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          الملخص:  
                                فئددة الدددرارير المضدداعفة والدددرارير   -            ىصددورر رسيسددية  -                                 لدولددة ىنددا زعددان علددا الن ددود ال   يددة                     اعتمددد النمددام الن ددد 

                                                                                                     والنصددف دعنددار، والتددا اىخدد ت فددا مددكلصا العددام التصددمير المرىدد  الدد   اصددر ل ددد ذلددل علددا الدددرارير المو دعددة، ولكدد  

                            مصددا لددر ععتن ددوا مدد  د التو يددد                                                                         اختلفددد درددارير ىنددا زعددان مدد   يددت رصددوص كتاىاىصددا عدد  الدددرارير المو دعددة، ألن  كا

                                                                                                       للمصد  ى  ىومرت، ل لل جاءت الكتاىات ىمجد الشخصدية المسدت لة للددرارير النعاريدة، وأول مد  سدل الن دود مد   كدام 

                                                                                                     ىنا زعان  و السدلاان أىدو زعدان محمدد األول، والد   سدل الن دود ىعدد الحصدار الد   بدرىم  داكر ىندا مدرع  أىدو عع دو  

                                                                           ولدد سد د أىدو زعدان علدا ر دودة ع دارر: )مدا ألدر  فدرج الل دم( ىخليددا ررتصداء الحصدار     م،    1307   /   706            عوسدف فدا سدنة 

                                                                                                            المرعنا، ولد صارت   ة الع ارر  ا الشعار العام للسكة النعارية في المر لة األولي، وسدو  عدتر  ندا ىنداول م موعدة مد  

                                                                  مسكوكات ىلمسان رعرض م  خاللصا رؤعة جدعدر ع  ىارعخ الدولة النعارية.

Abstract: 

The monetary system of the Zayyanid Dynasty mainly relied on monetary 

gold, i.e. multiplied dinars, dinars, and half a dinar. Their design was square that was 

introduced in al-Muwahhidun dinars. However, the Zayyanid and Almohad dinars 

differed in terms of their texts because the Zayyanid rulers did not embrace the 
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doctrine of Almohad movement of Ibn Tumart. As a result, their writings represented 

the independent Zayyanid dinars. Sultan Abu Zian Muhammad I was the first ruler to 

mint dinars after the blockade of Abu Ya`qub Yusuf of the Marinid dynasty in 

706H./1307A.D. To commemorate break the Marinid blockade, Abu Zian inscribed 

on the dinar "ma ؟ qrab faraj-i-llah", which became the slogan of the Zayyanid coinage 

in their first stage. The present study investigates a collection of Tlemcen's coinage to 

provide a new perspective on the history of the Zayyanid Dynasty. 

         الم دمة:
    م(    1566  -    1239   دد/      974  -   633 )                                               من المعروف أن دولة بنى زيان فى تلمساان والززارار 

                        إحادى أببار وأراير الابارا         زناتاة                                                            تنسب إلي بني عبد الواد، وىم فارع مان فاروع الطب ااة الي انياة مان 
     ح باان                                                                              البربريااة باابلد الم اارب، وأياا  تسااميتيم عارااد إلااى زااد ىم عابااد الااوادي، وىاام ماان ولااد ساازي

                                                                                   واسين بن ييليتن بن مسرى بن زبيا بن ورسيج بن مادغيس األبتر، وبانوا عد ة بطون ىي: بنو 
                                                                                ياااتبتن، بنااو وللااو، بنااو تااومرت، بنااو ورسااطف وبنااو ميااوزة، ويساااف إلااييم بنااو الااساام الاا ين 

                                            ينتسب إلييم بنو زيان حبام الد ولة الزيانية.
االيمانيين، بااان حابمااا علاااى                                            و باارت بعااض الميااادر أن الااساام باان محماااد ماان نساا                               الس 

                              دخاا  بنااي عبااد الااواد الاا ين بااانوا            الفاااطميون                 ، ولمااا ت لااب عليااو   سااة      األدار        ماان لباا          تلمسااان      مدينااة 
ددا(،                   ، فأيااير فااييم وعا ااب       تلمسااان                     يساابنون باليااحراو زنااوب  ليااو ينتسااب ملااو  بنااي              (   )ع  ددا م ارك(                       وا 

                                                      ى ه الرواياة وبا ل  لساية الن ساب الر اريف للزياانيين، و بار                       عبد الر حمن بن خلدون               زيان، ولد فن د 
                                    ّ          )إذا كدان  د ا صدحيحا فينفعندا عندد اّ وأّمدا الددريا                           لما سر  عن  ل  أزاب لاارل:                  ي مراسن بن زيان    أن  

                                                              ولااد تأسساات دولااة بنااى زيااان علااي يااد أبااي يحيااى ي مراساان باان زيااان، وبااان     ّ                    فإرّمددا رلنا ددا ىسدديوفنا(.
     دولاااة                    فلماااا اساااطربت أحاااوا   -               أ  المغدددر  األوسددد   –                                        الزيااانيون ناااواب دولاااة الموحااادين فاااي الززارااار 

  .1                                                       الموحدين أعلنوا استالليم عنيم ميلما فع  زيرانيم بنو حفص
  

                                                           
                                                                      اىدد  خلدددون )أىددو زكرعددا عحيددا ىدد  أىددي ىكددر ىدد  محمددد ىدد  محمددد ىدد  محمددد ىدد  الحسدد                                            أرمددر لمنعددد مدد  التفصدديد عدد  ىددارعخ  دد ة األسددرر:   -1

    ؛   95    ، ص  1    م، ج    1903      /     1321                                             ، م لددان، ما عدة ىييدر ىورااردا الشدرفية، ال ناسددر                                         ىغيدة الدرواد فدي ذكدر الملدوب مد  ىنددي ع ددالواد  ،    (   788
                                                        المسما الع ر ودعوان الم تدأ والخ ر في أعام العدر  والع در                 ىارعخ اى  خلدون     م(:     1406    /      808                                  اى  خلدون: )ع د الر م  ى  محمد ت: 
                    التنسددي )محمددد ىدد  ع ددد     ؛   84                   م. ال ددنء السدداى ، ص     1992       ل نددان،   -                          ، دار الكتددد العلميددة، ىيددروت                               ومدد  عاصددر ر مدد  ذوي السددلاان األك ددر

      الدول                       م؛ لي  ىول )ستارلا(،    1985           تا  ال ناسر                                        ، ىح يق محمد ىوعياد، المؤسسة الوطنية للك                                      رمر الدر والع يان في ىيان مر  ىني زعان     اّ(، 
   م.    1973                                                ، ىرجمة: محمد ص حا فرزات، محمد ا مد د مان، دمشق        اإلسالمية

Boswarth (Clifford E.), The New Islamic Dynasties. London 1996, p.43-44. 
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 التارعخ الميالدي التارعخ الص ري ارسر م
 1236 633 أىو عحيي عغمراس  ى  زعان 1

 1283 681 أىو سعيد عجمان األول ى  عغمراس  2

 1304 703 أىو زعان محمد األول ى  أىي سعيد عجمان 3

ّ        أىو  م و موسا  4  1308 707 األول ى  أىي سعيد عجمان     

 1337- 1318 737 - 718 أىو ىامفي  ع د الر م  األول ى  موسا األول 5

 1348 -1337 749 - 737 )ا تالل ىني مرع ( 6

 1348 749 أىو سعيد عجمان الجاري ى  ع د الر م  األول 7

 1352 753 )ا تالل ىني مرع ( أىوثاىد النعير ى  ع د الر م  األول 8

ّ                                أىو  م و موسا الجاري ى  أىي عع و  عوسف 9       760 1359 

ّ          أىو ىامفي  ع د الر م  الجاري ى  أىي  م و  الجاري 10                                       791 1389 

 1393 795 أىو ثاىد النعير الجاري ى  أىي ىامفي  الجارا 11

ّ         أىو الح اج عوسف ى  أىي  م و الجاري 12                          796 1393 

ّ          م و الجاريأىو زعان محمد الجاري ى  أىي  13   796 1394 

ّ         أىو محمد ع د اّ األول ى  أىي  م و الجاري 14                               802 1399 

ّ         أىو ع د اّ محمد الجالت ى  أىي  م و الجاري 15                                 804 1402 

 1411 813 أىو ىامفي  ع د الر م  الجالت ى  أىي ع د اّ محمد األول 16

ّ         سعيد ى  أىي  م و الجاري 17               814 1212 

ّ                       الوا د ى  أىا  م و الجاري )المرر األولي( أىو مالل ع د 18                 814 1212 

 1424 827 أىو ع د اّ محمد الراى  ى  ىامفي  الجاري: )المرر األولا( 19

 1428 831 أىو مالل ع د الوا د  )المرر الجارية( 20

 1430 833 أىو ع د اّ محمد الراى  ) المرر الجارية( 21

ّ          م و الجاريأىو الع اس أ مد ى  أىي  22   834 1431 

 1462 866 المتوكد علا اّ ى  محمد أىو ع داّ محمد الخامس 23

 5    1468 873 أىو ىامفي  الجالت ى  المتوكد محمد الخامس 24

 1468 873 أىو ع د اّ محمد السادس الجاىتي ى  محمد الخامس 25

 1505 910 أىو ع د اّ محمد الساى  ى  الجاىتي 26

ّ                         أىو  م و موسي الجالت ى  الجاىتي 27       923 1517 

 1528 934 أىو محمد ع د اّ الجاري ى  الجاىتي 28

 1540 947 أىو ع د اّ محمد الجام  ى  أىا محمد ع داّ الجاري 29

 1543 950 أىو زعان أ مد ى  أىي محمد ع د اّ الجاري )المرر األولا( 30

 1544 951 الجارية(أىو زعان ا مد )المرر  31

 1554-1550 962-957  س  ى  أىي محمد ع د اّ الجاري ع د اّ المسعود 32

                    ر ود دولة ىنا زعان:
          الاادنانير     فرااة    -            ىصددورر رسيسددية  -       ال ىبيااة        الناااود     علااى      زيااان     بنااى       لدولااة        النااادى        النظااام       اعتمااد

     ظياار      الاا ى        المرباا          التيااميم       العااام       راابليا    فااى       اتخاا ت       والتااى        دينااار،        والنيااف           والاادنانير          المساااعفة
    عان          بتاباتياا      نياوص     حياث    مان      زياان     بنى        دنانير        اختلفت      ولبن  .         الموحدية          الدنانير     على      ل      لب 
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      زاااااوت      لااا ل         تاااومرت،    بااان        للميااادى         التوحياااد      مااا ىب         يعتنااااوا    لااام        حبامياااا    ألن           الموحدياااة،          الااادنانير
    سا     مان     أو      فانن        خلادون،     ابان        لرواياة       وطبااا           الزيانياة،          للادنانير          المساتالة         الرخياية      تمي           البتابات
        الحيااار     بعااد        الناااود    ساا        والاا ى       األو ،      محمااد      زيااان     أبااو         الساالطان    ىااو      زيااان     بنااى      حبااام    ماان        الناااود
      زياان     أباو     ساز      ولاد    م،    7004    ى /    403     سانة    فاى      يوساف       يعااوب     أباو      مارين     بناى      حابم      سربو      ال ى
         العباارة     ىا ه      ياارت     ولاد          المريناى،        الحياار        النتيااو        تخليادا  (    َّ اللَّاو     فارج      ألارب    ماا   : )     عبارة       ناوده     على
       أربعااة      تمياا         ويالتنا      التااى          الزيانياة           والاادنانير  .      األولاي         المرحلااة    فااي          الزيانياة       للساابة       العاام        الرااعار    ىاى
  :    زيان     بني       لدولة           التاريخية          بالمراح        ترتبط         رريسية،     طرز

     بااأن        ويتميااز         نيايتااو،     لباا       وحتااي        اليزااري        اليااامن       الااارن       أواراا      مناا      ساابو     باادأ   :    األول        الطررراز
           المحمدياة،          والرساالة         التوحياد        ورايادة         البساملة     ميا        دينياة        عباارات     علاى       تراتم        الوزو      مربز        بتابات
      مرباز     خيص       بينما  .       لرآنية    أو       دينية        عبارات     علي        اليامش        ويرتم    (.      َّ اللَّو     فرج      الرب    ما  )         وعبارة
       بياااامش      ونااااش     لاااو،        األدعياااة      وبعاااض         وألااباااو         الزياااانى        الحاااابم     اسااام        لتسااازي           الزيانياااة          الااادنانير     ظيااار
     أىاام     بااان       والتااي         الثانيرر          المرحمرر     فااي      باا ل        الحااا         واسااتمر  .   لااو         والاادعاو      الساا       مبااان     اساام       الظياار
    (.  3- 7      لوحة )   ، (  اهلل     فرج      ألرب    ما )      زيان     بنى      رعار    من      خلوه        النادي        طرازىا      ملمح

     عيد      فمن         بالي ،        اليزري        اليامن       الارن       نياية     لب            الزيانيين       لناود         الثالث          المرحم       بدأت    يم  
    فاي         الدينياة          العباارات        استبد        وال ى        اليالث        الطراز     ظير  (  4      لوحة )        اليانى      محمد      زيان     أبى         السلطان
         الل م    ِ    ِإن   ﴿   (:   60   آية )       النح       سورة    من         الارآنى         االلتباس     ناش     حين           الارآنية،       اآليات      بناش       الوزو      مربز
ُ  ُ ع ْأُمرُ  ْ  ِ ىِاْلع ْدلِ     ْ  ْ     ِ و اأِلْ س انِ    ِ ْ     ِ ِإعت اءِ       ْ    اْلُ ْرى ا  ِ  ِذي     ِ     ِ و   ُ ص ا   ْ  ْ     ِ اْلف ْحش اءِ      ِ ع  ِ         ْ    و عد ندْ ُ ْ    ِ و اْلُمْنك رِ    ْ    ْ  ِ و اْل د ْغيِ      ْ      فاى         التالياد     ى ا       استمر     ولد   ، ﴾    ْ   
             ْ عد تد و ك ددْ        ْ و م د ْ  ﴿  :      الطال       ساورة    مان         الارآناى         االلتبااس     ظيار     حياث      لا      بعاد       ً متبعاً           الارآنية       اآليات     ناش
ُ    فد ُصددو         ِ الل ددمِ        ع ل ددا ْسددُ مُ          ُ  ُ  ْ ِ  ِ أ ْمددرِةِ      ِ  ُ ى دداِل ُ          الل ددم    ِ    ِإن       ُ    ِلُكددد         ُ الل ددمُ          ج ع ددد       ْ ل دددْ     ْ  ددْيء    ِ  ْ    م  ْ   ( ل ددْدرا(             عبااداهلل      محمااد     أبااى        دنااانير     علااى   ﴾  

      محمااد    اهلل     عبااد      وأبااي   ، ( 5      لوحااة )           عبدالواحااد      مالاا       وأبااي         اليالااث،           عباادالرحمن        تاراافين      وأبااى       األو ،
      لوحاة )        الياامن      محماد    اهلل     عباد      وأباي   ، (  72      لوحاة )        اليالث      موسى     حمو      وأبي   ، (  77-  70      لوحة )        الراب 

دا   :        الارآنى         االلتباس    يم   (.   75 ِ        ﴿و ع دد  الل دُم ال دِ ع   نم نُدوا ِمدْنُكْر و ع ِملُدوا الص داِلح اِت ل ي ْسدت ْخِلف ند ُصْر ِفدي األ ْرِض ك م   ْ       ِ  ْ  ُ       ِ ْ    ْ       ِ     ِ         ُ ِ       ْ  ُ  ْ ِ    ُ        ِ      ُ             
ْ  اْست ْخل ف  ال ِ ع   ِمْ  لد ْ ِلِصْر﴾  ِ  ِ ْ     ْ  ِ     ِ          ْ    ْ ِ  ْ عد ْعت ِصدرْ        ْ و م د ْ  ﴿  :        الارآناى          وااللتبااس         اليالاث،      محماد       عباداهلل     أباى        دنانير     على       ْ      

ِ    ُ ِدي          ْ فد   دْ    ِ     ِ ىِالل مِ  ْ   ِ     ُمْست ِ ير    ِ       ِصر اط     ِ   ِإل ا  ُ     (.  71      لوحة )      األو       أحمد        العباس     أبى        دنانير     على   ﴾ُ 
   ،  70      لوحااة )        تاريبااا        اليزااري        التاساا        الااارن    ماان       األخياار       الرباا      مناا        فيباادأ   ؛      الرابرر         الطررراز     أمااا  

    اهلل    إال     إلاو   ال   : )        المحمدياة          والرساالة         التوحياد       ريادة      بناش        الطراز     ى ا        ويتميز   ، (  76   ،  74   ،  73   ،  71
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         المنااط     فاي          البساملة،        ً أحيانااً       ياناش          وبالياامش       أساطر،      يلياة    فاي       الوزاو       بمرباز   ، (  اهلل      رسو       محمد
       لاباااو،     إلاااى         باإلساااافة        الحاااابم      بنياااة    أو     اسااام        لتسااازي        ً مخييااااً       فباااان       الظيااار      مرباااز     أماااا         األربعاااة،
      مباااان     اسااام    أو         الرساااو ،     علاااى       اليااالة    أو        الوزاااو،      ىاااامش     ميااا          البساااملة         بالياااامش      ياااناش         ً وأحيانااااً 
      لاا      مناا           االسااتخدام     علااي      غلباات       والتااي       دينااار        والنيااف         الاادينار      بفرااة        الطااراز     ىاا ا       واخااتص   ،1    الساا 

          السياسااااية        األوساااااع        اسااااطراب     بعااااد      زيااااان     بنااااى      دولااااة       نيايااااة    فااااى       ببياااارة      تساااارب       فباناااات        الولاااات،
  .        المساعفة          الدنانير    من         النادية          اإليدارات      وللت             وااللتيادية،

                                   إمكاليات ال حت في الن ود النعارية:
                                                                                    إن مدد  الصددعوىات الك يددرر التددي ىواجددم ال ا ددت فددي المسددكوكات النعاريددة ىصددفة خاصددة والمسددكوكات 

                                                                                المغرىية واألردلسية المعاصرر لصا ىصفة عامة  و عدم ر ش ىارعخ السل علا   ة الن ود.

      الا ي      األمار     وىاو  -      األحياان    مان      بييار    فاي  -    سابيا       تااري          اإلسالمية        النااود     على     سز      فاد
     علاى      الس        تاري        تسزي     ألن         اإلسلمي؛         التاري        دراسة    في      ً خايةً        ً أىميةً        سلمية  اإل        للناود      أعطى
     بماا  .      عيادىا    فاي     سبت      التي         والدولة        بسبيا،     لام      ال ي        الحابم     إلى        نسبتيا     على       يساعد        الناود      لطعة
        الفتاارة       تحديااد       علييااا        المسااز          التاااري      وفاا       حااابم    أي      ساابيا      التااي        الناااود       تياانيف     خاال     ماان      يمباان
        تااواري      ساابط    فااي      خللااو    ماان         اإلساالمية        الناااود       ساااعدت    مااا     وىااو        الدلااة،    ماان       بمزيااد       لحبمااو         الزمنيااة
        اسااتفاد    مااا     وىااو        الرااأن،     ىاا ا    فااي           التاريخيااة          الروايااات       اخااتلف     بعااد           والساالطين،        الحبااام     بعااض     حباام
  .2      اإلسلمي         التاري     في         الحابمة        لألسرات       زداو        إعداد    في          الباحيين     بعض     منو

                                                           
                                                                      الن دود اإلسدالمية مند  ىداعدة ال درن السدادس و تدا رصاعدة ال درن التاسد  الص در ،                                                  رمر لمنعد م  التفصديد: الن دراوي )رأفدد محمدد محمدد(،  ا  -1

  .   331  -   313      م ص ص     2005           ، ال ا رر،                  مكت ة ز راء الشرق
Hazard (Hary W.), the Numismatic History of late medieval North Africa. New York 1952. pp.188-192. 

                                   علددا الن ددود فددي إعددداد ال ددواسر الخاصددة   -            ىصددورر رسيسددية  –                             والدددول اإلسددالمية اعتمددد مؤلفو ددا                                     ندداب العدعددد مدد  المؤلفددات عدد  األسددرات  -2
   م،     1894                                               . ولدد اصدر ألول مدرر ىا عتدم اإلر لينعدة فدي لنددن سدنة              الدول اإلسدالمية                                                      ىالحكام والورر، وم  أ ر   ة المؤلفات: ستارلي لي  ىول: 

                م، ثدر ىدر ىرجمتدم     1927                                              م، ثر ر لم خليد أد ر إلا اللغدة التركيدة فدي سدنة     1899          لد في سنة                                                 ثر ىرجر إلا الروسية علا عد العالر الروسي ىار ىو 
                م. وكدان الددكتور     1973                                                                م عد  طرعدق محمدد صد حي فدرزات، وىمراجعدة محمدد أ مدد د مدان فدي دمشدق سدنة     1973                         إلا اللغة العرىية في سدنة 

      . غيدر                                       ىارعخ الدول اإلسالمية ومع ر األسر الحاكمدة           ىحد عنوان:               م ولام ىنشرة    1972                                               أ مد السعيد سليمان لد ىرجر كتا  لي  ىول في سنة 
                           للمستشرق النمساوي زام اور،                                                  )مع ر األرسا  واألسرات الحاكمة في التارعخ اإلسالمي(                                          أن أ ر المؤلفات ع  األسرات اإلسالمية  و كتا  

                                                      ل اإلسدالمية. ولدد اصدر  د ا الكتدا  ىاللغدة الفررسدية ألول مدرر                                                                          ال ي اعتمد فيم علا الن ود ىصورر رسيسية في إعداد لواسر الحكام والورر للدو 
                    م. وارمر ىحت إبافي:     1952  –      1951                                                                   م، ثر ر د إلا العرىية ىواساة زكا محمد  س  ونخرع  في ال ا رر في سنة     1927              في  اروفر سنة 

                                   علدا بدوء ر دود المغدر  واألرددلس مدا ىدي                                                                 ىح ي ات واستدراكات وإبافات علا ما ورد في مع ر األرسا  لنام اور                     الحسيني )محمد ىالر(، 
  .   227-   209       م، ص ص     1990        ، ىغداد   16        ، السنة   42-  41                         ، المؤرخ العرىي، العددان  م  16-  10   /  10- 4        ال رري  
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     لاااام      الااا ي        الحاااابم     إلاااى      بدلاااة        نسااابتيا     علاااى        النااااود     علاااى      السااا        تااااري        تسااازي        يسااااعد     بماااا
    في       ً ببيرةً        ً يعوبةً       يرب       ال ي      األمر          الواحدة،       األسرة    في        الحبام       أسماو        ترابيت     إ ا      ً خايةً         بسبيا،
       بتااونس         الحفيااية        الدولااة    فااي      ً فماايلً   .     عليااو      للساا        تاااري       وزااود     عاادم      حالااة    فااي       الناااد      ياااحب       تحديااد
      ناااااود    أن         المعااااروف     وماااان       محمااااد،    اهلل     عبااااد     أبااااي      باساااام       تسااااموا      حبااااام     سااااتة    أو      خمسااااة     نحااااو      يوزااااد

      ىاؤالو    مان    ألي      محماد    اهلل     عباد     أباي     اسام      يحما      ناد    أي      نسبة     بان      ل ل       ً  مؤرخًة؛     تبن    لم          الحفييين
     إلاااى       نسااابتو      يمبااان     حتااى       النااااد     علاااى      أخااارى        معطيااات       دراساااة     يزاااب      وباااان     ً  يااعًبا،     ً أماااًرا     يعاااد        الحبااام
   . 1    بدلة         الحاياي       ياحبو

       تحدياد    فاي       الخطأ     إلى         الحفيية        للناود         تينيفيم     عند          الباحيين     بعض     دف       ال ي      األمر     وىو
    وال       محمد،    اهلل     عبد     أبي     اسم      يحم        ً ديناًرا      الفوا     نسب        ً فميلً         الناد،      ياحب      محمد    اهلل     عبد     أبي     اسم

    اهلل     عبد     أبي     إلى        ىازارد      نسبو       بينما   ،2      الخامس      محمد    اهلل     عبد     أبي     إلى      الس        تاري     أو      مبان      يحم 
        فا بروا        اتياا         المرابلة        موازياة     عناد        السالمة        اآلخرين          الباحيين     بعض     آير     حين    في   ،3      اليالث      محمد

         بالسابط،      محماد    اهلل     عباد     أباو    ىو    من       تحديد     دون   ، (    محمد    اهلل     عبد     أبو   : )  ىو       الناد      ياحب     اسم    أن
  .4      األخير؟    أم        الياني    أم      األو     ىو    ى 

     حيااث       ماارين؛     بنااي      دولااة     عيااد    فااي        الناااود     علااى      الساا        تاااري        تساازي      عاادم       مراابلة        وتتزلااى
      وأبااي       الحاا ،      وعبااد        عيمااان،      سااعيد      وأبااي       محمااد،      زيااان     أبااي     مياا         الحبااام    ماان        العديااد       أسااماو        ترااابيت
      لاا        أميلااة     وماان        النااد،       لياااحب        اليااحيح      االسام       تحديااد    فااي          الباااحيون        واختلاف  .       العزيااز     عبااد      فاارس

                                                           
                                  م، دراسدات فدي اللغدة والحضدارر، ىدورس     1974                         ، ىحدت فدي ملت دا اىد  منمدور                                   ر ود  فصدية وىركيدة بدرىد ى فصدة وىدوزر                الشاىي )محمد (،   -1

  .   158  –     157       م، ص ص     1975
2- 

Lavoix( Henre), Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale. Vol. II, Espagne 

et Afrique. Paris 1891. No. 980. 
3- 

Hazard, No. 594. 

                        ، وارمددر التعليددق علددا  دد ا  2    رلددر      185     م، ص     2002       ، جدددر،                           الدددعنار ع ددر العصدور اإلسددالمية                                      الخرع دي )ع ددد الم يددد، الشددرعان ) ردداعف(،   -4
  ،  2   ، ج  13                          ، م لددة العصددور، لندددن، م لددد                                          عددرض ور ددد لكتددا  الدددعنار ع ددر العصددور اإلسددالمية                                  التصددنيف؛ رمضددان )عدداطف منصددور محمددد(، 

  .  98     م، ص     2003      عوليو       /       1424             جماد  األولا، 
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        العزيااز     عبااد      فااارس     أبااي     إلااى  Prieto       بريتااو      نساابو        العزيااز     عبااد      فااارس     أبااي      باساام     فاااس     ساارب       دينااار
   . 2      الياني        العزيز     عبد      فارس     أبي     إلى        ىازارد      نسبو       بينما   ،1    األو 

        تراابيت     حاين       وماؤير      ببيار      براب         تلمساان    فاي      زياان     بناي      دولاة    في       تبررت        اتيا          والمربلة
  –          الباااحيون       اختلااف      لاا ل        ساابيا،       تاااري         الدولااة     ىاا ه      ناااود     علااى      يسااز      ولاام         حباميااا،     بعااض       أسااماو
      حااابم    ماان      أبياار      زيااان     بنااي     حباام      تااولى      ً فماايلً         الناااد،       لياااحب        اليااحيح      االساام       تحديااد    فااي  -    ً  أحياًنااا
      مااؤر      غياار       ً ديناااًرا      الفااوا     نسااب      لاا ل          مختلفااة،         تاريخيااة       فتاارات    فااي      محمااد    اهلل     عبااد     أبااي      باساام       تسااموا
      محمااد    اهلل     عبااد     أبااي     إلااى        ىااازارد      نساابو       بينمااا   ،3      الخااامس      محمااد    اهلل     عبااد     أبااي     إلااى      االساام     ىاا ا      يحماا 
      وأبااي         الاارحمن،     عباد        تاراافين      وأباي       موسااى،     حماو     أبااي    مان    باا       نااود    فااي       يتبارر      األماار      وىا ا  . 4    األو 
  .      وغيرىم     اهلل،     عبد      محمد

     فياو        النااود     علاى      السا        تاري         لتسزي          الببيرة        األىمية         الساباة        األميلة     خل     من     لنا      يتسح
          البااحيين     باين       الخالف     ً  تماًماا       ويحسام        الدلاة،    مان       بمزياد         أياحابيا     إلاى        الناود     ى ه      نسبة     على       يساعد

  .     الرأن     ى ا    في

      حباام     باين         التراابو      ً أيساً           الزيانية           المسبوبات    في        الباحث       توازو      التي          اليعوبات     أىم     ومن
     إلاى        الناود     ى ه      نسبة    في       ببيرة       يعوبة      يرب     ما     وىو        البنية    أو       اللاب    أو      االسم    في      زيان     بني      دولة
     أبااي      باساام      حباام      يليااة       ويوزاد       موسااى،     حماو     أبااي      باساام      حباام      يليااة     مايل       لاادينا       فيوزاد       محاادد،      حاابم

      باسام        الحباام    مان       ايناين       ويوزاد       محماد،    اهلل     عبد     أبي      باسم      حبام        يمانية       ويوزد         الرحمن،     عبد        تارفين
      مانيم       تراابو    مان      خاياة     اهلل،     علاى         المتوبا       بلااب        الحباام    مان      بيير       ارتبط     بما  .   اهلل     عبد      محمد     أبي
      و ل   .       الناود     ى ه      نسبة    في       يعوبة      ىنا       يزع     ما     وىو       محمد،          أبوعبداهلل     مي         البنية    أو      االسم    في
  .      الناود     ى ه     على      الس        تاري      ناش     عدم    ظ     في

                                                           
1- 

Antonio (Prieto Y Vives), La Reforma Numismatica de los Al mohades , in Miscelanes de Estudios Y 

Textos Arabes .Madrid 1915 .  No. 83. 
2- 

Hazard, No. 836.  
3- 

Lavoix, BN II, No. 1014.  
4- 

Hazard, No. 654.  
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        معاايير         االعتبار    في       واألخ             المسبوبات،     ى ه       دراسة     عند       الح ر       يتطلب      ال ي      األمر     وىو  
  :  ىي          المعايير     ى ه     أىم    من      ولع   .      الدلة    من       بمزيد       الناد      ياحب     اسم       تحديد     على       تساعد      أخرى

  .طراز المسكوكات                 

  المعاصددرر، مدد   يددت اسددت راء                                                      اإلطددار التددارعخي للمسددكوكات، ورعنددي ىددم المصددادر التارعخيددة                         

                                                                  األسماء والكنا واألل ا  ورى  ر وش السكة ىاأل داث التارعخية المعاصرر.

 .دور السل ورشاطصا                  

 . األسماء والكنا واألل ا                       

 .لوالد السل            

  النخار  (.  –         روع الخ    -                                   معاعير أخري مجد: ) فئة الن د ووزرم           

                        الاراز العام للمسكوكات:

      برااب     أو      خاااص،      برااب       يطلاا     أن      يمباان      ً عامااةً          اإلساالمية   ت        للمساابوبا         بالنساابة         والطااراز
       بيااورة           والبتابااات        العااام،         التيااميم    فااي       ناااوده      تتفاا       معااين      حااابم         مساابوبات     علااى      يطلاا      فاااد      عااام،
     بااااهلل        العزياااز         الخليفاااة        دناااانير     مياا          الدولاااة،     نفاااس    مااان        الحباااام    ماان      غياااره      طاااراز    عااان        وتختلاااف        ببياارة،

           البتابااات،    أو          التيااميم،     حيااث    ماان        الناااود    ماان         مترااابية      سلساا         الحااابم     ساارب     إ ا     أمااا  .        الفاااطمي
      نساامي    أن       األفسا          التعريااف      ولبان        الخلااط،    فاي     ً ساابًبا      يباون    لااد      لا     ألن     ً  طاارًزا؛        نسامييا    أال       فيحسان

       وحباام     اهلل،      باأمر        الحاابم         الفااطمي         الخليفاة      سابيا      التاي        األنمااط     ميا        ً  أنماًطا،          اليانوية        السلس      ى ه
  .   خان       بيادر      سعيد     أبي          والسلطان      محمد         خدابنده          أولزايتو     مي         الم و           إيلخانات      دولة

        زميعياا       تراتر     ما      دولة      حبام      ناود     على       ليطل      عام      برب       طراز      بلمة        نستخدم    أن       ويمبن
     ميا       آلخار،      حاابم    مان        الطاراز     راب     فاي       زاوىري       ت يير      حدوث      ودون           الرريسية،        السمات     بعض    في

    في            والمرينيين            والزيانيين           والحفييين          الموحدين      دولة       وناود            المرابطين،      دولة       وناود            السامانية،        الناود
      حاابم         مسابوبات     علاى        المحادد       معنااه    فاي      يطلا       ال ي      االسم    ىو        الطراز     فنن    َّ يمَّ      ومن   .      الم رب     بلد

      االساام     فيااو       العااام        المعنااى     أماا  .      والخااط            والبتابااات،           والتيااميم،        العااام،       الراب      حيااث    ماان      تتفاا        معاين،
        والخاط،            والبتاباات،        العاام،         التيميم    في        حباميا      ناود      تتف        معينة      دولة         مسبوبات     على      يطل       ال ي
      االسااام     حياااث    مااان      حاااابم    بااا       نااااود     علاااى      تظيااار      التاااي         الطفيفاااة          الت يااارات         االعتباااار    فاااي       الوسااا     مااا 
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       رابليا    مان        يساتطي         النااود      لطعاة     يارى       حينماا        الباحاث    أن    باو      نعني    ما     وىو  .     الس        ومبان           والتاري ،
     ميااا         الااادو ،     بعاااض       لنااااود         بالنسااابة      يمبااان    ماااا      وىااا ا       أخااارى،     دون        بعينياااا      دولاااة     إلاااى        نسااابتيا       العاااام

  .     برت    أن     سب      بما-      الم رب     بلد    في            والمرينيين            والزيانيين           والحفييين           والموحدين            المرابطين،

      حاااابم    ألي         الناديااة          اإليااادارات    ماان          اليانويااة        السلسااا      علااى      يطلاا     أن      فيزاااب        الاانمط؛     أمااا
       العاام        الطاراز     علاى         االعتمااد    إن   .1       الزخاارف    أو          المسامون،    أو        العاام،       الراب      حيث    من       تتنوع       والتي

         المعاروف     ومان         النااود،     ىا ه      فيياا      ساربت      التاي         الزمنية        الفترة       تحديد    في       ببيرة       أىمية    لو           للمسبوبات
  .      الااو      ساب      بماا       عاماة،      طاراز       أربعاة    أو        أربعاة،       أطاوار     إلاى         تاسيميا      يمبن          الزيانية           المسبوبات    أن

         الفتارات     خال     مان       بسابيا       لاموا       ال ين        الحبام     إلي        الناود      نسبة       الطرز     ى ه     خل     من      يمبن    يم     ومن
  .      الفترة     تل     في        السارد           المسبوبات      طراز    م          توافايا      ومدي      ليم،           التاريخية

        تارافين     أباي         السالطان      باسام          المساروبة  (      مسااعف       ديناار  )          ال ىبياة        النااود      لا        أميلة     ومن
     خارج     أنو        الحابم      لي ا           التاريخية          والخلفية   (.  م    7060  -    7054  /     ىا   462  -   455 )        الياني        الرحمن     عبد
         تارافين،     أباى      ابناو      فتنة     علي        الاساو    من      تمبن       وال ي         الياني،      موسي     حمو     أبو         السلطان       والده     علي

      نيارة       طالباا   ،2       باالم رب      مارين     بناى     إلاى       اليارب    فاي        تارافين     أباو     نزح      ولبن        بزيرو،         اليزيمة       وألح 
     زع        مرين،     بنى    من      ببير     زيش     رأس     على        وأخرزو    لو        استزاب      ال ى       أحمد،        العباس     أبى         السلطان

     حمااو     أبااى     علااى         االنتيااار       الزاايش     ىاا ا         واسااتطاع       فااارس،     أبااى       وابنااو      يوسااف    باان      محمااد       وزيااره      عليااو
     بناى     علاى       ً حابمااً         تارافين     أباا        ونيابوا    م،    7060  -    ىا   467     سنة    فى        تلمسان     على          واالستيلو        ولتلو،
  .3    مرين      لبنى        الدعوة      فييا       ً مايماً       زيان

                                                           
                            مكت دة ز دراء الشدرق، ال دا رر،   .                                                                 الن ود اإلسالمية وأ ميتصا في دراسة التدارعخ واآلثدار والحضدارر اإلسدالمية                           رمضان ) عاطف منصور محمد(،  -1

   .    428     م، ص     2011                  م، الا عة الجارية     2008              الا عة األولي، 
  ،                                                                            دعوان الم تدأ والخ ر فا ىارعخ العر  وال رىر ومد  عاصدر ر مد  ذو  السدلاان األك در  ،    (   808                                 اى  خلدون )ع د الر م  ى  محمد ت:   -2

   .    145    ، ص  7  ج     م،    1981    /     1401                   سصيد ذكار، ال ا رر   -                  ىح يق: خليد محاىم 
                  ارست صددا ألخ ددار دول     م(،     1897    /     1315                                           السددالوي )أىددو الع دداس أ مددد ىدد  خالددد الناصددري ت:   ؛    146    ، ص  7  ج         الع ددر،            اىدد  خلدددون،  -3

      ىدارعخ                                 ؛ ال ياللا )ع د الدر م  ىد  محمدد(،   76    ، ص  4  ج     م،    1954                                               ، ىح يق جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتد،             المغر  األلصا
   .   180     م، ص     1965      د /     1384       ل نان،   -     ىيروت  -                  ، دار مكت ة الحيار   2    ، ج              ال ناسر العام
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        مبارارة         اساتيلرو     بعاد        الياانى        الارحمن     عباد        تارافين     أباو      سابيا      التى           المسبوبات    أن       ويلحظ
     إلاى       ينتماى   ،1      تلمساان     سارب       ديناار    فاى       مميلاة      زااوت       مارين،      لبناى        الادعوة      ً فيياً        ً مايماً         تلمسان     على

  :  ىى          وبتاباتو   ، (  اهلل     فرج      ألرب    ما    : )     رعار    من       تخلوا      التى          الزيانية        الناود    من         اليانية         المرحلة
 المصر الوجم

 المركن

 ىسر اّ الر م  الر ير
 صلا اّ علا محمد ونلم

 والحمد ّ و دة
 ر إلم إر اّ

 محمد رسول اّ

 ع  أمر ع د اّ
 ع د الر م 

 أمير المسلمي 
 المتوكد علا 
 ر  العالمي 

 الصامش
  –إلم وا د  –وإلصكر 

 -الر م  الر ير  –ر إلم إر  و  -
  –ىلمسان  –ىمدعنة  -بر  

 -ىعالا ونمنصا  – رسصا اّ 

        الارحمن     عباد        نارافين     أباي         للسالطان  (      مسااعف       ديناار  )        ال ىبياة        الناود    من        الياني       النمط     أما
  3        والززاراار   ، ( 2- 1      لوحااة ) ،2      تلمسااان        ماادينتي    فااى        لمسااروب ا  و    ، ( م    7060  -    7054  /   ىااا   462  -   455 )
  :   يلي     بما         بتاباتو      نيوص       فزاوت   ، ( 3      لوحة )

 المصر الوجم

 المركن

 ر إلم إر اّ
 محمد رسول اّ

 اّور غالد إر 
 واألمر كلم ّ
 ور لور إر ىاّ

 ىسر اّ الر م  الر ير
 صلا اّ علا محمد ونلم
 والحمد ّ ر  العالمي 
 والشكر ّ علا رعمتم
 وما أكرم اّ عوم الدع 

 الصامش
 -اى  الخلفا  -ع د الر مان  -أمير المؤمني  

 الرامدع 
 للمسلمي  -أى ا ا اّ ىعلا  -ىلمسان –بر  ىمدعنة   

                                                           
1- 

Brethes (J.D.: Contribution), a l'Historie du Moroc par les recherches Numismatic. 

Casablanca, 1939 .No.1394,pl.XXV; Hazard, No. 652.  
2- 

Lane Poole (Stanley), Catalogue of Oriental Coins in The British Museum. Vol. V: The 

Coins of the Moors of Africa and Spain, Kings and Imams of the Yemen. London 1880. p. 71, 

No. 195; Lavoix, Vol. II, pp. 460- 461. No. 1011; Hazard. p. 183. No. 648; Mitchiner 

(Michael), The World of Islam Oriental Coins and Their Values. London, 1977. p. 105, no. 446. 

3- 
Hazard, p. 183, No . 649;  Brethes, No. 139b bis. 
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                م(، محفوظ ىمتحف     1393  -    1387     د/    795  -   788                                                      ( دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىوىامفي  ع د الر م  الجاري ) 2      لو ة )
   م،    2594                     لار الوطني رلر الحفظ 

Lane, Poole , Vol. V, p. 71, No. 195, Lavoix,. Vol, II, pp. 460- 461. No. 1011 -

Hazard.p. 183. No. 648 Mitchiner, p. 105, no. 446.   

          م(، محفدددوظ     1393  -    1387     دددد/    795  -   788                                                      ( دعندددار مضددداعف بدددر  ىلمسدددان أىوىامدددفي  ع دددد الدددر م  الجددداري ) 3      لو دددة )
    . 2            ح. مجد لو ة     1876                            ىدمتحف لار الوطني رلر الحفظ 

              م(، محفددوظ ىددددد     1393  -    1387     ددد/    795  -   788                   ع ددد الددر م  الجددداري )                                    ( دعنددار مضددداعف بددر  ىلمسددان أىوىامدددفي  4      لو ددة )
  . 2            ح. مجد لو ة     1877                           متحف لار الوطني  رلر الحفظ 
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             م(، متحددف لاددر     1393  -    1387     ددد/    795  -   788                                                      ( دعنددار مضدداعف بددر  ىلمسددان أىوىامددفي  ع ددد الددر م  الجدداري ) 5      لو ددة )
    . 2            ح. مجد لو ة     1888                 الوطني رلر الحفظ 

              م(، محفدوظ ىحدد     1393  -    1387     دد/    795  -   788                                                       ( دعنار مضداعف بدر  ال ناسدر أىوىامدفي  ع دد الدر م  الجداري ) 6      لو ة )
 1                 جدر، إى داة ال الدد     4.63        ، الدوزن BC3B3                         في جامعدة ىدوىن   ىألماريدا   FINT                                  رلر الحفظ ىمركن المسكوكات اإلسالمية 

h لك  ال ناسر مدعنة السل ىدر( م  ىلمسان.   2            ، )مجد لو ة )           )                             
Hazard, p. 183, No . 649. Brethes: No. 139b bis. 

        تارافين     ألباى      تنسب    ى          الناود،     ى ه      نسبة     حو           الباحيين     بين       الخلف     إلى        اإلرارة       وتزدر
      باو ؟     لاين      بار     بماا        الياانى        الرحمن     عبد        تارفين     ألبى      تنسب    أم        الفواه؟      بر     بما      األو            عبدالرحمن

       يؤبادا    لام         ولبنيماا       األو ،        تارافين     أباى     إلاى       النااد     ىا ا      نسابا    لد        ومترنر        ىازارد    من    ب     أن     نزد       بينما
          تارفين     أبى      فترة    فى        السارد         بالطراز     ً أوالً           وماارنتو         الناود،     ى ه       لطراز         بالنسبة     أما  .       النسبة     ى ه     يحة
          الطاارازين    باال     بااين       التااام        االخااتلف     لنااا      يتسااح   ،1    إليااو        النساابة         اليااحيحة        الناااود     تلاا       خايااة       األو ،

                                                           
1- 

Lavoix, Vol. II. P. 462, No. 1012;  Hazard, No. 647. 

                      والدد أىدا ىامدفي  األول،           (                                                                                            وارمر أعضا( ىعض النماذج م  الاراز الساسد لن ود ىنا زعان فدا ىلدل الفتدرر، و د ة النمداذج ألىدا  مدو موسدا األول، 
    جلدة                                                                                                                          يت ىتااىق الارز الساسدر فا فترر   ع  الحاكمي ، وارختال  الو يد  و ذكر كد  اكر منصما اسدمم وأل اىدم علدا ىلدل الن دود، ارمدر أم

 .Lavoix, Vol. II. P. 460, No. 1010;  Hazard,  pp. 182- 183. No. 636                          لن ود أىا  مو موسا األول.  
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          العباارات       مادلو     فاى    أو           ىامراييما،    أو        والظيار       الوزاو    مان    با       مرباز      نياوص    فى      ل       أبان      سواو
        مسااااعفة        دناااانير     وىاااى      األو         الااارحمن     عباااد        تارااافين     أباااى      نااااود    أن      فنزاااد         النياااوص،      بيااا ه         الاااواردة
   :    يلي     بما          بتاباتيا      نيوص      زاوت   ،1      تلمسان     سرب

 المصر الوجم

 المركن

 ىسر اّ الر م  الر ير
 صلا اّ علا محمد

 اّر إلم إر 
 محمد رسول اّ
 ما ألر  فرج اّ

 ع  أمر ع د اّ
 المتوكد علا اّ
 ع د الر م 

 أمير المسلمي 
 أعدة اّ ورصرة

 الصامش
  –إلم وا د  –وإلصر 

 -الر م  الر ير  –ر إلم إر  و  -
  –ىلمسان  –بر  ىمدعنة 

 -ىعالا ونمنصا  – رسصا اّ 

       األو ،        تارافين     أباى      فتارة    فاى        الساارد         بالطراز          وماارنتو         الناود،     ى ه      طراز       تحلي      خل      ومن
     ألبااى        الناااود     ىاا ه      نساابة     يااحة       سيتسااح         اليااانى،        تاراافين     أبااى      فتاارة    فااى          المعروفااة       األخاارى        والطاارز
     ساوو    فاي        النااود     ىا ه       لنااوش          التااريخى         التحليا      خال     من      ب ل       بو ،     لين      بر     بما        اليانى        تارفين

  .    إليو        نسبتيا     يحة        سيتبين        اليانى        تارفين     ألبى          المعايرة           التاريخية        الظروف

        وأسااباب         تحليليااا      بياادد     نحاان      التااى          الاادنانير     ىاا ه       لناااوش         السياسااى         التحلياا        بخيااوص     أمااا
       فانلحظ  .         المعايارة           التاريخياة        لألحاداث      ادلة يا      مارآة      تميا       بانات        النااوش     ى ه    أن       فيتسح         تسزيليا

   ،               )أمير المؤمني (  :    لاب      تحم         اليانى        الرحمن     عبد        تارفين     أبو      سبيا      التى        الناود    من        الياني        الطراز    أن
      وبااان         الخلفااة،       ألااااب    ماان       المياام       اللاااب     بيااا      تلاااب      الاا ى      زيااان     بنااى      حبااام    ماان        الوحيااد        الحااابم     وىااو
      مارين     بناى      حباام    أن         المعاروف     ومان    (.        المسدلمي       أمير  )   :    لاب    ىو      زيان     بنى      حبام       اتخ ه      ال ى       اللاب
  :    لااب       لنفساو      اتخا     مان     أو      وىاو          المتوبا ،      فارس      عنان     أبو     عدا      فيما       اللاب      بي ا         يتلابون     بان      ً أيساً 

     إلاااى          وباااالعودة         اليالاااث،       عيماااان      ساااعيد      وأباااو         الياااانى،        العزياااز     عباااد      فاااارس     أباااو    يااام   ، (        المدددؤمني       أميدددر  ) 
    فااى      ماارين      وبنااى        اليااانى        الاارحمن     عبااد        تاراافين     أبااى     بااين        العللااة    عاان          المعاياارة           التاريخيااة         الميااادر

  :     ً لااارلً         العللااة     تلاا      إلااي      أرااار    لااد       خلاادون     اباان    أن     نزااد      باااهلل،          المستنياار      أحمااد        العباااس     أبااى     عيااد
     دف       تا       ال لد       ىما ر      مرع      ىنا        وعساكر        الوزعر    ّ  وخّير         وىسعي ،      إ د      سنة     نخر        ىلمسان     إلا        ىامفي      أىو      ودخد )

                                                           
1- 

Lavoix, Vol. II. P. 462, No. 1012;  Hazard, p. 647.No. 647. 
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        الع داس     أىدا         السدلاان       ىددعور      ع دير         ىتلمسدان     دو       وألدام         المغدر ،     إلدا       لفلدوا    ثدر  .      المدال    مد       عليدم        مدارطصر    مدا     لصدر

    ىاى      وىا ه   ،1 (      رفسدم     علا       امترط     كما     سنة    كد          ىالضرع ة      إليم       وع عت         مناىرة،     علا    لم       وعخاد         المغر ،      صا د
     أباى         الزياانى        الحاابم      أحماد        العباس     أبى         المرينى        الحابم      فييا      ساعد       والتى       مرين،      لبنى         التبعية       مرحلة
        نتيزتاو    مان     باان          الزانبين     بين     ظير     خلف      ىنا      لبن        تلمسان     عرش       العتلو        الرحمن     عبد        تارفين

         تلمساان،     ملا      على         المريني        العباس     أبو         واستولى        الحبم،    عن        الرحمن     عبد        تارفين     أبى     عز     تم    أن
     علددا       ( مملكددا(         ىامددفي      أىدو       األميددر      دد ا     عدنل    لددر  )   :      خلاادون     اباان      يا بر     بمااا     وىااو        الخالف،     ساابب     ىنااا        وييمناا

      عليم       فربصا      التا         الضرع ة        ( ومؤدعا(   -      الع اس     أىا       وع صد-      سالر     أىا        المغر       صا د       لدعور      فيصا        ( وم يما(          ىلمسان،

         السدلاان      ىغيدر      تدا       عليدم،       النصدر    فدا      وعددة       عنتمدر        المغدر       صدا د     عند      م ير      زعان     أىو       األمير       وأخوة      ملل،     من 
  .2 (          الملوكية         الننعات     ىعض    فا        ىامفي      أىا     علا        الع اس     أىو

     عباد        تارافين      وأباى         المريناى      أحماد        العبااس     أباى     باين       الخالف    أن       خلادون     ابن    نص    من      يفيم
  .        الملوبية         النزعات       مفيوم    ىو     فما   ، (          الملوكية         الننعات     ىعض  )       بسبب     بان         الزيانى        الرحمن

         المرينااى        العباااس     أبااى     بااين        االتفااا     فااى      باناات          الملوبيااة         النزعااات     ىاا ه    أن      الظاان     علااى      ي لااب
        تارافين     أباى         بمسااعدة         المريناى        العبااس     أباى         السالطان      لياام      تسمن       وال ى        الرحمن     عبد        تارفين      وأبى

        ساانوية،       سااريبة    لااو       وياادف          مناابره،     علااى    لااو       ويخطااب        الطاعااة    لاو      يااايم    أن     علااى       الحباام     إلااى        للوياو 
     لطا     لد        تارفين     أبا    أن        الناود     ى ه    من      يبدو      ولبن       أمره،       بداية    فى        تارفين     أبو        بالفع     بو     لام    ما     وىو

     أبااو    بااو       يتلاااب    لاام      الاا ى       اللاااب     وىااو           المااؤمنين،       بااأمير       وتلاااب        لنفسااو،         وألاميااا         العباااس،     ألبااى        الاادعوة
     أىام    مان       واحادة    فى          الملوبية         النزعات      زوىر     بان      وىنا           المسلمين،       بأمير      تلاب       وال ى       نفسو،        العباس

     ابااان      بلااااب      ً أيسااااً       تلااااب        تارااافين     أباااا    أن      خاياااة         والسااابة،        األلاااااب     وىاااى           ورااااراتيا،       الملااا        علماااات
         النزعاااات      بانااات     ىناااا     ومااان       مااارين،     بناااى       ألاااااب    مااان      ً أيسااااً         الفتااارة     تلااا     فاااى      وباااان           الرارااادين،         الخلفااااو
  .     خلدون     ابن       ليدىا      التى          الملوبية

        النااود     ىا ه      نسابة    فاى       ببيارة       أىمياة    لاو       السابة       بنااوش           التاريخياة        األحاداث     رباط     باان    يام     ومن
   .     األو         الرحمن     عبد        تارفين     أبو      وليس         اليانى،        الرحمن     عبد        تارفين     أبى     إلى

                                                           
   .    174    ، ص  7                       اى  خلدون، الع ر، م لد   -1
   .    175    ، ص  7                      اى  خلدون، الع ر، م لد  -2
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     أباو     سارب     فااد        النسابة     ىا ه     علاي         التأبياد    فاي      ً ميمااً       ً دوراً       السا      دور      لعبت      أخرى     زية     ومن
      ودار        تاراافين     أبااو       علييااا        اسااتولى       والتااى         الااعاادة    ىااى         فتلمسااان           والززاراار،        تلمسااان    فااى       ناااوده        تاراافين
         المديناة     ىا ه    فى      زيان     بنى      باسم     سرب      ال ى        الوحيد    ىو        اإليدار      في ا         الززارر     أما           الرريسية،      الس 
     أبااى     بااين        اليااراع    فااى         المدينااة     ىاا ه       لعبتااو      الاا ى       المياام       الاادور     إلااى      يرزاا       وىاا ا   ،1     حبمياام      فتاارة      طااوا 
     إلي          المعايرة           التاريخية         الميادر       أرارت     فاد  .      البلد     على        سيطرتو       أيناو    فى      خوتو   ا    و         اليانى        تارفين

      الا ى       زياان،     أباو      أخاوه          باالززارر      علياو     ياار      ولبان         تارافين،     ألباى        نيارياا      يخلص    لم      زيان     بني     مل     أن
        تارافين     أباا      ولبان         تارافين،     أباى       لاتاا       ببيار     زايش     رأس     على      فخرج      حمو،     أبو       والده      بيأر      األخ       أراد
         بالم رب      مرين     بنى     إلي      زيان     أبو      وىرب          الززارر،       مدينة     على          واالستيلو       عليو،         االنتيار    فى     نزح
       ليؤباااد        النااااود     ىااا ه     يياااا ف        الياااانى        تارااافين     أباااو     سااارب     فااااد      يااام     ومااان   .2 م    7060  /   ىاااا   461     عاااام    فاااى

        تارافين     أباا    أن         باعتباار  . 3 (          للمسلمي        ىعالا    اّ        أى ا ا  )    :     السرب      لمدن        الدعاو       وب ل    .  لو        خسوعيا
  .        المؤمنين       وأمير          المسلمين       خليفة    ىو

       والا ي     نيار     بناي      دولاة      راعار   ، (    اّ    إر      غالدد   ر    : )      عباارة      وزاود    ىاو     ميم     آخر     رىو      ويمة
     ولاام   ،4   علااى       الحساان     أبااى         الساالطان     عيااد    فااى      ماارين     بنااى      دولااة      ناااود     علااى         بااالم رب     ماارة     ألو      ظياار

  .     األولي         المرحلة    في      زيان     بني         مسبوبات     علي        يستخدم

                          اإلطار التارعخي للمسكوكات:
                                                                    اإلطار التاريخي الذي ضربت فيه المسكوكات له أهمي  كبيرة في دراس  هرذ          إن دراس  

                                                                                       المسبوبات وما ناش علييا من أسماو أو ألااب أو بناى أو بتاباات غيار لرآنياة أو لرآنياة أو دور 
                                                                          سااا  أو غيااار  لااا ، وىاااو األمااار الااا ي يمبااان مااان خللاااو رباااط ىااا ه النااااوش باألحاااداث المعايااارة 

                                                           
                                               اان المرعنددي أىددا الحسدد  علددا بددرىم ىعددد اسددتيالسم علددا  ل                                                                 لددر ىمصددر ال ناسددر ل ددد ذلددل كمكددان لسددل الن ددود إر علددا ر ددد ذ  ددي وا ددد للسدد  -1

     ؛                     م، ارمر ع    ا الن د    1348     د/    749            المدعنة سنة 
Hazard.  P, 208, No. 763.  

  .   147  ،  7    ، ج      الع ر       خلدون،      اى    -2
                        أن   ا الددعاء لدر عسدتخدم   –                       فا بوء ما وصلنا م  ر ود–                    (                                                   ا الدعاء ععد فرعدا( فا استخدامم علا ر ود المغر  واألردلس، وم  المرجح   -3

        الجارا.                                  إر علا ر ود أىا ىامفي  ع د الر م  
                    دور الن ددود فددا إىددراز                                                                                                 ارمددر عدد  أسدد ا  ىسدد يد  دد ة الع ددارر علددا ر ددود أىددا ىامددفي  ع ددد الددر م  الجددارا: رمضددان )عدداطف منصددور محمددد(،   -4

  .  53 ص   م،    1998                             جامعة ال ا رر، العدد التاس ،   -                 ، م لة كلية اآلثار                                                           العاللة ىي  دولة ىنا رصر ىاألردلس والدول المعاصرر لصا ىالمغر 
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                                                        يبعد الباحث عن الراطط فاي تفساير المسابوبات، وربطياا باألحاداث                           والتفسير اليحيح ليا، حتى
                                                                                  التاريخية، والميا  ال ي نعرض لو ىو دينار مساعف ينساب للسالطان المريناي أباي الحسان علاي 

                   ( بتاباتو بما يلي:  20        ، )لوحة 1  م(    1348  –      1337       ىا /   749  –     737            سرب تلمسان )
 المصر الوجم

 المركن

 الوا د اّ
 محمد رسول اّ
 ال رأن كالم اّ
 رعر ال ادر اّ

 ما ألر  فرج اّ

 الشكر ّ
 والمنة ّ
 والحمد ّ
 والعممة ّ

 والحول وال ور ىاّ

 الصامش 
ىسر اّ الر م  الر ير | صلي اّ علي سيدرا محمد| 

 وإلصكر إلم وا د | ر إلم إر  و الر م  الر ير|
و و ىكد|  و األول واآلخر| والما ر وال اط  | 

 ميء علير |

     إلااى        الناااود     ىا ه      نساابة     إلااي   ،2        الم ربياة           المساابوبات        بدراسااة          الميتماين          الباااحيين      أغلااب      أراار
    أن     إلاى        اإلرارة      تزدر     بما    (. م    7021-    7007  /   ىا     416-   407 )     على       الحسن     أبى         المريني         السلطان

         للسلطان        النسبة       يحيحة     غير        الناود     ى ه    أن      بر    لد          الم ربية           المسبوبات      مزا     فى          الباحيين     أحد
     بعاض     علاى     ىا ا      رأياو    فاى        واعتماد         تلمساان،    فاى      زياان     بناى      دولة     سرب    من       وأنيا      على،       الحسن     أبى

   :    وىى        برىا      التى        النااط
                                                                      اصور معار: ) ما ألر  فرج اّ  (، ال    و سمة م  سمات الن ود النعارية.   ( أ   )

                                                               ىكرار   ا الشعار علا الن ود الفضية النعارية المضروىة ىتلمسان.   ( ب   )

                       (                                                          اختفدداء  دد ا الشددعار سددرععا( مدد  لدداموس السددكة النعاريددة، ممددا عدددفعنا إلددا ال ددول ىددأن سددل  دد ة   ( ج   )

   . 3                                                 ( الن ود الت كارعة التا ىحمد   ا الشعار لر ىدم طوعال( 
                                                           

   ؛    370    رلر   -     281     م، ص     1983       ل نان،   -                               ، م موعة خاصة، ىنل ىيروت، ىيروت                 المسكوكات اإلسالمية          ن )ولير(،     لازا  -1
Hazard, p.208, no. 760; Mitchiner. p.108, no. 477. 

        واألسدتاذ                                                                                                               م    ة المراجد  التدا رسدد أصدحاىصا  د ة الن دود إلدا السدلاان أىدا الحسد  علدا، كدد مد   دازارد وال ا دت ال ناسدر  الددوكالا  -2
                                                                  (                                                           الدكتور رأفد الن راو ، وريكول وىداراب وسدتيف  أل دوم، ولدد أعددت أعضدا( رسد ة   د ة الن دود إلدا السدلاان أىدا الحسد  علدا فدي دراسدة سداى ة:

   .    221    ، ص  م    2002                              ، مكت ة ز راء الشرق، ال ا رر،                                                           الكتاىات غير ال رنرية علي الن ود اإلسالمية في المغر  واألردلس                         رمضان )عاطف منصور محمد(، 
Nicol  (Norman)- El Nabarawy (Raafat)- Bacharch (Jere L.), Catalog of The Islamic Coins, Glass 

Weights, Dies and Medals in the Egyptian National Library,Cairo.California 1982.p.50; Hazard, p.208; 

Album (Stephen), A Checklist of Islamic Coins, 2nd ed., 1998, p. 41 

                                                                                                         المسكوكات المغرىية علا عصد المو دع  والحفصيي  والمدرعنيي  خدالل ال درن السدادس والسداى  والجدام  للص درر )الجداري                 ى  لرىة )صالح(،   -3
   .    933  ،    932   ص ص    م.    1995  -    1994                               ، رسالة دكتوراة جامعة ال ناسر،                                    عشر والجالت عشر والراى  عشر للميالد(
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      دولة     إلى        الناود     ى ه      نسبة     حيث    من        الساب       رأيو    فى   ة ب   لر      ابن    م       أتف    ال     ننى أ        الوال      وفى
      ودون   ، (    اهلل     فاارج   ٌ   ألٌاارب    مااا    : )     رااعار      وزااود     علااى        أساسااية       بيااورة      رأيااو    فااى       اعتمااد     ألنااو       زيااان،     بنااى

      التااى           المعلومااات       تحلياا     أو       الساارب     ماادن       دراسااة    أو         الناااود،     علااى         المساازلة        النيااوص      بايااة       دراسااة
       اإلطاااار     خااال     مااان        النااااود     ىااا ه        بدراساااة     يلاااى      فيماااا        وساااناوم   .        المعايااارة           التاريخياااة         المياااادر         برتياااا

   :      اآلتية         المحاور     خل     من      و ل       على،       الحسن     أبى         السلطان      لحبم          التاريخي

                                الن وش المس لة علا   ة الن ود.   ( أ   )

            مدن الضر .   ( ب   )

                    المصادر التارعخية.     ( ج   )

                                النصوص المس لة علا   ة الن ود:   -   )أ(

     علاى      سازلت      التاى          الراعارات     بعض      تحم       أنيا        الناود     ى ه      نيوص         استاراو    من     لنا      يتسح
   :    يلى     بما     حفص      وبنى       زيان،      وبنى       مرين،     بنى      ناود

    ىااى        النااود    مان       الناوع     ىا ا     علاى       وظيارت      ماارين     بناى      نااود     علاى      نارات      التاى          الشراارات  - 1
     رعددر  )   :      عبااارة       وباا ل   .      الوزااو      مربااز        بتابااات    ماان        اليالااث        بالسااطر       ودوناات   ، (  اّ     كددالم        ال ددرنن  )   :      عبااارة

       وإلصكدر      :        الارآنياة      اآلياة       وبا ل         الوزاو،      مرباز        بتاباات    مان        الرابا         بالساطر      نارات       والتى  (     اّ        ال ادر
  .     الوزو      ىامش         ببتابات      دونت       والتى                                     إلم وا د ر إ لم إر  و الر م  الر ير

       والاا ى   ، (    اّ     فددرج      ألددر     مددا  )   :     رااعار     وىااو       زيااان،     بنااى      دولااة     إلااى      ترزاا       التااى          الشرراارات  - 2
   .      الوزو      مربز        بتابات    من       األخير        بالسطر     دون

     :      عباارات     وىى         الناود،     ى ه     على       ونارت     حفص     بنى      ناود     على      ظيرت      التى          الشاارات  - 3
     (.  ّ        الحمد  )  و   ، (  ّ         والمنة  )    ، (  ّ        الشكر  ) 

    أن       الاااو       يمبان        الناااود     تلا      علااى         المسازلة           والراعارات        النيااوص     ىا ه         اسااتاراو     خال      ومان
     مماا      حفاص،      وبناى       زياان،      وبناى      مارين     بناى      دولاة    فاى       السابة       خياارص      يحما         النااود    مان       الناوع     ى ا

  .    واحد      لواو     تحت       الدو      ى ه      زمعت           والتيادية        سياسية      وحدة    ظ     فى      سربت        الناود     ى ه    أن      يرزح
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                ) ( مدن الضر : 
         المسااحة        لتحدياد        األىمياة      غاياة    فى        الناود     ى ه      فييا      سربت      التى       السرب     مدن       دراسة      وتعد

     مادن    فاى      ساربت        النااود     ىا ه    أن     نزاد     حيث         الناود،    من       النوع     ى ا      فييا        وانترر     سرب      التى          المبانية
    لاد        النااود     ىا ه    أن      يتساح    يام     ومان       وفاأس،   (  17      لوحة )          وسزلماسة          والززارر       وتونس         وتلمسان       بزاية

        تلمساان )      زياان      وبناى  (     وفااس         سزلماساة )      مارين     بناى       الايلث       الادو       نطاا     فاى     تاا      مادن    فاى      سربت
    ظاا     فاى      ساربت    لااد        النااود     ىا ه    أن       الااو       يمباان    يام     ومان   ، (     وتاونس       بزايااة )     حفاص      وبناى  (         والززارار

     ىاا ه      بساارب      اآلماار    ىااو     بااان      واحااد      حااابم       ساايطرة      وتحاات        الاايلث،       الاادو      ليااا      خسااعت       واحاادة       ليااادة
   ،     السرب     مدن       اختلف     رغم        الناود     ي ه ل       العام        الطراز      وحدة    ىو      ل       يدعم      ال ى      األمر      ولع   .       الناود
      وفااا      و لا        السارب     مادن       اخاتلف     رغام        النااود      بيا ه      خاياة       موحادة    سا        لوالاب         اساتخدام      يارزح     مما

     .        الدو       لي ه           وااللتيادي         السياسي        النظام       وسعيا      التى           للموايفات

                    المصادر التارعخية:   -   )ج(
                                                                              يتسح من خل  دراسة الميادر التاريخية المعايرة لتلا  الفتارة أن السالطان أباا الحسان 
                                                                            علااى لااد نزااح فااى بسااط ساايطرتو علااى باالد الم اارب، فاااد اسااتولى علااى ملاا  بنااى زيااان، وأخساا  

                           نزااح فااى الاساااو علااى دولااة بنااى       . بمااا 1 م    7337   هررر    737                               تلمسااان لساالطان بنااى ماارين مناا  عااام 
                              ، وباا ل  داناات لااو باا  باالد الم اارب 2 م    7347    هررر     747                            حفااص وساايطر علااى أملبيااا فااى ساانة 

                 بالوالو والطاعة. 

                                                           
                   ، ىح يدق: محدد الددع                                  اللمحدة ال درعدة فدي الدولدة النصدرعة  ،    (   776                                       الددع  محمدد ىد  ع دداّ ىد  سدعيد السدلماري ت                  اى  الخايدد )لسدان   -1

  ،    (   776                                                        اى  الخايدد )لسدان الددع  محمدد ىد  ع دداّ ىد  سدعيد السدلماري ت   ؛   94  -  93    ص ص     م.    1928      /     1347                 الخايد، ال ا رر، 
  ،  4     م، جددد    1975  ،  3     م، جددد    1974  ،  2     مدد  جددد    1973  ،  1                       ع ددداّ عنددان، ال ددا رر، جددد   د     : محمدد                    ، أرىعددة أجددناء، ىح يددق                      اإل اطددة فددي أخ ددار غرراطددة

                         ؛ اىددد  األ مدددر ) أىدددو الوليدددد    257    ، ص  7                      ؛ اىددد  خلددددون، الع دددر، ج    141    ، ص    1   ، ج           ىغيدددة الدددرواد           اىددد  خلددددون،   ؛    329    ، ص  4 ج    م،    1977
                                 د الو دا  منصدور، الما عدة الملكيدة،           ، ىح يدق ع د                             روبدة النسدرع  فدي دولدة ىندي مدرع     م(،     1404      دد /    807                           إسماعيد ى  عوسف ى  محمد ت: 

   .    125    ، ص    3   ، ج        ارست صاء          ؛ السالو ،   55    ، ص               ىارعخ الدولتي            ؛ النركشا،   51    ، ص  م    1962        الرىاط، 
              اىد  أىدي دعندار   ؛   65  ،   64      ، ص ص               ىدارعخ الددولتي            ؛ النركشدا،   26    ، ص             روبدة النسدرع              ؛ اىد  األ مدر،    270    ، ص    7   ، ج     الع ر           اى  خلدون،   -2

                         ، ما عدة الدولدة التورسدية،                              المدؤرس فدي أخ دار إفرع يدة وىدورس     م (،     1698      دد /     1110                                                    )أىو ع د اّ محمد ى  أىي ال اسر الرعيني ال يرواري ت: 
   /      1283        ، ىدورس،                               الخالصدة الن يدة فدي أمدراء أفرع يدة                                        ال اجي )أىوع داّ محمد ال داجي المسدعودي(،   ؛    137  ص    م،     1869      د /     1286      ىورس، 
   .    156    ، ص  3   ، ج        ارست صاء          ؛ السالو ،   73 ص    م.    1866
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     أباى     مل        اتساع     إلى       فأرار         األحداث،      لتل          المعاير       خلدون     ابن      ل     عن     عبر     ولد
                                     ).... ولد عمر الفتح وعممد فا ارستيالء   :     فاا            الحفييين،      أمل      على         استيلرو     بعد       الحسن

                                                                                        علا المماليل والدول المنة واىصدلد ممالكدم مدا ىدي  مسدراىم والسدوس األلصدا مد   د ة العددور، وررددر 
        العظاايم       الحاادث      وىاا ا  . 1                                                                 مدد  عدددور األردددلس، والملددل ّ عؤىيددم مدد  عشدداء مدد  ع ددادة والعال ددة للمت ددي (

  :2     طويلة       لييدة       مادمة    فى        الرحوى        الااسم     أبو      فاا          الرعراو     لدى      يداه     وزد

 فمكة  شدد لل اء وعجدددر  أجاىل مرق إذ دعوت ومغر 
 ىدارا فصدع الدع  عندب  عشعد وراداب مصر والعراق ومامم
 عليصا دعار الحق ىاسمل ىخاد وصيتل أو كادت ىحا مناىدر

         السالطان      فتارة    فاى      ساربت      أنياا       الااو       يمبان        النااود      ليا ه        السااب          التحليا      خل      ومن
       ً زميعااً       ساربت      أنياا        النااود      بيا ه       الخااص        الطراز      وحدة     خل     من       ويتسح      على،       الحسن     أبى
     علاى       الحسان     أباى         السالطان        اساتيلو       أعاااب    فاى     بان      ربما         التوليت      وى ا         متاارب،       توليت    فى
        الم ارب     بالد    با     لاو      خساعت    يام     ومان    م،    7014  /     ىا   415     سنة         إفرياية    فى     حفص     بنى     مل 

ً  بامًل،        ً سياسياً        ً خسوعاً       ملا      علاى      سايطر       والا ى        الفترة     تل     فى       األوحد        الحابم      أيبح       وب ل      
         يحبميا،      التى       اليلث       الدو         رعارات       لتحم         الناود     ى ه     سرب      ل ل       حفص،      وبنى      زيان     بنى

       الابلد     ىا ه      خساوع       لتؤباد     حفاص      وبناى       زياان،      وبناى       مارين،      ببنى        الخاية          الرعارات       فزاوت
   .      الحسن     أبى         للسلطان

       والتي       اليلث       للدو           المختلفة       المدن    فى      سربت    لد        الناود     ى ه    أن       الرأي      ل        ويعسد
     ى ه     مدن    فى          المسروبة        الناود     تل        بدلي      ً  أيسًا،          ً التيادياً       ولبن      فاط،        ً سياسياً      ليس      خسعت
        الناادي         التداو       وخس             والتيادية،        سياسية      وحدة    فى        الم رب     دو        أيبحت    يم     ومن        الدو ،
        النظاام     ىا ا    أن         باعتباار      ً  ووزناًا،         ً ومساموناً      ً رابلً         الناود     طرز     فيو       توحدت      يابت       مربزي       لنظام

     بالد       إليياا     آلات      التاى          السياساية        الظاروف    عان      تعبار       نادياة      وحادة    من    لو     البد        الزديد         السياسي
   .       الفترة     تل     فى        الم رب

                                                           
   .    270    ، ص  2    ، ج      الع ر           اى  خلدون،   -1
  .   270    ، ص  2    ، ج      الع ر           اى  خلدون،   -2
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                       األسماء والكنا واألل ا :
          الرخيايات    مان        العدياد     تخاص      التي         واأللااب        لألسماو    ً  سخًما     ً سزلً          اإلسلمية        الناود     تعد

                                                                  ) الخلفاء، والحكام، والسالطي ، والملوب، والورر، والعمال، والوزراء،   :    مي          اإلسلمية       الدو     في          المختلفة

                                                                                               وورر العصد، والعسكرعي ، وأصحا  الشرطة والخراج، والمشدرفي  علدا دور السدل، والعداملي  فيصدا، ومشدا ير 

    ماان      يزعاا      ممااا   ،           وغيددر ر....(                                                                    النسدداء، واألط دداء، والغلمددان، والخدددم، والع يددد، أو المشددرفي  علددا األسددواق
    مان      بييار    فاي         اإلسالمية        للدولاة         واإلداري         السياسي        النظام       دراسة    في    ً  ميًما      ً ميدًرا         اإلسلمية        الناود
  .1         التاريخية         فتراتيا

          والحسااارة         التاااري     فااي         والنعااوت         واأللااااب       للبنااى      ً حااافلً      ً ساازلً          اإلساالمية        الناااود     تعااد     بمااا
      التاي        النااود     على         ونعوتيم          وألاابيم        وبناىم         أسماوىم          معاونييم      وبعض        الحبام     سز      فاد          اإلسلمية،

         وتطورىاا        األلاااب       تااري        دراساة       مياادر    مان    ً  ميًماا      ً ميادًرا        النااود     ىا ه    مان      يزعا      مما        بسبيا؛       لاموا
            التاريخياة؛         المياادر       تا بره    لام      منياا      ً بييًرا    أن        األلااب     ى ه       دراسة       أىمية    من      يزيد      ومما  .      اإلسلم    في

        اراتما     عان     ً فسالً          األلاااب،      بيا ه        الحباام      تلااب     علاى        الوحياد        الماادي        الدلي     ىي        الناود      بانت      ل ل 
        وتفسااير         األلااااب،     ىاا ه        الحبااام     فيااو      اتخاا       الاا ي         التاااري       يوسااح    مااا     وىااو       ساابيا،       تاااري      علااى        الناااود
         الناحياااة    مااان        األلاااااب     ىااا ه       مااادلو        اختلاااف      بااا ل   .    لياااا          المعايااارة        الظاااروف     ساااوو    فاااي      لااا        أسااباب
        الناود     على        األلااب     ى ه       تسزي        أسباب       تفسير     بان      ل ل   .           واالزتماعية           والسياسية           والم ىبية         الدينية

         الدولة،     ى ه        تريدىا      التي           المت يرات     على       السوو       إللااو       ً سرورًيا     ً أمًرا          المعايرة        األحداث     سوو    في
    فاي         اإلسالمية        النااود       أىمياة       تتزلاى     بماا  .      غيرىاا     دون        بالا ات        األلااب     ى ه        يتخ ون        حباميا       وزعلت
      تلااب    مان    أو        اللااب،      مسامى     حياث    مان           التاريخياة         الميادر    في      وردت      التي        األلااب     بعض       تيحيح

  .2  بو        التلاب       تاري     أو     بو،

      نظاارا        الناااود     بعااض      نساابة    فااي       ببياارة       يااعوبة        الباحااث       ييااادف          الزيانيااة       الساابة       دراسااة      وعنااد
    اهلل     عبااد     أبااو      زيااان     بنااي       حااابمي      ناااود      لاا        وميااا          واللاااب،         والبنيااة      االساام     حيااث    ماان       بياانيم         للترااابو
-    7210   /      ىا   641-   613 )          الاانوني        سليمان          العيماني        الحابم     اسم    م      اهلل،     عبد      محمد      وأبو       محمد،

                                                           
   .    467    ، ص                        الن ود اإلسالمية وأ ميتصا        رمضان،  -1
   .    489    ، ص                        الن ود اإلسالمية وأ ميتصا        رمضان،  -2
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      حاابم     اسام       ويحما    ،1      تلمساان     سارب      األو        الانمط           المسااعفة،          الادنانير    مان       نمطاان      وىما  (  م    7233
        الياااااني       الاااانمط     أمااااا   ، ( م    7210  -    7215    ى /    614  -   601 )        الياااااني    اهلل     عبااااد      محمااااد     أبااااي      زيااااان     بنااااي

  /     ىاا   616-   614 )        الياامن      محماد       عباداهلل     أباى      زياان     بناى      حاابم     اسام       ويحما       ً أيسااً    ،2      تلمساان      فسرب
   (. م    7213-    7210  /     ىا   620-   616 )   ، ( م    7210-    7210

        سااليمان        الربياا      أبااي         المرينااي        الحااابم    ماان    باا      إلااى        الناااود     ىاا ه       بنساابة          الباااحيين     أحااد     لااام     ولاد
    بان      يوساف    بن      محمد    بن      محمد         السلطان     نير     بني       وحابم   ، ( م    7070  –      7005    ى /    470  -   405 )

                                  ) إن  د ة الن دود ىعكدس ىصدورر والعيدة   :    لا     َّ يمَّ    ، ( م    7006  -    7001    ى /    405  -   407 )     نير    بن      محمد

                                                              (                                    نفاق التعاون والتحالف السياسدي والعسدكري ىدي  دولدة ىندي مدرع  ممجلدة( فدي سدلاارصا أىدا الرىيد  سدليمان، وىدي  

                        جيد، ف د ع رت المسكوكات                                                                         مملكة غرراطة ممجلة فا سلاارصا أىي ع د اّ محمد ىارع ة جدعدر لر عس ق لصا م

                                                                                 (         التي ىعت ر وثاسق معاصرر لأل داث ع    ا الحددث التدارعخي؛  يدت كشدفد لندا ىمدا ر عددع م دار( للشدل عد  
  .3                                           ط يعة العاللة الودعة ىي  المغر  واألردلس....(

      فيياا     لايس    ماا          الادنانير     ىا ه        بتاباات    مان        يساتنتج    أن      حاو     لد        الباحث    أن      األمر       حاياة     وفي
        الطاراز       دراساة      أغفا      أناو     بماا      ليا،          التاريخي       اإلطار    في          الدنانير     ى ه        بدراسة     يام     ولم          معلومات،    من
  .4      الفترة     ى ه          لمسبوبات       العام

    ىاو      خللاو    مان          الادنانير     ىا ه    سا        أساباب        بتفسير        الباحث     لام      ال ي          التاريخي       الحدث  :     ا فأولا 
     بنااي       دولتااي     بااين        ً وعساابرًيا       ً سياسااًيا      ً  تحالفًااا      ىنااا     إن        الباحااث     لااا      حيااث     لااو،      وزااود   ال      وىمااي     حاادث
           التاريخياااة         المياااادر     ترااار     ولااام       ياااحيح،     غيااار      فيااا ا           الحاااابمين،    بااال     عياااد    فاااي     نيااار      وبناااي      مااارين

      راايدت     فاااد     ً   تماًمااا،      لاا      علااى       العبااس     بااان    باا        بعيااد،    أو      لريااب    ماان         التحااالف     ىاا ا      لمياا           المعاياارة
       تااري     فاي         فتراتياا      أساوأ      مارين     بناي      دولاة      وبين      محمد         السلطان     عيد    في     نير     بني      دولة     بين        العللة
   ى/    400     سانة    فاي        األنادلس        لنياارى     نيار     بناي      حاابم       مواالة      بسبب          واألندلس،        الم رب     بين        العللة

                                                           
1- 

Lavoix, Vol, II. PP. 444, No.987;  Hazard. PP. 190 – 991. No. 670; Nicol, Catalog of the Islamic 

Coins, P. 50, No. 1727.   
2- 

Lavoix. Vol, II. PP. 441- 442, No. 989; Hazard, P. No. 671. 

                         (                                      رسد رفواة   ا الن د أعضا( إلا أىا الرىي  سليمان  اكر ىنا مرع . 
  .   778  –     777      ، ص ص         المغرىية      وكات     المسك         ى  لرىة:   -3
   .    754-   752      ، ص ص                        الن ود اإلسالمية وأ ميتصا        رمضان،  -4
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     ولاام  . 1      األناادلس    عاان          المعونااات     لطاا      إلااى      يوسااف       يعاااوب     أبااا         المرينااي         الساالطان     دفاا      ممااا    م؛    7000
          المريناي،         السالطان    ساد      سابتة     أى        إيارة     على     دأب    ب         المرين        السلو       بي ا     نير     بني      حابم      يبتف

     ىا ه        اساتمرت     ولاد  . 2 م    7003   ى/    402     سانة    فاي         المدينة     ى ه     على         االستيلو     إلى      األمر    بو       انتيى    َّ يمَّ 
        الربياا      أبااو         المرينااي         الساالطان       اعااتلو     بعااد      ماارين     بنااي       ودولااة        النيااري         الساالطان     بااين        الساايرة        العللااة
     يوم    في        النيري         السلطان     فيو     خل       ال ي       العام     وىو   ، ى   405     سنة    في          المرينية        الدولة      لعرش        سليمان

         المريني         السلطان     نزح     ولد  . 3   نير        الزيوش     أبو         السلطان     منو     ً بدالً        وتولى   ، ى   405     سنة       الفطر     عيد
       تاااارب      وأو   . 4 ى   406     ساانة    فااي     نياار     بنااي      أياادي    ماان      ساابتة       مدينااة         اسااتعادة    فااي        سااليمان        الربياا      أبااو

     عاااد     حااين   ؛ ى   406     ساانة       األولااى       زمااادى     رااير    فااي     بااان      ماارين      وبنااي     نياار     بنااي      دولااة     بااين      يحاادث
  .5      سليمان        الربي      أبي         المريني          والسلطان      نير،        الزيوش     أبي         السلطان    من    ب      بين       تحالف

        برىاا      التاي        األحاداث    عان          تفايايليا    با     فاي       تختلف       والتي           التاريخية        لألحداث         بالنسبة     ى ا
          الروايااات      أباادت     حيااث       العبااس     بااان    باا             التاريخيااة،          الروايااات    ماان        يعساادىا    مااا     ليااا      ولاايس         الباحااث،
     تلا       إباان     نيار     بناي       ودولاة      مارين     بناي      دولاة     باين          والعسابري         السياساي        الياراع          المعايارة           التاريخية

  .      تفسيره    في        الباحث       علييا     عو       التي        الفترة

      سابيا      مباان      تحما         النااود     ىا ه        فبداياة         الباحاث،       باره    ماا    ما      ً  تماًماا        تتعاارض        النااود   :      ا وثانياا 
      دولاة     باين      ً  تحالفًاا      تساز          ت بارية      ناود      تسرب      فبيف           بالززارر،      زيان     بني      دولة       لاعدة     وىي         تلمسان،

      دولاة     وىاي      أخارى       لدولاة       تابعاة    سا      دار    فاي        الم ارب    فاي      مارين     بناي       ودولاة        األنادلس    فاي     نيار     بناي
          الااادولتين      إحااادى       حاسااارة    فااي        النااااود     ىااا ه     مياا       تسااارب    أن       األحااارى      وباااان         تلمسااان،    فاااي      زياااان     بنااي

     باان      لا      باأن        النااود     ىا ه      لسارب       بمباان        تلمساان      ظيور      يفسر    أن        الباحث      حاو      ولد  .            المتحالفتين
        الربياا      أبااي         المرينااي          والساالطان      األو       موسااى     حمااو     أبااي        تلمسااان      ياااحب     بااين     ياالح     عاااد         بمناساابة

                                                           
ُ                           األرديس الُمادر  ىدروض ال رطداس فدي أخ دار      م (،     1340      دد /    741                                                            اى  أىدي زرع ) أىدو الحسد  علدي ىد  ع دد اّ ىد  أىدي زرع الفاسدي. ت:   -1         

  .   404     م. ص     1972        الرىاط،                        ، دار المنصور للا اعة،                             ملوب المغر  وىارعخ مدعنة فاس
ُ      األريس الُمار ،              اى  أىي زرع،   -2   .   552    ، ص  1                                        ؛ اى  الخايد، اإل اطة في أخ ار غرراطة، جد  53                                ؛ اى  الخايد، اللمحة ال درعة، ص    404  ص         
  .   553  –     552      ، ص ص  1                        ؛ اى  الخايد، اإل اطة، جد  54                              اى  الخايد، اللمحة ال درعة، ص   -3
ُ    األريس الُمار              اى  أىي زرع،   -4                                                                 رصاعة األردلس وىارعخ العدر  المتنصدرع ، )العصدر الراىد  مد  كتدا  دولدة                      ؛ عنان )محمد ع داّ(،    409    ، ص         

  .   115     م، ص     1987           ، ال ا رر،                 اإلسالم في األردلس(
ُ    األريس الُمار              اى  أىي زرع،   -5   .   410    ، ص         
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         التفسير     ى ا         وبالطب    ،1      الزوار     حسن        سياسية    عن      ً مادًيا       ً تعبيًرا     بان        الناود     ى ه     سرب     وأن         سليمان،
  .    ناود    من       ويلنا    ما    أو           التاريخية        األحداث    م         يتواف     وال       منطاى     غير

    مان    أي    باو       يتلااب    لام       اللاب      وى ا   ، (    اهلل     على         المتوب     : )    لاب      تحم         الناود     ى ه     فنن      ب ل 
ً  أيًسا      إليو       يلتفت    لم      ال ي       الميم       واألمر  .    نير     بني      دولة      حبام       أنيا        الناود      لي ه        دراستو     عند        الباحث    
        الناااود     ىاا ه    أن      يؤبااد     ممااا         سااليمان؛        الربياا      أبااي     اساام     إلااى         باإلسااافة          مختلفااين،        حااابمين     اساام      تحماا 
  .        مختلفتين         زمنيتين        فترتين    في      سربت

        األخيارة          العالمية          المزادات     بعض    في     عرض     فاد       الرأي     ى ا      تؤبد       ً حديياً       ظيرت      التي         والناود
           الاااانوني،        سااليمان          العيماااني         الساالطان      باساام  (     مباارر    75      لوحااة )  2      تلمسااان     ساارب        مساااعفة        دنااانير
        اليالاااث      أحماااد        العبااااس     أباااو         الزيااااني         السااالطان     اسااام         الااادينار     ىااا ا     علاااي      يظيااار   و         الربيااا ،     أباااو        وبنيتاااو

     بناي      حباام       لارماة    فاي       ميبتاا     باان       وال ي  (  م    7220  -      7210  /     ىا   624  -     620    م،    7210  /     ىا   616 )
    فااي     ورد    مااا      يؤبااد     بمااا  .       العباااس     أبااي     إلااي       بنيتااو      ييااحح         الاادينار     ىاا ا      ولباان      زيااان     أبااو       ببنيااة      زيااان

     ىا ا     إلاي        ىاازارد      أراار     ولاد           الاانوني،        سليمان          العيماني         للسلطان       خسوعو      برأن           التاريخية         الميادر
  .    ناود    لو      ي بر    أن     دون        الحابم

      مزاااا     فاااي          البااااحيين      معظااام      علياااو      يتفااا        والااا ي        النااااود      ليااا ه         بالنسااابة        الياااحيح       الااارأي     أماااا
        الربيااا      أباااو        وبنيتاااو           الااااانوني،        ساااليمان          العيمااااني         السااالطان     اسااام      تحمااا         النااااود     ىااا ه    أن           المسااابوبات
     علاى          العيمااني         السالطان     اسام       وظياور   .3     بارت    أن     ساب      بماا       زياان،     بناي      دولاة      حبام     إلى         باإلسافة

       أبدتااو    ماا     وىاو           العيمااني،         للسالطان      زياان     بناي      دولاة      حباام      خساوع      يؤباد      زياان     بناي      دولاة      حباام      نااود
    فااي    اهلل     عبااد      محمااد     أبااي         الزياااني         للساالطان          برباروسااا       الاادين     خياار        مساااعدة    ماان           التاريخيااة         الميااادر
  .4        العيماني         السلطان      باسم       السبة      وسرب         الخطبة،       إلامة      نظير      زيان     بني     عرش       اعتلو

                                                           
  .   780  –     779      ، ص ص         المغرىية           المسكوكات          اى  لرىة،   -1

2- 
Islamic Coin Auction Number 13, 30 October 2007, No. 219, Weight. g 4,28;   Baldwin's Auctions 

Ltd., Auction 71, 29 September 2011, Lot 1685,Weight. g 4,28 

                           (                                     رسد رفواة   ا الن د أعضا( إلا أىا الرىي  سليمان  اكر ىنا مرع .

  .   117  –     112    ص ص     ية،                    الكتاىات غير ال رنر                                     ارمر دراسة مفصلة لص ة الن ود: رمضان،   -3

  .  80  ،   79  ،   65  –    64  ،   50  –    49       م، ص ص     1934  /    ه    1353                                        ، ىح يق: رور الدع  ع د ال ادر، ال ناسر،                      غنوات عروج وخير الدع        م صول،   -4

http://www.sixbid.com/home/auctions/baldwins/baldica13/ica13.htm
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1051820&AucID=974&Lot=1685&Val=f74665c2cfbda2c95557d575019f88e6
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1051820&AucID=974&Lot=1685&Val=f74665c2cfbda2c95557d575019f88e6
http://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=1051820&AucID=974&Lot=1685&Val=f74665c2cfbda2c95557d575019f88e6
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         المياادر        برتو    ما       وتؤيد            التاريخية،        األحداث    م      ً  تماًما      تتف         الناود     ى ه    أن     نرى     ىنا     ومن
       انتياات      التاي        الفتارة     تلا     فاي      زياان     بناي      دولاة       وحباام          العيمااني         السالطان     باين        العللاة      براأن           التاريخياة
        الباحااث       بااره    مااا      ييااحح    مااا     وىااو           العيماااني،         للساالطان         الززاراار       وخسااوع       زيااان،     بنااي      دولااة       بساااوط

    عاان     ً فساالً            المعاياارة،           التاريخيااة         الميااادر    عاان       بمعااز           بالدراسااة        الناااود     ىاا ه       تناااو       الاا ي          الززارااري
   .          المعلومات    من       تحملو   ال    ما       الناد      نيوص      يحم     أن         محاولتو

           دور الضر :

      التااي      الساا      ماادن       أسااماو        األحيااان    ماان      بيياار    فااي      تحماا          وياالتنا،      التااي         اإلساالمية         والناااود
    فااي          للباااحيين      خايااة       أىميااة      ات        الزانااب     ىاا ا    ماان         اإلساالمية        الناااود       دراسااة      يزعاا      ممااا          أياادرتيا،

ً  وسوًحا      أبير      األمر        وسييبح          اإلسلمية،        والمدن          والواليات         األلاليم         ز رافية      مزا      أن       علمنا    ما     إ ا     
للايم        لمديناة     اسام      7200    مان      يارب    ما      تحم         ويلتنا      التي         اإلسلمية        الناود         ولرياة،        وباورة،       ووالياة         وا 
        األطلساي        المحايط    مان        الممتاد        اإلسالمي        العاالم      رباوع    فاي       تنترر         وغيرىا،       ولير،         ومعسبر،       ونير،
     ممااا     ً   زنوًبااا؛         أفريايااا      وراار        أواسااط     حتااى      ً رااماالً        أوربااا       أواسااط     وماان     ً  راارًلا،       اليااين       أواسااط     إلااى    ً  غرًبااا
    فاااي           والبااااحيين            للز ااارافيين       ً ىارلاااةً       ً ياااروةً          اإلسااالمية        النااااود     علاااى         المسااازلة        األساااماو     ىااا ه    مااان      يزعااا 

     سااوى     لناا     يباا      ولام         انااديرت،    لاد          واأللاااليم       المادن     ىاا ه    مان      ً بييااًرا     وأن      ً خاياةً         اإلساالم،     أرض         ز رافياة
   .       الناود     ى ه     على        المسز        اسميا

            الز رافيون     فر       التي        والبلد       المدن    من      بيير       أمابن       تحديد    في    ً  ميًما     ً دوًرا        الناود      لعبت     بما
     ً دوًرا         اإلساالمية        الناااود      لعباات      باا ل   .    فيااو     تااا       الاا ي        اإلللاايم       تحديااد    أو       معااين،      مبااان     إلااى        نساابتيا    فااي

    أن     بمااا  .      اسااميا    فااي            الز رافيااون       اختلااف      التااي       الاابلد      لاابعض         اليااحيحة        األسااماو     وساا     فااي    ً  ميًمااا
       الااادو        سااابتيا      التاااي        النااااود     علاااى          والوالياااات          واأللااااليم       المااادن       أساااماو    مااان        اليارااا       البااام     ىااا ا       تسااازي 

       الااابلد    ماان        العديااد     لاااو      خسااعت     حتااى        اإلسااالمي        للعااالم           الز رافيااة        الرلعااة         بامتااداد      يراايد         اإلساالمية
                            ) الصدي ، والصندد، وىعدض ال دنر   :    ميا          اإلسالمي،       الحبام      نطاا     عان      خرزت    لد     اآلن    ىي      التي        والدو 

                                                                                                في جنو  مرق نسيا، وأجناء مد  روسديا، واليوردان، والنمسدا، وعوغسدالفيا، والم در، وصد لية، وجندو  إعااليدا، 
  .                                                      وكرعد، وأس اريا، وأثيوىيا، وال رن اإلفرع ي..... وغير ا(
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          االلتياادي        النرااط      تميا       ألنياا           المسابوبات        لدراسة         ببيرة       أىمية       السرب     دور      تمي 
       تساازي      فاانن      باا ل         الماادن،      لياا ه           والحسااارية          السياسااية        األىميااة     علااى      يااورة       وتلاااي        للماادن،
       يااحبة        الدولة    أو        للحابم          الز رافي         االمتداد       معرفة    في       يساعد        الناود     على      الس      مدن       أسماو
ً  أيًساااا       الساااوو      يلااااي    ماااا     وىاااو      لياااا،         الخاساااعة        والااابلد         النااااود،     ىااا ه          السياساااي        النرااااط     علاااى    

       أمابن     إلى           الز رافية        رلعتيا        واتساع        زديدة،         ممتلبات     على           واستيلريا        الدولة      لي ه          والعسبري
      مبااان      زانااب     إلااى        الناااود     علااى      الساا        تاااري        تساازي     أن     بمااا   .   لباا     ماان     ليااا       ً خاسااعةً      تباان    لاام

    أو        أللااليم        الحباام     بعاض      ل ازو         الزمنية        الفترة       تحديد     على        األحيان    من      بيير    في       يساعد      الس 
       دراساة     علاى       يسااعد      الا ي      األمار     وىاو        معيناة،        لفتارات        األمابن      لي ه         احتلليم    أو         بعينيا،     مدن

  .1     الدلة    من       بمزيد       الدو       لبعض          والعسبري         السياسي         التاري 

                                                      نلحااظ أن تلمسااان ىااي دار الساا  الرريسااية، ولباان لاادينا نمااا ج                          وبالنساابة للساابة الزيانيااة
                                                                      ً               لليلة سرب الززارر وتنس، ودراسة األحداث التاريخية لي ه المادن، يفسار أحياناًا أساباب سا  ىا ه 
                             ً                                                        الناود واسم الحابم، وربما أيسًا تحدياد تااري  سا  ىا ه النااود، ميلماا حادث فاي عياد با  مان أباي 

                                                         ن فااارس المرينااي، وأبااو تاراافين عبااد الاارحمن الياااني، وأبااو عماارو                            الحساان علااى المرينااي، وأبااو عنااا
                                                                              عيماااان الحاااابم الحفياااي. إن توظياااف دور السااا  مااا  األحاااداث التاريخياااة، للمسااااعدة فاااى دراساااة 
                                                                                  وتااأري  المساابوبات الزيانيااة يتزلااى بيااورة واسااحة فااى الناااود التااى ساابيا الحااابم الحفيااى أبااو 

  ، 4          ، والززارااار3      ، وتااانس2            بااا  مااان تلمساااان      م( فاااى     1488-    1435    ه /    893-   839            عمااارو عيماااان )
                         م فاي عياد السالطان الزيااني     1466     ىاا /    871                                            والتى ساربت أينااو غازوه لدولاة بناى زياان فاي سانة 

                                                                          أباااي عباااداهلل محماااد الخاااامس، والااا ي خااارج عااان طاعاااة السااالطان الحفياااي فساااار إلياااو فاااي زماااوع 
                  علاي تلمساان والابلد                                                                   اىتزت ليا البلد، وفي تل  األينااو دخلات مديناة تانس فاي طاعتاو، واساتولي

                                                           
   .    620    ، ص                        الن ود اإلسالمية وأ ميتصا        رمضان،  -1

2- 
Brethes, No.1255; Hazard. No. 839.   

3- 
Lavoix, Vol, II., No.972; Hazard.. No. 840.   

4-  
Lavoix, Vol, II., No.974; Nützel (Henrich), Katalog der Orientalischen Münzen. Ernst Band: Die 

Münzen der Ostlichen Chalifen. Berlin 1898.Nos.861-862;  Hazard, No. 837-838.   
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                                                                                 الزيانيااة، لبااان توساااط فايااااو ورااايو  تلمساااان فاااي العفااو عااان السااالطان الزيااااني أباااي عباااداهلل محماااد 
   . 1                                          الخامس، فاستزاب ليم السلطان أبو عمرو عيمان

     ساوى         الزيااني       العياد    فاي      تيادر    لام    -      سااحلية         ززاررياة       مدينة     وىي-   تنس     سرب     دار      ً فميلً 
      ً داراً      بياا     يبان    لام     أناو     علاى     ياد      مماا        عيماان،      عمارو     أباى      حفياى  ال         السالطان      باسام        الوحياد       النااد     ى ا

      فيياا      يااوم        متنالاو    سا      دار     معاو       يياطحب     باان       عيماان      عمارو     أباا        الحفياى         السالطان      ولبن       للس ،
         للززارار         بالنسابة       اتو      األمر     وىو  .         الزبانية           الممتلبات    فى       علييا        يستولى      التى       المدن    فى        الناود     بس 
      السااا      دور       وبانااات  .       الياااانى        الااارحمن     عباااد        تارااافين     أباااى     عياااد     منااا      بياااا       العمااا       تولاااف    لاااد     باااان      التاااى

        األحياان     بعاض    فاي        يحملاون        الحباام      وباان           المساتالة،        والادو          العباساى       العيار     من         معروفة          المتنالة
        النااود    سا     فاي           الساتخداميا        ً وأحياًنا         الحروب،       أيناو        الناود       إيدار    في            يستخدمونيا        متنالة    س      دور

مااا         األعااداو،    سااد         النفسااية       الحاارب      ب اارض      لييااا ع         يسااتولوا    لاام      التااي       الماادن     بعااض        بأسااماو       ب اارض       وا 
       المادن       أساماو      يحما      باان        وبعسايا          الطويلاة،        الحاروب      حالاة    فاى       الزناد     علاى        النااود       لتوزع         التيادى

     اساام       علييااا       ويسااز         الناااود     بعااض      تياادر          المتنالااة       الاادور     ىاا ه       وباناات           الحااروب،       حوليااا      تاادور      التااى
         المعساابر     ساارب         دراامنزاز    باان      محمااد      باساام         باباويااو     بنااي      دولااة    ماان       دينااار         أميلتيااا     وماان  .        المعساابر
  .2 م    7012    ى /    172     سنة         المنيور

            لوالد السل:
        لدراساااة         وتوظيفاااو      ً  حااادييًا،      إلياااو        االتزااااه     بااادأ      زدياااد     أمااار    ىاااو      السااا        لوالاااب       دراساااة    إن

       وبيافة           الزيانياة،           المسابوبات       دراساة    فاي     مناو          االساتفادة      يمبن      ال ي      األمر     وىو            المسبوبات،
    أو       للوزااو      واحااد      لالااب         اسااتخدام      نلحااظ     حيااث         الحبااام،       أسااماو     بااين         الترااابو    ظاا     فااي      خايااة
    فاي        اساتخدم    أو      آخار،      حاابم     عياد    فاي        استخدم    يم        بعينو،       لحابم      ناود    س     في        استخدم       الظير
       دراساااة    فااي     منااو          االسااتفادة       فااايمبن      إليااو        النساابة       مؤباادة        الحاااابم      لاانفس           المساابوبات    ماان      طااراز

      و لا   .     فيياا          المساتخدم        الواحاد        الاالاب     حياث    مان      و لا         عليياا،         المختلاف       األخرى           المسبوبات
        النظااااام      فييااااا       تاااادىور       والتااااي          الزيانيااااة        الدولااااة     حباااام    ماااان        األخياااارة        الفتاااارة    فااااي      خايااااة      بياااافة

                                                           
          ، المكت ة  2                      ، ىح يق: محمد مابود، ط                                ىارعخ الدولتي  المو دعة والحفصية      د(،    894                                               النركشي ) أىو ع داّ محمد ى  إىرا ير. ت ىعد عام   -1

  .  82   ، ص             الخالصة الن ية          ؛ ال اجي،    138-   137  ص       م، ص    1966                 العتي ة،  ىورس،  
2- 

Miles (George C.), Another Kakwayhid Note. ANSMN 18, 1972.p. 143.  
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        بنعاادة      السا      دور      لامات    يام     ومان        زديادة،       لوالب       أنتاج     علي        بالسلب     أير    ما     وىو          االلتيادي
       التيار       وربماا          للنفااات،        تررايدا       عليياا          التعاديلت     بعاض     عما     ما           الاديماة،         الاوالاب         استخدام
  .   فاط         وألاابو        الحابم     اسم      يحم       ال ي        الاالب     علي         الزديدة         الاوالب       إنتاج

  :1                      اللو ات المرف ة ىال حت
         دراساتيا    أو       نرارىا      يسب     لم          الزيانية        الناود    من      لطعة       عررين     نحو     علي       البحث     ى ا       يرتم 

     لطااار       ومتحاااف           بألمانياااا،        تاااوبنزن        بزامعاااة         اإلسااالمية           المسااابوبات      مرباااز    فاااي        محفوظاااة   ،2   لبااا     مااان
          بتيانيفيا      ولمات           الزيانياة،        الدولاة     إلي       تنتمي      لطعة    76      منيا  .         بألمانيا      يينا        وزامعة         بالدوحة        الوطني

     لياا      مييا      نرار      يساب     لام       نماا ج      يميا         وبعسايا           الزيانية،        الدولة    في        للحبام          التاريخي         للتسلس         ً وفااً 
    اهلل     عباااد      باسااام      لطعاااة       أىمياااا      ولعاا   .       النااااود     ىااا ه    مااان      ينرااار      الاا ي      األو          النماااو ج       وتميااا       لبااا ،    ماان

     غيااار        الحاااابم      ليااا ا        ً عالميااااً           المعروفاااة         الوحيااادة        الاطعاااة     وىاااي  (   76      لوحاااة )        تلمساااان     سااارب         المساااعود
         للدراسااة       البحااث     ىاا ا     خاال     ماان       نطرحااو      الاا ي      األماار     وىااو            الزيااانيين،        الحبااام       سلساالة    فااي         المعااروف

  .    فييا     حبم      التي         الزمنية         والفترة        الحابم     ى ا      ىوية        لتحديد

                  المصادر والمراج :
         المصادر:

    :روضة  لنسرةن يف      (،  م    1404      دد /    807                                                  اى  األ مر ) أىدو الوليدد إسدماعيد ىد  عوسدف ىد  محمدد ت               
   م.    1962                                                ، حتقيق عبد لنوهاب مسصور، لملطبع  لمللكي ، لننباط،             دون  بين من يف

   ،)م.    1866   ه/     1283        ، تونس،                             لخلالص  لنسقي    أمنلء أفن قي                                          ال اجي )أىوع داّ محمد ال اجي المسعودي     
    ،)ّحتقيةق مدةد بوعيةاد، لملة رة                                      نظة  لنةدر ولنعقيةان   بيةان بةنز بةين ز ةان                         التنسي )محمد ى  ع دد ا ،                          

   م.    1985                     لنوطسي  نلكتاب لجلزلئن
    ،)دلر مكتبةةةةةةة  لرييةةةةةةةا ، بةةةةةةةًنو  2   ، ج                  تةةةةةةةار ر لجلزلئةةةةةةةن لنعةةةةةةةام                              ال ياللدددددددا )ع دددددددد الدددددددر م  ىددددددد  محمدددددددد ،                       -  

    م.    1965    هة/     1384      نبسان،

                                                           
                                                                               ىمركن المسكوكات اإلسالمية ى امعة ىوىن   ىألماريدا، والددكتور مدتيفان  اعددمان ى امعدة                                               أى دم ىخالص الشكر والت دعر للدكتور إليش لوىن  -1

                                                                                                       عينا ىألماريا، واألستاذ إىرا ير جاىر ال اىر ىمتحف لار الوطني علي السماح لي ىنشر   ة الم موعة ودراساىصا.
                       في الكتالوج س ق رشر ا.    20           ال اعة رلر   -2
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    لإلحاطة    أببةار ننناطة ،   ،    (   776                           ىد  ع دداّ ىد  سدعيد السدلماري ت                            اى  الخايد )لسان الدع  محمد                       
   م.    1977  ،  4     م، جة    1975  ،  3     م، جة    1974  ،  2     م، جة    1973  ،  1                                   ، حتقيق: مدد عبدلهلل عسان، لنقاهن ، جة           أربع  أجزلء

    لنلدح  لنبدر     لندون    ،    (   776                                                        اى  الخايد )لسان الدع  محمد ى  ع داّ ى  سعيد السلماري ت                        
    م.     1928    ه /     1347                               حتقيق: مب لند يف لخلطيب، لنقاهن ،    ،       لنسصن  
    :ددد/    788                                                                        اىدد  خلدددون )أىددو زكرعددا عحددي ىدد  أىددي ىكددر ىدد  محمددد ىدد  محمددد ىدد  محمددد ىدد  الحسدد  ت     
   م.    1903   ه/     1321                                          ، جملدلن، مطبع  بيًن بونطانا لنشنفي ، لجلزلئن                                      بغي  لننولد   ذكن لمللوك ميف بين عبدلنولد    م(،     1386

    دد /    788                                                        كرعدا عحدي ىد  أىدي ىكدر ىد  محمدد ىد  محمدد ىد  محمدد ىد  الحسد  ت:                  اى  خلدون )أىو ز      
                   ، حتقيق: بليل بحاته                                                                      د ولن لملبتدأ ولخلرب ىف تار ر لنعنب ولنرببن وميف عاصنه  ميف ذوى لنرلطان لألكرب    م(،     1386

    م.     1981   ه/     1401          ، لنقاهن   7              هيل ذكار، ج   -
    :دد /    788                                                                        اى  خلدون )أىو زكرعدا عحدي ىد  أىدي ىكدر ىد  محمدد ىد  محمدد ىد  محمدد ىد  الحسد  ت      
                                                                                    تةةار ر لبةةيف بلةةةدون لملرةةدي لنعةةةرب ود ةةولن لملبتةةةدأ ولخلةةرب   أ ةةام لنعةةةنب ولنع ةة  ومةةةيف عاصةةنه  مةةةيف ذوي     م(،     1386

   م.    1992       نبسان،   -                                      ، لجلزء لنرابع، دلر لنكتب لنعلدي ، بًنو             لنرلطان لألكرب
   م (،     1698      ددد /     1110                                                            ي دعنددار )أىددو ع ددد اّ محمددد ىدد  أىددي ال اسددر الرعينددي ال يروارددي ت:       اىدد  أىدد     

   م.    1869     هة /     1286                               ، مطبع  لندون  لنتونري ، تونس،                            لملةنس   أببار إفن قي  وتونس
    تةةار ر لنةةدونتٌن لملوحد ةة  ولري صةةي ،       ددد(،    894                                               النركشددي ) أىددو ع ددداّ محمددد ىدد  إىددرا ير. ت ىعددد عددام                               

   م.    1966                        ، لملكتب  لنعتيق ، تونس،  2           دد ماضود، ط       حتقيق: م
    :لألنةةيس     م(،     1340      دد /    741                                                            اىد  أىدي زرع ) أىدو الحسد  علدي ىد  ع دد اّ ىد  أىدي زرع الفاسدي. ت      

ُ                                                    لملُطنب بنوض لنقنطاس   أببار ملوك لملغنب وتار ر مد س  فاس    م.    1972                              ، دلر لملسصور نلطباع ، لننباط،   
     لال تقصةةةا ألببةةةار دول    (،  م    1897    /     1315                خالدددد الناصدددري ت:                            السدددالوي )أىدددو الع ددداس أ مدددد ىددد                  

   م.    1954  ،  4                                              ، حتقيق جع ن لنساصني، مدد لنساصني، دلر لنكتب، ج           لملغنب لألقصي
    ،م.    1934                                      ، حتقيق: نور لند يف عبد لنقادر، لجلزلئن،                     نزول  عنوج وبًن لند يف       م صول   

                 المراج  العرىية:
    ،)حتقيقا  ول تدرلكا  وإضافا  علي ما ورد   مع ة  لألنرةاب نزلمبةاور علةي ضةوء نقةود                      الحسيني )محمد ىالر                                                                         

   م.    1990        ، بغدلد   16        ، لنرس    42-  41                       ، لملةرخ لنعنيب، لنعددلن  م  16-  10  ه/  10- 4                           لملغنب ولألندنس ما بٌن لنقننٌن 

    ،)م.    2002       ، جد ،                          لند سار عرب لنعصور لإل المي                                       الخرع ي )ع د الم يد، الشرعان ) راعف   
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      ،)مكتب                                                         لنكتابا  نًن لنقنآني  علي لنسقود لإل المي    لملغنب ولألندنس                         رمضان )عاطف منصور محمد ،        
    م.     2002                      زهنلء لنشنق، لنقاهن ، 

    ،)لنسقود لإل المي  وأمهيتها   درل   لنتار ر ولآلثار ولريضةار  لإل ةالمي                          رمضان ) عاطف منصور محمد                                                             ،  
    م.     2011                  م، لنطبع  لنثاني      2008      لألويل،                                    مكتب  زهنلء لنشنق، لنقاهن ، لنطبع  

    ،) م،     1974                       ، حبةةة    ملتقةةةي لبةةةيف مسظةةةور                                   نقةةةود ح صةةةي  وتنكيةةة  ضةةةنبر بق صةةة  وتةةةوزر                الشددداىي )محمدددد   
   م.    1975                             درل ا    لنلغ  ولريضار ، تونس 

    ،)م.    1973                                           ، تنمج : مدد صبحي فنزل ، مدد لمحد دمهان، دمشق              لندول لإل المي                   لي  ىول )ستارلا   
    لنسقةةود لإل ةةةالمي  مسةةةا بدل ةةة  لنقةةةنن لنرةةادس وحةةة   ا ةةة  لنقةةةنن لنتا ةةةع                     ي )رأفدددد محمدددد محمدددد(،         الن دددراو                                                            
   م.    2005                              ، مكتب  زهنلء لنشنق، لنقاهن ،      لهل ني
    ،)ّا   لألندنس وتار ر لنعةنب لملتسصةن يف، للنعصةن لننلبةع مةيف كتةاب دونة  لإل ةالم                      عنان )محمد ع دا                                                                       

   م.    1987         لنقاهن ،           لألندنس(،
    ،)م.     1983       نبسان،   -                          جمدوع  باص ، بسك بًنو ، بًنو                    لملركوكا  لإل المي ،              لازان )ولير    
    ،)لملركوكا  لملغنبي  علي عهةد لملوحةد يف ولري صةيٌن ولملةن سيٌن بةالل لنقةنن لنرةادس ولنرةابع                 ى  لرىة )صالح                                                                           

    م.     1995  -    1994              جامع  لجلزلئن،                  ، ر ان  دكتورله                                                         ولنثاميف نله ن  للنثاين عشن ولنثان  عشن ولننلبع عشن نلديالد(

                  الدورعات العلمية:
    ،)دور لنسقود ىف إبنلز لنعالق  بٌن دون  بىن نصن باألندنس ولندول لملعاصةن                           رمضان )عاطف منصور محمد                                                                

   م.    1998                             جامع  لنقاهن ، لنعدد لنتا ع،   -                ، جمل  كلي  لآلثار         هلا باملغنب

    ،)جمل  لنعصور، نسدن،                      سار عرب لنعصور لإل المي                    عنض ونقد نكتاب لند                          رمضان )عاطف منصور محمد ،                    

   م.    2003       ونيو     ه /     1424             ، مجادى لألوىل،  2   ، ج  13    جملد 

                 المراج  األجن ية:
 Antonio (Prieto Y Vives), La Reforma Numismatica de los Al mohades, in 

Miscelanes de Estudios Y Textos Arabes. Madrid 1915.   

 Album (Stephen), A Checklist of Islamic Coins, 2nd ed, 1998. 

 Boswarth (Clifford E.), The New Islamic Dynasties. London 1996. 

 Brethes (J.D.: Contribution), a  l'Historie du Moroc par les recherches 

Numismatic. Casablanca, 1939.  
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 Hazard ( Hary W.), the Numismatic History of late medieval North Africa. 

New York 1952. 

 Islamic Coin Auction Number 13, 30 October 2007. 

  Lane Poole (Stanley), Catalogue of Oriental Coins in The British Museum. 

Vol. V: The Coins of the Moors of Africa and Spain, Kings and Imams of the 

Yemen. London 1880. 

 Lavoix (Henre), Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque 

Nationale. Vol. II, Espagne et Afrique. Paris 1891. 

 Mitchiner (Michael), The World of Islam Oriental Coins and Their Values. 

London, 1977. 

 Miles (George C.), Another Kakwayhid Note. ANSMN 18, 1972.     

 Nicol  (Norman) -El Nabarawy ( Raafat)- Bacharch (Jere L.), Catalog of 

The Islamic Coins, Glass Weights, Dies and Medals in the Egyptian National 

Library, Cairo. California 1982. 

 Nützel (Henrich), Katalog der Orientalischen Münzen. Ernst Band: Die 

Münzen der Ostlichen Chalifen. Berlin 1898.   

 Baldwin's Auctions Ltd., Auction 71, 29 September 2011. 
  

http://www.sixbid.com/home/auctions/baldwins/baldica13/ica13.htm
http://www.sixbid.com/home/auctions/baldwins/baldica13/ica13.htm


JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 143   

 اللو ات

 المصر الوجم

 المركن

 ىسر اّ الر م  الر ير
 صلي اّ علي محمد ونلم

 والحمد ّ و دة
 ر إلم إر اّ

 محمد رسول اّ

 ع  أمر ع د اّ
 موسي

 أميرالمسلمي 
 المتوكد علي
 ر  العالمي 

   ىعالي ونمنصا – رسصا اّ  -ىلمسان –بر  ىمدعنة    الر م  الر ير -ر إلم إر  و  -إلم وا د –وإلصكر  الصامش

م(، محفوظ ىد امعة عينا ىألماريا 1389 -1359 د/ 791 -760( دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو مو موسي الجاري )1لو ة )
 .OMJ344C03  ،Hazard,No.650. Lane, Poole, Vol. V, No.194رلر الحفظ 

 المركن

 إن اّ عأمر ىالعدل
 واإل سان وإعتا

 ذي ال رىا وعنصا ع 
 الفحشا والمنكر

 وال غي

 ع  أمر ع د اّ
 محمد الغني ىاّ

 أمير المسلمي  المتو
 كد علا ر  العالمي 

 أعدة اّ ورصرة

   ......................................... –ىعالا وأمنصا  – رسصا اّ  -ىلمسان –بر  ىمدعنة  الصامش

م(، متحف لار 1399-1394 د / 802-796الجاري )( دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو زعان محمد الجاري ى  موسا 7لو ة )
 م1884الوطني رلر الحفظ 
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 المركن

 وم  عتوكد علا
 اّ فصو  س م
 إن اّ ىال  امرة
 لد جعد اّ

             ( لكد ميء لدرا  

 ع  أمر ع د اّ
 المتوكد علا اّ
 ع د الوا د

 أمير المسلمي 
 أعدة اّ ورصرة

 الصامش
الر ير صلا اّ علا سيدرا محمد   –ىسر اّ الر م  

            ( وسلر ىسليما   –وعلا نلم وصح م 
 -ىلمسان –بر  ىمدعنة 
   ىعالا ونمنصا – رسصا اّ 

 -831م، 1424 -1411 د/ 827 -814( دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو مالل ع د الوا د ى  موسا الجاري )8لو ة )
الوزن  BC3C1ى امعة روىن   ىألماريا  FINTم (، رلر الحفظ في مركن المسكوكات اإلسالمية 1430 -1428 د / 833

 .h. = Hazard , No.661 – Moyse , No.2- Brethes No.1397, Pl xxv 12جر، اى اة ال الد 4.61

 المركن

 را إلم إر
 ّ محمد
 رسول اّ
.......... 

 ع  أمر ع د
 اّ المتوكد
 علا اّ

 ع د الوا د
    رسصا اّ؟ –ىلمسان  –ىمدعنة  -بر  ؟ -سيدرا محمد –صلا اّ علا  – م  الر ير  -ىسر اّ الر الصامش

 د / 833 -831م ، 1424 -1411 د/ 827 -814ىلمسان أىو مالل ع د الوا د ى  موسا الجاري )(  دعنار بر  9لو ة )
 ،جر2.08الوزن 89-28-99 ى امعة روىن   ىألماريا  FINTالحفظ في مركن المسكوكات اإلسالمية  رلر م (،1430 -1428

 ر مجيد لم في  ازارد ، h 12اى اة ال الد 
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 المركن

 وم  عتوكد علا
 فصو  س ماّ 

 إن اّ ىال  أمرة
 لد جعد اّ

             ( لكد ميء لدرا  

 ع  أمر ع د اّ
 المتوكد علا اّ
 أمير المسلمي 
 أىو ع د اّ
 أعد اّ ورصرة

 الصامش
 0الر م  الر ير0 -0ىسر ا0ّ

 سيدرا محمد.0 -0صلا اّ علا0
 -0ىمدعنة0 -0بر 0

   0 رسصا ا0ّ -0ىلمسان0

م/ 1428-1424 د/ 831 -827مضاعف بر  ىلمسان أىو ع د اّ محمد الراى  ى  ع د الر م  الجاري )(  دعنار 10لو ة )
 ح1878م(، محفوظ ىدمتحف لار الوطني  رلر الحفظ 1431-1430 د/833-834

Rivero 1933, No.145, Pl. III-Brethes,No.1399,pl.XXV- Hazard,No.663 

 المركن

 وم  عتوكد
 علا اّ فصو

 ن س م إ
 اّ ىال  أمرة

 ع  أمر ع د
 اّ المتوكد
 علا اّ

 أىو ع د اّ

   ...... - رسصا اّ -ىلمسان: -ىمدعنة -ىلمسان – ير بر   -الر م  الر -ىسر اّ الصامش

-833م/ 1428-1424 د/ 831 -827(  دعنار بر  ىلمسان أىو ع د اّ محمد الراى  ى  ع د الر م  الجاري )11لو ة )
 ك  السارع  األخيرع  ىمركن المصرل Hazard   664مجد م. 2596م(، محفوظ ىددمتحف لار الوطني رلر الحفظ 1431-1430 د/834

 علا اّ أىو/ ع د اّ
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 المركن

 اعتصمد ىا
 ّ م  ععتصر ىا
 ّ ف د  د 
 إلا صراط
 مست ير

 ع  أمر ع د اّ
 المعتصر ىاّ

 أىي الع اس أ مد
 المسلمي أمير 

 أعدة اّ ورصرة
   – رسصا اّ  –ىلمسان  -ىمدعنة –بر   محمد والم –صلا اّ علا  -الر م  الر ير -ىسر اّ الصامش

م(، رلر الحفظ في مركن 1462 -1431 د / 866 -834(  دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو الع اس أ مد األول المعتصر ىاّ )12لو ة )
 Hazard  No.665 مجلم: ،h 12اى اة ال الد  جر،4.41الوزن: BC3C3 ى امعة روىن   ىألماريا  FINTالمسكوكات اإلسالمية 

 المركن
 ر إلم إر
 اّ محمد
 رسول اّ

 أىو ع د
 اّ المتوكد
 كد علا اّ

   الر ير –الر م   - اّ –ىسر  الر ير –الر م   -اّ  –ىسر  الصامش

م(،  رلر الحفظ في مركن المسكوكات 1468-1462 د/ 873-866(  رصف دعنار أىو محمد ع د اّ الخامس ) 13لو ة )
 .    ليس لم مجيد في  ازاردh 12جر، اى اة ال الد 1.11الوزن  BC3C5 ى امعة ىوىن   ىألماريا  FINTاإلسالمية 
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 المركن
 ر إلم إر
 اّ محمد
 رسول اّ

 أىو ع د اّ
 المتوكد
 علا اّ

   الر ير –الر م   -اّ –ىسر  -الر ير –الر م   -اّ  –ىسر  الصامش

م(،  رلر الحفظ في مركن المسكوكات 1505-1468 د/ 910-873(  رصف دعنار أىو محمد ع د اّ السادس ) 14لو ة )
 .   ليس لم مجيد في  ازاردh 12جر، اى اة ال الد 1.04، الوزن BC3D1ى امعة روىن   ىألماريا  FINTاإلسالمية 

 المركن

 وم  عتوكد علا
 اّ فصو  س م
 إن اّ ىال  أمرة
 لد جعد اّ

             ( لكد ميء لدرا  

 ع د اّ
 أمير المسلمي 
 المتوكد علا

 اّ أىو  مو أعدة
 اّ ورصرة

 الصامش
 5الر م  الر ير5 -5ىسر ا5ّ:
 .5سيدرا محمد5 -5صلا اّ علا5

 ىي  الداسرر والمرى  المالمس لم: ع  / أمر/
   - رسصا اّ -ىلمسان -ىمدعنة -ط   -

م(،  متحف لار الوطني  رلر 1527-1516 د/ 934-922(  دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو  مو موسا الجالت )15لو ة )
 Spink 37/ 16 September 1991, No.59ح،     1883الحفظ 
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 المركن

 ر إلم إر
 اّ محمد
 رسول اّ

 ع د اّ
 المتوكد
 علا اّ

 الر ير –الر م   -اّ  –ىسر  -الر ير –الر م    -اّ  –ىسر  الصامش
  

م(،  رلر الحفظ في مركن المسكوكات 1540-1528 د/ 947-934(  رصف دعنار أىو محمد ع د اّ الجاري ) 16لو ة )
 .  ليس لم مجيد في  ازاردh 11جر اى اة ال الد 0.97الوزن :   4-29-95 ى امعة روىن   ىألماريا  FINTاإلسالمية 

 المركن

 إر ر إلم
 اّ محمد
 رسول اّ

 ع د اّ
 المتوكد
 علا اّ

 الر ير –الر م   -اّ –ىسر  -الر ير –الر م   -اّ  –ىسر  الصامش
  

(،  رلر الحفظ في مركن المسكوكات م8291-8251/ هـ499-439(  رصف دعنار أىو محمد ع د اّ الجاري ) 17لو ة )
 .   ليس لم مجيد في  ازاردh 12جر  اى اة ال الد 1.04 الوزنBC3B5 ىألماريا  ى امعة روىن   FINTاإلسالمية 
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 المركن

 وم  عتوكد علا
 اّ فصو  س م
 إن اّ ىال  أمرة
 لد جعد اّ

             ( لكد ميء لدرا  

 ع  أمر ع د اّ
 المتوكد علا اّ
 أمير المسلمي 
 أىي ع د اّ

 أعدة اّ ورصرة

 الصامش
 -الر يرالر م   -ىسر اّ

 -سيدرا محمد –صلا اّ علا 
 -ىمدعنة –ط   
    رسصا اّ –ىلمسان 

(، رلر الحفظ  م8293/هـ421 -494، م8293 -8291/ هـ494 -499(  دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو ع د اّ محمد الجام )18لو ة )
 . ليس لم مجيد في  ازاردh 12جر، اى اة ال الد 9.91الوزن 2-39-93 ى امعة روىن   ىألماريا  FINTفي مركن المسكوكات اإلسالمية 

 المركن

 ىسر اّ الر م  الر ير
 ع  أمر ع د اّ
 أمير المؤمني 

 أىي الرىي  سليم 
 أعدة اّ ورصرة

 ع  أمر ع د اّ
 المتوكد علا اّ
 أمير المسلمي 
 أىي الع اس أ مد
 أعدة اّ ورصرة

   -سيدرا محمد –صلا اّ علا  -الر م  الر ير -ىسر اّ  رسصا اّ – ىلمسان -ىمدعنة –ط    الصامش

م( 1550-1543/  957-950م، 1543/  949( مكرر، دعنار مضاعف بر  ىلمسان أىو الع اس أ مد الجالت)18لو ة )
 جر(.4.28م )2011س تم ر  29عرض في المناد األخير ل لدوع  في لندن في عوم 

Islamic Coin Auction Number 13, 30 October 2007; No. 219: Weight, g: 4,28- Baldwin's Auctions Ltd., 

Auction 71, 29 September 2011; Lot 1685,Weight, g: 4,28 
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 المركن

 ر إلم إر
 اّ محمد
 رسول اّ

 ع د اّ
 المسعود

 أعدة اّ

   ...... -سان  - ىلمسانبر   -الر ير –الر م   -اّ  –ىسر  الصامش

(  رصف دعنار ع د اّ المسعود بر  ىلمسان، الحاكر غير معرو  في سلسلة  كام دولة ىني زعان. ال اعة الو يدر 19لو ة )
 ى امعة روىن   ىألماريا  FINTعلا مستو  العالر، لر عس ق رشر مجيد لصا، رلر الحفظ في مركن المسكوكات اإلسالمية 

BC3D3 :11جر، اى اة ال الد 1.05الوزن hليس لم مجيد في  ازارد  . 

 المركن

 الشكر ّ
 والمنم ّ
 والحمد ّ
 والعممة ّ

 والحول وال ور ّ

 الوا د اّ
 محمد رسول اّ
 ال رنن كالم اّ
 رعر ال ادر اّ

 ما ألر  فرج اّ

 الصامش
ميء  -و و ىكد  - والما ر وال اط  – و األول واآلخر 

 علير

 -صلا اّ علا سيدرا محمد -ىسر اّ الر م  الر ير
   ر إلم إر  و الر م  الر ير –وإلصكر إلم وا د

 HAS، رلر الحفظ ، جمعية النميات األمرعكية د 749-732( دعنار مضاعف مرعني بر  ىلمسان أىو الحس  علي )20لو ة )

 .Hazard, p.208, no. 760, pl. V : س ق رشرة، 13180
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 المركن

 الشكر ّ
 والمنم ّ
 والحمد ّ
 والعممة ّ

 والحول وال ور ّ

 الوا د اّ
 محمد رسول اّ
 ال رنن كالم اّ
 رعر ال ادر اّ

 ما ألر  فرج اّ

 الصامش
 والما ر وال اط  – و األول واآلخر 

 بر  س لماسة –و و ىكد ميء علير  -
 -صلا اّ علا سيدرا محمد  -الر م  الر يرىسر اّ  -

   ر إلم إر  و الر م  الر ير –وإلصكر إلم وا د 

م(، محفوظ ىددمتحف لار الوطني، رلر 1352-1331 د/  749-731( دعنار مضاعف مرعني بر  س لماسة أىو الحس  علي )21لو ة )
 Prieto, la Reforma, No.49d – BNII No.1021-Hazard, No.765 .31ذ  ال ار  2195الحفظ 
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