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 مسكوكات األغالبة ومعاصريهم من إمارات المغرب العربي
 عبدالعزيز مهيدي عمر

 
 :مدخل

إن عثور الباحث األثري على تلك القطع النقدية الموسومة بالمسكوكات أو السكة          
 ىإحووودالمسووول السوووطحف ،أو  وووف  ،سوووواا كوووان دالوووك أثنووواا عمليوووات الح ووور األثوووري ،أو

هواة الجمع ، أو على  أحد المواقع اإللكترونية ،يعد بمثابوة  المجموعات العالمية ،أو لدى
القطعوة  اسوتنطا المكا أة إلرضاا  ضوله العلمف ، لكون المكوكلة الحقيقيوة ، هوف سورعة 

وال تورات التاريييوة التوف مور ب وا  عالعاموة للموقواألثريوة وعودا التم وا والنلور لل وورة 
ت  كرته من يالا دعم ا بالوثيقة األثرية .وعلى النقيض يتجه المؤرخ إلى اإلسراع بتثبي

 ، وهنا يجدر التساؤا عن التالف :
لمادا ال يتا التعواون بوين األثوري و الموؤرخ بكوكا أكثور عمقوا لتركيوء  سي سواا          

و يسوير الموؤرخ عكسوه   وف أ لوء  االتجوا ماضف اإلنسان ؟لمادا يتجه األثاري  ف هودا 
ميتلو  أقواليا كوماا أ ريقيوا وأجوباا كبورى مون  سويا و  األحيان( ؟مع أن اإلسالا قد عوا
المؤرخ على إبراب أهمية إقلويا دون  يور  مون أقواليا  يركبأوروبا .وهو دين واحد لمادا 

عن تلك التف أنتج ا الغرء  منسويةعلى إنكاا كتلوجات  أآلثاريدار اإلسالا ، و يركب 
ين جميوع م وادر المعلوموة ؟ مع أن كوا مون علمنوا كوان يؤكود علوى ضورورة التووابي بو

 للو وا للموضوعية .
إن هوود  اإلسووقاطات العامووة يمكوون إن تكووون أكثوور ي و ووية  ووف هوود  المحاولووة          

البحثية على أساس أن األ البة و من عا ورها مون إموارات المغورء العربوف اإلسوالمف 
 االسوتقالاا ؟ وهوا كوما هود االسوتقالاكانت مستقلة عن اليال ة المركبية  ما مدى هدا 

 الجانء الحضاري ؟  
 م (. 908-800هـ/296- 184المسكوكات في فترة حكم بني األغلب ) 

بدأت  ترة حكا األ البة  ف تاريخ المغرء اإلسالمف بوالية إبراهيا بون األ لوء  
ا ( أمير إ ريقية من قبا اليل ية هارون الركيد ، وذلك بعود  812-800هـ/ 184-197 

بن األ لء علوى حركوة التوـمرد التوف قادهوا تمواا بون تمويا التميموف ضود انت ار إبراهيا ا
ولكون هوذ  الواليوة كانوت ،ذات  1ا799هوـ/183والف إ ريقية محمد بن مقاتا العكف سنة 

مضمون اقت ادي ،  رواية ابن األثيور أ وادت بوأن إ ريقيوة انتقلوت مون مرحلوة االسوتعانة 
اإلنتوا  وتقوديا موا علي وا لليال وة ،  وف بأمواا اليال وة مون المكور / م ور إلوى مرحلوة 

                                                           
ف ، البيوان المغورء  وف أيبوار األنودلس والمغورء ، تحقيو    ، س ، كووالن ، ابن عذاري ، المراكك 1

 93-90،  ص ص 1،  1983،  3ولي ف برو نساا ، دار الثقا ة ، بيروت ، ط
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، وهذا األمر يؤكد  علياً بداية مرحلة 2مقابا أن يبقى إبراهيا بن األ لء والياً  ف المنطقة 
التكاما مع المكر  ؛ ألن المجتمع  ف المغرء العربوف اإلسوـالمف أ وبل مجتمعواً مودنياً 

والتجوارة اليارجيوة ، وبيا وة  يستغا طاقاته االقت ادية وينوع ا بين اإلنتا  المحلوف ،
مووع بووالد السووودان الغربووف / موووطن الووذهء لتنت ووف مرحلووة الم وواا العسووكرية/ ال توحووات 

 بمرحلة استقرار وتمدن .
أما  ف مجاا المسوكوكات العربيوة  قود كانوت علوى موا يبودو مون ن و و ا تمثوا  

كورقية بالمغربيوة استمراراً لمثيالت ا  ف المكر  ، مما يجعوا ضورورة مقارنوة السوكة الم
مووديالً مناسووباً لدراسووة السووكة  ووف هووذ  ال توورة ؛ وأوا مووا ي وواد   ووف سووكة المكوور  

 مسكوكات اليلي ة هارون الركيد التف جاا  ف الدينار من ا الن وص التالية :
 ال إله إال           الوجه   المركب :

 هللا وحد     
 ال كريك له     

 بال دى ودين الح  ليل ر  على الدين كله . ال امش : محمد رسوا هللا أرسله
 محمد رسوا هللا            الل ر    المركب :

 مما أمر به عبد هللا     
 هرون أمير المؤمنين     

 .3ال امش : بسا هللا ضرء هذا الدينر سنة أربع وثمانين ومئة

أنوه تأكيود ويعل  نواهض عبود الوربا  علوى ل وور اسوا اليلي وة علوى الودينار ألوا مورة ب
لسلطته الكرعية كيلي ة للمسلمين ، ومن ناحية أيرى إل واراً للودور اإلعالموف للسوكة ، 
ليكعر الناس بأنه هو اليلي ة الكرعف وليس جع ر ابن محمد ال وادي الوذي نب وء كوولف 

 .4للع د ولو ل ترة ق يرة
ون و ف المقـابا كانت مسكوكات إ ريقية  وف هوذ  ال تورة يوـالية مون الونص  هور 

أمير المؤمنين ( واكت ت بذكر  عبد هللا ( ، ولكن ا تميوبت بل وور الرمووب علوى الودينار 
ا .   ف مركب الوجه وتحت الن وص يل ور كوكا هوالا 807هـ /192المضروء سنة 

، بينما  ف الجانء األيسر من ن وص مركب الل ر يل ر ككا ع ا ب ا تقويس ي ي  

                                                           
ابن األثير ، أبو الحسن على ، الكاما  ف التاريخ ، تحقي  محمد يوس  الدقا  ، دار الكتء العلمية  - 2

؛ النا ري ، االستق اا أليبار دوا المغرء األق ى ،  113 ، ص 5،  1998،  3، بيروت ، ط
،ص   1ا ،  1954تحقي  جع ر النا ري ، ومحمد النا ري ، دار الكتاء ، الدار البيضاا ، 

   136- 135ص
عبد الربا  ، ناهض، المسكوكات، وبارة التعلويا العوالف والبحوث العلموف، بغوداد،  د.ت(،ص ص  -  3

85 – 87 . 
 . 87سه ، ص المرجع ن  4
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أما ن وص دينار هوذ  ال تورة  )5( ن بككا مقوسربما يكون جبااً يمثا الحر  أل  ولك
 بككا عاا  كانت مرتبة على النحو التالف :

 ال إله إال   الوجه    المركب : 
 هللا وحد     
 ال كريك له     

 ال امش : محمد رسوا هللا أرسله بال دى ودين الح  ليل ر  على الدين كله .
 
 

 (1لوحه:                     لء      الل ر   المركب :           
 محمد    
 رسوا    
 هللا                                                           
 عبد هللا     

 
(ء هذا الدينر سنة إحدى ومائتين ال امش : بسا هللا ضر

6
(. 

ا يحموا العبوارات  817هوـ/202سا وهناك دينار  ير مون سونة  1.8وهذا الدينار بقطر 
عدا إضا ة إسا   بيادة هللا (  ف السطر االيير مون ن ووص مركوب الل ور لتحوا  ن س ا

ا. وتوالت الدنانير على هذا النحوو 816هـ/201محا عبد هللا  ف الدينار المضروء سنة 
ا ، و  أحمود ( سونة  846هوـ/ 232ولا يتغير ب ا سوى االسا  كان     محمد (  وف سونة 

ا ، و  إبوراهيا (  868هـ/ 255ا و  868هـ/ 254ا ثا   محمد ( سنة  861هـ /  247
 . 7 ا 900هـ / 287سنة 

أما بالنسبة لدراها األ البة  قد استمرت  ف الضرء دون أن يل ر علي وا تغييور  
ا حمووا  ووف  807هووـ /  192كبيوور علووى مسووتوى الن وووص  الوودرها المضووروء سوونة 

ا نلواا الحلقوات علوى ن وص مركب الوجه وبالتحديد  و  السطر األوا ككا هالا . أم
الل وور  كانووت ثووالث حلقووات موبعووة علووى ل وور الوودرها اسووتمراراً لنلوواا الحلقووات علووى 

 .8السابقة لأل لبة  المسكوكات  ف  ترة والة العباسيين
وبي وص الن وص وتطورها على مسكوكات األ البة ،  أك ر األحداث تلك  

ا 817هوـ /  223-201ألوا   الثورة التف قادها من ور بن ن ر الطنبذي ضد بيوادة ا
                                                           

العجووابف ، حاموود ، جووامع المسووكوكات العربيووة با ريقيووة ، المع وود القووومف لألثووار وال نووون ، تووونس ،  5

 . 31 د.ت( ،ص
 

6   -  WWW. Islamic golden coins .net , 11.9.2004,NO,1 
 I bad , NO,2,3,4,5,6(                                                .1انلرلوحه    7
 . 31حامد العجابف ، المرجع الساب   ص   8
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،  9ا  824هـ/209ا (  قد قاا الطنبذي بثورته واستولى على مدينة القيروان سنة  837-
وضرء مسكوكاته اليا ة من الدراها التف أبدا  ي ا كلموة    لوء (  وف السوطر األوا 
من ن وص مركب الوجه إلى  عدا ( و ف السطر األيير أبدا اسا   بيوادة هللا ( إلوى   

 من ور بن ن ر (  كانت  ورة مسكوكاته كالتالف :
 ال إله إال           الوجه   المركب :

 هللا وحد      
 ال كريك له     

 ال امش : بسا هللا ضرء هذا الدرها با ريقية سنة عكرة ومئتين .
 عدا           الل ر    المركب :

 محمد     
 رسوا هللا    
 من ور بن ن ر    
  من ور    

ى الودين كلوه ولوو كور  ال امش: محمد رسوا هللا أرسله بال دى ودين الح  ليل ر  عل   
 .10المكركون

ضورء ربوع  ولما كانت مضاع ات السكة متو رة بكثرة  ف منطقة إ ريقية بحيث
، ما يد ع للحديث عن الحدث الثانف الذي عر  بثوورة الودراها ، 11الدرها وثمن الدرها 
إحودى األحوداث البواربة  وف  تورة حكوا األ البوة ،  قود قوـاا إبوراهيا  تلك الثورة التوف تبعود

 12  ا ( بمحاولة " ... اليرو  عن التعاما بالوبن " 903 –875هـ/ 290-261الثانف  

 ف أسوا  القيروان وقرر أن يح ل م الل الناس بضرء دراها  حاح قيمة كا عكرة 
ح النقودي  وارت قيموة الودينار تؤيوذ تساوي ديناراً ، وللداللة على مدى أثر هذا اإل وال

 .13نسبة لقيمت ا مقابا الدينار   ر اً ال وبناً وقد أطل  على دراهمه العكارية
هوـ /  296- 290وهناك رواية عن مسكوكات  له بعث ب ا بيادة هللا الثالوث   

ا(  908- 902هوووـ /  295-28ا( إلوووى اليلي وووة العباسوووف المكت وووف بوووا    909 – 903

                                                           
 . 102 – 98،ص  ص 1ابن عذارى ، الم در الساب  ،    9

محمد باقر الحسينف ، " دراسات  ف نقود الثوار والكعارات والمناسبات المضروبة  ف إ ريقية "  -  10

 .34، ص  7ا ، العدد  1976، مجلة المسكوكات ،   السنة 
هللا ، رياض الن وس ، تحقي  بكير البكوس ، دار الغرء اإلسالمف ، بيروت  المالكف ، أبوبكر عبد 11

 . 526،  494، 360، ص ص  1ا ،  1994،  2، ط
؛ عبد هللا العروى ، مجما تاريخ  121-120،ص  ص  1ابن عذارى ، الم در الساب  ،    12

 . 39ا ، ص  1994المغرء ، المركب الثقا ف العربف، بيروت ، 
 
اء ، حسن حسنف ، ورقات عن الحضارة العربية بأ ريقية التونسية ، مكتبة المنار، تونس عبد الوه 13
 . 434ا ، القسا األوا ، ص1972، 
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رة  ال  درها وبن كا واحد من ا عكور دراهوا . وألو  دينوار  وف كوا دينوار  كانت عك
 عكر دنانير وقد كتء على تلك المسكوكات ن وص من الكعر جاا  ي ا :

 أن قد ك ـاك هللا أمـرك كله        الوجه :       يا سائراً نحو اليليـ ة قا له 
 للـه دون اليلي ـة سلهسي  ا      ببيــادة هللا بن عبـد هللا              

 الل ر :
 ما ينبري لك بالكقا  منـا        إال استبـاح حريمــه وأحله       

 .14أعما  عن طر  ال دى وأضله  من ال يرى لك طاعة  ا  قـد         
إال أنه لا يبعثر على كفا من هذ  المسكوكات . ولكن ما ت ضف به ن ووص الكوعر مون 

  المسوكوكات تكوكا طلوء نجودة مون اليلي وة  وف لوا تنوامف معلومات يؤكود علوى أن هوذ
اليطر اإلسماعيلف / ال اطمف بوالمغرء العربوف اإلسوالمف ،  ن و و ا تودا علوى مودى 

 التمسك بالوالا لليلي ة العباسف .
و ف ن اية هذ  ال كر  يبقى التساؤا عن مودى اسوتقالا األ البوة عون يال وة بنوف  

تارييية عون المنطقوة قيود الدراسوة إال وتوذكر أن األ البوة العباس ؟  ال تكاد تيلو دراسة 
ويرى الباحث أن الملاهر التف د عت الموؤريين القودامى  15استقلوا با ريقية عن المكر 

والمحدثين على حد سواا ، والتف يحرص أ لب ا على أن تكون المسكوكات مون بين وا ، 
ة  ووف ضووا الرؤيووة العربيووة إال أن األموور هنووا كووان علووى مووا يبوودو يطوووة إداريووة متقدموو

اإلسووالمية التووف دأبووت علووى تطبيوو   كوورة التكامووا بووين أقوواليا دار اإلسووالا ، وينطلوو  هووذا 
الرأي من أن ملاهر   االستقالا ( ال تعدو كون ا بيادة  ف ال الحيات الممنوحة للوالف 
، يا ووة إذا مووا توضوول أن اليلي ووة هووارون الركوويد الووذي أعطووى هووذا  االسووتقالا( كووان 

بأن ين ء ابون  –يتديا  ف كؤون اإلمارة إلى حد كبير ،  قد أو ى على سبيا المثاا 
ا ( قاضياً على إ ريقيوة ""  كوان مون إكوراا اليلي وة لوه  811-745هـ/196-128 انا  

ابن  انا [ إذا كتء كتاباً إلبراهيا بن األ لء يقوا إلبراهيا  يه [.. وأنا ال أ ك لوك كتابواً 
لكن مدى ال الحيات الذي ينو  لوه الباحوث  16ك إلى كتاء ابن  انا "حتى يكون مع كتاب

متولي ا من قبا كان على مستوى إدارة اإلقليا .  مثالً كانت والية قضاا أطرابلس تستند ل
وعلى مستوى المسكوكات لا تكر أيوة مسوكوكة  وف إ ريقيوة لقطوع دعووة   17أمير إ ريقية

                                                           
 . 434المرجع ن سه، ص  14
حسين مؤنس   -وعن هذ  الدراسات التف تقطع باستقالا األ البة عن اليال ة العباسية  ، راجع  : - 15

؛    255، ص  1ا ،    1992الع ر الحديث للنكر ، بيروت، ، تاريخ المغرء وحضارته ، مطابع
 . 79عبد هللا العروى ، المرجع الساب ، ص 

القاضف عياض ، عياض بن موسف السبتف ، ترتيء المدارك  وتقريء المسالك لمعر ة أعالا  - 16

 . 12مذهء األماا مالك ، وبارة األوقا  والكئون اإلسالمية ، المغرء ،  د.ت( ، ص
حسان عباس ، تاريخ ليبيا منذ ال تل العربف حتى مطلع القرن التاسع ال جري ، دار ليبيا، بنغابي، إ  17

؛ محمد الطالبف ، الدولة األ لبية ، ترجمة المنجف ال يادي ، دار الغرء  101- 100د.ت ، ص 
 . 219ا ، ص 1985اإلسالمف ، بيروت ، 
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لمرحلة التارييية التف كغل ا األ البة هف المرحلة بنف العباس ، وهذا ما يد ع للقوا بأن ا
الثانية بعد مرحلة التأسيس  ف منطقة إ ريقية لذا كان البد من تو ير مثا هذ  ال الحيات 
لأل البووة يا ووة بعوود أن اسووتقلت معلووا أجووباا المغوورء العربووف اإلسووالمف بن سوو ا عوون 

اليووـال ة ألن تقوووي مركووب اليال ووة العباسووية  كونووت إمووارات مسووتقلة األموور الووذي دعووى  
إمووارات المغوورء األوسووط  ووف مواج ووة  –بموونح ا المبيوود موون ال ووالحيات  –األ ووـالبة 
ألن ووا ال تسووتطيع السوويطرة علووى المنطقووة بووالقوة باعتبووار أن ووا ذات حساسووية  18واألق وى 

بحكا موقع ا على المسالك التجارية المؤدية لبالد السودان ،   ذا ما أكد  ابن يلدون مون 
ن المناط  الواقعة على المسالك التجارية كانت حساسة لدرجة حرص السلطة المركبية أ

، ولكون يبقوى التسواؤا عون  19كية أن يؤثر ذلك علوى التجوـارة على عدا التعرض ل ـا ي
ا ( بووأن  837-816هووـ/ 223-201الوودا ع الووذي كووان وراا قيوواا بيووادة هللا بوون األ لووء  

ا ( كيسوووواً موووون المسووووكوكات  833-813هووووـ/218- 198يبعووووث لليلي ووووة المووووأمون    
قد يبدو من هذا العما أنوه تأكيود مون بيوادة هللا بون األ لوء  المضروبة بأسماا االدارسة ؟

على ان  اا إ ريقية عن يال وة بنوف العبواس ، إال أنوه بوالرجوع لروايوة ابون األثيور عون 
بيوادة هللا بون األ لوء ات اقية هارون الركيد مع إبراهيا بن األ لء يتضول أن موا قواا بوه 

أموا و ووا مسوكوكات االدارسوة 20 كان يرمف من ورائه لتوذكير اليال وة ب وذ  االت اقيوة 
إل ريقيووة  وويمكن أن يكووون بسووبء جودت ووا يا ووة وأن المسووكوكات ال ضووية  ووف إ ريقيووة 

 .21مر الذي تسبء  ف ثورة الدراها ك دت نوعاً من التدهور أياا إبراهيا الثانف األ
 

 مارات المغرب األوسط و األقصى المعاصرة لألغالبة .مسكوكات إ
 م(. 908-757هـ/296-140إمارة بني مدرار )  

إن المعلومات عن تأسيس اإلمارة ال غيرة  ف سجلماسة على يد بنف مدرار  ف  
إال أن  22. تكاد تكون متو رة لحد كبير  ا 757هـ /  140 ترة بمنية مبكرة بحدود سنة 

ة يطال ا نوع من الغمووض ،  لوا يكور إلي وا  وف المودونات التاريييوة مسكوكات هذ  ال تر
المعا رة أو الالحقة ل ترة تأسيس اإلمارة . وكذلك لا تكر نكرات المجموعات العالميوة 
عن كفا من ا ، إال أنه و ف  ترة الن وذ ال اطمف ذاعت كو رة مسوكوكات سجلماسوة مون 

وابع ا  قد و لت إلى األندلس وتا التوداوا ب وا الدنانير الذهبية ، لتتعدى حدود الواحة وت
 كسكة معتر  ب ا من قبا اليال ة األموية  ف األندلس . 

                                                           
 .300-299الطالبى ، المرجع الساب   ،ص ص   18
ابن يلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، العبر وديوان المبتدأ واليبر ،دار الكتاء اللبنانف ، بيروت ،   19

 . 120، ص 5 د.ت(،  
سمير كما ، " حكا محمد بن  الل بن بي س   الكالبف ( بدمك  كما تل ر  النقود " ، مجلة   20

 . 13،ص 6ا ، المجلد  1994اليرموك للمسكوكات ، السنة 
 . 313، ص 5ثير ،الم در الساب  ،  ابن األ  21
 . 121-120، ص  1ابن عذارى ، الم در الساب  ،    22
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 316  ذا ما أكد  ابن عذارى من أن اليلي ة عبد الورحمن النا ور   أعلون يال توـه سونة 
ا( اسوتورد ل وا  936هوـ/325ا ( عندما قاا ببناا مدينة البهراا بحدود سونة   928هـ  /
اا من قرطاجنة با ريقية ومون توونس " ...وكوان األمنواا الوذين يجلبونوه عبود هللا بون الري

يووونس وحسوون القرطبووف وعلووف بوون جع وور االسووكندرانف وكووان النا وور ي وول ا علووى كووا 
و وف هوذا الونص  23 ريامة بثالثة دنانير ، وعلى كوا سوارية بثمانيوة دنوانير سجلماسوية "

يار  نطا  الواحة، وهذا األمر على ما يبودو إثبات لكرعية تداوا مسكوكات سجلماسة 
ا ( حيوث  1235-1147هوـ/633-541أنه قد استمر عدة قرون حتوى  تورة الموحودين   

 .24المعرو ة بالدنانير العكرية  يكار لدنانير سجلماسة
أما أكثر مسكوكات سجلماسة ك رة   ف تلك التف اكت رت باسا الكاكريه ، ذلك  

ابوون عووا المنت وور سوومكو والووف سجلماسووة موون قبووا  –ون أن محموود بوون ال ووتل بوون ميموو
ا 921هوـ/316أستغا انكغاا ال اطميين بثورة أبو يبيد ميلد بن كيداد سنة  –ال اطميين 

ويلع ابن عمه واست رد بالحكا ويلع طاعة ال اطميين ، كما ضرء السكة باسومه وتلقوء 
أعلوون الوووالا  –طميين وبعوود أن يلووع طاعووة ال ووا –وتووذكر الم ووـادر أنووه 25  بالكوواكر  
إال أن أحد الباحثين المحدثين يرى أن مناداة الكاكر   بالدعوة لبنف العبواس ( 26للعباسيين

كانووت ل وود  سياسووف ، وهووو تأليووء أهووا السوونة بووبالد المغوورء العربووف اإلسووالمف ضوود 
ال اطميين الكيعة ، ويعتمد  ف ذلك الرأي علوى أن مسوكوكات الكواكر   ضوربت باسومه 

( لن سووه دون اليلي ووة وهوودا 27ه اتيووذ لقووء   أميوور المووؤمنين (  اليلي ووة العباسووف وانوودون 
األمر على درجة كبيرة من ال وحة لووال أنوه لوا يورد علوى مسوكوكات الكواكر   أي نبوذ 

 . 28 لطاعة اليل اا العباسيين
دى والجدير بالذكر أن مسكوكات الكاكر   تبعد وثائ  تارييية ت وحل موا ورد لو        

المدونـات التـارييية وعلى رأس ـا رواية ابن يلدون الذي أورد أنه تلقء   بالكاكر بوا  
ا   وف ن ووص  947هـ/336(وال حيل ما ورد على المسكوكات التف تعود لسنة 29(  

                                                           
حوا هذ  اإلمارة راجع :لمياا محمد سالا كر الدين ، بعض مالمل أبمة ا ريقية اإلقت ادية ، دار   23

 .38 -30، ص ص  1999الكتء الوطنية  ، بنغابي ، 
 . 231، ص 2ابن عذارى ، الم در الساب  ،    24
 .231، ص2الم در ن سه ،    25
 
؛ محمود إسماعيا عبد الراب  ، اليوار   ف بالد 138،ص8ابن األثير،الم در الساب ،   26

 223ا ، ص ص  1985الرابع ال جري ، دار الثقا ة ، الدار البيضاا ،  المغرء حتى منت   القرن
-226 . 

 . 113، ص  1ي ،  الم در الساب  ،  ؛ النا ر 131، ص 6ابن يلدون ، الم در الساب  ،    27
 . 130-129محمود إسماعيا عبد الراب  ، المرجع الساب ،ص ص  28
29  WWW. Islamic golden coins .net , 15.9.2004,NO,1 
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( إال أنووه وعلووى 30   مركووب الوجووه من ووا جوواا  اإلموواا / محموود / رسوووا هللا / الكوواكر   (
ا ييتلو  موع الودينار  746هوـ /  335دينار  ير يحما تاريخ سنة الر ا من ذلك   ناك 

 الساب  حوا قضية الدعوة لبنف العباس  كانت قرااة ن و ه على النحو التالف :
 ال إله إال            الوجه   المركب :

 هللا وحد      
 ال كريك له     
 بن ال تل     

 الح  ليل ر ال امش : محمد رسوا هللا أرسله بال دى ودين 
   على الدين كله ولو كر  المكركون.

 اإلماا           الل ر   المركب : 
 محمد     
 رسوا     
 هللا     
 2لوحه :           المتقف        
 الكاكر     
       

 
                                                                         .                             31ال امش : بسا هللا ضرء هذا الدينر سنة يمس وثلثين وثلثمائة 

والملحولة الم مة على هذا الدينار أنه أكد أوالً الوالا لليال ة العباسية ومن ج ة أيرى 
 ان ن و ه بادت  ف عدد أسطر مركب الوجه و الل ور بسوبء بيوادة حجوا المسوكوكة 

معموا عليه  ف ن وص هذا الدينار   وف كموا ل ور ال على حساء السمك ، أما األمر ال
تيتلوو  كثيووراً عوون ن وووص المسووكوكات  ووف ع وود األ البووة التووف كانووت بوودورها تحوواكف 

، إال أن 32المسكوكات العباسية  ف المكر  ، وهذا موا ورد لودى أحود البواحثين المحودثين 
ييية واألدبية على حد اإلضا ة  ف هذا المقاا تكمن  ف أنه ونتيجة لسكوت المدونات التار

سووواا عوون ذكوور مسووكوكات إمووارة بنووف موودرار  ووف سجلماسووة  ووف المرحلووة األولووى موون 
التأسيس  من المرجل أن تكون مسكوكات سجلماسة  ف بدايت ا كانت تحاكف المسكوكات 

 العباسية لذا لا تكر إلي ا الم ادر الميتل ة .
                                                           

 . 131، ص 1؛ النا ري ،الم در الساب  ،   131، ص  6،   الم در الساب بن يلدون ، ا  30
 
 . 207ال امش 224رجع الساب  ،صمحمود إسماعيا عبد الراب  ، الم 31
 -وييتل  هذا الدينار  ف النص   المتقف   ( مع دينار مايلب وحوا هذا الموضوع قارن : -  32

WWW.Islamic golden coins .net ,15.9.2004,NO,1 ; Miles ,Near Eastern 

numismatics , Iconography , American  university of Beirut , 1974 , p201; 

 (.2وانلرلوحه 
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ى موا يبودو أن الكواكر   بودأ وقبا ن ايوة هوذ  ال كور  تبقوى اإلكوارة إلوى أنوه وعلو 
 956هوـ/345يل ر بيادة  ف سلطته بحيث رسا لقباً جديداً على الدينار المضروء سونة 

 ا  أضا  لقء  أمير المؤمنين(  كانت قرااة ن وص دينار  على النحو التالف :
 عبد هللا            الوجه   المركب :

 ال إله إال هللا    
 وحد  ال كريك له     
 أمير المؤمنين    

 ال امش :..................
 اإلماا     الل ر    المركب : 

 محمد رسوا هللا     
 الكاكر       

 .33نر سنة يمس وأربعين وثلثمائة ال امش : بسا هللا ضرء هذا الدي
وربما تكوون قورااة ن ووص هوذا الودينار هوف التوف د عوت الوبعض للقووا بوأن الكواكر   

لوجوه بودأت ، إال أن األمر ميتل  كا االيتال   قرااة ن وص مركوب ا تسمى باليال ة
وهوذا االسوا  البواً موا يورد علوى المسوكوكات العباسوية كاكوارة ألسوا  34باسا   عبود هللا ( 

 .35و عبد هللا / اليلي ة العباسفاليلي ة . ومن هنا  المق ود بأمير المؤمنين ه
 م(.908-778\هـ296-160/162إمارة بني رستم في تاهرت )

يبوودو أن نقووص المعلومووات عوون مسووكوكات سجلماسووة  ووف المرحلووة األولووى موون  
التأسيس ، قد تسرء لتاهرت إبان حكا بنف رستا  لا تذكر المدونات التاريييوة سووى موا 
أورد  الن وسف بأن ا سوكوا مسوكوكات ا مون ذهوء بوالد السوودان وموع ذلوك لوا يوذكر عون 

ن روايتووه تؤكوود علووى اسووتمرار عمووا مؤسسووـة دار و وو  هووذ  المسووكوكات كوويئاً ، إال أ
وأموـاا مكوكلة عودا تو وـر  36 الضرء  ف إ ـدار المسكوكوـات  وف لوا حكوا بنوف رسوتا

المسكوكات المضروبة  وف تواهرت أو المعلوموات عن وا. يمكون إلقواا نلورة علوى مكاييوا 
ت اإلكوارة مدعماً لقياس ال كرة التف سوبق –ولو نلرياً  –وموابين تاهرت لتكون مديالً 

إلي ا  ف الموضوع الساب  .  من ضمن مقارنة البكري الذي أورد عن مكاييا تاهرت أن 

                                                           
هـ (، رسالة  334-132األيضر أبو القاسا العيساوي ، دولة بنف العباس والدويالت اإلسالمية     33

 . 97ا ، ص2000ماجستير  ير منكورة ، جامعة ال اتل ، 
34  Lane – Poole , catalogue of the collection of the Arabic coins presented in 

the khleivial library ,London ,1874,vol 1,P328    ؛محمود إسماعيا عبد الراب ، المرجع
    207 .   ال امش 224ص   الساب  ، 

 . 207ال امش ، 244ص محمود إسماعيا عبد الراب  ، المرجع الساب ،  35
ا 1966الحسينف ، محمد باقر ، العمله اإلسالمية  ف الع د األتابكف ، مطبعة دار الجاحل ، بغداد ،   36

 . 29، ص
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وبالنلر للق يب القيروانف بكيا  37لون به يمسة أق بة ون   قرطبية " " مدها الذي يكتا
وب ذا تكوون مكاييوا تواهرت تحموا  38"يمسة أق بة  ير ستة أمداد "  قرطبة   و يساوي

ال  عن مكاييا القيروان ولكن بككا يسير ، أما بالنسبة للرطوا   وو  وف نوعاً من االيت
يوروان " عكورة أرطواا  ل ليوه "  تاهرت يا ة رطا اللحـا يمسوـة أرطوـاا بينموا  وف الق

وهذ  المقارنة تقود للتساؤا عن وبن المسكوكات  ف تاهرت ها كان مطابقاً لموا كوان 39
أوبان ومكاييا تاهرت ايتل ت عون مثيالت وا  وف  ف سائر أقاليا دار اإلسالا ؟ سيما وأن 

القيروان . ولكن الثابوت أنوه قود توا توداوا المسوكوكات ال ضوية بووبن يونقص عون وبن وا 
الكرعف ،   ذا ما ح ا  ف القيروان األمر الذي تسبء  وف ثوورة الودراها ضود إبوراهيا 

لنسوبة للباحوث أن ولكن لا تكن هناك أية إكارة حسء ما تيسور اإلطوالع عليوه با40  الثانف
هناك دنانير ذهبية بوبن ينقص عن وبن وا الكورعف ، إال أنوه نتيجوة الضوطالع تواهرت 

يا وة موع المكوـر  العربوف اإلسوالمف  –بحكا موقع ا الجغرا وف  –بدور تجاري كبير 
األمر الذي د ـع أحد الباحثين المحدثين للقـــوا: " أن اليوار    41 وبالد السودان الغربف

با نيه وال  ريه [ وإن تسببوا  ف ت اقا أبمات بالد المغرء االقت ادية  ف ع ر   اال
الثووورات ، يعووبى ل ووا ال ضووا  ووف انتعوواش أحوال ووا االقت ووادية  ووف ع وور االسووتقرار 

(، ومن هذاالنص يتضل أن تاهرت وسجلماسة على حد سواا كانتا على قدر 42السياسف 
ذات الطوابع التجواري لويس بالضورورة أن تطبوع  كبير من القوة االقت ادية ، وألن البالد

إال أن األموور هنووا ييتلوو  السوويما وان   43–مثلمووا كووان  ووف مكووة  –مسووكوكات ا اليا ووة 
تاهرت كانت على ات اا تجاري وبككا وثي  موع بوالد السوودان الغربوف الغنيوة بمعودن 

ك يد ع للقوا الذهء الذي يمثا قواا الواردات لتاهرت ، إلى جانء إكارة الن وسف كا ذل
بأنه ال يستبعد أن تكوون تواهرت قود عر وت  وناعة دينوار الوذهء المكوابه  وف ن و وه 
ووبنه لمسكوكات األ البة ومن ثا العباسيين ،  أما معر وة تواهرت ل وناعة السوكة   وذا 

لوودى أحوود البوواحثين  - ضووال عوون روايووة الن وسووف  -األموور يكوواد يقطووع الكووك  يووه إذ يوورد

                                                           
 .نقال عن الن وسى. 115ص األيضر العيساوي ، المرجع الساب ، -  37
البكري ، أبو عبيد ، المسالك والممالك ، تحقي  أدريان  ان ليو ن وأندري  يري ، الدار العربية   38

 . 736، ص 2ا ،  1992تونس ،  –للكتاء ، ليبيا 
 . 678، ص 2الم در ن سه ،    39
 
 .735،  678، ص ص  2الم در ن سه ،    40
 .121-120، ص ص   1ابن عذارى ، الم در الساب  ،    41
 .131 -79راجع : العيساوي ، المرجع الساب  ، ص ص   42
 . 238ص محمود إسماعيا عبد الراب ، المرجع الساب ،  43
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رس حتى ثور على مسكوكات رستمية  ف أطالا مدينة تاهرت ولا تدالمحدثين أنه تا الع
 .44ثمانينات القرن الماضف 

 . م (919-788هـ/ 307 – 172) المسكوكات االدريسية 
إن الدارس للمسكوكات  ف ع د االدارسة يجد ن سه أماا عدد من المسائا الم مة  

عوت مون معودنف ال ضوة أو مسكوكات االدارسوة طب –إن لا تكن كا  –،  أول ا أن أ لء 
المسكوكات  ف عدوتف مدينوة  واس النحاس ، وذلك على الر ا من وجود دارين لضرء 

كما أن أ لء التقديرات  ف المدونات التاريييوة التوف كتبوت عون  واس كانوت بالودراها  45
وال ذكر للدينار  ابن أبف برع ذكر  ف حديثه عن ال د  الذي يستير  من الن ر الذي 

 اس أنه " يقوا مقاا الجوهر الن يس تباع الحبة منه بمثقواا أو اقوا أو أكثور "  يك  مدينة
(وهذا النص بدور  يكير الستيداا كلمة مثقاا / الوبن للذهء، وهذا موا يود ع إلعوادة 46 

النلر  ف ما مر عن مسكوكات بنف رستا  ف تاهرت إال أن الموق  هنا ييتل  ، إذ أنوه 
ينة  اس وما جاورها من مدن السك االدريسية كانت موقعاً ليس من المستبعد أن تكون مد

( ، بالمقارنوووة موووع تووواهرت وسجلماسوووة المحطتوووان التجاريتوووان 4747مسوووت لكاً نوعوووا موووا 
الرئيسيتان اللتان ي ا إلي ما ذهء بالد السودان / المادة الياا ل وناعة السوكة . واللتوان 

 قوود  (48بووـال د السووـودان الغربووف كانتووا علووى عالقووة وثيقووة بالمكوور  العربووف اإلسووالمف و
بسويطرة االدارسوة  سرت لاهرة اسوتيداا الودراها  وف مدينوة  واس علوى أن وا ذات  ولة 

 ووف موودينتف   تد ووه وبيووب ( اللتووين ل تتووا أنلووار الجغرا ووف ابوون   49علووى منوواجا ال ضووة 
لكون  (50يرذاذبه لغناهما بمعدن ال ضة يوالا القورن الثالوث ال جوري / التاسوع المويالدي 

المدق   ف تاريخ المنطقة حيب الدراسة يجد ن سه أما التسواؤا عون احتمواا تطبيو  عاموا 
المركب واألطرا  الذي اعتمد  أحود البواحثين المحودثين  وف ت سوير سو ولة  وتل المغورء 

                                                           
الدار ا(، 10-9هـ /4-3الجنحانى ، الحبيء ، المغرء اإلسالمف الحياة االقت ادية واالجتماعية    -  44

 . 135التونسية للنكر ، د.ت ، ص
ابن أبى برع ، علف ، األنيس المطرء بروض القرطاس  ف أيبار ملوك المغرء و تاريخ مدينة   45

؛ مؤل  مج وا ، رسالة  ف ذكر من أسس  اس ،  43ا، ص1972 اس ، دار المن ور ، الرباط ، 
م ور على ميكرو يلا، ورقه  10988،  9732ميطوط بال يئة الم رية العامة للكتاء ، تحت رقا 

.  610؛ مؤل  مج وا ، يطط مدينة  اس ، ميطوط بال يئة الم رية العامة للكتاء ، تحت رقا 47
 .35م ور علف ميكرو يلا ، ورقه  9989بلدان تيمور ، 

 . 35، 31،32الم در ن سه ، ص ص   46
  األ ا  ، عالا الكتء، بيروت ، اإلدريسف ، أبو عبد هللا الكري  ، نبهة المكتا   ف ايترا -  47

 . 246، ص 1،  1989
 .198-196لمياا كر الدين ، المرجع الساب  ، ص ص   48
يالد حسين محمود ، حضارة مدينة  اس  ف ع ر االدارسة، رسالة ماجستير  ير منكورة،   49

 . 156ا ، ص 2000-جامعة القاهرة،
لك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ،  د.ت( ، عن هاتين المدينتين انلر: ابن يرذاذبه ، المسا  50

 . 88ص
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، واألنودلس كموا هوو معلووا 51 األق ى ، حيث أكار الرتباط المغرء األق وى باألنودلس
ية ع ر والة األمويين حتى بداية القرن الرابع هجري / توق ت عن سك الدنانير منذ ن ا

ومون هوذا المنطلو  تكوون وحودة النقود المقبولوة / الودرها ال ضوف  وف  52  العاكر الميالدي
األندلس / المركب على األرجل هف التف تا اعتمادها  ف المغرء األق ى / الطر  لدى 

 إمارة االدارسة .
ة موون كووقين األوا أن المسووكوكات االدريسووية تحوواكف أمووا المسووألة الثانيووة   ووف مركبوو     

 قد حملت مثالً الكلمة   بخ (  وف  53 وبككا كبير مسكوكات األ البة من حيث الن وص
السوووطر األييووور مووون ن ووووص مركوووب الل ووور  وووف مسوووكوكة مووون ضووورء تا  وووا سووونة 

كما نقكت أعلى ن وص مركوب الل ور  وف دراهوا مون ضورء مدينوة 54 ا 787هـ/171
وضورء مدينوة وبقوور 55 ا792هـ/176ا و790هـ/ 174ا و789هـ/173 وليله سنوات

بة  ف أ مات سنة وكذلك عبارة   بخ بخ ( على الدراها المضرو 56 ا 842هـ/228سنة 
وهذا العرض بدور  يكير للكو  الثوانف 58ا 818هـ/20والعالية سنة   57ا  813هـ/ 198

يوة الدولوة االدريسوية للمودن الذي يتعل  بأن السلطة المركبية  ف  اس قود سومحت منوذ بدا
  ،59 الياضعة لسيطرت ا بضرء المسكوكات

أما المسألة الثالثة   ف تتعل  بأن مسكوكات  واس األولوى لعبوت دوراً  وف تحديود  
تاريخ تأسيس مدينة  اس التف تذكر الروايات التارييية / المدونات أن تأسيس ا كان سونة 

                                                           
 ELGAأبو و  ، محمود أحمد ، مقدمة  ف تاريخ المغرء االجتماعف واالقت ادي ، منكورات  -  51

 . 131ا ، ص1997، مالطا ، 
    -ا وحوا هذا الموضوع قارن : 724هـ /  106و ير ذكر لدينار من ضرء األندلس كان سنة   52

؛  ابن حيان القرطبف ، المقتبس  ف أيبار األندلس ،  297، ص 2، الم در الساب   ،  ابن عذارى 
؛ لي ف برو نساا ،  243ا ، ص  1983تحقي  عبد الرحمن على الحجف ، دار الثقا ة ، بيروت ، 

 ؛173بيروت  د.ت (  ص ، ترجمة ، ذوقان قرقوط ، دار مكتبة الحياة  حضارة العرء  ف األندلس
Miles , the coinage of the Umayyad of Spain, The American Numismatic          

New York ciety , 1950 ,Part  one , p.118  
  قارن مع الجبا الياص باأل البة .  53
رمضان ، عاط  من ور محمد ، الكتابات  ير القر نية على النقود اإلسالمية  ف المغرء   54

 . 20  ، القاهرة ،  د.ت( ،صواألندلس ، مكتبة بهراا الكر
55  Lavoix , , catalogue des Monnaies Arab Musulimansin de  la Bibio The que 

national Epergne Et Afriaue ,  Paris , 1891 , vol .2,P377.                 
بنغابي ،  ع ي ف ، باسا  الح ، المسكوكات اإلسالمية ، الناكر كركة اليليج العربف للن ط ،  56

 . 92ا ، ص1996
العليوى ، محمد ، " ا مات دار ضرء المسكوكات اإلدريسية " ، ترجمة  ابي حداد ، مجلة   57

 . 62، ص5ا ، مجلد 1993اليرموك للمسكوكات ، جامعة اليرموك ، أربد ، األردن ، 
ومحمد  الح  لي ف برو نساا ، اإلسالا  ف المغرء واألندلس ، ترجمة السيد عبد العبيب سالا  58

 . 17ا ، ص  1990الدين حلمف ، مؤسسة كباء الجامعة ، اإلسكندرية ، 
 . 63-62، ص  محمد العليوى ، المرجع الساب ،  59
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وا قوه ابون أبوف برع الوذي يوذكر أن بدايوة وي60  ا   ذا ما أكد  ابن عوذارى808هـ/ 193
،  (61ا 808هوـ/193ا وتمواا العموا سونة 807هوـ/182العما  ف بنواا المدينوة كوان سونة 

-172ولكن ين رد الحسن الوبان بذكر أن المدينوة قود تأسسوت  وف ع ود إدريوس األكبور  
وموون يووالا المسووكوكات المكتكوو ة أكووار  62 ا801هووـ/185ا( سوونة  801-788هووـ/185
ا. كما أكار لوجـود درهوا  يور 804هـ/189لدرها  ضف ضرء بمدينة  اس سنة  ال وا

. وهووو مح ووول  ووـف مدينووة  (63ا 801هووـ /185يحمووا اسووا مدينووة  وواس وتوواريخ   السوونة 
( األمر الذي يدعا رواية الحسن الوبان وي حل روايتف ابن عذارى وابن 64  يـاركو 

دارسة ب اس تغيير جديد بنقش اسا أبف برع ، ومن جانء  ير يل ر على مسكوكات اال
ا ولوا يعود ذكور  825هوـ/210ا حتوى سونة  819هوـ/204العالية بدالً من  واس منوذ سونة 

ا إذ يل ور االسوا    واس ( مون  979هوـ/369السا  واس علوى المسوكوكات إال بعود سونة 
وب ذا تكون المسكوكات االدريسية من ضرء مدينوة  واس قود 65  جديد على درها  اطمف

 185مجاالً للكك أن تأسيس المدينوة كوان علوى يود إدريوس األكبور سونة  عما ال يدأثبتت ب
 ا. 801هـ/

والمسألة األييرة تتعل  بتطوور الن ووص علوى المسوكوكات االدريسوية ، إذ بودا  
 ا . يحمـا الن وص التالية : 813هـ/ 198الدرها المضروء  ف أ مات سنة 

 ال إله إال           الوجه    المركب :
 هللا وحد     
 ال كريك له     

ال امش : محمد رسوا هللا أرسله بال ودى وديون الحو  ليل ور  علوى الودين كلوه ولوو كور  
 المكركون.

 بخ   الل ر    المركب : 
 محمد رسوا هللا    
 إدريس     
 علف     

                                                           
 . 211، ص  1ابن عذارى ، الم در الساب  ،   -  60
؛ إسماعيا سرهنك ، حقائ  األيبار من دوا البحار ،  38ابن أبف برع ، الم در الساب  ، ص  61

 . 286، ص 1هـ،   1312عة األميرية ، بوال  ، م ر ، المطب
الوبان ، الحسن بن محمد ، و   إ ريقيا ، ترجمة محمد حجف ومحمد األيضر ، دار الغرء   62

 .135ا ، ص 1983،  2اإلسالمف ، بيروت ، ط
63  Lavoix , A catalogue des Monnaies ……, Vol.2 , pp377-378 
 . 15ا  ف المغرء واألندلس ، ص لي ف برو نساا ، اإلسال -  64
 . 156ص  يالد حسين محمود ، المرجع الساب ،  65
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 (  .66ال امش : بسا هللا ضرء هذا الدرها بأ مات سنة ثمان وتسعين ومائه  
 هـ  كانت كالتالف : 218أللقاء  ف درها سنة وتبداد ا

 ال إله إال           الوجه    المركب :
 هللا وحد      
 ال كريك له     
 محمد    
 ال امش : محمد رسوا ..........          

 المنت ر با            الل ر   المركب :
 محمد المقتدر با      
 محمد رسوا هللا     

 
 

 (.67ضرء هذا الدرها بوليله سنة ثمان عكر ومئتين   ال امش :
 (3لوحه :  

 
 
 
 
 

والجوودير بالووذكر أن ن وووص هووذا الوودرها تت وو  مووع مووا ورد  ووف روايووة الحلبووف بكووكا 
( ، لكووون الملحوووول علي وووا أن وووا تحووواكف المسوووكوكات العباسوووية ، إال أن التطوووور 68كبيووور 

ا بدت األلقاء تتطور وتأيذ مكان ا المرحلف لمسكوكات االدارسة لا يق  عند هذا الحد ب
ا  843هـ/228يا ة على ل ر المسكوكة   ف الدرها الذي ضرء بمدينة وبقور سنة 

ن ور / بون المنت ور /  . جاا  ف ن وص مركب الل ر   بخ / المقتدر با / عيسوى بون
األمر الذي يثير التساؤا عن ألقاء األمير علف ابن محمد بن إدريس     69عيسى / علف 

ا ( ومدى تأثير اليطوة التف قاا ب ا األمير محمد بن إدريس  848-835هـ/ 234- 221
ا ( الووذي قسووا مووا ورثووه موون موودن المغوورء  835- 828هووـ/ 221 – 213بوون إدريووس   

                                                           
 . 68محمد العليوى ، المرجع الساب ، ، ص  66
 . 92، ص   باسا ع ي ف ، المرجع الساب  -  67
أبو العباس أحمد بن عبد الحف ، الحلبف ، كتاء الدر الن يس والنور األنيس  ف مناقء اإلماا إدريس   68

 . 282هـ ، ص  1314إدريس ،  اس ، المغرء ، بن 
 . 92باسا ع ي ف ، المرجع الساب ،   ص   69
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على إيوته .  ما مدى ال الحيات الممنوحة ل ا ؟ وهوا توق وت  –عن والد   –األق ى 
 . (70عند إدرا  ألقاب ا على المسكوكات ؟ 

مموا سووب  يمكوون اسووتيالص العديوود موون المسووائا التووف اتضووحت موون يووالا عوورض        
وتحليووا مسووكوكات المغوورء العربووف اإلسووالمف  ووف هووذ  المرحلووة التاريييووة ،  قوود كانووت 
المرحليووة أ ضووا وسوويلة لتغييوور تنسووي  الن وووص وت ا وويل ا ، منوود مرحلتووى األ البووة 

مف ، ولكون هوذ  المرحليوة تيضوع وال كوك واإلمارات المستقلة بوالمغرء العربوف اإلسوال
لعاما ال يقا عن ا أهمية وهو ي و ية المنطقوة قيود الدراسوة ، وهوذا موا يجور للحوديث 
عوون موون ج الدراسووة الووذي طبوو  يووالا هووذا العمووا ،  علووى الوور ا موون يطووورة من جيووة 
 المقارنووة بالمماثلووة ألن ووا قوود ال تعطووف ال ووورة الواضووحة للمغوورء مقارنووة بالمكوور  أو
العكس اليتال  العواما المؤثرة  ف المسكوكات  ف كا منطقة على حد ، وهنا ال يجوب 
التعميا بالنتائج ، إال أن المقارنة  ف هذا العما كانت من يالا الحالة اليا ة  لوا يق ود 
ب ا تيل  إقليا عن إقليا  ير من أقاليا دار اإلسالا كما تلمول أ لوء الدراسوات السوابقة ، 

الباحث تطبيق ا ب د  توضيل التباين على مستوى الن وص وتنسيق ا على وإنما حاوا 
سطل المسكوكة ، لليرو  ب ورة أوضل لمدى أثر المسكوكات  وف الجانوء الحضواري 
من تاريخ المغرء العربف اإلسالمف ، وإبراب ي و ية المنطقة التف ال يجووب التعمويا 

لمق ود  ف هدا الموضوع هو تطبي   ف إطال  األحكاا على مسكوكات ا.كما أن ال د  ا
النلرية العلمية اليا ة بعلمف التاريخ و اآلثار والتف تقضف بأن المسوكوكة أ ود  مون 
الروايووة التاريييووة علووى اعتبووار أن ن و وو ا معا وووة لألحووداث ،علووى عكووس الروايووة 

موه ، التارييية التف كانت  ف الغالء تدون بعد تماا الحدث لكون هودا األمور ال يمكون تعمي
ألن النص التارييف هو األير يككا ركيبة أساسية يستعين ب ا األثاري  من جانبوه لسود 
ثغرات النقص ، ورسا ال ورة األمثا للقطعة األثرية ، با و الموقع أآلثاري بأكمله ،لدا 

 أراد الباحث تطبي  هد  ال ورة من العما العلمف ر ا ما يكوب ا من تق ير. 

                                                           
 . 54-51ابن أبف برع ، الم در الساب  ،ص  ص  -حوا هذا الموضوع انلر :  70
 
 


