                 
)12)

Balug (Paul) ,The comage of the  mamluks sultans.,p.255.  
النبراوى ، )3287،1549،2288،1549راجع ،مجموعة دار الكتب المصرية ، سجل رقم ((13
 .(303ص  (5حاشية ) ،اإلسالميةمحمد(، السكة  فتأ)ر
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من ضرب  (،هـ789)( حتى عامـه784ى من عام )أولى من حكمه سنوات األ
 القاهرة.

" هبالسطر الثانى ، وكلمة "رسول ويتميز هذا الطراز بوجود زخرفة فوق اسم "محمد"
 بالسطر الثالث بكتابات الظهر.

 طرز النقود النحاسية التى ضربت فى عهد السلطان الظاهر برقوق : -

أنه عرف طرز هذه التى تبقت من عهد هذا السلطان النحاسية عرف من خالل النقود 
 النقود إلى :

 .ربعة طرز من ضرب مدينة القاهرةأسكندرية وطرز من ضرب مدينة اإل خمسة -

 فهم كالتالى : اإلسكندريةطرز من ضرب مدينة  الخمسةأما فيما يخص 

 ول:الطراز األ

 الظهر:                   الوجه :            
 بضر -                       السلطان       -
 سكندرية  -        الملك الظاهر                 -
  ربعأسنة  -                     أبو سعيد         -
 .(14)وثمانيين -                              برقوق  -

 الطراز الثانى :
 الظهر:                       الوجه :        

 ضرب -                     برقوق           -
 سكندرية  -                   طان الملك    السل -
 .(15)ربع أسنة  -                  الظاهر              -
                                     عز نصره      -

 الطراز الثالث :
 الظهر:                          الوجه :          

 بضر -                       برقوق              -
 سكند باإل -                       السلطان            -
  .(16)رية -                          الملك الظاهر    -
 
 

                                                 
 .195سالمية ، ص فت محمد(، السكة اإلأالنبراوى )ر( (14
 .196، ص  المرجع السابق ( (15
 .200، ص  المرجع السابق ( (16
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 الطراز الرابع :

 الظهر:                          الوجه :            

 ضرب -                         برقوق              -

 سكند  -                        السلطان الملك       -

  .(17)رية -                         الظاهر              -

 عز نصره                                            -

 الطراز الخامس :

 الظهر:                                   الوجه :         

 اإل ضرب -                     السلطان                   -

 .(18)ريةسكند -                                  الظاهرالملك  -

ول يحيط بكتابات الوجه والظهر زخرفة ن الطراز األأ سبق عرضه لوحظ مما
( وفى عام  هـ784وقد ضرب هذا الطراز فى عام )، شبه بشكل نجمى مثمن الشكل أ
 .(19) (هـ790( وفى عام )هـ785)

 ت الوجه والظهر دائرة خطية .ن الطراز الثالث يحيط بكتاباأو

ن الطراز الرابع والخامس ال يوجد بهما االطار الذى كان يحيط بكتابات الوجه أو
 .(20)والظهر

                                        :ربعة طرز التى ضربت بمدينة القاهرة فهم كالتالىاما فيما يخص األ

 ول:ألالطراز ا

 الظهر:                                الوجه :            

 ضرب بالقاهرة -     السلطان الملك                              -

 ربع وثمانيين أسنة  -                      صرهعز ن الظاهر بو سعيد -

   .(21)وسبعماية -                              برقوق خلد ملكه    -

                                                 
 .201، ص السكة االسالمية ، النبراوى( (17
 .201، ص المرجع السابق ( (18
 .196،195، ص المرجع السابق ( (19
 .201،200، ص جع السابقالمر ( (20
 .197، ص  المرجع السابق ( (21
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 الطراز الثانى :

 الظهر:                               الوجه :          

 ضرب بالقاهرة -               السلطان الملك                   -

 وثمانيين  خمسسنة  -الظاهر سيف الدنيا و                           -

  .(22)وسبعماية  -                      بو سعيد برقوق    أالدين  -

 عز نصره -

 الطراز الثالث :

 الظهر:                               :          الوجه 

 ضرب بالقاهرة -السلطان الملك                                   -

 اثنى تسعين  -الظاهر سيف الدنيا و                            -

 .(23)سنة سبعماية -برقوق                          الدين ابو سعيد  -

 .عز نصره -

 ع :الطراز الراب

 الظهر:           الوجه :                              

 ضرب بالقاهرة -  السلطان الملك                                 -

   (24)المحروسة -           سيف الدنيا                            -

                              والدين ابو  -

        سعيد برقوق                     -

طار الذى كان إلول ال يوجد عليه األن الطراز اأمما سبق عرضه لوحظ      
ولى لقيام أليحيط بكتابات كل من الوجه والظهر،وقد ضرب هذا الطراز فى السنة ا

"خلد (، وهذا الطراز يتميز بعبارة هـ784دولة وحكم المماليك الجراكسة وهى سنة )
 الدرهم محل الدراسة .العبارة التى وجدت على  .(25)"ملكه

ه(وعام 784وقد نشر لهذا الطراز عدة نماذج له وعليها تواريخ عام )

                                                 
 .198ص  )رأفت محمد(، السكة اإلسالمية،النبراوى( (22

)23)
 Balug (Paul) ,The comage of the  mamluks sultans.,p.263.  

)24)
 Balug (Paul) ,The comage of the  mamluks sultans.,p.265.  

 .197ص ،  المرجع السابق، النبراوى( (25



 20دراسات يف آثار الوطن العربي     

 

776 

 .(26)(هـ785)

ن الطراز الثانى يحيط بكتابات الوجه دائرة مفصصة من اثنى عشر فصا أو    
حولها من الخارج نقط متناثرة وغير منتظمة ، بينما يحيط بكتابات الظهر شكل 

تحصر من الخارج فى المسافة بين كل طرفين لها ورقة ة هندسى اشبه بنجمة مثمن
 نباتية .

 ،هـ786،هـ785ج من هذا الطراز عليها تواريخ )عدة نماذ توجد وقد     
 .(27) (هـ791،هـ790،هـ789 ،هـ787

قد وجد منه عدة نماذج ابات الوجه والظهر دائرة خطية ، ون الطراز الثالث يحيط بكتأو      

 .(28)(هـ799،هـ798،هـ797،هـ796،هـ794،هـ793،هـ792عليها تواريخ )

 . .(29)بكتابات الوجه والظهر الدائرة الخطية التى تحيط بهالطراز الرابع ال يوجد وأن 

 من الطرز السالفة الذكر اتضح لنا اآلتي:

ى مسكوكات يميز النقوش الكتابية عل هم ماأن أ ،بشكل عام من خالل العرض السابق
 تى :اآلقوق السلطان الظاهر بر

ضرب  لقاب السلطان الذىأن كتابات الوجه كانت تشتمل فى الغالب على اسم وأ -
، وعبارة دعائية رباسم دار الضرب وتاريخ الض مع ذكرفى عهده هذه النقود، 

السلطان الملك  –ربع أكالتالى "ضرب بالقاهرة سنة ، و السلطانألتخليد الحكم 
وثمانيين  –برقوق خلد هللا سلطانه  –ز نصره سيف الدنيا والدين بوسعيد ع -الظاهر

ما كتابات الظهر فكان مدون عليها رسالة التوحيد والرسالة المحمدية أوسبعمايه" 
رسول هللا  –ال هللا محمد إال اله  –ال من عند إوما النصر  -هللا " كالتالى  قرآنيةية آو
 الدنانيرا ما وجد على وهذ، الدين كله"  -ودين الحق ليظهره على  -رسله بالهدى أ

 الذهبية الخاصة بالسلطان الظاهر برقوق.                

ما فى الفلوس النحاسية فكانت كتابات الوجه تشتمل فى الغالب على اسم السلطان أ -
و "عز نصره " مثل "السلطان الملك الظاهر بو أوالقابه وعبارة دعائية "كخلد ملكه" 

يها مكان ما كتابات الظهر فكان يوجد علأ سعيد عز نصره برقوق خلد ملكه "
 –ربع وثمانيين أسنة  –، مثل "ضرب بالقاهرة الضرب وتاريخ الضرب فقط

 .وسبعماية "

                                                 
 .197، ص  السكة اإلسالمية، النبراوى( (26
 .199،198، ص المرجع السابق ( (27
 .204،203،202، ص المرجع السابق ( (28
 .204، ص  المرجع السابق ( (29
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ال طراز واحد إما فيما يخص النقوش الكتابية على الدراهم الفضية فال يوجد منها أ -
لضرب ومكان ا لقاب السلطانأ، حيث وجد على الوجه بالهامش فقط كما سبق ذكره

وعبارة " ، ما كتابات المركز عبارة عن اسم السلطان "برقوق"أ، وتاريخ الضرب
وآية  والرسالة المحمدية ات الظهر عبارة عن رسالة التوحيد"، بينما كتابعز نصره

 دين ". -بالهدى و -ارسل رسوله –محمد رسول هللا  –كالتالى " ال اله اال هللا قرآنية 

ه كتابات الدرهم تشب يضاأ ن كتاباتهإهم محل الدراسة فما فيما يخص الدرأ       
، لقاب السلطان الظاهر برقوقأن كتابات الوجه تشتمل على اسم وأالسابق الذكر فى 

ا مع تتشابه هنن كتابات الظهر أ، كما دم وجود فكرة الهامش والمركز هنامع ع
آلية القرآنية ا رسالة التوحيد والرسالة المحمدية وفىالدرهم السابق ذكره فى 

كون هذا هو درهم من الدراهم التى قام بضربها السلطان الظاهر ، ومن ثم يخيرةاأل
  برقوق .

 ،3،2لوحة ) المحفوظ في متحف كلية اآلداب بجامعة سوهاج المملوكىالدرهم 
 (3،2شكل

 :  وصف الدرهم

 .فضةالنوع: 

 .لىم1.5القطر: 

 جم -.804الوزن: 

 (.229) جامعة سوهاج رقم –داب مكان الحفظ: متحف كلية اآل

 كتابات الوجه  :

 )الظا( هر )سـ( يف الدنيا و)الدين( -1

 بو سعيد برقوق -2

 . خلد ملكه -3

  : الظهركتابات 

 له إال )هللا (إ)ال(  -1

 محمد رسول ا )هلل( -2

  )الحـ ين()ا( رسله بالهدى ود -3

 ق .  -4
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 اشكال كتابات الدرهم :

بها بعض الحروف ، لمملوكى بخط الثلث اكتبت والظهر  الوجهكتابات  جميع -
تنقيط ما جاء بكتابات الوجه مثل ، مثل  خر ال يوجد بها تنقيطآلعليها تنقيط والبعض ا

يضا فى كلمة أالياء  ف، وكذلك تنقيط حرولألبالسطر احرف الياء فى كلمة )سيف( 
، وكذلك (برقوق)الباء فى كلمة  ، وكذلك تنقيط حرفيضااألول أفى السطر  )الدنيا(

، وتنقيط حرف الخاء بالسطر الثانى (برقوق )خيرة  فى كلمةألالقاف ايط حرف تنق
 . خيرلسطر األبا (خلد)فى كلمة 

ن كتابات هذا الدرهم به تركيب فى بعض الحروف وفى بعض ألوحظ  -
، ومثل ومثل كلمة )برقوق( بالسطر الثانى، األولالكلمات،مثل كلمة )سيف( بالسطر 

، وفى هذا يشبه تماما النقوش الكتابية  التى وجدت على األولحرف الواو فى السطر 
 ى فى العصر المملوكى فى مصر. أعمائر نفس العصر 

 ، بسبب تآكل الدرهم في هذا الجزء .السين تآكل منها حرف (سيف)أن كلمة  -

 ، بسبب تآكل الدرهم في هذا الجزء .ت تماماتآكل (الدين)أن كلمة  -

، بسبب تآكل الدرهم خير من حرف القاف االخيرلجزء االتآكل ا (برقوق)أن كلمة  -
 بالسطر الثانى . في هذا الجزء

 خير.ألبالسطر ا (ملكه)حرف الكاف كتب  مثل حرف الالم فى كلمة أن  -

نالحظ أن جميع أشكال األلفات والالمات تنتهي في رؤوسها بحلية زخرفيه على  -
حرف  الباء والدال وكذلك األمر في ، هيئة  ذؤابة ذات ثالثة رؤوس أو اثنين 

 كناحية زخرفيه جمالية. ،  "وسعيد وملكه وبو والكاف  في كلمة  " برقوق

 : دراسة تحليلية لأللقاب واألسماء الواردة علي هذا الدرهم

 :الظاهر

الظاهر من الظهور بمعنى الغلبة، وهو نعت خاص لبعض الخلفاء والملوك، مثل 
ثم  يوب،أاهر غازى بن صالح الدين الخليفة الظاهر الفاطمى بن الحاكم، والظ

، والظاهر جقمق، ثم هنا حمد العباسى، والظاهر بيبرسأالظاهر محمد بن الناصر 

الظاهر برقوق
(30)

. 

 

                                                 
، الدار الفنية للنشر ثارآلسالمية فى التاريخ والوثائق وااإل حسن( األلقابالباشا)راجع، (30)

لقاب على نقود المماليك )محمد باقر(،الكنى واأل نىالحس ؛384-383م، ص 1989، والتوزيع
 .69-68م(،ص،1516-1250ه/922-647البحرية والبرجية في مصر والشام ،)
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 : سـيف الدنيا والدين

لقاب المركبة التى تحمل جميعها معنى من دخل هذا اللفظ فى تكوين كثير من األ      
 يا والدين"." سيف الدولة "، "سيف الدن، سالم " إلمثل " سيف ا معانى القوة 

لى إالمضافة واأللقاب طلق لقب سيف الدنيا والدين على السلطان قالوون ، أوقد      
حياء وليس على ى األأو الحاكم القائم أالدنيا والدين كانت تطلق على السلطان 

مواتاأل
(31)

 .يضا هنا على السلطان الظاهر برقوق أ، ثم أطلق 

 : بو سعيد

لى ابنه إنسبة يرجع ذلك  بو سعيد أو أبو سعيد هى كنية خاصة بالسلطان برقوق ربما
ثم عرف به جقمق وخشقدم ، (32) بو السعادات فرج بن برقوقأكبر الناصر ألا

. (33)وقانصوه 
 

برقوق
 

:
 

المللك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد هللا الجركسى العثمانى ،  السلطان برقوق هو
حضره الخواجه عثمان تاجر الرقيق باعه أو "التنبغا"، فلما أ بغا الطونكان اسمه "

ن نفى إلى أ، وبقى فى خدمته فسماه "برقوقا " لنتوء فى عينيهمير يلبغا الكبير أللى اإ
مصر فاتصل إلى ، ثم حضر معه الكرك، ثم الحق بخدمة منجك نائب الشامإلى 

بكا للعساكر فى ، ثم اتالفأن ومقدم ربعيأامرة إلى ، ورقى شرف شعبانبخدمة األ
ن حل شهر رمضان إلى أملكة دبير المنفرد برقوق بت، وادولة المنصور على

مر واستقل بالملك ولقب ب" الملك الظاهر "، وبايعه ألم(، فتم له ا1382/ هـ784)
 .(34)"الخليفة المتوكل محمد بن المعتضد

 :خلد ملكه 

، وهى تعتبر الظاهر برقوقلسلطان هى عبارة دعائية لتخليد الملك الخاص با      
كثرة المحن إلى وربما يرجع ذلك  كنوع من التضرع هلل تعالى لتخليد وبقاء ملكه ،

الدعاء  عباراتت ولذلك كثر والفتن التى تعرض لها هذا السلطان فى عهده ، 
 –خلد هللا ملكه –، مثل عبارات " خلد هللا سلطانه التضرع على نقود هذا السلطانب

                                                 
 . 344-341االسالمية ص  الباشا) حسن( األلقابراجع،  (31)

ليك ، مكتبة زهراء الشرق ، العمارة في العصرين االيوبيين والمما، نويصر )حسنى(، راجع ) (32
 .263ص م 1996ة رالقاه

، الكنى وااللقاب على نقود المماليك  البحرية والبرجية في راجع، الحسيني، )محمد باقر( ) (33
 .70ص م ، 1516-1250/ ه922 -648مصر والشام 

 .192، ص 1تاريخ المساجد االثرية ، ج عبد الوهاب )حسن(، ) (34
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 .(35) "ال باهلل إقى وما توفي -عز نصره –عز هللا انصاره  –لكه خلد م

ته بشارع آعلى بعض منشآت هذا السلطان مثل ، منشاأللقاب هذه وقد وردت مثل 
 :سم فى أكثر من نص إنشائي كالتالىالمعز لدين هللا الفاطمى ، وبها نفس األلقاب واال

من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم ، بسم هللا الرحمن الرحيم ، ذلك فضل هللا يأتيه » 
موالنا السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا  ةأمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة والخانقا

 .(36) »والدين أبو سعيد برقوق ...عز نصره ...سنة ثمان وثمانيين وسبعماية 

 : الدرهم تأريخ 

رف اسم السلطان أو لهذا الدرهم ع الوجهمن خالل القراءة األولية لكتابات       
 ؛ حيثالظاهر برقوق ك الملالسلطان  وهو  ،ضرب في عهده هذا الدرهمالملك الذي 
و)الدين( بو )الظا( هر )سـ( يف الدنيا على هذا الدرهم، وهو " وألقابهورد اسمه 

ت نقوش كتابية عبارة عن رسالة فقد وجد الظهر"، أما على سعيد برقوق خلد ملكه
المعتاد عليها فى كتابات  وهى نفس الكتابات ،نيةآية قرآلمحمدية والتوحيد والرسالة ا

الذى سبق الحديث همه ريضا على دأخاصة بالسلطان برقوق وقود الذهبية الظهر الن
ين ()ا( رسله بالهدى ود -محمد رسول ا)هلل( -)ال( إله إال )هللا ("وهى كالتالى عنه
 ق .  - )الحـ

هذا الدرهم؛ أولها وجود اسم وألقاب السلطان  ة تأريخومن ثم وجدت هناك إشكالي
عرف من خالل المصادر التاريخية أن السلطان برقوق تولي حكم و ،الظاهر برقوق
كما هو معروف في التاريخ و. (37)م(1398-1382هـ/ 801 -784مصر عام )

في مصر وهو حكم فيما  المملوكية الجركسية مؤسس الدولة أنه  المملوكى الجركسى
ما أ،  ولىألرة حكمه اخالل فتم( 1389 – 1382/  هـ791 – 784ي )بين عام

 .(م1399-1390/ هـ801 -792فترة حكمه الثانية فهى فيما بين عامى )

ولكن بعد ، فى عهده م الثانية ضرب فيها هذا الدرهم أولى األ، فترة من حكمه  فأى
د الفضية التى قام قدم النقوأن أجيدة لمسكوكات هذا السلطان الفضية، لوحظ  قراءة 

فقد أمر السلطان الظاهر (، هـ789بضربها السلطان الظاهر برقوق كانت فى عام )
، بضرب طراز (م1387/ هـ789مير جركس الخليلى فى عام )برقوق أميره األ

                                                 
 سالطينهم، -القابهم  -كوكاتهممس -نقوشهم –، نقودهم مهدى )شفيق(، مماليك مصر والشام ((35

-162م ، ص2008، الطبعة االولى ،م(،الدار العربية للموسوعات1517-1250ه/ 684-922)
163. 

 .264،263،، ص لعصرين االيوبيين والمماليكراجع ، نويصر )حسنى(، العمارة في ا ) (36
،)السلطان لزمانعقد الجمان فى تاريخ أهل ا هـ (،855العينى )بدر الدين محمود( ).ت. ( (37

، تحقيق ايمان عمر م(1398-1382هـ/  801 -784)برقوق مؤسس دولة المماليك  الجراكسة 
 .83، 72م ،ص ،2002، الناشر مكتبة مدبولى، القاهرة ، الطبعة االولى شكرى
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 سفله عبارة "عز نصره "، فى سطرين ،أجديد من النقود الفضية باسمه " برقوق"، و
ولى من األنقود فضية ضربت خالل الخمس سنوات  يةأنه لم يعرف له أمعنى ذلك 

والذى يؤكد ذلك ، (،من ضرب القاهرةهـ789( حتى عام )هـ784من عام ) أيحكمه 
لك التى ضربت بدار ت قدم النماذج المؤرخة التى وصلتنا من النقود الفضيةأ نأ

خر هذه آ(، وهـ789لى عام )إضرب القاهرة فى عصر السلطان الظاهر برقوق 
 ، (38) (هـ902عام )إلى ترجع بعد عهد السلطان الظاهر برقوق ، ذج المؤرخة النما

و ما بعدها أ هـ789لى عام إومن ثم يرجح ارجاع ضرب هذا الدرهم محل الدراسة 
، ومن ضرب مدينة القاهرة  هـ801حتى نهاية حكم السلطان الظاهر برقوق عام 

 ألنهبمدينة القاهرة ،  هـ789الطراز الخاص بضرب الدراهم عام بطبقا لما ضرب 
 لم يرد ذكر ضرب الدراهم الفضية بمدينة االسكندرية.

ويتميز هذا الطراز بوجود زخرفة فوق اسم "محمد" بالسطر الثانى ، وكلمة "رسوله" 
وهى تلك الزخرفة بعينها التى وجدت على الدرهم ، بالسطر الثالث بكتابات الظهر 

كد على نفس دار الضرب التى قامت ؤيمما ، محل الدراسة فى نفس مواضعها 
 ول والذى ضرب بدار ضرب القاهرة .ألبضرب الدراهم الفضية ذات الطراز ا

هذا الدرهم ، وجدت هذه  وجهالتى وردت هنا على  ن عبارة "خلد ملكه "أكما لوحظ 
ابات ولكن بنقوش كتيضا على بعض النقود النحاسية الخاصة بهذا السلطان ، أالعبارة 
وليس الوجه بدار ضرب القاهرة ، مما يعزز نسبة هذا الدرهم محل الدراسة  ،الظهر

اء معروفة لدى دار ضرب صبحت صيغة هذا الدعأ، فأيضالى مدينة القاهرة إ
سواء فى كتابات النقود ، وهى غير معروفة لدى دار ضرب االسكندرية القاهرة، 
 .و النقود النحاسية أو النقود الفضية أالذهبية 

و ما بعدها حتى عام أ(،هـ789عام )إلى ريخ هذا الدرهم يعود أم يكون تومن ث
 هـ801 -789)ى فيما بين عامىأ ( وهو تاريخ وفاة السلطان الظاهر برقوقهـ801)
 ( ، ومن ضرب مدينة القاهرة . م1399-م 1387/

هد السلطان عووزن الدراهم الفضية فى ، ذا الدرهم بصفة خاصة هما عن وزن أ
ن النقود الفضية فى عهد هذا السلطان كانت أرد فقد و ،بصفة عامة  رقوقالظاهر ب
جرام 0،64وزان هذه النقود قد تراوحت ما بينأن أورد  حيث، وزانألمختلفة ا

لدراسة ، حيث بلغ وزنه يتفق مع وزن الدرهم محل ا وهو ما ،جرام4،02و
دار إلى بنفسه السلطان الظاهر برقوق كان يذهب  أن ، على الرغم منجرام0،804

 هـ789طمئنان على صحة وزن نقوده الفضية كما حدث فى عام )إلالضرب ل
المباشرين إلى خذ السلطان حفنة من الفضة الجدد ، وذهب أ م(، حينما1387/
سفل المصطبة وكانت مائة أوقال زنوها فوزنوها، وهو واقف ، عطاهم الفضة أو

                                                 
 .39(، ص27، وانظر،حاشية )36-35النبراوى )رافت محمد(، السكة االسالمية ، ص ( (38
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 .(39)ن وليس بالعددوثالثين درهم ، ونظرا لذلك تم تداولها بالوز

صحاب الوظائف بالمدرسة التى أوهذه النقود الفضية هى التى كان يدفع بها مرتبات 
نشاها السلطان برقوق بشارع المعز لدين هللا الفاطمى ، والتى انتهى من بنائها أ
 .(40)(هـ788)

فى عهد السلطان برقوق قلة ضرب هذه النقود الفضية إلى  دتأسباب التى ألومن ا
كبيرة من النقود النحاسية التى ضربها من  بأعدادق المصرية اسوألل  مرههو غ

هذه   وروبا فى مقابل بيع الفضة لها ، وتم ضربأحمر الذى استورده من ألالنحاس ا
خر بدار ضرب آلوالبعض ا، بعضها بدار ضرب القاهرة  النقود النحاسية

( هـ800صر بعد عام )بطالن ضرب هذه الدراهم الفضية فى ممنها ، وسكندريةإلا
صبح  ينادى على أى ، حتكثر من ضرب النقود النحاسية أو ،(41)ال فى القليل النادرإ

الفضة فى  الستهالكوذلك كانت تباع بالمزايدة ،  أيالنقود الفضية ب"حراج حراج" 
مراء السلطان واتباعهم بصهر الدراهم أومنها قيام  ،نية وغيرهاآلصناعة السروج وا

، ومنها ارتدائها كزينة أو بها كتحف ثمينة  االحتفاظو أوتصنيعها محليا المتداولة 
لى مصر ، وقيام الفرنجة بجمع إانقطاع وصول معدن الفضة من بالد الفرنجة 

ضرب الرياالت ثم يقومون بصهرها واستخدامها فى ، الدراهم المتداولة فى مصر 
  .(42) لمانيةألسبانية واأليطالية واإلالفضية ا

مير كبير ، قبل توليته حكم أن الظاهر برقوق وهو فى رتبة أ، ذكر فى هذا الصددوقد 
بطل أ نأبعد  كبيرة من الفلوس النحاسية زيادة فى الربح ،مر بضرب كميات أ، مصر

ضا حينما تولى يأسياسة النقدية ضرب الدراهم الفضية لندرتها ، واستمرت هذه ال
ذلك النظام فى عهد ابنه  استمرم(، ثم 1399-1382/ هـ801-784حكم مصر )

تدفق م(، وال سيما 1412-1399/ هـ815-801السلطان الناصر فرج بن برقوق )
لى مصر ، وكان سعر التداول للعملة النحاسية إحمر ألكميات كبيرة من النحاس ا

 .(43)على بكثير من قيمتها الفضيةأ

 

 

 
                                                 

 .286، ص  ت محمد(، السكة االسالمية)راف ،النبراوى( (39
 .285، ص  المرجع السابق ( (40
 .285ص  ،المرجع السابق ( (41
 .32-30ص ، مهدى )شفيق(، مماليك مصر والشام  ( (42
، النظام النقدى ودار ضرب المسكوكات فى مصر زمن سالطين المماليك سعيد)نجوان احمد(( (43

 .421، ص،م2016، 44شمس ،مصر، مجلد  ب عينم(، حوليات ادا1517-1250ه/648-923)
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 النتائج:

المملوكية من طرز الدراهم  هذا الدرهم يمثل طرازاً ن أ ثبت من هذه الدراسة -
من ضرب مدينة  ى عهد السلطان الظاهر برقوق بمصرضربت فالتي  ،الجركسية 

طرازاً نادراً لم يوجد له  ، ومن ثم فهو يعتبر خرآى نموذج أوجد له ولم ي ،القاهرة 
 .الظاهر برقوقالملك السلطان امن عهد ، حتى اآلن  –علي حد علمي  –مثيل 

 : هذا الطراز مجمل كتاباته عبارة عن نأاوضحت الدراسة  -

وهى كالتالى: ، بارة لتخليد الملكم والقاب السلطان الظاهر برقوق وعكتب اس :الوجه
 )الظا( هر )سـ( يف الدنيا و)الدين( بو سعيد برقوق خلد ملكه "."

ية آالظهر: فقد وجدت نقوش كتابية عبارة عن رسالة التوحيد والرسالة المحمدية و
قود الذهبية الخاصة المعتاد عليها فى كتابات ظهر الن وهى نفس الكتابات، ة نيآقر

)ال( إله وهى كالتالى " الذى سبق الحديث عنه، همه أيضا على دربالسلطان برقوق و
 ق .  - )ين الحـ()ا( رسله بالهدى ود -محمد رسول ا)هلل( -إال )هللا (

القاهرة دينة الجركسى بمالدرهم إمكانية ضرب هذا  ثبت أيضاً من الدراسة ترجيح -
 .م(  1399-م 1387/ هـ 801 -789فيما بين عامى عامى ) بمصر

وشيوع الفلوس النحاسية، خالل فترة حكم السلطان  هذا الدرهمندرة اتضح أن  -
بالفلوس  يسهل التعامل والصرف، يعكس حال عمليا ميسوراالظاهر برقوق، 

 جود الدنانير الذهبية والدراهم الفضية.فى األسواق فى إطار ندرة و، النحاسية

 التوصيات:

وكذلك في  ، أوصي بتصحيح بيانات هذا الدرهم الواردة علي بطاقة بياناته بالمتحف
" إلي "درهم فضيةعملة بدالً من كتابة "، داب جامعة سوهاج سجل المتحف بكلية اآل

يما بين عامى فالسلطان الملك الظاهر برقوق " من فترة حكم مملوكى جركسى فضى
 من ضرب مدينة القاهرة . م( ، 1399-م 1387/ هـ801 -789)
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 قائمة المصادر والمراجع العربية واالجنبية  :

الباشا) حسن( األلقاب اإلسالمية فى التاريخ والوثائق واآلثار ، الدار الفنية للنشر والتوزيع ،  -
 م.1989

المماليك البحرية والبرجية في مصر والشام  الحسنى )محمد باقر(،الكنى واأللقاب على نقود -

           م(.1516-1250/ هـ647-922،)

سعيد )نجوان احمد( ، النظام النقدى ودار ضرب المسكوكات فى مصر زمن سالطين المماليك  -

    م .2016، 44م(، حوليات اداب عين شمس ،مصر، مجلد 1517-1250/ هـ648-923)

، )السلطان برقوق عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان هـ (،855.العينى )بدر الدين محمود( ).ت -
م(، تحقيق ايمان عمر شكرى، 1398-1382هـ/  801 -784مؤسس دولة المماليك  الجراكسة )

 م.      2002، الطبعة االولى الناشر مكتبة مدبولى، القاهرة

 م1983قازان )وليم(، المسكوكات اإلسالمية، مجموعة خاصة ، بيروت، لبنان ، -

نويصر )حسنى(، العمارة في العصرين االيوبيين والمماليك ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة    -
 م.1996

-684سالطينهم،) -القابهم  -مسكوكاتهم-نقوشهم –مهدى )شفيق(، مماليك مصر والشام، نقودهم -

 م  .  2008، الطبعة االولى ،م(،الدار العربية للموسوعات1517-1250/  هـ922

، عصر دولة المماليك الجراكسة ، مركز ت محمد(، السكة اإلسالمية فى مصروى )رأفالنبرا -
 م.1993الحضارة العربية لإلعالم والنشر ، القاهرة ، الطبعة االولى ، 
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 االشكال واللوحات

 

 

 دينار من الذهب ضرب القاهرة من الطراز األول 1:لوحة 

 .(هـ784سنة ) من عهد السلطان الظاهر برقوق 

 

               

 ضرب : يوضح شكل طراز الدرهم الفضى االول الذى 1شكل 

 (.هـ789من ضرب مدينة القاهرة سنة )عهد السلطان الظاهر برقوق فى 
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 كى محل الدراسة المحفوظ فى متحف كلية اآلداب جامعة سوهاج .: وجه الدرهم المملو 2لوحة 

 

 

 

 

 :  ظهر الدرهم المملوكى محل الدراسة المحفوظ فى متحف كلية اآلداب جامعة سوهاج 3لوحة 
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كلية اآلداب جامعة  : تفريغ لوجه الدرهم المملوكى محل الدراسة المحفوظ فى متحف 2شكل 
 سوهاج .

 

 

 

لظهر الدرهم المملوكى محل الدراسة المحفوظ فى متحف كلية اآلداب جامعة : تفريغ  3شكل 
 سوهاج .



 20دراسات يف آثار الوطن العربي     

 

788 

"A study and publication of Darham Mamluky 

Jarksy rare, preserved in the Museum of the Faculty 

of Arts, Sohag University" 

Fahim Fathi Ibrahim Hijazi


 Dr. 

 

Abstract: 

 This  dirham  is  considered  to  be  one  of  the  rare  Jarksy  

 Mamluk  dirhams. The  face  of  this  dirham  includes  the  

name  and titles  of  the  Mamluk  Sultan  of  Jarksy, which  was  

struck  during  his reign  of  this  dirham, with  a  Prayer  phrase. 

While  on  the  back  of  this  dirham  the  message  of  

Tawheed  and  the message  Muhammadiyah  and  a  Quranic  

verse  confirms  the  message Muhammadiyah 

Objectives  of  the  study:  

 The  study  aims  to  provide  scientific  documentation  and 

dissemination  of  this  dirham  for  the  first  time.  

 .The study aims to date this dirham and know where to beat 

him- 

The  study  also  aims  to  provide  an  analytical  study  of  

the  names and  titles  of  this  dirham  and  know  the  name  of  

the  Sultan  who  was  struck  in  his  reign  this  dirham. 

Keywords  :  

 Dirham- Mamlouk - Coins-Rare - Jarksy - Designs - Face - back 
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