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  على حسن عبد اهللا حسن

  أستاذ االثار والمسكوكات اإلسالمیة المساعد، كلیة اآلداب، جامعة أسیوط

  

  :ملخصال

یتناول هذا البحث النقود الذهبیة والفضیة . م ١٣٥٧/ هـ  ٧٥٩سیكندر شاه خلف والده إلیاس شاه عام 

بتقسیم العمالت الذهبیة إلى أربع أنواع، والعمالت الفضیة إلى  شاهSikandr قام . والبرونزیة لهذا السلطان

، وكانت بعض هذه Sikandr Shahفي هذا البحث تم دراست النصوص التي تتضمن عناوین . ست أنواع

  .العناوین فریدة من نوعها، ودرست أیًضا تواریخ هذه العمالت في ضوء األحداث التاریخیة المعاصرة

  .سیكندر شاه، النقود الذهبیة والفضیة والبرونزیة وتقسیماتها، األلقاب :الكلمات الدالة
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Abstract: 

Sikandr Shah succeeded his father Ilyas Shah in 759 A.H/ 1357 A.D. This paper 

deals with gold, silver and bronze coins of this sultan. The gold coins of Sikandr Shah 

were divided into 4 types, hile the silver coins were divided into 6 types. In this paper I 

studied the texts which include titles of Sikandr Shah, some of these titles were unique, 

and studied also the dates of these coins in the light of the contemporary historical 

events. 
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  :نبذة تاریخیة

 .)١()م١٣٥٧/هــ ٧٥٩(سنة " شاه  إلیاسشمس الدین "انحكم البنغال بعد وفاة والده السلط" شاه سكندر" تولى

نتهز سلطان أ" شمس الدین"فبعد وفاة والده  بدایة حكمه بكفاءة، فيمور بشئون البنغال، وأدار األ" شاه سكندر"هتم ا

                                                             

الهیئة ( ٣الشاذلى، جـ  القادرحمد عبد أ، طبقات أكبرى، ترجمة )حمد نجشىأنظام الدین (للمزید عن تاریخ هذا السلطان، الهروى (١) 

 يسالماألوضاع اإلقتصادیة واالجتماعیة للبنغال منذ الفتح اإل"؛ وفاء محمود عبد الحلیم، ١٦٦-١٦٨، )١٩٩٥ :المصریة العامة للكتاب

  ؛ ٥٥ – ٥٤ ،)م٢٠١٢: جامعة القاهرة ،اآلدابرسالة دكتوراه، كلیة ( "يحتى الغزو المغول

Muhammad QasimFerishta,  Tarikh – i – Ferishta, History of the Rise of Mohammadan Power in India, 
vol. 4 , (Bbombay: 1827), 334; Wolseley Haig, The Cambridge History of India, vol. III, Turks and 



  

 )م  ١٣٨٩ – ١٣٥٧/ هــ  ٧٩٢ – ٧٥٩( نقود سكندر شاه سلطان البنغال 

٤٢٠ 

 

، فتحصن )١(نبروة إلىعلى البنغال، ووصل ) م١٣٥٩/ هــ  ٧٦٠( الفرصة، واقام بحملة سنة " فیروز شاه" دلهي

رسل أضاه بأن استر لذلك "لكنه شعر بأنه ال یستطیع مواجهة السلطان فیروز شاه " إكدالة"قلعة  في "سكندر"السلطان 

الهدایا  "فیروز شاه"جانب طلب العفو منه فقبل السلطان  إلىموال كثیرة وسبعین فیًال، هذا له هدایا عبارة عن أ

  .دلهي إلى اعائدً  )٢(وغادر البنغال

واهتم . وماحولها )٣("كمروب" فيقام بعدة حمالت عسكریة  "سكندر شاه"مور للسلطان استقرت األأن بعد 

للنشاطات الثقافیة  اكانت مركزً  )٤(خانقاه" سراج أخي"صره أسس شیخ ع ففي، المعماري بالنشأةسكندر شاه 

  .البنغال فيسالمیة شعاع للثقافة اإل، فأصبحت بمثابة مركز إواالجتماعیة

 إلى وباإلضافة. سالمالكثیر من البنغالیین في اإلدخل " سراج  أخي" لصالح وعلم وتقوى وسماحة شیخ  اونظرً 

وحرص " نبروة " في" أدنیة " همها مسجد التي من أضرحة الجمیلة شاه العدید من المساجد واأل سكندرذلك بنى 

  .)٥(السلطان على العالقات الودیة مع الصین وغیرها من البالد المجاورة 

لسلطان كانت تسع ن مدة حكم اأ، فقد ذكر بعضهم "سكندر شاه"تاریخ وفاة السلطان  فيختلف المؤرخون ا

وصلتنا  التي، ولكنه هذا التاریخ ال یتفق مع ما وصلنا من مسكوكاته هـ ٧٦٩سنة  فينه تو وأ )٦(شهرأسنوات وعدة 

ما تم  إلىباإلضافة، هذا فترة حكمه حتى هذا التاریخ هـ مما یدل على امتداد ٧٩٢ا تاریخ سنة یحمل بعضه والتي

  .)٧(تؤید ما ورد على مسكوكات التيالعثور علیه من النقوش الكتابیة 
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  :)١(شاه سكندرنقود السلطان 

  :النقود الذهبیة :أوال

  : نماطأربعة أ إلىطان سكندر شاه یمكن تقسیمها من خالل ما وصلنا من نقود ذهبیة تحمل اسم السل

  )١(لوحة : ولالنمط األ 

، وهامش یسیر عكس اتجاه خطیةط بها دائرة مكون من وجه به كتابات مركزیة یحیالشكل العام لهذا النمط 

  :التاليعقارب الساعة وجاءت نصوص هذا النمط على النحو 

                                                         الظهر          الوجه                                                  

  الناصر :المركزأبو المجاهد                               : المركز

  سكندر شاه                                           لدین اهللا

  القاهر                  السلطان بن                                                 

  سلطان                                         العداء اهللا

  بعین وخمسمائةسنة تسع وس.. فیروز آباد : ...  الهامش

 يالذ" بو المجاهدأ"النصوص الوجه یحمل لقب السلطان ول من ن السطر األ، نجد أالتنكةوبدایة نصوص هذه 

آیات  فيفقد ذكر الجهاد والمجاهدون  ،ولىسالم األوارتباطه بتعالیم اإلالجهاد،  فينیة السلطان  إلىیشیر ربما 

 أبعد من إلىكمروب وصلت  فيكدته المصادر التاریخیة من قیام بحمالت عسكریة وهو ما أ )٢(قرآنیة كثیرة

  .)٣(بعد تدمیر السلطان سكندر شاه له" شیفا"اصالح معبد  إلىویشیر نص سنسكرتیر " نواجونج"

 سكندر"السلطان  الثانيالسطر  فيعلى نقود البنغال، و  )٤(ول من استخدم هذا اللقبأ "شاه سكندر"وبذلك یعد 

 سكندرا لوالده، ولقب تولى الحكم خلفً  يوالذ "شاه إلیاس"للسلطان  )٥(كبروهو لقب الذى تلقب به االبن األ "شاه

قوة واتساع  إلى سكندرعلى العدید من السالطین ویرمز لقب ال اإلسالميالعصر  فيطلق بصیغ مركبة مختلفة أُ 
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Goenka, The  Coins of the Indian Sultanates, Covering the Area of Present – Day India, PakiGoron, 

Goenka,   and Bangladesh, (Delhi: MunshiramManoharlal, 2001), 170-177;  Michael Mitchiner, Oriental 
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  .١٧٧؛ محمد یوسف صدیق، النقوش العربیة، ٤٥١، )م١٩٧٨(

(3) Hussain, The Bengal Sultanate, P.93.  

 .على المسكوكات –وذلك على حد علمى  –لم یتلقب بهذا اللقب قبل سكندر شاه فى البنغال  )(٤

 .٥٤وفاء محمود عبد الحلیم، األوضاع اإلقتصادیة، (٥) 
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الملقب به  إلىالوقت نفسه یشیر  فيبالد الهند، وهو  إلىت جیوشه لوص يالذ المقدوني سكندرالنفوذ، فهو یشبه ال

ض إلیه القرآن والذى فو  فيالقرنین المذكور  ذين أراء بعض المفسرین آ فيذ ورد إمكلف من اهللا ومؤید بروح منه، 

البنغال قبل ذلك على العدید من السالطین منهم  فيطلق أوقد . المقدوني سكندرنما هو الحسان إاهللا والتعذیب واإل

 سكندربصیغة  إلیاسشاه السلطان شمس الدین  سكندرطلق على والد السلطان أُ و  )١(هـ  ٦٠٢سنة " محمد بن سلم"

  .)٣(و سیدأمركب بمعنى ملك  يوهو لفظ فارس" شاه"ثم لقب  )٢(الثانى

تلقب معظم سالطین البنغال الذین توارثوا الحكم " السلطان ابن السلطان"السطر الثالث والرابع لقب  في ویأتي

نهم أفیهم وأعدائهم لیثبتوا لهم بائهم بهذا اللقب، ولعل الهدف من وراء ذلك كان لتعزیز سلطانهم والرد على مخالآعن 

  .)٤(الطیننهم سالطین من ساللة سإبهذا المنصب وأجدرهم حیث أحق منه 

نه ینصر والذى یعنى أ" لدین اهللا –الناصر "لقب السلطان  والثانيول ا نقوش الظهر فلقد جاء بالسطر األأم

أخى الخلیفة " طلحةالموفق "طلق هذا اللقب من قبل على أاعتقاد المسلمین، ولقد  فيهو دین اهللا  يسالم الذاإل

لقب السلطان  یأتيالسطر الثالث والرابع  فيو . )٥(على الزنج  انتصارههـ بعد  ٢٧٠العباسى المعتمد على اهللا سنة 

شاه  سكندرسماء اهللا الحسنى، لذلك كره التلقب به، لكن أاللغة الغالب، وهو من  فيالقاهر " ألعداء اهللا –القاهر "

یكون  علميوعلى حد  ،)٦(" شیفا "ربما یكون قد تلقب بهذا اللقب بعد شنه عدة حمالت على الهندوس وتدمیره معبد 

أحد على لم یتلقب به  علميول من تلقب بهذا اللقب من سالطین البنغال، وعلى حد أهو  "سكندر شاه"یكون 

ولقد  )٧("اهللا ألعداءالقاهر " جانب ة العلماء األءة تصحح قراءوهذه القرا. سالطین البنغال بعدهالمسكوكات من 

  .٨هـ ٧٥٩وصلنا من هذا النمط تكنة ضرب فیروز آباد سنة 

  

  )٢(لوحة  :الثانيالنمط 

به دائرة خطیة ثم هامش تحیط به  مركز تحیطالشكل العام لهذا النمط مكون من وجه وظهر، كل منهما مكون 

  :ا دائرة خطیة ونصوص هذا النمط جاءت كما یلىیضً أ

  الظهر                            الوجه                           

  یمین: المركزسكندر شاه                                             : مركز

                                                             

  .١٥٨حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة، ) (١
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(6) Hussain, The Bengal Sultanate, 93. 

  .تلقب بهدا اللقب الخلیفة العباسى القاهر(٧) 

(8) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.172, B 175 A. 
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  شاه                                                  خلیفة اهللا إلیاسابن 

  المؤمنین ناصر امیر                  السلطان                                                    

  غوث االسالم والمسلمین: هامشالواثق بتأیید الرحمن                                        : هامش

  بو المجاهد                                          ا

ونصوص هامش . مقروءةكتابات هذا النمط ردیئة مما یصعب معه قراءة نصوصه ودار السك والتاریخ غیر 

ن هذا النص أسبیله، ویغلب على الظن  فيیجاهد  ألنهواثق من تأیید الرحمن له  "شاه سكندر"ن أ إلىالوجه تشیر 

قلعة  فيشاه  سكندروأثناء تحصن " نبروة"على البنغال ووصوله على " فیروز شاه"نقش أثناء حملة السلطان 

وكان  )١(هـ٧٧٦أدینة مؤرخ سنة . نقش فيقد تلقب بهذا اللقب " شاه إلیاس"ن والده أ، ومن الجدیر بالذكر "إكدالة"

ــــوتحص" فیروز شاه" ىـــــــلطان دلهام بها ســد تعرض لحمة على البنغال قـــــق ــقلع فيان ایضً ـــــ ـــــ   .)٢("إكدالة"ة ــ

ن الخلیفة أ إلىوهو یشیر " یمین خلیفة اهللا"شاه وهو لقب  سكندرما نصوص مركز الظهر محتمل لقب أخر لأ

البنغال على النقوش  فيتخذ اولكن المالحظ أن هذا اللقب  ،)٣(یعتمد على صاحب هذا اللقب اعتماده على یمینه

  .)٤(ذهبیة تنكةهذا النمط  إلىوینتمى . ذك الوقت  فيتلك الفترة مع عدم وجود خلیفة  في

  ) ٣لوحة : ( النمط الثالث 

ر فیوجد هامش وجاءت ما الظهأ ،العام لهذا النمط مكون من وجه وظهر، الوجه یحتوى على مركز فقطالشكل 

   :ينصوصه كما یل

  الوجه                                                  الظهر                    

  یمین خلیفة: المركز                                          اإلمام: المركز               

  اهللا ناصر                                                    األعظم                

  أمیر المؤمنین                   المجاهد سكندر                                         

  اهللا خالفة        شاه                                   إلیاسشاه ابن                

  ..غیر مقروء : الهامشسلطان                                                   

  )ربما مظفر آباد(                                                      

معناها  اإلمام، )األعظم – اإلمام( هيونصوص هذا النمط اشتملت على ألقاب جدیدة للسلطان سكندر شاه 

مور المسلمین معروف منذ ألوظیفة من یلى  كاسمستعمل هذا اللقب ا، و اإلمامالصالة هو  فيأم القوم "القدوة، ویقال 

                                                             

  .١٨٢محمد یوسف صدیق، النقوش الكتابیة، (١) 

  .١٦٦-١٦٥، ٣جـ  الهروى، طبقات أكبرى، )(٢

  .١٨٢محمد یوسف صدیق، النقوش الكتابیة،  )(٣

(4) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 174, B 187. 
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أحب :وقوله صلى اهللا علیه وسلم  )١("راع ومسئول عن راعیته اإلمامف"قوله  فيصلى اهللا علیه وسلم  النبيعصر 

اهللا یوم القیامة وأبعدهم منه  إلىوأبغض الناس  ،ا إمام عادلیوم القیامة وأدناه منه مجلسً  إلىاهللا تع إلىالناس 

. )٣("على كرم اهللا وجهه اإلمام"طالب فقیل  يبن أب وقد جرى العرف على اطالقه على علي. )٢("ا إمام جائرمجلسً 

صلى اهللا علیه وسلم وأول من تلقب  النبيمور المسلمین منذ عصر ألوظیفة من یلى  كاسمستعمل هذا اللقب اولقد 

براهیم بن محمد، وأول من أطلق علیه هذا اللقب على المسكوكات هو المأمون، ثم الكثیر من إهو  اإلمامبلقب 

ا على كبار رجال الدین ا شعبیً طالقً إطلق أعلى الخلفاء بل " اإلمام"عد ذلك، ولم یقتصر إطالق لقب الحكام ب

، مكانة السلطان الدینیة إلىسالمى لرجال الدین، وربما یشیر هذا اللقب العالم اإل فيتعماله والشریعة، ثم شاع اس

  .)٤(ضرحة الجمیلةعهده العدید من المساجد واأل فينه قد بنى ا أخصوصً 

وتجدر  )٥("السلطان"و" اإلمام"یل من العظمة، وهو یستعمل مع فهو من أفعل التفض" األعظم اإلمام"ب ما لقأ

ویتمیز هذا . وال من بعده" شاه سكندر"لم یرد على مسكوكات البنغال قبل " األعظم اإلمام"ن لقب أ إلىشارة اإل

 سكندر ذلك الوقت شجع فيوهو خلد اهللا خالفته وربما عدم وجود خلیفة " شاه سكندر"النمط بوجود دعاه للسلطان 

  .)٦(ذهبیة تنكةهذا النمط  إلىالفته سلطانه وملكه وینتمى بما أراد بخشاه على نقش هذا الدعاء على مسكوكاته، ور 

  )٤لوحة : ( النمط الرابع 

، ویحیط بنصوص الوجه الشكل العام لهذا النمط مكون من وجه وظهر كل منهما یشتمل على مركز وهامش

ص هذا ، بینما یحیط بنصوص الظهر نجمة ذات ستة فصوص تلتقى بالدائرة الخارجیة وجاءت نصو دائرة مفصصة

  :يالنمط كما یل

  

  

  الظهر                                                             الوجه

  مثل السابق: المركز                                                مثل السابق: المركز               

  عرضه سكاتونج :الهامش                 عمر          -العادل -بو بكرأ- اإلمام: الهامش     

  المجاهد على–عثمان  –الشریف         

                                                             

  .١٦٧ومسلم، حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة،  يجزء من حدیث رواه البخار  (١)

 .١٦٧حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة،  )(٢

  .١٦٧اإلسالمیة، حسن الباشا، األلقاب  )(٣

  .٣٦محمد یوسف صدیق، نقوش الكتابیة،  ؛١٥٩وفاء محمود عبد الحلیم، األوضاع اإلقتصادیة،  )(٤

 .١٦١محمد یوسف صدیق، نقوش الكتابیة،  ؛١٦٢حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة،  )(٥

(6) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 172 B178. 

 



  

 )م  ١٣٨٩ – ١٣٥٧/ هــ  ٧٩٢ – ٧٥٩( نقود سكندر شاه سلطان البنغال 

٤٢٥ 

 

ربعة، یسبق كل منهم لقب سماء الخلفاء األنه یتمیز بأن هامش الوجه به أأجد وبتحلیل نصوص هذا النمط ن

، الحكم بعد ذلك في علیه وسلم ثم خالفته للرسول صلى اهللا إلىشارة إربما  اإلمامبكر یسبق لقب  فأبوخاص، 

زواجه رضى اهللا  إلىشارة إشریف عثمان ربما ، والواضحة لما اشتهر به عمر من العدلاشارة  فيوالعادل عمر 

على رضى اهللا عنه من  ما القاهإلىالرسول صلى اهللا علیه وسلم، ثم المجاهد على والذى ربما یشیر  بنتيعنه من 

  .)١(ذهبیة تنكةهذا النمط  إلىوینتمى . و غیرهمأو معاویة أج ر الفتن والحروب سواء مع الخوا

  النقود الفضیة :اثانیً 

فلقد تعددت أنماط النقود الفضیة  اوالتى بلغت أكثر من ثالثین عامً  للبنغال" شاه سكندر"لطول فترة حكم  انظرً 

  :لىانماط على النحو التأستة  إلىوتنوعت نصوصها ویمكن تقسیمها 

  )٥لوحة (  :النمط االول

الشكل العام لهذا النمط مكون من وجه وظهر، الوجه عبارة عن مركز، بینما الظهر مكون من مركز وهامش 

  :يلاوجاءت نصوصه على النحو الت

  الوجه                                                             الظهر

  المجاهد: المركز                                              سكندرشاه : المركز                 

  سبیل فيشاه                                                     إلیاسابن 

  السلطان                                                          الرحمن

  ..هذا الفضة: ..الهامش                                                          

  ثالث وستین وسبعمایة                                                       

سبیل الرحمن، وربما  فيبأنه المجاهد " شاه سكندر"یتمیز هذا الطراز بأن نصوص مركز الوجه تصف السلطان 

  .)٢(فضیة تنكاتهذا النمط عدة  إلى يالبنغال وینتم فيشارة لفتوحاته إ في

  

  

  

  

  

                                                             

(1) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 174 B188. 

    

(2) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 170, B 165-168, Lane Poole, Stanley, Catalogue of  Indian, 
BM, 17 , No. , 27, PL II.  



  

 )م  ١٣٨٩ – ١٣٥٧/ هــ  ٧٩٢ – ٧٥٩( نقود سكندر شاه سلطان البنغال 

٤٢٦ 

 

  ) ٦لوحة رقم : ( النمط الثانى

  :تياآلالشكل العام لهذا النمط السابق، ولكن نصوص هذا النمط جاءت على النحو 

  الوجه                                                           الظهر

  یمین خلیفة: المركزالسلطان المعظم                                        : المركز

  سكندر شاه                                                     اهللا ناصر أمیر

  شاه                                                  المؤمنین إلیاسبن                

  ضرب هذه السكة: الهامشسلطان                                            

  سناركون تسع بحضرة

  وسبعمایة وخمسین

 فيلقب السلطان المعظم، ولقد تلقب بهذا اللقب العدید من الحكام والسالطین " شاه سكندر"تخذ اهذا النمط  في

  .)١(فضیة من دور سك مختلفة تنكاتهذا النمط  إلىالبنغال وغیرها من البالد االسالمیة وینتمى 

  ) ٧لوحة رقم : ( النمط الثالث

  :يتالعام مثل النمط السابق ، ولكن نصوص هذا النمط جاءت على النحو اآلالشكل 

  الوجه                                                           الظهر

  الناصر: المركز                                             سكندرشاه : المركز

  لدین اهللا                                   شاه                إلیاسابن               

  ألعداءالقاهر                             سلطان                          

  اهللا                                                        

  ضرب هذا الفضیة: الهامش                                                      

  ...بالبلد  التنكة                                                             

لقاب السلطان الناصر لدین اهللا القاهر ألعداء اهللا، وهامش الظهر یظهر بوضوح أز هذا النمط بوجود ویتمی

  "ضرب هذا الفضة"

  .)٢(فضیة تنكاتوینتمى على هذا النمط عدة 

  

                                                             

(1)Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P. 171, B 170. 

(2)Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P. 171, B 175. 



  

 )م  ١٣٨٩ – ١٣٥٧/ هــ  ٧٩٢ – ٧٥٩( نقود سكندر شاه سلطان البنغال 

٤٢٧ 

 

  ) ٨لوحة رقم (  :النمط الرابع

  :يالشكل العام لهذا النمط یشبع النمط الثالث من النقود الذهبیة، ونصوصه جاءت كما یل

  الظهر                                     الوجه                    

  یمین خلیفة: بو                                 المركزأ األعظم اإلمام: المركز

  اهللا ناصر                                        سكندرالمجاهد                     

  أمیر المؤمنین خلد                                        إلیاسشاه ابن    

  شاه سلطان                                            اهللا خالفته                    

  هذه السكة حضرة فیروز آباد: الهامش                                                    

  .)١(فضیة تنكاتولقد وصلنا من هذا النمط عدة 

  )٩لوحة رقم ( :النمط الخامس

  :يالنمط جاءت كما یلهذا  ونصوص هر وكالهما به مركز وهامش،الشكل العام لهذا النمط مكون من وجه وظ

  الظهر                                                     الوجه  

  یمین: المركزسكندر شاه                                           : المركز

  خلیفة اهللا  شاه                                          إلیاسشاه ابن                  

  ناصر أمیر المؤمنین            سلطان                                                           

  خلد اهللا ملكه                                                           

  ..شهر فيالمباركة : الهامشبو المجاهد                       أالواثق بتأیید الرحمن : هامش

  .)٢(فضیة تنكاتلنا من هذا النمط عدة وقد وص" المباركة"بوصفه للسكة بأنها ویتمیز هذا النمط 

  

  

  

  

  

                                                             

(1) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 172, B 180-183 A,  Lane Poole, Stanley, Catalogue of  
Indian, BM, 19, No., 32, PL. II;  Mitchiner, Oriental Coins, 357, No. 2742. 

(2) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 174, B192, Mitchiner, Oriental Coins, 357 , No., 2741. 
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٤٢٨ 

 

  )١٠لوحة رقم : (النمط السادس

من وجه وظهر، الوجه مكون من مركز تحیط به دائرة خطیة ثم هامش تحیط به  الوجه العام لهذا النمط مكون

ا ست یتقاطع مع الدائرة الخارجیة مكونً ظهر مكون من مركز یحیط به شكل سداسى ما الأا دائرة خطیة، یضً أ

  :التاليمناطق هندسیة هى هامش الظهر، ونصوص هذا الطراز جاءت على النحو 

  

  

  الوجه                                                    الظهر            

  یفةیمین خل: المركزأبو المجاهد                                        : المركز

  اهللا ناصر أمیر المؤمنین                                     إلیاسسكندر شاه ابن      

  سالم واإل غوث   شاه السلطان                                               

  المسلمین خلد ملكه                                                              

  هذه السكة المباركة حضرة :الهامش                               األعظم) بو بكرأ( اإلمام: الهامش

  حدى وثمانین إسنة                            )         عثمان(الواثق ) عمر(         

  وسبعمایة)                                      على(بتأیید الرحمن          

ثم " الواثق الرحمن األعظم اإلمام"لقاب للسلطان أراءة هامش الوجه الذى اشتمل على محاوالت تمت قبعد عدة 

  .يبكر وعمر وعثمان وعل يبأربعة سماء الخلفاء الراشدین األأ

هو من ألقاب  يوالذ" سالم والمسلمینغوث اإل"ى لقب جدید للسلطان بأنه ونصوص الظهر اشتملت عل

وكان لها العدید  اا واسعً سرة انتشارً عصر هذه األ فين طرق الصوفیة كانت قد انتشرت أ، ومن المعروف )١(الصوفیة

وهو " عطاء" يیسم اكان هناك شیخً " شاه سكندر"عصر  فيللدلیل على ذلك أنه  في، ویك)٢(تباع والمؤیدینمن األ

ف بأنه النقوش بالتقوى والروع ووص تصفه" دنیاجبور"مقاطعة  في" جانجا رامبور" فيلشخصیات البارزة من ا

المؤثر  فيوهذا یدل على دور هذا الشیخ الثقا" الرجال الشیخ عطاء يمرب" وأنه" نیمامصباح الحق والشریعة واإل"

شاه فقام ببناء  سكندرنظار السلطان أذلك الدور الذى اجتذب  جانجا رامبور فيسالمى المجتمع اإلفیالذى لعبه 

به العدید من سالطین ن هذا اللقب قد تلقب أ، ومن الجدیر بالذكر )م١٣٦٣/ هـ٧٦٥( )٣(مسجد یحمل اسمه سنة

  .)٤(البنغال

                                                             

  .٤١٣حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة،  )(١

(2) Abdul  Karim, Social history, 133. 

  .٢٦٣-٢٦٢وفاء محمود عبد الحلیم، األوضاع اإلقتصادیة، (٣) 

  .١٧٤محمد یوسف صدیق، النقوش لكتابیة،  )(٤
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٤٢٩ 

 

  .)١(ات الفضیةكنصلنا من هذا النمط العدید من التولقد و 

 )٢(تنكةجزاء النقود الفضیة ومنها نصف أبسك " سكندر شاه"ذه قام السلطان النقود الفضیة ه إلى وباإلضافة

  )١٠(لوحة  :لىاجاءت نصوصها على النحو الت

  الوجه                                                          الظهر

  الســـــل: المركز                                              سكندرشاه : المركز

  طان                                                        إلیاسبن 

  سبعین وسبعمایة :...الهامش                             شاه                                   

  :النقود النحاسیة والبرونزیة

المعامالت التجاریة مقارنة بالتنكة  فياا كبیرً ا نحاسیة ولكنها لم تلقى رواجً نقودً " سكندر شاه"أصدر السلطان 

ولكن ما نشر من النقود  )٣("سكندر شاه"الفضیة، فلقد تم العثور على عدد من النماذج للنقود النحاسیة للسلطان 

  .النحاسیة بلغ نقدان

  )١١(لوحة   :)٤(التاليولى جاءت نصوصها على النحو األ 

  الوجه                           الظهر

  الواثق: المركز                                       سكندرشاه : المركز

  شاه                                            بتأیید إلیاسابن 

  الرحمن أبو                                          السلطان      

  المجاهد                                                        

  )١٢(لوحة  :)٥( ما الثانیة فنصوصها جاءت كما یلىأ

  الوجه                                                الظهر

  إلیاسبو المجاهد                                           ابن أ

  شاه                                  سكندر                

شاه                                                   سلطان  

                                                             

(1) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 175 , B 198-199. 

(2) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 176 , B 202. 

(3) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 177. 

(4) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 177, B 220. 

(5) Goron, Goenka, The Coins of the Indian, 177, B 221. 
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٤٣٠ 

 

  :نتائج البحث

  والتي" ن شاهی لیاساإل"سرة أطین هم سالأشاه وهو من  سكندرنقود  لقاء الضوء علىإهذا البحث  فيتم 

 .احكمت البنغال ویعد أطولهم حكمً 

  ت قام بسك النقود الذهبیة والفضیة والنحاسیة والبرونزیة، وتعدد" شاه سكندر"ن أاتضح من خالل الدراسة

مور السیاسیة جانب استقرار األ إلىطول فترة حكمه،  إلىن ذلك یرجع أت البحث أنماطها، وتنوعت نصوصها، وأثب

 .عصره فيالبنغال  في

 على مسكوكاته ومنها القاب تفرد بها بین سالطین العالم " شاه سكندر"اتخذها  التيلقاب تعددت األ

تم تصحیح قراءته بدل من القراءة  يوالذ" القاهر ألعداء اهللا"عامة، وسالطین البنغال خاصة مثل لقب  اإلسالمي

 .وهكذا" ل اهللا-القاهر ألعد" يعلى المسكوكات وهقرأها  يالت

  المقدونيكبر األ سكندربالا ا له تیمنً ولیس اسمً لقب للسلطان " سكندر"ن یكون أرجح البحث. 

  وأوضح " األعظم اإلمام"غال مثل بألقاب أخرى لم یتلقب بها غیره من سالطین البن" شاه سكندر"تلقب

  .ذلك العصر فيالتصوف  بانتشارالبحث أن هذا اللقب له عالقة 
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٤٣١ 

 

  اللوحات

  ):١(لوحة 

  

  الوجه                                 الظهر 

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.172, B 175 A 

  

  ):٢( لوحة

  

  

  الظهر                 الوجه                                                   

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.174, B 187  
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٤٣٢ 

 

  ):٣(لوحة 

  

  الظهر                  الوجه                               

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.172B178  

  

  

  ):٤(لوحة 

  

                  

  الظهر                                        الوجه                             

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.174,B188  
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  ):٥(لوحة 

  

  

  الظهر                        الوجه                                          

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.170,B165 - 168  

  

  ):٦(لوحة 

  

  الظهر                     الوجه                                                    

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.171,B170  
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٤٣٤ 

 

  ):٧(لوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الظهر                                              الوجه                         

Goron, Goenka, The Coins of the Indian  

  ):٨(لوحة 

  

  

  

  الظهر              الوجه            

  

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P.172,B180-183 A;Lane Poole, Stanley, 
Catalogue of Indian, BM, P.19 , No. , 32, PL. II, Mitchiner, Oriental Coins,P. 
357,No.2742. 
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  ):٩(لوحة 

  

  

  الظهر       الوجه                            

Goron, Goenka, The Coins of the India, P.174, B192, Mitchiner,Oriental Coins,P. 
357, No., 2741 

  

  ):١٠(لوحة 

  الظهر                                         الوجه                         

Goron, Goenka, The coins of the India, P.175 ,B198-199 
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  ):١١(لوحة 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  الظهر                                                    لوجها                      

Goron, Goenka, The coins of the India, P.176,B202 

  

  ):١٢(لوحة 

  

  الظهر     الوجه                                                 

Goron, Goenka, The Coins of the Indian, P. 177,B221 

  

  

  



  

 )م  ١٣٨٩ – ١٣٥٧/ هــ  ٧٩٢ – ٧٥٩( نقود سكندر شاه سلطان البنغال 

٤٣٧ 

 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع العربیة: أوًال 

الهیئة المصریة  ٣، جـ يحمد عبد القادر الشاذلأ، طبقات أكبرى، ترجمة )يحمد نجشأنظام الدین (الهروى  - ١

  .  ١٩٩٥ ،العامة للكتاب

  .)م١٩٧٨(حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار، دار النهضة العربیة  - ٢

 "يحتى الغزو المغول يسالموضاع االقتصادیة واالجتماعیة للبنغال منذ الفتح اإلاأل"وفاء محمود عبد الحلیم،  - ٣

  ).م٢٠١٢ :جامعة القاهرة –رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب (

ي ــــــــــــسالمیة في البنغال قبل العصر المغولصدیق، النقوش الكتابیة العربیة على العمائر اإل محمد یوسف - ٤

 .)م ١٩٨٤/هـ ١٤٠٤: رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى(، )م  ١٥٣٨ – ١٢٠٥/ هـ  ٩٤٥ -هـ ٦٠١(
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