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حرصت كلیة االثار خالل السنوات الثالث السابقة ٢٠١١-٢٠١٤م على تطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة وتنمیة مھاراتھم في مجال البحث العلمي وھو ما حدث بالفعل فقد إحتلت كلیة االثار المركز األول 

في مجال النشر الدولي بالنسبة لقطاع كلیات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ، ومن ھذا المنطلق عقدت الكلیة مؤتمران 

دولیان األول عن عصور ماقبل التاریخ والثاني عن اآلثار اإلسالمیة بالمشرق اإلسالمي ، وھا ھو المؤتمر الدولي 

الثالث للكلیة والمؤتمر الدولي األول في موضوعھ وھو «مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور»

«1st International Conference: Egypt and Mediterranean Countries through ages “.

ومن المعروف أن البحر المتوسط كان عامل وصل وقناة لإلتصال الحضاي بین شعوبھ المختلفة والتي كان 

لھا دور كبیر في إرتقاء الحضارة اإلنسانیة وتطور الجنس البشري منذ عصور ماقبل التاریخ وحتى اآلن ویبلغ عدد 

تلك البحوث المشاركة في أعمال المؤتمر (٩٣) بحثًا منھا (٣١) بحثًا في عصور ماقبل التاریخ والعصور التاریخیة 

و (٢٥) بحثًا في العصور الوسطى واإلسالمیة و (٨) بحوث في الترمیم والصیانة و (٢٩) بحثًا باللغة اإلنجلیزیة.

في مجال  علمیة ونظریات جدیدة كل  في إضافات  یسھموا  بحوثھم وأن  في  المشاركون  یوفق  أن  وأتمنى 

تخصصھ كما أرجو من المولى عز وجل أن یوفقنا في إخراج ھذا المؤتمر بالصورة المشرقة التي تلیق بكلیة اآلثار 

، وقبل أن أضع القلم ال یسعني سوى أن اتوجھ بخالص شكري وعظیم تقدیري لألستاذ الدكتور/ جمعھ محمد عبد 

المقصود – وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ومقرر المؤتمر على مابذلھ من جھد كبیر ھو والمشاركین 

معھ من فریق العمل حتى یخرج المؤتمر على ھذا النحو المشرف كذلك أتقدم بعظیم شكري ومزید تقدیري إلى معالي 

السید أ.د/ جابر جاد نصار – رئیس الجامعة على توفیر كل الدعم لكلیة االثار عامة وألنشطتھا العلمیة خاصة، 

والعراقیل  الصعوبات  كافة  تذلیل  یدخر وسعًا في  لم  الذي  الجامعة  أمین عام  إبراھیم –  / یسري  األستاذ  وكذلك 

اإلداریة والمالیة التي كادت تقف حجر عثرة أمام إتمام إنعقاد ھذا المؤتمر في موعده فلھ جزیل الشكر وعظیم التقدیر 

وكذلك السید أ.د/ جمال عصمت – نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ،وأیضًا إدارة الدراسات 

العلیا والعالقات الثقافیة بالجامعة لھم مني خالص الشكر وعظیم التقدیر.

                               أ.د/ حممد محزة إمساعيل احلداد 

                             عميد الكلية ورئيس املؤمتر 
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تقديــــم

تتعرض اآلثار فى مصر ودول البحر المتوسط الى العدید من المشاكل والتھدیدات، ویمكن أن تتشابھ 

البحر  دول  فى  والباحثین  اآلثار  علماء  قبل  من  الجھود  تضافر  یتطلب  مما  الدول  بعض  فى  المشاكل  تلك 

اآلثار وصیانتھا  علوم  فى  الحاضر  الوقت  فى  المتزاید  العلمى  وللتطور  المشاكل.  لتلك  للتصدى  المتوسط 

دورا ھاما فى المساھمة فى حل العدید من ھذه المشاكل وتلك التھدیدات. كما أدى التطور العلمى فى علوم 

اآلثار إلى إحداث ثورة فى العدید من تخصصات اآلثار غیرت كثیرا من المفاھیم والمعلومات لدى المھتمین 

والمتخصصین فى علوم اآلثار وصیانتھا. كما أدى التطور العلمى إلى التفكیر فى وضع إستراتیجیات فى حل 

المشاكل ومواجھة التھدیدات على المدى البعید. ومن ھنا جاءت أھمیة المؤتمر الدولى األول «مصر ودول 

الفترة من ١٥-١٨ أكتوبر  القاھرة فى  الذى یعقد فى كلیة اآلثار – جامعة  البحر المتوسط عبر العصور» 

٢٠١٤م الذى یضم محاور مختلفة فى مجال اآلثار بكل فروعھا وعصورھا الزمنیة المختلفة وكذلك فى مجال 

صیانة اآلثار بكل تخصصاتھ باإلضافة الى موضوعات خاصة تبین دور العلوم األساسیة فى خدمة اآلثار 

واستخدام التكنولوجیا الحدیثة فى مجال اآلثار وصیانتھا.، كما یشارك فى ھذا المؤتمر مجموعة متمیزة من 

العلماء والباحثین من دول البحر المتوسط. 

أتوجھ بالشكر والتقدیر والعرفان للسید األستاذ الدكتور / محمد حمزة إسماعیل الحداد – عمید كلیة 
اآلثار ورئیس المؤتمر الذى قدم الكثیر من التیسیرات وذلل الكثیر من الصعوبات حتى یخرج ھذا المؤتمر 

األستاذ  للسید  بالشكر  أتوجھ  كما  القاھرة.  وجامعة  اآلثار  لكلیة  المشرفة  بالصورة  ویظھر  النور  حیز  إلى 

الدكتور / جابر جاد نصار – رئیس جامعة القاھرة على دعمھ غیر المحدود لكلیة اآلثار وللمؤتمر – والشكر 
موصول للسید األستاذ الدكتور / جمال الدین عصمت – نائب رئیس جامعة القاھرة لشئون الدراسات العلیا 

والبحوث، والسید / أمین عام جامعة القاھرة على تذلیلھم كثیر من الصعوبات وتقدیم العون للمؤتمر. 

وأتوجھ بالشكر الى كل من قدم ورقة بحثیة ستساھم فى حل المشاكل الخاصة باآلثار وصیانتھا فى 
دول البحر المتوسط.

كما أتقدم بخالص الشكر لسكرتاریة المؤتمر واللجنة التنظیمیة ورعاة المؤتمر على ما قدموه من من 

جھد كبیر كان لھ عظیم األثر فى إنجاح المؤتمر.

وفى النھایة أتمنى لھذا المؤتمر كل التوفیق فى ظل كوكبة متمیزة من العلماء والباحثین فى مختلف 

یقدمون  العلمیة وسوف  ومناقشتھم  المتمیزة  بحوثھم  المؤتمر من خالل  یثرون  والذین سوف  التخصصات 

مجموعة من التوصیات والتى یجب أن تؤخذ فى اإلعتبار لدى صاحب القرار.

أ.د. جمعة عبد المقصود

                                         وكیل كلیة اآلثار لشئون الدراسات العلیا والبحوث

مقرر عام المؤتمر 3 



ًم
وا ر اا 

5 



مصر ودول البحر : المؤتمر الدولي األول 

  ٢٠١٤أكتوبر  ١٨- ١٥ عبر العصور المتوسط

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  نقود دولة بني وطاس بالمغرب األقصى

  )م    ١٥٥٣ – ١٤٧٠/ ھـ  ٩٦١ – ٨٧٥( 
  

  نیرة رفیق جالل فتحي/ د
  جامعة القاھرة –مدرس بكلیة اآلثار 

Email : naierarafik@yahoo.com 

  
  :ملخص البحث
البحر المتوسط مسرحا للصراع بین الشرق و الغرب عبر ضفتیھ  منذ أقدم العصور ، و شكل 

من أھم فترات الصراع تلك الفترة التي تلت سقوط األندلس ، و حاول فیھا األسبان و البرتغال العبور إلى 
ھو الوضع  أرض المغرب للسیطرة علیھ ، و قد تمكنوا بالفعل من السیطرة على مدینتي سبتة و ملیلة ، و

القائم حتى اآلن ، و قد كان الفضل لبني وطاس في وقف عملیات استیالء األسبان و البرتغال على 
المغرب األقصى من جھة ، و من جھة أخرى كان لھم الفضل األكبر في منع العثمانیین من دخول 

تتجھ الستكمال  المغرب األقصى، حیث امتد نفوذ العثمانیین إلى المغرب األوسط ، و كانت سیاستھم
السیطرة على بقیة أراضي المغرب ، إال أن بني وطاس قد حالوا دون حدوث ذلك ، و قد أكمل األشراف 

  .السعدیون ثم األشراف العلویون ھذا الدور الوطني العظیم من بعدھم 
و حیث إنھ لم یسبق دراسة نقود تلك الدولة من قبل دراسة علمیة تحلیلیة متخصصة ، توضح   

خصائص ھذه اإلصدارات من النقود بمختلف فئاتھا ، و أھم مراكز ضربھا ،و مدى صلتھا بما سبقھا من 
ة ما یشاع نقود و تأثیرھا على ما تالھا من نقود، و تأثیر األحداث السیاسیة التي جرت علیھا ، و بخاص

كانوا تحت تبعیة العثمانیین ، و لذلك فإن ھذه الدراسة سوف تسھم  بني وطاسفي بعض المراجع عن أن 
في حل تلك اإلشكالیة ، و بیان ما إذا كانت ھذه الدولة كانت مجرد تابع للدولة العثمانیة أم أنھا كانت دولة 

  .ذات سیادة مستقلة، و ذلك من خالل دراسة نقودھا
یزید من أھمیة ھذه الدراسة أن القطع المعروفة لبني وطاس تتمیز بالندرة ، كما أنھا و مما  

متفرقة في المتاحف سواء الوطنیة أو العالمیة ،  ھذا باإلضافة إلى قلة المصادر و المراجع التي تناولت 
كیز على النقاط تلك الفترة ، و لذلك فإن ھذه الدراسة ستسلط الضوء على نقود ھذه الدولة من خالل التر

  .السابق ذكرھا إن شاء هللا
  

  .فلس –درھم  –دینار  –فاس  –وطاسي :  كلمات مفتاحیة
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  نیرة رفیق جالل فتحي. د
  

  
                  :مقدمة

، و ھي ) م ١٥٥٣ -١٤٧٠/ھـ  ٩٦١ - ٨٧٥(قامت دولة بني وطاس في المغرب في الفترة من   
لم تول االھتمام الكافي من المؤرخین و الجغرافیین و األثریین ، حتى ، و في عمر الدولفترة قصیرة 

بین دولتین وربما كان ذلك بسبب وقوعھا زمنیا " المتغافل عنھا"أو " الدولة المنسیة"أنني أعتبرھا 
كبیرتین ، ھما دولة بني مرین السابقة علیھا  و دولة األشراف السعدیین التي قضت علیھا و استمرت 

شمل إقلیم المغرب األقصى كامال ، فتركز ی یكن نفوذھا باإلضافة إلى أن دولة بني وطاس لمبعدھا ، 
 تاریخي و جھادي ا ، و مع ذلك فقد قامت بدورمما حولھ مكناس و فاس و معظم األحیان في نفوذھا في

تغال على ھجمات الغرب المسیحي متمثلة في أسبانیا و البر: ھام في ظل مجموعة من التحدیات ، أولھا 
السواحل المغربیة ، باعتبارھا األقرب إلى أوروبا ، إذ ال یفصلھا عنھ سوى مضیق جبل طارق ، و ثاني 
تلك التحدیات كان النشاط العثماني في محاوالت بسط نفوذه على إقلیم المغرب ، فوصل نفوذه إلى 

األشراف السعدیین منافسا على  المغرب األوسط ، و أما التحدي الثالث ، فكان متمثال في بزوغ نجم دولة
قدر كبیر من القوة و التحدي ، و التحدي الرابع تمثل في حدوث بعض األزمات االقتصادیة و المجاعات 

و مع ذلك فإن ھذه الدولة قصیرة العمر و اإلمكانیات تمكنت من وقف الزحف و األوبئة بالمغرب ،  
ذلك فإن المصادر و المراجع لم  ، و رغم غرب كامالالعثماني الذي كان عازما على أن یجتاح إقلیم الم

، حیث استلزم  حثإحدى الصعاب التي واجھت البتقف طویال عند اإلشارة إلى ھذه الدولة مما یمثل أھم 
تكوین صورة عن تاریخ ھذه الدولة بذل الكثیر من الجھد اللتقاط الشذرات الواردة عنھا  في المصادر و 

عروسة المسائل فیما لبني وطاس من الوسائل ، ألبي عبد هللا محمد : المصادر المراجع ، و من أھم تلك 
، و غیر )٢٠٠٣الناصري ،(، و كتاب االستقصا للسالوي الناصري )١٩٥٩داود ، (الكراسي التطواني 

، و من المراجع )م١٩٧٦ابن القنفد و آخرون ،(ذلك من كتب التراجم ، مثل الونشریسي و ابن القنفذ 
  . )م٢٠٠٠حركات ، (الحدیثة إبراھیم حركات 

و كذلك استلزمت دراسة مسكوكات بني وطاس ، فحص كتالوجات المتاحف و المجموعات ، و   
كان حظ نقود بني وطاس منھا قلیل جدا ، بحیث تعتبر نقودھم من الذھب و الفلوس شدیدة الندرة ، بینما 

و مع ھذا فإن اغلب ما قمنا بدراستھ كان من المجموعات الخاصة سواء  كانت النقود الفضیة أقل ندرة ،
لدى جامعي النقود المعروفین أو من خالل شبكة االنترنت ، حیث تخلو العدید من الكتالوجات المعروفة 

  .من قطع تنسب لبني وطاس وما وجد منھا بالكتالوجات لم تغطي جمیع الفترات 
 Brethes  )Brethesدت نماذج من نقود بني وطاس ، كتالوج و من أھم الكتالوجات التي أور  
و نور الدین مفتاح ) (Hoherz Hoherz , 2008و ) (Hazard  Hazard , 1952، و (1939 ,

  .) ٢٠٠٢مفتاح ، (
  :تمھید

  :التعریف بدولة بني وطاس
یعتبر بنو وطاس فرع من بني مرین ، من غیر أبناء عبد الحق ، و قد بدأت شھرة ھذه األسرة 

، و منھم أبو زكریا یحیى الذي )م ٢٠٠٣الناصري ، (بسبب تولي مجموعة منھم الوزارة لدى بني مرین 
تلھ السلطان الذي ق یحیىتولى الوزارة لدى السلطان عبد الحق المریني كما تولى الوزارة من بعده ابنھ 

، و بدأ الدعوة لنفسھ فیھا عبد الحق ، و فر أخوه أبو عبد هللا محمد الشیخ الذي استقر بعد مدة في آصیال 
ھـ حسب أغلب الروایات التاریخیة ، و أعلن قیام  ٨٧٥، ثم خرج لمحاصرة فاس و استولى علیھا سنة 

  ).م ١٩٧٦ابن القنفد و آخرون ، (دولتھم 
  :  و قد حكم من بني وطاس خمسة حكام 

  )م ١٥٠٤ – ١٤٧٠/ ھـ  ٩١٠ – ٨٧٥( یحیى  بن  أبو عبد هللا محمد الشیخ
  )م١٥٢٥ – ١٥٠٤/ ھـ ٩٣٢ – ٩١٠" (البرتغالي"محمد بن محمد  و المعروف بـ

  )م ١٥٥٣/ ھـ ٩٦١م  ثم  ١٥٢٥/ھـ  ٩٣٢(أبو حسون أبو الحسن علي بن محمد  
  )م  ١٥٤٥ – ١٥٢٥/ ھـ  ٩٥٢ – ٩٣٢(أبو العباس أحمد بن محمد البرتغالي  

  )م  ١٥٤٩ – ١٥٤٥/ ھـ ٩٥٦ – ٩٥٢(الناصر لدین هللا محمد القصري بن أحمد  
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  :)م  ١٥٠٤ – ١٤٧٠/ ھـ  ٩١٠ – ٨٧٥(بن یحیى الوطاسي السعید أبو عبد هللا محمد الشیخ 

 )م ١٩٨٤كربخال ، ( الوطاسى ، و من ألقابھ الشیخ و سعیدمحمد بن یحیى أبى زكریا بن زیان 
و ھو أول ملوك الدولة الوطاسیة في المغرب االقصى، وكانت بالد الریف في دولة عبد الحق المرینى 
لبني وطاس ، فلما انتھى أمر الدولة المرینیة بمقتل السلطان عبد الحق بن عثمان، وبویع بفاس شریف 

د الشیخ في آصیال، وتبعتھ القبائل بھا، وزحف لحصار فاس، فانتھز البرتغال یعرف بالحفید، قام محم
فرصة غیابھ فاستولوا على آصیال وفیھا أموالھ وأوالده ، فعاد إلیھا فحاصرھا فامتنعت علیھ، فعقد ھدنة 

ما ھـ فاستقر بھا سلطانا وإما ٨٧٥مع البرتغال، ورجع إلى حصار فاس فسلمھا إلیھ الشریف الحفید سنة 
  ).م٢٠٠٢الزركلي ، (،  )م  ١٩٧٣ابن القاضي ، (

الناصري ، ( لسلطتھ) ١شكل ( و قد قاد الجھاد ضد البرتغالیین ، كما أخضع مدینة شفشاون
،  )م  ١٩٧١ابن القاضي ، (ھـ ، و بویع ولده أبو عبد هللا محمد  ٩١٠و قد توفي سنة  )م  ٢٠٠٣

  ).م  ٢٠٠٣الناصري ، (
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النقود المنسوبة إلى أبو عبد هللا محمد الشیخ فئة الدنانیر و أنصافھا و ثلث الدرھم و وصلنا من 
  :يسدسھ ، و ذلك في ضوء الكتالوجات المعروفة و المجموعات الخاصة المتاحة ، و ھي على النحو التال

  أوال النقود الذھبیة

  الدنانیر
  :النمط األول
محیط الدینار ، یتوسطھا مربع خطي ، نقشت بداخلھ عبارة عن دائرة خارجیة تمثل  :الشكل العام

الكتابات المركزیة في ثالثة أسطر لكل من الوجھ و الظھر ، و تنحصر كتابات الھامش ما بین الدائرة و 
  ).أ  -٢ (رقم  شكل: المربع ، و كتاباتھ كالتالي

  )ظھر(      )                               وجھ(                                  
  كتاباتھ مطموسة                               عبد هللا :                    مركز

  محمد                                                                                
  السعید                                                                              

 (Hazard , 1952)عن أمر –حرسھا هللا  –أزمور –ضرب بمدینة            .غیر مقروءة       : ھامش
د عب"من خالل كتابات ظھر الدینار یالحظ أنھ قد سجل في السطر األول لكتابات المركز لقب 

في السطر الثالث ، أما ھامش الظھر فسجل " السعید"و یلیھ لقبھ " محمد"، ثم نقش اسم السلطان " هللا
 ٩١٥، و كانت آزمور ضمن ممتلكات بني وطاس حتى دخلھا البرتغال سنة )i( "آزمور"مكان الضرب 

، و )م ١٩٧٦آخرون ، ابن القنفد و (ھـ  ٩١٩ھـ ، فأعادھا إلى بني وطاس السلطان محمد البرتغالي سنة 
  .كما سنرى على أمثلة أخرى " آزامور"و أحیانا " آزمور"یالحظ أن اسم المدینة كان أحیانا یكتب 

و ھي صیغة وردت كدعاء لمدن الضرب " حرسھا هللا"ثم أتبع اسم المدینة بالدعاء لھا بصیغة 
ود دولة بني زیان بتلمسان ، كما بأن یحفظھا هللا من األخطار ، و قد انتشرت على نقود عدة دول منھا نق

نقشت على نقود دولة بني مرین و منھا نقود السلطان أبو العباس أحمد المستنصر المضروبة في آزمور 
أو   )م  ٢٠٠٢منصور ، (و فاس و مراكش ، كما نقشت بعد ذلك على نقود دولة األشراف السعدیین

ت أیضا أیام بني مرین و منھا دینار مضاعف و قد عرف" عن أمر"كانت تسجل على نقودھم ، ثم عبارة 
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رفیق ، (باسم السلطان أبي سعید عثمان المریني من ضرب مدینة سجلماسة ال یحمل تاریخ ضربھ 

نقود و یالحظ أن تاریخ الضرب على ھذا الدینار لم یسجل أیضا ، و ھي ظاھرة صاحبت  )م  ٢٠٠٥
  .(Hazard , 1952 )زیان و بني مریننقود الموحدین و بني حفص و بني  :عدة دول ، منھا 

و من ھذا النمط نشر بنك المغرب دینار یتفق مع السابق و لكن یختلف فقط في ترتیب كلمات 
كنوز ، (هللا عن أمر –حرسھا  –ینة أزامور  –ضرب بمد :  ھامش الظھر ، و ذلك على النحو التالي

  ).م  ٢٠٠٦
  أنصاف الدنانیر 

  :النمط الوحید
دائرة تحدد محیط نصف الدینار ، و یلیھا إلى الداخل دائرتین مربعین خطیین  عبارة عن: الشكل العام

بینھما مربع من حبیبات متماسة ، نقش بالمربع الداخلي العبارات المركزیة في ثالثة أسطر لكل من 
ار و المربع الخطي الوجھ و الظھر ، و ینحصر الھامش الخارجي ما بین الدائرة التي تحدد محیط الدین

  :، و عباراتھ كما یلي الخارجي
  )ظھر)                                     (وجھ(                                  

  ممحو                                       عبد هللا                                                         :مركز    
  محمد                                                                                                                      
                                السعید                                                                                

        )(Brethes , 1939عن أمر–حرسھا هللا  –أزمور –ضرب بمدینة     .            ممحو           :ھامش
  

مما یدل على أن نمط  Hazardیالحظ أن عبارات الظھر تتفق مع نمط الدنانیر الذي نشره   
نصف  Brethesالدنانیر و أنصافھا لم تختلف عباراتھما عن بعضھما البعض ، و من ھذا النمط نشر 

  .فرید ، ھو السابق عرضھ 

  
  النقود الفضیة
  ثلث الدرھم

  : النمط األول
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم : الشكل العام 

 شكل:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي
  ).ب -٢(رقم 

  )ظھر)                                     (وجھ(                                   
  الحمد �                                    الشیخ                                   

  رب                                    أمیر المسلمین                                    
  (Poinsignon , web)  مكناسة                                   العالمین                                   

ي یحم��ل اس��م دار الض��رب ھ��ذا ال��نمط م��ن النق��ود الفض��یة تعتب��ره الباحث��ة األول ألن��ھ الوحی��د ال��ذ
عب��ارة  كتاب��ات الوج��ھأم��ا بقی��ة نق��وده الفض��یة ف��ال تحم��ل اس��م دار الض��رب ، و ق��د س��جل عل��ى " مكناس��ة"
و ھي اآلیة الثانیة من فاتحة الكتاب باعتبار اآلیة األولى ھي البسملة ، و نقش�ت  "الحمد � رب العالمین"

عبد هللا الشیعي داعیة الفاطمیین ، و ذلك قبل وص�ول قبل ذلك على المسكوكات الفاطمیة التي ضربھا أبو 
الخلیفة عبید هللا المھدي إلى القیروان ، و لم یذكر على تلك المسكوكات اسم الخلیفة الف�اطمي ، ث�م ظھ�رت 
ھذه اآلیة على نقود الموحدین لتسجیل الشكر و الحمد � الذي نصره عل�ى الم�رابطین فأس�قط دول�تھم ، ث�م 

لى العدید من النقود لدول مختلفة مث�ل بن�ي حف�ص و بن�ي ھ�ود بمرس�یة و بن�ي م�رین و ظھرت بعد ذلك ع
  . )م ٢٠٠٣یوسف ، ( بني َزیَّان و غیرھا ، ثم نجدھا ھنا أیضا على نقود بني وطاس

   

و یذكر الشیخ محمد متولي الش�عراوي ف�ي خ�واطره نح�و تفس�یر الق�رآن الك�ریم أن هللا س�بحانھ و 
أن علمنا صیغة الحمد التي نحمده بھا ، و ذلك ألنھ لو ل�م یعلمن�ا إیاھ�ا لك�ان ك�ل م�ن تعالى من فضلھ علینا 

لدیھم فصاحة و بیان أسبق إلى هللا من ال�ذین لیس�وا عل�ى درای�ة بالبی�ان فل�ن یس�تطیعوا أن یحم�دوا هللا كم�ا 
  .)م ١٩٩١الشعراوي ، (یحمده أھل الفصاحة ، و ھي نعمة أخرى تستحق الحمد فیظل الحمد � مستمرا
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أمی��ر "، باإلض��افة إل��ى لق��ب " الش��یخ"ث��م نج��د النق��اش یس��جل عل��ى الظھ��ر لق��ب الس��لطان محم��د 
أمیر دولة المرابطین و مؤسسھا الحقیق�ي " یوسف بن تاشفین"، و كان أول من اتخذ ھذا اللقب " المسلمین

و انتص�ر ف�ي معرك�ة  ، و ذلك بعد انتصاره في موقع�ة الزالق�ة و ك�ان ی�دعى ب�األمیر ، فلم�ا ف�تح األن�دلس
الَزالَّقة بایعھ ملوك األندلس و أمراؤھا الذین شھدوا مع�ھ تل�ك المعرك�ة و س�موه ب�أمیر المس�لمین  ، و ھ�و 

، كم�ا اتخ�ذ ھ�ذا اللق�ب س�الطین بن�ي م�رین تفادی�ا ))ii أول من تسمى بأمیر المس�لمین م�ن مل�وك المغ�رب
على نقودھم ، كما اتخذ اللقب ذات�ھ األش�راف " أمیر المسلمین "و نقشوا لقب " أمیر المؤمنین"التخاذ لقب 

  .  السعدیین فیما بعد 
بالسطر الثالث و األخیر لعبارات الظھر ، و ل�ذلك یع�د ھ�ذا " مكناسة"و قد نقش اسم دار الضرب

انظ��ر تفری��غ  ، رب عل��ى الفض��ة الوطاس��یة بص��فة عام��ةن النم��اذج الفری��دة ل��نقش اس��م دار الض��ال��نمط  م��
  .)ج -٢(لكتابات قطعة تحمل نفس الخصائص شكل رقم 

  :النمط الثاني
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم : الشكل العام 

 شكل:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي
  ).د - ٢(رقم 

  )ظھر(              )               وجھ(                             
  الشیخ    د �                          الحم                           

  أمیر                              رب                                
 (Hoherz , 2008)و ) م  ٢٠٠٢مفتاح ، ( ]المسلمین[                      العالمین                            

ھذا النمط یحمل خصائص النمط السابق ، و لكن من دون نقش اسم دار الضرب ، و قد أضافھ 
الوطاسي ، و ذلك باعتبار أن ما عرف من نقود ھذا  یحیىإلى نقود محمد بن  نور الدین مفتاحالسید 

ج من فقط ، كما أورد عدة نماذج لنفس النمط و جمیع النماذ Hazardالحاكم كان الدینار الذي أورده 
، و لألسف فإن جمیعھا قد تعرض لمحو أجزاء من كلماتھ ، و أكمل  رشید الصبیحيمجموعة السید 

  .السید نور الدین عبارات ما نقص و محي منھا في بحثھ
على   Coins alifو قد وجدت الباحثة نموذج كامل بعباراتھ من دون نقصان في مجموعة 

  ).د -٢(رقم  شكل، و تنشره الباحثة ألول مرة  (Coins alif , web)االنترنت
  

  : النمط الثالث
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم : الشكل العام 

مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في سطرین للوجھ و ثالثة أسطر للظھر، و كتاباتھ 
  ).أ -٣(رقم  شكل:  على النحو التالي

  )ظھر(                         )            وجھ(                                   
  الحمد                                       الشیخ                                   

  �                                           أمیر                                    
  (Hoherz , 2008) المسلمین                                                                              

ھذا النمط ال یوجد لھ مثیل في الكتالوجات المعروفة ، و إنما تحتفظ بھ مجموعة خاصة ، و ھي  
poinsignon –Numismatique  ،ب - ٣(، و انظر أیضا التفریغ بشكل رقم  )أ – ٣(شكل.(  
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  سدس الدرھم

  :النمط الوحید
  .ھذا النمط مثل النمط األول لثلث الدرھم ، و لكن وزنھ أقل

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم : الشكل العام 
:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي

  .)ج - ٣(رقم شكل 
                                   
  )ظھر)                                     (وجھ(                                   

  الحمد �                                     الشیخ                                   
  رب                                        أمیر                                    
  (Hoherz , 2008) المسلمین                                 عالمینال                                   

  ).ج- ٣(رقم  شكل Poinsignonدرھم  بمجموعة سدس یوجد و من ھذا النمط   
  
   

  
  ):م  ١٥٢٥ – ١٥٠٤/ ھـ  ٩٣٢ – ٩١٠" (البرتغالي"أبو عبد هللا محمد بن محمد 

محمد بن محمد الشیخ بن أبى زكریا الوطاسى، المعروف بأبى عبد هللا البرتغالي ، و ھو ثاني 
ھـ ونشط السترداد آصیال من أیدي البرتغال  ٩١٠ملوك الدولة الوطاسیة بفاس ، بویع بعد وفاة أبیھ سنة 

" آنفي"دینة وشرع في تجدید بناء م" المعمورة"و " آزمور"فقاتلھم وخربھا ، واستولوا على ثغري 
ھـ ، وفى أیامھ  ٩٢٧ھـ ، و غالء و مجاعة سنة  ٩١٥،و شھد عصره وباء سنة "الدار البیضاء"وسمیت 

ظھرت الدولة السعدیة ببالد السوس ثم بمراكش ، وھاجم مراكش فعجز عن فتحھا ،واستمر إلى أن توفى 
ابن ( ،)م  ١٩٥٩داود ، (" أبو حسون"ھـ، و تمت مبایعة أخوه أبو الحسن علي المدعو  ٩٣٢بفاس سنة 

  .)م١٩٧٦،  القنفد و آخرون
و قد شاعت تسمیتھ بالبرتغالي بسبب أن البرتغال قد أسروه لمدة سبع سنوات ، و ذلك أثناء 

  ).م ٢٠٠٢السماللي ، (حصارھم  لمدینة آصیال
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قطعت الدراھم المقصصة و عملت " ھـ  ٩١٣و في آخر سنة : توجد روایة تاریخیة نصھا 
، و یفھم من ھذه العبارة أن )م١٩٧٦،  ابن القنفد و آخرون("النحاس و كان غالء عظیم بالمغرب فلوس 

الدولة قد تحولت من ضرب الدراھم الفضیة إلى ضرب الفلوس النحاسیة نظرا لظروف اقتصادیة ربما 
  .تتعلق بكثرة حروب بني وطاس فعم الغالء

ھذه الروایة ، و السیما أن النقود الوطاسیة عادة  و ال تساعد قلة األمثلة المتاحة على التحقق من
  .ال تحمل التاریخ

  النقود الذھبیة
  الدنانیر

  : النمط الوحید
دائرة تحدد محیط الدینار ، و یلیھا إلى الداخل دائرتین خطیتین متحدتي المركز  عبارة عن: الشكل العام

الوجھ و الظھر ، و ینحصر الھامش نقشت بالداخلیة العبارات المركزیة في ثالثة أسطر لكل من 
  :الخارجي ما بین الدائرة التي تحدد محیط الدینار و الدائرة الخطیة الخارجیة ، و عباراتھا كما یلي

  )ظھر)                                     (وجھ(                                  
  محمد                                                               الحمد �                               :مركز    

  رب                                       أمیر                                                                          
 (Hazard , 1952) المسلمین                                  العالمین                                  

  
  ممحو                                           ممحو:                        ھامش

یالحظ أن ھذا الدینار یحمل نفس خصائص النقود الفضیة السابقة الخاصة بمحمد الشیخ، و ذلك 
متبوع " محمد"أسطر ، ثم اسم السلطان بمركز الوجھ في ثالثة " الحمد � رب العالمین"من حیث نقش 
  .  "أمیر المسلمین"بلقب السلطان

و لألسف فإن عبارات ھامش الوجھ و الظھر ممحوه تماما ، و لكني أعتقد بأنھا كانت تحمل اسم 
  .دار الضرب و الدعاء لھا

  
  النقود الفضیة

  ) )iiiالدراھم 
  :النمط الوحید

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم :الشكل العام
 شكل:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي

  ).د– ٣(رقم 
  )ظھر(                       )  وجھ(                               

  عبد هللا                                                           الحمد �                   :مركز    
  محمد أمیر                                                          رب                                     

 (Brethes , 1939 , Hazard , 1952 , Hoherz , 2008))  المسلمین                       العالمین                              

ھذا النمط من النقود الفضیة یشبھ نمط الدنانیر السابق ، و لكنھ یتمیز عنھ فقط في عدم وجود 
قبل اسم السلطان ، و ذلك على غرار نقود والده الذھبیة ، " عبد هللا"ھوامش ، باإلضافة إلى نقش لقب 

لعبارات فھي مماثلة كلقب من ألقاب ملكھم ، أما بقیة ا" عبد هللا"مما یدل على اتخاذ الوطاسیین لقب 
  .  )د - ٣(رقم  شكلبدرھم  Poinsignon، و من ھذا النمط تحتفظ مجموعة لمركزي الدنانیر 
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  ثلث الدرھم

  : النمط األول
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط ثلث الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة :الشكل العام

:  ثم مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي
  .)أ - ٤( رقم  شكل

  )ظھر(           )                          وجھ(                                  
  الحمد �                                 محمد أمیر                                                            :مركز    

      رب                                      المسلمین                                                                      
   (Hoherz , 2008)مكناسة                                     العالمین                                  

ھذا النمط یعد إضافة إلى الكتالوجات ، كما تعد نسبتھ إلى صاحبة من إسھامات البحث ، و ذلك   
عینھ ، و إنما ترك المسألة لم ینسبھ ألحد من حكام بني وطاس ب Hoherzألن النموذج الذي أورده 

مفتوحة ، و قد رأت الباحثة أن تنسبھ للسلطان محمد البرتغالي ، و ذلك ألنھ الوحید الذي كتب على نقوده 
  .، و ذلك على نحو ما شاھدنا في نمط الدراھم السابق " محمد أمیر المسلمین"

، انظر ق عرضھ بثلث درھم ، و ھو الساب poinsignonو من ھذا النمط تحتفظ مجموعة   
  .)ب - ٤(التفریغ الخاص بھ في شكل رقم 

  :النمط الثاني
نفس نمط الدراھم و تحمل نفس الخصائص و العبارات نفسھا ، و الفارق الوحید بینھما ھو 

  .الوزن الذي یدور حول نصف الجرام ، صعودا أو ھبوطا 
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم :الشكل العام

 شكل:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي
  ).ج -٤(رقم 

  )ظھر(     )                                وجھ(                                  
  الحمد �                                   عبد هللا                                                            :مركز    

  رب                                      محمد أمیر                                                                          
   (Hoherz , 2008)المسلمین                                    العالمین                                  

ثلث درھم و ھو السابق عرضھ ، وتنشر الباحثة ثلث درھم من  Hoherzو من ھذا النمط  نشر 
تحمل نفس  ، انظر تفریغ لقطعة)ج-  ٤(رقم  شكل Coins alif (coins alif , web) مجموعة 

  )د - ٤(الخصائص شكل رقم 
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  سدس الدرھم
  : النمط الوحید

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم :الشكل العام
 شكل:  مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التالي

  ).أ - ٥(رقم 
                                    
  )ظھر)                                     (وجھ(                                  

  الحمد �                                   عبد هللا                                                            :مركز    
  رب                                      محمد أمیر                                                                          

 (Hoherz , 2008) المسلمین                                    العالمین                                  
  

ھم و ثلثھا ،و یعد إضافة للكتالوجات ، و منھ نموذج فرید یحمل نفس خصائص وعبارات الدرا
، كما نشر ) أ - ٥(رقم  شكل، و ینشر ألول مرة ، Steve Album  (steve ,web)بمجموعة 
Hoherz  ١٢|١جم ، أي تعادل تقریبا  ٠.١٦قطعة فضیة تحمل نفس الخصائص السابقة ، و لكن وزنھا 

  .(Hoherz , 2008)من الدرھم 
  النحاسثالثا 

أو ما شابھ ، بل " فلس"نقدا فریدا مصنوع من النحاس و لكنھ لم یسمھ  Lane Poole أورد   
  :فقط ، و لكنھ لم یكن مستدیرا و إنما مربعا كالدراھم ، و عباراتھ كالتالي" نحاس"أطلق علیھ كلمة 

  )ظھر)                                     (وجھ(                                   
  الحمد �                                   عبد هللا                                                            :مركز    

                                       محمد أمیر                                 العالمین رب                                
  )(Lane poole , 1889 المسلمین                                                                               

یالحظ أن عباراتھ ھي نفسھا عبارات الدراھم و أجزائھا ، و لكن عبارات الوجھ اختصرت في 
  .رین بدال من ثالثةطس

  
  ):م١٥٥٣/ ھـ ٩٦١م ثم سنة ١٥٢٥/ ھـ  ٩٣٢( " أبو حسون "أبو الحسن علي 

علي بن محمد الشیخ بن أبي زكریا یحیى الوطاسي، أبو الحسن، ویعرف بـ أبو حسون، وقد 
یعرف بالبادسي ألنھ ثار ببادیس ، ثالث ملوك بني وطاس في فاس من حیث الترتیب ، وآخرھم في 

أحمد بن " ھـ ، وثار علیھ ابن أخیھ أبو العباس  ٩٣٢، بویع بعد وفاة أخیھ محمد بن محمد سنة  الحكم
إلى أن استولى السعدیون أحمد بالملك  ام قبخلع نفسھ في آخر السنة نفسھا ،فواعتقلھ وأشھد علیھ " محمد 

وا قد استولوا إلى الجزائر، فاتصل بالترك، وكانأبو حسون ففر  ٩٥٦أصحاب مراكش على فاس سنة 
صالح باشا " على المغرب االوسط، فاتفق معھم على غزو فاس، ووعدھم بمال ، وأقبلوا معھ تحت رایة 

وولیھا  ٩٦١فقاتلوا السلطان محمدا الشیخ السعدي واستولوا على فاس بعد حرب عنیفة سنة " التركماني 
لى دفع ما اتفق معھم علیھ من أبو حسون ، وكثرت شكوى الناس من عبث الترك في البالد، فبادر إ

المال، فخرجوا إال قلیال منھم ، وحشد السعدي جیشا وعاد إلى فاس، فقاتلھ أبو حسون وانھزم، فأدركھ 
ابن (قصى السعدي فقتلھ في موضع یعرف بمسلمة ، وبمصرعھ انقرضت الدولة الوطاسیة بالمغرب األ

  .)م ٢٠٠٢الزركلي ، (، ) م ٢٠٠٣الناصري ، (، ) م١٩٥٩داود ، (، ) م١٩٧٢القاضي ، 
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  النقود الفضیة

  الدراھم
  :النمط الوحید 

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم  :الشكل العام
 شكل:  ، و كتاباتھ على النحو التاليمربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر 

  ).ب - ٥(رقم 
  )ظھر)                                     (وجھ(                                  
  عبد هللا                                    المتوكل                                  
  علي أمیر                                  على رب                                
    ( Brethes , 1939)العالمین                                   المسلمین                                

 (Hoherz , 2008))م  ٢٠٠٦كنوز ، (                                                                             
الحمد "یالحظ أن ھذا النمط من الدراھم قد تمیز عن الدراھم الوطاسیة السابقة ، فلم ینقش عبارة 

و " عبد هللا"التي میزت وجھ الدراھم و بعض الدنانیر الوطاسیة ، و إنما سجل لقبي " � رب العالمین
المتوكل على رب "، و نقش بالظھر لقب ثالث لھ و ھو " علي"مع اسم السلطان " أمیر المسلمین"

، و ربما یمكننا أن نعتبر أن ھذا اللقب یعد إضافة إلى ألقابھ المعروفة في المصادر التاریخیة ، " العالمین

أو ربما كان نقش ھذا اللقب من باب السجع الذي یجعل عبارات الوجھ تتسق مع نظیرتھا في الظھر ، و 
الة یكون األصل في تلك الظاھرة لنقود بني مرین ، فقد استخدم ھذا السجع في نقود السلطان في تلك الح

يأبي عنان  فارس المتوكل على هللا  المرین
 )iv(

نشر درھمین ، ثم  Brethes، و من ھذا النمط نشر 
Hazard  درھم ،  كما نشر أیضا بنك المغرب درھم مماثل ، كما نشرHoherz   درھم مماثل ، و

،  )ب - ٥(رقم  شكل، و ینشر ألول مرة بالبحث ،  بدرھم مماثل رشید الصبیحيتحتفظ مجموعة السید 
  ).ج - ٥(و تفریغ لدرھم مماثل شكل 
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  ):م  ١٥٤٥ – ١٥٢٦/ ھـ ٩٥٢ – ٩٣٢(أبو العباس أحمد بن محمد البرتغالي 
في فاس و كان أحمد بن محمد بن محمد الوطاسي كنیھ أبو العباس ، رابع ملوك بني وطاس 

ھـ وتولى عرش فاس ، ٩٣٢مقیما بھا قبل الوالیة ، وثار على عمھ علي بن محمد، فخلعھ في آخر سنة 
واتفق مع السعدیین أصحاب مراكش على أن یكون لھم من تادلة إلى السوس وللوطاسیین من تادلة إلى 

وانھزم الوطاسیون،  ٩٤٢ة ھـ ، ثم كانت بین الفریقین معركة سن ٩٤٠المغرب األوسط وذلك نحو سنة 
على ثالث سنین لیتفرغ "آسفي"عقد صلحا مع برتغال مدینة  ٩٤٣فرجع أبو العباس إلى فاس ، وفي سنة 

لقتال السعدیین ، وعاد السعدیون یتقدمھم السلطان محمد الشیخ الملقب بالمھدي، فزحفوا على فاس 
فحمل إلى مراكش وظل معتقال بھا  وأسر السلطان أبو العباس ٩٥٢ودخلوھا بعد حرب وحصار سنة 

) م ١٩٧٣ابن القاضي ، ( ،) م ١٩٧٦،  ابن القنفد و آخرون(أرسل إلى درعة فقتل: إلى أن مات ، وقیل
  )م٢٠٠٢الزركلي، (، ) م١٩٥٩داود، ( ،

  

  
  

  
  النقود الفضیة

  الدراھم
  : النمط الوحید  

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة ثم : الشكل العام
 شكل:  كتاباتھ على النحو التاليمربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و 

  ).ب - ٦أ ،  - ٦د،  - ٥(رقم 
  )ظھر(                     )                وجھ(                                  

  الحمد �                                 عبد هللا                                                                      
              رب                                   أحمد أمیر                                                              

  (Brethes , 1939)      المسلمین                                 العالمین                                  
                                           (Hazard , 1952)  ) ، م٢٠٠٦كنوز ( ،(Hoherz , 2008) 
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السابقة على دراھم السلطان أبو حسون علي ، و ھذا النمط من الدراھم یعود فیذكرنا بالدراھم 

بالوجھ ، على غرار الدراھم الوطاسیة األولى ، و " الحمد � رب العالمین"ذلك الشتمالھا على عبارة 
  " .أمیر المسلمین"و متبوع بلقب " عبد هللا"مسبوق بلقب "  أحمد"اسم السلطان 

ثم نشر بنك المغرب درھم مماثل یتمیز  الدرھم السابق عرضھ ، Hazardو من ھذا النمط نشر 
في الظھر من السطر الثاني إلى السطر الثالث ، و من ھذا النمط " أمیر"عن السابق فقط في انتقال كلمة 
رقم  شكل، poinsignon –Numismatique (poinsignon , web) تنشر الباحثة درھم بمجموعة 

 - ٦(بقطعة مماثلة ، و تنشر ألول مرة ، لوحة رقم  رشید الصبیحي، و تحتفظ مجموعة السید ) د -٥(
  ).أ - ٦(، و انظر تفریغ ألحد الدراھم المماثلة شكل رقم )ب

  ثلث الدرھم
  : النمط الوحید  

عبارة عن مربع خطي یحدد محیط ثلث الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة : الشكل العام
  :  لعبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و كتاباتھ على النحو التاليثم مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ ا

  )ظھر)                                   (وجھ(                                  
  الحمد �                                 عبد هللا                                                                      

  رب                                   أحمد أمیر                                                                          
 (Brethes , 1939) المسلمین                                 العالمین                                  

یالحظ أن ثلث الدرھم قد حمل نفس خصائص الدراھم ، و الفارق الوحید في الوزن ، و قد نشر   
Brethes  ھذا الثلث.  

  
  

  الفلوس
  : النمط الوحید

عبارة عن دائرة تحدد محیط الفلس ، یلیھا إلى الداخل دائرة من حبیبات متماسة یلیھا دائرة  :الشكل العام
رقم  شكل: الظھر ، و كتاباتھ كما یلي خطیة ، نقشت بداخلھا الكتابات في ثالثة أسطر لكل من الوجھ و

  ).ج - ٦(
  )ظھر(        )                             وجھ(                                  
  ضرب                                     واحد                                  
  بمدینة                                    و خمسین                                  

  )م٢٠٠٦كنوز ، (     فاس                                                                            
، إلضافة إلى تاریخ الضرب " فاس"یشتمل ھذا الفلس على اسم دار الضرب في الوجھ ، و ھي   

ھـ ، و من ھذا  ٩٥١فقط ، و المراد بالتاریخ " ٥١"في الظھر ، و قد اشتمل على اآلحاد و العشرات 
  ).ج - ٦(رقم  شكلس فرید ، و ھو السابق عرضھ ، النمط یحتفظ بنك المغرب بفل

  
  ):م ١٥٤٩ – ١٥٤٥/ ھـ  ٩٥٦ – ٩٥٢(ناصر الدین القصري محمد بن أحمد 

ھو محمد بن السلطان أبو العباس أحمد ، بایعھ أھل فاس عندما أسر محمد الشیخ المھدي   
السعدي والده أثناء حروبھ في درنة خارج فاس ، واصطحبھ السعدیون معھم إلى فاس لیدخلوھا بسھولة 

فاسیین كانوا قد عینوا سلطانا آخر و ھو ابنھ محمد ، فرجعوا بھ إلى مراكش ، و كان ذلك ، فوجدوا أن ال
ھـ ، و  ٩٥٦ھـ ، و قد ظل في الحكم حتى نجاح السعدیین في دخول فاس في سنة  ٩٥٢في أحداث سنة 

ابن ( قبضوا على جمیع الوطاسیین ماعدا أبو حسون علي الذي كان قد فر إلى الجزائر كما سبقت اإلشارة
  )م١٩٧٦،  القنفد و آخرون
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  ثلث الدرھم
  : النمط األول
عبارة عن مربع خطي یحدد محیط ثلث الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع من حبیبات متماسة : الشكل العام

:  كتاباتھ على النحو التالي ثم مربع آخر خطي ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في ثالثة أسطر ، و
  ).د - ٦(رقم  شكل

  )ظھر)                                     (وجھ(                                  
  الحمد �                                 ناصر الدین                                                                      

  رب                                       الشیخ                                                                          
  (coins alif , web) أمیر المسلمین                                العالمین                                  

ھم الوطاسیة عامة ، و كل ما یمیزه عنھ ھو نقش لقب السلطان سار ھذا النمط على غرار الدرا
على ظھر القطعة ، و ذلك من دون " الشیخ"، باإلضافة إلى لقب " عبد هللا"بدال من لقب " ناصر الدین"

تسجیل اسم السلطان و االكتفاء بألقابھ فقط ، و الحقیقة إن المصادر لم تذكر شيء عن ھذین اللقبین ، مما 
للمصادر التاریخیة ، كما یعد ھذا النمط إضافة للكتالوجات ، فلم یذكر أي منھا نقود لھذا  یعد إضافة

الحاكم ، و لكن المجموعات الخاصة تحتفظ بعدة نقود فضیة لھذا الحاكم ، و منھا ھذا الثلث ، من 
 poinsigno  -، كما یوجد ثلث آخر بمجموعة ) د - ٦(رقم  شكل،  Coins alif مجموعة 

(Poinsignon , Web) و ھناك تفریغ لثلث درھم مماثل شكل ) أ - ٧(شكل  تنشره الباحثة ألول مرة
  ).ب - ٧(

  
  

  : النمط الثاني 
عبارة عن مربع من حبیبات متماسة یحدد محیط ثلث الدرھم ، یلیھ إلى الداخل مربع خطي :  الشكل العام

كتاباتھ على  ارات المركزیة في ثالثة أسطر ، وثم مربع آخر من حبیبات متماسة ، و قد نقشت بھ العب
  ).ج - ٧(رقم  شكل:  النحو التالي

  )ظھر)                                     (وجھ(                                  
  الحمد �                                  الناصر                                                                      

  رب                                       أمیر                                                                          
  المسلمین                                  العالمین                                  
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، كما حذف لقب " الناصر"فاكتفى بـ " الناصر لدین هللا"في ھذا النمط حذف النقش بقیة لقب 
 ، و ینشر رشید الصبیحي، و یعد ھذا النمط إضافة للكتالوجات ، و تحتفظ بھ مجموعة السید " الشیخ"

  ).ج - ٧(رقم  شكلألول مرة ، 
  نقود فضیة مجھولة الحاكم

مم ، و ھي من دون  ١٠×٩جم ، و أبعادھا  ٠.١٧قطعة فضیة صغیرة الوزن  Hoherzنشر 
أسماء حكام ، و لكنھا تسیر على نمط النقود الفضیة الوطاسیة من حیث الشكل العام و الخط ، و لذلك فقد 

بمناسبة النصر في إحدى معارك الوطاسیین ، و ھي على نسبھا لبني وطاس ، و لعلھا كانت نقدا تذكاریا 
  .)د -  ٧( شكل: النحو التالي
عبارة عن مربع من حبیبات متماسة یحدد محیط القطعة ، یلیھ إلى الداخل مربع خطي ثم :  الشكل العام

مربع آخر من حبیبات متماسة ، و قد نقشت بھ العبارات المركزیة في سطرین لكل من الوجھ و الظھر ، 
  :و ذلك على النحو التالي

  )ظھر(                )                     وجھ(                                  
  نصر من                                  و فتح                                                                      

          (Hoherz , 2008)هللا                                        قریب                                     
       :خاتمة

  )v(  :من استعراض ما سبق یتبین ما یلي
أرست الدراسة التواریخ الخاصة بتولیة حكام بني وطاس و كذلك تواریخ نھایة حكم كل منھم ،  -

و ذلك من خالل المصادر التاریخیة المتخصصة ، و ذلك بعد أن وجدت الباحثة أن ھناك ارتباك كبیر 
الحدیث عنھم أو حتى في كتب معاجم األسرات  في قوائم حكامھم سواء في المراجع التي تناولت

 .الحاكمة

على الرغم من قلة نقود بني وطاس لحد یصل إلى الندرة ، إال أن ما وصلنا منھا یكشف عن  -
النقود بمختلف فئاتھا ، فقد وصلنا فئة الدینار و نصف الدینار ، و ھما قطعتین ضرب بنو وطاس 

زاؤه ، و الفلس ، مما یعني اھتمامھم بضرب جمیع فئات النقود فریدتین ، باإلضافة إلى فئة الدرھم و أج
 .المتعارف علیھا

، وقد ضربت ھذه الدرھم برھنت الدراسة على أن الدولة الوطاسیة كان نقدھا الرئیسي ھو  -
جم و التي  ٠.١٦الدراھم و أجزائھا متناھیة الصغر من حیث الوزن و األبعاد مثل القطعة التي تزن 

مما یدل على تردي الحالة االقتصادیة للدولة ، السیما في حالة الحروب التي خاضھا  جم ، ٠,١٧تزن 
الوطاسیون ، باإلضافة إلى المجاعات و األوبئة التي حدثت و أدت إلى غالء األسعار ، كما سبقت 
ا اإلشارة في البحث ، و یبرر ھذا ما لجأت إلیھ الدولة من قطعھا للدراھم و عمل الفلوس النحاس، كم

 .سبقت اإلشارة

سجل على النقود الذھبیة الوطاسیة اسم دار الضرب ، و كانت آزمور ھي دار الضرب الوحیدة  -
أما النقود " و أزامور" آزمور"لھا ، و ذلك في ضوء القطعتین الفریدتین ، و كانت تكتب بطریقتین 

، و ھي التي سجل علیھا  الفضیة الوطاسیة فمعظمھا كان یخلو من  دار الضرب فیما عدا نماذج محدودة
، و ذلك على الرغم "فاس"كدار للضرب ، أما الفلوس فقد سجل علیھا اسم دار الضرب " مكناسة"اسم 

من كون فاس ھي عاصمة الوطاسیین و كان األحرى بھا أن تتصدر ضرب النقود ،إذن فقد انحصرت 
 .ناسة و فاسآزمور و مك:دور الضرب الوطاسیة في ضوء ما ھو معروف من نقودھم في 

ضربت النقود الوطاسیة على نمط الشكل الذي أرسى دعائمھ الموحدون في المغرب ، فكان  -
الدینار مستدیرا نقشت كتاباتھ المركزیة داخل مربع ال دائرة ، و كان الدرھم و أجزاؤه على ھیئة 

ا ، و یعد ھذا كالدرھم الموحدي تماما ، مع اختالف العبارات التي نقشت على كل منھ" مركن"المربع
جزءا من منظومة النقود المغربیة ، فقد سار على نھج الموحدین كل من بنو حفص و بنو زیان و بنو 

 .مرین و الوطاسیین و السعدیین أیضا
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في الوجھ " الحمد � رب العالمین"انحصرت العبارات الواردة على النقود الوطاسیة في عبارة  -
لجمیع الحكام ، كما اتخذ الوطاسیون " أمیر المسلمین"عا بلقبو اسم و لقب السلطان في الظھر متبو

 ".ناصر الدین"الذي اتخذ لقب " محمد القصري"فیما عدا " عبد هللا"لقب

أھمھا الشكل العام ، و : شابھت النقود الوطاسیة النقود المرینیة السابقة علیھا في بعض األشیاء  -
و " عن أمر"و عبارة " حرسھا هللا"دعاء لمدن الضرب باإلضافة إلى ذكر ال" أمیر المسلمین"ذكر لقب 

 .عدم نقش التاریخ على الدنانیر و الدراھم

صححت  الدراسة نسبة أحد الدراھم بإحدى الدراسات السابقة ، من انتمائھا ألسرة بني وطاس  -
 .إلى األشراف السعدیین

مكناسة إلى  نسبت الدراسة أحد الدراھم المحفوظة بإحدى المجموعات الخاصة من ضرب -
 .السلطان محمد البرتغالي التفاق خصائصھا مع نقوده الفضیة

أثبتت الدراسة من خالل خصائص النقود الوطاسیة السابق ذكرھا بالبحث عدم صحة الروایة  -
، و أن دولة بني وطاس لم یكونوا تابعین ) م٢٠٠٠حركات ، ( القائلة بتبعیة بني وطاس للعثمانیین 

 .ي شكل من األشكال ، فلم ینقش على نقودھم ما یخص آل عثمان من قریب أو بعیدللدولة العثمانیة بأ

أضافت دراسة مسكوكات بني وطاس معلومة إلى المصادر التاریخیة المعروفة و ھي استخدام  -
مما لم یرد عنھ أیة إشارة في " الشیخ"و " الناصر"و " ناصر الدین"السلطان محمد القصري لقب 

 .المصادر المعروفة

أضافت الدراسة أنماطا جدیدة لم تكن معروفة لنقود بني وطاس في الكتالوجات الشھیرة ، و ذلك  -
محمد "النمط الثالث لفئة ثلث الدرھم الخاصة بالسلطان : من خالل عدة مجموعات خاصة ، و من ذلك 

الوحید لسدس  ، و النمط" محمد البرتغالي"، و النمط األول لفئة ثلث الدرھم من نقود السلطان " الشیخ
 ".محمد القصري"الدرھم لنفس السلطان ، و النمط األول لثلث الدرھم للسلطان 

، ١٠، ٩، ٨، ٣: قطعة ألول مرة في البحث، و ھي لوحات  ثماني كما قامت الباحثة بنشر عدد -
١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢.  

  

                                                           
  على ساحل المحیط األطلنطي ، جنوب طنجة ، و لم یفصل المؤرخون و األثریون في تاریخ تأسیس المدینة مدینة مغربیة

ھـ  ٢٢٩، فیرجعھ البعض إلى العھد الفینیقي ، بینما یرجعھا الوزان إلى العھد الروماني ، و أما البكري فقد أرجعھا إلى سنة 
كان التجار األجانب یقتنون بھا التبر و الحبوب و الصوف ، و یعرضون ، و قد كانت التجارة بھا مزدھرة في القرن الثامن ف
  . ٤٨٧، ص  ٢بھا التوابل و العقاقیر الشرقیة ، معلمة المغرب ، ج

 و لم یذكر  ٣٥٩ – ٣٣١، ص  ٤لم یذكر االستقصا محمد بن أحمد القصري ،الناصري ، االستقصا ، ج ،Lane Poole  
، تاریخ الدول اإلسالمیة و معجم األسر الحاكمة ، دار  أحمد السعید سلیمانلم یذكره ، و كذلك ٥٨أبو حسون علي ، ص 

، كذلك تجدر اإلشارة إلى أن العدید من المراجع تختلف حول  ٥٨، ص   Lane Poole، و كذلك  ٩٠المعارف ، ص 
  .بدایات و نھایات فترات تولي حكام بني وطاس

  
  ھـ أي في وقت الوطاسیین ، و ذلك على یدي  ٨٧٦مدینة في المغرب ، یرجح أن ابتداء تخطیطھا كان في حدود سنة

الشریف أبي الحسن المعروف بأبي جمعة ، و یشار إلى أن الغرض من نشأتھا ھو تحصین المسلمین من نصارى سبتة ، 
  ).١(انظر الخریطة في شكل رقم  .٣٣٧، ص  ٤، ج االستقصا

 

تقع في دكالة ، عند مصب نھر أم الربیع ، و ھي كبیرة جدا و مأھولة ، و كان التجار البرتغالیون یقصدونھا  مدینة آزمور 
ھـ ، و  ٩١٩و قد سقطت آزمور في ید البرتغال في سنة  ١٦٦، وصف إفریقیا ، ص  الوزانعلى أیام الحسن الوزان ، 

بعد ھزیمتھم في أكادیر ، معلمة المغرب ، الجمعیة المغربیة للتألیف و  ھـ ، ثم اضطر البرتغال إلى تركھا ٩٤٨حتى عام 
 ).١(انظر الخریطة في شكل رقم  .٣٥٠، ص  ١م ،  ج ١٩٨٩الترجمة و النشر ، سال  ، 
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  ھذا النصف نسبھBrethes   إلى محمد البرتغالي و لیس إلى محمد بن یحیى الوطاسي ، أماHazard  و بنك المغرب و
  .السید نور الدین مفتاح فقد نسبوا ھذا النمط إلى محمد بن یحیى الوطاسي و الباحثة تتفق معھم 

  
  یذكرBrethes  أنھ ینسب ھذا النمط إلى البرتغالي أكثر من نسبتھ إلى السعید بن أبي عنان المریني بسبب اختالف النوع و

  .نجده على النقود المرینیة يإلى غیاب التلقیب الذالنمط ، باإلضافة 
Brethes , J.D. Contribution à L'histoire du Maroc par les recherches numismatiques  , 

Casablanca , 1939 , P. 187.  

 ھـ ،  البیان المغرب  ٤٦٦ على الرغم من أن ابن عذاري یذكر أن یوسف بن تاشفین اتخذ ذلك اللقب في سنة و ذلك
  ، ١٩٨٣، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، الطبعة الثالثة، ٤البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ج

  .٢٨، ٢٧ص   ، ٤ج 
 

  
  مم ، و ذلك في  ١٤جم ، قطره ١.٣٥نسب الدكتور عاطف منصور درھما مدورا إلى السلطان محمد البرتغالي ، وزنھ

وبالرجوع لصورة الدرھم وجدت الباحثة أن الدرھم یخص السلطان أبو عبد هللا محمد المتوكل على هللا السعدي و   كتابھ
لیس محمد الوطاسي ، عاطف منصور و سمیرة عبد الرؤوف ، ،النقود اإلسالمیة المحفوظة في المتحف الیوناني الروماني 

لمزید من التفاصیل عن نقود محمد المتوكل . ٢٤٩، ص ٧١حة ، لو٢٧٤٠٣، رقم السجل  ٢١٤باإلسكندریة ، رقم النقد 
نیرة رفیق ، النقوش الكتابیة على اآلثار المنقولة في المغرب األقصى ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، : السعدي انظر 

  .١٤٤ – ١٣١م ، ص  ٢٠١٠

  
   
  المغرب  عبد الكریم كریمالوطاسیة ، انظر ، لمزید من التفاصیل عن الصراع بین السعدیین و الوطاسیین و نھایة الدولة ،

 . ٧٣-  ٤٥م ، ص  ٢٠٠٦في عھد الدولة السعدیة ، جمعیة المؤرخین المغاربة ، الطبعة الثالثة 

)iv(   ٢٩٥لمزید من التفاصیل عن تلك المسألة انظر ، نیرة رفیق ، نقود سجلماسة ، ص.  
  

  :الشكر

على صادق  Edmund Hoherzرشید الصبیحي و السید تتقدم الباحثة بالشكر لكل من السید 
  .معاونتھما في البحث أثناء إعداده

  

  :أھم المصادر و المراجع
 
 .م ٢٠٠٠أجزاء ، الجزء الثاني ، الدار البیضاء ،  ٣، المغرب عبر التاریخ ،  إبراھیم، حركات -

  
 –منشورة بكلیة اآلثار  ، نقود سجلماسة في العصر اإلسالمي ، رسالة ماجستیر غیرنیرة ،  رفیق   -

 .م ٢٠٠٥جامعة القاھرة ، 
 – ٩١٦النقوش الكتابیة على اآلثار المنقولة في المغرب األقصى خالل عصر األشراف السعدیین  -

 –غیر منشورة بكلیة اآلثار دكتوراة رسالة  ،م دراسة آثاریة مقارنة  ١٦٥٩ – ١٥١٠/ ھـ ١٠٦٩
 .م ٢٠١٠جامعة القاھرة ، 

 
ھـ ، األعالم ، دار العلم للمالیین ، الطبعة الخامسة  ١٣٦٩، خیر الدین بن محمود ، ت  الزركلي -

 .م ٢٠٠٢،  ٧ج،عشر
 

 .٢٠٠٢غمات من األعالم ، الرباط ، ، العباس ابن إبراھیم ، اإلعالم بمن حل مراكش و أ السماللي -
 

 .م ١٩٩١المجلد األول ، محمد متولي ، تفسیر الشعراوي ، قطاع الثقافة ، القاھرة ،  ، الشعراوي -
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درة الحجال في أسماء الرجال ، تحقیق الدكتور محمد  ھـ ، ١٠٢٥أحمد المكناسي، ابن القاضي -
 الجزء الثاني األحمدي أبو النور ، المكتبة العتیقة بتونس و دار التراث بالقاھرة ، الطبعة األولى ،

  .م  ١٩٧١
لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ، ضمن كتاب ألف سنة من الوفیات ، تحقیقي محمد حجي ،   -

  . ١٩٧٦الرباط ، 
، ١ج ،  جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدینة فاس ، دار المنصور للطباعة ، الرباط -

 .م ، ١٩٧٣
ني وطاس من الوسائل ، ضمن بو عبد هللا محمد التطواني ، عروسة المسائل فیما لب، أ الكراسي -

 .م ١٩٥٩مد داود ، تطوان ، تاریخ تطوان ، لمح كتاب
  

، المغرب في عھد الدولة السعدیة ، جمعیة المؤرخین المغاربة ، الطبعة الثالثة عبد الكریم ، كریم  -
  .م ٢٠٠٦

 .م  ٢٠٠٦، بنك المغرب ، الرباط ،  كنوز متحف النقود -
 زنیبر و آخرون ، مكتبة  د، إفریقیا ، ترجمھ عن الفرنسیة محمد حجي و محم مارمول كربخال -
 .١٩٨٤المعارف الجزء األول ،  -
 .م ١٩٨٩،  ١، الجمعیة المغربیة للتألیف و الترجمة و النشر ، سال  ج معلمة المغرب -
السعدي ، نور الدین ، الفھرس العام للمسكوكات المغربیة من العھد اإلدریسي إلى العھد ، مفتاح  -

مجموعة السید رشید الصبیحي ، بحث غیر منشور لنیل دبلوم السلك الثالث لعلوم اآلثار و التراث ، 
 .م  ٢٠٠٢/  ٢٠٠١شعبة اآلثار اإلسالمیة ، المعھد الوطني لعلوم اآلثار و التراث ، 

الیوناني ، النقود اإلسالمیة المحفوظة في المتحف  سمیرة عبد الرؤوفو عاطف ، منصور  -
 .الروماني باإلسكندریة 

أحمد بن خالد السالوي الناصري ، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ، ثمانیة  ، الناصري -
  .م  ٢٠٠٣أجزاء ، الجزء الرابع ، تحقیق و تعلیق أحمد الناصري ، 
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