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:الملخص
 العمييالت ات، ايي أن كنييو، النقييود ازلييالمية،تلقييه هييلد الد اليية اليييوء علييه كيكييية د اليية كنييو
 النقدييية لد اليية البييا ي، ويوجييد اعبييرا مبزايييد اليييوم ب همييية الكنييو،أهمييية ق ييور سييه د اليية المسييكوكات
 سمين المعيرو أن عليم المسيكوكات،واالقب اد وعلم المسكوكات وتيداول العميالت سيه المجبمعيات القديمية
 اي يعطه معلومات واضيةة لب كييد اقياتا تا يخيية تنقل يا، هو من بين العلوم المساعدة األكثر أهمية للبا ي
.الم اد األدبية
Abstract:
This Paper shed light on how to study the hoards of Islamic Numismatics, The
hoards of coins are of great importance in the study of Numismatics, There is growing
recognition today of the importance of monetary hoards to study history, economics,
numismatics, and currency trading in ancient societies, it is known that the science of
coins is among the most important auxiliary sciences of history, providing clear
information to confirm historical facts transmitted by literary sources.
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 -1يوجد الكثير من الكنو ،البه نة ل علي ا عين ررييا البجيا ة يير الشيرعية للنقيود والبيه انبقلير مين تياجر ألتير ،دون الب يري عين مكيان
االكبشا  ،سبللك يكون مكيان االكبشيا مج يول ليدينا ،لكين نسيبطيع مين تيالل تكيوين الكنيز نكسيم أن نةياول معرسية مكيان دسنيم ،قليميياً
على األقل ،مثالً :عندما نة ل على كنز من الكبرة العباليية يةبيوي عليى نسيبة كبييرة مين اليد اهم المييروبة سيه الب يرة بيالعراو ،سربميا يكيون
مكان الدسن بالقرب من الب رة ،ولكن ا كانر النقود األايدث سيه الكنيز مييروبة سيه الير سنكبيرق أنيم نقيل عين ررييا البجيا ة ليى الير

ودسن هناك ،ويمكننا االعبماد على بقايا البربة الموجودة على القطع سإ ا كانر تيراء س ه مدسونة سه قليم الجزيرة بينما البربة الةمراء تيدل
على شمال لو ية كةلر ،وبالطبع هلا بةاجة لخبرة سه مجال البنقير األثري .أما سيميا يخيص الكنيو ،المكونية مين الكليوي نسيبطيع تةدييد
ازقليم اسر دو ضرب ا كون تبداول الكلوي لم يبم تا ج األقاليم ال بشكل ناد وأيياَ بةاجة لمعرسة بمجيال البنقيير األثيري ايي يوجيد

الكثير من المكبشكات الكردية سه المواقع األثرية تعطينا معلومات عين أمياكن تيداول الكليوي .ايي أن الكليوي تيداولر أايانياً تيا ج ازقلييم

اللي ضربر بم ،كما سلوي الب رة الميروبة عام  136هجري ،والبه اكبشكر سه موقع الرصاسة سه لو ية وعلى ضكة ن ر الكرات.....ال ،
هيلد المعطييات األثرييية تسياعدنا علييى تةدييد مكييان دسين مج ييول لكنيز مين الكلييوي يةبيوي علييى سليوي الب ييرة  136هجريية ب نييم بميا يكييون

مكان الدسن بالرصاسة .ال .
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 -1هلد الكرضيات نوقشر بكاسة الكنو ،المد ولة لابقاً ،انظر على لبيل المثال:
GYSELEN, (Rika) KALUS, L.: Deux trésors monétaires des premier temps de l’islam, Paris, 1983, p.
73-75; Ilisch (Lutz): Ein Dirhamfund des frûhen 10. Jahrhunderts aus der Gegend von Diyarbakir,
Muensterschen Numismatische Zeitung 9, 1979, no. 1 ,p. VII-XI. 1979 .
-2

الشومري (عالء الدين) ،كنز الب يرة الكيه ،لالة دكبو اد ،جامعة با يس األولى ،بانثيون السو بون2012 ،م.

-3

ال ولى (أبو بكر مةمد بن يةى ت 335ﻫ946 /م) ،أتبا الراضى باهلل والمبقى باهلل ،كباب تا ي الدولة العبالية من لنة 322ﻫ ليى

لنة 333ﻫ ،من كباب األو او ،تةقيا :ج .هيو ث ،القاهرة 1935م ،ص.71
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لالنف
لل للل ل
لل لليا
اعمحددةلنن
اعترل للللل لللل
للل
للللللدىلللل للا نل لًل
لللللال ن لو
لللنا ن ك
للللننز
للل نلنرللننلنمللاع نن
لللاع
للللللنلجنلنند
االىللم ن ك
للللل ل
لعألل لن لللناللحنلنظللانندك
للل لنرللل
لللللللاع
للللللللنال ن لو د
لللاع ملن
للللنند
للللرللاعنت
جرللللل ان
لللل ل
لللاع ن
لللننك
للللنات
للللنند
لللللعلنت
اعمشرنا
غارلللل ل
لللجللرةلل لل ل
الللاع
ل لل
منول .ل
ملل للل
للللللللللشللللل للل ل
للللللللاعولما
لللاعف يدة
لل لللل ذ
لللنل لليا
لللللللنال
للللنزللقام و
افتدلاع
نلذعفللللل
لللل ل
LOWICK, (Nicholas):The Sināw hoard of early Islamic silver coins, The Journal of Oman
Studies 6, Muscat. Islamic Coins and Trade in the Medieval World, London 1983, pp.231-240.
2ILISCH (Lutz): Whole and Fragmented Dirhams in Near Eastern Hoards «Hoard Amūda
II», Commentationes de Nummis Seaculorum IX-XI, Nova Series 6, London 1989, P. 127.
1-
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د الة قوالر اليرب:
للللللنمل
لل
لللللل ننمن لنن
لللللللي نل لاعم
للا ن كلعلت
للل نلنلل
نربلل
لللل نل ل
للنبلاع
لللللنلاعن
للللاننددلق
للللرن ن ل
للنىلمو
للللللللللللالن
لللللللننزلاعنتدا ن
لل نللادلاع نن
نرب ل
للل
لللل ل ل
كلندارلاع
للانلللل للل
للللنسل
للللللنىلنف
لللللل لنرنل لن
للللللنندلاعم
للملنالاعنت
لللللللنرل
للللونددل لا
لللللللننزلل
للللللللظنكلاع ن
لللزندنن لمو
لحاثل
اعللللنزللل لل
للنال نكل
للللل
لنملا،ل للنفلل-لنم
لللللللللللل للل
الللاعمو دع
لل ل ل
لل-ل لمال
لللللللنلللاعبل
لللللرلنللللاددلاعت
ناللعمو
للللللللللل ل ل
لللللللرلن للاني لن
الللاعمت
لل ل ل
نمال
لل
للنىل
لل
نربلالن
لللل نل ل لل
للنبلاع
لللللللنلاعن
لإحلا ن يا لق
لللل ارل نلللل
لللمنندلد
.ل و
نربل1لل
لل نل ل
نللدارل
لل نل لللل
للننلنمل
نربل
لل نل ل
نددلالم نلللللاع
للللانلللل
للرن ن ل
مو
لللل ل
للللللللعم:لل
لنىمل ع
للل2Estyلل لل
لللللنال لي ل
لاعمنل لنا لل
للللللل
لللللللللللرلالل ا
اعمو دع لاع
عدد القطع المقا نة = ) (n
عدد القوالر الموجودة على القطع المقا نة = ) (d
قالر ضرب موجود سقط على قطعة منكردة ير مبكر على القطع األتررل= ) (s
مبولط عدد القوالر الموجود ببلك الكبرة = ) (D
لالمعادلة(D) = (d obv/ [1-d1 obv/n]) x (1+ d1 obv/[2d obv]) :

مقا نة بين الكنز المكبشف والكنيو ،العاتيدة لينكس سبيرة اليدسن ب مياكن أتيرر ،للوصيول ليى معرسية
الميزان البجا ي بين األقاليم:
اعدناللل
عنفسلنللرةلللللل
وندلللل ل
لللملللل لل
لل لللاع
اعمدرن
للللللل
للللننز
لللللاع
اعمدرنسلمل لل ن
للللنزلللللل لل ل
لللرلنلللاع
اجبلمت
لل ل
للللل
لكل لمحلان
لللللللل
للللاإلقلناك
لللل نللرج
دانعن
للىنلللملللل
نتند
لللنتلللل
لللىلنللل ن
للللننز
لللمنلللنلنمللاع ن
ربلمتد
دارل ل ل ل
لللل ل
لللرلنللل ل ل
عمو
لللللرةلل
لللللللن عف
لللعل لنلللإقلناك
لللجنللري
للللزلااللاع
لللشنلليللنلاعمان
لللرننللللاعن
لللللللعمو
لللللرلنللللللناالللا،قن عاك
اعنقتلاعمت
نلنفسللل لل ل
نتيللل لللل ل
لل
للل
للننز
لللرةللننلنملل نن
للللل ن
للانلنرلل لمنلجنلنندة
للللللم
لللمل نلنرنل
للنند
للللللللنتن
نلالللاعم ن
للنىلل نللل
لللالن
لللللللنلجنند
لل نللللنوننندم
اعمدرن
لللل
لللل
للللرلاخلللىنذا
للللللن عو
لللللنلللمل لنرنل
إاللاعتلا
لللل ل
الللانلجند
مارل ل
ننزل ل ل ل
نمل لل لل
ذعفلل ل
لللسلللل ل
لللرلاخلللنا
نملاعو
للللل ل
ملللشف
لللللزلاالل
لللللللعمللنن عما
ندرتللنل ع ن
لللنرللملمنلللانلل ل
للونلرلاخللل ن
نردتللمنلناللاع
للللرةللال نلل للل
لللنفللاعف ن
لالملانلنرللل لن
للنىللل ل
انللندلللالن
.ل ل
للللرةللل
لللرلاخلل لل ل لرللللللفللاعف
عمارلمل للاعو
للللل ل ل
لللجللري
اع

 -1للمزيد أنظر :الشومري ،كنز الب يرة الكيه ،ص ص .130 - 100
ESTY, W., 2006, «How to estimate the original number of dies and the coverage of a sample »,

2-

Numismatic Chronicle, vol. 166, London, pp. 359-364.
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اتجاد لير العمالت:
للل لرنللينللل
للللنزللللنكلمت
نربلل نللنماللاع ن
لل ل ل
دنرلاع
لللملناللل لل
للللنند
للللعلنتن
اعمينان
للل لنبلللللل
لللرننللللاعن
نالللمت
ملنالل ل ل ل
للل نللنارلل
لللللنلجننو
للرن ن
لللللللمو
للللرلةلللام نن ن
ننفسللاعف ن
لللعنللل
للللونلنند
لللللللم نلللالللل نلنرى
لللللشننف
لللاعم
للللا،ل نلنرى
للللننز
م نل للاع نن
للنىلل
ننيللالن
لل ل
للللللاح ن
لللإل نلنالما
للنزللدل ارلىننك
لللل نن
لل نلنناد
للللللنلللشلن للننلنمللاع
:لاننندم
للنتلللم نللاللًلل
نذعفللللاعنقن
نالتلللنللل
لللمنل ل
اعو
للو نلرلاخللل
لللللللاع
للللللننهقلاك
لللمل نلنرنل
%لدل ارلىننك
لللل 89لل
للنىللنل ننل
لل نللًلالن
للللللللنللا
لل ن م نا
لللاع
للللنند
لللنرللمنلناللاعنتن
لللل لان
انندد
لللنذيلل
لللللشلنرللاع
لللنبللللاعيلراللنخللاعمل
لل نللًلل(للج ن
لللنتلللا
لللللللل ن
لل م نا
اعومالتلاع
ارللللل ل ل
نتنلللللالل لل ل
لاللل ل ل
لل للل ل
لل لليا
نن
للنخلل
اعلليان
لللللللل
لللل للللللج ن ه
للل ن ل
لللل ننك
رن ننا
لللللل لل
للللللننعللغ نلللللغ نللرلللشننم
لللللنلىنلننلل نلنلارزك
،نرل ن
ننللل ل
لللللللعلنلانل ل
ل ننل و
للللللل
للللللللاعجل ن
لللشنلنرللنلىنلننللانلنالليلرانللنخلل ل ارل نللالللإقلنناك
للنرللمل
)لل نللنلفلليلرانللنخللغان
للللللللللل
ندنللللاإلل ن ندن نا
للل ل
نلاعن
لللللًل
للل ن عف
لللنر
للمننذ
لللللشنلنرللاع
للنسللللاعيلرانللنخللاعمل
لللل للمنلنالللننعللغ نلللللغ نللرللنفن
للل ن ل
للللناسلل ننك
للج نللاللل فلن
للرللا
للو نلرلاخللللذ
اع
.لل ل
لللللللللللل
اعدنلللاإلل ندن نا
حللىللللل ل ل

و،ن الكنز وقيمبم الشراتية:
نزل
لللللل لل ل
للللللمللاللًلعدان
اعشراا
علنتندللل ل
لللللللل لل
لللل ل
لللرلنللل للكلالنلازليللل عن
لللاللًللعمو
للللنزلل م
لنزالاع
نتنكلل للل
لاللل لل
اجبلل ل
لل ل
للالًل
املللاذ
للشنلنرلل
للللاع
لللندرىك
نزالاعن
للننلل للل
للنىلل2900غلللنىن
للللنزللالن
نزالاع نن
لللل للل
للل نناك
لللل ت
للننك
غللنتن
للللل 4499ل
لللنزنننو
لللرلاىك
منلناللاعنند
لللرال لل
لللرللل ن
لللللا،ل نو
للرلاءة
للللعتن
للللرلا ان
لللانلللدرللاع
لللعلم
املللللنكلنلولنند
للللشلنرلل
لللل8099للدرىنك
لل لرالن
للللنزللال نلل لنيلل ت
ىذالاع ن
للل
للللنزللىلنللل
لللنفللاع ن
لللللم ع
لل للًللحداند
لللالللا
للللللام
للللنزللللاعشلرلايا
لللللاع
للرلنلللقام
يا للمو
قلللللحللىلللن لل لل
للللنزللنلمللللل
دنالاع
لل ل
للللل .ل
لنلا م
للللل ل
للللللشل لاا
ىنلمل ا
لل
لللل
للللنند
للللاعنت
لللللللعلننزا
لللرننللللحتاتان
لللللللمو
لللللللللزندنن
لللاعنتدان
للللننز
طريقة دراسة وزن النقود في الكنيز:لاع ن
لللللنلمنلنالل
للون ك
نربلللنلاع
لل نل ل
دارلاع
لللللللل ل
للحن ك
ننفسللاع
لللعنللل
مللونلنند
للل ل
لللاع ن
للللنند
لللنرللمنلناللاعنت
لللل لان
للللانندد
لللللعنن
للينللل تنندك
للنثلللن
ملناللحان
لال
املللعل لناللالجلنبللل ل
للشلنرلل
للللاع
لللندرىك
لللل نلللللعل
للللللًلل عن
لللللًلنلم نان
لللللزمنان
لل ن يد
للللاع
للننزا
للرننللللاع
يا للمو
لللللنل لل لل
لللرلن ي
الللمت
ل لل
لل نللللل
اعمدرن
لللللرةلللللل
لللن لللن عف
ننزالم ل
ا،نلزلاالل ل للل
للللمللنل لنيللل ل
للنثلللااللمن د
للل ارل نللتللملناللحا
لللللنلنمللاعد
لل ن يد
لل ليلللاع
للللللعل
ن نلو
لللنمللل
للنىللنلاع
ا،ال
اعنزالل ل
ذاتللل للل
اعنتندللل ل
لللرلنللللللل لل
إحاللليمللعمو
جدنللل ل
املل لل ل ل
الىل لل ل
للللل لل ل
ذعفللن ء
لللللل ل
لالا ك
ىنل؛لل ل
،احلل ل ل
نلل ل ل
.ل ل
اعنقتلل
لذعفللل لل ل
اعنتندلللل ل
ربللللل لل
لللللل ل ل ل
لرللللزلالاي

158

) JINCE, Issue No. 1 ( 2018

رريقة عرق كبالوج النقود:
لللل
للللحا ن
اآلالل لللنلمنلناللاعن
للنىللالش نلرلاتللل ل
لللالانلنلللإعن
للللننز
للل للاع نن
للللننلو
للللنند
للللاعنتن
لالانندد
لل للل ل
لللونلنرن
منلناللاعم
للللانلنرل لل
للللللان ك
لل للانلنرلللعل نلناللاننندم
للللنزلللشنللللل نللنيلللنم
لللتللاع نن
للرننللللمللننن
نناللمو
للل للانل ل
لللجللاعم
لللللللللاح ن
اعولمان
للللاللنفحللتلل
نناللللحللجنلللعلوندد
للللنل ل ل
لللينللللملناللىنن
نبلالا
للللنلمنللل لل ل
ارللعللللللقيو
لللمل لل ل
شرح
اعانرل لم لل ل
للنللللل ل لل
لللل
لالنلونلنرل لل8999للقيلونلللنتنند
لل نلناللل ل
للللرءللللننلنىللحنللنااللام
للللعلتن
االجلين د
لللللمنلللال نللنلبللل ل
للللنىننذا
للنند
للللللاعنتن
منلنلازليللعلونندد
للللللللاآلللملل :ل
إذالا لون
نذعفلللل
نتيللل للل ل
افحللللل
اشرنال لل
نىل ل ل لل ل
لل
لللل
للللللننلل نلل دك
شرحي ؛
ناول لم لل ل
لللللللللل
لللللال لل دامي
لللملل ا ك
اعرمنزلاع
للل لللل لل لل
لللعلو
للللللعنج
للللللاع
نىلمتدم
نورل للل ل
لل
لللللننزا ل(ك)ل
للللللللل
ل(غ)لاع
قكلاعحفظلللل
لللرلللللل لل
ل(ر)ل
للللللل لملللل
)لاونملنتدلن
لللΔللللل
للللللللل(
لل للللاللاعم
لنولىل
لللللللل
لاعتيو
اعرمزلعنال للللل
لل لل للل ل
للل ل
لللل للا .
للل لربلاع
بلات
ربللحل ل لل
لللللل ل ل للل
لللللج هلاع
ل(س)لا
لللللسلللل
اعتا

ولشرح كم داترة على الوجم أو الظ ر نسبخدم أيياً الرمو ،البالية:
لل ل
ةللاالاإليللرلاا.
لللللللرللللل للل ل
لاللانجدلداي
ةلحنللاعحتلللل للل
لللللللرللل ل ل لللل لل
د:لاللانجدلداي
0ل للل للل
 +0ل
 للل ل
ةللاالاإليللرلاا.
لللللللرللللل للل ل
لاللانجدلداي
ةلحنللاعحتلللل للل
لللللللرللل ل ل لللل لل
د:لانجدلداي
0ل لللل
 +1ل
 للل ل
للللل .
ةللاالاإليللرلاا.لاع
لللللللرللللل للل ل
للللانجدلداي
ةلحنللاعحتل ل
لللللللرللل ل ل لللل لل
د:لاللانجدلداي
1لللل للل
 +0ل
 لللللل ل
رلحتللاعنجو.ل
لنملإيلل لل لل لللل
للللل للل
لللللظم
لللنلللايرلمن
لللللرل لد
:لانجدلل
نل o o o oللل
 للللل ل
رلحتللاعظير.ل
لنملإيلل لل لل لللل لل
للللل للل
لللللظم
لللنلللايرلمن
لللللرل لد
:لانجدلل
ظل o o o oللل
 لللالنل ل لل
مواالناللللفمللل ل
لللل للل ل
للل لم للل لرقاك
للللللعنج
لللللللاع
اإليللرللللداا
اعظيرلللنل ل
اعنجولنللل لل
لللللتلللل للل
تداكل ل
اجبلللللل
لل ل
نلاللل
للنىلل نللل
لللًلالن
لللللرلاتلللتلرلال ن
للنسللاعولن
للنىللنفن
ننيللالن
لل ل
للللللح ن
للللاإلل نلنالما
للللنند
للنبللاعنتن
اعتيلونلللنللغلن
لللننلنمللنلا نل للللل
للرلقك
اعن
ندانرلللنلنللللل
....ل
للللل
للللاعن
نربللىننذا
للل8للل( نل ل
لللرقننك
)لللاعنلجننو
اهلللل
إاللل ل
للللل ل
اللإعننو
للل8لللنل( ل
)لللاعظلينلنرللرقننك
اهلللل
ننلللل ل
لللرل نل ل
للللللللل( لمحلمنند
اعم ن
.ل ل
لل8لل
اإليللرللرلقك
)....لل ل
للللللللل
ن
لللللعل لنلللنلملنيلل
ليلنتندك
نربلللل ل
لل ل ل
لللنبللاع
الىللل للسللق ع
لللل لل ل
للللرى
لالالل لناللال ا
لل للللل ل
علانرلاف
لللللل ل لل
لللل ل
نلل عن
لللللانلننلرةلل
للللللمنننيك
لللم ن
ننميلل09للقيلو نللللنلل ننذ
لللل
للنسللاعن
للللللمنلناللنفن
للللل نللاللعنندان
لللللنننهذا
للللمنلنالل نلنلللا ن ك
انلننلرةللنالحنندة
.ل ل
للللرلارللل
قدللجللنلزلنلللاع
لذعفلنلل لنالللل
لللللنلللل ل
نلاحدة
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الخاتمة والبوصيات:
وفييي النهايييية نتمنييي القييييا بدراسييية كافييية الكنيييوز المحفوظييية فييي المكاتييي ومخيييازن
المتيياح

ليتسيين لمبيياحنين مقارنتهييا والكش ي

عيين تفاصييي تاريخييية كنييير ليي تتطيير لهييا

المصادر التاريخية وهذا ما نرجوه من مركز المسكوكات اإلسالمية المحدث ف مصر.

قاتمة الم اد والمراجع:
الم اد :
للللال للل
للللقل-كلالللتلرا
للل الاهلللوا
للللقللل لرال
لللللللضرل الاهلللوا
 ال ييولى (أبييو بكيير مةمييد بيين يةييى ت 335ﻫ946 /م) ،لأخبا الرا
 5321لل
م.
لللل ل ل ل ل
يق:لج.لهيواثلل،لراللللهضةل
تلرألل لالرقلل،لحتللل للل للل لل لل
،لمنلللكلللل للل
222ﻫ للل ل
إىللسنةل ل ل ل
233ﻫلل لل لللل
لللل ل ل ل
سيةلمنلسنةل
لللللللل للللل لل
للرادل لاةلراعب

الرلاتل العلمية:
 3153لل
م.
للل ل ل ل ل
وون،ل
نثيونلراسولال ل
لللللللل ل لللل ل
سلرألل لىل،لو
للللللللال للل
ره،لج معةلو
اةلدكلولاللللل
،لاسلللللللل
كنزلرابصريةلرافضهلل للل
 الشومري (عالء الدين) ،للللللل ل لللللل ل ل
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