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          الملخص:  
                 متحااا الةااز اإلسااالم                                                               يتناااول ىاالا الةحااع ممموعااة مااز الياانل الفجاجيااة الخةيةااة  اامز ممموعااة 

                                                                                                    بالقاىرة. وىله الينل وفق نيوص نقوشها وأوزانها الةعلية تمثل أمثلة مهمة مز الينل العرفية الت  استخدمت 

                                                                                         فاا  وزن المسااتوكات العرفيااة فاا  العياار العةاساا  المةتاار. ويعاار  الةحااع فاا  مقدمااة مااوجفة لحقيقااة وجااود 

                                                 بعدما اتمهت اإلدارة السياسية إلصدار األخيرة ف  إطار                                                مستوكات إسالمية بأوزان شرعية وأخري بأوزان عرفية 

                                                                                                  السياسة االقتيادية. وىو أمر سملتو روايات المؤرخيز وأثةتو الواقع فا   اوم ماا عثار علياو ماز دراىاة منقوصاة 

                                                                                            عز الوزن الشرع . ثة يعر  الةحع للينل العرفية للدراىة ف   وم ممموعة متحا الةز اإلسالم  ف  إطار 

                                                                                      لياال نقوشااها تحلاايال يسااتند إلاا  الميااادر األثريااة والتاريخيااة لتةسااير نقوشااها وتأكيااد ىويتهااا كياانل            توثيقهااا وتح

                                                                                                    عرفية. ويتةع الةحع المنهل الوصة  والمنهل التاريخ  إلثةات وجود الينل العرفية ودورىا ف  التداول النقدي 

                       ف  ىله الةترة المةترة.
Abstract: 

This paper deals with some glass-weights from the collection at museum of 

Islamic arts in Cairo. Weights of those glass-weights are not legal (2.95 g). The author 

tried to prove that those glass-weights had been used to weigh and exchange Abbasid 
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conventional drachmas. Narrated, the historian Al-Maqrizi: “the caliphs Al-Safah and 

Al-Mansour had been minted drachmas with weights lesser than the legal weight 

(2.95 g). Review of weights of these early Abbasid drachmas assured this fact. 

Accordingly, the author interpreted and analyzed the impression inscription of those 

glass weights to prove that they had been used as conventional glass weights to weigh 

and exchange the conventional drachmas. 

       مقدمة:  ال
      أقاره     بماا        ارتبطت           المسكوكات     ىذه    أن     إلي         اإلسالمية           لممسكوكات         اآلثارية          الدراسات       انتيت

       مكيااال )          والمكيااال  (    مكااة     وزن )       الااوزن      وباا ن           والمكايياال        األوزان      بشاا ن      وساامم      عميااو    اهلل     صاامي        الرسااول
      يبماا      أنااو     إلااي        وانتياات        الشاارعي         الاادينار    أو         لممثقااال        الشاارعي       الااوزن          الدراسااات     ىااذه       وحققاات   (.        المدينااة
   .  1  جم    2.2.      وزنو       فيبم         الشرعي        الدرىم     أما    جم    52.4

         المثقاال    مان     لكال         الشارعية        األوزان      بياذه       واضاحا         ارتباطا         اإلسالمية       الصنج       دراسة         وارتبطت
     وزن     إلااي     صاانج    ماان      عميااو      يعثاار    مااا       أوزان      تنساا     أن          الدراسااات      معظاام       وكااادت   ،      الاادرىم    أو  (        الاادينار )

       فتارات    فاي     حادث    ماا         االعتبار    في     تضع     ولم  (        والدرىم         الدينار )           األساسيتين          الوزنتين          الوحدتين       ىاتين
        الشاارعي       الاوزن    عاان        ودراىام        دنااانير    مان      يضاار      لماا       إنقاااص    مان          المختمفااة       ودولاو        اإلسااالمي         التااري 
  ُ   ُكشاا      ومااا           التاريخيااة         المصااادر       أكدتااو     أماار     وىااو  . 2  ُ     الُعرفيااة            بالمسااكوكات        اصااطالحا     عاار     مااا     وىااو
      إليو       أشارت    ما    مع         ويتماىى        الشرعي       الوزن    عن       ممحوظ      بشكل       وزنيا      ينقص        ودراىم        دنانير    من     عنو

       الااوزن    ماان     أقاال        باا وزان        ودراىام         لاادنانير        مختمفااة      عصااور    فااي          المساممين        الحكااام     ضاار     ماان         المصاادر
     حاااال         الشااارعية        األوزان     إلاااي          وتنسااايبيا          ب وزانياااا        حقيقياااة       معرفاااة      إطاااار    فاااي         تاااداوليا      وجاااري        الشااارعي

   . 3        والدراىم          لمدنانير         الشرعية         باألوزان          االستحقاق        تستوج       التي         الشرعية          المعامالت    في           استخداميا

      تثبات      التاي          الزجاجياة       الصنج    من        مجموعة          بالقاىرة        اإلسالمي      الفن      متح         مجموعة      وتضم
     فئاة    فاي       تضعيا         الفعمية          وأوزانيا        نقوشيا         باعتبار     بيا      خاصا        تصنيفا         تصنيفيا      يمكن     أنو         الدراسة     ىذه

                                                           
                                                                                            المقااادير الشاارعية واأل تااام الةقهيااة المتعلقااة بهااا كياال وزن مقياااس مناال عهااد الرسااول صاال  ا  عليااو وساالة                          التااردي )محمااد نمااة الااديز(،   -1

        134  ،     46  ،     45  ص     1984  ،                 وتقيمها بالمعاصر
       64    ، ص                 المقادير الشرعية        التردي،     -2
        100  ا     86      ، ص ص                 المقادير الشرعية         التردي،    -3
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         العرفياة           المساكوكات     فئاة    ماع        القيااس      إطاار    فاي  "   ُ     الُعرفياة       الصانج "     فئاة       عميياا      يطمق    أن      يمكن      خاصة
          لناوعيتين      نعارض         الدراساة     ىاذه     وفاي   . (     1   ،   أ 1      لوحاة )   ،       تساميتيا        لبعضايم      يحماو     كما         الصرفية    أو
       شارعي،  "      مثقال      ثمثا "       وزنيا      يبم         بدراىم     خاص      األول       النوع         لمدراىم         العرفية       الصنج        مثاقيل     صنج    من

    ا       سنوضح     كما   ، "     خروبة     عشر      ثالثة     تزن "         الدراىم        مثاقيل     صنج      لفئة        الثاني        والنوع

ً                                      أواًل: مثاقيل صنل للدراىة وزن "ثلثا مثقال"       :  
           مثقال واف"                صنمة "درىة ثلثا 

        اإلسااالمي      الفاان      متحاا         مجموعااة     ضاامن      توجااد      التااي        الميمااة       الصاانج    ماان        الصاانجة     ىااذه      
  :       التالية         بالصيغة        الصنجة     ىذه     نقش      وجاء    .6 /    6.16     سجل      برقم     وىي

       بسة ا         . 1

          أمر األمير        . 2

             يفيد بز  اتة      . 3

           مثقال درىة      . 4

          ثلثيز واف          . 5

   . 1    أخضر        ولونيا      مممم    6.        وقطرىا    جم      2.1.        الصنجة     ىذه     وزن       ويبم 

                                                                        ويشاااير الااانص فاااي الساااطرين الراباااع والخاااامس إلاااي أن ىاااذه الصااانجة لمثقاااال درىااام باااوزن 
                                                                                        )ثمثاين وا ( بمااا يعناي أن مثقااال ىاذا الاادرىم أو وزناو يساااوي وزن ثمثاي مثقااال "ديناار" وا . وىنااا 
                                                                                      سؤال يطرح نفسو ىل المقصود بالنص "ثمثين وا " ىو وزن ثمثي المثقال الشرعي الذي يبم  وزنو 

                                                                        جااما اإلجابااة عمااي ىااذا السااؤال تاارتبط ارتباطااا وثيقااا بااوزن الصاانجة الفعمااي حيااث أن       4.25     كااامال 
   X  2        )الثمااااث(    3 ÷    4.25                                             جاااام ووزن ثمثااااي المثقااااال الشاااارعي )الاااادينار الشاااارعي(     2.81           وزنيااااا يبماااا  
         جم وعمياو     2.81                                                     جم وىو وزن مقار  جدا لوزن الصنجة الذي يبم  كما اشرنا      2.833            )الثمثين( = 

                                          وما ورد عماي صانج أخاري لاذات األميار ورد عميياا         يتماىي                كد ذلك وىو واقع                      فإن الواقع الفعمي يؤ 

                                                           
                    وقااد نشاار كاال مااز روجاارز    ،   152    رقااة      118  ص    ، م    1957                  دار التتااا المياارية   ،                       صاانل السااتة فاا  فماار اإلسااالم  ،                  فهماا  )عةااد الاار مز(  -1

                   وبالوج صنمة مماثلة
Balog,  (Baul);  Umayyad, Abbasid and Tulunids glass–weights.  New York.1976.p.152.N.434 
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                                                                                الاانص "مثقااال وا " وىاااي بااوزن مثقااال ديناااار وا ، ولاام يتضاامن الااانص كممااة دينااار باعتباااار أن 
ن كاناات داللااة نااص "مثقااال وا " أوسااع ماان داللااة                                            ل                                        الاادينار الشاارعي وزنااو وزن المثقااال الشاارعي، وال

                                                         صاايغة الثانيااة تحاادد اساام الوحاادة النقديااة التااي صاادرت الصاانجة فااي                           مثقااال دينااار وا ث حيااث أن ال
                                                                                 األسااااس لوزنياااا، أماااا الصااايغة الثانياااة تتساااع لتشااامل وظيفاااة الصااانجة فاااي وزن الااادينار و ياااره مااان 

                                                األشياء الثمينة التي كانت توزن بالمثقال الشرعي. 

            فة فاي المغاة                                                                   وي تي في ىذا الساياق البعاد البال اي المغاوي المارتبط بظااىرة الحاذ  واإلضاا
                                                                                 العربيااة حيااث أنااو يمكاان فااي إطااار السااياق اسااتنتاج اساام المحااذو  فااي إطااار ىااذا التفسااير كممااة 

         وفاي ساياق                                                                                  "بوزن أو بمثقال" فيكون ما يعيو السامع أن ىذا الدرىم "بوزن ثمثي مثقاال درىام وا ".
        يماا يصال            والفاارق بين      2.81                ووزن ىاذه الصانجة       2.97                                    حسابات األوزان فإن وزن الدرىم الشرعي 

                                                                              جم وىو فارق كبير نسبيا ويؤكد أن وزن ىذه الصنجة "وزن عرفي" وليسات باالوزن الشارعي     0.14
                                                                                 وىو أمر أكاده مسابقا ناص الانقش الاذي ذكار صاراحة أن مثقاال )وزن( ىاذه الصانجة لادرىم يعاادل 

   ناص                          والوزن الشرعي والتاي يا تي         تتماىي                                                     "ثمثي مثقال" تمييزا ليا عن مثاقيل الصنج الشرعية التي 
    .  1                      نقشيا "مثقال درىم وا "

                         ىاي صانجة مثقاال درىام يعاادل                                بق فإن ىذه الصنجة، موضوع البحث                 وت سيسا عمي ما س
                                                 وىااذا التوضاايح يعنااي ضاامنا أن ىااذه الصاانجة فااي األساااس ىااي    ،                            وزنااو وزن ثمثااي مثقااال أو دينااار

                                     والساؤال الاذي يطارح نفساو ىاو لمااذا صانعت    .                                             لدرىم عرفي يساوي وزنو ثمثي مثقال أو دينار وا 
                                                                                 ىاااذه الصااانج العرفياااة وبياااذا الاااوزنا واإلجاباااة عماااي ىاااذا الساااؤال تساااتدعي أوال تحدياااد تااا ري  ىاااذه 

                                                            الصنجة ألن ت ري  صدورىا لو عالقة أساسية بإصدارىا بيذا الوزن. 

              تأريخ الينمة:  
                                                                      ورد في صدر الانقش أن ىاذه الصانجة صادرت با مر األميار يزياد بان حااتم كماا فاي ناص 
                                                                                  الساطرين الثااني والثالاث مان الانقش. ويزياد بان حاااتم تاولي والياة مصار عماي الصاالة والخاراج فااي 

                                                           
1-

Miles (Gorge.C), Glass weights and Stamps A Supplement , New York.1951. No131, 145،  

Balog, glass–weights, P.152 No.131,145;     102  ،    101      مسلسل     92    ، ص    298      ، رقة    176  ص    ،         صنل الستة   ،    فهم       
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                                        . حياااث واله الخميفاااة المنصاااور ولماااا كاااان صااااح  1 م   769  :      762      ىااااا /    155  :      144         المااادة مااان 
                                                            و تولي والية مصر في ىذه المدة فإن ت ري  إصادار ىاذه الصانجة كاان                          الخراج ىو الوالي نفسو وأن

                                           ىااا، وأن صاانعتيا كاناات فااي عيااد الخميفااة المنصااور    155  :      144                         فااي الماادة المحصااورة ماان ساانة 
                                                                              الذي كان لو اىتمام خاص باإلشرا  عمي خراج مصر ومتابعة ما يتصل باو، ومان ذلاك صاناعة 

                                           ية والعرفيااااة التااااي تمكاااان ماااان تحصاااايل الخااااراج بدقااااة                                        الصاااانج وأوزانيااااا المختمفااااة ونوعياتيااااا الشاااارع
                                     باإلضافة إلي االستخدامات األخرى لمصنج. 

                                                                          وفااي إطااار تحديااد ىااذا التاااري  إلصاادار ىااذه الصاانجة تتضااح أىميااة ىااذا التاااري  لتفسااير 
                                                                                    سب  اصدار ىذه النوعية من الصنج العرفية، حيث أنو يشير إلي أن ىذه النوعية مان الصانج قاد 

                                                                   عاصاارة لمااا حاادث فااي عيااد الخميفااة الساافاح والخميفااة المنصااور ماان نقااص فااي وزن               تكااون باادايتيا م
                                                                                      الدراىم وىو األمر الذي أشار إليو المقريزي إشارة واضحة حياث يقاول: ) وأتات دولاة بناي العبااس 
                                                                                  وضاار  أمياار المااؤمنين عبااد اهلل باان محمااد الساافاح الاادراىم باألنبااار وعمميااا عمااي نقااش الاادنانير، 

                                                                 عباسااية وقطااع منيااا ونقصاايا حبااة ثاام نقصاايا حبتااين، فممااا قااام ماان بعااده أبااو                  وكتاا  عمااي السااكة ال
  .2                                                                 جعفر المنصور نقصيا ثالث حبات، وسميت تمك الدراىم ثالثة أرباع قيراط (

                                                                    ويكشا  ىااذا الاانص بوضااوح عان أن ضاار  دراىاام ناقصااة الاوزن عاان الااوزن الشاارعي فااي 
                               حبيتاين وفاي عياد المنصاور بما  نقاص                                                  العصر العباسي بدأ في عياد السافاح وبادأ يانقص حباة ثام 

                                                                   وأكد رواية المقريزي عن نقص وزن بعض إصدارات الدراىم العباسية ما عثر    ،              الوزن ثالث حبات
   ىاا    133                                                                         عميو من دراىم ناقصة عن الاوزن الشارعي منياا عماي سابيل المثاال درىام ضار  فاي سانة 

          وثالااث ضاار     ،4 م جاا    2.74             ىااا يبماا  وزنااو    134                    وآخاار ضاار  األىااواز ساانة    ،3  جاام    2.50           ويبماا  وزنااو 
   . 5  جم    2.76           ويبم  وزنو    ،  ىا   136     سنة        الكوفة

                                                           
  ؛   55   ،  91    ص ص    ،    1978      بيروت   ،                     مؤسسة التتا الثقافية   ،                      تاريخ والة مير و قضاتها  ،    ىا(   350                                التندي )أب  عمر محمد بز يوسا ت:   -1

  .  17  ا    1  ص    ، 2 ج   ،                      طةعة دار التتا الميرية   ،                            الفاىرة ف  ملوك مير والقاىرة        النموم  ،  (                           أبو المحاسز جمال الديز يوسا )               ابز تغري بردي

    دار    ،                                       تحقياق ودراساة ونشار محماد عةاد الساتار عثماان   ،                           شالور العقاود فا  ذكار النقاود  ،     ىاا (   845                                   المقريفي )تق  الديز أ مد باز علا  ت:   -2
  .   123   ،   122    ص ص    ، م    2015   ،                           الوفام لدنيا النشر والطةاعة

  
-3  

  Eshragh(A. Shams), Silver coins of the Caliphs,Spink.2010, second edition, p.156. No.823 

                                                                       بعض ىله الدراىة ينقص وزنها بيورة ملحوظة أيضا ربما بسةا قر  بعض أجفائها

4-
   Eshragh, Silver coins, p.157, No.837. 

5-
   Eshragh, Silver coins, p.150, No.839. 
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                                                                        كااذلك كشاافت مراجعااة مااا ضاار  ماان دراىاام فااي عيااد المنصااور فااي ىااذه الفتاارة لمت كااد ماان 
                                                                                   ضر  "دراىم عرفية" ينقص وزنيا عن الوزن الشرعي لمادراىم. وقاد كشافت ىاذه المراجعاة عان أناو 

          . وىاو وزن 1  جام    2.87             ىام بما  وزنياا            ىاا بمصار درا   144                                  ضر  في عيد الخميفة المنصور في سنة 
                                                                                    أقر  ما يكاون إلاي وزن ىاذه الصانجة، وتوجاد أمثماة أخاري مان الادراىم ضاربت فاي الفتارة الممتادة 

           . وآخار ضار  2  جام    2.68        ىاا باوزن    145                              ىا، منيا درىام ضار  أرمينياة سانة    152  :      144       من سنة 
   . 4  جم    2.74    زنو            ىا ويبم  و    150                            . ودرىم ضر  في العباسية سنة 3  جم   2.8                    في الكوفة يبم  وزنو 

              جام، ودرىام ضار      2.60             ىا يبم  وزنو    145                                       ومن ىذه الدراىم درىم ضر  في الكوفة سنة 
       ىاا بما     152                              جام، ودرىام ضار  فاي المحمدياة سانة     2.63            ىاا بما  وزناو    146                   في مدينة الساالم سانة 

                 جاام، ودرىاام ضاار  فااي     2.64            ىااا بماا  وزنااو    153                              جاام، ودرىاام ضاار  فااي العباسااية ساانة     2.64     وزنااو 
                                         و يرىاا مان الادراىم التاي يؤكاد نقاص وزنياا ماع    ،5  جام    2.49            ىاا بما  وزناو    155   نة                العباسية أيضا س

                              ومقارنااة ىااذه األوزان باا وزان صاانج    ،                                          سااالمة شااكميا عاان أنيااا ضااربت فااي األصاال بااوزن منقااوص
                                                                                      الوحدة الوزنية لمدرىم ثالث عشر خروبة نجد أنو تقع في ذات المعدل حياث أن وزن الادراىم التاي 

                                        جاام، ووزن مثاقياال صاانج الاادراىم وزن ثااالث عشااار     2.64    جااام و    2.49  ن                         أشاارنا إلييااا يتااراوح مااا بااي
                                              جاام، وىاو يؤشاار إلااي أن ىاذه الصاانج ماان ىاذ الفئااة كااان     2.63     جاام و     2.47                    خروباة يتااراوح مااا باين 

                                                                                         متماىيا مع اصدار ىذه النوعية من الدراىم العرفية، وكان لنجد عمميا الوزن المرتبطة بصرفيا. 

                                         ىااااذه النوعيااااة ماااان الصاااانج "لماااادراىم ثمثااااين وا "                                  وماااان الجاااادير بالااااذكر أن نشااااير إلااااي أن 
                                                                                           باإلضافة إلي أنيا تستخدم لاوزن الادراىم التاي بياذه القيماة الوزنياة، فإناو يمكان اعتبارىاا أيضاا فئاة 

          )المثقااال،                                                                             ماان فئااات المثاقياال التااي تتمثاال فااي المثقااال وأجزائااو والتااي صاادرت صاانج ب وزانيااا مثاال: 

                                              الصنج تعتبر أيضاا باإلضاافة إلاي كونياا صانجا عرفياة               ، حيث أن ىذه                         نيا المثقال، ثلع المثقال(
                                                                                            لمدراىم التي بوزن ثمثي دينار فإنيا تعتبر وحدة وزنية لثمثي المثقال الشرعي أو الدينار الشرعي.

                                                           
1-

   Zeno, No.15335. 
2-   

Shephan, Album rare coins Acution, 313- 17. May 2016.lot. No.305 
3-   

Zeno, No.67902. 
4-   

Dis Nooman,Web.Ltd, No.1136 
5-    

 .,p.167 & 913. P.169  No. 870.p.162 & 876.p.163  Eshraghn, Silver coins.904 &  :    راجع
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                                                                              كذلك من الميم اإلشارة إلي أن نص نقش ىاذه الصانج الاذي يفياد ب نياا قيماة وزنياة لثمثاي 
                                               بااالوزن الشاارعي يعنااي أن ىااذه الصاانج كاناات تسااتخدم فااي                                      المثقااال أو الاادينار، والااذي أوضااحنا أنااو 

                                                المعامالت الشرعية التي تتطم  وزنا وحسابا شرعيا. 

                                              : صنل دراىة عرفية بوزن ثالث عشرة خروبة )قيراط(     ً ثانياً 
                                      مجموعة ميمة مان الصانج الزجاجياة الخفيفاة                                   تضم مجموعة متح  الفن اإلسالمي ايضا

                  ومان الجادير بالاذكر   ،                                                                     التي تشير نقوشيا الكتابية إلي أنيا لمثاقيل دراىم بوزن ثاالث عشارة خروباة
   7  :     10                              ونسابة وزناو إلاي المثقاال الشارعي    ،  جم    2.97                كما سبقت اإلشارة    ،                    أن الدرىم الشرعي يزن

   كل    ،   حبة    72                          والمثقال الشرعي يشتمل عمي    ، ل                                            بمعني أن كل عشرة دراىم تساوي وزنا سبعة مثاقي
         حباة خاردل       5040                                   حباة خاردل، والادرىم الشارعي يبما  وزناو       7200    أي                     حبة تازن مئاة حباة خاردل 

                                  والقيراط أو الخروبة تزن ثالث حبات.  ،    حبة      50.4   أي 

                                                                                   وت سيسا عمي ىذه القيم الوزنية لمدرىم والمثقال والحبة والقياراط يمكان فحاص ىاذه النوعياة 
                                                                            مثاقيل الدراىم العرفية التي تضميا مجموعة متحا  الفانن اإلساالمي لت كياد أنياا ليسات     صنج    من 

                                                                                     لمثاقياال الاادراىم الشاارعيةث ولكنيااا تمثاال صاانج مثاقياال دراىاام عرفيااة وقيمتيااا الوزنيااة ثااالث عشااارة 
        جاام. وماان     2.97                                                       قاال وزنااا ماان القيمااة الوزنيااة لماادرىم الشاارعي الااذي يبماا  وزنااو  أ               خروبااة وىااي قيمااة 

                                 نعرض التوثيق اآلثاري ليذه الصنج.          الميم أن 

  :            الينمة األول 
                               جاء نص نقشيا عمي النحو التالي:  

 الظهر: داخل دائرتيز متماورتيز الوجو: داخل دائرتيز متماورتيز

 المركف
 بسة ا       .1

 مثقال درىة    .2

 وزن ثلع عشر  .3

 ة خروبة      .4

 صنعة  .1
1كيل .2

 . 

 عةد الملك بز )يف( يد الهامش

                       مممم ولونيا أخضر شاح .  21           جم و قطرىا     2.51           ىذه الصنجة            ويبم  وزن

                                                           
  . 3       ج، شتل    2    ب ،    2    أ ،  2            ، أنظر لو ة   48 /     14294            ، رقة السمل    109        ، مسلسل   99    ، ص          صنل الستة      فهم ،   -1
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   ،  ىاا   136  :      133                                                               وىذه الصنجة صنعت ب مر عباد المماك بان يزياد، وأمكان ت ريخياا باالفترة 
                                                   ارتباطا بفترتي حكم ىذا األمير لمصر وتوليو خراجيا.  ،   ىا   141   :     137    أو

                           الينمتان الثانية والثالثة:
                                                        ىاتان الصنجتان آلل محمد وجاء نص نقشيما عمي النحو التالي:  

       بسة ا           . 1

            أمر آل محمد    . 2

           مثقال درىة    . 3

            ثلثة عشر خر    . 4

1        وبة  واف    . 5
.  

 

   جااام     2.63                       ن كااال منيمااا عماااي التااوالي                                              ويوجااد أسااافل الاانقش زىااارة ثمانيااة الباااتالت ويبماا  وز 
                     وقااد أمكاان تاا ري  ىاااتين                         ممماام ولونيمااا أخضاار شاااح .     25    بماا                        جاام، أمااا قطاار كاال منيمااا ي    2.62 و

                                     ىااا عمااي اعتبااار أنيمااا منسااوبتان آلل محمااد    145  :      144                                  الصاانجتين فااي الفتاارة الممتاادة ماان ساانة 
   . 2                                أصحا  الثورة عمي الخميفة المنصور

                            الينمتان الرابعة والخامسة :
                                                                                     أما الصنجتان الرابعة والخامسة فيما متشابيتان في نقشيما وجاء النقش عمي النحو التالي: 

 الظهر الوجو

 المركف
 بسة ا  .1

 مثقال درىة  .2

 وزن ثلع عشر  .3

 ة خروبة  .4

 صنعة  .1
 كيل .2

3األمير صالح بز مسلة الهامش
 . 

   . 4                 مممم ولونيما أخضر    24                 جم وقطر كل منيما     2.50                        ويبم  وزن كل صنجة منيما 
                                                           

  .   179 /     14294  ،  3 /    6976          ، رقة سمل    244  ،    243      مسلسل    ،   167  –     166    ، ص          صنل الستة      فهم ،   -1
           ىا، كان ماز    145                                                                                                              قمنا بدراسة موسعة )تحت النشر( لهله الينل وتأريخ ىله الينل ونسةتها إل  العلوييز أثنام ثورتهة عل  العةاسييز سنة     -2

                          أىة نتائل ىله الدراسة.   
                                                                                                                      الينمة الثانية لة نتمتز مز قرامة اسة )مسلة( وبعد تةريغ الينمة تمتنا مز قرامة االسة صاالح باز علا  ولايا كماا يالكر فهما  صاالح     -3

  . 3                      بز مسلة؛ انظر شتل رقة 
    196 /    6916 ،   1 /    6916                    رقة سمل عل  التوال       225  ،    224    رقة      155  ص    ،         صنل الستة       فهم ،    -4
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                                                            أيضا مجموعة من صنج مثاقيل الدراىم التي تزن ثالث عشر خروباة مان                وقد نشر بالوج
                  وبخاصاة فيماا يتعماق    ،                                                                الميم أن نعرض ليا ألىميتيا في مناقشة "الدرىم بوزن ثالثة عشر خروبة"

                          رىا باالوج ثاالث صانج باألرقاام                  ومان الصانج التاي نشا   ،                                       بوزنيا من جية وأيضا فيما يتعمق بت ريخياا
           ا كما يمي:             وجاء نص نقوشي     284   ،   282

        بسة ا      . 1

             أمر آل محمد     . 2

            مثقال درىة     . 3

           ثالث عشر خر    . 4

        وبة واف    . 5
    20  ،   24  ،   24                                                             ولون ىذه الصنج أخضر فاتح شفا ، ويبما  قطار كال منياا عماي التاوالي 

   . 1  جم    2.61    جم،     2.61    جم،       2.56                                     مممم وأوزان كل منيا عمي التوالي يبم  

     297  ،    296                                                                وىنا صنجتان أخريان لموحدة الوزنية درىم باوزن ثاالث عشار خروباة برقماي 
                               نقش كل منيما عمي النحو التالي:                      نشرىما بالوج وجاء نص

 الظهر الوجو

 المركف
 بسة ا   .1

 مثقال لدرىة  .2

 وزن ثلع عشر  .3

 ة خروبة   .4

 صنعة  .1
 كيل .2

 أمر األمير صالح بز عل  أصلحو ا  الهامش

                     مممااام أماااا الاااوزن فيبمااا      23                                            ولاااون كااال منيماااا أخضااار شااااح  شااافا ، وقطااار كااال منيماااا 
   . 2           عمي التوالي  ،   جم    2.47    جم،     2.46

                                      فئااة مثاقياال الاادراىم وزن ثااالث عشاارة خروبااة      388                              كمااا نشاار بااالوج صاانجة سادسااة باارقم 
                                جاء نص نقشيا عمي النحو التالي: 

                                                           
1-   

Balog, glass–weights, No. 282 - 284, p. 112. 

                                                               وقد نشرت قطع متشابهة أشار إليها بالوج إل  نشر قطع مماثلة نشرىا
 Casanova, p. 374, No.199. cam.188; Launois, Cairo, 171-142; Miles, (carning),18-19. 

2-   
Balog, glass–weights, No. 296 – 297, p. 115. 
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 الظهر الوجو

 المركف
 بسة ا   .1

 أمر األمير  .2

 محمد بز األشعع  .3

 بمثقال درىة  .4

 واف ثلع وعشر  .5

 خروبة  .6

 صنعة كيل

 عل  يدي عةد ا  بز راشد الهامش

   . 1  جم    2.47            مممم ووزنيا     24                                 ولون ىذه الصنجة أخضر شفا  وقطرىا 

                                                                         وتكشاا  أسااماء المباشاارين عمااي صاانعة ىااذه الصاانج أن أقاادميا يرجااع إلااي عيااد واليااة أبااو 
                                                     أو الثانيااة عمااي مصاار، حيااث يشااير اباان تغااري بااردي إلااي توليااو                             عااون عبااد الممااك باان يزيااد األولااي 

   ىا    141 :     136                         . أو أثناء واليتو الثانية 2  ىا   135   :     133                           ر عمي الصالة والخراج من سنة        والية مص
                                                                                     وىذا ىو الغال ، ثم يمي ذلك صنج صالح بن عمي التي  البا صنعت في فترة واليتو الثانية عمي 

                        صاانجا عرفيااة وليساات بااالوزن     يااا                لصاانج يشااير إلااي أن                حيااث أن وزن ىااذه ا   ،  ىااا   141   :     136   مصاار
                                                                          الشرعي لمدرىم والذي أخذ في التناقص عمي يد كل من الخميفة السفاح والمنصور. 

         ثام يميياا     ىاا،    143  اا    141                                                   ثم يماي ىاذه الصانج فاي التااري  صانج األميار محماد بان األشاعث
                  العباسايين بمصار فاي                                                                    صنج "آل محمد" إن صح ت ريخيا في الفتارة المعاصارة لثاورة العماويين عماي

                                                          ويكشاا  ىااذا التسمساال التاااريخي لظيااور صاانج الاادراىم وزن ثااالث عشاارة     . 3  ىااا   145  :      144    ساانة 
                                     عماي األقال عان أن ىاذه الصانج كانات مساتمرة    ،  ىاا   145           ىاا حتاي سانة    133                   خروبة مان بداياة سانة 

                                                                 اإلصدار لتمبية حاجة سوق المعامالت إلييا في وزن المسكوكات العرفية. 

                                                    قراءة نقوش ىذه الصنج ومراجعة أوزانيا مالحظة ما يمي:              ويمكن من خالل 

                                                                      أن الااوزن المنصااوص عميااو فااي الاانقش لماادرىم ثااالث عشاارة خروبااة )قيراطااا( ياانقص عاان   . 1
                  خروبة أو قيراطا.      16.66                              الوزن الشرعي لمدرىم الذي يبم  
                                                           

1-   
Balog, glass–weights, No. 388-284, p. 138. 

                           ىا( اسند الخاراج إلا  عطاا باز    141  -     136                                             ومز المهة اإلشارة إل  أنو ف  واليتو الثانية )   ؛   325  ص    1 ج   ،              النموم الفاىرة   ،            بز تغري بردي  -2
        .   336  ص    1 ج     ،              النموم الفاىرة   ،             ابز تغري بردي  ؛       شر ةيل

                       واصدار مثل ىله الينل.         تتماى                                                                                بنسةة ىله الينل إل  صالح بز عل  انطالقا مز أن ىلا يمثل بداية العير العةاس  الت             قام بالوج  -3
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  :                                                                          أن وزن الصاانج ياانقص عاان الااوزن الشاارعي لماادرىم نقصااا واضااحا، ف وزانيااا عمااي التااوالي  . 2
                                              أي أن الفااارق بااين أوزانيااا مقارنااة بااالوزن الشاارعي     (،    جاام   2.5  ،     2.50  ،     2.62  ،     2.63  ،  1   2.5 )

                                      وىاااو فاااارق كبيااار وواضاااح ويشاااير إلاااي أن ىاااذه    (،    جااام    0.45  :       0.32    : )                     لمااادرىم يتاااراوح ماااا باااين
                                           الصنج الخمس لوزن دراىم عرفية وبيذه القيمة.

                                                                                  المالحظة الثالثة والميمة أننا إذا قسمنا وزن كل صنجة عماي القيماة الوزنياة الماذكورة فاي   . 3
                                                                              نفس ىذه الصنج وىي ثالث عشرة خروبة يتضح أن وزن الخروبة في كل منيا عمي التوالي: 

   جة      0.193  =   13  ÷       2.51             الينمة األول    

  جة      0.202  =   13  ÷       2.63               الينمة الثانية    

  جة      0.201               الينمة الثالثة    
  جة      0.192                          الينمتان الرابعة والخامسة    

                                                                              وفاي ىااذا مؤشاار واضااح عماي أن القيمااة الوزنيااة ليااذه الادراىم وىااي الخرارياا  أقاار  لمقيمااة 
                                                                                              الوزنية لخراري  المثقاال القاديم منياا إلاي القيماة الوزنياة لمخروباة الشارعية )القياراط الشارعي( والتاي 

     جم.      0.177     تبم  

                                                   بالوج قد أشارا إلي أن ىذه المثاقيال المقادرة بالقيماة                                   ومن الجدير بالذكر أن كال من ميمز و 
              خروباة وأن نقاش   13                                                                  الوزنية ثاالث عشارة خروباة ال يمكان اعتبارىاا دراىام ولكان وحادة وزنياة لاوزن 

  . 1                                                                                     كممة درىم كان خط  من النقاش، وأنيا كانت تعبيرا شعبيا أو تسمية لمعامة أطمقات عماي العمماة
                                                 وء ماا سابق عرضاو مان أن ىاذه المثاقيال لموحادة الوزنياة                                  وىذا الرأي يبدو أناو  يار صاحيح فاي ضا

                                                                                  ثالث عشرة خروبة كانت لوزن مسكوكات عرفية يقل وزنيا عن الوزن الشرعي أو يتعامل بياا فاي 
                                                                   ويؤكاااد ذلاااك أن مااان  يااار المنطقاااي أن يساااتمر خطااا  النقااااش عماااي إصااادارات مااان ىاااذه    ،      األساااواق

                       الصنج طوال ىذه الفترة.

                              الدراىم من خالل الجدول التالي:                          تحقيق وزن الخروبة في ىذه                           ولت كيد ذلك فإنو من الميم

                                                           
1- 

Balogn glass–weights, p. 26. 
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 المثقال المنسا إليو الخروبة وزن الخروبة وزن الو دة ورقة السملاسة الممموعة  رقة القطعة ف  نشر فهم 

109 
 متح  الفن إلسالمي

142942/48 
 المثقال الروماني القديم جم0.193 جم2.51

143 
 متح  الفن اإلسالمي

6916/3 
 المثقال الروماني القديم جم0.202 جم2.63

144 
 متح  الفن اإلسالمي

14664/179 
 المثقال الروماني القديم جم0.2015 جم0.262

224 
 متح  الفن اإلسالمي

6916/1 
 المثقال الروماني القديم جم0.192 جم2.50

225 
 متح  الفن اإلسالمي

6916/196 
القديمالمثقال الروماني  جم0.192 جم2.50  

 المثقال الروماني القديم جم0.197 جم2.56 مجموعة بالوج 282

 المثقال العربي القديم جم0.201 جم2.61 مجموعة بالوج 283

 المثقال العربي القديم جم0.201 جم2.61 مجموعة بالوج 284

 المثقال العربي القديم جم0.189 جم2.46 مجموعة بالوج 296

 المثقال العربي القديم جم0.190 جم2.47 مجموعة بالوج 297

 المثقال العربي القديم جم0.190 جم2.47 مجموعة بالوج 388

                               تتشا قرامة ىلا المدول عما يل :
                                                                                  أن القيمااة الوزنيااة لمخروبااة لاايس ليااا عالقااة وزنيااة بالقيمااة الوزنيااة لخروبااة الاادرىم الشاارعي   . 1

              قياراط "خروباة"     24   ÷                       جام وزن المثقاال الشارعي    4.25    جام )     0.177                 جم( والتي تصال إلاي    2.97 )
                                                         جم( حيث يزيد وزنيا في الصنج موضوع البحث زيادة تؤكد ذلك.      0.177  = 

                                                                          أن وزن الخروباة فاي ىاذه الوحادة الوزنياة )درىاام ثاالث عشارة خروباة( ينحصار فاي إطااار    . 2
                           جام كا دني معادل، وكالىماا يادخل      0.189            ك عمى معدل و    جم،      0.202                       الوزن المالي لمصنج بين 
     0.2    جاام و     0.235                                                فااي المثقااال العربااي القااديم أو الروماااني الااذي يبماا  )                    فااي نطاااق وزن الخروبااة 

                                خروبااة ( مااع اعتبااار مااا فقااد ماان وزن   20  ÷       4.50         ، وقساامة  20  ÷       4.70                  عمااي التااوالي بقساامة 
                                                                          لعوامل التقادم، وما قد يكون قد طرأ من نقص في إطار القيم الوزنية العرفية. 
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   جام       0.48  :       0.32              سابة تتاراوح مان                                             وزن كل من ىذه الادراىم يقال عان الاوزن الشارعي بن    . 3
ذا حولناااا الحباااات إلاااي خراريااا  شااارعية فاااإن    8  :    5                              وىاااو الفاااارق الاااذي يتاااراوح ماااا باااين          ل                                     حبااااتث وال

               خروبة تقريبا.    3  :    2                     النسبة تتراوح ما بين 

                                                                      ويتضااح ممااا ساابق عرضااو وجااود نااوعين ماان صاانج مثاقياال الاادراىم العرفيااة أوالىمااا ىااي 
                                                   ا وزن ثمثاي ديناار شارعي وكماا سابقت اإلشاارة فاإن الوظيفاة                                  نوعية صنج الدراىم التاي يسااوي وزنيا

                                اىم في المعامالت الشرعية تحديدا،                                                        األساسية ليذه النوعية من الصنج ىو استخداميا في وزن الدر 
                                                                                          كالزكاة والديات والجزية و يرىا سواء بقيميا المنصوص عمييا مباشارة باعتبارىاا دراىام عرفياة، أو 

                                   يمة الوزنية لثمثي المثقال الشرعي.                           في إطار تساوي الوزن مع الق

                                                                                   أما النوعية الثانية من الواضح في إطار تقدير وزنيا بخراري  أو قاراريط الفماوس المنسابة 
                                      وكما سبقت اإلشارة فإنيا كانات تساتخدم فاي    ،1                المثقال الروماني                                   وزنا إلي المثقال العربي القديم أو

                                     موسا وفق التسعير الذي تحدده السمطة.                                              إطار المعامالت المرتبطة بصر  الدراىم العرفية ف

         الخاتمة:
                                                                                   ويتضح مز ذلك أن ىناك تنوعا ف  ىله الينل العرفية يرتةط بطةيعة استخدامها ف  المعامالت 
                                                                                                  المالية الشرعية والعرفية، كما يتضح أنهما استخدمتا ف  وزن الدراىة العرفية تحديدا والتا  تنااقص وزنهاا 

                 ةااة المنيااور، وإذا                                                                           فاا  بدايااة العياار العةاساا  فاا  عهااد الخليةااة السااةاح ثااة ازداد تناقيااها فاا  عهااد الخلي
                                                                                          ربطنا بيز وزن مثاقيل صنل الدراىة ثلثيز واف ووزن صنل الادراىة ثالثاة عشارة خروباة التضاح أن الاوزن 

                                          جااة وزن صانل الاادراىة ثلثاايز واف ثاة تناااقص  تاا      2.81                      جاة )الااوزن الشاارع ( إلا        2.97         تنااقص مااز 
                             خروبة، وتعاصر ىلا التناقص ماع                                                                   وصل إل  وزن مثاقيل صنل الدراىة الت  تةلغ قيمتها الوزنية ثالثة عشر

                                                                                          إصدار ىاتيز النوعيتيز مز الينل كان ف  الغالا ف  إطاار إصادار بعاض إصادارات ماز الادراىة العرفياة 
                                                                                             بهله األوزان وكان لتسهيل تداولها وزنا أثنام اليرف عز طرياق ىاله اليانل العرفياة التا  تمااى  وجودىاا 

                                 مع وجود ىله النوعية مز الدراىة. 

  

                                                           
    م".    2011                                                              الميفان والمتاييل واألوزان، تحقيق أ مد فؤاد باشا، ميطة   مازي،    ،                مةارك )عل  باشا(    -1
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          والمراجع:         الميادر
                الميادر العربية

   ااالنجوم االاارو يفاماوكومصاووو ااالةو ر يف                               )أبو المحاسز جمال الاديز يوساا(،                ابز تغري بردي ا اا ااا ااا ااا ا اااا اااا ااااااا ا اا،اطبعو ااا اااا ااااا اا اا
االكتبااملو ي ،اج اااااا اااا اا ا،اطا2اا ا1331اا،اا1اا ا ا  اا .ا

    :اات  يخاااليفاوو اااقض هت      ىا(،    350                                التندي )أب  عمر محمد بز يوسا ت اا ااا ااا اااا ا اا اا اااااااااااا،اوؤسس االكتباالثة في ،ااا اا ااااا ا ا ااا
اابرياتا اا ا1391ا ا ا اا.ا
    ،)اامليااناااملك ييلاااألازان                  مةارك )عل  باشا ااا ا اا اا اااا ااا اا ااا،احتةيقاأمحدافؤاااب ش ،اووطفياحج زي،اااااا ا اا ا اا اا ا ااااا اااااا ااا ا ااا ااا ا2111اا ا ا  ااا ".ا
    :ااشذا االعةمااماذك االنةوما      ىا (،    845                                   المقريفي )تق  الديز أ مد بز عل  ت ا اااااا ااا ااا ااااااا ا ااا،احتةيوقااا اسو اار و اااا اا ااا اا اا اا ااا اا

ااااحممداعبداالست  اعثم ن،ااا االمف ءالدري االن  ااالطب ع ،ا ااا ااا ااا اااااااا اااااا اااا ااااا اا اا اا ااا اااا اا اا ا ا2115ا ا ا  اا .ا

    بية             المراجع العر 
  م    1957                                                             فهم  )عةد الر مز(، صنل الستة ف  فمر اإلسالم، دار التتا الميرية  
  ،)اااملةوو اي اال وو عي اااألحكوو  االفةتيوو ااملتعكةوو ا وو اكيوولاازناوةيوو  اونووذاعتوودا                         التااردي )محمااد نمااة الااديز ا ا اا اااا اااااااا اا ااااا ااا ااااااااا اااااااا ا ا اا اااااا اااااااا اا

اال سملاصكيااهللاعكيهااسكمااتةيمت اب ملع ص  ا اااااااا ا اااا اا اا ا ااااا اا ااا اا اا ا ا ا،طااا ااااا،االة ر يف،اا1ا ا1314اااااا ا ا  ا.ا

                المراجع األجنةية
 Balog,  (Baul);  Umayyad, Abbasid and Tulunids glass–weights.  New York.1976. 

 Miles (Gorge.C), Glass weights and Stamps A Supplement, New York.1951.  

 Eshragh(A. Shams), Silver coins of the Caliphs,Spink.2010 

 Shephan, Album rare coins Acution, 313- 17. May 2016 

 Zeno, Zeno.ru, oriental coins’  data base.  

                     بيان اللو ات واألشتال
o ( تةيز صنمة لمثقال درىة ثلثيز واف . عز: فهم  1      لو ة  : )أ/                                                  

o ( تةيز صنمة لمثقال درىة ثلثيز واف : عز : بالوج   1      لو ة : )ب/                                                     
o ( تةيز صنمة لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة . عز : فهم   2      لو ة : )أ/                                                         

o ( تةيز صنمة لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة . عز : بالوج 2      لو ة : )ب/                                                         

o ( تةيز صنمة لمثقال ثالثة عشرة خروبة عز : بالوج 2      لو ة : )ج/                                                  
o ( يةيز تةريغ لمثقال ثلثيز واف  1     شتل : )                                 

o ( يةيز تةريغ لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة  2     شتل : )                                            

o ( يةيز تةريغ اسة صالح بز عل  عل  صن 3     شتل : )                                     مة ثالثة عشرة خروبة                   
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   اللو ات واألشتال

   ( تةريغ لمثقال درىة ثلثيز واف .1شتل ) /أ( صنمة لمثقال درىة ثلثيز واف . عز: فهم 1لو ة )

/ب( صنمة لمثقال درىة ثلثيز واف، عز: 1لو ة )
 بالوج

 /أ( صنمة لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة . عز: فهم 2لو ة )

تةريغ لينمة لمثقال /أ( 2شتل )
 درىة ثالثة عشرة خروبة.

   

/ ب(  تةريغ صنمة لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة 2شتل )
. 

عز: مة لمثقال درىة ثالثة عشرة خروبة، / ب( صن2لو ة )
 بالوج
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     / ج(  2      لو اااااااااااااة )
            صاااااانمة لمثقاااااااال 
               درىة ثالثة عشرة 
           خروبااااااااااة . عااااااااااز 

      بالوج

  

      / ج(   2     شاااااااااااتل )
           تةرياااااااااغ صااااااااانمة 

     درىاااااااااة        لمثقاااااااااال 
          ثالثااااااااااااة عشاااااااااااارة 

        خروبة .
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