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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

  ملخص
االُعمالت والنقود ٕالاسالمية ُيطلق  ر  عل ِ

ّ لفظ السكة الذي يع
ا الشعوب عن  معان متعددة تدور كلها حول النقود ال تعاملت 

ر ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية.  العربية وٕالاسالمية من دنان
ا هذه النقود  كة أحياًنا تلك النقوش ال تزين  ويقصد بلفظ الّسِ
ا  ى اختالف أنواعها. وأحياًنا أخرى يع قوالب السك ال ُيختم  ع

ى العملة  ى ع ى الوظيفة ال تقوم ع املتداولة، كما يطلق أيًضا ع
سك العملة تحت إشراف الدولة. ويعرض هذا املقال لتطور شكل 
السكة املوحدية من خالل نشر وألول مرة أربعة نماذج من دراهم 
ي  ي املتحف الوط لآلثار القديمة  نادرة مستديرة الشكل محفوظة 

  الجزائر.

  مقدمة
ر الدولة ا ي من أعظم دول املغرب ٕالاسالمي  )١(ملوحدية،تعت و

ى التوحيد، إذ  ي العصر الوسيط، دولة ذات فكر فلسفي مب ع
ي لهذه الدولة أن  استطاع املهدي ابن تومرت وهو املؤسس الرو
ينتدب بطانة حكيمة اتسمت بالوالء له وبالذود عن أفكاره. فكان 

ي ي )٢(عبد املؤمن بن ع بطانة املهدي ابن  من أهم الشخصيات 
، واستطاع بعد توليته  تومرت، حيث برز كقائد ميداني وسياس
ى غاية املحيط  إمارة املوحدين توحيد املغرب ٕالاسالمي من إفريقية إ
ى ممتلكاته متخًذا من مراكش عاصمة  ، كما ضم ٔالاندلس إ ٔالاطلس
له، فساد ٔالامن ؤالامان مما جعل املغرب ٕالاسالمي عامة ومدينة 

ي م راكش خاصة مقصًدا للعلماء والصناع، فازدهرت كل منا
  الحياة خاصًة العمران والتجارة.

ر مظهًرا من مظاهر سلطة الخليفة  ومن املعلوم أن السكة تعت
ر، أو َمن ينوب عنه حيث يقول ابن خلدون: "اعلم أن  أو ٔالام
ا ويتم  ة والبذخ، فيختص  ا ٔالا للسلطان شارات وأحوالا تقتض
ي دولته، فلنذكر ما  بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء 
ا مبلغ املعرفة، فمن شارات امللك اتخاذ ٓالالة.......  ر م هو مش
ن  ا ب ر والدراهم املتعامل  ى الدنان ي الختم ع والسكة و

ي كذلك مصدر من مصادر التأريخ ال ال يمكن  )٣ (الناس........)، و
ا ر من الحقائق التاريخية والفنية الطعن ف ، إذ تكشف لنا الكث

ال أهملها الباحثون واملؤرخون، وتصحح ما كان يعتقده الباحثون 
ي هذه  حول الصناعة الفنية للسكة؛ وهذا ما سوف نفرده 
الدراسة من خالل تخريج أربعة نماذج لدراهم نادرة مستديرة 

  يمة بالجزائر.الشكل محفوظة باملتحف الوط لآلثار القد

  خصائص السكة الموحدية
 أواًل:  الدينار املوحدي

ي  انفردت السكة املوحدية عن بقية املسكوكات ٕالاسالمية 
، حيث أحيطت كتابة مركز الوجه  الزخرفة الداخلية للدينار الذه
ي الدائرة  ن، تالمس أركان املربع الخار ن متوازي والظهر بمربع

ا كتابة الداخلية لهامش الدينار م كونة بذلك أربعة أوتار نقشت عل
رة حكم عبد املؤمن  هامش الوجه والظهر، ودام هذا الطراز طوال ف
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ي وابنه أبي يعقوب يوسف (  – ١١٦٣هـ / ٥٥٨ – ٥٥٨بن ع
  ).١م). (اللوحة ١١٨٤

  )٤(:النموذج ٔالاول 
  )II.N.0212رقم الجرد: (
  املادة: الذهب

  مم. ١السمك: 
  مم.٢٠القطر: 
  غ. ٢.٥ الوزن:

 
  مركز الظهر  مركز الوجه

  ال إله إال هللا محمد رسول هللا
  املهدي إمام ٔالامة
  القائم بأمر هللا

  هامش الظهر  هامش الوجه
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ   ِبْسِم اللَّ
ى محمد ى هللا ع   ص

ن   واله الطيب
  الطاهرين

أبو محمد عبد املؤمن بن 
ن ر املؤمن ي أم   ع

نالحمد هلل ر    ب العامل

  )١اللوحة رقم (
ي   دينار موحدي ضرب باسم عبد املؤمن بن ع

هـ / ٥٩٥ - ٥٨٠عمل أبو يوسف يعقوب املنصور املوحدي (
ى مضاعفة وزن الدينار للرفع من قيمته نظًرا ١١٩٩ - ١١٨٤ م) ع

ي ذلك يقول إبن عذارى  ا آنذاك، و لضخامة الدولة املوحدية وقو
 : املنصور تتبع جزيئات اململكة  "ولم تزل همةاملراك

بالتفخيم.....فرأى أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر باململكة 
وهذا  )٥(من املنازع العالية....فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف..."

رة املبكرة من التواجد العثماني  ى غاية الف الطراز بقي سائد إ
  )٢بالجزائر. (اللوحة 

  
   )٦(:النموذج الثاني

  ).II.N.0186رقم الجرد: (
  املادة: الذهب

  مم. ١السمك: 
  مم.٢٨القطر: 
  غ. ٤.٨الوزن: 

    
  مركز الظهر  مركز الوجه

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ   ِبْسِم اللَّ
  والحمد هلل وحده
  ال اله الا هللا

  محمد رسول هللا
  املهدي امام الامة

 لخليفةالقائم بأمر هلل ا
 ابو محمد عبد املومن بن

ن ر املؤمن ي أم  ع
ن ابو يعقوب     ر املؤمن أم

ن ر املؤمن   يوسف أم
  هامش الظهر  هامش الوجه

  والهكم إله واحد
  ال إله إال هو الرحمن الرحيم
  وما أصابك من نعمة فمن هللا

ي إال باهلل   و ما توك

ن ر املؤمن  ام
 ابو يوسف يعقوب

ر املؤم نبن أم  ن
ن ر املؤمن   بن أم

  )٢رقم (اللوحة 
  دينار موحدي ضرب باسم أبي يوسف يعقوب املنصور 

  
  ثانًيا: الدرهم املوحدي

ي علم  ن  ن واملختص من املتعارف عليه لدى الباحث
أن املوحدين هم أول من ضربوا دراهم مربعة الشكل،  )٧(املسكوكات

ي الع ى ذلك أن جميع النقود املتداولة  الم ٕالاسالمي شرقه ويدل ع
ن هامشية ومركزية  وغربه كانت مستديرة الشكل، وتتألف من كتابت
يء املوحدين اختفى  ، ولكن بم ي العهد ٔالاموي والعباس والفاطم
ي إنتاج النقود وحل محله ابتكار  ي الف  هذا ٔالاسلوب الصنا
ى الوجه والظهر. ولك ن ع ن مركزيت ن الشكل املربع املتم بكتابت

ى نماذج جديدة  يطلعنا املتحف الوط لآلثار القديمة مرة أخرى ع
من السكة الفضية املوحدية لتعطي تحلياًل جديًدا حول الصناعة 
ا، ومن خاللها يمكن إعطاء تصور  الفنية للدراهم املوحدية وتسمي

  جديد لتطور الدرهم املوحدي، وهذا حسب النماذج التالية:
  الدرهم املستدير: - ٢/١

ي  يتضح جلًيا من خالل هذه النماذج أن هذه القطع ضربت 
ي، ولم نجد لها مثيل من  عهد الخليفة املوحدي عبد املؤمن بن ع
ي املتاحف الجزائرية، أو من خالل  خالل فحصنا للنماذج املتوفرة 
الدراسات السابقة ال تناولت السكة ٕالاسالمية باملغرب ٕالاسالمي، 

ى أن الدراهم املوحدية مربعة  حيث أن جميع الدراسات اتفقت ع
الشكل، وحسب هذه النماذج يمكن إعطاء قراءة جديدة لتطور 
ي عهد  م و ي أول دول الدرهم املوحدي، بقولنا أن املوحدين ضربوا 

ي دراهم مستديرة الشكل (اللوحة:  ، ٥، ٤، ٣عبد املؤمن بن ع
ى مركز الوجه الشعار املعهود ع )٨()،٦ ى السكة حيث ُنقش ع

ي،  ى مركز الظهر اسم الخليفة عبد املؤمن بن ع املوحدية، وع
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وليس لدينا دليل يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه النماذج قد 
ي، أو استمرت  ر املوحدين عبد املؤمن بن ع اختفت بعد وفاة أم

  بعده؟  
  ).٣: (اللوحة النموذج ٔالاول 

 II.N.0992رقم الجرد: 
  املادة: الفضة

  مم ١٨طر: الق
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

ن   الحمد هلل رب العامل
ابو محمد عبد املؤمن بن 

ن ر املؤمن ي أم   ع
  )٣اللوحة رقم (

ي رة املوحدية ضرب باسم عبد املؤمن بن ع   درهم من الف
  

  )٤: ( اللوحة النموذج الثاني
 II.N.0993رقم الجرد: 

  املادة: الفضة
  مم ١٨القطر: 
  غ ١.٣الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

ن   الحمد هلل رب العامل
ابو محمد عبد املؤمن بن 

ن ر املؤمن ي أم   ع
  )٤اللوحة رقم (

ي رة املوحدية ضرب باسم عبد املؤمن بن ع   درهم من الف
                            

  

  )٥: (اللوحة النموذج الثالث
 II.N.0994رقم الجرد: 

  ملادة: الفضةا
  مم ١٥القطر: 
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  
  الظهر  الوجه

ن   الحمد هلل رب العامل
ابو محمد عبد املؤمن بن 

ن ر املؤمن ي أم   ع
  )٥اللوحة رقم (

ي رة املوحدية ضرب باسم عبد املؤمن بن ع   درهم من الف
  

  )٦: ( اللوحة النموذج الرابع
 II.N.0995رقم الجرد: 

  : الفضةاملادة
  مم ١٨القطر: 
  غ ١.٤الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  الظهر  الوجه

ن   الحمد هلل رب العامل
ابو محمد عبد املؤمن بن 

ن ر املؤمن ي أم   ع
  )٦اللوحة رقم (

ي رة املوحدية ضرب باسم عبد املؤمن بن ع   درهم من الف
  
  الدرهم املربع: - ٢/٢

ي دراهم مربعة الشكل  رة ضرب عبد املؤمن بن ع وصغ
الحجم، ومن خالل تتبعنا للقطع املحفوظة باملتحف الوط لآلثار 

ن القديمة  ا تنحصر ما ب غ، وهذا ما ٧,١غ، و ٦,٠وجدنا أن أوزا
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جعلنا نتساءل هل هذه القطع املربعة الشكل عبارة عن دراهم أم 
ا؟   أجزا

رة  ى غاية الف إذا تتبعنا أوزان الدرهم ٕالاسالمي منذ الفتح إ
ن امل ا تنحصر ما ب ، أما القطع غ٩٠,٢، و غ٩,١وحدية نجد أ

ن  ي إال أجزاء للدرهم، ويؤكد  )٩(غ٧,١، وغ٨,٠املحصورة ما ب ما 
ي الذي أفرده عبد الواحد املرك أن سكان املغرب  النص التاري
ٕالاسالمي اعتادوا استعمال الصروف من أجزاء الدراهم حيث قال: 

ي مجلس عبد "....بلغ من طرق عدة أن  يح بن العزيز كان 
ي  : أما أنا فع ي يوًما، فذكروا تعذر الصرف، فقال يح املؤمن بن ع

ى ما يلقون من من هذا كلفة شديدة،  وعبيدي كل يوم يشكون إ
ي  م  ر حوائجهم لقلة الصرف، وذلك أن عاد ذلك، ويذكرون أن أك
ا والخراريب،  بالد املغرب يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثما
م فتتسع  ي أيد ي هذا وتجري هذه الصروف  ريح الناس  فيس

م، فلما قام يح بن العزيز من املجلس،  أتبعه عبد املؤمن بياعا
  )١٠(ثالثة أكياس صروف كلها ......).

  )٧( اللوحة  )١١(:النموذج ٔالاول 
 II.N.0299رقم الجرد: 

  املادة: الفضة
  مم١٢×١٢الضلع: 
  غ ٠.٥الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

  
  الظهر  الوجه

ن ابو محمد عبد املؤمن بن   الحمد هلل رب العامل
ن  ر املؤمن ي أم   ع

  )٧اللوحة رقم (
يد                  رهم موحدي ضرب باسم عبد املؤمن بن ع

  

ى شاكلة دراهم عبد  كما ضرب املوحدون دراهم مربعة الشكل ع
ا  ا من حيث الصيغ الواردة م ي، ولكن تختلف ع املؤمن بن ع

ن:    هذين النموذج
  )١٢(:النموذج ٔالاول 

 II.N.0301رقم الجرد: 
  املادة: الفضة

  مم١٢×١٢الضلع: 
  غ ٠.٧ الوزن:

  مم ١السمك: 

  الظهر  الوجه
ن   ٔالامر كله هلل ال قوة إال باهلل   الحمد هلل رب العامل

  )٨اللوحة رقم (
  درهم موحدي

  
  )١٣(:النموذج الثاني

 II.N.0309رقم الجرد: 
  املادة: الفضة

  مم١٤×١٤الضلع: 
  غ ١.٥الوزن: 

  مم ١السمك: 
  

    
  الظهر  الوجه
  هللا ربنا

  محمد رسولنا
  هدي امامناامل

  ال إله إال هللا
  ٔالامر كله هلل ال قوة إال باهلل

  تلمسان
  )٩اللوحة رقم (

  درهم موحدي
  

  خاتمة
ا يمكن القول؛ أن  من خالل النماذج الجديدة ال أفرد
ر عبد املؤمن بن  ى عهد ٔالام الدراهم املوحدية كانت مستديرة ع

ن كانت أجزاء الدراهم من ٔالارباع ؤالا ي ح ي،  ثمان تضرب مربعة ع
ا مربعة الشكل،  الشكل، أما أعقابه فجعلوا كل الدراهم وأجزا
ومن َثم أصبح هذا الطراز نموذًجا لكل الدراهم ما بعد الدولة 

ي املغرب ٕالاسالمي ؤالاندلس.    املوحدية 
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  :الهوامش
 
ي باملهدي بن تومرث ببجاية بمسجد ماللة سنة  )١( إن التقاء عبد املؤمن بن ع

ي تاريخ املغرب ٕالاسالمي، حيث نعلم أن عبد  ١١١٩هـ /  ٥١٣ م نقطة تحول 
ي طلب العمل، فحثه ابن ا ى الذهاب للمشرق  ي كان عازما ع ملؤمن بن ع

ى مدينة فاس مرورا  ى البقاء باملغرب ٕالاسالمي برفقته، ثم توجها إ تومرث ع
ى فاس بلغ  ن وصولهم إ بأهم املدن مثل وهران، وتلمسان، ثم أغادير، وح

م ابن ت ي أمر إبن تومرث، فجمع الفقهاء للمناظرة، فغل ومرث، فعزم وا
ل ابن تومرث مع أصحابه بمراكش، مارين  ى إخراجهم من فاس. ف ي ع الوا
ن  ى سال. بيد أنه وقعت مناظرة بينه وب بكل من مغيلة ومكناس، ثم وصلوا إ
ن بسجنه، ولكنه  ي بن يوسف بن تاشف م، فحثوا ع فقهاء مراكش، فغل

ي البالد، أبى، فأخرجه من مراكش. ونتيجة لكل هذه املحطات وال تقلبات 
ي تشتد و تقوى، وتطلعه لتوحيد بالد املغرب  بدأت حنكة عبد املؤمن بن ع
رسم. نزل ابن تومرث تنمل ال سوف تصبح املدينة املقدسة  ٕالاسالمي ت
ي تحت شجرة الغروب  للموحدين، فبايعه أصحابه وأولهم عبد املؤمن بن ع

ن سنة م. بدأ أول احتكاك مع امل ١١٢٤هـ /  ٥١٨سنة   ١١٣٩هـ /  ٥٢٤رابط
ى املهدي بن  م، قرب مدينة مراكش، وكانت هذه الحادث قاسية جًدا ع
ًرا مما جعله  زم املوحدين أشر هزيمة، وتأثر ابن تومرث كث تومرث، حيث ا

ي يوم  ره  ى ق هـ، وأخفى  ٥٢٤رمضان سنة  ٢٩يلزم الفراش ح إخراجه إ
ى ذلك سنة أصحابه موته ثالثة سنوات، ثم أعلن  م، ثم  ١١٤٢هـ /  ٥٢٧ع

ى عبد املؤمن  ي نفس السنة. إن انتقال ٕالامارة إ بويع عبد املؤمن بالخالفة 
ى الوحدة  جعلت املغرب ٕالاسالمي يمر من مرحلة التمزق، وشتات الفقه إ
ر  ى التوحيد وإتباع أصول الدين، ونبد البدع، والفروع الغ الدينية القائمة ع

ى غاية فتح جميع املغرب مؤسس، هذا ما  جعل شوكته تقوى وتمتد إ
ي بن  ١١٤٤هـ /  ٥٣٣ٕالاسالمي بدًء بمعركة بالد الحاحا سنة  م وفرار ع

زما، إلــى غاية فتح مدينة وهران سنـة   ى مراكش م هـ  ٥٣٤يوسف املرابطي إ
ي سنة  ١١٤٥/  م استكمل عبد املؤمن فتح إفريقية و  ١١٦٨هـ /  ٥٥٥م. و

ن من املهدية فدان له كل املغرب ٕالاسالمي. للمزيد من طرد ال نورماندي
 ، ي التفاصيل حول الدولة املوحدية أنظر: عبد الواحد املراك املعجب 

، تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح ٔالاندلس إلـى  آخر عصر املوحدين
. وكذلك: ـ أحمد بن ٢١٠، ٥٦، (د ت )، ص ٣تحقيق محمد العريان، ط

نفح الطيب من غصن ٔالاندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان قري، محمد امل
روت، لبنان ٢، طالدين ابن الخطيب هـ /  ١٤١٥، دار الكتب العلمية، ب

ى . وكذلك: ـ ابن صاحب الصالة، ٢١٢، ص ١٩٩٥ املن باإلمامة ع
ن ن بـأن جعلهم هللا الوارث ، تحقيق عبد الهادي التازي، السفر املستضعف

روت، لبنان، الثاني، دار  . و كذلك: ـ ٢٨، ص  ١٩٦٤هـ /  ١٣٣٨ٔالاندلس، ب
ي،  ا ي الص ، تقديم عبد أخبار املهدي ابن تومرثالبيدق أبو بكر بن ع

. ـ ٢٩، ص ١٩٨٦،  املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ٢الحميد حاجيات، ط
 ، دار توبقال للنشر، املغرب١، طحضارة املوحدينو كذلك: ـ محمد املنوني، 

 .٢٩، ١٤م، ص ١٩٨٩
ي) ٢( ي الكومي زناتي ٔالاصل، وكان والده عبد املؤمن بن ع : هو عبد املؤمن بن ع

ي فخاًرا يعمل النوافخ، وكان عبد املؤمن قد تطلب منذ صغره، ولزم  ع
م، ووحد بالد  ١١٣٩هـ /  ٥٢٤املساجد لدرس القرءان، بويع بالخالفة سنة 

ي العشرة املغرب ٕالاسالمي، ونظم الدولة امل ي  ى أن تو وحدية، وفرض ٔالامن إ
رة من جمادي الثاني سنة  م. للمزيد من التفاصيل  ١١٧١هـ /  ٥٥٨ٔالاخ

، تحقيق إحسان ٣، جوفيات ٔالاعيان و أنباء أبناء الزمانأنظر: ـ ابن خلكان، 
  .  ٢٣٨، ٢٣٧عباس، لبنان، دون تاريخ، ص 

ضة ، تحقيق عباملقدمة) ابن خلدون عبد الرحمن، ٣( د الواحد الوافــي، دار ال
  .٦٦٤، الجزء الثاني، ص ٢٠٠٦العربية للطباعة و النشر، مصر، 

ي املتحف الوط لآلثار القديمة.٤(   ) هذا النموذج محفوظ 
 

 
)٥(  ، ي أخبار للمزيد من التفاصيل أنظر: ابن عذارى املراك بيان املغرب 

براهيم الكتاني وآخرون، ، قسم املوحدين، تحقيق محمد أالاندلس و املغرب
هـ، ١٤٠٦، ١مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب،  الطبعة 

  .١٨٢م، ص١٩٨٥
ي املتحف الوط لآلثار القديمة.  )٦(   هذا النموذج محفوظ 
ي كتابه " ٔالاستاذذكر  )٧( " أن تاريخ الجزائر من خالل املسكوكاتدرياس 

كل ولم يقدم صورة لهذه الدراهم، دراهم مستديرة الش ضربوااملوحدين 
ا من حيث السمك وطول الضلع، والوزن،  ولكنه أعطى املقاسات املتعلقة 
ي هذا املقال، وبعد تتبعنا ملصدر املعلومة  ي بعيدة عن النماذج املقدمة  و
ر  رس، ويذكر هذا ٔالاخ ي هيسب وجدت أنه أخذ من مقال أرفرد بال واملنشور 

م، ( بعد فحصه لـ ١٩٣٢وجد بمدينة تلمسان سنة  من خالل دراسته لك 
رة  ٣٨٠٠ ى الف قطعة نقدية ) أن كل هذه القطع مربعة الشكل تعود إ

ى بعض النماذج تعود ألمراء ب هود باألندلس، وذكر  املوحدية، باإلضافة إ
ى قطعة وحيدة مستديرة الشكل و لكنه لم يتمكن  أن هذا الك يحتوي ع

وكذلك املقاسات، واكتفى بما قدم له من طرف املكلف من أخذ صورة لها 
ي كتابه " ذا الك ن  ى وجود تاريخ نقود...، كما أشار طاهر راغب حس " إ

ي كتابه ي السكة املوحدية ونقل ذلك عن هازرد    الدرهم املستدير 
 "The Numismatic History…… ولكنه لم يقدم لنا صور حولها، وكذلك "

ة املتضمنة لهذه الدراهم، كما أشار الدكتور صالح بن قربة النقوش الكتابي
ى أن املوحدين ضربوا دراهم مستديرة الشكل، لكن صورة الدرهم املقدمة  إ
ى دولة ب هود  ي دراهم تعود إ رة املوحدية إذ  ى الف ي دراسته ال تعود إ

غربية املسكوكات امل. للمزيد من التفاصيل أنظر: بن قربة صالح، باألندلس
ن خالل القرون السادس والسابع  ن واملريني ى عهد املوحدين والحفصي ع
والثامن الهجري الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ميالدي، دراسة 

درياس  . وكذلك٤٤٤، ص ٣، ج٢٠١١، دار الساحل، الجزائر، حضارية
ديمة، ، املتحف الوط لآلثار القتاريخ الجزائر من خالل املسكوكاتلخضر، 

ن، ١٥٠م، ص٢٠٠٧الجزائر،  تاريخ نقود دول . وكذلك: طاهر راغب حس
ى ٤٤١املغرب من  ي تاريخ والحضارة٥٨٢هـ إ هـ / ١٤١٥، املغرب، هـ، دراسة 

  .١٣٤، ص ١م، ط١٩٩٩
Alfred Bel. A l’étude des dirhems de l’époque Al- mohade, d’apes un 
groupe important de ces monnaies récemment découvert à Tlemcen, 
Hespéris, Tome XVI , Librairie la rose, Paris, 1933, p1,2.  

ضمن ك وجد بمدينة الرم بوالية تلمسان محفوظة  وجدـ) هذه القطع ٨(
  ).١٧باملتحف الوط لآلثار القديمة (املجموعة رقم: 

 قربة، بن صالحنظر: ) للمزيد من التفاصيل حول أوزان الدراهم املوحدية أ٩(
   . ٥٩٤ص  السابق، املرجع

، املصدر السابق، )١٠(   . ٢٧٦، ٢٧٥ص  عبد الواحد املراك
  هذا النموذج محفوظ باملتحف الوط لآلثار القديمة.) ١١(
  هذا النموذج محفوظ باملتحف الوط لآلثار القديمة.) ١٢(
   هذا النموذج محفوظ باملتحف الوط لآلثار القديمة.) ١٣(
  


