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٢٠٠٥  -  ٣٩ سالمية إ  حوليات 

إبراهيم الرحيم عبد مجال

هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر طولونى دينار

رسمية وثائق تعد بحق فهى اإلسالمية، العصور ىف التارخيية املصادر أنواع  أفضل من املسكوكات اإلسالمية تعد
إال قابلة للتلف غري أهنا إىل أمهيتها وترجع وزخارف. كتابات من عليها يرد فيام أو التشكك يمكن الطعن ال وصحيحة
الفنية األثرية التحف أقل كام أهنا التزييف، وصعبة والنقل احلفظ وسهلة احلمل سهلة وحسى، ثابت معيار وهى نادراً،

إندثاراً.
والسياسية، واالقتصادية االجتامعية الشعوب حياة عن ودقيقة هامة بمعلومات الباحثني تزود النقود دراسة فإن هلذا
والوزراء والسالطني اخللفاء ألسامء كتابات عليها من يظهر ما خالل من والعلمية الفنية قيمتها ىف أيضاً أمهيتها تكمن كام
فتسد تسجلها التى واألحداث للحقائق معارصة جهة من الرضب، لكوهنا وأماكن الرضب وسنوات والوالة والثوار
عىل الباحثون حيصل ذلك ضوء وىف صحيحة. توارخيها بأن متتاز فإهنا أخر جهة ومن التارخيية، املصادر ىف الفراغ
نفوذهم وسعة  الوالة وعن أمهيتها، ومقدار غناها ومد واملندثرة، منها الباقية القديمة واملدن الدول عن معلومات
نستطيع قد كام أنه وتداوهلا، انتشارها مد معرفة تفيد ىف فيها عليها عثر التى دراسة األماكن أن كام عليهم١. واملنشقني

الدول٢. من دولة نفوذ بداية التعرف عىل التوصل إىل خالهلا من
فهو اإلسالمية،  مرص بناء ىف  األوىل اخلطوة صاحبة  مرص ىف التارخيية الشخصيات أهم من طولون بن أمحد  ويعد 
هذه من  وفضله - العباسية الدولة  - العام اإلسالمى الكيان داخل خاص  مرص كيان إلنشاء  جتربة أول  صاحب
أمحد عمل إذ بعده، من هبا واستقل مرص حكم من كل منواله عىل سار النموذج الذ بمثابة يعترب ألنه عظيم، الناحية
ذلك ىف وكان البالد بأمور واستقل بعده من وأوالده حيكمها بمرص مستقلة إسالمية دولة أول تأسيس عىل طولون بن

٨٦٨م٣. سبتمرب / ٢٥٤هـ سنة رمضان

٩

وقراءة  املسكوكات الرازق، عبد ناهض الطراونة، ودفرت فارس خلف ١

النقود ،النرباو حممد رأفت ٥؛ ص ،١٩٩٤ األردن عامن، التاريخ،
،اهلجر التاسع القرن هناية وحتى  السادس القرن  بداية  منذ  اإلسالمية

.١ ص ،٢٠٠٠ القاهرة،

الثانى،  املجلد اإلسالمية، والفنون واآلثار العامرة موسوعة الباشا، حسن ٢

.٢٣١ ١٩٩٩م، ص القاهرة، األوىل، الطبعة
أمحد بن سرية / ٩٤١م)، (ت بعد ٣٣٠ هـ البلو اهللا بن عبد أبو حممد ٣

.٤٢ / ١٩٣٩م، ص ١٣٥٨ هـ عىل، دمشق، كرد حممد حتقيق طولون،
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هنا  وينرش والتحليل. بالدراسة البحث هذا ىف نعرضه سوف هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر دينار احلاكم وهلذا 
درس ونرش وما ما خالل وذلك من علمى - عىل حد - العامل عىل مستو املعروف الوحيد النموذج ويمثل مرة ألول

طولون٤. بن نقود أمحد من اخلاصة ىف املجموعات
والشكل ٢٢مم. وقطره: ٤،٢٢جم، وزنه: يبلغ .٥(UC 49711) رقم حتت بلندن متحف برت الدينار حيتفظ به وهذا
املركز بكتابات فتحيط الظهر أما الوجه، مركز وهامش كتابات حتيط بنصوص خطية دائرة عن عبارة الدينار هلذا العام

يىل: كام متوازيتان وذلك دائرتان اخلارج من اهلامش بكتابات حييط بينام خطية، دائرة

الوجه

إلـه إال ال مركز: 
اهللا وحـده

له رشيك ال  
اهللا إىل املفوض  

إبراهيم الرحيم عبد مجال

١٠

فهمى،  الرمحن  عبد ومنها: الدراسات هذه بعض إىل نشري أن حسبنا ٤

القاهرة، العربية، السكة فجر النميات، وعلم العربية النقود موسوعة
١٩٦٤م؛

اجلمهورية، مطبعة فلسطني، ىف رضبت التى اإلسالمية شام، النقود سمري -
١٩٨٠م؛ دمشق،

للتاريخ وثائقى مصدر اإلسالمية العربية النقود العش، الفرج أبو حممد  -
عامن، األردنية،  اجلامعة  الشام،  بالد  لتاريخ الــدوىل (املؤمتر والفن

١٩٧٤)؛
قطر متحف ىف املحفوظة اإلسالمية العربية النقود العش، الفرج أبو حممد -
اإلسالمية ودورها النقود احلسينى، باقر ١٩٨٤م؛ الدوحة، جـ١، الوطنى،

١٩٨٥م؛ بغداد، ،١٦٨ رقم الصغرية املوسوعة واإلعالمى، احلضار
٤٥٤ السنة ٥٣، العدد جملة املنهل تارخيية، وثائق النقود محيد، العزيز عبد -

١٩٨٧م؛ مايو جدة، ،٤٨ املجلد
العصور، جملة ،للمقريز واإلسالمية القديمة النقود ،النرباو حممد رأفت -

١٩٨٨؛ لندن، يناير املريخ، دار األول، اجلزء الثالث، املجلد
العصور، جملة النقود اإلسالمية، عىل اهلجر التاريخ ،النرباو رأفت حممد  -

١٩٨٩؛ لندن، يوليو املريخ، دار الثانى، اجلزء الرابع، املجلد
الدوحة، جـ٢، الوطنى، متحف قطر ىف النقود العربية اجلابر، جابر إبراهيم -

١٩٩٢؛
دبى، للعمالت،  األول  العاملى  املعرض ،املطري جاسم بن اهللا عبد -

٢٠٠١؛
الطولونى العرصين  ىف املرصية  النقود حسن، اهللا عبد حسن عىل -
القاهرة، جامعة اآلثار بكلية ماجستري رسالة خمطوط ،واألخشيد

٢٠٠٢؛

دراسة املسكوكات اإلسالمية، عىل القرآنية اآليات يوسف، أمحد اهللا فرج -
٢٠٠٣؛ الرياض، الطبعة األوىل، مقارنة،

اجلزء األوىل، الطبعة اإلسالمى، العامل ىف النقود موسوعة منصور، عاطف -
٢٠٠٤؛ القاهرة، األول،

O. Grabar, The Coinage of the Tulunids, ANS, New York, 1957; -
 N. Lowick, Coinage and History of the Islamic World, London,  -

1990.
 -  ١٨٥٣) فلندرزبرت وليم املرصية  اآلثار عامل إىل  املتحف هذا ينسب  ٥

تعدادها يبلغ التى املرصية وجمموعته لآلثار برت متحف ١٩٤٢)، ويعترب
املرصيات علوم العلمى ىف أهم مراكز البحث أحد ألف قطعة ثامنني نحو
من يضمه ملا العامل أنحاء ىف كل العصور مر عىل املرصية احلضارة ودراسة

الدينار. هذا ومنها املرصية الفنون كنوز من أندر تعد حتف
لندن  جامعة ومعاهد كليات رحاب ىف ويقع  اآلثار ملعهد تابع واملتحف 

بانجلرتا.
 Treasures from the Petrie Museum of Egyptian Archaeology,   

University College, London, 2001.

عام  لندن  جلامعة العلمية  مهمتى أثناء املتحف هذا بزيارة قمت وقد
املرصية التحف خاصة املتحف، هذا سجالت عىل واطلعت  ٢٠٠٤م،
املسؤولني اهتامم أثار الدينار، مما منها هذا  هلا دراسة وعملت اإلسالمية،
واإلسالمية القبطية لعرض الفنون جديدة إنشاء أقسام عىل والعمل باملتحف
املرصية اآلثار وفنون لعلوم  جامعاً شامالً متحفاً املتحف هذا يعد لكى 

التارخيية. حقبها بمختلف
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ومائتني. وستني مخس سنة بمرص رضب هذا الدينر اهللا بسم هامش داخىل: 
اهللا. بنرص املؤمنون يفرح ويومئذ بعد ومن قبل من هللا األمر خارجى: هامش

الظهر   

للــه مركز:
حمــــمد

رســــول
اللـــــه

اهللا عىل املعتمد  
أمحد بن طولون

املرشكون. ولو كره كله الدين عىل ليظهره ودين احلق اهللا أرسله باهلد حممد رسول هامش: 

متتالية دونت أسطر الدينار أربعة مركز وجه عىل فيوجد الكوىف املورق، باخلط منفذة الدينار هذا كتابات ونصوص
الدنانري اإلسالمية عىل ظهر النص وهذا له » رشيك ال اهللا وحده إال إله «ال ونصها التوحيد كاملة شهادة األوىل بالثالثة
/ ٧٧هـ  سنة للدنانري ٧٠٥م  -  ٦٨٤ / ٨٦هـ   -  ٦٥ مروان بن امللك عبد  األمو اخلليفة تعريب بعد  مرة ألول

٦٩٦م٦.
العباسى اخلليفة إبن اهللا جعفر عبد خيص كان الذ اللقب وهو اهللا» إىل «املفوض لقب به فسجل الرابع السطر أما
جعلت كام اللقب، هبذا ولقب ٨٧٥م يوليو / ٢٦١هـ شوال العهد ىف بوالية أبيه من البيعة أخذ الذ اهللا، عىل املعتمد

اهللا املوفق٧. لدين بالنارص ولقب باهللا املوفق لعمه بعده من العهد والية
«مرص» الرضب السك أو مكان «بسم اهللا» واسم ونصها كاملة غري البسملة عىل الداخىل اهلامش كتابات وتشتمل
وبدأ ،والعسكر السياسى طولون بن نفوذ أمحد فيه عظم الذ العام وستني ومائتني» وهو مخس «سنة وهو والتاريخ

والشام٨. مرص ىف تقوية مركزه بعد العباسية عن اخلالفة استقالله النقود ليعلن اسمه عىل تسجيل ىف

هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر طولونى دينار

١١

لوحة بريوت، ١٩٨٣، جمموعة خاصة، اإلسالمية، املسكوكات قازان، وليم ٦

١؛ رقم
 S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in The British Museum 1,  -

 The Coins of Eastern Khaleefehs, London, 1875, no. 7.

األمم تاريخ ٩٢٢م)  / هـ  ٣١٠ (ت  الطرب جرير  بن  حممد  جعفر أبو ٧

.٥٩٩ ص جـ٧، ،١٩٦٦ القاهرة، وامللوك،
ص ٢٩٨؛ طولون، بن أمحد سرية ،البلو  ٨

والقضاة، كتاب الوالة ٩٦٢م)، ٣٥٠هـ / (ت الكند يوسف بن عمرو أبو -
.٢١٩ ١٩٠٨م، ص بريوت
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إبراهيم الرحيم عبد مجال

١٢

سنة مخس رمضان - طولون بن أمحد افتتاح جامع عام نفس وهو رائعاً معامرياً حدث فنياً يمثل التاريخ هذا أن كام
سورة من قرآنى نص جزء عىل اخلارجى اهلامش كتابات تشتمل اإلسالمية٩. بينام مرص جوامع ثالث - وستني ومائتني

عىل نقود  مرة ألول اآلية هذه نقشت وقد اهللا». بنرص املؤمنون يفرح بعد ويومئذ ومن قبل «هللا األمر من ٥ :٤ آية الروم
سقوط حتى العباسية املسكوكات  عل تنقش واستمرت ٨١٣ - ٨٣٣م، ١٩٨ - ٢١٨هـ / املأمون العباسى  اخلليفة 
الزيادية، دول مثل للخالفة العباسية الدول التابعة نقود عىل اآلية هذه ظهرت أيضاً كام ١٢٥٨م، ٦٥٦هـ / سنة خالفتهم
وبنووجيه، وبنوسامة، البحرين، وقرامطة مرداس، وبنو واحلمدانية، واألخشيدية، والطولونية، والسامانية، والطاهرية،
دول: مثل العباسية اخلالفة عىل اخلارجة الدول نقود عىل نقشت جستان، والغزنوية، كام بنى واألتابكة، والسالجقة،
تنقش اآلية هذه استمرت كام باليمن. صليح وبنى باألندلس، واألموية باملغرب العربى، واألدارسة الرسى باليمن، بنى

اإليلخانية١٠. الدولة سكة ظهرت عىل سقوط بغداد حيث املسكوكات اإلسالمية بعد عىل
النقش هذا  ظهر وقد «هللا»،  كلمة منها  األول بالسطر نقش متتالية، أسطر ستة  عىل الظهر مركز كتابات وتشتمل 
رضب دينار ىف ٨١٣ - ٨٣٣م ١٩٨ - ٢١٨هـ / املأمون العباسى اخلليفة عرص ىف اإلسالمية الدنانري مرة عىل ألول
رضب درهم عىل ٧٨٦ - ٨٠٨م ١٧٠ - ١٩٣هـ / الرشيد اخلليفة أيام الدراهم سبقته بينام ١٩٨هـ، سنة السالم مدينة

١٧١هـ١١. سنة سجستان
ظهرت عىل وقد ؛ سطر مستقل ىف كلمة كل اهللا» رسول «حممد املحمدية الرسالة الرابع فنقش إىل الثانى السطر أما
والدراهم البيزنطية العربية عىل الدنانري حيث سجلت ،األمو العرص ىف بدايات التعريب منذ املبكرة اإلسالمية النقود

الساسانية١٢. العربية
٢٥٦ - ٢٧٩هـ / اهللا عىل املعتمد العباس أبو العباسى اخلليفة وهو اهللا» عىل «املعتمد اسم اخلامس بالسطر ونقش
لدرجة باألول يضيق كان الذ باهللا، باملوفق امللقب طلحة أبى أمحد أخيه نفوذ عهده ازداد ىف والذ ٨٧٠ - ٨٩٢م.

املؤمنني١٣. بأمري الوجه، وتسمى مركز السكة أسفل نصوص عىل اسمه اخلطبة، وينقش ىف اسمه يذكر كان أنه
مبارشة العباسى اخلليفة بعد طولون بن أمحد ذكر ومغذ طولون». بن «أمحد اسم واألخري السادس بالسطر ونقش
وإن والسياسى. الدينى كنفه ىف ال يزال وعىل أنه عىل اهللا، املعتمد خضوعه للخليفة استمرار األول عن وإعالن من لداللة
السياسى اإلخضاع مرص من ىف حكم رشعيته طولون أمحد بن ليكتسب سياسياً منه أن اإلخضاع الدينى أقو نر كنا
والشام، مرص ىف العباسية اخلالفة عن أمحد بن طولون الستقالل احلقيقى اإلعالن ٢٦٥هـ يمثل كان عام ألنه بالفعل

ملصطلح االستقالل. اإلسالمى املفهوم ظل باسمه ىف النقود رضب وهى االستقالل هذا شارات ألهم وممارسته

جـ١، ،١٩٤٦ القاهرة،  األثرية، املساجد تاريخ الوهاب،  عبد حسن ٩

القاهرة كتاب ضمن طولون، ابن جامع وآخرون، الباشا حسن ٣٤؛ ص
.٤٤٠ ص ،١٩٧٠ القاهرة، آثارها، فنوهنا تارخيها

 ٩١ ص  اإلسالمية، املسكوكات عىل القرآنية اآليات يوسف، اهللا فرج ١٠

.٩٧ -
.٣٧٩ ص جـ١، اإلسالمية، العربية النقود العش،  ١١

ص ٥٠. التاريخ، وقراءة املسكوكات ودفرت، الطرونة  ١٢

 J. Walker, A Catalogue of Muhammadan Coins in the British Museum,  -
 London, 1956, no. 2.

األوىل،  الطبعة الثالث، اجلزء السياسى، اإلسالم تاريخ حسن، إبراهيم حسن ١٣

.٥٦ ص املسكوكات، ودفرت، الطراونة ١٩؛ ١٩٦٧م، ص القاهرة،
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هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر طولونى دينار

١٣

﴿حممد ،٩ آية الصف وسورة ،٢٩ آية الفتح سورة القرآنى من اإلقتباس من فيتضمن جزء الظهر هامش أما نقش
عىل القرآنى اإلقتباس هذا وقد سجل املرشكون﴾. كره ولو كله الدين ليظهره عىل ودين احلق باهلد أرسله اهللا رسول
بالكامل عىل نقش بينام كله» الدين ...» عند توقف بل كله النص يظهر ومل ٧٧هـ، سنة املعربة منذ اإلسالمية الدنانري
األمو العرص منذ النقود اإلسالمية عىل ينقش اإلقتباس هذا واستمر ٧٨هـ، سنة رضب معرب إسالمى درهم أول
الفاطمية، الدولة مسكوكات عنها، وىف اخلارجة أو للخالفة التابعة الدول مسكوكات عىل سواء العباسى وطوال العرص
مسكوكات عىل وكذلك اإليلخانية، الدولة مثل ١٢٥٨م ٦٥٦هـ / العباسية اخلالفة بعد سقوط قامت التى والدول

السلغار١٤. وأتابكة الدولة اململوكية
حتى عددها يبلغ والتى املجموعات العاملية مستو عىل الوحيد أنه ىف الدينار، هلذا التحليلية الدراسة أمهية وتكمن
أن ٢٦٥هـ، حيث  سنة ىف «مرص» الرضب ودار  طولون بن أمحد اسم حيمل ديناراً، ثامنية وثالثني السطور  كتابة هذه
ويبلغ الشام الرافقة ببالد بمدينة ٢٦٥هـ سنة ورضب بن طولون أمحد اسم حيمل الذ املعروف اآلخر الوحيد الدينار

٢٦٠ - ٢٧٠هـ١٦. سنة الزمنية فيام بني الفرتة ىف الباقى رضب بينام ووزنه ١٥٣،٩٧. قطره ٣٢،٥مم
كام يمثل ومائتني، مخس وستني سنة بمرص رضبت التى الطولونية الدنانري أول إصدارات الدينار يمثل هذا فإن وهلذا
مما يؤكد ٤،٥٢جم١٧. وهو للدينار اإلسالمى من الوزن الرشعى مقاربة برضب نقوده الذهبية طولون بن أمحد اهتامم أيضاً
والسلطان امللك شارات أهم من الذهبية للنقود املعيار ورضبه هذا أن اعتبار عىل العباسية، عن اخلالفة استقالله عىل

والسيادة١٨. مظاهر احلكم مهامً من ومظهراً
وهو تاريخ قدوم ٨٦٨م ٢٥٤هـ / سنة ما بني الفرتة ىف طولونية دنانري ذهبية من وصلنا من واجلدير بالذكر أن كل
السياسى النفوذ عظم حني ٨٧٩م١٩، ٢٦٥هـ / حتى سنة الرتكى، باكباك قبل من عليها والياً مرص طولون إىل بن أمحد
 ٢٥١) باهللا املعتز اخلليفة اسم عليها ينقش طولون، وكان بن أمحد اسم نقش من خالية كانت طولون، والعسكر البن
حرف وجود مع ( ٨٧٠ - ٨٩٢م اهللا (٢٥٦ - ٢٧٩هـ / عىل اخلليفة املعتمد ٨٦٦ - ٨٦٩م)٢٠. وأسم ٢٥٥هـ / -
خادم وهو «نحرير» لفظ وأحياناً السك٢١. دار عىل املرشفني أحد أسم  إىل يشري ربام  والذ االسم، أسفل (ر) الراء
كان والذ طولون بن أمحد طلحة إىل املوفق أرسله الذ ٨٤٧ - ٨٦١م)، (٢٣٢ - ٢٤٧هـ / اهللا املتوكل عىل اخلليفة
اسم بتسجيل تتميز الدنانري هذه أن غري فقط٢٣. اهللا عىل املعتمد اخلليفة  نقش ثم الدولة٢٢. ىف املالية بالشؤون خمتص 

٥٤؛ اململوكية، جدة، ١٩٨٥م، ص النقدية الوحدات الرمحن، عبد سامح ١٤

هناية وحتى السادس القرن بداية منذ اإلسالمية النقود  ،النرباو رأفت
يوسف، ٤٧؛ ص ،٢٠٠٠ القاهرة، األوىل، الطبعة ،اهلجر التاسع القرن

.٤٥ - ٦٣ ص القرآنية، اآليات
متصل بلد والرافقة .٤٠١ رقم ص ٢٨٨، اإلسالمية، املسكوكات قازان، ١٥

جعفر أبو العباسى اخلليفة بناها الفرات  هنر  ضفة عىل ومها بالرقة  البناء
كاشف، اسامعيل سيدة بغداد؛ مدينة عىل بناء ٧٧٢م ١٥٥هـ / سنة املنصور

١٠٤، حاشية (١). ص ،١٩٦٥ القاهرة، طولون، بن أمحد
ص ٣. ،الطولونى واإلخشيد العرصين ىف املرصية النقود حسن، ١٦

ص ١٦؛ العربية، النقود موسوعة فهمى،  ١٧

Z. M. Hassan, Les Tulunides, Paris, 1933, p. 211. -

الطولونى، القاهرة،  العرص اإلسالمية ىف مرص حضارة حممود، أمحد حسن ١٨

.٥٩ ص
٩٤٢م)، (ت ٣٣٠هـ / إبراهيم يوسف بن يعقوب أبى أمحد بن جعفر أبو ١٩

.٢٧ ١٨٩٤م، ص برلني، طولون، بن أمحد سرية
 N. Micol, R. El-Nabarawy, and L. Jerel, Catalogue of the Islamic  ٢٠

 Coins, Glass Weights, Dies and Medals in the Egyptian National

Library, ARCE, 1982, no. 1298.

G. Miles, Rare Islamic Coins, ANS, New York, 1950, no. 159.  ٢١

٢٨٣ رقم ١٢٨٢. ص جـ١، العربية، النقود العش، ٢٢

.٨٠ ص طولون، أمحد بن كاشف،  -
رقم ١٢٨٣. النقود العربية، العش،  ٢٣
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إبراهيم الرحيم عبد مجال

١٤

مع القول سبق كام والزخارف والنصوص  العام الشكل حيث  من متاماً  تتشابه  وكانت لسكها، مكاناً عليها  «مرص»
هلا٢٤. املعارصة العباسية الدنانري

طولون بن أمحد اسم نقش إغفال أن السابق ذكرها، املبكرة الطولونية هذه الدنانري من خالل نصوص يالحظ وهكذا
بغداد٢٥. ىف حلكم اخلليفة العباسى تابعة كانت مرص مرص، وأن ىف نفوذ احلكم املستقل له يكن مل أنه إىل يشري

بأن سابقة، وأجنبية عربية من دراسات جاء ما الرد عىل النادر أيضاً ىف الدراسة التحليلية هلذا الدينار أمهية تكمن كام
ومائتني»، وستني ست سنة «رضب بمرص ٢٦٦هـ عام بمرص ورضب طولون بن أمحد عليه اسم معروف دينار أول
بأن ذلك عىل  وعللوا فهمى٢٨. الرمحن وعبد ،٢٧ Grabar وجرابار ،٢٦ Lane Pool بول لني من  كل ذلك ذكر  وقد 
السياسية األحداث كثرة إىل  يرجع السنة، هذه إىل مرص  ىف باسمه الدنانري رضب ىف طولون أمحد بن تأخر  ىف  السبب
إىل  متوجهاً كبري جيش رأس طولون عىل ابن بخروج م ٨٧٧ / ٢٦٤ هـ أواخر سنة منذ الطولونية الدولة شهدهتا التى
البالد أمور بتدبري وعهد العباس، األكرب ابنه مرص طولون عىل الشام، واستخلف ابن واىل أماجور وفاة بعد الشام بالد
لتأمني الشام إىل يتجهون كانوا مرص ىف األقوياء بأن احلكام التارخيية القديمة وتشهد األدوار الواسطى. أمحد وزيره إىل
والشام خضعت مرص ما وغالباً واحدة. وحربية جتارية مصالح تربطهام والشام فمرص حكمهم، مقر النيل واد سالمة
، فاصالً منيعاً حداً القطرين بني احلدود اعتبار يمكن فال يتمم اآلخر كليهام ألن واحدة دولة حلكم املختلفة العصور ىف
الشام، نحو بالد  زحفه ابن طولون وواصل الرشق والغرب٢٩. بني العاملية التجارة طريق  يقع عىل كان كليهام أن كام
إىل وصل حتى نوابه، ويقيم يثبت سلطانه إىل محص، دمشق إىل من الرملة يتنقل أخذ ٨٧٨م، ٢٦٥هـ / سنة وىف خالل
حران قواته للسيطرة عىل أرسل كام الروم، بالد حدود عىل الشام شامل بالد طرسوس إىل وصل تقدم حتى ثم أنطاكية،
بسط نفوذه وبعد أن عليه٣٠. العباس ابنه من عصيان  بلغه ما بعد / ٨٧٨م ٢٦٥ هـ هناية إىل مرص ىف عاد ثم والرقة،

والروم٣١. العراق حتى حدود الشام بالد عىل
الشام، بالد عىل استوىل بعدما طولون بن أمحد أن فنجد التارخيية، هذه األحداث مع متاماً النقدية تتوافق والشواهد
رضب ىف دار اسمه ونقش عليها الدنانري برضب قام العباسية، اخلالفة استقالله عن منابرها، وأعلن عىل له وخطب
هارباً وفر البالد خزائن هنب الذ ابنه العباس، ثورة الرغم من فعىل ذكرنا، أما مرص أن سبق ٢٦٥هـ كام سنة الرافقة
األمور وعادت السجن٣٢، ىف به وزج واتباعه برضب ابنه إىل مرص، وأمر عاد ما رسعان طولون أمحد بن برقة، فإن إىل
النموذج هذا باسمه فكان السكة برضب امللك ىف الرشعى حقه طولون ابن ومارس كانت عليه، ما إىل وأحوال البالد

الدراسة. موضوع النادر

ص ٥٦. املسكوكات، الطراونة، دفرت  ٢٤

زوال  حتى اإلسالمى الفتح (من جـ١ اإلسالمية، بدر، مرص طه مصطفى ٢٥

.١١٨ ص ،١٩٥٩ القاهرة، اإلخشيدية) الدولة
Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins..., I, p. 64.  ٢٦

Grabar, The Coinage of the Tulunids..., p. 41.  ٢٧

ص ٥٥. النقود، فهمى،  ٢٨

ص ٨٩. طولون، بن أمحد كاشف، ٢٩

١٤٧٠م)، (ت ٨٧٤هـ / برد تغر ابن يوسف املحاسن أبو الدين مجال ٣٠

جـ٣، ١٩٦٣م،  القاهرة، والقاهرة، مرص ملوك  ىف الزاهرة النجوم
.١٢٥ ص

ص ٢١٩. والقضاة، الوالة ،الكند ٣١

ص ٢٧١. طولون، بن أمحد سرية ،البلو  ٣٢
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هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر طولونى دينار

١٥

التى السنة نفس تواكب ومائتني وستني مخس بمرص سنة رضبه تاريخ ىف أن الدينار، هلذا التأرخيية األمهية تكمن كام
التأسيسية  اللوحة بقايا من يتضح كام م ٨٧٩ / ٢٦٥ هـ سنة رمضان ىف الشهري جامعه تشييد طولون بن أمحد فيها أتم
ىف البائكة اجلامع بدنات احد واملعلقة عىل - به الدينار املنقوش اخلط نفس - املورق الكوىف باخلط الرخامية املنقوشة
من شيد وأنه خاصة مرص، بحكم باالستقالل ومتتعه طولون بن أمحد وسيطرة هيمنة يؤكد القبلة٣٣. مما برواق الثالثة

٨٧٠م٣٤. ٢٥٦هـ / سنة بالقطائع اجلديدة التى عرفت قبل عاصمته
كانت رضب فيها، التى السنة بأن يؤكد - البحث موضوع النادر - الدينار هذا بأن القول يمكن تقدم ما وعىل ضوء
مرص ىف  احلكم نظم ترتيب ىف  رشع من أول هو طولون بن أمحد  وأن  ،االقتصاد انتعاشها أوج ىف  الطولونية مرص
من هذا اإلسالمية، العربية صورهتا شخصيتها واكتامل بروز ملرص يضمن اخلالفة، مستقل عن إطار داخل اإلسالمية
املصادر أن خاصة .٣٥من جهة أخر اخلاص ماله من جامعه بافتتاح باالحتفال طولون بن أمحد يؤكد اهتامم كام جهة،
أوردت، حيث قصىص قالب جامعه ىف بناء وانفاقه عىل األمحدية، للدنانري طولون بن أمحد رضب قصة ذكرت التارخيية
فسقط غلامنه بعض فرس رجل ىف الرمال الصحراء ساخت أمعن ىف فلام نحو الصعيد طولون ركب للصيد بن أمحد أن
ثم املارستان، طولون ابن منه فبنى دينار. ألف ألف مقداره كان ما املال فيه فأصيب فتح، بنفق فإذا الرمل ىف الغالم
طولون أمحد بن أن ويقال ىف الصدقات، املال من بقى مجيع ما ووقف اجلامع، فبنى منه عظيامً ماالً اجلبل ىف بعده أصاب

غريه٣٦. يشوبه بامل حتى ال وذلك طيباً ماالً حالالً يعتربه الذ كان املال هذا آخر غري ماالً جامعه بناء يدخل ىف مل
حيفرون، عامل ووجد األهرام إىل يوم ذات ركب قد طولون بن أمحد بأن تقول ،٣٧املقريز ذكرها أخر رواية وهناك
ديناره بالعيار حلق حتى العيار هذا ىف حينئذ طولون ابن فتشدد العيار، أجود من مصنوعة مملوء بالدنانري حوضاً فاكتشفوا

منه. يصاب بأجود ال كان الذ األمحد وهو املعروف له
أن يمكن مما إليها، اإلشارة سبق التى تأسيس اجلامع لوحة ىف ورد ما التارخيية والروايات هبذه القصص أوحى ومما
والنعمة العز والكرامة له اهللا - أدام طولون بن أمحد - العباس أبو األمري «أمر ... نصه ما فيها إذ جاء ذلك: بمثل يوهم
ابتغاء رضوان املسلمني جلامعة وطيبه عليه اهللا أفاء ما خالص من امليمون املبارك املسجد هذا ببناء واألوىل اآلخرة ىف التامة
ومداومة كتابه وتالوة فرضه وأداء اهللا بيت عامرة ىف ورغبة املؤمنني، وألفة الدين تسنية فيه ملا وإيثاراً اآلخرة، والدار اهللا
يوماً خيافون الزكاة وإيتاء الصالة وإقامة اهللا ذكر بيع عن وال  جتارة تلهيهم ال رجال واآلصال بالغدو يقول إذ ذكره: 
حساب» وربام بغري يشاء من يرزق واهللا فضله من ويزيدهم عملوا ما أحسن اهللا ليجزهيم واألبصار فيه القلوب تتقلب
حساب﴾ بغري يشاء من يرزق ﴿واهللا تعاىل اهللا إيراد قول وكذلك عليه وطيبه» اهللا أفاء ما خالص «من عبارة كان ذكر

الكنز٣٨. بقصة مما أوحى بالروايتني السابقتني

ص ٤٠. األثرية، املساجد تاريخ الوهاب، عبد  ٣٣

،١٩٩٣ القاهرة،  اإلسالمية،  مرص وآثار تاريخ ــرازق،  ال عبد أمحد ٣٤

.١٠٩ ص
ص ٤٣٧. القاهرة، الباشا،  ٣٥

.١٠ ص جـ٣، الزاهرة، النجوم ،برد تغر ابن ٣٦

.٢٦٨ ص جـ٢، اخلطط، ،املقريز  ٣٧

.١٠٥ شكل ص ٤٣٧، القاهرة، الباشا،  ٣٨
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إبراهيم الرحيم عبد مجال

١٦

بنفس ورضبت رصفت التى األمحدية الدنانري ضمن الدراسة من موضوع هذه الدينار يكون بأن ال يستبعد سبق ومما
اجلامع. افتتاح تاريخ

دنانري من عثر عليه الكثري مما بأن لنا يتضح الدينار  هذا عىل نقوش من ورد ومن خالل ما أيضاً، بالذكر  واجلدير
(٢٦٥ هـ)،  التاريخ منذ هذا رضبت والتى اخلاصة، واملجموعات العاملية املتاحف ىف واملوجودة طولون بأمحد بن خاصة
إليها، اإلشارة السابق والظهر الوجه عبارات نفس تُكتب كانت حيث واملضمون، الشكل من حيث واحداً نمطاً متثل
يمكننا والتى طولون، بن أمحد وهو تاريخ وفاة ٢٧٠هـ سنة إىل وصوالً الرضب سنة ىف مع التغيري هكذا احلال واستمر

م)٣٩. ٨٧٨ - ٨٨٤ (٢٦٥ - ٢٧٠هـ / الدولة الطولونية ىف املستقلة املرحلة نقود عليها نطلق أن بحق
قدومه ومنذ طولون بن أمحد عىل أن التارخيية، واملراجع املصادر ما أوردته لنا هذا الدينار يؤكد سبق ما ضوء وىف
كانت فقد ٨٧٩م. ٢٦٥هـ / حتى سنة اسمه حتمل نقود رضب يستطع ٨٦٨م مل ٢٥٤هـ / سنة مرة مرص ألول إىل
العباسى اخلليفة مثل ورضب مرص العباسيني اخللفاء أسامء العباسية وحتمل الدولة دنانري متاماً تشبه الفرتة دنانري هذه 
بن أمحد واجهت قد وعقبات صعوبات هناك كانت إذ بن اخلليفة املعتمد٤٠. جعفر اهللا، واسم عىل واملعتمد باهللا، املعتز
٢٥٥هـ واجهته التى الداخلية العقبات جانب فإىل اسمه، حتمل نقوداً رضبه وبالتاىل مرص بحكم استقالله طولون ىف
ومشكلة  عظيمة، وسطوة نفوذ ذو األخري املدبر وكان بن أمحد اخلراج عامل وبني بينه مشكلة هناك كانت ٨٦٩م٤١ /
ختلص وبالتاىل ٨٦٩م ٢٥٥هـ / منه عام التخلص ىف طولون بن شقري غالم، حيث نجح أمحد الربيد عامل مع أخر
خراج بتوليه أمام ابن طولون من املدبر ابن أزالت األقدار ثم ىف مرص٤٢. العباسية اخلالفة لد خطري جاسوس أهم من
ورضب استقالله بمرص ىف طولون بن واجهت أمحد التى العقبات أهم إال أن الشام٤٣. بالد ىف الثغور اخلليفة املعتمد
والذ ٨٧٠ - ٨٩٢م)، (٢٥٦ - ٧٢٩هـ / اهللا عىل املعتمد اخلليفة املوفق طلحة أخو وبني بينه الرصاع هبا، هو نقوده
املوفق وأخوه املعتمد اخلليفة  وصار الدولة. ىف األوىل الكلمة له وأصبحت جعفر، ابنه بعد للعهد ولياً اخلليفة بايعه
العساكر وقيادة والنهى األمر املؤمنني، ولطلحة والسكة والتسمى بإمرة اخلطبة للمعتمد اخلالفة، ىف كالرشيكني طلحة
واستمر السابقة،  مصاحله عىل  لإلنفاق مرص أموال إىل حاجة ىف جعله الذ األمر األمراء، وترتيب األعداء  وحماربة 
/ ٨٧٧م، ٢٦٤ هـ سنة بالفشل طولون وعزل أمحد بن باإلطاحة حماوالت املوفق كل باءت أن إىل بينهام طويالً الرصاع
بن أمحد بلعن وصل بل بالقوة، مرص من مهامجته إلخراجه عىل أحد جيرؤ فلم ىف البالد، شوكة األخري مركز قوة بسبب

الدعوة٤٤. من أسمه وإسقاط املنابر عىل للموفق من طولون

ص ٢٤. للعمالت، األول العاملى املعرض ،املطري ٣٩

.٦٠ ص املرصية، النقود حسن، -
٢٠٠٤م، القاهرة،  اإلسالمى، العامل ىف النقود موسوعة منصور، عاطف  ٤٠

.٢٥٤ ص جـ١،

ص ٢١٢. والقضاة، الوالة ،الكند ٤١

ص ٥٩. طولون، البلو، سرية ابن ٤٢

.٣١٤ ص جـ١، اخلطط، ،املقريز  ٤٣

ص ٢٩٨. طولون، البلو، سرية ابن ٤٤
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هـ ٢٦٥ سنة مرص رضب نادر طولونى دينار

١٧

رسوخاً طولون ابن  قدم تزداد حلقاته من حلقة كل وىف واملوفق، طولون بن  أمحد بني  الرصاع هذا مىض وهكذا
تعب بعدما بني الطرفني وتم الصلح طولون، ابن النيل من عن املوفق وأخرياً عجز بمرص، استقالله مما يدعم وثباتاً،
عام منذ باسمه السكة ورضب بمرص االستقالل ىف طولون بن أمحد آمال النزاع٤٥، وبذلك حتققت ذلك من طولون ابن

ومنها هذا الدينار. ٢٦٥هـ
وسنة مرص الرضب ومكان طولون  بن أمحد اسم حيمل الذ النادر  الدينار هذا أن  لنا  يتضح سبق ما ضوء وىف
للمسكوكات جديدة ويمثل إضافة العامل، مستو عىل اآلن حتى لنا املعروف الوحيد الدينار هو (٢٦٥هـ)، الرضب
برضب طولون بن أمحد قيام الدينار هذا ويثبت خاصة. بصفة بمرص الطولونيني دولة ونقود عامة،  بصفة اإلسالمية
الوثيقة يمثل الدينار أن هذا كام املعارصين له. العباسيني اخللفاء باسم أخر نقود وجود من عىل الرغم باسمه النقود
طولون أمحد بن استقالل بمناسبة يرضب مستقل أول دينار إىل تشري التى اآلن املعروفة حتى الوحيدة واملادية التارخيية

/ ٨٧٨م. ٢٦٥ هـ مرص سنة بحكم

ص ٢٢٨. والقضاة، الوالة ،الكند ٤٥

الظهرالوجه
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