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 أحمد المنصور باهلل السعدي للسلطان أبو العباس النقدية  النظم

 متحف اآلثار بالرباط عاصمة المملكة المغربٌة ( ) فً ضوء مجموعة جدٌدة لم ٌسبق نشرها ب 

 أ.د. عبد العزيز صالح سالم

 أستاذ ورئٌس قسم اآلثار اإلسالمٌة بكلٌة اآلثار جامعة القاهرة

 ملخص

رخااء  وعلماا   (2002دمحم حجً. العباس أحمد المنصور باهلل الذهبً أزهى عهود الدولة السعدٌة )ٌُعد عهد السلطان أبو 

النقاااود أساساااا  ننطاااالل نهضاااتا السٌاساااٌة وانجتماعٌاااة وعمراناااا  وقاااوة وجاهاااا   والثابااا  أن السااالطان أحماااد المنصاااور اتخاااذ 

وعلاى  ب األقصى فً مستوى جارتا من الادول األوربٌاة.وجعل المغروفرض سٌاسة دفاعٌة لحماٌة النقد السعدي  والعسكرٌة  

ناادرة واضااحة فااً دراسااتا بشااكل علمااً ساالٌم  وربمااا ٌرجاا  ساابب ذلاا   لااى قلااة الاار م ماان أهمٌااة هااذا الموضااوج  ف ننااا نجااد 

   المجموعا  األثرٌة المعروضة فً المتاحف اإلقلٌمٌة والعالمٌة والمجموعا  الخاصة.

النقدٌة للسلطان أبو العباس أحمد المنصاور بااهلل الساعدي مان خاالل مجموعاة جدٌادة مان لذا تكمن أهمٌة دراسة النظم و

قطعة ذهبٌة  تنشار ألول مارة  وماا ٌمثلاا  22نقوده الذهبٌة المحفوظة بمخزن متحف الرباط عاصمة المملكة المغربٌة  وعددها 

وفً عهد أحمد المنصور باهلل التاً امتاد  فتارة حكماا ذل  من  ضافة جدٌدة للنقود الذهبٌة فً عهد الدولة السعدٌة بصفة عامة  

  ومحاولة تفساٌر بعاض القضااٌا  ٌار المفهوماة والمتعلقاة م  بصفة خاصة8401هـ /8082م  لى عام 8358هـ/  684من عام 

ان النقدٌاة بسٌاستا النقدٌة وتفسٌر تلقبا " بالسالطان أحماد الاذهبً"   وكٌفٌاة حصاولا علاى معادن الاذهب  والطارز الفنٌاة واألوز

التً ضربها  وأهم دور الضرب فً عهده  وتحلٌل  النقوش الكتابٌة على نقوده الذهبٌة  وما تحملا من ألقاب ورموز وزخاارف 

 متنوعة  ووصفها وصفا  علمٌا  دقٌقا .

 

 النقوش الكتابٌة –األوزان النقدسة  -مراكش –دٌنار  –: النقود  كلمات مفتاحية

 

 دٌة للسلطان أحمد المنصور باهلل الذهبً على النحو التالً:وٌمكن دراسة النظم النق

 

 أوالً: الدراسة الوصفية

 (  8( ) لوحة 2008.5.45. 2306رقم سجل :  م   )8385 هـ/ 663في حضرة مراكش عام ـ دينار ضرب 1 

شٌة تضم كتابة قرآنٌة ٌتب  هذا الدٌنار النظام الدائري الشكل ٌتوسطا دائرة خطٌة واسعة تضم أربعة أسطر ودائرة هام

 بالوجا  وكتابا  تسجٌلٌة بالظهر  وٌقرأ على النحو التالً: ـ
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 2008.5.45. 2306( رقم سجل  8) لوحة  

 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبد هللا امٌر المؤمنٌن 2

 ـ ابو العباس 1

 ـ المنصور 2

ٌذهب عنكم الرجس أهل انما ٌرٌد هللا ل 

 البٌ 

 

 ثانيا : الظهر

 قراءة األضالع قراءة المركز

 ابن انمام الخلٌفة 8

 ـ دمحم الشٌخ المهدي2

 ـ انمام القائم1

ضرب بحضرة مراكش سنة خمس و ...... 

 ـمائة  

 

 وٌالحظ على هذا الدٌنار ما ٌلً: 

  هامش دائري ضٌق ٌضم كتابا  قرآنٌة بالوجا  وكتابا  تسجٌلٌة  تباج الشكل الدائري ووجود دائرة كبٌرة وسطى ٌحٌط بها

 بالظهر.
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  وجود عالما  زخرفٌة فول بعض الكلما  مثل الدوائر الصغٌرة وبعض العالما  الزخرفٌة  مثل وجود عالمة على شكل

لظهر فول كلمة " اإلمام"  نجمة سداسٌة بٌن كلمة " المؤ" و " منٌن "  وأعلى كلمة " أبو"  وكلمة " العباس"  وفً كتابا  ا

 وأسفلا.

   ارتفاج وتركٌب بعض حروف الكلما  مثل كلمة " هللا" فً البسملة  وحروف " حمن " من كلمة الرحمن فً السطر األول

 ٌالحظ أن كلمة " تسعٌن وتسـعـ) ماٌة (" مطموسة على هامش الظهر.  كما وكلمة " هللا" فً كلمة " عبدهللا" فً السطر الثانً. 

 ما بٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو التالً: ـ أ

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2306  Gr2.4 2.2  Cm هـ663مراكش  

 

 .(2008.5.45.2202  و 2008.5.45 2865رقمً )م، 1511هـ/ 996ديناران من ضرب مدينة فاس المحروسة سنة  2

 ( 2) لوحة رقم 

مكون من دائرة وسطى كبٌرة ٌحٌط بها هامش ٌدور حولها  وٌالحظ العالقة الوثٌقة بٌن هذٌن ٌتبعان الشكل الدائري ال

الدٌنارٌن سواء فً مضمون نصوصهما الكتابٌة و طرٌقة تنفٌذها أو فً زخارفهما وأوزانهما  الواحدة  باإلضافة  لى أنهما 

 ضربا فً دار ضرب واحدة وهً " فاس المحروسة".

 

 

 

 2008.5.45. 2865م السجل رق(   2) لوحة 

 2197رقم:  الدينارهـ  وٌقرأ مركز الوجا على 664ومن خالل الدراسة التطبٌقٌة نجد أنهما قد ضربا فً عام  

 م  كالتالً: 2008.5.45

 الوجهقراءة 

 قراءة الهامش قراءة المركز 

انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل   ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8
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 ـ عبدهللا امٌر المؤمنٌن2

 رـ ابو العباس المنصو1

 ـ باهلل2

 البٌ 

 

 ثانيا : الظهر

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ابن انمام الخلٌفة 

 دمحم الشٌخ المهدي 

 ابن انمام القائم 

ضرب بفاس المحروسة سنة س  و)  

 تسعٌن( وتسعماٌة 

 

( كالتالً: بسم ميحرلا نمحرلا هللا / عبدهللا  1وحة رقم ) ل 2008.5.45.2202الدينار رقم: وٌقرأ مركز الوجا على 

امٌر المؤمنٌن /ـ ابو العباس احمد المنصور / باهلل . وٌقرأ الهامش: انما ٌرٌد هللا ) لٌذهب( عنكم الرجس أهل البٌ  كما 

فٌقرأ بنحو: ضرب بفاس  ٌقرأ الظهر بنحو : ابن انمام الخلٌفة / دمحم الشٌخ المهدي / ابن انمام القائم  أما الهامش

 المحروسة سنة )س  ( وتسعٌن وتسعماٌة.

 

 

 

 2008.5.45.2202رقم السجل (   1) لوحة 

ونستنتج من خالل هذه الدراسة التطبٌقٌة   ن كتابا  مركز الوجا اشتمل  على البسملة واسم امٌر المؤمنٌن أبو العباس  

انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ "  أما لقرآنٌة الكرٌمة : " المنصور باهلل  ٌحٌط بها هامش ٌحتوى على اآلٌة ا

كتابا  مركز الظهر فقد تضمن  نسب أمٌر المؤمنٌن أبو العباس المنصور باهلل  لى الخلٌفة دمحم الشٌخ بن اإلمام القائم  وحول 

بلفظة الجاللة " هللا" من عبارة  وٌالحظ فً السطر األول ارتف  النقاشالهامش اشتمل  على مكان وتارٌخ الضرب. 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا عن مستوى السطر بحٌث ظهر  وكأنها تتصدر النقوش الكتابٌة بالوجا  وكأنما أراد بمن ٌق  بصره أو 

عبدهللا"  ٌده على الدٌنار أن ٌرى أو ٌقرأ لفظة الجاللة فٌقول " هللا"  وارتف  أٌضا بلفظة الجاللة فً السطر الثانً من عبارة "
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ثم ختم نصوص كتابا  الوجا بلفظ الجاللة " باهلل" بقٌة لقب " المنصور" وكأنا بدأ نصوص المركز وختمها بلفظ الجاللة " 

هللا" باإلضافة إلضفاء مسحة جمالٌة على العبارا  المنقوشة. وقد اشتمل الدٌنارٌن السابقٌن على بعض زخارف منها دائرتٌن 

حبٌبا  صغٌرة  للفصل بٌن كتابا  المركز والهامش  باإلضافة  لى بعض الزخارف البسٌطة  خطٌتٌن ودائرة مكونة من

والدوائر الصغٌرة بٌن كتابا  مركز الوجا والظهر. مثل وجود دائرة صغٌرة قبل لفظة الجاللة " هللا" وبعدها عالمة زخرفٌة  

ف الباء فً كلمة " أبو"  وحرف السٌن فً كلمة " ودوائر صغٌرة على مركز الوجا فول المٌم فً " المؤمنٌن"  وفول حر

العباس "   و"المنصور"  وفً مركز الظهر فول حرف المٌم فً كلمة " اإلمام"   والخلٌفة  وعالما  زخرفٌة أسفل كلمتً " 

أما الدٌنار أن كلمة " تسعٌن " مطموسة"   2865اإلمام القائم". وٌالحظ فً النص التسجٌلً فً هامش الظهر فً الدٌنار رقم 

فكلمة " س  "  ٌر واضحة  ومن خالل الدراسة المقارنة وتقدٌر المساحة الخالٌة  وحجم الحروف المطموسة  2202رقم 

والغٌر واضحة فً الدٌنار األول فً رقم العشرا   والدٌنار الثانً فً رقم اآلحاد  ٌمكن استخالص قراءة هذا النص على 

وسة سنة س  وتسعٌن وتسعمائة ". وبٌانا  الوزن والقطر للدٌنارٌن السابقٌن على النحو النحو التالً : " ضرب بفاس المحر

 التالً : 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2197 2008.5.45 4.5 Gr 2.6 -2.7 Cm كلمة " تسعٌن" مطموسة 664فاس 

2008.5.45.2202 4.57 Gr 2.7 Cm كلمة " س " مطموسة 664فاس 

  

 1112، 1.2.62ٚ..1 1116، )سلًّ: م2662هـ/666يٌاريي هي ضرب حضرة هراكش سٌت دـ 3 .1

 ( 4( ) ٌٛؼح  1.2.62..1

 بنحو :  2008.5.45 2824رقم: الدينار ٌقرأ مركز الوجا على 

 

 

  

 .2008.5.45. 2824( سجل رقم 2) لوحة 
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 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 8

 عبدهللا انمام 2

 ابو العباس احمد 1

 المنصور 2

انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل  

 البٌ 

 

 ثانيا : الظهر

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ابن انمام ابً عبد هللا

 دمحم الشٌخ المهدي

 ابن انمام القائم    

 بامر هللا

 مراكش  سنة *ضرب بحضرة  

  ثمانٌة وتسعٌن وتسعماٌة

 

  بنحو: بسم ميحرلا نمحرلا هللا / عبدهللا انمام / ( 3لوحة   ) 2008.5.45 2825على الدٌنار رقم  ٌقرأ مركز الوجاو

ابو العباس أحمد / المنصور باهلل  وٌقرأ الهامش بنحو: انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ . أما مركز الظهر فٌقرأ 

هللا / دمحم الشٌخ المهدي / بن انمام القائم / بامر هللا  أما الهامش فٌقرأ بنحو: ضرب بحضرة / بنحو: ـ ابن انمام ابً عبد 

وجود دوائر خطٌة ودائرة من حبٌبا  صغٌرة  2824وٌالحظ فً زخرفة الدٌنار رقم مراكش / سنة ثمانٌة وتسعٌن وتسعماٌة. 

لوجا مثل كلمة " هللا" والرحٌم فً السطر األول  وكلمة " باإلضافة  لى زخرفة بالدوائر الصغٌرة فول بعض كلما  مركز ا

عبد هللا" وكلمة " اإلمام" فً السطر الثانً  وكلمة " أبو" فً السطر الثالث  وكلمة المنصور فً السطر الراب . كما توجد 

مٌم فً كلمة " اإلمام"  ( فول حرف ال*( باإلضافة للدوائر الصغٌرة  فً كتابا  الظهر  مثل ) *بعض العالما  الزخرفٌة ) 

 *ئة  *  وبٌن كلمة تسعمائة بنحو " تسعما 2824وفول حرف السٌن فً كلمة " تسعمائة"  وقبل كلمة مراكش فً الدٌنار رقم 

 .  2825ضرب" فً الدٌنار رقم 
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 2008.5.45. 2825( سجل رقم  3) لوحة  

 

خ ومكان ضربها التً تتضح فً الجدول التالً   ن أنا وعلى الر م من تطابق هذٌن الدٌنارٌن فً أوزانهما وتارٌ

ٌالحظ  اختفاء كلمة " باهلل" بعبارة " المنصور باهلل" فً الدٌنار األول فً حٌن ظهورها فً الدٌنار الثانً ر م أن الدٌنارٌن 

م  الدنانٌر  2008.5.45. 2866فً حٌن ٌتشابا الدٌنار رقم ٌشتمالن على أربعة اسطر بكتابا  مركزي الوجا والظهر  

 ( . 4هـ) لوحة 668السابقة  وٌرجح أن ٌكون ضربا فً فاس فً عام 

 

 
 

 2008.5.45. 2866( رقم السجل  4) لوحة 

 أما بٌانا  الوزن والقطر على النحو التالً : 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2824 4.6 gr 1.00 668 مراكش سم 

2825 4.6 gr 2.3 هـ 668 اكشمر سم 

2199  4.5 Gr 2.8 Cm   هـ 668 فاس 
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 (ـ 5) لوحة  (2008.5.45 2852)رقم السجل: م، 1594هـ/ 1002دينار مؤرخ سنة  ـ

 

 

 2008.5.45.2852( رقم السجل  5) لوحة 

 

 ٌقرأ مركز الوجا بنحو:           

 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

 ) انما ٌرٌد ( هللا لٌذهب عنكم ) الرجس أهل البٌ (

 ثانيا : الظهر

 قراءة الهامش قراءة المركز

 ـ ابن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ  2

 ـ المهدي بن انمام 1

 ـ  القائم  بامر هللا2

 ضرب بحضر ) ة ( 

....... 

 ) عا( م اثنٌن والف
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وٌالحظ على هذا الدٌنار أنا اتب  الشكل الدائري من حٌث وجود دائرة كبٌرة وسطى ٌحٌط بها هامش دائري ضٌق 

ٌضم كتابا  قرآنٌة بالوجا  وكتابا  تسجٌلٌة بالظهر  كما استمر  وجود عالما  زخرفٌة فول بعض الكلما  نحو أعلى 

س"  وأسفل كلمة " المنصور"  باإلضافة  لى وجود دوائر صغٌرة  باإلضافة  لى تركٌب بعض كلمة " أبو"  وكلمة " العبا

حروف الكلما  مثل كلمة " أبً" فول كلمة "عبد" " هللا" والٌاء الراجعة فً كلمة " المهدي"  أما بٌانا  الوزن والقطر فهً 

 على النحو التالً : ـ 

 دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2852 2.38 G 2.5مطموسة سم 

 

 (  8) لوحة  (2008.5.45.2823)رقم السجل:   م1595هـ/1003دينار ضرب بحضرة مراكش سنة الـ  3

وهو ٌتب  الشكل الدائري من حٌث وجود دائرة كبٌرة وسطى هـ  8001ضرب هذا الدٌنار بحضرة مراكش فً عام 

   وتقرأ كالتالً: با  تسجٌلٌة بالظهرٌحٌط بها هامش دائري ضٌق ٌضم كتابا  قرآنٌة بالوجا  وكتا

 

 

 2008.5.45. 2823( سجل رقم  8) لوحة  

 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

) انما ٌرٌد ( هللا لٌذهب عنكم ) الرجس 

 أهل البٌ (
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 الظهر ثانيا :

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ ابن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ  2

 ـ المهدي ابن انمام 1

 ـ  القائم  بامر هللا2

 ضرب بحضر مراكش 

 ) المحرو( سة

 عام ثالثة والف

 أما بٌانا  الوزن والقطر فهً كالتالً : ـ 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2823 4.6 gr 2.3 هـ8001 مراكش  سم 

 

)هذه القطعة الذهبٌة فً  2008.5.45.2822)رقم السجل:   م1595هـ/1003الدينار من ضرب الكتاوة سنة ـ 4

 (  6) لوحة  هـ (8002حالة سٌئة  ولحسن الحظ فقد بقً من كتاباتا ما ٌشٌر  لى تارٌخ ضربا فً عام 

وهو ٌتب  الشكل الدائري من حٌث وجود دائرة كبٌرة وسطى ٌحٌط   هـ من ضرب الكتاوة8001ٌعود هذا الدٌنار  لى 

   وٌقرأ مركز الوجا على النحو التالً:ـ بها هامش دائري ضٌق ٌضم كتابا  قرآنٌة بالوجا  وكتابا  تسجٌلٌة بالظهر

 

 

 2008.5.45. 2822رقم سجل  (  6) لوحة 

 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

) انما ٌرٌد ( هللا لٌذهب عنكم ) الرجس  ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8
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 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

 أهل البٌ (

  

 ثانيا : الظهر 

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ ابن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ  2

 ـ المهدي ابن انمام 1

 ـ  القائم  بامر هللا2

 بالكتاوة حاطها هللا ضرب 

 عام ثالثة والف

 

 

 أما بٌانا  الوزن والقطر فهً كالتالً : ـ 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2822 4.5 gr 2.8 هـ8001 الكتاو  سم 

  

)   (2008.5.45 2846  و2008.5.45 2848)رقمً   م1595هـ/ 1003دينارين من ضرب مراكش عام ـ 5

   (88و 80لوحتا 

هـ/ 8001ٌتفق الدٌناران فً نصوص الكتابا  وأسلوب تنفٌذهما  وفً مكان وتارٌخ الضرب بحضرة مراكش عام 

م  وٌمكن قراءة مركز الوجا على النحو التالً : بسم ميحرلا نمحرلا هللا / عبدهللا انمام / ابو العباس أحمد / المنصور باهلل 8363

 انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ . / أمٌر المؤمنٌن  وٌقرأ الهامش بنحو:
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 2008.5.45.  2848(  رقم السجل 80) لوحة 

وٌقرأ مركز الظهر بنحو: ابن انمام ابً عبد / هللا دمحم الشٌخ / المهدي بن انمام / ـالقائم بامر هللا / الشرٌف الحسنً. 

 اطها هللا / عام ثالثة والف.أما هامش الظهر فٌقرأ بنحو: ضرب بحضرة / مراكش / ح

 

  2008.5.45   2846(  رقم السجل 88) لوحة  

 وٌالحظ على هذٌن الدٌنارٌن ما ٌلً : ـ

 ـ تتب  فً شكلها العام من حٌث وجود المرب  واألضالج داخل الشكل الدائري الدنانٌر الموحدٌة8

 .ـ ٌوجد لقب " الشرٌف الحسنً" ولم ٌظهر هذا اللقب من قبل2

 ٌوجد دوائر صغٌرة وعالما  زخرفٌة بسٌطة فول بعض الكلما  فً الوجا والزهر  ـ 1

 ـ ٌتضح تطابق هذٌن الدٌنارٌن فً أوزانهما وتارٌخ ومكان ضربها فً الجدول التالً:ـ2

 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

 8001 مراكش سم2.6 ج2.4 2848
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 هـ8001 مراكش سم2.6 ج2.3 2846

 

 ( 82 ( )لوحة 2008.5.45 2852)رقم :  م،1595هـ/1003ضرب ببلدة الكتاوة في عام ينار ـ د1

الشكل ٌحٌطا دائرتان على الوجهٌن  الدائرة الخارجٌة نقط متراصة أما الداخلٌة فخطٌة  بداخلها مرب  تمس  هو دٌنار دائري 

وٌقرأ مركز الوجا شغل  بكتابا  بخط الثلث المغربً  زواٌاه األرب  محٌط تل  الدائرة  مكونة بذل  أرب  مضلعا  متساوٌة 

 كالتالً:

 أوال : الوجه 

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

 ـ أمٌر المؤمنٌن3

 انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ  

 

 ثانيا : الظهر

 قراءة األضالع قراءة المركز 

 ـ ابن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ 2

 ـ المهدي بن انمام1

 ـالقائم بامر هللا2

 ـ الشرٌف الحسن3ً

 ـ ضرب ببلدة8

 ـ الكتاوة2

 ـ حاطها هللا1

 ـ عام ثالثة والف2
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  2008.5.45   2852(  رقم السجل 82) لوحة 

 ً كالتالً : ـ أما بٌانا  الوزن والقطر فه

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

 8001 الكتاوة سم2.8 ج2.4 2852

 

، 1.2.62..1. 1151)أسلاَ  م2665ٍ/2227دًاًير هي ضرب حضرة سجلواست عام ـ 9 .1

 (، 15ٚ،16، 14ٚ، 13ٚ،( ) ٌٛؼاخ 1.2.62.1511..1، 1.2.62.1156..1، 1.2.62.1154..1

هـ  وتتمٌز هذه الدنانٌر 8002جمٌعها فً تارٌخ ومكان ضربها فً حضرة سجلماسة فً عام تتفق الدنانٌر األربعة 

األربعة بالشكل الدائري الذي ٌتوسطا مرب  ٌحتوي على خمسة أسطر  ودائرة خطٌة متماسة بالمرب  وحبٌبا  صغٌرة مكونة 

 / عبدهللا انمام/ ابو العباس أحمد / المنصور أربعة أضالج. وٌمكن قراءة محتوى مركز الوجا كالتالً: بسم ميحرلا نمحرلا هللا

باهلل / أمٌر المؤمنٌن. أما الهامش فٌقرأ بنحو: ـ انما ٌرٌد هللا / لٌذهب / عنكم الرجس/ أهل البٌ . وٌقرأ مركز الظهر بنحو: بن 

نً. وٌقرأ هامش الظهر بنحو: ضرب انمام ابً عبد / هللا دمحم الشٌخ / المهدي ابن انمام / ـالقائم بامر هللا/ الشرٌف الحس

 بحضرة / سجلماسة / حاطها هللا / عام أربعة  والف.

 

 .2008.5.45.  2838(  رقم سجل 81) لوحة  
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 2008.5.45.2832(  رقم السجل  82) لوحة  

 

 2008.5.45.2834(  رقم السجل 83) لوحة  

 

 

 2008.5.45.2382(  رقم السجل 84) لوحة 

 حظ ما ٌلً : وٌمكن أن ٌال

 ـ وجود عالما  زخرفٌة فول بعض الكلما  مثل الدوائر الصغٌرة وبعض العالما  الزخرفٌة.8

 ـ وصف سجلماسة بكلمة حضرة2

 بهما ثقوب مما ٌدل على استخدامهما كُحلً فً فترا  نحقة. 2382  2832ـ الدٌنارٌن رقمً 1
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عن زهرة رباعٌة البتال  قبل كلمة " سجلماسة" وكذل  فول حرف  بوجود عالمة زخرفٌة عبارة 2832ـ ٌتمٌز الدٌنار رقم 2

 المٌم فً منتصفها  أما الدنانٌر الثالثة األخرى فتشتمل على دوائر صغٌرة قبل وفول كلمة سجلماسة.

 ـ ٌحتوي المرب  على خمسة أسطر تنتهً ب ضافة لقب " أمٌر المؤمنٌن "  لى أبو العباس أحمد المنصور باهلل.3

 انا  الوزن والقطر فهً كالتالً: ـ أما بٌ

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2838 4.5 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

2832 4.48 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

2834 4.32 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

2382 4.5 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

 (85) لوحة  ( 2008.5.45 2821رقم  )م. 1591ه/1005ـ دينار ضرب حضرة مراكش عام 10

هـ/  وٌتمٌز بشكلا الدائري الذي ٌتوسطا 8003ٌحمل هذا الدٌنار تارٌخ ومكان ضربا فً حضرة مراكش فً عام 

 مرب  ٌحتوي على خمسة أسطر  ودائرة خطٌة متماسة وحبٌبا  صغٌرة مكونة أربعة أضالج  كالتالً:

 

 2008.5.45.  2821( سجل رقم  85) لوحة رقم 

 أوال : الوجه

 قراءة األضالع قراءة المربع 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ انما ٌرٌد هللا8

 ـ لٌذهب2

 ـ عنكم الرجس1
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 ـ المنصور باهلل2

 ـ أمٌر المؤمنٌن3

 ـ أهل البٌ 2

 ثانيا : الظهر

 قراءة األضالع قراءة المربع 

 ام ابً عبدـ بن انم8

 ـ هللا دمحم الشٌخ 2

 ـ المهدي ابن انمام1

 ـالقائم بامر هللا2

 ـ الشرٌف الحسن3ً

 ـ ضرب بحضرة8

 ـ مراكش2

 ـ حاطها هللا1

 ـ عام خمسة والف2

 

 أما بٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو التالً : ـ 

 مالحظات دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2123 4.5 Gr 3.0 Cm 8003كشمرا 

 

 8لوحة رقم 

 ( 88) لوحة  ( 2008.5.45. 2381)رقم  م،1591هـ/ 1006ضرب في ببلدة الكتاوة عام ـ دينار 11

ٌحمل هذا الدٌنار تارٌخ ومكان ضربا  وٌتمٌز الدٌنار بالشكل الدائري الذي ٌتوسطا مرب  ٌحتوي على خمسة أسطر  

 ربعة أضالج  وٌمكن قراءة مركز الوجا كالتالً: ودائرة خطٌة متماسة بالمرب  وحبٌبا  صغٌرة مكونة أ

 

 2381( رقم سجل  88) لوحة رقم 

 أوال : الوجه 
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 قراءة األضالع قراءة المربع 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

 ـ أمٌر المؤمنٌن3

 ـ انما ٌرٌد هللا8

 ـ لٌذهب2

 سـ عنكم الرج1

 ـ أهل البٌ 2

 

 ثانيا : الظهر

 قراءة األضالع قراءة المربع 

 ـ بن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ 2

 ـ المهدي ابن انمام1

 ـالقائم بامر هللا2

 ـ الشرٌف الحسن3ً

 ـ ضرب ببلدة8

 ـ الكتاوة2

 ـ حاطها هللا1

 ـ عام ستة والف 2

 

 وٌمكن أن ٌالحظ ما ٌلً:

 فٌة فول بعض الكلما  مثل الدوائر الصغٌرة وبعض العالما  الزخرفٌة ـ وجود عالما  زخر8

 ـ ٌالحظ  وصف الكتاوة بكلمة " ببلدة الكتاوة "2

 ـ ٌحتوي المرب  على خمسة أسطر تنتهً ب ضافة لقب " أمٌر المؤمنٌن "  لى أبو العباس أحمد المنصور باهلل.1

 وبٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو التالً : ـ 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2381 4.5 gr  2.88004الكتاوة سم   

 

 (86) لوحة   ( 2008.5.45. 2868)رقم   م1599هـ/ 1001ضرب بلدة الكتاوة عام ـ دينار من 12
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ة أسطر  ٌحمل هذا الدٌنار تارٌخ ومكان ضربا  وٌتمٌز الدٌنار بالشكل الدائري الذي ٌتوسطا مرب  ٌحتوي على خمس

ودائرة خطٌة متماسة بالمرب  وحبٌبا  صغٌرة مكونة أربعة أضالج  وٌمكن قراءة محتوى هذا الدٌنار كالتالً: ٌقرأ مركز 

ا الوجا بنحو: بسم ميحرلا نمحرلا هللا / عبدهللا انمام / ابو العباس أحمد / المنصور باهلل / أمٌر المؤمنٌن. وٌقرأ الهامش بنحو: انم

لٌذهب / عنكم الرجس / أهل البٌ . وٌقرأ مركز الظهر بنحو: بن انمام ابً عبد / هللا دمحم الشٌخ / المهدي ابن انمام ٌرٌد هللا / 

 / القائم بامر هللا / الشرٌف الحسنً. وٌقرأ هامش الظهر بنحو: ضرب ببلدة / الكتاوة / حاطها هللا / عام سبعة والف.

 

 2008.5.45.  2868(  رقم سجل 86) لوحة رقم 

 وٌمكن أن ٌالحظ ما ٌلً : 

 ـ وجود عالما  زخرفٌة فول بعض الكلما  مثل الدوائر الصغٌرة وبعض العالما  الزخرفٌة 8

 ـ ٌالحظ  وصف الكتاوة بكلمة " ببلدة الكتاوة "2

 هلل  ـ ٌحتوي المرب  على خمسة أسطر تنتهً ب ضافة لقب " أمٌر المؤمنٌن "  لى أبو العباس أحمد المنصور با1

 وبٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو التالً : ـ 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2868 4.5 gr 2.4 8005 الكتاو سم 

 

) ٌٛؼح ،(11.1. 62. 2.  1155)سلُ : ، م2520هـ/ 2222ضرب حضرة هراكش عام ـ ديٌار هي 27 .1

1. ) 

ا مرب  ٌحتوي على خمسة أسطر  ودائرة خطٌة متماسة بالمرب  ٌتمٌز هذا الدٌنار بالشكل الدائري الذي ٌتوسط

وحبٌبا  صغٌرة مكونة أربعة أضالج  وٌقرأ مركز الوجا على النحو التالً : بسم ميحرلا نمحرلا هللا / عبدهللا انمام / ابو العباس 

/ـ عنكم الرجس / أهل البٌ . وٌقرأ مركز  أحمد / المنصور باهلل / أمٌر المؤمنٌن  وٌقرأ الهامش بنحو: انما ٌرٌد هللا / لٌذهب

الظهر بنحو: ابن انمام ابً عبد / هللا دمحم الشٌخ / المهدي ابن انمام / القائم بامر هللا / الشرٌف الحسنً  وٌقرأ الهامش بنحو: 

 ضرب بحضرة / مراكش / حاطها هللا / عام عشرة والف.

  وبٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو التالً : ـ
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 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

2833 4.6 gr 2.8 هـ 8080 مراكش سم 

  

   

 

 2008.5.45.  2833(  رقم سجل 20) لوحة 

 

. 2842 و  2208. 45. 5.  2208أرقام : )  م1603هـ.1011ـ ثالثة دنانير من ضرب بلدة الكتاوة عام 14

 (  21  22  28) لوحا   ( 2008.5.45. 2838  و2008.5.45

م  وتتمٌز بالشكل الدائري 8401هـ/ 8088وقد نقش علً هذه الدنانٌر مكان وتارٌخ ضربها فً ببلدة الكتاوة فً عام 

الذي ٌتوسطا مرب  ٌحتوي على خمسة أسطر  ودائرة خطٌة متماسة بالمرب  وحبٌبا  صغٌرة مكونة أربعة أضالج. وٌقرأ 

 / عبدهللا انمام / ابو العباس أحمد / المنصور باهلل / أمٌر المؤمنٌن. وٌقرأ مركز الوجا على النحو التالً : بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الهامش بنحو: انما ٌرٌد هللا / لٌذهب /ـ عنكم الرجس / أهل البٌ . وٌقرأ مركز الظهر بنحو: ابن انمام ابً عبد / هللا دمحم الشٌخ 

شرٌف الحسنً. وٌقرأ الهامش بنحو: ضرب ببلدة / الكتاوة / حاطها هللا / عام احدي / المهدي ابن انمام / القائم بامر هللا / ال

 عشر والف.

      

 2008.5.45. 2208( رقم السجل  28) لوحة 
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 2008.5.45. 2842(  رقم السجل  22) لوحة رقم  

 

 

 2008.5.45.  2838سجل رقم  ( 21) لوحة  

 التالً : ـ وبٌانا  الوزن والقطر فهً على النحو 

 مالحظا  دار الضرب القطر الوزن رقم السجل

 هـ8088 الكتاوة سم 2.5 2.2 2842

2208 4.48 Gr 2.8 Cm هـ8088 ةببلدة الكتاو 

22838 4.5 Gr 2.8 Cm هـ8088 ببلدة الكتاوة 

 

 ( 22)لوحة  ( 2008.5.45 2388رقم )نادر من ضرب الدمحمية،  ـ دينار15

الشكل الدائري  الذي  وٌتب  الدٌنار مراكز ضرب السكة السعدٌة مركزا جدٌدا هً " الدمحمٌة "ٌضٌف هذا الدٌنار  لى 

ٌحٌطا دائرتان على الوجهٌن  الدائرة الخارجٌة نقط متراصة أما الداخلٌة فخطٌة  بداخلها مرب  تمس زواٌاه األرب  محٌط تل  

ط الثلث المغربً  وٌؤرخ فً عهد أبو العباس المنصور باهلل. الدائرة  مكونة بذل  أرب  مضلعا  متساوٌة شغل  بكتابا  بخ

 وٌقرأ بنحو: سم(. 2.3(  و) gr 2.3أما مقاٌٌس هذا الدٌنار فهً كالتالً:)
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 2008.5.45.  2388( رقم سجل  22) لوحة رقم 

 أوال : الوجه

 قراءة الهامش قراءة المركز 

 ـ بسم ميحرلا نمحرلا هللا8

 ـ عبدهللا انمام2

 ـ ابو العباس أحمد1

 ـ المنصور باهلل2

 ـ أمٌر المؤمنٌن3

انما ٌرٌد هللا ) لٌذهب عنكم الرجس (  

 أهل البٌ 

 ثانيا : الظهر

 قراءة األضالع قراءة المركز 

 ـ ابن انمام ابً عبد8

 ـ هللا دمحم الشٌخ 2

 ـ المهدي بن انمام1

 ـالقائم بامر هللا2

 ـ الشرٌف الحسن3ً

 ـ ضرب 8

 دمحمٌةـ بال2

 ـ حاطها هللا1

 ـ عام ....2

 

 

 ثانيا: الدراسة التحليلية

ف ن  (2003.الفشتالً)اعتمادا على ما دونا "عبد العزٌز الفشتالً" وزٌر أحمد المنصور السعدي فً "مناهل الصفا" 

رة الظفر فبوٌ  فً وجنى ثم( 8665. عبدالكرٌم كرٌم) أحمد المنصور أضطل  بأعباء الدولة فً أعقاب معركة وادي المخازن

وقد رف  هذا النصر المغرب  م.8358 ش   2هـ / 684ساحة القتال ملقبا بالمنصور ٌوم انثنٌن متم جمادى األولى سنة 
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عبدالكرٌم )وربا  فامتن  الطم  فٌها أو فً أراضٌها  وسع  الدول فً  قامة عالقا  طٌبة معها  أاألقصى فً أنظار أهل 

وقد اشتهر المنصور بغناه ووفرة أموالا  فصار ( 8686. دمحم حجً)فً جاللة المنصور وهٌبتا.  وكل ذل  زاد( 2004. كرٌم

وقد بدأ ذل  بالمغانم وفدٌة األسرى الذٌن صاروا  لٌا من معركة وادي المخازن  ( 8686. دمحم حجً)ٌعرف بالمنصور الذهبً 

كثر  أموالا وحملتا على بالد تٌكورارٌن وتوا  فً ذاتها كان كما كان ٌشج  التجارة والتجار  وٌساهم فً األعمال التجارٌة ف

  حسٌن مؤنس) هدفها الحقٌقً الوصول  لى األراضً التً ٌصل  لٌها التبر القادم م  التجار من بالد السودان الغربً.

2000.) 

غٌره مما ساعده على وبفضل سٌاسة المنصور وحرصا على تنظٌم  دارتا السٌاسٌة وانقتصادٌة اجتم  لا مالم ٌتوفر ل

. عبدالكرٌم كرٌم) تحقٌق الكثٌر من مشروعاتا فً الداخل والخارج  وازدهر  أحوال البالد فً شتى النواحً انقتصادٌة 

 (.2000 دمحم المنونً ) وشهد المغرب فً عهده انبعاثا علمٌا وصناعٌا جدٌدا.( 2004

هو تنقٌة األوضاج النقدٌة على ٌد دمحم الشٌخ ( 2000   براهٌم حركا )ان أول عمل قام با ملو  العهد السعدي ك

بعد تسلما السلطة  مما أدى  لً وض  حد لرواج العمال  األجنبٌة  كما عرف النقد فً عصر الدولة ( 8862  الناصري)

ف ارتفاعا فً السعدٌة تطورا  مطردا  حٌث فرض  النقود السعدٌة نفسها داخل البالد وخارجها    ذا كان النقد السعدي قد عر

فلقد أصبح فً بعض األحٌان ٌفول النقود الغربٌة  وعرف  النقود الذهبٌة ( 8635  عبدالرحمن فهمً)وزنا داخل البالد  

 (.8668  حلٌمة بنكرعً)الدٌنار أو المثقال  ونصف الدٌنار  ورب  الدٌنار. 

رتحل أمٌر المؤمنٌن من مخٌما بوادي أنا لما كان  فاس أقرب  لى مشهد الفتح من مراكش اوٌذكر " الفشتالً" 

م  وفً فاس ضرب ألول 8358م  واستمر مقاما بها  لً أكتوبر 8358أ سطس  84المخازن ودخل  لى فاس ٌوم السب  

مرة نقودا ذهبٌة بقٌمة الدٌنار ونصفا  من طراز أخٌا الغالب باهلل  ٌحمل أسماء أبو العباس أحمد فً كتابا  الوجا  وأسماء أبو 

م  بدأ  مراكز الصناعة فً كل من فاس  ومراكش  8382ه/660م  لى عام 8358هـ/ 684عبدهللا فً الظهر  ومن عام  دمحم

وتارودا   والدمحمٌة فً س  العمال  الذهبٌة على طراز جدٌد حٌث لم تكن العمال  هذا الطراز تتسم بدقة النقش وكان  تأخذ 

مرب  متماس م  هذه الدائرة ٌكون أرب  أضالج تحمل اسم دار الضرب   الشكل الدائري البسٌط  فأصبح  دائرة بداخلها

 (.2003  الفشتالً) وتارٌخا  أما كتابا  المرب  فقد احتو  على األسماء واأللقاب

وٌمكن القول بأنا بعد فتح السلطان أبو العباس أحمد المنصور باهلل السودان ازداد النقد الذهبً دقة فً الصن  

كما أصبح ٌضرب  ( 2005  عبدالعزٌز صالح)الموحدٌة. بوسطا مرب  داخل دائرة على  رار النقود  والزخرفة وأصبح

هـ  684ضرب دٌنار بفاس عام  ج  وتؤكد نقوش النقود ذل  حٌث80ج  والدٌنار المركب ٌزن 2.48الدٌنار الوافً الذي ٌزن 

المجاهد فً سبٌل هللا أمٌر المؤمنٌن أبً العباس  ضرب  ٌحمل كتابا  نصها : ) بسم ميحرلا نمحرلا هللا  عن أمٌر المؤمنٌن

كان  وفرة الذهب عامال أساسٌا فً قوة الدولة السعدٌة  و (Brethes J.D., 1939 ) بمدٌنة فاس عام ستة وثمانٌن وتسعمائة(.

عادة تجارة القوافل  ذ بواسطتا تمكن السعدٌون من الحصول على األسلحة و خراج البرتغال من السواحل  وتأسٌس دولة واست

التً قضى علٌها البرتغال ومن ثم استعادة مكانتا كوسٌط نبد منا لجلب الذهب من أفرٌقٌا ما وراء الصحراء   ذ كان المغرب 

ٌعتد أساسا على مناجم أفرٌقٌا للتزود بالذهب. واعتبارا لذل  عمل الملو  السعدٌون على توسٌ  رقعة البالد تجاه الجنوب 

هد السلطان دمحم الشٌخ تمتد  لى تٌكورارٌن  وفً عهد السلطان المنصور الذهبً دخل  كل الممال  السودانٌة فأصبح  فً ع

  حسٌن مؤنس)تح  طاعتا فأصبح  الدولة المغربٌة فً عهده تمتد من البحر المحٌط ..  لى بالد كنو المتضامنة لبالد برنو 

د مصر  كما كان هؤنء الملو  ٌفرضون رقابة شدٌدة على تصدٌر الذهب  التً تنتهً  لى بالد النوبة المتاخمة لصعٌ (2000

 (2000  عبدالكرٌم كرٌم)وٌحتكرون تجارتا. 



  0202 وىرعشالو رابعال العدد –ثار هجلت كليت اآل

66 
 

 

وقبل تولً السلطان أحمد المنصور الذهبً المل  كان ذهب أفرٌقٌا ٌجم  خاصة فً درعة وسجلماسة حٌث تقوم 

حوٌل أولً فٌذاب وٌوزن وٌسجل وبعد ذل  ٌرسل  لى بحراستا ثكنة عسكرٌة  وكان ٌحمل  لى هنا  تبرا وٌخض   لى ت

 (2003  الفشتالً) مراكش  وفً عهد السلطان أحمد المنصور أصبح أهل مراكش وسوس ٌتكلفون بجلبا من تبتكتو وكا و.

ا هذه الممال  وٌذكر " الفشتالً" أن المنصور باهلل أمر عاملا بعد فتح السودان بالسٌطرة على معادن الذهب الثالثة التً اكتنفته

وأصبح  كلمة المنصور نافذة  (2003  الفشتالً)وأمره بالبناء علٌها واختطاط الحصون علٌها وترتٌب الجٌوش لحملٌتها  

فٌما بٌن بالد النوبة  لى البحر المحٌط من ناحٌة المغرب  ولما فتح  ممال  البالد السودانٌة حمل  لٌا من التبر ما ٌعًٌ 

رٌن حتى كان المنصور ن ٌعطً فً الرواتب  ن النضار الصافً  والدٌنار الكافً  وكان ببابا كل ٌوم الحاسبٌن وٌحٌر الناظ

أرب  عشرة مائة مطرقة لضرب الدٌنار الوافً  دون ماهو معد لغٌر ذل  من صوغ األقراض والحلً  وألجل هذا لقب بالذهبً 

 (8862  الناصري)لفٌضان الذهب فً أٌاما. 

طان ذهب السودان  وتمكن من توجٌها كلٌا  لى المغرب  لى حد أنا لم ٌعد لا وجود خارج الشواطئ واحتكر هذا السل

ٌقترحون على فٌلٌب الثالث تأسٌس وكالة باركٌن لمنافسة المنصور ولكنهم لم ( 8862  الناصري)المغربٌة  ما جعل اإلنجلٌز 

ٌق السكر   ذ كان هذا السلطان ن ٌقبل التعامل سوي بالسكر ٌفلحوا  وهذا انحتكار كان ٌؤدي  لى تهرٌب الذهب داخل صناد

الذي أصبح فً عهده ٌحل محل العملة فً المبادن  الخارجٌة. ولقد من  تصدٌر الذهب حتى فً الشكل الذي كان ٌصدره فٌا 

ر عال جدا ومن   والتً كان  تضرب من عٌا"Sequinأسالفا أي فً شكل نقود ذهبٌة رفٌعة تعرف عند األجانب بالسكن " 

  حلٌمة بنكرعً) ثم كان  مطلوبة وتدر أرباحا كبرى على الدولة السعدٌة  وكان اإلنجلٌز ٌعٌدون تحوٌلها  لى نقود  نجلٌزٌة.

م بوفرة الذهب الذي كان ٌتزود منا العالم حتى 8401ـ  8258ولقد تمٌز  حالة الذهب والفضة فً الفترة ما بٌن ( 8668

فرٌقٌا ما وراء الصحراء وبوساطة برتغالٌة ثم حل  محلها الوساطة المغربٌة بالنسبة لذهب أفرٌقٌا ما م من أ84بداٌة القرن 

 .(8668  حلٌمة بنكرعً) وراء الصحراء.

وتؤكد القط  النقدٌة موضوج الدراسة  بأن السلطان أحمد المنصور باهلل السعدي  ضرب نقودا  ذهبٌة وفضٌة 

م  حٌث ضرب السلطان 8401ـ 8358هـ/ 8082ـ 684ل سنوا  حكما  فً الفترة من وبرونزٌة فً عدة مدن مغربٌة خال

 طرازٌن:الذي تمٌز من ناحٌة الشكل باحتوائا على  (2003  الفشتالً)أحمد المنصور باهلل الدٌنار الذهبً ونصفا  

ودائرة هامشٌة تضم  وهو عبارة عن شكل دائري ٌتوسطا دائرة خطٌة واسعة تضم أربعة أسطر أوالً: الطراز األول:

من حٌث ( 8666  حسن حافظً) كتابة قرآنٌة بالوجا  وكتابا  تسجٌلٌة بالظهر  وتشبا فً شكلها العام الدٌنار المرابطً 

تضم المجموعة موضوج الدراسة و (8666  حسن حافظً)للمركز والهامش.  (8666  حسن حافظً)وجود الدوائر الخطٌة 

ٌن أبو العباس أحمد المنصور باهلل  ٌظهر علٌها سما  الطراز األول الفنٌة من حٌث الشكل تسعة دنانٌر باسم أمٌر المؤمن

هـ على تعدد مدن 668هـ  لى  663وتدل كتابا  النقود الذهبٌة فً الفترة من الدائري ومضمون الكتابا  وأسلوب تنفٌذها. 

 عبد هللا امٌر المؤمنٌن ابو العباس المنصور ) أو الضرب وأصبح  كتابا  هذه النقود على نحو : "بسم ميحرلا نمحرلا هللا

المنصور باهلل( ابن اإلمام الخلٌفة دمحم الشٌخ المهدي اإلمام القائم ضرب بحضرة مراكش ) أو ضرب بفاس(  سنة ... " كما 

 (2083  صالح عبدالعزٌز)انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ " . اشتمل  كتابا  هامش الوجا على ما ٌلً : " 

الذي ٌحٌطا  (2005  عبدالعزٌز صالح)  وهو عبارة عن شكل المرب  داخل الشكل الدائري ثانيا: الطراز الثاني:

بداخلها مرب  تمس زواٌاه ( Eustache D.,1984)دائرتان على الوجهٌن  الدائرة الخارجٌة نقط متراصة أما الداخلٌة فخطٌة  

  عبدالعزٌز توري)بذل  أرب  مضلعا  متساوٌة شغل  بكتابا  بخط النسخ المغربً. األرب  محٌط تل  الدائرة  مكونة 

وتضم المجموعة موضوج الدراسة خمسة عشر من دنانٌر باسم أمٌر المؤمنٌن أبو العباس أحمد المنصور باهلل  ٌظهر ( 8682

اكش والكتاوة وسجلماسة  وتقرأ وضرب هذا الطراز فً مدن عدة بالمغرب انقصى مثل مر  علٌها سما  الطراز الثانً
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا عبدهللا انمام  ابو العباس أحمد المنصور باهلل ابن انمام ابً عبدهللا دمحم الشٌخ  كتاباتا على النحو التالً: "

الكتاوة أو بحضرة  المهدي بن انمام القائم بامر هللا الشرٌف الحسنً  ضرب بحضرة مراكش ) أو الكتاوة أو الكتاو أو ببلدة

 (. 2083  عبدالعزٌز صالح) سجلماسة( واآلٌة القرآنٌة " انما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌ ".

( 2008  عبدالعزٌز بنعبدهللا)ولقد درج الفقهاء فً العهد السعدي خاصة على استعمال كلمة المثقال للقط  الذهبٌة  

وظل هذا انستعمال سائدا  لى النصف ( 8635  عبدالرحمن فهمً)م الدٌنار  ر م أن أحمد المنصور كتب على نقوده اس

الثانً من القرن الثامن عشر حٌث  دا لفظ المثقال ٌطلق على عشرة دراهم فضٌة  وذل  بعد اإلصالح النقدي الذي قام با 

عة فضٌة  ومن هذا التارٌخ ٌنصرف م  حٌنما أسس عملتا على المثقال وهو ٌمثل أكبر قط8544السلطان دمحم بن عبدهللا سنة 

 (.2083  عبدالعزٌز صالح)استعمال المثقال  لى القط  الفضٌة والدٌنار  لى القط  الذهبٌة. 

( 8684  أبً الحسن علً)وٌعتبر الدٌنار العشري من أهم النقود الذهبٌة فً العهد السعدي  وهو من الدنانٌر السعدٌة  

حٌث ٌتركب من تسعة أعشار الذهب وعشر النقرة) الفضة(  وهذا ٌعادل فً وزنا تقرٌبا  وسمً عشرٌا باعتبار عٌاره المعدنً

 20م  وق  انتقاص فً وزن الدٌنار العشري بحٌث أصبح ن ٌزن سوى 8320جرام. وفً سنة 2.8362الدٌنار الشرعً  وهو 

سواء من حٌث الوزن أو من حٌث  ج  وظل فً انخفاض مستمر خالل المراحل األولى من العهد السعدي1.6قٌراطا تساوي 

ج. 1.6نسبة  لى دمحم الشٌخ السعدي الملقب بالمهدي  وكان وزنا مشابها لوزن الدٌنار السباعً وهو  العٌار. ودٌنار المهدي

ومما ٌدل على استمرار حالة الضعف بالنسبة للعملة الذهبٌة السعدٌة فً المراحل األولى من حٌاة الدولة  ( 8661  عمر أفا)

لعل هذا الضعف ٌعود لقلة معدن الذهب  مما سٌتغٌر فً عهد أحمد المنصور. ولما ضرب أحمد المنصور الدٌنار الذهبً  و

ٌطلق  وق  فً مٌدان المعامال  سواء فً فاس أو فً سوس  تمٌٌز بٌن نوعٌن من الدنانٌر  هما الدٌنار البالً  أو الدٌنار القدٌم:

ج(. والدٌنار الجدٌد: وهو الذي 1.88قٌراطا )  20م  وكان وزنا 8385المضروب قبل سنة  فً العقود والتقاٌٌد على الدٌنار

م  ونتٌجة لمستوى 8386ج(  ومنذ سنة 2.44قٌراطا )  22  وكان وزنا 8385ضربا أحمد المنصور ابتداء من سنة 

الدٌنار البالً اسم الدٌنار الخامسً   الصرف القار للدٌنارٌن السابقٌن  راج نفس الدٌنارٌن تح  أسماء أخرى  فقد أطلق على

باعتبار صرفا بخمس أوال  كما أطلق اسم الدٌنار السداسً على الدٌنار الجدٌد  وسمً سداسٌا ألنا من س  أوال مٌزانٌة  

 .(8661  عمر أفا) قٌراطا. 22وٌزن 

عة  ولم تستعمل الرموز وٌالحظ أن السكة السعدٌة فً عهد أبو العباس المنصور قد حمل  عالما  زخرفٌة متنو

األبجدٌة التً عرف  عند المرابطٌن الذٌن استعملوا كثٌرا  من الرموز األبجدٌة  وبخاصة على مسكوكاتهم الذهبٌة  ربما للدنلة 

على جودة نقودهم  كحرف الكاف "   " الذي ٌعنً الكامل  وحرف الواو " و " الذي ٌعنً الوافً أو الوازن  وحرف الجٌم " 

ذي ٌعنً الجائز  وحروف أخرى متعددة ٌصعب الكشف عن دنلتها  وٌالحظ أن الدنانٌر المرابطٌة كان  تحمل هً ج " ال

أٌضا حرف السٌن " س " فً أسفل العبارة الواردة وسط الوجا المركزي  م  أنها تحمل أسماء مدن ضرب مختلفة مثل قرطبة 

من الحروف التً سٌستدل بها على جودة القط  النقدٌة الموحدٌة  وقد وبلنسٌة  و ٌرها. ولهذا السبب  فقد ٌكون هذا الحرف 

ٌتعلق األمر بالحرف األول من كلمة سالم أو سالم التً تعنً الكامل أو التام  ولكن الموحدٌن استبدلوا هذه الحروف باستعمال 

حروف األبجدٌة على المسكوكا  الرموز والعالما  التً شاع  على الدنانٌر الذهبٌة الموحدٌة  بحٌث كما أن  ٌاب ال

 (.2005  عبدالعزٌز صالح) الموحدٌة ٌؤكد أن الموحدٌن لم ٌستعملوا هذه الحروف للدنلة على  حدى مدن الضرب.

أو الكثٌر من األسرار العلمٌة ( 8688  عمر أفا)ومن المالحظ أن المصادر ن تقدم معلوما  كافٌة عن دور السكة 

عها الجغرافً فٌمكن انعتماد على المجموعة موضوج الدراسة التً تقدم معلوما  جدٌدة وهامة وأما عن توزٌ بدور الضرب 

تساعدنا على وض  خرٌطة ألهم مراكز دور السكة فً عهد أبو العباس المنصور باهلل. وعلى الر م من أن المصادر التارٌخٌة 
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ابن بعرة منصورالذهبً )مٌة بدور الضرب فً هذه الفترة   ن تقدم معلوما  كافٌة عن دور السكة أو الكثٌر من األسرار العل

 ن أن المجموعة موضوج الدراسة تمدنا بمعلوما   ضافٌة جدٌدة وهامة تساعدنا على وض  خرٌطة ألهم ( 8644  الكاملً

ل وجود عدد وٌستدل من خال ( 8688  عمر أفا) أبو العباس أحمد المنصور باهلل مراكز دور السكة فً عهد أمٌر المؤمنٌن 

وتارودان   والدمحمٌة  ثم بعد ذل   (.Ronald A : ) من دور الضرب على تعدد اإلصدارا  النقدٌة فً عهده  فً سجلماسة

ومراكش ولكتاوة  (2000  دمحم المنونً) فاس (8666  ابن أبً زرج( )2004  المراكشً)انتشر  دور الضرب وشمل  

ودرهمها تعرف ( 8668  عمر آفا)المضروبة فً هذه المدٌنة األخٌرة بسكة الغٌران  ودرعة وتافٌالل  و فران  وتعرف العملة

وقد أضاف  المجموعة موضوج الدراسة دار ضرب جدٌدة تضاف  لى دور ( 8668  حلٌمة بنكرعً) بالدراهم الكهوفٌة.

وفً عهد أحمد المنصور ازداد   ضرب أمٌر المؤمنٌن أبو العباس أحمد المنصور باهلل  وهً مدٌنة الدمحمٌة ) تارودان  (.

مكانة الدمحمٌة. وعندما نجح أحمد المنصور فً فتح بالد السودان  كان  مدٌنة الدمحمٌة أول مدٌنة ُزف  لٌها الخبر السعٌد  وظل  

رتفع  الدمحمٌة ) تارودان ( تحتفظ بموقعها انستراتٌجً فً طرٌق المبادن  التجارٌة م   ربً  فرٌقٌة وبالد السودان  وا

 (2000  عبدالكرٌم كرٌم) مكانتها العمرانٌة  لى مرتبة العواصم الكبرى لمراكش وفاس.

 الخالصة وأهم النتائج: 

  وتمثل فترة حكم أمٌر المؤمنٌن أبو العباس أحمد من الدنانٌر السعدٌة التً تنشر ألول مرةقطعة  22ـ نشر  الدراسة 

 المنصور باهلل 

 ر أمٌر المؤمنٌن أبو العباس أحمد المنصور باهلل  وحدد  نظما النقدٌة.ـ أوضح  الدراسة طرز دنانٌ

 ـ أضاف  الدراسة دور ضرب جدٌدة فً عهد أمٌر المؤمنٌن أبو العباس أحمد المنصور باهلل

 جدول دنانير السلطان أبو العباس أحمد الذهبي موضوع الدراسة المحفوظة بمتحف متحف الرباط 

 مالحظا  دار الضرب القطر نالوز رقم السجل الطراز م

 1   2306  Gr2.4 2.2  Cm هـ663مراكش  

2   2197 2008.5.45 4.5 Gr 2.6 -2.7 Cm طمس كلمة فً تسعٌن 664فاس 

3   2008.5.45.2202 4.57 Gr 2.7 Cm كلمة " س " مطموسة 664فاس 

4   2824 4.6 gr 1.00 668 مراكش سم 

5   2825 4.6 gr 2.3 هـ 668 مراكش سم 

6   2199  4.5 Gr 2.8 Cm   هـ 668 فاس 

1   2852 2.38 G 2.5مطموسة سم  
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 8001 مراكش سم2.6 ج2.4 2848   1

 هـ8001 مراكش سم2.6 ج2.3 2846   9

10   2823 4.6 gr 2.3 هـ8001 مراكش  سم 

11   2822 4.5 gr 2.8 هـ8001 الكتاو  سم 

 8001 الكتاوة سم2.8 ج2.4 2852   12

13   2838 4.5 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

14   2832 4.48 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

15   2834 4.32 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

16   2382 4.5 gr 2.8 هـ8002 سجلماسة سم 

11   2123 4.5 Gr 3.0 Cm 8لوحة رقم  8003مراكش 

11   2381 4.5 gr  2.88004الكتاوة سم   

19   2868 4.5 gr 2.4 8005 الكتاو سم 

20   2833 4.6 gr 2.8 هـ 8080 مراكش سم 

 هـ8088 الكتاوة سم 2.5 2.2 2842   21

22   2208 4.48 Gr 2.8 Cm هـ8088 ةببلدة الكتاو 

23   22838 4.5 Gr 2.8 Cm هـ8088 ببلدة الكتاوة 

24   2388 4.5 gr 2.3الدمحمٌة سم  
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 المراجع :

 رأوال: المصاد

 .1،19،6أتٛ اٌؽغٓ ػًٍ ٌٓ ٌٛعف اٌؽىٍُ، اٌذٚؼح اٌّشرثىح فً ضٛاتظ داس اٌغىح، ذؽمٍك ؼغٍٓ ِؤٔظ، داس اٌششٚق، ط  ـ

ـ اتٓ تؼشج ِٕصٛس اٌز٘ثً اٌىاًٍِ، وراب وشف األعشاس اٌؼٍٍّح تذاس اٌضشب اٌّصشٌح، ذؽمٍك، ػثذاٌشؼّٓ فًّٙ، اٌما٘شج، 

1966. 

ٍِح تاٌّغشب، ٚ٘ٛ اٌمغُ اَخش ِٓ اٌراسٌخ اٌىثٍش اٌّغّى وراب اٌؼثش ٚدٌٛاْ اٌّثرذأ ٚاٌخثش ـ اتٓ خٍذْٚ، ذاسٌخ اٌذٚي اإلعال

َ.1،51، ساظؼٗ ٚصؽؽٗ، اٌثاسْٚ دعالْ،  طثغ فً داس طثاػح اٌذٌٚح فً اٌّغشب، عٕح 1فً أٌاَ اٌؼشب ٚاٌؼعُ ٚاٌثشتش، ض
 

ٛن اٌّغشب ٚذاسٌخ ِذٌٕح فاط، ساظؼٗ، ػثذاٌٛ٘اب تٓ أتً صسع اٌفاعً، األٍٔظ اٌّطشب تشٚض اٌمشطاط فً أخثاس ٍِـ ا

 َ.1999، اٌّطثؼح اٌٍّىٍح، اٌشتاط، 1تّٕٕصٛس، ط

ـ ابن عذاري المراكشً  البٌان المغُرب فً أخبار األندلس والمغرب  قسم الموحدٌن  تحقٌق دمحم  براهٌم الكتانً  وآخرون   

 م.8683  8دار الغرب اإلسالمً  بٌرو   لبنان  دار الثقافة  ط

ـ اتٓ صاؼة اٌصالج، ذأسٌخ آٌّ تاإلِاِح ػٍى اٌّغرضؼفٍٓ تأْ ظؼٍُٙ هللا أئّح ٚظؼٍُٙ اٌٛاسشٍٍٓ، ذؽمٍك ػثذاٌٙادي اٌراصي، 

 َ.1929، اٌؼشاق، ،6ٚصاسج اٌصمافح ٚاٌفْٕٛ، عٍغٍح ورة اٌرشاز، 

 

 ثانيا: المراجع

 َ. 1952س، ِىرثح إٌٙضح اٌّصشٌح، ـ ؼغٓ اٌثاشا، األٌماب اإلعالٍِح فً اٌراسٌخ ٚاٌٛشائك ٚاَشا

ـ حسن حافظً علوي  جوانب من تارٌخ المرابطٌن من خالل النقود  مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  الرباط  العدد الثالث 

 .8666والعشرون  

 خالص  مجلة البحث العلمً.ـ دانٌٌل أوستاس  تارٌخ النقود العربٌة وماٌتعلق بموازٌنها ومقاٌٌسها  ترجمة عبداللطٌف أحمد   

، 1ـ سأفد دمحم إٌثشاٚي، اٌغىح اإلعالٍِح فً ِصش ػصش دٌٚح اٌّّاٌٍه اٌعشاوغح، ِشوض اٌؽضاسج اٌؼشتٍح ٌإلػالَ ٚإٌشش، ط

 َ.1993اٌما٘شج، 

ىرثح ص٘شاء اٌششق، ـ سأفد دمحم دمحم إٌثشاٚي، إٌمٛد اإلعالٍِح، ِٕز تذاٌح اٌمشْ اٌغادط ٚؼرى ٔٙاٌح اٌمشْ اٌراعغ اٌٙعشي، ِ

 َ....1اٌما٘شج، 

 .1999، 13ـ سشٍذ اٌغالًِ، لشاءج فً إٌمٛد اٌّشٌٍٕح، ِعٍح وٍٍح اَداب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغأٍح، اٌشتاط، اٌؼذد 

، اٌشتاط، اٌٍّّىح 15ـ صاٌػ ٌٛعف تٓ لشتح، شخصٍح ػثذاٌّؤِٓ تٓ ػٍى ِٓ خالي ٔمٛدٖ، ِعٍح اٌراسٌخ اٌؼشتً، اٌؼذد 

 َ.3..1اٌّغشتٍح، 

ـ صاٌػ ٌٛعف تٓ لشتح ، اٌّغىٛواخ اٌّغىٛواخ اٌّغشتٍح ػٍى ػٙذ اٌّٛؼذٌٓ ٚ اٌؽفصٍٍٓ ٚ اٌّشٌٍٍٕٓ خالي اٌمشْٚ اٌغادط 

 1994ٚ اٌغاتغ ٚاٌصآِ ٌٍٙعشج / اٌصأً ػشش ٚ اٌصاٌس ػشش ٚ اٌشاتغ ػشش ٌٍٍّالد، دساعح ؼضاسٌح، ِخطٛط دورٛساٖ ، 

/1995  

ٌّغىٛواخ اٌّغشتٍح ٚأشش٘ا ػٍى ذعاسج اٌغشب اٌّغٍؽً فً اٌمشْٚ اٌٛعطى، ٔذٚج اٌغشب ـ صاٌػ ٌٛعف تٓ لشتٗ، أرشاس ا

 َ.1995، 1اإلعالًِ ٚاٌغشب اٌّغٍؽً خالي اٌمشْٚ اٌٛعطى، ِٕشٛساخ وٍٍح اَداب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغأٍح،اٌشتاط،ط

 َ.1952ـ ػثذاٌشؼّٓ فًّٙ دمحم، صٕط اٌغىح فً فعش اإلعالَ، ِطثؼح داس اٌىرة اٌّصشٌح، 

 ..192ـ ػثذاٌشؼّٓ فًّٙ دمحم، اٌّغىٛواخ، وراب اٌما٘شج ذاسٌخٙا ٚفٕٛٔٙا ٚآشاس٘ا، ِطاتغ األ٘شاَ اٌرعاسٌح، 
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 .1965ـ ػثذاٌشؼّٓ فًّٙ دمحم، ِٛعٛػح إٌمٛد اٌؼشتٍح ٚػٍُ إٌٍّاخ، فعش اٌغىح اٌؼشتٍح، ِطثؼح داس اٌىرة 

 .8666  21ة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  الرباط  العدد ـ عبدالرحٌم شعبان  اإلصالح النقدي الموحدي  مجلة كلٌ

م(  رسالة جامعٌة   8246ـ  8826هـ/  448ـ  322ـ عبدالرحٌم شعبان  المسكوكا  الموحدٌة فً تارٌخ المغرب الوسٌط  ) 

 م.8664/ 8663شعبة التارٌخ  كلٌة اآلداب  الرباط 

، اٌشتاط ، اٌّغشب، شٛاي .3ٍح إٌّاً٘، ٚصاسج اٌصمافح ، اٌؼذد ـ ػثذاٌؼضٌض ذٛسي، ؼٛي وٕض صغٍش ؼذٌس االعرىشاف، ِع

14.4 ٌٌٍٛٛ /19،4.َ 

 112ــ 115َ، ص 1.15ـ ػثذاٌؼضٌض صالغ عاٌُ، اٌرشاز اٌفًٕ اإلعالًِ فً اٌّغشب، داس ٔشش اٌّؼشفح، اٌشتاط، اٌّغشب، 

ٓ أتٛ دمحم ػثذاٌّؤِٓ تٓ ػًٍ، ٚاتٕٗ أٍِش اٌّؤٍِٕٓ ـ ػثذاٌؼضٌض صالغ، دٔأٍش ر٘ثٍح ِٛؼذٌح ذٕشش ألٚي ِشج تاعُ أٍِش اٌّؤٍِٕ

 2..1، .11أتٛ ٌؼمٛب ٌٛعف، ِؽفٛظح فً ِرؽف اٌشتاط، تاٌٍّّىح اٌّغشتٍح، ِعٍح وٍٍح اَشاس ظاِؼح اٌما٘شج، اٌؼذد 

اٌّغشب ـ ػّاس اٌطاٌثً، سعاٌراْ ِٛؼذٌراْ، ضّٓ ِخطٛط وراب" أػض ِا ٌطٍة التٓ ذِٛشخ، أشغاي اٌّؤذّش األٚي ٌراسٌخ 

 َ.1929، 1، عٍغٍح اٌذساعاخ اٌراسٌخٍح، 1اٌؼشتً ٚؼضاسذٗ، ض

 .8688ـ عمر أفا  مسألة النقود فً تارٌخ المغرب فً القرن التاس  عشر  منشورا  كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بأكادٌر  

، ،1داب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغأٍح، اٌشتاط، ع.ـ ػّش أفا، ِالِػ ِٓ ذطٛس اٌخظ اٌّغشتً ِٓ خالي اٌىراتح ػٍى إٌمٛد، ِعٍح وٍٍح اَ

 َ.1993ٌغٕح 

 َ.1993، شراء 2ـ دمحم أتاٌا، ِغأٌح إٌمٛد فً اٌفىش االلرصادي اإلعالًِ، اٌؽٌٍٛاخ اٌّغشتٍح ٌاللرصاد، اٌؼذد 

ٚصاْ ـ دمحم اٌششٌف، ِغأٌح عه اٌؼٍّح تٍٓ اتٓ ؼضَ ٚأتً اٌؼثاط اٌؼضفً ِٓ خالي ِخطٛط ِغشتً ظذٌذ ؼٛي إٌمٛد ٚاأل

 . ،199ٚاٌّىاًٌٍ، ِعٍح ذاسٌخ اٌّغشب، اٌؼذداْ اٌغاتغ ٚاٌصآِ، اٌشتاط،  ِاٌٛ 

ـ دمحم اٌّغشاٚي، ِالؼظاخ ؼٛي ِغاٌح اٌؽغثح فً اٌذٌٚح اٌّٛؼذٌح، ِعٍح دساعاخ وٍٍح اَداب ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغأٍح، أوادٌش، اٌؼذد 

1 ،19،،.َ 

ٍح اٌّغشتٍح تاٌّرؽف األششي تاٌشتاط، ) ِٓ اٌؼٙذ اإلدسٌغً إٌى اٌؼٙذ ـ ٔٛس اٌذٌٓ ِفراغ، فٙشط اٌّغىٛواخ اٌز٘ثٍح ٚاٌفض

 َ.1995َ ـ 1994اٌّشًٌٕ( تؽس ٔٙاٌح اٌغٍه اٌصأً، اٌّؼٙذ اٌٛوًٕ ٌؼٍَٛ اَشاس ٚاٌرشاز تاٌشتاط، 
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