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       امللخص:

      تصامي                      السااد  عرار المايالدي   ،                                              ظهر في مقاطعة الر بإيران في القرن العاشر الهجري

           يبلا  طولهاا    ،                                            الفضية؛ حيث ضربت على شكل أسالك طويلة من الفضة          للمسكوكات             جديد ومبتكر 

                            وقد يطوى هذا السلك على نفسه    ،  ج    2.2  :  4                 وتراوح وزنها بين   ،   م    1.2        وقطرها:    ،  س     01  :   01

         الالتيني.  U                    مرتين بحيث يربه حرف 

   ماان         بياارا   ك                                                                          ولمااا كاناات قوالاا  السااك التقليديااة تسااتهدم فااي سااك هااذن ازسااالك الطويلااة فااإن جاا  ا  

             ويمكان مان لاال     ،                               وتظهار النصاوا الكتابياة  يار كاملاة            المساكوكات،                            كتاباتها كان ال يظهار علاى هاذن 

                                                                                  دراسااة مجموعااة كبياارذ ماان هااذن المسااكوكات معرفااة مااا ياانقب عليهااا ماان كتابااات برااكل واضاا . وهااذا 

        ي العصاار           وباادأ سااكه فاا   ،                   نساابة  ىلااى مقاطعااة الر   ،        الالرينيااة          المسااكوكات                          التصاامي  المبتكاار عاارف باساا  

                                                           باإلضافة ىلاى الحكاام المحلياين فاي شابه القاارذ الهندياة حتاى سايالن    ،                         كما سكه العثمانيون أيضا     ،      الصفوي

  ،    مناه   ت                        لجاودذ معادن الفضاة الاذي ساك            فاي التجاارذ    ية      الالرين          المسكوكات               وقد ذاعت شهرذ   ،           )سري النكا(

      .      الجديد   ا                  والتي تناس  تصميمه   ،          جمع في ح م ت   ت    وكان   ،              على أسا  الوزن   ا      ُ        وكان يُتعامل به

      وضاربت                                                                             وانترر تداو  هذا النوع من المسكوكات في التجارذ العالمية بصاورذ كبيارذ وساريعة، 

                                                                             ، كما ت  تداولها في الج يرذ العربية علي نطاق واسع، وبصفة لاصة فاي التجاارذ عبار                 منها كميات كبيرذ

                              وسااوف نقااوم فااى هااذا البحااث بدراسااة    .    نكااا(                                  شاابه القااارذ الهنديااة حتااى ساايالن )سااري ال               الهلاايا العربااي و

                                                                                             المسكوكات الالرينية من حيث نرأتها وتطورها وطريقة الصناعة وقيمها النقدياة وانتراارها وتاداولها فاى 

                                                                            أسواق التجارذ العالمية فى المررق اإلسالمي بصفة عامة والهليا العربي بصفة لاصة.

                                        صاا، ىيران، الهند، هرم ، الهليا العربي.                            الريني، نقود، تجارذ، قصدير، ر                    الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

During the tenth century AH, the sixteenth century AD, a new and innovative 

design of silver coins appeared; in the Iranian province of Lar. This design was struck 

in the form of long silver wires, with a length of 10: 12 cm, a diameter: 2.5 mm, and a 

weight ranging between 4: 5.5 g, and this wire may be folded on itself twice so that it 

resembles the Latin letter “U.”   

And since the traditional dies were used for minting these long wires, a large 

part of their inscriptions did not appear on these coins, so the inscriptional texts 

appear incomplete. However by studying a wide range of these coins, their 

inscriptions can be clearly identified. This innovative design, known as the Larin coin, 

was attributed to the province of Lar and it began to be minted in the Safavid era, as 

did the Ottomans, as well as the local rulers of the Indian subcontinent until Ceylon 

(Sri Lanka). The fame of the Larin coins in commerce became popular for the quality 

of the silver metal, from which it was minted. These coins were circulated on the 

basis of weight, and collected in bundles, which fit its new design.  

The circulation of this type of coins spread in global trade in a large and fast 

manner, and large quantities were struck, and it was also circulated in the Arabian 

Peninsula on a large scale, especially in trade across the Arabian Gulf and the Indian 

subcontinent to Ceylon (Sri Lanka).  

The circulation of this type of coins spread in global trade in a wide and fast 

manner, besides, large quantities were struck, and it was also circulated in the Arabian 

Peninsula on a large scale, especially in trade across the Arabian Gulf and the Indian 

subcontinent to Ceylon (Sri Lanka).  

In this research, the Larin numismatics will be examined in terms of their 

origin and development, the method of industry, their values, their spread and 

circulation in the global trade markets in the Islamic East  in general and the Arabian 

Gulf in particular. 

Keywords:  Larin, Coins, Commerce, Tin, Lead, Iran, India, Hormuz, Arabian Gulf. 
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      دقمة::  امل

                                  طا  للمبادلااة بااين النااا ، وتسااهيال   ي                                              النقااود فااى أصاالها أداذ اقتصااادية، الترعاات لتكااون وساا

             وقاد تطاور دور    ،                                                                     لمعامالت التجارية بين ازفراد والجماعات، لذلك كانت عص  الحياذ فى العال  ل

                                             ساسية كوساي  للمبادلاة ىنماا صاارت رما ا  مان رماوز  ز                    ذ على أدا  وظيفتها ا  صر    د قا ع            النقود فل  ت

                                                                                         الدولة تعكس جوانا  الحيااذ المهتلفاة فيهاا مان الناحياة السياساية واالجتماعياة والدينياة والمذهبياة 

                                                                             وقد حظيت النقود كأداذ اقتصاادية باهتماام الحكاام والادو  علاى مار العصاور باعتبارهاا   ،       و يرها

                                     فهاااى تعبااار بصاااورذ واضاااحة عماااا يصاااي  النظاااام    ،    ادية                 لقاااوذ الدولاااة االقتصااا         الحقيقاااي        المقياااا  

                                            ا  اقتصاديا  قوياا  وثابتاا  تضارق نقاودا  جيادذ  م                                      ى من قوذ أو ضعف، فالدو  التى تمتلك نظا     قتصاد  اال

  ،         والتجاااري        النقاادي                                                                    العيااار، وعلااى وزن ثاباات، وتلقااى رواجااا  تجاريااا  كبياارا  فااى أسااواق التااداو  

                                                 اق العالمياة، وتتجااوز كال الحادود السياساية والدينيااة                                     وتصاب  نقاودا  دولياة معتارف بهاا فاى ازساو

                      والجغرافية بين الدو .

                                    المضاااطرق والضاااعيف فاااإن نقودهاااا تعكاااس هاااذا           االقتصاااادي                     أماااا الااادو  ذات النظاااام 

                                                                          االضطراق من لال  نقص عيارهاا، واضاطراق وزنهاا، وانهفاضاه عان الاوزن المقارر، وتفقاد 

                                               لها مما يفس  المجا  أمام العماالت ازجنبياة القوياة                 ويرفض النا  تداو         التجاري                  هذن النقود قبولها 

                   لغ و ازسواق المحلية
0
                                                                       فالنقود الجيدذ والمقبولة فى التاداو  محلياا  وعالمياا  تعبار عان قاوذ الدولاة    .

                                                                                          التى أصدرتها من الناحية االقتصادية، أما النقود الرديئة فال تجد الرواج الالزم لها فى المعاامالت 

      ضعيف.         اقتصادي                 ة، وتعبر عن نظام                    الداللية أو الهارجي

    ها          وذلاك التصاال        اإلساالمي                                                          وقد لعبات النقاود دورا  مهماا  فاى الحيااذ االقتصاادية فاى العاال  

                                                                                بجوان  مهمة فى الرريعة اإلسالمية من حيث المعاامالت والعباادات والصاداق والاديات والوقاف 

              وال كاذ و يرها
1
                                                              لذلك حظيات النقاود بأهمياة لاصاة فاى العصار اإلساالمي، وساعى الحكاام ىلاى    .

                                                                                   ضب  وزنها وسكها على عيار جيد حتى تقوم بدورها الررعي فى أدا  ال كاذ وسائر المعاامالت. 

                                                                                      وعندما انفصلت العديد من الدو  عن كيان الهالفة اإلسالمية والتلفت أوزان نقودها وعيارها قام 

                                                                      اع العال  اإلسالمي بوضاع المللفاات التاى تحادد قيماة ال كااذ باالنقود الجارياة،                   الفقها  فى معظ  بق

                                   لل كاذ بالنقود المتداولة فى عصرن.                                       ه وقياسها على المقدار الذى أقرن رسو  َّللاه 
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                                         يمثل حدا  فاصال  في تاريخ النقود العالمية   0                                         وفي هذا اإلطار كان ظهور المسكوكات الالرينية

                                                                          مة والقبو  التجاري في أسواق التجارذ العالمية، وكان االنترار الواسع والسريع                   من حيث الركل والقي

                                                                                           لمسكوكة الالرين في التجارذ العالمية دليال  علي تعطب النظام النقدي العالمي لمسكوكات جديدذ  يار 

                                                                                          تقليدية تكسر ذلك الجمود الذي أصاق المسكوكات سوا  من حيث الركل أو المضمون أو القيمة لفترذ

                                                                                       طويلة من ال من، ازمر الذي دفع بعض الحكام ىلي محاولة وضع نظ  نقدية  ير تقليدياة قبال ظهاور 

                         الاذى وضاعه اإليلهاان كيهااتو         النقادي       النظاام            المحااوالت؛     هاذن            ولعال مان أها                       المسكوكات الالرينية،

      والاذي                                         م( حاك  دولة ىيلهانات المغو  فاى ىياران،    0194-    0190   ه/    094  -   091 )   (             ىيرنجين دورجى )

                              التاارع عملااة ورقيااة جدياادذ، وأبطاال        عناادما                                             حاااو  أن يكساار هااذا الجمااود فااي صااناعة المسااكوكات،

                                                          وكانات اززماة المالياة التاى شاهدتها دولاة المغاو  فاى عهاد كيهااتو    ؛                               التعامل بالنقود الذهبية والفضية

   :        لااع عليهااا                                                               الااذى دفااع كيهاااتو ىلااى اسااتهدام هااذن العملااة الورقيااة الجدياادذ والتااى أط   ى            السااب  الرئيساا

                                                    د مربعاة أو مساتطيلة الراكل، وقائماة ال واياا، كتا  عليهاا   ا                         وهى عبارذ عن قطعاة مان الكا    (؛     الجاو )

           ال ىلاه ىال    »                                                            ورية، يعلوهاا باللغاة العربياة شاهادذ التوحياد والرساالة المحمدياة  غ                 بعض الكتابات ازوي

                          دائرذ على الورقة المذكورذ         ث  رسمت    ،  جى ر                                 باإلضافة ىلى اس  الحاك  ىيرنجين دو   «           محمد رسو   

    .                                                                   كت  فى وسطها قيمتها النقدية، وكانت تتفاوت بين نصف دره  وعررذ دنانير

                                   ىنااه بتاااريخ ثالثااة وتسااعين وسااتمائة قاارر  »                                     كمااا نقااب علااى الورقااة عاادذ سااطور مضاامونها: 

      تصاادر                                                                                       السلطان تداو  هذا الجاو المبارك فى الممالك، فمن  يرن أو بدله يقتل هو وزوجته وأبناؤن، و

    تمااه  ل                                           . وقااد اكتساا  الجاااو شاارعيته فااى التااداو  ماان لااال   «                                 أموالااه وأمالكااه وتحااو  ىلااى بياات المااا 

                                                                          ور   كل هذن اإلجرا ات التى اتهذها كيهاتو من أجل طرح الجاو فى أسواق التداو     .      الملكي        بالهات  

                       اعتياده  على هذا النوع                                                                             بدال  من الدنانير والدراه  فإن النا  قد رفضوا التعامل بالنقود الجديدذ، لعدم

    لهاا         الرسامي                                   العملاة  يار المباركاة اساته ا   باالسا     ى أ   ، «           جاوناا مباارك »                          من النقود، واطلقوا عليهاا: 

       شايئا ،       جاد                                                              ُ . وقاد حااو  كيهااتو ىجباار الناا  علاى تاداو  الجااو، ولكان ذلاك لا  يُ  «         جاو مباارك »  :  و  وه
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                               بريا  عاصامة الدولاة، وبادأت نياران                                                     وفسدت أحوا  النا ، وأ لقات ازساواق، وعا  الهاراق مديناة ت

  .0                                                                الثورذ ترتعل ضد كيهاتو، وأدى ازمر فى النهاية ىلى ىلغا  هذا الجاو

                                                                                وتكمن ازهمية فى هذا النظام الجديد فى التوجه ىلى النقود الورقية زو  مارذ فاى العصار 

           الهطااق، ثا                                                               ، بعد أن كانت فكرذ مناذ صادر اإلساالم فاى عهاد أميار المالمنين عمار بان       اإلسالمي

                                                    ، ث  انتقلت ىلى أوربا بعد ذلك عن طريع الرحالة ماركو        المغولي         ان العصر  ب                 انتررت فى الصين ى

                                                            ولو، ث  تطورت هذن الفكرذ حتى صارت ىلى النقود الورقية الحديثة ب
1
.  

     الاذى    ، و                               في الهند في القارن الثاامن الهجاري                                           كذلك ل  يفل  النظام النقدي الجديد الذي ظهر 

   فااي     م(،     0220-    0212   ه/    521  -   512 )                                تغلااع، الساالطان محمااد باان تغلااع شااان               وضااعه حاااك  بنااى

                          نقادى بصاورذ رئيساية علاى جعال   ال                 ويقاوم هاذا النظاام                                        ىشباع التعطب العالمي لنظاام نقادي جدياد،

                                                                                     النقود النحاساية هاى النقاود الرئيساية، وتقاوم فاى التاداو  مقاام الاذه  والفضاة بضامان بيات ماا  

                       نقادى أن ياتهلص مان اززماة   ال           هاذا النظاام                   د بان تغلاع مان لاال                 حاو  السلطان محما      . وقد       الدولة

                        وعات الضهمة التى قام بها                                   المالية التى شهدتها بالدن بسب  المرر
2
                         وقد حاو  محمد بن تغلع فاى    .

                             ليكون العملة الرئيساية، وتكاون   -          وهو النحا -               رليص و ير مكلف       معدن                     هذا النظام أن يستهدم 

                                                            دراه ، وذلك بضمان الحكومة، وهو ما يعرف بالغطا  الحكومة لهذن                  سمية للدنانير وال ال           له القيمة ا

                                   ماع الجااو الاذى ساكه كيهااتو، وماع فكارذ   -             مان حياث الفكارذ-                   وهذا النظاام يتراابه   ،               العملة الجديدذ

                               النقود االئتمانية المعروفة اآلن.

                ، وعرفااات باااالنقود  ه 1  52   :     521                                            وقاااد ساااكت هاااذن النقاااود الجديااادذ فاااى الفتااارذ مااان سااانة 

      جباريااة إل ا
4

        النقاادي                    وقااد صااادف هااذا النظااام    ،                                            ، زن الساالطان محمااد أجباار النااا  علااى التعاماال بهااا

                                                           

John, Karl, Das Iranische Papiergeld. Ein Beitrage zur Kultur-und wrists chaftschichte Iran’s in der 

Mongol enzeit Archiv Orientalni (Prague) 10, 1938, pp. 308- 340; Fischel, Walter J., On the Iranian 

Paper Currency al-Caw [in Arabic] of The Mongol Period, JRAS, London 1939, pp. 601- 603.  

Rjgor, Dilip, Standerd Catalogue of sulanate coins of India, Bomby 1991, p. 80; Brown: CJ: The 

coins of India, London, 1922, pp. 74-75; Wright, Nelson, The Coinage and Metrology of the 

Sultans of Dehli, Delhi, 1936, pp. 166-167. 
4-

 Brown: India, p. 74; Wright, The Coinage and Metrology of the Sultans of Dehli, p. 166. 
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                                       قيااام النااا  بعماال مسااابك لاصااة لضاارق العملااة        أولهااا                                  الجديااد صااعوبات كثياارذ أدت ىلااى فرااله، 

                                                           الجديدذ من النحا ، مما أدى ىلى ى راق ازسواق بالنقود الم يفة
0
.    

                                          ازجانا  التعامال بهاذن النقاود، زنهاا تساب  لها                              هذن الصعوبات هو رفاض التجاار       وثاني

                                                                                       لسائر كبيرذ، لذلك كانوا يبيعاون منتجااته  بالاذه  والفضاة ويراترون وارداتها  باالنقود المحلياة 

        النحاسية
1
                                                                  هذن الصعوبات وأهمها فهو رفض الرعية التعامل بهذن النقاود، و ضابها مان       ثالث    أما    .

                                            بطاقاات عليهاا سابه وشاتمه ويرمونهاا بقصارن لايال ،                                         سلطانها صاح  هاذا النظاام، فكاانوا يكتباون

            ها سبه وشتمه  في                 فكان يقرؤها فيجد 
2
           ، وفراله فاى       النقادي                                     وقد أدت المعارضة الراعبية لهاذا النظاام   ، 

                                                               ىلى قيام الحكومة بسح  النقود الجديادذ مان ازساواق، واساتبدالها مارذ     به                       تلبية ر بات المتعاملين 

                                                   ذى أصاق الحكومة بهسائر فادحة من جرا  هذا االستبدا ،                                ألرى بالذه  والفضة، وهو ازمر ال

              النقود الجديدذ                كميات كبيرذ من                        زن النا  كانوا قد زيفوا 
4
.  

                                                                          ولكاان علااي العكااس ماان ذلااك تمامااا  فبعااد قاارنين فقاا  ماان هااذن المحاااوالت اإلبداعيااة لهلااع 

                فاي القارن العاشار                                                                        مسكوكات ونقود جديدذ  ير تقليدية كان التراع مسكوكة الالرين في مقاطعاة الر

                                                                                الهجري، وهي ذات تصمي  جديد ومبتكر للنقود الفضية؛ حيث ضربت على شاكل أساالك طويلاة مان 

         يطاوى هاذا          جا ، وقاد   2.2  :  4                     م ، ويتاراوح وزنهاا باين   1.2            س ، وقطرها:   01  :   01                 الفضة، يبل  طولها

       النقاود                                         الالتيني، وهذا التصمي  المبتكر عارف باسا   U                                   السلك على نفسه مرتين بحيث يربه حرف 

                                                                            الالرينية، نسبة  ىلاى مقاطعاة الر، ومناه أطلاع هاذا االسا  علاى هاذا الناوع مان المساكوكات
2

      . وقاد 

                                                                                  ذاعت شهرذ الالرين في التجارذ لجودذ معدن الفضة الذي سك منه، وضربت منها كميات كبيارذ، 

  .0      ُ                                                              وكان يُتعامل به على أسا  الوزن، وكان يجمع في ح م، وهو ما يناس  تصميمه

                                                           

Brown: India, p. 75.

Wood, Howland,  The Gampola Larin Hoard,  NNM,  ANS,  New York, 1934, p. 9; Mitchiner, 

Michael, The World of Islam, Oriental Coins and Their Values, London, 1977, p. 313; 

Farahbakhsh, H., Iranian Hammered Coinage 1500 - 1879 A.D./900 - 1296 A.H. Savais, Afghans, 

Afshars, Zands, Ghajars, West Berlin, 1975, p. 6.  

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p.  313; Farahbakhsh, 

Iranian,  p.6; Laere, Raf Van, The Iarin: trade money of the Arabian Gulf, ONS, No. 15, 1980, p.2. 



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

69 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

                                                                            وكة الالرين كانت مثاال  جيدا  للتحارر النقادي فاي التجاارذ، فالنظاام النقادي القادي        ىن مسك  

                                                                                     الذي اعتمد علي النقود المستديرذ التي يستل م لهاا الدقاة مان حياث الصاناعة والراكل والمضامون 

                                                                             والقيمة، وهو ازمر الذي تحررت مناه مساكوكة الالريان فصاارت ساهلة مان حياث عملياة الساك، 

                                                                         تتقيد بوزن ثابت، أو نقوش ضرورية ترتب  بديوان الحاك ، ولكنها كانت عملة أو               وصناعتها، ول  

                                                                                  نقودا  تحمل قيمتها فاي ذاتهاا فقا  مان حياث جاودذ معادن الفضاة، وتحارر شاكلها واعتمادهاا علاي 

                           الوزن بركل رئيسي في التداو 
0
.  

          اعتارا  فاي                                                                   ول  تلع هذن المسكوكة الجديدذ من حيث الراكل أو المضامون أو القيماة أي 

                                                                                          أسواق التداو  النقدي، وفي التجارذ العالمية، بل التقطتها أيدي النا  والتجار علاي حاد ساوا  فاي 

                              المتداولة فاي التجاارذ العالمياة    ة                                                         اشتياق لمسكوكة جديدذ مهتلفة، كسرت جمود المسكوكات التقليدي

               تجاارذ العالمياة                                                                  في ذلك الوقت، وفي  ضون سنوات قالئل  ا ت المساكوكات الالرينياة أساواق ال

                                                                                   فكان االنطالق ازو  من أسواق الهليا العربي والتي صارت فيها هي النقود الرئيساية وانترارت 

                                                                                      في الج يرذ العربية بأسرها، وتراجعت أمامهاا النقاود ازجنبياة ازلارى المتداولاة مثال الادوكات، 

                      ه  مان تلاك النقاود بهاذن                                                                    والريا ، والنقود العثمانية و يرها، وسارع النا  ىلي اساتبدا  ماا بحاوزت

                          المسكوكة الجديدذ من الالرين
1
.  

                                                                            وانطلقت المسكوكات الالرينية من سواحل الهليا العربي ىلي جنوق شارق سسايا، والهناد 

         ، والجا ر  (         سايري النكاا )                                                           حيث صارت هي النقود الرئيسية في هرم ، وج ر المالاديف، وسايالن

                                     آلن من اإلشارات التي وردت عن المساكوكات                  ولعل ما نعر  له ا                              الهندية، والبالد المحيطة بها.

                                                                                 الالرينية فاي المصاادر المهتلفاة ساوا  كتا  الرحالاة أو المصاادر التاريهياة يوضا  بجاال  مادي 

                                                                              الرواج الكبير لمسكوكة الالرين فاي منطقاة الرارق اإلساالمي والرارق ازقصاى وهاو ماا اعتبارن 

                           ي بحات وجاد طريقاة فاي التجاارذ                                                   الباحثون والملرلاون أن مساكوكة الالريان هاي التاراع ىساالم

                                        العالمية من لال  التجارذ في الهليا العربي
2
                                           ويلكد ذلك مسكوكات الالرين التي عثر عليها فاي    ،

                                                    بلدان الهليا العربي أثنا  الحفائر ومنها دولة اإلمارات
4
.  

  
                                                           

1-
 Wood, The Gampola Larin Hoard, p.28. 

2-
 Wood, The Gampola Larin Hoard, p.9. 

3-
 Wood, The Gampola Larin Hoard,  p. 9; Walker, J., The Arabian Larin.Islamic Culture, 10, 1936, 

pp. 95 - 96;  Potts, D.T., Six Copper Tawilah from northeastern Arabia, Arab. Arch. Epig. 2, 1991, 

pp. 196 - 207. 
4-

   Sasaki, Tatsuo & Sasaki, Hanae, 1995 Excavations at Jazirat Al- Hulayla, Ras al- Khaimah, 

Bulletin of Archaeology, The University of Kanazawa, Vol.23, 1996, p.32. 
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ً                                  أواًل: ةسكوك: الالرين يف مملك: الر وإيران:    

                                      القاارن الساااد  الهجااري، وتأسساات فيهااا دولااة                                    اسااتقلت ج ياارذ الر عاان ىيااران منااذ نهايااة 

                                        واستمرت حتي القرن العاشر الهجاري حاين قاام    ،ـ  ه   294                                   مستقلة علي يد قط  الدين مليد في سنة

 م    0202    هااـ/    952                                                            الرااان الصاافوي طهماساا  ازو  بعاا   سلاار حكامهااا ىبااراهي  لااان فااي ساانة 
0
.     

                                 الجديد والمبتكر من النقود الفضية                                                        ويتفع الباحثون علي أن الظهور ازو  للمسكوكة ذات التصمي  

                                                                        كااان فااي مقاطعااة الر فااي القاارن العاشاار الهجااري، حيااث ضااربت علااى شااكل أسااالك طويلااة ماان 

             وقد يطوى هذا    ،  ج    2.2  :  4                 وتراوح وزنها بين    ،  م    1.2        وقطرها:    ،  س   01  :   01          يبل  طولها   ،     الفضة

                عارف باسا  النقاود                       وهذا التصامي  المبتكار  ،        الالتيني  U                                  السلك على نفسه مرتين بحيث يربه حرف

  .1                                             ومنه أطلع هذا االس  على هذا النوع من المسكوكات   ،                   نسبة  ىلى مقاطعة الر   ،        الالرينية

                                        من أشار ىلي أصل هذا النوع مان المساكوكات،     أو     Gasparo Balbi                 ويعد جاسبرو بالبي

                               ىن أو  مان قاام بساك هاذا الناوع مان  "           م حياث قاا :     0252                                 وهذن التسمية الالرين، وذلاك فاي سانة 

                                                                         ه  ملوك الر، الذين أسسوا دولة قوية في ىيران في ذلك الوقت، ولكنهاا صاارت اآلن            المسكوكات

 "          دولااة صااغيرذ
2

    مPietro Della Valle ( 0004    -0011     ،)                               . كااذلك أشااار كاال ماان بيتاارو ديااال فااا 

                                 م( والااذي زار ىيااران فااي تلااك الفتاارذ     0004    -0054 )Sir.John Chardin                   والسااير جااون كاااردين 

                                        ق أشاروا ىلي أن الالرين ضرق في الر زو  مرذ                و يرهما من الكتا
4
.  

-    0004                             ىيران ثالث مرات فاي الفتارذ باين   John Chardin                         وقد زار السير جون كاردين 

                                                       توجد  نقود علي امتداد سواحل الهليا العربي تعرف بمسكوكة  "                          م، وتحدث عن الالرين قائال :     0054

                                   كاان الراان عباا  ازكبار ملاك ىياران قاام                                                أو نقود الر، وهي عاصامة صاحرا  كارمنياا، وهاي مملكاة 

                                      . وهاذن القطعاة مان النقاود مصانوعة مان فضاة 2 "                                          بفتحها وضمها ىلي مملكته منذ ست سنوات ماضاية

                                                           

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p. 313; Farahbakhsh, 

Iranian, 1975. p. 6.  
3- 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9. 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p. 313; Farahbakhsh, 

Iranian, p. 6. 
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                                                                                       جيدذ وهي تساوي اثنين من الدنانير الفرنسية، والالرين له شكل  ري  جادا ، حياث يوجاد لاه طرفاان 

                                   هااي تمثال لاات  ازمياار أو الحااك ، وهااذن                                                أحادهما أطاو  قلاايال  مان اآللاار ماع عالماة صااغيرذ علياه، و

                          الهناد وامتاداد للايا جمبااي        ، ومنهاا                                                     العملة الغريبة سارعان ماا انترارت حتاي وصالت ىلاي كال الابالد

Gambay  0                                                                        والبالد المجاورذ، ويمكن القو  أن الالرين انتررت في التجارذ في كل بالد الررق.  

                       وجاودا  فاي مقاطعاة الر فاي            والاذي كاان م  Thomas Herbert                       أما الساير توماا  هيربارت 

                               بجاوار هاذن الباازارات توجاد صاناعة  "                                     م شاهد صناعة مساكوكة الالريان، حياث قاا :     0015    سنة 

                                                                                 الالرين، تلك النقود المرهورذ حياث تصانع مان فضاة نقياة لالصاة، ويانقب عليهاا اسا  ازميار أو 

                                                     من  ير اآليات القرسنية، ومان حياث القيماة فهاي تسااوي عرارذ        ازلرى                     الحاك  وبعض العبارات 

 "     بنساات
1
                                          وهنااك أيضاا  مديناة الر أو الرا، هنااك ماا يعاارف  "  : Pedro Teixeira              وياذكر الرحالاة    .

 "                                                                       بنقود الالري من فضة لالصة وجيدذ، والتي عرفت وانتررت في التجارذ عبر الررق
2
.  

                        من الر أي نماذج حتي اآلن.                                        ولم يصلنا من المسكوكات الالرينية المبكرة 

                              فهاي ليسات ناادرذ ويتاوافر الكثيار   (   04- 0             )لوحات أرقاام                                أما المسكوكات الالرينية الصفوية 

                                                                                    منهاا، وتحماال أساما  الحكااام الصافويين وضااربت فاي العديااد مان دور السااك المعتاادذ فااي ساك النقااود 

                             تداولاه فاي التجاارذ فاي المنطقاة                                 سك بقوالا  النقاود العادياة، وامتاد  ي                     ، وكان الالرين الصفوي      ازلرى

                                                                                   ير أنه يوجد نوع سلر من المسكوكات الالرينية الصفوية كان يت  سكه بواسطة قوال  رفيعة   ، 4    كلها

                   م( أو  حكااام الدولااة     0214-    0211                         ويعااد الرااان ىسااماعيل ازو  )  ، 2                      صاانعت لصيصااا  لسااك الالرياان

  .0                             هاية القرن السابع عرر الميالدي                                                        الصفوية الذي قام بسك النقود الالرينية، واستمرت تضرق حتي ن

                                          والااذي قااام بالعديااد ماان الاارحالت ىلااي ىيااران بااين   Tavernier                     أشااار الرحالااة تااافرينر    وقااد 

                                                                      م في رحلتة السادسة وتحت عنوان "نقود الج يرذ العربية" قا : النقود التي     0002-    0025     عامي 

                           نترار لادي الحكاام فاي الج يارذ                                                             أشرنا ىليها في الرس  الملحع تسمي الرين، هذا النوع من النقاود ا

                                                           
1- Chardin's, John, Travels in Persia, London, 1927, p. 287; Wood, The Gampola Larin Hoard, pp. 13-14. 
2-

 Herbert, Thomas, Some years travels into divers parts of Africa and Asia the Great describing more 

particularly the empires of Persia and Industan: interwoven with ... those parts during these later 

times 1665, London, 2011; Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 14. 
3- Teixeira, Pedro, The Travels of Pedro Teixeira: With His "Kings of Harmuz" and Extracts from His 

"Kings of Persia", Hakluyt Society, 1902, p. 241; Wood, The Gampola Larin Hoard, p.15. 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 17; Mitchiner, The World of Islam, p. 313; Farahbakhsh, 

Iranian, p. 6. 
5-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p.17. 

Davies, John, The voyages and travells of the ambassadors sent by Frederick, Duke of Holstein, to the 

great Duke of Muscovy and the King of Persia, London 1669; Wood, The Gampola Larin Hoard, 

p. 17; Mitchiner, The World of Islam,  p. 313; Farahbakhsh, Iranian, p. 6. 
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                                                                                          العربية وصار هو النقود الرئيسية في التجارذ، وكان النا  يسارعون ىلي استبدا  النقاود الذهبياة 

                                                                                من الرياالت والدوكات والكراون بهاذن المساكوكة مان الالريان، وكاان الالريان هاو المسايطر فاي 

                                بغداد، وفي تجارذ الهليا العرباي،                                                         أسواق التجارذ في الج يرذ العربية، وفي العراق في البصرذ و

                عباسي من الفضة.    21                                 الري تساوي تومان واحد أو ما يساوي     51        حيث كان 

                                                                        وماان لااال  هااذن الروايااة يتضاا  ماادي الاارواج الكبياار لمسااكوكة الالرياان فااي التجااارذ فااي 

                                                                               الهليا العربي، ولعل ذلك يفسر ازلتاام التاي ظهارت علاي مساكوكات الالريان بأساما  دور ساك 

                           وكاان بعضاها يراير ىلاي نصاف الر                                از، ق وين، كاشان، كنجاة و يرهاا،                 ة مثل تبري ، شير     مهتلف

                                                                                  كوحدذ نقدية من الالريان ولكان لا  يصالنا منهاا شا ، علاي أن الصاورذ التاي رسامها هاذا الرحالاة 

                     ترير ىلي الرين معتاد.

ً  ثانيًا:                         ةسكوكات الالرين يف هرةز:       

                                     وتأسست بها مملكة مستقلة في حاوالي سانة                                           استقلت مملكة هرم  عن السلغوريين في ىيران، 

             البرتغاليين             وت    وها من     م.    0211                                       وانض  ىليها كل من البحرين ومسق  في سنة     م،    0210    ـ/ ه   511

                                                                 ث  نجحت القوات اإلنجلي ية واإليرانية المتحالفة فاي احاتال  الج يارذ فاي     م،    0215    ـ/ ه   902       في سنة 

                                      هية التي وردت عان مساكوكات الالريان، كانات                         ولعل أقدم اإلشارات التاري   .0 م    0011    ـ/ ه    0120    سنة 

                                                                                     في هرم  حيث ظهرت في تجارتها كنقود مقبولة فاي التاداو ، ولعال أقادم ىشاارذ ىلاي ذلاك كانات فاي 

Tangas                وكان يطلع عليها   Gaspar Correia                       م بواسطة جازبار كوريا    0215    سنة 
1
.  

                              م وذلاك فاي كتااق دوراتاي بااربوزا     0205                                         وثمة ىشارذ ألري لها أهميتها في حوالي سنة 

Durte Barbosa    حيث وصاف فيهاا المساكوكات الالرينياة المتداولاة فاي ج يارذ هرما  حياث قاا                                                                

                                 عليهاا كتاباات بربرياة مان الجاانبين،   Like a bean                                      أنها مساكوكة طويلاة مان الفضاة ترابه الطاوق 

                                       ومعدن الفضاة المضاروبة مناه  اياة فاي الجاودذ  Tangas                وكان يطلع عليها 
2

                    . وقاد نقال العاال  دي 

       م، حياث     0212                     الوثاائع الملرلاة بسانة       ىحادى                         وصافا  مطاوال  عان الالريان مان    Da Cunha     كونها

 "                                       وأشار ىلي أنه كان منها نوعين قدي  وحديث  Tangas                         ىن الالرين كانت تعرف باس   "     قا : 
4
.  

                                              الالرينية توقفت بعد هذا الغ و المرترك لذلك فهاي                                ومن المحتمل أن صناعة المسكوكات 

                                                                              نااادرذ ولاا  يعثاار علااي الكثياار منهااا حتااي اآلن، حيااث يوجااد نماااذج نااادرذ ضااربت أثنااا  ساايطرذ 

                                                           
1-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9. 
2- 

Codrington, H.W, Coins of the Kings of Hormuz, N.Chr. 4th Ser, XIV, 1914, p. 160; Wood, The 

Gampola Larin Hoard, p. 10. 
3-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, pp.10-11. 
4-

 Da Cunha, Gerson, Contributions to the Study of Indo-portuguese Numismatics, Reprinted in 

Bombay 1883, p.12; Wood, The Gampola Larin Hoard, p.11. 
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-   921                                                                               البرتغاليين عليها، وذلك برعاياة حكاام هرما ، وعليهاا أساما  كال مان تاوران شاان الثااني )

  م(    0010-  04  02    ـ /  هااااا    0101-   950               م(، وفااااارو  شاااااان )    0202-    0242    ـ /  هااااا   951
0

        . وكانااااات 

                                                         مسكوكات الالرين في هرم  لها شهرذ كبيرذ في التجارذ العالمية
1

    كتا    Pyrard                ، حتي أن بيرارد 

                                                                                          في أوائل القرن السابع عرر الميالدي هناك نوعا  من النقود كان مرهورا  ومتداوال  في الهند وكان 

       من هرم                                                            يصنع في العديد من ازماكن،  ير أن أحسن هذن النقود كانت تأتي 
2
.  

                             المساكوكة المعروفاة باالالرين هاي  "                         عن مسكوكة الالرين في هرم :   Barret     باريت     وقا  

                                                                                      قطعة  ريبة من النقود ليس لهاا ماا يماثلهاا مان المساكوكات المتداولاة فاي العاال  المسايحي، وهاي 

                                                                                     عود صغير من الفضة أكبر من القلا  الاذي نساتهدمه فاي الكتاباة، وهاذا العاود ينثناي بحياث يلتقاي 

                                 ي كل الهند وسواحل الهلايا العرباي،                                                       طرفان، وهذا النوع من النقود هو ازكثر شهرذ في التجارذ ف

    41                                                                      وسااعر صاارف الالرياان يكااون الساات قطااع ماان الالرياان تساااوي دوكااة واحاادذ، والتااي تساااوي 

Medines    أو ثمانية قطع من عمالت حل                         " 
4
 .   

  Petro della Valle                                                      كمااا وردت ىشااارذ ىلااي مسااكوكة الالرياان بواسااطة بيتاارو دي الفااا  

                                           مسكوكة من الفضة وهي عود منثني مان الفضاة ذات           الالرين هي  "            م( حيث قا :     0010-    0004 )

                                                                            وزن معااين وهااي متداولااة فااي ازسااواق وعليهااا ألتااام بساايطة، هااي يطلااع عليهااا "الري" زنهااا 

 "                                               لرجت من لال  مملكة الر، وجري تداولها هناك زو  مرذ
2
.  

                                        أشار في قاموسه عند الحديث عن الالرين )فاي   de Bazinghen                        ير أن الرحالة الفرنسي 

          أن الالريان  "   :       حياث قاا   Jacques Savary                                        م( اقتباسا  منقوال  من قامو  تجااري للسايد     0504     سنة

                       يساوي ثالثة دناانير، وأن   Sols  00          ، وكان كل Sols                                 من النقود الفرنسية المعروفة بإس      01      يساوي 

 "  ..      دنانير   9                      زمرا  العرق كان يساوي                     الالرين الواحدذ لدي ا
0
 .   

          في الفتارذ   Goa                                                                  ومن ذلك أيضا  ما اشار ىليه كودرينجتون عن أحد الرحالة الذي زار جوا 

                                                                   أن التجارذ بواسطة السفن البرتغالية كانت تستهدم نقودا  من هرم  تعارف  "   : م    0255-    0252   من 

                                                           
1-

 Codrington, Coins, p.156; Wood, The Gampola Larin Hoard, pp.15-16; Mitchiner, The World of 

Islam, p. 314. 

3- 
Gray, Albert, The Voyage of Francois Pyrard of Laval: To the East Indies, the Maldives, the 

Moluccas and Brazil, Paris 1679, Vol. I, Chp.27; Codrington, H.W., Ceylon Coins and Currency, 

Colombo, 1924, p. 63; Wood, The Gampola Larin Hoard, p.16. 
4- 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p.11; Laere, The Iarin: trade money of the Arabian Gulf, p. 4. 
5-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, pp.11-12. 
6- 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p.13. 
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                                                                                        بالالرين والتي جا ت من ىيران، وكانوا يستبدلون النقود القادمة معه  مان البرتغاا  بالمساكوكات 

 "                                               رينية، وكانوا يرترون بها الورق و يرها من ازشيا    الال
0
.  

ً                                    ثالثًا: ةسكوك: الالرين يف المول: العثماني::      

                                                                                وقد اتهذت الدولة العثمانية مان البصارذ مركا ا  لصاناعة المساكوكات الالرينياة العثمانياة 

                                                           لتسااتهدم فااي التجااارذ فااي منطقااة الج ياارذ العربيااة والهلاايا العربااي   (   00-  02            لوحااات أرقااام  )

                                                                                      والسواحل الهندية، كما يظهر من الكنوز المكترفة والتي أظهرت أيضا  أن مسكوكة الالرين كانت 

                                                                                       تسك بقوال  المسكوكات العادية كما يظهر من نقوشها والتي يهتفي معظ  كتاباتها، وقد عثر علي 

   من                                                                                 العديد من مسكوكة الالرين العثمانية المضروبة في البصرذ في ج يرذ سيالن وتحمل اس  كل 

                                                                      الساالطان أحمااد ازو ، وىبااراهي ، وسااليمان، كلهااا ماان القاارن السااابع عراار الماايالدي
1
         وقااد أشااار    .

      م( هي     0014                                                   ىلي أن المسكوكات الفضية الرئيسية في البصرذ )في سنة   Pedro Teixeira        الرحالة 

                  المسكوكات الالرينية
2
       العربي                                                          ولعل ذلك يوض  مدي الرواج الكبير لمسكوكة الالرين في الهليا    .

                               والج يرذ العربية في ذلك الوقت.

ً                        رابعًا: ةسكوك: الالرين يف اهلنم:      

                                                       صاانعت مسااكوكات الالرياان فااي عاادذ مناااطع بالسااواحل الغربيااة للهنااد
4
           د  علااى ذلااك    .

                         الهلايا العرباي القادماة مان           فاى تجاارات                                                    مسكوكات الالرين التي ت  تداولها في الج يرذ العربياة و

   فاي        ماا جاا                                          ومن أقادم اإلشاارات لمساكوكة الالريان الهندياة           روذ لها.                           الهند وسواحلها والبالد المجا

      م وهااو     0250-    0202                               الااذي زار منطقااة الراارق فااي الفتاارذ   ، Caesar Frederike             كتاااق الرحالااة 

                                            يصف زيارته للكجرات أنه وجد بها مسكوكة الالرين
2
.  

   ان                      أن الالرياان جااا ت ماان ىياار "   :Goa                      عنااد حديثااه عاان نقااود جااوا   Pyrard             ويااذكر بياارارد 

                                                                               وهرم  وأماكن ألري، ومعظ  المسكوكات الفضية التي يقا  لها الرين جا ت مان هرما ، وهاي 

 "                            مصنوعة من أحسن فضة في العال 
0
   ُ   تُساجل                                          أما مساكوكات الالريان فاي مملكاة بيجاابور فكانات    .

                                                           
1- 

Codringitton, Ceylon Coins, P. 95; Wood, The Gampola Larin Hoard, p.13. 
2-

 Codringitton, Ceylon Coins, p.163.; Wood, The Gampola Larin Hoard, p.15.; Walker, The 

Arabian, pp. 95-96; Potts, Six Copper, pp.196-207; Laere, The Iarin: trade money of the Arabian 

Gulf, pp. 5-6.  
3-

 Codrington, H.W, Colombo M., Catalogue of Coins in the Colombo Museum, Part I, Ceylon 

government, 1914, p. 58; Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 15. 
4-

 Mitchiner, The World of Islam, pp. 313-316. 
5-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p.18. 
6-

 Codrington, Colombo, Catalogue of Coins in the Colombo Museum, Part I, p. 30; Wood, The 

Gampola Larin Hoard, p.15,  
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   ـ/  ها   955-   902 )                          المظفار علاي عااد  شاان ازو                                              عليها الكتابات العربياة ومعظمهاا تحمال اسا  أباو

              وعلااي عاااد  شااان      م(،    0020-    0015   ـ/  هاا    0105-    0125                   (، ومحمااد عاااد  شااان ) م    0251-    0225

                       ر عليهاا مكاان الساك دابال                       م(، وفاي بعاض ازحياان يظها    0051-    0020   ـ/  ها    0152-    0105       الثاني)

                                             ، وهي تقريبا  في لال  القرن السابع عرر الميالدي (  09-  05            لوحات أرقام  )          والتاريخ
0
.  

                   م ىلاي أن الالريان فاي     0029         د فاي سانة                                            وقد أشار الرحالة وندلسون والاذي زار هاذن الابال

                                                       بيجابور تقل قيمته في التداو  عن الالرين الفارسي )الصفوي(
1
.  

ً                           خاةسًا: ةسكوك: الالرين يف املالميف:      

                                     ميل  رق سيالن توجد ج ر المالديف والتي      411                               وفي جنوق  رق الهند علي بعد نحو 

               والصاينية، وعلاي    ،        والهندياة   ،   لياة                                                      ظهرت فيها مسكوكة الالريان ىلاي جانا  العدياد مان النقاود المح

                                                         اآلن مان مساكوكة الالريان التاي ساكت فاي المالاديف قليلاة ىال أن ماا    ى  ىلا       وصالنا               الر   من أن ماا 

                                                                                  وصلنا يثبت رواج هذا النوع مان المساكوكات، ومنهاا ماا يحمال اسا  السالطان محماد عمااد الادين 

                        م(، ويع ي ىلي سكندر ضرق     0055-    0045                          م(، واسكندر ىبراهي  ازو  )    0045-    0011      ازو  )

                                           سا  الري، وعرفات المساكوكات الالرينياة باسا  محلاي                                   َ   المسكوكات الدائرية والتي عرفت أيضاَ با

                    أي الري الفضة الطويلة  Cligu Rihi Lari   هو 
2
 .   

    شاار  أ                                                                        ولعل أقدم اإلشارات التاريهية عن المسكوكات الالرينية في ج ر المالاديف هاو ماا 

                               والاذي مكاث فاي جا ر المالاديف لمادذ   Pyrard de Laval                                    ىليه الرحالاة الفرنساي بيارارد دي الفاا  

                                   والنقود في هذن البالد مان الفضاة فقا ،  "             م، حيث قا :    0015-    0011                   سنوات في الفترذ من     لمس 

                                      مان نقودناا، وهاي مساكوكة طويلاة مثال ازصابع   Sous                                      والقطعة الواحدذ من الفضة تساوي ثمانياة 

                                                                                 وهي م دوجة، منثنياة، والسالطان يقاوم بساك هاذن النقاود فاي الج يارذ، ويهتمهاا باسامه بحاروف 

                                                    ماان الااذه  والفضااة ياات  تااداولها وتللااذ بأوزانهااا وقيمتهااا،        ازلاارى       زجنبيااة                 عربيااة، والنقااود ا

              ضاة ويات  البياع                                                                         ومسكوكة السلطان الالرين هي ازكثر قبوال  وتداوال  في التجارذ، وكانت تقطاع الف

                                                                 ، وال يمكن قبو  النقود الفضية مان  يار الاوزن، وكال شاهص لدياه ميا ان مان                   والررا  بها وزنا  

                                                           
1-

 Gray, Albert, The Voyage of Francois Pyrard of Laval: To the East Indies, the Maldives, the Moluccas 

and Brazil, Vol. II, Paris 1679, p.18; Mitchiner, The World of Islam, p. 315, Nos. 2305-2316. 
2-

 Mitchiner, The World of Islam, p. 315. 
3- 

Jackson, Robert, The Dominions, Emblems, and Coins of the South Indian Dynasties, Vol.IX, 

Harrison, 1913, pp.318-319.; Wood, The Gampola Larin Hoard, pp.19-20, nots. 43-44. 
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                                                                    كانت هناك نقود محلية من النحا  تساتهدم فاي العملياات التجارياة البسايطة،                 أجل هذا الغر ، و

 "                          منها يساوي قطعة الرين واحدذ       01111     وكان 
0
.  

ً                                   سادسًا: ةسكوك: الالرين يف سيالن )سري النكا(:      

 Fish                                         (، أو النقود السمكية المعقوفاة أو الهطافياة                 )من لطاف أو معقوف                  والنقود الهطافية

Hook   هو المصاطل  اإلنجليا ي الاذي أطلاع علاى هاذا الناوع مان المساكوكات بصافة لاصاة فاي                                                                      

  ، CoCu Reedi           ، وأحيانااا  KoKu Ridi                                            ج يارذ ساايالن، حيااث صااار االساا  المحلاي لهااا هناااك هااو 

                                                وكانت تعني المسكوكات الفضية المعقوفة أو الهطافية
1
.  

                               والتداو  النقدي في ج يرذ سيالن                                                  وقد شهدت مسكوكة الالرين انترارا  واسعا  في التجارذ 

                                  م وربما كان استهدام الالرين سابقا      0205                            ، وكان أقدم ظهور لها في سنة  (  12-  11            لوحات أرقام  )

                      ىلااي أن البرتغاااليين هاا    Dickinson            م، وقااد أشااار     0215                                   علاي الغاا و البرتغااالي للج ياارذ فااي سانة 

                                        الذين قدموا الالرين للتداو  في ج يرذ سيالن
2
                                   اإلشاارات التاريهياة لتاداو  الالريان فاي       توالت  و  . 

                                                                                        ج يرذ سيالن بواسطة البرتغاليين لفترذ طويلاة مان الا من، والاذين كاانوا ساببا  قوياا  فاي نقال هاذن 

                                                                              المسكوكات الالرينية ىلي أسواق التجارذ في منطقة الهليا العربي والج يرذ العربية.

  :              ةسكوك: الطويل:

                                 ي باالد اإلحساا  برابه الج يارذ العربياة                                  كذلك شاع استهدام النقاود الالرينياة فا
4
      وعرفات    ،

      أو مان    ،         مان النحاا      ا                              كماا ضاربت مساكوكات الطويلاة أيضا   ،              وضربت مان الفضاة   ،            باس  الطويلة

                                                                وقد اعتقد كل من ولي  بلجريف الاذي قاام ب ياارذ ىلاى الج يارذ العربياة    ،                     النحا  المهلوط بالفضة

                               مر أن نقد الطويلة يرجاع ىلاى عصار                          والمبرر ازمريكي صموئيل زو   ، م    0502  –      0501       في سنة 

                         وال يتوافاع ماع ماا وصالنا مان                         لكن هذا الرأي  يار صاحي    ،                                القرامطة في القرن العاشر الميالدي

   ،                                                                    بينما يذكر البعض اآللر أن مسكوكات الطويلة ضربت في شبه الج يرذ العربية   ،             نقود للقرامطة

 م    0220   ه/    525                     وأقدمها يرجع ىلى سنة 
2
 .   

                                                           
1-

 Gray, The Voyage of Francois Pyrard of Laval, Vol. II, 1679; Wood, The Gampola Larin Hoard, 

pp. 20-21. 
2-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p. 316; Laere, The Iarin: 

trade money of the Arabian Gulf, p. 3. 
3-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 20. 
4-

 Potts, D. T, Six copper Tawilah from northeastern Arabia, Arab. arch. epig. 2, 1991, p. 196.   

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p. 313; Farahbakhsh, 

Iranian, p. 6.  
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          الالريني::               صناع: املسكوكات 

                                                                           ل  تكن صاناعة الالريان صاعبة أو معقادذ مثال المساكوكات التقليدياة، فقاد اعتمادت براكل 

                                                                                  رئيس علي صهر معدن الفضة علي هيئة أسالك رفيعة، والتي ل  يكان هنااك قاعادذ ثابتاة لسامكها 

                                                                              ولكن كانات مهتلفاة ماا باين أساالك رفيعاة وأساالك ساميكة ىلاي حاد ماا، وكاان يات  تعريضاها مان 

                                                         ين لتصب  جاه ذ ومهيأذ تماما  لعملية السك بواسطة المطرقة.      الجانب

   أو   ،                                أن تكون سلكا  منفردا   يار ما دوج                     َ                     وكانت ازسالك تقطع أيضاَ بأطوا  مهتلفة، وىما 

                                                              وال يهت  كثيرا  بأن يكاون الطرفاان متوازياان أو متسااويان فاي الطاو                             يكون سلكا  طويال  يت  ثنية، 

                                                           ملكد أنه كان يلثر علي وزن قطعة الالرين، فكانت كل قطعة تهتلاف              ، وهو ازمر ال ه            ذاته عند ثني

                                                                    ماان حيااث الااوزن، لااذلك كااان الااوزن هااو القاعاادذ الرئيسااية فااي تااداو  المسااكوكات        ازلاارى   عاان 

                   الالرينية في التجارذ
0
.  

                                                                           أمااا القوالاا  التااي اسااتهدمت فااي سااك الالرياان فكاناات متنوعااة، ففااي الفتاارذ المبكاارذ لسااك 

                                                                     القوال  المستهدمة فاي ساك النقاود المعتاادذ الدائرياة الراكل، وهاذا تا  براكل                     الالرين استهدم فيها

                         ملكد في كل من هرم  وىيران
1
                                                   ولكن في فترذ الحقة في ىيران استهدمت قوالا  ضايقة صانعت    .

                 فاي جا ر المالاديف،                               الذي وجدنان في مساكوكات الالريان                                  لصيصا  لسك الالرين، وهو ازمر ذاته 

                                                                د،  ير أن منااطع ألاري بالهناد اساتمرت فاي اساتهدام القوالا  التقليدياة                       وفي والية بيجابور بالهن

                    المستديرذ لسك الالرين
2
.  

                                                                                      وفي سيالن أيضا  استمر استهدام القوال  التقليدية المستديرذ لسك الالرين في الفترذ المبكارذ 

    حجا                                                                                   ث  استهدمت قوال  ضيقة مهصصة لسك الالرين بعد ذلاك،  يار أنهاا أحياناا  لا  تكان تتفاع ماع

                     وأحياناا  كانات مساكوكة    .4                                                               مسكوكة الالرين، فكانت أحياناا  أكبار أو أصاغر مان حجا  المساكوكة ذاتهاا

                                                                                       الالرين تسك من جان  واحد فق  لذلك كان يستهدم قال  واحد فق  لسكها، وفي أحياناا  ألاري كانات 

  .2            ود التقليدية                                                                           تسك من الوجهين لذلك كان يت  استهدام قالبين علوي وسفلي شأنها في ذلك شأن النق

                                                           
1- 

Wood, The Gampola Larin Hoard, pp. 29-30. 

Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 9; Mitchiner, The World of Islam, p. 313; Farahbakhsh, 

Iranian, p. 6.  
3-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, pp. 26-27. 
4-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 27. 
5-

 Wood,The Gampola Larin Hoard, pp. 29-30. 
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                                                                                أما في حالة استهدام قال  واحد فكان يوضع فوق السلك بعد اعدادن ث  يات  الطارق علياه، 

                                                                                  وأحيانا  كان يستهدم القال  ذاته فاي ساك الاوجهين. ويالحا  فاي مساكوكات الالريان أن كثيار مان 

        لاذي يات                                                                             القوال  كانت تهتلف في أحجامها وكانت ال تتفع في كثير من ازحياان ماع حجا  السالك ا

                                                                                  السك عليه، لذلك كانت النقوش والكتابات وال لاارف  يار متوافقاة ماع المسااحة المهصصاة لهاا 

         علي السلك
0
                                                                        ولكن الغري  في بعض المسكوكات الالرينية أن قطع الالرين ذاتها المسكوكة كانت    .

                                                                  تستهدم كقوال  حيث تستهدم لسك أسالك جديدذ لتكون مسكوكات الرينية جديدذ
1
.  

      اخلامت:

                                                                               يكاد يتفع الباحثون على أن االستهدام ازو  للمسكوكات الالرينية كان في تجارذ الهليا   

                                                                                  العربي، ومنه انتقل ىلي عديد من بلدان الررق ازقصى، حيث يعد المسلمون ه  أصاحاق الفضال 

                                                                                  فااي التااراع هااذا النااوع ماان النقااود، كمااا أنهاا  أصااحاق الفضاال فااي الاارواج التجاااري الكبياار لهااذن 

                                                             سريعا  في التجارذ العالمية، وكان الهليا العربي هاو صااح  الفضال    ت           ، حيث انترر         المسكوكات

                        دان الهلاايا العربااي أثنااا                                                 ، ويلكااد ذلاك مسااكوكات الالرياان التااي عثار عليهااا فااي بلا           ازو  فاي ذلااك

                                                                             ، وحاين ذها  البرتغااليون ىلاي الهلايا العرباي وجادوا هاذا الناوع مان المساكوكات قاد بادأ        الحفائر

                                                                          تجارذ، ث  بدأ انترارن ىلي السواحل الغربية في الهند وج ر المالديف وسيالن.              استهدامه في ال

                                                                                     وقد شهد الهليا العربي تنوعا  كبيرا  في أناوع النقاود المتداولاة فياه، ماا باين نقاود محلياة، 

                                                                                         ونقود دولية كان يت  جلبها من لال  التجارذ الواسعة والتاي ارتاب  بهاا الهلايا العرباي ماع العدياد 

                                                                                    د شرقا  و ربا ، برا  وبحرا ، والتي كانت سببا  رئيسايا  فاي جلا  كثيار مان نقاود هاذن الابالد        من البال

           قااوذ االباارا     ا      كااان لهاا     التااي    ، و ه                           ىلااي أسااواق التااداو  النقاادي فياا                   المسااكوكات الالرينيااة           وماان بينهااا 

                                                         المبيعات، ولعل هذا يفسر التراجع الكبير لدى دور سك الهليا                                   الرئيسية في التداو  النقدي وأثمان 

                     في القرون السابقة عن      فيه                                                              العربي في ىصدار النقود وتوقف عديد من دور السك التي كانت تنترر 

    ومان                 من لال  التجاارذ  ه            القادمة ىلي                                                           العمل، ول  تستطع الصمود أمام الهجوم الكبير للنقود ازجنبية

                                                              ، والتاي القات رواجاا  كبيارا  لادى ساكان الهلايا العرباي، وأقبلاوا علاى      رينياة             المساكوكات الال      بينها 

                                                                                  تداولها بركل كبير للعديد من ازسباق من حيث الاوزن والعياار والراكل والمضامون و يار ذلاك، 

                                                           
1-

 Gray, The Voyage of Francois Pyrard of Laval, Vol. II, 1679; Wood, The Gampola Larin Hoard, 

pp. 20 -21. 
2-

 Wood, The Gampola Larin Hoard, p. 31. 
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                                                                                          وازه  من ذلك القبو  الواسع لها في أسواق التداو  ىذا ما قورنت بالنقود التي كاان يات  ىصادارها 

                                                               الهليا العربي في الفترذ السابقة والتي تراجعت أمام هذن النقود.              في بعض دور سك 

                                                                             ىن المسكوكات الالرينية التي صارت من النقود الرئيسية في العدياد مان باالد الرارق فاي 

                                                                                         الهند والمالديف وسرى النكا وىيران والدولة العثمانية، و يرها كاان لهاا القباو  التجااري الواساع 

                                                          والتي جلبت ىليها من لال  التجارذ مع بالد الررق ازقصاى، وصاارت                        في أسواق الهليا العربي 

                                                                                       من لال  شكلها الممي  من النقود المألوفاة والمقبولاة فاي التاداو  مان قبال ساكان الهلايا العرباي، 

                                                                                     ولعل تبني منطقة اإلحسا  لهذا الركل من النقود يعكاس مادى الارواج التجااري الكبيار لاه، والاذي 

      من.                     استمر لعدذ قرون من ال
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FINT:  inv. no. 94-41-13

 Mitchiner,The World of Islam, 

No. 2306-2309. 
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Mitchiner,The World of Islam, No. 2322.
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        املراجع:

ً   أواًل:    :              املراجع العربي:  

 م    0991   ،                             ، البنك المرك ي العماني، مسق                           تاريخ النقود في سلطنة عمان               )روبرت دارلي(:        دوران .  

 النقاود اإلساالمية وأهميتهاا فاي دراساة التااريخ واآلثاار والحضاارذ   :  (                )عاطف منصور محما        رمضان                                                         

   م.    1100         القاهرذ،    ،                                 مكتبة زهرا  الررق، الطبعة الثانية          اإلسالمية،

 ترجمااة: زكااى                          الحاكمااة فااى التاااريخ اإلسااالمي                    معجاا  ازنساااق وازساارات   :             )إدوارد فااون(         زامباااور ،             

   م.    0921  -    0920   ،                        محمد حسن وسلرون، القاهرذ

 م    0990   ،                            ، ملسسة نقد البحرين، المنامة                            تاريخ النقود في دولة البحرين               )روبرت دارلي(:        دوران .  

 م.    0929  -    0925   ،         ، القاهرذ 0  جـ  ،                                              تاريخ المسلمين فى شبه القارذ الهندية وحضارته               )أحم  محمود(:           الساداتى   

 م.    0955                           ، اسرذ هوالكو لان، الدوحة،                                الررق اإلسالمي في عهد اإليلهانيين  :  (               )فؤاد عب المعطي        الصياد   

 دار الماريخ،                                                دراسات في تااريخ الج يارذ العربياة فاي العصار الحاديث                 )عب الفتاح حسن(:           أبو علية ،              

   م.    0950   ،      الريا 

 مجلاة أضاوا  الراريعة، جامعاة      حكمهاا  –        تاريههاا                  النقاود فاى اإلساالم،                   )أحم  صفى الا ين(:     وض ع ،                            

  . م    0951  ،   02                                  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 

 م.    0955                                 ، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة،                              النقود العربية ماضيها وحاضرها  :  (           )عب  الرحمن      فهمى   

 د.ت   ،     قاهرذ                 ، دار المعارف، ال                              تاريخ الدولة المغولية فى ىيران  :  (                     )عب  السالم عب  العزيز      فهمى   .  

 م.     0955         ، بيروت،  2               ، دار العلوم، ط                    تاريخ النقود اإلسالمية  :  (             )موسى الحسينى             المازن رانى    

 م.    0991           ، القاهرذ،                     تاريخ اإلسالم فى الهند              )عب  المنعم(:        النمر   

ً                ثانيًا: املراجع املعرب:     :  

   ش      0245        ، تبري          جلد دوم   ،                            فرهنك تاريهى سنجب وارزمب ها               )أ أبو الحسن(:        ديانت .  

   نار و مرشا ،                                               شارح باارن اي از ساكه هااي الري ضارق شادن در ىياران، ه            ليل اخوان(:  ج )        زنجاني           

    .       054،052      شمارذ 

ً   ثالثًا:                    الموريات العلمي::    

 موساوعة اإلدارذ  »       بحث فاى    ،                                        النقود اإلسالمية )دراسة فى ال مان والمكان(  :  (                )عاطف منصور محم        رمضان              

   م.    1114   ، 0                            ، جامعة الدو  العربية، مجلد  «       اإلدارية                                         العربية اإلسالمية، المنظمة العربية للتنمية 
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  -   024                                                                    أثر العقيدذ اإلساالمية علاى نقاود دولاة ىيلهاناات المغاو  فاي العاراق وىياران )     ..: .       .......       .......

                                                        ، الماااالتمر الاااادولي العمااااارذ والفنااااون اإلسااااالمية الماضااااي والحاضاااار   م(    0225  -    0120  ه/     525

                            جامعة القاهرذ في الفتارذ مان:   -                       ابطة الجامعات اإلسالمية ر-                                     والمستقبل برعاية جامعة الدو  العربية 

   م.    1115       أكتوبر     19-  15 /  02

ً   رابعًا:    : :             املراجع األجنبي    

 Brown, C.J: The coins of India, London 1922. 

 Chardin's, John: Travels in Persia, London, 1927. 

 Codrington, H.W, Colombo, M.: Catalogue of Coins in the Colombo Museum, 
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