
 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

71 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

  

 

 

 02 - 91 ، ص ص:( م0291 ) الثانيعدد ال

 كنز سعالالنقود املكتشفة ب النقود الصفوية املتداولة يف ُعمان يف ضوء

The Circulation of Safavid coins in Oman in light of the coins which 

discovered within Sa'al hoard 

 إبراهيم بن أحمد بن محمد الفضمي
 مصر -بكلية اآلثار جامعة الفيوم المسكوكات اإلسالميةباحث دكتوراه في 

Ibrahim Ahmed Mohamed Alfadhli 

Doctoral researcher in Islamic Numismatics- Oman  

Email: hsnow30@gmail.com 
 
 الملخص: 

 7777الشنن   سنميم   الو)  يهتم هذا البحث بدراسة مجموعة من  القونود الونةوية ب سنم 
والتنننم تنننم الهشنننن عقهننن   نننم  هقنننز سننن  ) وهنننو  حننند الهقننننوز  م(7694 – 7666هنننن/ 7775 –

المهتشةة بسمطقة ُعم  ، وهذ  القوود تموم ال وء عمم تداو) القوود الوةوية بُ م   خال) الور  
 والدولة الوةوية خال) تمك الةترة.م، ويؤهد عمى ال الق ت الوثيوة بي  ُعم   77هن/ 77

 س  )، عم  . القوود الوةوية، هقز كممات مفتاحية:
Abstract: 

This research is interested in studying a collection of Safavid coins in the 

name of Shah Sylayman I (1077 - 1105 AH / 1666 - 1694 AD), which was discovered 

within Sa'al hoard in Nizwa city, one of the hoards discovered in the Sultanate of 

Oman, and this coins shed light on the circulation of Safavid coins in Oman during 

the 11 AH /17 AD century, It stresses the close relations between Oman and the 

Safavid dynasty during that period. 
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 :كنز سعال
هو  حد الهقوز المهتشنةة ينم سنمطقة ُعمن  ، عثنر عمينا  حند المنواطقي  ينوز جندار مقنز) 

منن  الوطنن   457قنديم بحنن رة سنن  ) بوزيننة قننزوا، وهننو عبنن رة عن  جننرة يخ ريننة تحتننو  عمننى عنندد 
، وهننو ا    نم  محةوظن ت المتحننن النوطقم بسننمطقة ُعمن  ، ومنن  1شن هم 2الة نية من  ي ننة 

 شن هم  نرح حننويزة  2 نم  القونود الموجنودة بن لهقز قتقن و) ب لدراسنة  ربنن  قطن  ي نية من  ي نة 

 م(.7694 – 7666هن/  7775 – 7777ب سم الش   سميم   الو)  
 :م(9112 – 9111ىـ/  9921 – 9211الشـاه سليمان األول )

الشننن   عبننن س الثننن قم، ويُننندعى ونننةم الثننن قم تنننولم ال نننرش منننرتي   الولنننم ينننم هننو نبننن  
م، وه   عمر  عشري  ع مً ، وبسبح 7666 هتوبر  2هن/ 7777ربي  الث قم سقة  3 وةه   يم 

نعتاللا وحيً  اعتز) الحهم، نز  قا تم نختي ر  مرة ث قية لحهم نيرا  يسمى قةسا "سميم   الو)"، 
م الموايز ليوم القيروز وهو اليوم الذ  7669م رس  27هن/ 7779ا) سقة شو  79وه   ذلك يم 

هنن/ 7775جمن دا الثن قم سنقة 2يبد  ييا اإليراقيو  ع مهم الجديند، وظن) يحهنم نلنى    تنويم ينم 
 . 2م، وعمر  ثم قم و رب ي  سقة7694يق ير  29

 :التداول النقدي للنقود الصفوية في ُعمان
المتمينز لُ منن    ثنُر هبينرا ينم التن ري  ال نن م لهنذ  المقطونة وهنذا يننم ل نح الموقن  الجاراينى 

قظ مهنن  القونند  والتجننن ر ، وهنن   لموننالت التج رينننة الوثيوننة والقشنن ط التجننن ر  الهبيننر بنني  ُعمننن   
ينرا  دورًا هبيننرًا يننم تنداو) قوننود النندو) التننم حهمنت يننم نيننرا  بهنن  ومقهن  الدولننة الوننةوية وا 

3
، يونند 

وية من  القونود المتداولننة ينم المننواقا والسنواز الُ م قينة وا   ه قننت عمنى قطنن ز ه قنت القونود الوننة
محدود

4
، وتؤهد القوود المهتشةة بهقز س  ) بم  ز يدع مج ًز لمشك    القوود الوةوية ه قت م  

م، وهنو من  يؤهند عمنى ال القن ت الوثيونة 77هنن/ 77القوود الموبولة يم التداو) بُ م   خنال) الونر  
 م   والدولة الوةوية خال) تمك الةترة.بي  عُ 

                                                                 
، حصاد ندوة قراءة عامة ألهم اجملموعات النقدية احملفوظة بوزارة الًتاث والثقافة :(إبراىيم بن احمد )الفضليدلزيد من التفاصيل عن الكنز انظر:  -9

 .266م، ص2007، 1م، وزارة الًتاث والثقافة، مسقط، ط2006مايو  9 – 7آثار شبه اجلزيرة العربية عرب العصور 
تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة  :(عباس)إقبال؛ 191م، ص1986، القاهرة، 3، جتاريخ دول اإلسالم :(رزق اللَّو منقريوس)الصيرفي -0

تاريخ  :(محمد سهيل)طقوش؛ 684-683م ، ص ص1989ترمجة: زلمد عالء الدين منصور، القاهرة،  الطاهرية حىت هناية الدولة القاجارية،
 . 227-226م، ص ص2009، بريوت، 1لنفائس،ط، دار ام(1736-1501هـ/ 1148 -907الدولة الصفوية يف إيران )

هــ/ 650إيل الشـيخ صـفا الـدين األردبياـا ادلولـود سـنة  الدولـةاليت حكمت إيـران وأووذلـا فـًتة تار،يـة، ويرجـ  نسـ  هـ    الدولتعترب الدولة الصفوية من أهم  -3
 .641-639، ص صتاريخ إيران: إقبالم ودفن يف مدينة أردبيل فنس  إليها. دلزيد من لتفصيل انظر: 1334هـ/ 735م، وتويف عام 1252

 .61م، ص1990، 1ط ، مسقط،عُمان، البنك ادلركزي العُماين تاريخ النقود يف ساطنة :(روبرت دارلي)دوران -2
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يننم المنواقا والسننواز الُ م قيننة هنن) منن  الشنن هم  وه قنت  شننهر القوننود الوننةوية المتداولننة
قود م  الة ة، وتقسح الهممة نلى الش   وهم هممة ي رسية ت قم الممك، ييهو  الم قى وحدة وهو 
ال وننر الوننةو  يسننن و  ربنن  ال ب سنننم الوط ننة الممهينننة  و القونند الممهننم، وهننن   الشنن هم ينننم  هننو

جننرام ينم بدايننة ال ونر الوننةو ، وهن   ي ننرح  2337 ال ب سنية(، وهنن   الشن هم الوننةو  ينز  
عمنم هي نة م ن عة ت  و هسننور

7
شنن هم،  2، وهنذلك المحمند  وهننو قط نة قوند منن  الة نة يسن و 
سنيً  واحننداً وسنمم ب لمحمند  قسنبة نلنم الشنن   محمند خندا بقند ، وهن) اثقنني  محمند  يسن وي   عب 

2
 ،
ي اًل ع  ال ب سنم والنذ   نرح من  النذهح والة نة لممنرة الولنى ينم عهند الشن   عبن س الو)، 

 . 3ولذلك قسح نليا، وه   ه) عب سم ي م يس و   رب ة ش هم م  الة ة
شنن هم  2ومن  مجموعنة القوننود الونةوية التننم احتواهن  هقننز سن  )  ربنن  قطن  ي ننية ي نة 

م( وجمي هننن   ننرح حنننويزة ينننم 7694 –7666هنننن/ 7775 –7777 ب سننم الشنننن   سننميم   الو) 
هنن، وهنذ  القوننود تتبن  طننراز واحند، وهنو طننراز اقتونر اونندار  7797هننن، 7787هنن، 7782 عنوام 

يوط عمى دار سك حويزة خال) ال ور الونةو  بشنه) عن م والشن   سنميم   الو) بشنه) خن ص، 
واحنندة يننم هنن) منن  الوجننا والظهننر تحننيط وجنن ء الشننه) ال نن م لهننذا الطننراز عبنن رة عنن  دا ننرة خطيننة 

بهت بنن ت المرهنننز، بيقمننن  ز يظهننر مننن  يحنننيط بهت بنن ت الهننن مش بهننن) منن  الوجنننا والظهنننر، وجننن ءت 
 قووص هت ب ت هذا الطراز هم  يمم:

 الظهر الوجو

 اهلل لي المركز
 9200حويزة بــــــ  علي و 

 بنده شاه واليت سليمان ضر ال إلو إال اهلل الهامش

عمم مرهز وجا هذا الطراز قوش عب رة "عمم ولم اهلل" بخنط الثمنثويالحظ 
4

، والتنم ت ند 
 هم ش  رات المذهح الشي م، وه قت  هثر ال ب رات الشي ية استخدامً  عمم قوود الدو) الشني ية، 

                                                                 
النقـود اإلســالمية  :(اطف منصـور)عرمضـان؛ 204ص م،1939، ادلطبعـة العصـرية، القــاهرة، النقـود العربيـة وعاــم النميـات :الكرملي)أنسـتاس( -9

 .407م، ص2011، القاهرة، 2، مكتبة زهراء الشرق، طوأمهيتها ىف دراسة التاريخ واآلثار واحلضارة اإلسالمية
-كايـة اآلثـارغري منشورة،  ، رسالة ماجستري الصفويني ال هبية والفضية ىف ضوء رلموعة متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة نقود :(محمود)مسعود -0

 .343م،ص1998جامعة القاهرة، 
3- 

Farahbakhsh, H.: Iranian Hammered Coinage 1500 - 1879 A.D./900 - 1296 A.H. Savais, 
Afghans, Afshars, Zands, Ghajars, West Berlin, 1975, P. 4.   

 يرج  سب  تسميته بالثاث إيل أنه يساوي ثاث مساحة عرض قام الطومار، وميتاز ه ا اخلط بأن حروفه تنهيت ب يول دقيقة، وتتجه مبياها حنو -2
من األسفل يف حال إلتفافها وأحياناً تطاق، وأحياناً أخرى ترسم كاألقواس أو الدوائر، وختتاف حروف ه ا اخلط يف ثخانتها أو مسكها، ويعد 

جامعة القاهرة، -، رلاة كاية اآلثارالنقود اإلسالمية ىاخلط العريب عا النبراوي)رأفت محمد(:مجل وأحسن اخلطوط العربية، ويعرف بأم اخلطوط؛ أ
 .434ص ،النقود اإلسالمية وأمهيتها :رمضان؛ 22، صم1997العدد الثامن، 
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يهذ  ال ب رة تشير نلم الس س الذ  يووم عميا الةهر الشي م، يهم تؤهند    اإلمن م عمنم بن   بنم 
لم اهللط لح هو و 

7
، وه قت الدولة الوةوية مقذ قشأته  دولة شي ية عمم المذهح الشي م اإلثقى 

م( مؤسس الدولة بقوش 7524 -7572هن/ 937 -977عشر ، يود  مر الش   اسم عي) الو)  
 سم ء ال مة اإلثقم عشر عمى قوود الدولة وج ن) الخطبنة بأسنم  هم

2
، ودوقنت شنه دة التوحيند "ز 

به مش الوجا وهم تمث) الره  الو) يى ال ويدة اإلسالمية وز يوح اإلسالم نز به ، نلا نز اهلل" 
هن يى عهد الخميةة عبد الممك ب  77وقد قوشت عمى القوود اإلسالمية لو) مرة ب د ت ريبه  سقة 

مروا  عمى الدق قير ثم الدراهم
3

  . 
هممة " رح" بمرهنز وسج) اسم دار ال رح وت ري  ال رح ب إل  ية لحرن الب ء م  

"، وحويزة هم تواير الحوزة، و وما من  حن ز  يحنوز ، توجند ينم 7782الظهر بوياة "حويزة بنننننن 
جقننوح بننرح نيننرا ،  ننم  مننند  نقمننيم خوزسننت   اإلسننم الوننديم إلقمنننيم عربسننت  ، وهننم تونن  عمنننم 

منندخ) قهنننر هينننرا بننن لورح منن  الهنننواز بننني  البونننرة وخوزسنننت  
4

زة ينننم ، وقنند بننند ت دار سنننك حنننوي
نوندار القوننود مقنذ وقننت مبهنر عمننى ال ونر الوننةو  وذلنك يننم عهند السننمط   التيمنور  شنن   ر  

، ثم استمرت يم نقتن ج القونود ينم عونر الدولنة الجال رينة 5م(7447 -7474هن/ 857 -877 
م(7374 -7356 هن/776 -757وتحديدًا يترة حهم شي   ويس  

6
. 

لسنننننك يننننم جقنننننوح بننننرح نينننننرا  خننننال) ال ونننننر وه قننننت دار سننننك حنننننويزة واحنننندة مننننن   قشننننط دور ا
 -7577هنننننننن/ 937 -977الوننننننةو ، يونننننند  ونننننندرت القوننننننود الة نننننننية مقننننننذ عهنننننند الشنننننن   نسننننننم عي) الو)  

م( تنننننننم تنننننننداو) القونننننننود 7629 -7587هنننننننن/ 7738 -995، ومقنننننننذ عهننننننند الشننننننن   عبننننننن س الو)  7م(7524
الهقننند، همنن  تمت نننت دار الونن درة مننن  دار  ننرح حنننويزة يننم مقطونننة الخمننيع الة رسنننم وبحننر ال نننرح وبننرح 

، 8سنك حننويزة بننب ض اإلسننتوال) الننذاتم نلنى حنند منن  عنن  دار السننك المرهزينة يننم  وننةه   يننم ذلننك الوقننت

                                                                 
، اجلـزء األول: نقـود اخلالفــة موسـوعة النقـود يف العـاإل اإلسـالما منصـور(: رمضـان)عاطفدلزيـد مـن التفصـيل عـن مـدلوهت هـ   العبـارة انظـر:  -9

 .333-331، ص صم2004اإلسالمية، دار القاهرة، الطبعة األويل، القاهرة، 
 .20ص، نقود الصفويني مسعود: -0
 .62، صالنقود اإلسالمية وأمهيتها :رمضان؛ 96، ص1، جموسوعة النقود: رمضان -3
 .  326، صم1984/ ه1404، بريوت، 2ج، عجم البادانم (:م9001/ـى101الدين أبوعبداهلل ياقوت بن عبداهلل، ت الحموي )شهاب  -2

5-
 Zambaur, E.V.: Die Münzprngungen des Islams, 1 Band, Wies Baden 1968, P. 109.   

ي، رلاة سومر، اجملاد اجلالئرية احملفوظة يف ادلتحف العراق نقود الدولة :(مهاب)البكري ؛انظر درهم ضرب حويزة لاساطان اجلالئري شيخ أويس -1
 مام(. 23,5جرام/ القطر  1,7)الوزن  15074، رقم 235م، ص1973التاس  والعشرون، اجلزء األول والثاين، بغداد، 

7-
 Zambaur: Die Münzprngungen, P. 109; Matthee, Rudi: Mint Consolidation and the 

Worsening of the Late Safavid Coinage, The Mint of Huvayzeh, P. 508.  
8- 

Matthee: Mint Consolidation, PP. 508- 509. 
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 من  هن مش الظهنر يخونص لتسنجي) عبن رة "بقند  شن   وزينت سنميم  " وهنم عبن رة ي رسنية ترجمتهن     الشن   
سميم   هو ح هم وزية حويزة

7
 يم ال  د والراء. ، ثم دو  ب قم هممة  رح وهم  حر 
شننن هم ب سنننم الشنننن   سنننميم   الو)  2ويقتمننم لهنننذا الطنننراز  رب نننة قمننن ذج ي نننية منن  ي نننة 

هننن  لوحننة 7787(، والثنن قم  نرح عنن م 7هنن  لوحننة رقننم7782 نرح حننويزة، الو)  ننرح سننقة 
(، وهننذ  القوننود عثننر عميهنن  بهقننز 4-3هننن  لوحننة رقننم7797(، والث لننث والرابنن  مؤرخنن   ب نن م 2رقننم

وهنم ا    نم  محةوظنن ت المتحنن النوطقم، ولننم يسنبز قشنره  من  قبنن) وتقشنر ينم هننذا سن  ) 
 .البحث لو) مرة

 الخاتمة:
عر ننت الدراسننة لرب ننة قمنن ذج تقشننر لو) مننرة منن  القوننود الوننةوية الة ننية التننم عثننر 

سميم   وهو هقز س  )، وهذ  القوود ب سم الشن    2عيه   م   حد الهقوز المهتشةة بسمطقة ُعم  
م(، ومننن  نونندار دار  نننرح حنننويزة والتنننم 7694 –7666هنننن/ 7775 –7777سننميم   الو)  

ه قت قووده  موبولة يم التداو) خال) تمك الةترة يم مقطوة الخميع الة رسم وبحر ال رح وبنرح 
الهقد، وه   م  الطبي م ال ثور عمى هذ  القوود بُ م  ، وهو م  يؤهد عمى ال الق ت الوثيوة بي  

 م.77هن/ 77لدولة الوةوية خال) الور ُعم   وا
 اللوحات:

 الظهر الوجو

 اهلل لي المركز
 علي و

 9200حويزة بــــــ 

   بنده شاه واليت سليمان ضر ال إلو إال اهلل الهامش

وىو اآلن ضمن مجموعة  كنز سعالعثر عليو بىـ، 9200 سنة ويزةح ضرب سليمان األول باسم الشاه شاىي 0 (:1)لوحة 
 .المتحف الوطني بمسقط

                                                                 
 .77ص، نقود الصفويني مسعود: -9
 .269 -253، ص ص قراءة عامة ألهم اجملموعات النقدية الفضلي:لاتفاصيل عن الكنوز ادلكتشفة يف ُعمان انظر:  -0
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 الظهر الوجو

 اهلل لي المركز
 9201حويزة بــــــ  علي و

 بنده شاه واليت سليمان ضر ال إلو إال اهلل الهامش
  

وىو اآلن ضمن مجموعة  كنز سعالعثر عليو بىـ، 9201 سنة ويزةح ضرب سليمان األول باسم الشاه شاىي 0 (:0)لوحة 
 .المتحف الوطني بمسقط

 الظهر الوجو

 اهلل لي المركز
 9219حويزة بــــــ  علي و

 بنده شاه واليت سليمان ضر ال إلو إال اهلل الهامش
 

 
وىو اآلن ضمن مجموعة  كنز سعالعثر عليو بىـ، 9219 سنة ويزةح ضرب سليمان األول باسم الشاه شاىي 0 (:3)لوحة 

 .المتحف الوطني بمسقط
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 الظهر الوجو

 المركز
 اهلل لي
 9219حويزة بــــــ  علي و

 بنده شاه واليت سليمان ضر ال إلو إال اهلل الهامش
  

وىو اآلن ضمن مجموعة  كنز سعالعثر عليو بىـ، 9219 سنة ويزةح ضرب سليمان األول باسم الشاه شاىي 0 (:1)لوحة 
 .المتحف الوطني بمسقط

 المراجع والمصادر:
 أواًل: المصادر:

  2، جم جنم البمنندا  م(:1229وو ه626الحموي  شهوباا الودين أبووي  بودات يواعيت بوون  بودات  ت ،
 م.  7984ه/ 7474بيروت، 

 ثانيًا المراجع:
  :)الط هرينننة حتننننى قه يننننة الدولننننة الو ج ريننننةنيننننرا  ب ننند اإلسننننالم منننن  بدايننننة الدولننننة تنننن ري  إعبالش بوووواس ،

 .م7989ترجمة: محمد عالء الدي  مقوور، الو هرة، 
  :)م.7997، 7، البقك المرهز  الُ م قم، مسوط، طت ري  القوود يم سمطقة ُعم  ديرانشريبرت دارلي 
  :)الجننزء الو): قونننود الخالينننة موسنننوعة القوننود ينننم ال نن لم اإلسنننالممرمضوووانش امن مر وووير محمووود ،

 .م2774، الو هرة، 7طاإلسالمية، دار الو هرة، 
القوننننننود اإلسنننننننالمية و هميتهنننننن  يننننننى دراسنننننننة التنننننن ري  وا ثنننننن ر والح ننننننن رة  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.وووووووووووووووووووووووووووووووو

 .م2777، الو هرة، 2ط، مهتبة زهراء الشرز، اإلسالمية
 م7986، الو هرة، 3ج، ت ري  دو) اإلسالم(: رزق المَّه مرقرييسيشال يرف. 
  :)دار م(7736-7577هنننن/ 7748 -977تننن ري  الدولنننة الونننةوية ينننم نينننرا   مقيششمحمووود لوووبيل ،

 م.2779لبق  ، -، بيروت7القة  س، ط
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 م7939، المطب ة ال ورية، الو هرة، وعمم القمي تالقوود ال ربية : (أرلتاسالكرمميش. 
 ثالثًا: الرسائل العلمية:

 قوننود الونةويي  الذهبينة والة نية ينى  ننوء مجموعنة متحنن الةن  اإلسنالمى ب لونن هرة: (محمويدشملوويد ،
 م.7998ج م ة الو هرة، -همية ا ث ر بير مقشورة، رس لة م جستير

 رابعًا: الدوريات العلمية:
  :)مجمننة سننومر، المجمنند الت سننن  المتحننن ال راقنننمقوننود الدولننة الجال رينننة المحةوظننة يننم البكر شمبوواا ،

 م.7973وال شرو ، الجزء الو) والث قم، باداد، 
  :)قننراءة ع مننة لهننم المجموعننن ت القوديننة المحةوظننة بننوزارة التننراث والثو ينننةالفضووميشإبراهيم بوون احمووود ،

م، وزارة التننننراث والثو ينننننة، 2776منننن يو  9 – 7حونننن د قنننندوة  ثنننن ر شننننبا الجزيننننرة ال ربيننننة عبننننر ال وننننور 
 .م2777، 7مسوط، ط

  :)ج م ننة الون هرة، ال نندد -، مجمنة هميننة ا ثن رالخننط ال ربنم عمننم القونود اإلسننالميةالربراي شرأفوت محموود
 .م7997الث م ، 

   خامسًا: المراجع األجنبية:
 Farahbakhsh, H.: Iranian Hammered Coinage 1500 - 1879 A.D./900 - 1296 A.H. 

Savais, Afghans, Afshars, Zands, Ghajars. West Berlin, 1975.   

 Matthee, Rudi: Mint Consolidation and the Worsening of the Late Safavid 

Coinage, The Mint of Huvayzeh. 

 Zambaur, E.V.: Die Münzprngungen des Islams, 1 Band, Wies Baden 1968.  


