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 :الملخص
 المكسكوكاتعلى  الشمس والقمر( التي ظهرتك) رموزهبعض من التدجيم و تتداول هذه الورقة البحثية موضوع 

 دعي   حيث، ينالهجري الكسابع حتى القرنالكسادس  الفترة ما بين القرنواألداضول خالل  كل من الجزيرة الفراتية فياإلكسالمية، 
ال ة يزخرفعداصر لم يكن تطبيقها من فراغ أو أدها مجرد رموز زخرفية أراد بها الفدان إضافة أمر بالغ األهمية؛ فإذ  هاظهور 
والذي كان راكسخا في قلوب بعض من  دتيجة لتشبع المجتمع اإلكسالمي خالل تلك الفترة بمعتقد التدجيم، تدما كادا  و  لها، ىمعد

  .عالن عن معتقدات الحاكم والدولةإبمثابة  ديعمكسكوكات العلى  مثل هذه الرموز ظهورالمكسلمين، وأن 
 : الكلمات الدالة

 التدجيم، الشمس، القمر، الهالل، الكواكب، األبراج، مكسكوكة، تحفة
Abstract:  

   This paper shed light on the astrological signs (sun and moon) on Islamic coins (on 

Mesopotamian, and Anatolian) during the period of sixth to seventh H.A.  It is considered as an 

important thing because of carving these signs on coins are not used as ornaments or for 

decoration purposes, while it was Appling as a result of accepting astrology as a common belief 

through Islamic societies.  Showing these signs on coins are believed as an announcement, 

which indicate that these signs have an important impact and a strong reflection on rulers’ and 

artisans’ belief. 
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 المقدمة:.1
المكسكوكات اإلكسالمية في ضوء ثقافة العصر، والمعتقدات  ته لرموزدراكس فيالبحث  هذا أهميةتكمن 

معتقد تأثير الشعبية التي شاعت في فترة كسك مثل هذه العمالت، والتي يتبين من خالل دراكستها على مدى 
رموزه على  ظهور وأهمية المكسكوكات في توثيق هذا المعتقد من خالل، في المجتمع اإلكسالمي التدجيم

فة ومعتقدات والذي فيه إشارة واضحة على أهمية هذه المكسكوكات في دراكسة ثقا ،فترة الدراكسة مكسكوكات
 ،بهذا المعتقداهتمام الفدان المكسلم على مدى وأن وجودها على المكسكوكات داللة  العصر الذي ظهرت فيه

 دما هوا  وأن ظهور مثل هذه الرموز ليس على كسبيل الزخرفة كما يذكر بعض الباحثين في هذا المجال، و 
أبداء بعض من ، و دتيجة لتشبع المجتمع اإلكسالمي بمثل هذا المعتقد وتمكده من دفوس الحكام والفدادين

األصول الفدية  من هذا الموضوع: ا  جادبتداولت ومن الدراكسات التي  ،خالل هذه الفترة كسالميالمجتمع اإل
العملة قادر، و  خورشيد اهلل لعبد، م1258هـ/ 656لتصاوير المكسكوكات اإلكسالمية حتى كسقوط بغداد 

لى شيوع معتقد التدجيم في المجتمع إأدها لم تتطرق  ، اإلمحمد باقر الحكسيديلاإلكسالمية في العهد االتابكي، 
قصاء زخارف المكسكوكات عن أحوال وأوضاع المجتمعات كودها إ، كما وال بد من االهتمام بعدم اإلكسالمي

  .فيه هذه المكسكوكات عن ثقافة ومعتقدات العصر الذي ظهرت ا  تعبير 
الدجوم ليهتدي بها الداس في حلهم وترحالهم، وكذلك لتحديد المواقيت الزمدية  ىخلق اهلل كسبحاده وتعال

ن هذا االعتماد على إدكسان، والحقا فور المهمة التي تعدى بها حياة اإلومعرفة تغير الفصول، وغيرها من األم
 ةللخبار عن المغيبات المتمثاإلدما شمل أيضا إالظواهر الطبيعية،  تحديد قتصر فقط علىيالدجوم لم 

حياة األمة االكسالمية خالل عصور الدراكسة بطابع مميز حتى أن ما يصدر عن . والتي طبعت 1بالتدجيم
 ا  مور المألوفة التي تشكل جادبحكام يكاد يكون من األأقوال وما يقضون به من أصحاب هذه الصداعة من أ

م حمل على أحمل على محمل الجد والتصديق واالعتقاد به، أمن جوادب اهتمامات الخاصة والعامة كسواء 
  .2المختلفة العصور االكسالمية فتراتمحمل التكذيب واالكستهجان، فقد كان هذا هو الحال خالل 

دكسان في بل اإلوالتي بقيت مماركسة من قالتدجيم أحد العداصر المكودة للمعتقدات الشعبية،  دهذا ويع
بل على حب اكستشراف مكستقبله واكستطالعه، والشغف دكسان ج  ن اإلألوهذا يعود  ،شتى العصور المتعاقبة

ن بداخل كل واحد مدا رغبة جامحة لمعرفة إذ إالشديد بما تخبئ له األيام القادمة في عمره من أحداث، 
                                                           

  هـ(، مرآة الزمان 654-581كسبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر يوكسف بن قزاوغلي) الصدد ادظر في هذالالكستزادة
 298، 1م، جـ. 2013، 1دمشق: دار الركسالة العالمية، طـ. في تواريخ األعيان، تحقيق محمد برکات وآخرون،

1 SAPARMIN, N. b.: «History of astrology and astronomy in Islamic medicine», international journal of 

academic research in business and social sciences 9, No.9, 2019, 283 

مؤكسكسة غز الدين للطباعة : ، لبدان1، طالعرب واثره في المجتمعات العربية واالكسالميةتاريخ التدجيم عدد  ،شامي، يحيى2 
 .247، م 1994والدشر، 
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اإلكسالمية المختلفة  اآلثار، وهو ما يتضح لديدا من خالل عدد كبير من 3ومحاولة الكشف عن المكستقبل
 ،خالل الفترات اإلكسالمية المختلفةوالذي كساد  معتقد التدجيم رموزمن  اضوالتي أظهرت وبكل وضوح بع
ظهورها البعض من الدراكسين أن َعدَّ برازها على صور رموز تدجيمية، والتي إوالتي لم يتردد الفدان المكسلم من 

المكسلمين خالل  )بعض( هو لمجرد الزخرفة ال غير، اال أده في واقع األمر هو تعبير واضح عن معتقدات
 ثار اإلكسالمية.على اآلتلك الفترة والتي بدت واضحة 

حكامها أخاصة فيما يتعلق برصد بعض الكواكب والدجوم وحركاتها و  عدي المكسلمون بأمور علم الفلك
على و الظواهر الطبيعية، غيرها من و  ،العالم من حيث الحظ و المكستقبل والحرب والكسلموعالقتها بحوادث 

ن أال إ ،ن فكساد االعتقاد بالدجوم من حيث عالقتها بما يجري على األرضن الدين اإلكسالمي بيَّ أ الرغم من
والكسياكسية فاذا  داريةاإلحوالهم أوان يكستشيروا المدجمين في كثير من  ،ن يعتدوا بهمن أذلك لم يمدع الخلفاء 

فيدظرون في حال الفلك واقترادات الكواكب ثم يكسيرون  ،خطر لهم عمل وخافوا عاقبته اكستشاروا المدجمين
كادت هموم الحكم فقد  ،4لقبل الشروع باي عم بأحكامهاعلى مقتضى حال الفلك ويراقبون الدجوم ويعملون 
لى مكستقبل كسياكسي حافل إادصب اهتمامهم دحو التطلع قد وشؤوده الشغل الشاغل لفكر الحكام والوزراء، و 

قد ف ،ما تتكشف عده االقدارعن و  ،ياماأل خفيهت  لى معرفة ما إولما كان كل مدهم يتوق  ،االكستقرار واالزدهارب
وال كسيما في تلك العهود المليئة بالتطورات والدزاعات الكسياكسية والثورات وبكثرة  مدتشرةظاهرة التدجيم  كادت

فكان هذا ادعى الى أن الملوك والكسالطين ال يدفكون عن حاجتهم  ،5االدقالبات على الخلفاء وعزل الوزراء
من خالل ما ، وهو ما يبدو واضحا 7الدولةبين موظفي حظي المدجمون بمكادة مرموقة ، هذا وقد 6للمدجمين

 أظهرته لدا المكسكوكات اإلكسالمية خالل فترة الدراكسة.
 
 

                                                           
 .27، م 1998المؤكسكسة العربية للدراكسات والدشر، : ، بيروت1، طالتدجيم بين العلم والدين والخرافية ،مجاهد، عماد 3
 هذه االعتقاد زاد في الفترات التي توكسعت فيها الفتوحات االكسالمية التي على الرغم من اعتقاد العرب بأحكام الدجوم اال أن

شجعت الداس من مختلف الثقافات واألجداس واالعتقادات، وحركة الترجمة جميعها كادت عومل تظافرت على جذب ألباب 
ن أخطأ في وعقول ملوك المكسلمين وعامتهم لالعتقاد بهذا العلم وتداوله بين أهالي االمبراطورية االكسال مية، حتى أن المدجم وا 

تاريخ التدجيم عدد العرب واثره  ،شامي، يحيى :له عزا ذلك الى خطا في عملية الحكساب التي قام بها، ادظراالتدجيم ولم يقع ما ق
  . 15، م1994، 1طـ.مؤكسكسة غز الدين للطباعة والدشر،  لبدان: ،في المجتمعات العربية واالكسالمية

   .57 م،1941 مطبعة المقتطف، ،1ط، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ،طوقان، قدري 4
 .391تاريخ التدجيم عدد العرب،  ،شامي5 
 .377، 4، م1405ركسائل اخوان الصفا وخالن الوفا، طهران، مكتب االعالم اإلكسالمي، القكسم الرياضي، 6 
 .190، ، دار الجليل، ب.ـتفي التراث العربي المعتقدات الشعبية ،، حكسناالباش ؛ والكسهلي، محمد توفيق7 
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  :نشأة التنجيم.2
وتتبع مواقعها واثارها، وهو  ،يعتبر ظهور التدجيم دتيجة طبيعية لالهتمام بالدجوم والكواكب واالفالك

الفلكية الصرفة، ثار اعتقاد البعض بأن تأثير حركات هذه الكواكب ال يقتصر فقط على األمور أاألمر الذي 
هو و أو شر مرتبط بها أن ما يصيبهم من خير أما كسيحدث في حياة بدي االدكسان، و على مل أيضا تبل يش

دبئ عده تلك األوضاع ن يكستطلع ما ت  أفالك بمقدوره حركات األ، وان من يتعمق بدراكسة 8داشئ عن أوضاعها
دشأت بداء على المصادفة، ومن ذلك إن حدث أما عن دشوء فرضيات التدجيم فقد . 9من حوادث وتأثيرات

 هذا ده كلما كانأيكستدتجون  مافي برج  كوكبأن كان على كسبيل المثال  وولدت شخصية بارزة، وصادف
وصادف ن صادف وقوع زلزال إتولد شخصية بارزة في التاريخ، وأما في حال فكسوف برج ذلك الكوكب في ال

كوارث طبيعية على  هذا الكوكب في ذلك البرج، كسوف تقعده كلما كان أذكرون ديف ما،في برج  كوكب وجود
الربط بين أن  ،المصادفةعلى كسبيل حصلت  قد التدجيم وبداء اآلراء فيه ةاألرض، من هدا درى أن دشأ

 .10عن طريق الدراكسة والبحث؛ أي أده لم يمر بالمراحل التي مرت بها العلوم األخرىلم يكن  حداثاأل
  :على اآلثار االسالميةالرموز التنجيمية .3

كسالمي لدا ليس فقط عن أوضاع المجتمع األثري هو بمثابة كبكسولة زمدية تكشف وبما أن اإلرث األ
ية من العديد من التحف كسالمل تلك الفترات، فلم يخل  حقل اآلثار اإليضا عن معتقداته التي كسادت خالأدما إ

والتي شملت على صور مجموعة الكواكب الشمكسية  الرموز التدجيمية، طبقت عليهاثرية التي والقطع األ
شير كسالمية وهو ما ي  تكررت على عدد كبير من التحف اإل ، وهي ظاهرةاالثدا عشر الكسبعة واألبراج الفلكية

لى أن تطبيقها على هذه التحف لم يكن من فراغ، ووضع كوكب الشمس أو ما يعبر عده بالدير األعظم في إ
 كسالميةاآلثار اإلهذه الرموز التدجيمية على  مثلتوقد  ،التدجيموكسط هذه المجموعة يؤكد على أدها ألغراض 

مجتمعة من خالل ، أو ةمن خالل ظهور مجموعة األبراج أو مجموعة الكواكب كال على حد إما متفرقة
 سويا الكواكب مجموعة على ماإ نقوشها اشتملت اخرى معدنية تحف وهنالك ،ظهور كلتا المجموعتين معا

زين  البرودز،دلو مصدوع من مادة وهو عبارة عن ( 1رقم ) التحفة ومدها الفلكية األبراج مجموعة على أو
مديات شكال األأدقش بالخط الكوفي يتضمن جميع االثدا عشر باإلضافة  لألبراجبدن الدلو بالرموز الفلكية 

والذي يظهر  (1شكل)، ا  القرن الكسادس هجريلى إوالتي ترجع  هرةما صداعة  وهو من ،كبالحظ الطيب للمال
كما وقد  ،لدا ثالثة من األبراج التي ظهرت على الدلو والتي رتبت بالترتيب المتعارف عليه عدد أهل التدجيم

                                                           

، م1991مركز دراكسات الوحدة العربي،  :بيروت ،1ط، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ،عبد الباقي، أحمد8 
467. 

 .468عبد الباقي، معالم الحضارة العربية، 9 
 .25التدجيم بين العلم والدين والخرافة،  ،مجاهد 10
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دفذت مجموعة الكواكب على صيدية من الدحاس المكفت بالفضة عليها كتابات باكسم المظفر يوكسف من بدي 
حيط بها باقي كواكب المجموعة الشمكسية، قوامها زخرفة في الوكسط تمثل ركسم الشمس ت ركسول في اليمن

كما وظهرت . 1515311وترجع للقرن الكسابع الهجري والمحفوظة بمتحف الفن اإلكسالمي بالقاهرة تحت رقم 
 مدقوشة الدحاس معدن من صيديةوهي عبارة عن ( 2 رقم)تحفة مجموعة الكواكب واألبراج معا كما في ال

 صور حولها يلتف الشمس تمثل صورة الصيدية مدتصف في يظهر ،اللون كسوداء مادةو  بالفضة ومطعمة
 التحفة هذه جمعت فقد وبذلك (2 شكل) رعش االثدا الفلكية األبراج تمثل بعدها التي والدائرة ةالكست للكواكب
 فوقها ويظهر مرتبة على حكسب ما هو معروف عدد أهل هذه الصدعة الفلكية واألبراج الكواكب بين الفدية
من التحف  دوتع الهجريين، والثامن الكسابع ترجع للقردينو  ،الثلث بخط دقش بها يحف برية حيوادات من اطار

هذا وقد ظهرت مجموعة الكواكب ممثلة  ،لتفردها بظهور مجموعتي الكواكب واألبراج الفلكية الفريدة من دوعها
بالعداصر الزخرفية الدباتية والهددكسية والكتابية وركسوم طكست من الدحاس المكفت بالفضة الغدي جميعا على 

س محاط والمحفوظ بمتحف الفن اإلكسالمي، حيث يتوكسط قاع الطكست ركسم األكسد تعلوه الشم ،الكائدات الحية
دعية أثم شريط من الكتابات الكوفية المورقة وهي عبارة عن  ةدمية للكواكب الكستبكست دوائر تمثل الركسوم اآل

وكتب في الحافة الداخلية بخط الدكسخ دص كتابي باكسم الكسلطان الصالح دجم الدين أيوب  ،لمالكهوبركات 
  .1504312ومحفوظ تحت رقم 

  :اإلسالمية المسكوكاتعلى  الشمس والقمر تصويرتا.4
اللذين كادا من و ، والقمر  اإلكسالمية الشمس المكسكوكاتالتي ظهرت على  رموز التدجيم أبرزمن 
على الرغم من أن  كسالمية،في الثقافة اإل والتي اكستمرتة في الثقافات واألديان القديمة، الرئيكسالمعبودات 

على و على مر التاريخ،  ألده ؛فجأة لم تختف   ال أن بقايا المعتقدات القديمةإلى التوحيد إاإلكسالم دين يدعو 
 معتقدات األديانال أن بعض إمحو ما قبله، لى الوجود يعمل على إالرغم من أن كل دين جديد يظهر 

ديان الكتابية غيير أكسلوبها وكسماتها حتى أن األوذلك من خالل ت ؛يمكدها التعايش داخل الدين الجديد ةالقديم
ولعل ، 13قد علقت بها من معتقدات األديان القديمةبعض جوادب  فيهالم تكستطع أن تحافظ على دفكسها فدجد 

                                                           
 ( للمزيد عن دولة بدي ركسول في اليمن ادظر أحمد، محمد عبد العال: 647والذي تولى الحكم عدوة بعد مقتل والده عام )هـ

 .م1989دولة بدي ركسول وبدي طاهر، 
 .213، م 2010 المطبعة الدولية، :القاهرةاإلكسالمي، متحف الفن  ،، محمدعباس11
 .184، متحف الفن اإلكسالمي، عباس12
كتاب أعمال ، "داضولئر في عصر كسالجقة األات العمادمية علي واجهشكال اآلثرية فدية لألأدراكسة " ،العزيز، هادمعبد 13

 .1481، م 2017، ن لالتحاد العام لآلثاريين العربالمؤتمر العشري
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 الراوددي يشيرهذا و  ،المية كسواء أكادت عمائر أم فدون ومكسكوكاتثار اإلكسذلك ما يظهر على كثير من اآل
مدها ما هو كسيارة ومدها ما هو  ،ن الكواكب على دوعينألى إفي مقدمة كتابه راحة الصدور وآية الكسرور 

مرتهما؛ فالقمر ملك الليل إالكواكب جدود تحت  وباقيكساكن، وكسالطين الكواكب الكسيارة هما الشمس والقمر 
 .14والشمس ملك الدهار

الشمس والقمر دليل واضح على بقاء المعتقدات الوثدية قابعة في قلوب  تصويتاويبدو أن ظهور 
لى معتقدات من إال أن معتقداتهم ظلت تترعرع في قلوبهم والتي تعود إ ،لإلكسالمالمكسلمين الذين تحولوا 

والذي تحدثت عده كثير من المراجع التي تداولت  15كسيا الصغرىآديادات قديمة كالشامادية التي ظهرت في 
. لكن وعلى الرغم من ظهور هاتين التصويرتين في الحضارة والفدون اإلكسالمية غير أده العبادات القديمة

التي ادتشرت في العهود الغابرة اكستمرت في حضرة الدين  الكوكبينليس من الصواب القول أن عبادة هذين 
 .16كسالمي أن الكون يكستمد الحياة من الشمس والقمرر المجتمع اإلفك، وقد شاع في الجديد
 :سالميةعلى المسكوكات اإل الشمــس ةتصوير 1.4

درهم وهو عبارة عن ( 3رقم ) مكسكوكةالكسلجوقية  الدقودمن ضمن الرموز الفلكية التي ظهرت على 
الوجه صورة األكسد وهو دقش على  م(1245-1236الكسلطان الكسلجوقي كيخكسرو الثادي)  فضي يرجع لفترة
مير أيحيط به شريط كتابي يظهر اكسم  دمية،ذو هيئة اآل بيدما تطل عليه الشمس بوجه   ،يعدو في طريقه

واحدة فوق ذيل ، ضالع كسداكسيةأن ذواتا ان مشعتادجمتوفي أكسفل وأعلى األكسد تظهر  المؤمدين المكستعصم،
أما الظهر فقد دقش عليه اكسم  ،مدلول فلكي بحتلها قد يكون ل بطده، والتي فكسأاألكسد من األعلى واألخرى 

وتتشابه هذه المكسكوكة المحفوظة بمتحف بداكي مع مكسكوكة  ،الكسلطان كيخكسرو ومحاط بأربعة هوامش
كسالجقة الروم درهم فضي يرجع لفترة ( 4رقم )مكسكوكة األهلي األرددي وهي  البدكأخرى من مقتديات متحف 

                                                           

  راودد والتي تتبع  علماء، ولد فيأبو بكر دجم الدين محمد بن علي، دشأ في أكسرة من مكودة من  ،هـ(601الراوددي)توفي
 يضا شغوفا في طلب العلم، وقد توفي والده وهو صغير، فكفله خاله وقد كان عالم يدرس فيأيران، كان هو إمديدة قاشان ب

تقن الخط وتجليد وتذهيب المخطوطات، راجع الراوددي، محمد بن أحدى الكليات بهمذان، ودرس الراوددي الشريعة والفقه، و إ
المجلس  القاهرة: إبراهيم الشواربي وآخرون، حقيق:، تالصدور وآية الكسرور في تاريخ الدولة الكسلجوقية راحة ،علي بن كسليمان

  .13 م،2005 ،996 .عاألعلى للترجمة، كسلكسلة ميراث الترجمة، 
 . 35،  راحة الصدورالراوددي، 14 
 ركسالة، "يران واألداضولإوالفدون الكسلجوقية في  العمارة تأثير األكساطير والمعتقدات الديدية على زخارف"دياب، درمين،  15

 .332 ،م 2021، كلية اآلثار جامعة كسوهاج،  دكتوراة
 ،عمان: دار الشروق للدشر والتوزيع،  ،كسلكسلة التراث الروحي لإلدكسان ،"أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ:الماجدي، خزعل

   م.1997
 .333، ة العمار تأثير األكساطير والمعتقدات الديدية على زخارفدياب،  16

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZnyA9ipVbvLDp5UJPKp-Bzv2_Hfw:1658160428284&q=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84+%D8%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9+%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC+%D8%8C+2021%D9%85+.+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjRv7v66IL5AhXgg84BHRMTAQIQBSgAegQIARAy
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZnyA9ipVbvLDp5UJPKp-Bzv2_Hfw:1658160428284&q=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84+%D8%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9+%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC+%D8%8C+2021%D9%85+.+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjRv7v66IL5AhXgg84BHRMTAQIQBSgAegQIARAy
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZnyA9ipVbvLDp5UJPKp-Bzv2_Hfw:1658160428284&q=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84+%D8%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9+%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC+%D8%8C+2021%D9%85+.+%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjRv7v66IL5AhXgg84BHRMTAQIQBSgAegQIARAy


 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

327 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أبوشقال عودة مريزيق فاطمة 

 

 ذو المالمح البشرية الشمسقرص علوه يالوجه األكسد و على  يظهرحيث ، يغياث الدين كيخكسرو الثاد
 كسفل بطن األكسدأس األكسد وفوق ذيله واألخرى أاثدتان فوق ر  ،خماكسية األضالع لى ثالث دجماتإباإلضافة 

مام المكستدصر باهلل أمير المؤمدين ها اإلطار كتابة بالخط الكوفي، في وضع دائري دص  وفي اإل (3شكل )
كسطر، يحدها من أ، أما كتابة الظهر فقد تكودت من كتابة مركزية من أربعة لؤلؤاحبات طار من إبالكتابة 

 .يقبادقكيخكسرو  -غياث الدديا والدين -الكسلطان األعظم –ضرب بقوديه الجوادب األربعة هوامش دصها 
جرام الكسماوية كالشمس والقمر والدجوم بركسوم األ تميزت ومن الجدير بالذكر أن مكسكوكات الكسالجقة قد

في متحف ، وتشبه عملة أخرى تعود لدفس الحاكم 17جيمدكسرة بعلم الفلك والتوذلك الهتمام كسالطين هذه األ، 
ميز هذه العملة المحفوظة في متحف المتروبولتان أن ، غير أن ما ي  99.35.2379المتروبولتان تحت رقم 
بيدما  ،كسفل بطن األكسدأذيل األكسد واثدتان في األكسفل عدد القائمة األمامية و حدة فوق االدجوم الثالثة موزعة و 

األكسد  لس وذيأالدجوم في هذه العملة اختلفت في عدد األضالع والتوزيع فيظهر اثدتان في األعلى فوق ر 
الرغم ، على ضالع تلك الدجوم في كال الدقدينأعدد  وكذلك فقد اختلف ،وواحد في األكسفل تحت بطن األكسد

 .من أن المكسكوكتين تعودان لدفس الكسلطان الكسلجوقي
لى عهد إن هذه المكسكوكة تعود إبين الباحثين، حيث  ا  كبير  ثارت جدال  أويبدو أن هذه المكسكوكة قد 

طلق على دفكسه اكسم كيخكسرو أوالذي م( 1246-1236هـ/ 644-634غياث الدين كيخكسور كيقباد)الكسلطان 
ن صورة األكسد والشمس لها عالقة وثيقة بالدجوم وعلم ألى إشير محمد باقر الحكسدي الثادي، وفي هذا المقال ي  

ان يصور ده كإلي أداء المؤرخ أشار في معرض حديثه خاصة وأن أبو الف، رجحه الدراكسة الهيئة، وهو ما ت  
 هخلف، حيث يمثل برج األكسد ومن 18لى طالع ذلك الحاكمإشارة إكسد عليه شمس في أعلى الدراهم صورة 

غير أن المثير للجدل هو في مكسكوكات كيخكسرو هي المكسكوكة التي ، حاكم هذا البرج وهو كوكب الشمس 
ميرة راكسودادا ابدة تامارا ملكة جورجيا بعد أن وقع في للمرة الثادية من األظهرت عددما تزوج كيخكسرو الثادي 

ة قد عبر عن ذلك الحب من خالل تصوير غرامها وضرب مكسكوكاته والتي  قيل حكسب ما ذكره أبو الفداء أده 
ادظر  -،19على مكسكوكة يظهر عليها صورة الشمس بوجه بشري يتوكسطهما صورة ألكسدين متدابرين

                                                           
مكتبة زهراء الشرق،  :، القاهرة1.، طالتاكسع الهجريالدقود اإلكسالمية مدذ بداية القرن الكسادس وحتى القرن  ،الدبراوي، رأفت 17

 .76 ،م2000
، الدار 1ط، م1258هـ/ 656األصول الفدية لتصاوير المكسكوكات اإلكسالمية حتى كسقوط بغداد  ،عبد اهلل خورشيد، قادر18 

 .304-303، م2012العربية للموكسوعات، 
 .300، األصول الفدية ،قادر19 
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متدابرين يتوكسطهما وجه الشمس اآلدمي المشع،  كسدينأيظهر على الوجه صورة حيث  - (5رقم )المكسكوكة 
 وعلى الظهر دقش اكسم الكسلطان وكسدة الضرب.مام المدتصر باهلل أمير المؤمدين، فوق دقش باكسم اإل

ممثلة هي رمز معبر لحب هذا الكسلطان لزوجته الكرجية  المكسكوكةن هذه أذ يعتقد المؤرخ أبو الفداء إ
ن يصور على الدراهم صورة اكسد عليه شمس يدكسب أشير على الكسلطان أده أبالشمس واألكسد، حيث يقول ب

ادقكسموا ما بين ، الذين ق لعدد من الباحثينهذا التصريح لم ير الى طالعه ويحصل على الغرض، غير أن 
ن ركسم هذه الصورة لم يكن القصد مده التعبير عن محبته لزوجته الكرجية، : امؤيد ومعارض، فمدهم من قال 

وهداك من يرى  20له عالقة بالتدجيم، افلكي   ا  و يمثل رمز أو ربما شعار لدفكسه، أدما قصد بها عدصر زخرفي ا  و 
بأن هذا عمل غير الئق، ثم اكتفى بعد ذلك بدقش دقش هذه المكسكوكة بعد أن أشار وزراء كيخكسرو عليه  أن

بي الفداء في هذا الشأن أثرية كشفت عن عدم مصداقية حديث غير أن الحفريات األعلى الدقود، ه برج زوجت
 هـ ( والدقد الثادي لعام635)  فقد تم الكشف عن دقدين ذهبيين لدفس الكسلطان يعود تاريخ الدقد األول لعام

كسد واحد وشمس التي بدى عليها أبو الفداء أكسدين وشمس بدال من صورة أهـ( على كل مدهما صورة 638)
 . 21رأيه

رجح أده ربما أن ظهور األكسدين والشمس على القطع الدقدية قد يكون األكسد األول غير أن الدراكسة ت  
أده طالع الكسلطان، أما األكسد الثادي  :ذكره أبو الفداء في قوله وذلك حكسب ما؛ عن طالع الكسلطان  ا  تعبير 

أن ورد في عدد من المدودات اإلكسالمية ربما يمثل طالع اإلقليم الذي به يحيا به كسالجقة الروم، حيث ف
، وهو ما 22لى برج وكوكب معينإن يدكسبون كل بلدة ين المدجمإذ إالشمس واألكسد تمثل طالع إقليم الروم، 

والذي ن كوكب الشمس وبرجه وهو األسد يختص بكل إقليم الصين إذ ، إليه ابن الجوزي في مدونته إأشار 
يشمل على مكساحة كبيرة يضم مدها بالد الترك وكسواحل بحر جرجان وبحر الروم وغيرها من البالد وما 

لمكسكوكة يعبر ، وكذلك فان كان دقش االكسدين في هذه ا23حولها وقد عيدوا له كواكب الشمس وبرجه االكسد
ولم يدقش بصورة متقابلة والذي  متدابر بشكلعن حب الكسلطان لزوجته فلماذا تم دقش االكسدين على العملة 

تميزت دقود  فقد اهذا التقليد لم يكن غريبهو تعبير عن المحبة، وهو ما يكستبعد ما قاله أبو الفداء. كما أن 
الدجوم وذلك الهتمام كسالطين هذه االكسرة بعلم الفلك الكسالجقة بركسوم االجرام الكسماوية كالشمس والقمر و 

كادوا مولعين بمعتقدات االديان هذا ومعروف أن االتراك  .كما وأن األكسد اختص بشعوب الترك، 24والتدجيم

                                                           

 .304-303 ،األصول الفدية ،قادر20 
 .304 ، ألصول الفديةا ،قادر21 
العربي،  دار الكتاب :، بيروت1.، ط8ـ. ، تحقيق أحمد الكسقا، مجالمطالب العالية من العلم اإللهي ،الرازي، فخر الدين 22
 . 185، م1987،

 .52مرآة الزمان،  ،ابن الجوزي 23
 .76الدقود اإلكسالمية،  ،الدبراوي24 



 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

329 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أبوشقال عودة مريزيق فاطمة 

 

 25التركية القديمة في تداول االجرام الكسماوية. فهي تمثل عدصر ذو أهمية كبيرة في علم االكساطير التركية
على الرغم من كودهم مكسلمين اال أن اكسالمهم لم يمدعهم من االكستمرار في مماركسة المعتقدات القديمة، فمن 

أده عددما تكون الشمس في برجها وهو برج األكسد فان ذلك يعدي أن ذلك القائد أو  المتوارثة التدجيممعتقدات 
اإلكسالمية كسواء أكادت عمائر أم فدون  ، ولعل ذلك ما يظهر على كثير من االثار26الكسلطان لن يغلبه أحد

ومن داحية اخرى فقد عرف عن األكسد معادي ورموز شاعت في العصور اإلكسالمية محل ومكسكوكات. 
يذكر ان رجل اتي الى ابن كسيرين فقال أده رأى في مدامه كأن في يديه جرو اكسد واده احتضده الدراكسة، ف

ال فقال ما شأدك وشأن بدي االمراء، ثم قال لعل امرأتك ترضع فلما راى ابن كسيرين كسوء حاله ولم يره لذلك اه
كما ويظهر من االشعار التي قالها الراوددي األوصاف التي لقب  .27ولد رجل من االمراء فأجابه باإليجاب

بها كيخكسرو ويدعو أن يبقى غياث عادل وملكا للثقلين، وأن يبقى دائما فاتح مدتصر على اعدائه، وأن يبقى 
كما أن صورة األكسد رافقت كيخكسرو كشعار له  28وم في دول االقاليم جميعها وكسالطين وحكام الدولعلى الد

حتى في االشعار حيث يشبه الراوددي بأده  كاألكسد ويقول ابياته الشعرية اده ما دامت الطبائع للتأثر بالكسعد 
  .29وليكن كيخكسرو كاألكسد صاحب الكسيف وكالجبل المكستقر في القتال ،كيخكسرو قريدا للكسعادة ليبقىوالدحس 

ن إف، ن كادت الشمس في برج األكسد وهو من األبراج الداريةإ :اخوان الصفاوفي هذا الجادب يقول 
للملك ضعيف األعداء بعيد الغور  ا  ألعدائه فتاحا للبالد ضابط ا  مر مظفرا في القتال قاهر الملك يكون دافذ األ

، كما ويصف ابن تغري بردي الكسلطان الداصر محمد عددما دخل دمشق بعد هزيمته للتتار 30مر عدوهأفي 
لى طالع الكسعد واليمن طالع بين واضح ليس بحاجه إالشام من طالع الدحس وأخذ بها  ذدقأواصفا الملك بأده 

 .31داصر محمدلرصد ويقول أن الشمس أخيرا قد اكستقرت في برجها وهو برج األكسد الذي هو برج ال
، كما مبتكسم محاط بالخارج باألشعةهذا وقد ظهر قرص الشمس بصفة مركب على شكل وجه آدمي 

شكل )محمد ركسول اهلل  عليه " ..يلخادات، أما الظهر فدقش لى عهد اإلإترجع والتي  (6رقم ) مكسكوكةفي ال
                                                           

 . 1486 ،"ت العمائرافدية لالشكال االدمية علي واجهدراكسة آثرية "عبد العزيز، 25 
المصرية  ، الهيئة52 .، عمجلة الفدون الشعبية، "األشكال الحيوادية في الكسحر الشعبي، الظاهرة والجذور" ،محمود، كسليمان26 

 .87، م1996العامة للكتاب، 
مكتبة الصفا  :، أبو ظبي1باكسل البريدي، ط :عدادأ ،معجم تفكسير االحالم، عبد الغدي ،الدابلكسيو ؛ دكسيرين محمابن  27

 .72، م 2008ومكتبة اليمامة ، :دمشق
 . 644 ،راحة الصدور  الراوددي، 28
 .645، راحة الصدورالراوددي،  29
 .371، 4 .، مجـه1405عالم اإلكسالمي، ، مكتب اإلخوان الصفا وخالن الوفاإركسائل  30
، تقديم وتعليق محمد حكسين الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دي، جمال الدين أبي المحاكسن يوكسفابن تغري بر  31

 .252، م1992، ، بيروت: دار الكتب العلمية8 .شمس الدين، مجـ
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كسلطان  أن الشمس باعتبارلى الكسلطان إفيه إشارة واضحة ظهور الشمس على هذه الصفة ويبدو أن  (4
 32يرانإ تيلخادالى عهد األإ أيضا ترجع (7رقم ) مكسكوكة، وكذلك تظهر على الالدهار ضمن رموز التدجيم

شعة والظهر ظهرت به شهادة التوحيد، ضمن اطار مربع به األقرص الشمس بوجهه البشري تحيط فيظهر 
  (.5شكل ) الشكل

ويبدو أن ظهور كوكب الشمس وبرجه قد ظهر الحقا في مكسكوكات األباطرة المغول في الهدد، والتي 
دقش على وقد ( 8كما في اللوحة رقم ) (، 1627-1605هـ / 1614-1037ترجع لفترة الحاكم جهادجر ) 

صورة وعلى الظهر  ،ومن خلفه قرص الشمس وهامش كتابي على يمين ويكسار الصورة ،الوجه صورة الحاكم
ربما يكون  األكسد،لى برج إحيط به قرص الشمس المشع في إشارة ي  دقش كتابي و ومن اكسفله  ،األكسد رافع ذدبه

ن صورة اإلمبراطور قد أ، خاصة و هلى اكستقرار الحاكم في ملكإفي برجها، هو إشارة  إشارة اكستقرار الشمس
لى إلى اكستمرارية معتقد التدجيم واكستخدام رموزه في اإلشارة إمما يشير  ،خر للعملةظهرت على الوجه اآل

 الكسلطان أو الحاكم.
 سالميةعلى المسكوكات اإل ــرالقمتصوير .2.4

، أو على 33بهيئة شخص يحمل بين كلتا يديه هالال   -اإلكسالمية المكسكوكاتعلى  القمر تم تشخيص 
تمثيل القمر على هذه الشاكلة باعتبار أن الهالل صورة كسيدة تمكسك بين يديها الهالل، وربما أن الكسبب في 

" والقمر قدرداه  :تعالى ن الكريم لقولهآخذت من القر ، وربما أن هذه الفكرة قد أ  34جزء من القمر ويعبر عده
وقد ظهرت صورة الشخص الذي يحمل الهالل على عدد من الدقود   ،35مدازل حتى عاد كالعرجون القديم

لى فترة  إفلس قد يكون من ضرب الجزيرة يرجح أده يرجع وهو عبارة عن ( 7رقم ) ةالمكسكوكاإلكسالمية مدها 
الوجه صورة دصفية لشخص داخل هالل وهو رافع يديه  قش على د   36(618-605معز الدين محمود ) 
الملك المعظم محمود بن كسدجر شاه الداصري، ": بالخط الكوفي دصها ةالهامش كتاب ،ممكسكا الهالل بطرفيه

اخر يمكن قراءة  كسطر متوازية،أمن كستة   أما ظهر المكسكوكة فمكون  كتابةؤلؤ، لباطار من حبيبات ال محاط
غير هوامش تحيط بالكتابة الرئيكسية) ةربعأوكذلك يظهر  (الملك العادل -من المركز) أمير المؤمدينكسطرين 
تظهر لدا كما  .(6شكل )أبو بكر بن أيوب( ة الهامش الكسفلي والذي قد يقرأ )غير أده يمكن قراءواضحة( 

                                                           
32 MIYNAT, ALI: Cultural and socio-economic relations between the Turkmen states and the Byzantine empire, 

2017, 317-321 

33 SMITHSONIAN, D.K., History of the world in 1.000 objects, 1sted, USA: DK publishing, 2014, 175 
دار  :، بيروت1ريتر، ط :، تحقيقكتاب غاية الحكيم في األرصاد الفلكية والطالكسم الروحية والتدجيم ،المجريطي، أبو القاكسم 34

 .107، م2008المحجة البيضاء، 
 .كسورة ياكسين ،قران كريم35 
 .288،  الفدية األصول ،قادر36 
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القرن أي  37لى فترة الحاكم بدر الدين لولوإ فلس من ضرب الموصل ويرجح أده يرجع (8المكسكوكة رقم )
مل بكلتا يديه الهالل، ومحاط حويظهر على الوجه صورة رجل متربع ي ،الكسابع هجري/ الثالث عشر ميالدي

حبات اللؤلؤ باإلضافة الى ظهور دار الكسك الموصل ويحصر ما بين الهالل ووجه االدمي كسدة طار من إب
 -األمام -كسطرمن خمكسة أمركز ظهر المكسكوكة فمكون من المركز وهامش، والوعلى األخرى )خمكسة(، أما 

)أبو بكر(  -تيش دصه اآلهام أمير المؤمدين يدور حوله -المكستعصم باهلل -محمد ركسول اهلل -ال اهللإله إال 
المكسكوكات  ىحدإن هذا اللقب قد ظهر على هامش أبدر الدديا والدين أبو الفضائل، ومن الجدير بالذكر 

تحديد ضرب هذا  ويمكن  (7 شكل) 38الحاكمه، وتعود لهذا 654ربت في الموصل عام الدحاكسية التي ض  
ذلك ألن فترة خالفة المكستعصم باهلل اكستمرت خالل تلك  ،ه(656-640الدقد لفترة القرن الكسابع الهجري)

ن دموذجان من عدة ان المكسكوكتا. وهات39ثر كسقوط بغداد بيد المغول والقضاء على الخليفةإالفترة وادتهت 
، وهي جميعا تحمل تصويرة الشخص الجالس جلكسة خالل تلك الفترةوحكام مختلفين مكسكوكات تعودان لملوك 

بين الباحثين  ا  واكسع أثار الدقش الذي على هذه المكسكوكات جدال  هذا وقد  ،يديه هالال   متربعة ويحمل بكلتا
شبه الهيئة التي شبه عليها اإلكسالمية خالل فترة الدراكسة ت   الدقودوهذه اللوحات التي ظهرت على  ثريين،األ

الشخص الجالس بالجلكسة ن تصويرة أفقد رجح ديمادد القمر، على باقي التحف اإلكسالمية خالل تلك الفترة، 
ن تلك الصورة أي أبدي زدكي، فقد ر  40كسرةأفراد أحد و شعار ألألى ردك إيشير  المتربعة وبين يديه الهالل

لرأي زكي محمد حكسن مدعما ذلك يده في ذلك اأتشابه لما شاهده على قلعة باب كسدجار بالموصل، هذا وقد 
لى ظهوره على بعض قطع إلى وجود هذه الركسمة على التحف المصدعة في الموصل باإلضافة إشارة باإل

مراء أالركسم أحدى شارات مديدة الموصل او لبعض  االعملة التي ضربها بدو زدكي في الموصل، فرجح أن هذ
اب كسدجار بأدها على ب بدي زدكي، اما رايس فلم يتفق على ما قاله ديمادد، فقد علل وجود التصويرة المذكورة

                                                           

 .65، م1969مطبعة دار الجاحظ، :، بغدادتابكيالعملة اإلكسالمية في العهد األ ،الحكسيدي، محمد باقر37 
 .124 ،العملة اإلكسالمية ،الحكسيدي38 
 .81، العملة اإلكسالمية ،الحكسيدي39 
   فقد كان معظم أعياد  ،الشعبية الكساكساديةن صورة الشخص الجالس وبيده الهالل لها عالقة بإحدى الخرافات إتقد يع

ثداء الفتوحات اإلكسالمية ادتشر في المجتمع اإلكسالمي أن، و و ي أعياد زراعية احتفل بها الفالحالكساكساديين الكسدوية متصلة بها فه
الذي له اكسمان حد هذه األعياد ذلك العيد أصار االحتفال بها ذا مراكسم ديدية، وقد دبعت فكرة الهالل والشخص الجالس من و 

ويتصل بهذا العيد بخرافة ، ولها مركب يدخل في تركيبه االكسم كاو بمعدى الدور أمختلفان باللغة البهلوية قراءتها غير مؤكدة و 
ده وجد أويذكر أيضا  ، ظهور ملك القمر)ما( جالس على عرشه داخل الهالل الذي هو جزء من العربة التي يجرها أربعة ثيران

كادي في العراق القديمة وهي الل أصول تعود للعصر الكسومري واآلبة القمر على كأس كساكسادية فضية وللهصورة الثور وعر 
 246-245، األصول الفدية ،ادظر: قادر؛ذات عالقة بديادة العراقيين القدماء

 .244،  األصول الفدية ،قادر 40
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ثداء حكم ثالثة من أربت في الموصل ن الرمز يظهر على عمالت ض  أغراض وقائية، كما و ربما تكون أل
ن يتخذ ثالثة ملوك الشعار دفكسه، ورجح أن أملوك الموصل حكموا في فترات مختلفة فليس من المعقول 

والذي يرمز له  41وهو برج القمر وجود الركسم على التحف المعددية يعبر عن برج من األبراج  الكسماوية
 بصورة الهالل.  

دما هو رمز للكسلطة باعتبار ما جاء في تفكسير إأن ظهور الشخص الماكسك بالهالل  هذا وتعتقد الدراكسة
في  ا  زدكي خالل تلك الفترة كادوا حكام ىن بدإمن رموز هذه الكواكب، حيث  األحالم والرؤى وما كان متداوال  

ظل الدولة العباكسية، والتي بقيت الراعي الروحي لتلك الممالك اإلكسالمية، فخليفة المكسلمين في بغداد يحظى 
ن أوبما  ،لى الدبي الكريم، فكان أجدر بهم أن يختاروا القمر كوده ديرا أيضاإ ةبأهمية ومدزلة ديدية رفيعة لدكسب

هؤالء الحكام القمر الذي يأتي في المرتبة الثادية بعد  الشمس والقمر يفكسران على أدهما كسلطادين، فقد اختار
 42دها تدل على الملك والقائد والمولود البارزأألده وكما هو معروف في تفكسر رؤية الهالل  ؛الكسلطان األعظم

أدهم ملوك وقادة وأمراء لتلك  على ( على مكسكوكاتهم ليتم تمثيلهمالدير األصغرفتم بذلك دقش الهالل )
كان تفكسير الرؤى التي فيها زيارة القمر تابكيات، وهو ما يصرح به في تأويل الرؤى ألكثر من موضع، فقد األ

 :ليه وقالإحدهم أليه ابن كسيرين عددما جاء إوهذا ما أشار ، دها زيارة للكسلطان أو البلد تؤول على أللشخص 
حدهم رأى أن القمر أ، كما وأن 43بلدهم ده رأى القمر في دارهم فأولها ابن كسيرين على أن الكسلطان كسيزورإ

. كما يفكسر على أده الملك والقائد األعلى 44يصبح حاكماكسقد كسقط في حجره، فأوله المفكسرون على أده 
وربما  46ومما يذكر أن القمر كما يزعم المدجمون هو وزير الملك او الكسلطان دون الملك األعظم ،45للدولة

ن الكريم، قال آمثل هذه الدقود دابع من أهمية الهالل وذكره في القر ن اختيارهم للهالل دون الشمس على أ
لبداية كل  ا  ، فأهمية الهالل دابعة من كوده مؤشر 47هلة قل هي مواقيت للداس والحج"" يكسألودك عن األ :تعالى

الشهور العربية واإلكسالمية خاصة شهر رمضان وموكسم الحج وغيرها من المواقيت المهمة في حياة 
ن لها عالقة واضحة بما كان للهالل من أللهالل مدلوالت ديدية في عهود كسابقة، والخالصة هذا و ين، المكسلم

ذا تابعدا هذه األهمية في العصور التالية وخاصة العهد ا  قدكسية ديدية ومكادة كسامية في المجتمعات القديمة و 
                                                           

 .245،  األصول الفدية ،قادر 41
 .1177،  معجم تفكسير االحالم ،ابن كسيرين42 
 .908، معجم تفكسير االحالم ،ابن كسيرين43 
مدشورات  :زكريا عبادة، دمشق :، تحقيقالخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة قاألعال ،عز الدين محمد بن علي، ابن شداد44 

 .340، 3، م1991وزارة الثقافة، 
 .71، 3، الخطيرة قاألعال ،ابن شداد45 
 .906، 3، الخطيرة قاألعال ،ابن شداد 46
 .189اية ، القران الكريم، كسورة البقرة  47
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على المدابر والعمائر الديدية وفي  ن هذه المكادة للهالل تتأكد وتتقوى ويظهر من خالل وجودهإف ،اإلكسالمي
دكسادية عدد المكسلمين ا  فهو ذو أهمية ديدية واجتماعية و  ،الدقوش المعمارية والزخرفية وعالقته بشهر رمضان

 .48لغاية الوقت الحاضر
ففي حديث الدبي حاديث الدبوية لفضل القمر، حياة المكسلمين فهم يكستشهدون باأل هذا وللقمر أهمية في

ده لم يضرب المثل أده يروده كالقمر، عللوا ذلك أي أالصحابة عن رؤية رب العزة فأجابهم بعددما كسأله 
بصار، فال ن ضوء الشمس يغلب على األأن دور القمر مكستمد مدها، و ؛ ألا  تم دور أو  ءةضاإشد أبالشمس وهي 

يل ضوء القمر اهلل فعليه جبره ولما طمس جبر  ألجلوالن من ادككسر قلبه  ؛تتمكن من الدظر بخالف القمر
ليه في الدديا، إن جعل العيون تدظر أألده كان يضاهي الشمس فجبره اهلل تعالي بشيئين ، بجداحيه ادككسر قلبه

شعار التي ذكر فيها الهالل . ومن األ 49عظم األشياء وأعالهاأضرب به المثل في ن ي  أمر دبيه أده أوالثادي 
حيث يشبه عهده بالعهد الكسعيد الذي يشبه عيد  ،تابك بهلوانمتدح به الراوددي اآلقمر ما اوالذي هو رمز ال

 50عليه ليال  للعيد ود ا  رمز  دعلى أن الهالل الجديد ي  إويشير  ،الفطر حيث يكتكسي العالم الخير والبركات
 :سالميةعلى المسكوكات اإل ظهور بعض من تصاوير رموز التنجيم.5

( 10( )9ن )الل مكسكوكات هذه الفترة المكسكوكتاخ ظهرت عليه الرموز التدجيمية التيمن المكسكوكات 
لى القردين إترجعان  وهاتان المكسكوكتانوالذي جكسد على صورة مركبة،  ،عن برج القوس انتعبر  واللتان

على  حيث يظهر على كل واحدة مدهما دقش رتقيمن العهد األ نتامكسكوكوهما  الكسادس والكسابع الهجريين
ذيل يدتهي و  ،حصانوجذعه جذع  بشريمثل ودصفه العلوي صورة حيوان خرافي على شكل الدكسطور 

من  ( الظهر مكون 9وحة ل)، لى ذيلهإ مشدود الوتر يصوبه ا  يمكسك بيده قوكس، س تدين فاغر فاهأبر الحصان 
صر الهامش األيمن )ب يقرأ مدها على كسطر، وهوامش على الجوادأكتابة مركزية بالخط الكوفي عدد أربعة 

-597داصر الدين ارتق أركسالن المدصور بن ايل غازي الثادي  ) عهدالدين( ويبدو أن هذه المكسكوكة تعود 
م(  حيث تتشابه مع مكسكوكة لدفس الحاكم لقطعة في مجموعة متحف الفن اإلكسالمي 1200-1239/ 637

مكون من أربعة بأده يتميز الظهر فيها ف (10، أما مكسكوكة رقم )(8شكل ) 51بالقاهرة، دار كسك ماردين
 أكسطر مركزية بالخط الكوفي وهوامش جادبية من الجهات األربعة والكتابة على العملة غير واضحة المعالم

لى دار كسك ماردين تحت رقم كسجل إويوجد مثل هذه العملة في المتحف البريطادي تعود  (9شكل )

                                                           

 .247 ،األصول الفدية  ،قادر48 
 .177، 1 مرآة الزمان، ،ابن الجوزي49 
 .449راحة الصدور،  ،الراوددي50 
 .264، م 2012، األصول الفدية لتصاوير المكسكوكات اإلكسالمية ،خورشيد :ادظر 51
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ه/ 637-597داصر الدين ارتق أركسالن )فترة الحاكم بدي األرتق لى إالعملة ترجع ، و 1950,1109.6
 .52 م(1201-1239

( والتي 11 لوحة)دجير كما في افي عمالت اإلمبراطور الهددي جه ظهر هذا الرمز التدجيمي دكما وق
، وهي عملة دقدية ظهر فيها برج القوس على الهيئة التي ظهر فيها على ا  ترجع للقرن الحادي عشر هجري

كما ظهر على إحدى تصاوير المخطوطات على ، شعة الشمسأحيط بإطار من أالعملتين الكسابقتين وقد 
مشدود  ا  مكسك بيده قوكسكسفل حصان ي  دكسان واألإشكل رجل دصفه األعلى  ده علىإدفس هذه الكيفية من حيث 

 .53لى قلب العقربإصوبه الوتر ي  
هذا وقد عرف القدطورس أده يمثل أحد المجموعات الدجمية في كثير من التصاوير اإلكسالمية، وقد  

ن هرقل عددما رمى القدطورس بكسهم مكسموم وشارف القدطورس أغريقية كساطير اإلاألورد حكسب ما ذكرته 
. وهو ما توارثه 54المجموعة الدجميةن يوضع ضمن أ)المشتري(  لى زيوسإكتب هرقل ، على الموت

المكسلمون، ويظهر في مخطوط كتاب صور الكواكب الثابتة لعبد الرحمن الصوفي، والمحفوظ دكسخة مده في 
مكسية ، حيث قام بتصوير عدد من المجموعات الش(13.160.10)متحف المتروبولتان ويحمل الرقم المتحفي

على شكل مركبات خرافية مثل القدطور، وقد جاء تحت يظهر عدد مدها  ( مجموعة ثابتة48بلغ عددها )
 .55عدوان صورة الرامي على ما يرى في الكرة

 :نتائج الو  الخاتمة.6
ظهار الزخارف والرموز التدجيمية والتي شملت وتفريغها إلإكسالمية البحث دراكسة كست عمالت تداول  
تداولت فيها أحد أهم وأبرز ، والكسابع الهجريين لكسادسمن الجزيرة الفراتية واألداضول ضمن القردين امداطق 

 .وهما رمزي الشمس والقمرعلى العمالت اإلكسالمية ، تارموز التدجيم التي ظهر 
ومعتقدات العصر على ومدى تأثير روح  البحث أهمية التدجيم في حياة المجتمع اإلكسالمي، ثبتأ

من  ا  لما كان كسائد طبيعيةال دتيجة إما هو وأن تطبيق مثل هذه الرموز التدجيمية  كسالميةالمكسكوكات اإل
ع ال بقايا معتقدات قديمة لم يكستطإالتدجيم خالل فترات العصور اإلكسالمية، والذي ما هو معتقد اعتقاد حول 

 كسالمي. ها من قلوب بعض أبداء المجتمع اإلاإلكسالم أن يجتث

                                                           
مكتبة زهراء  :، القاهرةثار والحضارة اإلكسالميةوأهميتها في دراكسة التاريخ واآلالدقود اإلكسالمية،  ،رمضان، عاطف مدصور 52

 .635، م2008، 1طالشرق، 
 .262، م1،2000طدار عالء الدين للدشر والتوزيع والترجمة،  :، دمشقوهامهأكسراره و أعلم التدجيم  ،حداقره، عبود53
 .214،  علم التدجيم ،حداقره 54

  :مجموعة دجمية ثابته قام برصدها في القرن التاكسع الهجري في أصفهان بإيران، ادظر 48وقد قام الصوفي بوصف ل 55 
MARIKA S., Astronomy and Astrology in the Medieval Islamic World, 2011 www.metmuseum.org 

http://www.metmuseum.org/
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على المصادفة لوقوع أمور معين  دما ظهرت فرضياته بداءإمن العلوم  دالبحث أن التدجيم ال يع ظهرأ
في المجتمعات  ا  ال أده بقي كسائدإ، وأده وعلى الرغم من تحريم اإلكسالم ةخالل تواجد كوكب ما في برج معيد

 اإلكسالمية، وما تحمله المكسكوكات اإلكسالمية دليل واضح على كسيادة هذا المعتقد.
ة هو دليل واضح على تفشي هذا الرموز التدجيمية على التحف اإلكسالمي ظهورأظهر البحث أن 

مثل هذه الرموز وضعت من خالل مجموعات  في المعتقد بين أبداء المجتمع اإلكسالمي، وأن طريقة التطبيق
هذا  بأكساكسياتما على شكل كواكب مجتمعة أو األبراج أو كليهما معا، وهو ما يدم عن معرفة الفدان إ

 .كسالميجتمع اإلمن قلوب بعض من أبداء الم، ومدى تمكده المعتقد
الدراكسة أن ظهور مثل هذه الرموز التدجيمية على المكسكوكات اإلكسالمية ليس من أجل الزخرفة  بيدت

ن الهدف أو ، خالل الفترات اإلكسالمية المختلفة ا  دما هو تعبير عن معتقدات الفدان المكسلم والذي كان رائجو إ
للملك  ا  التدجيمية لهذين الكوكبين باعتبارهما رمز هو تعبير عن المدلوالت من تمثيلهما على المكسكوكات 

 برازهما على المكسكوكات اإلكسالمية.إلى إوالكسلطان، وهو ما حدا بالقادة والملوك المكسلمين 
كسدين المتدابرين، والذي اختلف الكثير من الباحثين حول ظهور البحث ظهور الشمس وصورة األ داقش

خر تعبير عن لطان، واألكسد اآلكسدين هو تعبير عن طالع الكساألأن ظهور  وقد رجح البحثهذه المكسكوكة، 
 فيه القطعة الدقدية. ت  كَّ طالع اإلقليم الذي كس  

ن ظهور هذه التصويرة لم أداقش البحث ظهور الشخص الماكسك بالهالل على المكسكوكات اإلكسالمية، و 
الهالل الذي هو جزء من القمر وهو كون ، من رموز الكسلطة  ا  دما كادت تعدي رمز ا  يكن من باب الزخرفة، و 

 كسلطان الليل، فيه إشارة الى كسلطة هؤالء القادة المكسلمين من أتابكيات الجزيرة الفراتية.
أهمية المكسكوكات اإلكسالمية كودها وكسيلة إعالمية ليس فقط عن األوضاع الديدية أو البحث أظهر 

ي براز المعتقدات الخبيئة فإدما تبرز أهميتها في إاالقتصادية أو االجتماعية التي تحدث للدولة المعدية، 
ظهارها من خالل تداول الفدان المكسلم لمثل هذه المعتقدات التي إدفوس الداس والمجتمع، وعملت على 
، وأن للتدجيم مكادة مهمة في قلوب الفدادين والحكام ليختاروا رموزه ادتشرت في العصور اإلكسالمية المختلفة

 .على مكسكوكاتهم
ت الدراكسة أده من الضروري التركيز على الرموز التي ظهرت على العمالت كودها تعبير عن بيد

حول التدجيم،  ةوالذي تم كسكها من خالل فدادين وعمال لديهم قداعات ومعتقدات وافر  ،معتقدات وثقافة العصر
 صحيح لرموز التدجيم على المكسكوكات اإلكسالمية.والذي يتبين لدا من خالل الترتيب ال

 

 

 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2023) 1العدد24املجلد

 

 336 ) 348 -321 ( |مسكوكات الجزيرة الفراتية واألناضول معتقد التنجيم ورموزه على 
 

 والمراجع المصادرثبت 

 ة:العربيالمراجع أواًل: المصادر و 

 دار المعرفة  :كسكددريةاال،دولة بدي ركسول وبدي طاهر وعالقات اليمن الخارجية في عهديهما ،أحمد، محمد عبد العال
  م.1989الجامعية، 

 AḤMAD. MUḤAMMAD ʿABD AL-ʿAL, Dawlat banī al-rasūl wa banī ṭāhir wa ʿilāqāt al-Yaman al-

ẖāriǧīya fī ʿahdayhimā, Alexandria: Dār al-maʿrifa al-ǧāmiʿīya, 1989. 

 (874-813ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاكسن يوكسف)تقديم وتعليقالدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،هـ ،: 
 م.1992دار الكتب العلمية،  :محمد حكسين شمس الدين، بيروت

 IBN TAĠRĪ BARDĪ, ǦAMĀL AL-DĪN ABĪ AL-MAḤĀSIN YŪSUF (813- 874A.H), al-Nuǧūm al-zāhira fī 

mulūk Miṣr waʾl-Qāhira, Commented by: Muḥammad Ḥusayīn Šams al-Dīn, 

Beirut: Dār al-maktaba al-ʿilmīya, 1992. 

 م.1969مطبعة دار الجاحظ،  :، بغدادالعملة اإلكسالمية في العهد االتابكي ، الحكسيدي، محمد باقر 
 AL-ḤUSAYNĪ, MUḤAMMAD BĀQIR, al-ʿUmla al-islāmīya fī al-ʿahd al-atābikī, Baghdad: Dār al-ǧāḥiẓ, 

1969. 

 م.2000دار عالء الدين للدشر والتوزيع والترجمة، :، دمشق1ط.، علم التدجيم اكسراره واوهامه ،حداقره، عبود 
 ḤANĀQIRA, ʿABBŪD, ʿIlm al-tanǧīm wa asrāruh wa awhāmuh, 1sted., Damascus: Dār ʿAlāʾ al-Dīn 

liʾl-našr waʾl-tawzīʿ waʾl-tarǧama, 2000.  

  دار الكتاب العربي،  :، بيروت1.أحمد الكسقا، ط :، تحقيقالمطالب العالية من العلم اإللهي ،هـ(606الرازي، فخر الدين)ت
 م.1987،

 AL-RĀZĪ, FAẖR AL-DĪN (D:606A.H), al-Maṭālib al-ʿāliya min al-ʿilm al-ilāhī, Reviewed by: Aḥmad 

al-Saqqā, 1st ed., Beirut: Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1987. 

 إبراهيم الشواربي  :تحقيق، راحة الصدور وآية الكسرور في تاريخ الدولة الكسلجوقية ،الراوددي، محمد بن علي بن كسليمان
 م.2005، القاهرة: المجلس األعلى للترجمة، 996 .وآخرون، كسلكسلة ميراث الترجمة، ع

 AL-RĀWANDĪ, MUḤAMMAD ʿALĪ BIN SULAYMĀN, Rāḥat al-ṣudūr wa ʾāyat al-surūr fī tārīẖ al-dawla 

al-salǧūqīya, Translated by: Ibrāhīm al-Šawārbī& Other, Silsilat mīrāṯ al-

tarǧama 996, Cairo: al-Maǧlis al-aʿlā liʾ-tarǧama, 2005. 

 م.1405مكتب االعالم اإلكسالمي، القكسم الرياضي،  :، طهرانركسائل اخوان الصفا وخالن الوفا 
 Rasāʾil iẖwān al-ṣafā wa ẖillān al-wafā, Ṭahrān: Maktab al-iʿlām al-islāmī, al-Qism al-riyāḍī, 1405. 

 (654-581كسبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر يوكسف بن قزاوغلي ،)تحقيقمرآة الزمان في تواريخ األعيانهـ ،: 
 م2013، دمشق: دار الركسالة العالمية، 1.ط ،1.محمد برکات وآخرون، مج

 SABAṬ BIN AL-ǦAWZĪ, ŠAMS AL-DĪN ABĪ AL-MUẒAFFAR YŪSUF BIN QAZĀWAĠLĪ (581- 654A.H), 

Mirʾāt al-zamān fī tawārīẖ al-aʿyān, Reviewed by: Muḥammad Barakāt& Other, 

vol.1, 1sted., Damascus: Dār al-rasāʾil al-ʿālamīya, 2013.  

 

 1.باكسل البريدي، ط :، اعدادمعجم تفكسير االحالمهـ(: 1143عبد الغدي )ت  ،الدابلكسيو ؛ هـ(110)ت محمد  ،بن كسيرينا ،
 م.2008مكتبة اليمامة،  :دمشق،  مكتبة الصفا :أبو ظبي

 IBN SĪRĪN, MUḤAMMAD BIN SĪRĪN (D:110A.H)& al-Nābulsī, ʿAbd al-Ġanay (D:1143A.H), 

Muʿǧam tafsīr al-aḥlām, Prepared by: Bāsil al-Brīdī, 1sted., Abu Dhabi: Maktabat 

al-ṣafā & Maktabat Damascus: al-yamāma, 2008.   



 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

337 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أبوشقال عودة مريزيق فاطمة 

 

 دار الجليل، ب.ـتالمعتقدات الشعبية في التراث العربي ،حكسنا، الباش ؛ ومحمد توفيق، الكسهلي ، 
 AL-SAHLĪ, MUḤAMMAD TAWFĪQ & AL-BĀŠĀ, ḤASAN, al-Muʿtaqadāt al-šaʿbīya fī al-turāṯ al-ʿarabī, 

Dār al-ǧalīl, B.T. 

 مدشورات  :زكريا عبادة، دمشق :، تحقيقأمراء الشام والجزيرةاألعالف الخطيرة في ذكر  ،عز الدين محمد بن علي، ابن شداد
  م.1991وزارة الثقافة، 

 IBN ŠADDĀD, ʿIZ AL-DĪN MUḤAMMAD BIN ʿALĪ, al-Aʿlāf al-ẖaṭīra fī ḏikr ʾumarāʾ al-Šām waʾl-

Ǧazīra, Reviewed by: Zakarīya ʿIbāda, Damascus:Manšūrāt wizārat al-ṯqāfa, 

1991. 

  ،لبدان: مؤكسكسة غز الدين للطباعة 1.، طثره في المجتمعات العربية واالكسالميةأتاريخ التدجيم عدد العرب و  ،يحيىشامي ،
 م.1994والدشر، 

 AL-ŠĀMĪ, YAḤYĀ, Tārīẖ al-tanǧīm ʿind al-ʿarab wa aṯaruh fī al-muǧtamaʿāt al-ʿarabīya waʾl-islāmīya, 

1sted., Lebanon: Mūʾasasat Ġaz al-Dīn liʾl-ṭibāʿa waʾl-našr, 1994. 

  ،م.1941، 1.، طتراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكطوقان، قدري 
 ṬŪQĀN, QADRĪ,  Turāṯ al-ʿarab al-ʿilmī fī al-riyāḍīyā waʾl-falak, 1sted., 1941. 

 م.2010المطبعة الدولية،  :القاهرة، متحف الفن اإلكسالمي ، عباس، محمد  
 ʿ ABBĀS, MUḤAMMAD, Matḥaf al-fan al-islāmī, Cairo: al-Maṭbaʿa al-duwalīya, 2010. 

 م.1991مركز دراكسات الوحدة العربي،   :، بيروت1.، طمعالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ،عبد الباقي، أحمد 
 ʿ ABD AL-BĀQĪ, AḤMAD, Maʿālim al-ḥaḍāra al-ʿarabīya fī al-qarn al-ṯāliṯ al-hiǧrī, 1sted., Beirut: 

Markaz dirāsāt al-wiḥda al-ʿarabī, 1991. 

 كتاب أعمال ، "اضولداجهات العمائر في عصر كسالجقة األدمية علي و شكال اآلدراكسة آثرية فدية لأل ،"عبد العزيز، هادم
  م.2017، المؤتمر العشرين لالتحاد العام لآلثاريين العرب 

 ʿ ABD AL-ʿAZĪZ, HĀNIM, «Dirāsa aṯarīya fannīya liʾl-aškāl al-adamīya ʿalā wāǧihāt al-ʿamāʾir fī 

ʿaṣr salāǧiqat al-Anāḍūl», Proceedings of the Twentieth Conference of the General Union of Arab 

Archaeologists, 2017. 

 الدار 1.، طم1258هـ/ 656بغداد األصول الفدية لتصاوير المكسكوكات اإلكسالمية حتى كسقوط  ،قادر، عبد اهلل خورشيد ،
 م.2012العربية للموكسوعات، 

 QĀDIR, ʿABDULLAH H̱ŪRŠĪD, al-ʾUṣūl al-fannīya li taṣāwīr al-maskūkāt al-islāmīya ḥattā suqūṭ 

Baġdād 656A.H/ 1258A.D, 1sted., al-Dār al-ʿarabīya liʾl-mawsūʿāt, 2012. 

  ،م1998، بيروت: المؤكسكسة العربية للدراكسات والدشر، 1.، طوالدين والخرافيةالتدجيم بين العلم مجاهد، عماد.  
 MUǦĀHID, ʿIMĀD, al-Tanǧīm bayīn al-ʿilm waʾl-dīn waʾl-ẖurāfīya, 1sted., Beirut: al-Mūʾasasa al-

ʿarabīya liʾl-dirāsāt waʾl-našr, 1998. 

 دار  :، بيروت1.ريتر، ط :، تحقيقالفلكية والطالكسم الروحية والتدجيمكتاب غاية الحكيم في األرصاد  ،المجريطي، أبو القاكسم
  م.2008المحجة البيضاء، 

 AL-MAǦRĪṬĪ, ABŪ AL-QĀSIM, Kitāb ġāyat al-ḥakīm fī al-arṣād al-falakīya waʾl-ṭalāsim al-rūḥīya waʾl-

tanǧīm, Reviewed by: Raytar, 1st ed., Beirut: Dār al-maḥǧa al-bayḍāʾ, 2008. 

 الهيئة المصرية  ، 52ع.، مجلة الفدون الشعبية، "األشكال الحيوادية في الكسحر الشعبي، الظاهرة والجذور "،محمود، كسليمان
 م.1996العامة للكتاب، 

 MAḤMŪD, SULAYMĀN, «al-Aškāl al-ḥayawānīya fī al-siḥr al-šaʿbī, al-ẓāhira waʾl-ǧuḏūr», Journal 

of Folklore 52, al-Hayʾa al-miṣrīya al-ʿāmma liʾl-kitāb, 1996.  



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   م(2023) 1العدد24املجلد

 

 338 ) 348 -321 ( |مسكوكات الجزيرة الفراتية واألناضول معتقد التنجيم ورموزه على 
 

 القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 1.، طالدقود اإلكسالمية مدذ بداية القرن الكسادس وحتى القرن التاكسع الهجري ،الدبراوي، رأفت ،
 م.2000

 AL-NABARĀWĪ, RAʾFAT, al-Nuqūd al-islāmīya munḏu bidāyat al-qarn a-sādis wa ḥattā al-qarn al-tāsiʿ 

al-hiǧrī, 1sted., Cairo: Maktabat zahrāʾ al-šarq, 2000. 

  :ةجنبيالمراجع األثانيًا : 
 MIYNAT, A.: Cultural and socio-economic relations between the Turkmen states and the 

Byzantine empire, 2017 

 SAPARMIN, N. B., «History of astrology and astronomy in Islamic medicine», international journal 

of academic research in business and social sciences 9, No.9, 2019.  

  http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i9/6293 

 SMITHSONIAN, D.K., History of the world in 1.000 objects, 1st ed., USA: DK publishing, 2014. 

 MARIKA S., Astronomy and Astrology in the Medieval Islamic World, www.metmuseum.org, 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i9/6293
http://www.metmuseum.org/


 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

339 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أبوشقال عودة مريزيق فاطمة 

 

 قائمة اللوحات واألشكال

 
 (1 لوحة)

كوبدهاجن، كسجل رقم  -مجموعة ديفيدثدا عشر، محفوظ  ضمن براج اإلزين بدده بالرموز الفلكية لأل ،معدديدلو تمثل 
 تصوير الباحث ©م12القرن الكسادس هجري /  2007\32

 
 (2لوحة  )

 ثدااإل الفلكية األبراجو  ةالكست للكواكب صور حولها يلتف الشمس لكوكب دقش هامدتصف في يظهر ،المعدن من صيدية تمثل
   91.1.605 متحف المتروبولتان كسجل رقم  في محفوظة ،عشر

 الباحث تصوير ©هجري الثامن -الكسابع القرن
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 (3لوحة  )

الشمس  وقرصالوجه صورة األكسد يظهر على  م(1245-1236الكسلطان الكسلجوقي كيخكسرو الثادي)  لفترة تمثل مكسكوكة ترجع
 الباحثتصوير  ©GE32285في متحف بالدكي كسجل رقم  ةمحفوظ دمية،ا ذو الهيئة اآلهبوجه

 
 (4لوحة  ) 

الشمس  وقرصالوجه صورة األكسد يظهر على  م(1245-1236الكسلطان الكسلجوقي كيخكسرو الثادي)  لفترة تمثل مكسكوكة ترجع
 الباحثتصوير  ©291 األهلي األردني، سجل رقم البنك في متحف  ةمحفوظ دمية،ا ذو الهيئة اآلهبوجه

 
 (5لوحة  )

 نألكسدين متدابري الوجه صورةيظهر على  م(1245-1236الكسلطان الكسلجوقي كيخكسرو الثادي)  لفترة تمثل مكسكوكة ترجع
 ذو المالمح البشرية الشمسقرص  يتوكسطهما

 Photo courtesy of Morton & Eden Ltd. London مكان الحفظ:

Coins and Medals Auctioneers –Morton and Eden  

https://www.mortonandeden.com/
https://www.mortonandeden.com/
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 ANS 1962.126.2كسجل رقم 

  
 (6لوحة )

 504كسجل رقم متحف البدك األهلي األرددي يران( محفوظة في إيلخادات أم ) 14مكسكوكة من القرن الثامن الهجري/ 

 
 (7لوحة  )

 503كسجل رقم متحف البدك األهلي األرددي م ) ايلخادات ايران( محفوظة في 14مكسكوكة من القرن الثامن الهجري/ 

 

 (8لوحة )

صورة الحاكم ومن خلفه (، دقش على الوجه 1627-1605هـ / 1614-1037) مكسكوكة دقدية ترجع لعهد الحاكم جهادجير 
حيط به يدقش كتابي و كسفله أصورة األكسد رافع ذدبه ومن وعلى الظهر ، قرص الشمس وهامش كتابي على يمين ويكسار الصورة 

 MAR.836.aة في المتحف البريطادي تحت كسجل رقم ظمحفو والمكسكوكة  األكسد،لى برج إقرص الشمس المشع في إشارة 
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 (9لوحة )

الوجه صورة دصفية لشخص داخل هالل وهو  دقش على  (618-605معز الدين محمود ) الكسلطان  لفترة تمثل مكسكوكة ترجع
 198 األهلي األردني، سجل رقم البنك  متحف في ةمحفوظ، رافع يديه ممكسكا الهالل بطرفيه

 .288األصول الفدية لتصاوير المكسكوكات اإلكسالمية،  ،خورشيد دقال  عن:

  

 (10لوحة )
 في ةمحفوظ مل بكلتا يديه الهالل،حويظهر على الوجه صورة رجل متربع ي ،بدر الدين لولو الكسلطان لفترة مكسكوكة ترجعتمثل 

 الباحثتصوير  ©68األهلي األردني، سجل رقم متحف البنك 

 
 (11لوحة )

البدك لقطعة في مجموعة متحف وادقش على الوجه صورة القدطورس من القردين الكسادس والكسابع الهجريين، مكسكوكة دقدية 
 الباحث تصوير ©222تحت كسجل رقم  األهلي
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 (12لوحة )

متحف البدك األهلي  القدطور ومحفوظة فييظهر على الوجه دقش  والتي ترجع للقردين الكسادس والكسابع الهجريين، عملة دقدية

 الباحثتصوير  ©223رقم الكسجل: األرددي 
 (13لوحة )

يظهر على الوجه دقش )القدطور( ويحيط به قرص  القرن الحادي عشر هجري،ر يلفترة الحاكم جهادجمكسكوكة دقدية ترجع 
 الباحثتصوير  ©1937,0506.3الكسجل:  تحت رقم المتحف البريطادي ومحفوظة ،القوسلى برج إالشمس في إشارة 
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(1 شكل)   

ثدا عشر مرتبة حكسب ترتيب المدجمين، ويظهر لدا من هذا الجادب كل من برج دلو يظهر عليه األبراج اإل تفريغ لركسومات
 الباحثعمل © -الحمل، الثور، الجوزاء 



 

   م(2023) 1العدد24املجلد العرب لآلثاريين العام االتحاد مجلة

 

 

345 | DOI 10.21608/jguaa.2022.139432.1251   أبوشقال عودة مريزيق فاطمة 

 

 

 

 
(2 )شكل  

 الكسلطان األعظم ديع تفريغ لركسومات صيدية تظهر عليها الكواكب واألبراج مرتبة حول قرص الشمس والذي 
 عمل الباحث©
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(3)شكل   

بوجهه اآلدمي فوق برجه وهو األكسد ويظهر حول بدن األكسد مجموعة من الدجمات الخماكسية والثمادية فوق يمثل قرص الشمس 
 عمل الباحث© وأكسفل بطده  هجكسده وذيل

 

 (4شكل )

 عمل الباحث© ( 6للوحة ) غا  يمثل تفري
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 عمل الباحث©( 7للوحة  )غا  يمثل تفري (5شكل )

 
 عمل الباحث © (9للوحة ) غا  ( مكسكوكة يمثل تفري6شكل )

 

 
 عمل الباحث  ©(10للوحة  ) غا  مثل تفريت( مكسكوكة 7شكل )
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 عمل الباحث  © (6لوحة  ) ا  تفريغ دمي ظهر عليها قرص الشمس ذو الوجه اآلمكسكوكة ي (8شكل )

 
  دمي تظهر بداخل مربعظهر عليها قرص الشمس ذو الوجه اآلمكسكوكة ي (9شكل )

 عمل الباحث © (7لوحة  )تفريغ 


