
  
 

 درهم و دینار در فقه و حقوق اسالمي
 

  ١یعي سروستانيابراهیم شف
 )٣٠/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله ـ١٨/٤/٩٤:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

رو شارع مقدس  درهم و دینار در صدر اسالم دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین
های شرعی قرار داد  ها و مالیات ها، خسارت عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها را به آن

یاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد ترتیب بس این و به
عنوان دو سکه نقره و طال  درهم و دینار در قرون اولیه اسالم به .رایج بود، شکل گرفتند

رو  ها معادله برقرار بود و ازاین شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن شناخته می
با خارج شدن این  .آمد ر با یک دینار طال به شمار میطورمعمول ده درهم نقره براب به

های موجود میان  رفته نسبت دو نقد اسالمی از گردونه مبادالت روزمره مردم، رفته
که هر  تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد ها هم به فراموشی سپرده شد و به آن

ی برای پرداخت دیون عنوان معیار صورت مستقل به توانند به یک از این دو نقد می
ها و  این دیدگاه، مشکالت فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن .شرعی، به شمار آیند

با  .قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد
تواند برخی از مشکالتی را که در حال  توجه به اینکه اصالح این دیدگاه نادرست، می

ضر در اجرای بخشی از احکام اسالمی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با حا
های  گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسالمی و نسبت بهره

ها در همه مباحث  ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن موجود میان آن
 .فقهی و حقوقی اثبات شده است
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 مقدمه
گذاری کشور به وجود  با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تحولی اساسی در نظام قانون

ای از قوانین، همچون قانون  بخش پاره آمد و فقه شیعه که پیش از آن نیز منبع و الهام
 .گذاری مطرح شد ترین منبع قانون  بود، به عنوان اصلی١٣٠٧مدنی مصوب 

نویسی  داری و قانون این تحول اگرچه بسیار مغتنم و مبارک بود، اما نبود تجربه حکومت
 .گذاری گردید هایی در عرصه قانون بر اساس فقه شیعه باعث به وجود آمدن چالش

جمهوری اسالمی ایران، نویسی پس از استقرار نظام  های قانون در نخستین تجربه
بسنده شده و ) ره(به ویژه تحریرالوسیله حضرت امام خمینی  تنها به ترجمه متون فقهی

نویسی در  ای از اصول شکلی قانون عناصری همچون مصلحت، زمان و مکان و حتی پاره
 ]١٥٩ ـ ١٥٥، ص٢٢. [ها نادیده گرفته شده بود آن

های جدید همچون درهم و دینار  رود واژهنویسی و گونه قانون یکی از پیامدهای این
ها  در متون قانونی بدون ارائه تعریف مشخصی از معنا، مفهوم و مصادیق خارجی آن واژه

 قانون ٢٩٧ و ماده ٢٩/٤/١٣٦١مصوب ) دیات( قانون مجازات اسالمی ٣ماده . (بود
  )٧/٩/١٣٧٠مجازات اسالمی، مصوب 

ن مواد قانونی مراد از درهم و دینار های مطرح این است که در ای یکی از پرسش
 چیست و مصادیق عینی و خارجی آن در حال حاضر کدام است؟

های گذشته در مورد چگونگی پرداخت درهم و  های مختلفی که در طول سال پرسش
ها در تعیین مصداق  دینار از اداره حقوقی قوه قضائیه شده است، همه بیانگر سردرگمی دادگاه

 :کنیم ها اشاره می ر شده در قانون است که در اینجا به دو نمونه از آندرهم و دینار ذک
های نقره فعلی، درهم زمان رسول خدا نیست، آیا پرداخت  با توجه به اینکه سکه: ١سؤال 

 مسکوکات نقره قدیمی غیرمغشوش جای محکومیت به پرداخت دیه ممکن است یا خیر؟
 ١١/٨/١٣٧١ـ٥٧١٧/٧: شماره و تاریخ نظریه

 نظریه اداره حقوقی
مراد از درهم و دینار که در دیات و زکات آمده است، طال و نقره مسکوک با عیار و وزن 
مخصوص است و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد؛ کما اینکه به مسکوکات طال و نقره 

ر مرحوم میرزای قمی د. ها دینار و درهم نیست گیرد، با وجود اینکه اسم آن زکات تعلق می
کتاب جامع الشتات در باب دیات نیز همین امر را تصریح نموده است و اگر کسی بگوید که 
حتماً درهم و دینار زمان بعد از رسول خدا با درهم و دینار زمان ایشان متفاوت و مختلف 

شد، مستلزم آن است که بگوید به طال و نقره مسکوک این  بوده و نباید مورد قبول واقع می
گیرد؛ حال آنکه در مورد زکات اکثر فقهای عظام معتقد به تعلق  ات تعلق نمیزمان هم زک
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نتیجه آنکه پرداخت نقره . باشند می) با هر اسم و نام و نشان(زکات به طال و نقره مسکوک 
 قانون مجازات اسالمی، هرچند به اسم درهم و ٢٩٧مسکوک با وزن و عیار مذکور در ماده 

 ]٧٦٥ـ٧٦٤، ص١، ج ٢٢. [زمه جانی خواهد بوددینار نباشد، موجب برائت 
شود که پرداخت کننده دیه، نقره  با توجه به پاسخ یادشده، این پرسش مطرح می

مسکوک با وزن مذکور در قانون را از کجا پیدا کند تا ذمه خود را با آن بری سازد؟ آیا 
 است؟ بر پایه کند یا تازه آغاز مشکل صرف برداشتن اسم درهم و دینار مشکل را حل می

اندرکاران قوه قضاییه به بانک مرکزی پیشنهاد دادند  همین نظریه بود که برخی از دست
ای با وزن و عیار مشخص شده در قانون مجازات اسالمی ضرب کند تا برای  که سکه

 !پرداخت دیه از آن استفاده شود
برده برای برائت   آیا ناماگر محکوم علیه به پرداخت دیه، درهم انتخاب نموده باشد،: ٢سؤال 

باشد و مورد معامله  تواند درهم نقره امارات متحده عربی را که در بازار موجود می ذمه می
 گردد پرداخت نماید؟ گیرد و نرخ آن توسط جراید روزانه اعالم می قرار می

 ٩/٧/١٣٧٣ـ٤٦٥٨/٧: شماره و تاریخ نظریه   
 نظریه اداره حقوقی

نقره امارات متحده عربی در بازار و یا اعالم نرخ خرید و صرف خرید و فروش درهم 
 ٦موضوع بند (فروش آن در جراید کشور داللتی بر تأیید عیار و وزن مخصوص آن 

نداشته، بلکه مراد از درهم و دینار که در قانون )  قانون مجازات اسالمی٢٩٧ماده 
عیار و وزن مخصوص مجازات اسالمی باب دیات آمده است، طال و نقره مسکوک و با 

پرداخت نقره و طالی مخصوص با وزن و . است و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد
در مورد اینکه درهم مذکور در . شود عیار مذکور در قانون موجب برائت ذمه جانی می

ده کارشناس باشد یا خیر، به عه  قانون می٢٩٧استعالم حاوی مختصات مذکور در ماده 
 ]٦٢١ـ٦٢٠ ص،٢، ج٢٣. [است

نامشخص بودن مفهوم و مصداق درهم و دینار و سردرگمی ناشی از این موضوع، 
با استفتا از مقام معظم  ١٣٧٣بهمن در سرانجام مسئوالن قوه قضاییه را بر آن داشت که 

ئیس وقت رمتن استفتای آیت هللا یزدی، . رهبری برای این موضوع چاره اندیشی کنند
 :م انقالب اسالمی به شرح ذیل استقوه قضائیه از رهبر معظ
 آن است که در شش امر هی آن جناب در مسئله دی نظر مبارک فقهمیاطالع پیدا کرد

 پرداخت مخیر بوده است ی برایبه عنوان پول زمان ذکر شده و جان  درهم و دینار،مذکور
پول درشت د و دینار رها را که درهم پول خُ  آناپولی از آن چهارچیز را بپردازد یکیکه 

ها   از آنیکی از آن چهار چیزرا انتخاب کند یا پول یکی مخیر است یبوده و امروز هم جان
طور  ها متوقف بر تعذر وجود هر چهار نوع دیگر، آن  از آنیکیکه پرداخت پول . را بپردازد

ها را   از آنیکی پول تواند ی و ابتدا مستی ن ،و تبصره آن آمده. آ.م. ق٢٩٧که در ماده 
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 نی است مرقوم فرموده که احی اطالع و نظر صحنیاگر ا.  روز بپردازدمتیانتخاب کرده به ق
 .نظر مبارک مشکل مردم و دستگاه قضا را حل خواهد کرد

 :مقام معظم رهبری در پاسخ این استفتا چنین مرقوم فرمودند
 یون کنمتی قی ادارسد ی است و به نظر محی صحدیا به همان نحو که مرقوم فرموده

هست  و حکماً  ولی به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً، استیاجناس، امروزه کاف
 ]١٠٧ـ١٠٦، ص ٣٩. [الزم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد

با که دستور داد  وزیر دادگستری به ای در نامهرئیس قوه قضائیه پیرو این پاسخ، 
نسبت به تعیین قیمت مین خبره تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر ا

 :متن نامه یادشده به شرح ذیل است. کنداقدام کنونی اجناس دیه 
 مدظله  ـای با اطالع از نظر فقهی اخیر مقام منیع والیت و رهبری حضرت آیة هللا خامنه

گانه به عنوان پول  درهم و دینار در جمع اعیان شش«:  در مسئله دیه مبنی بر اینکهـ یالعال
 و در حقیقت جانی در انتخاب احد از اعیان چهار گانه یا قیمت سوقیه باشد یج زمان مرای

 قانون مجازات ٢٩٧مراتب جهت تعیین تکلیف با توجه به حاکمیت ماده » رائج مخیر است
اسالمی و تبصره ذیل آن و رفع مشکل نسبی معضل مردم و قوه قضائیه طی شماره 

 :اند استفتاء و در پاسخ فرموده ازمحضر مبارک ١٩٤٦٧/١/٨/١٠/٧٣/م
 بسمه تعالی

 ادای رسد ی صحیح است و به نظر مدیا  به همان نحو که مرقوم فرموده؛با سالم و تحیت
و   ولی به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً،کنونی اجناس، امروزه کافی است قیمت
 .هست الزم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد حکماً
ذا با ارسال فتوای صادره الزم است به منظور حصول اطمینان در مورد نرخ اعیان انتخابی و علیه

فراهم شدن زمینه و امکان اعالم نرخ واحد و پرهیز از اختالف فاحش قیم توسط محاکم مختلف 
ید تا هر شش ماه یبرای تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره اقدام فرما

خصوص قیمت اعیان موجود با لحاظ این نکته که انتخاب افراد نوع نیز با جانی یک بار در 
اعالم نظر نموده .  را با لحاظ حفظ صدق عرفی انتخاب کندنیتر  ارزانتواند ی و نتیجتاً مباشد یم

و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاد در مواردی که توافق اصحاب دعوی مقدور نیست 
 ]٣٢. [اجع قضایی سراسر کشور برسدبه استحضار مر

 این بخشنامه از طرف ١٣٧٤ هشتم فروردین ماه ، دررئیس قوه قضائیهپیرو دستور 
 :وزیر دادگستری خطاب به رؤسای کل دادگستری صادر گردید

 ریاست محترم قوه قضاییه ٢٧/١١/١٣٧٣، مورخ ٢٢٢٦٣/١/در اجرای دستور شماره م
 قانون ٢٩٧ن احشام موضوع احکام دیات و ماده در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیا

مجازات اسالمی و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت هللا العظمی 
ای ـ مدظله العالی ـ با نظر هیأت کارشناسی از افراد خبره، ارزش اعیان احشام  خامنه

 به شرح ذیل تعیین) ٣١/٦/١٣٧٤ لغایت ١/١/٧٤ (٧٤برای شش ماهه اول سال 
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دستور فرمایید به کلیه واحدهای قضایی آن استان در صورت عدم توافق . شود می
 :اصحاب دعوا رعایت نمایند

  ریال؛٠٠٠/٢٥٠/٣٦: ارزش ریالی دیه کامل بر اساس شتر) الف
  ریال؛٠٠٠/٠٠٠/٦٣: ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گاو) ب
 ]٢، ص ٣٦. [یال ر٠٠٠/٢٥٢/٩٢: ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گوسفند) ج

شود، در این بخشنامه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، حله  که مالحظه می چنان
یمنی و درهم و دینار از شمار مقادیر دیه خارج و مقادیر دیه منحضر در شتر، گاو و 

ها را  توان قیمت آن ها، می گوسفند شده است که بدون اثبات متعذر بودن عین آن
. شود هم بر اساس نظر کارشناس هر شش ماه یک بار تعیین میپرداخت کرد و قیمت 

 ]١٠٥ ص،٤١[
 شیوه نگارش ماده قانونی مربوط به ١٣٩٢با اصالح قانون مجازات اسالمی در سال 

گانه دیه، در ماده  مقادیر دیه به طور کلی تغییر کرد و بدون نام بردن از اجناس شش
 : این قانون چنین مقرر شد٥٤٩

مل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در موارد دیه کا
ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری 

 .شود یمتعیین و اعالم 
در این ماده قانونی در ظاهر نامی از درهم و دینار به میان نیامده و صورت مسئله 

مذکور در  گانه رجاع به مقررات شرع، همان مقادیر ششپاک شده است، ولی در واقع با ا
 .منابع فقهی، مبنای پرداخت دیه قرار گرفته است

های متعددی از فقه اسالمی، از جمله کتاب طهارت، کتاب  گفتنی است، در باب
زکات و کتاب دیات از دو سکه رایج در صدر اسالم، یعنی درهم و دینار سخن به میان 

های شرعی  ها و مالیات ها، خسارت  نقد اسالمی معیار پرداخت کفارهآمده است و این دو
بنابراین، شناخت دقیق نقود یاد شده برای تعیین بسیاری از احکام شرعی . اند قرار گرفته

های عصر تشریع، وجود  به ویژه در عصر حاضر که درهم و دینار با ویژگی. ضروری است
 .ی روزمره نیستندها خارجی ندارند و مبنایی برای پرداخت

با توجه به آنچه گفته شد، در مقاله حاضر، پس از بررسی اجمالی تاریخ تحوالت 
های موجود میان این دو نقد اسالمی، دیدگاه چند تن از فقهای  دینار و نسبت درهم و

های موجود میان این دو نقد در مباحث  عظام شیعه در مورد ضرورت توجه به نسبت
ها به   و در پایان نیز به چگونگی اجرای احکامی که در آنفقهی بررسی شده است

ای از درهم و دینار به عنوان یک مالک یا مبنا برای پرداخت دیون شرعی سخن به  گونه
 .ایم میان آمده است، پرداخته
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  آشنایی با دو نقد اسالمی .١
های طال و  تا قبل از ضرب سکّه در دوران اسالمی آنچه در بین اعراب رواج داشته سکه

. رسیده است های مختلف، و از جمله ایران و روم، به دستشان می ای بوده که از سرزمین نقره
شناختند و گاه  می» دینار«های طال را به اسم  و سکّه» درهم«های نقره را به اسم  ها سکه آن

دند، البته کر می» وَرِق«های نقره تعبیر به  و از سکّه» عین«های طال تعبیر به  نیز از سکّه
 .گفتند می» دانِق«ها  ها رواج داشت که به آن های مسی نیز در بین آن سکه

ها بود؛ به عبارت  ها برای اعراب آن زمان وزن مشخص آن مبنای ارزش این سکّه
ای از طال به وزن یک مثقال بود که تنها نقشی از  قطعه» دینار«ها  دیگر در نظر آن

نیز مقدار » درهم« کرده بود بدان اضافه شده بود و سلطان و پادشاهی که آن را ضرب
 ]٢١٠، ص ٢؛ ٤٩٥، ص٧، ج٢٩؛ ١٤٠، ص١، ج١٨. [معینی نقره بود

در اینجا، برای آشنایی بیشتر با این نقود، در مورد هر یک به طور جداگانه مطالبی را 
 :کنیم بیان می

 
 درهم. ١ـ١

های مختلف به دست  ، از سرزمینچنانکه گفته شد، دراهمی که در میان اعراب رایج بود
های یکسانی نیز  های رایج در میان مردم، وزن افزون بر این، درهم. رسید ها می آن

اند، حداقل سه نوع درهم در میان اعراب آن زمان  نویسان گفته چنانکه تاریخ. نداشتند
 :اند از رایج بوده که عبارت بوده

 بوده است، و ١ مثقال و یا بیست قیراطها معادل یک هایی که هر یک از آن  درهم .١
 .به عبارت دیگر هر ده درهم از این نوع دقیقاً معادل ده مثقال بوده است

 قیراط بوده است، که ١٢ مثقال و یا ٦/٠ها معادل  هایی که هر یک از آن درهم. ٢
 .  مثقال بوده است٦توان گفت هر ده درهم از این نوع برابر با  بدین ترتیب می

 و هر   قیراط بوده است،١٠ مثقال و یا ٥/٠ها  هایی که وزن هر یک سکه آن رهم د .٣
 ]٤٥١، ص ٥. [ مثقال بوده است٥ها معادل  ده عدد از آن

 نقل کرده است، با ظهور فتوح البلداندر .)  ق٢٩٧ م(چنانکه ابوالحسن بالذری 
شود، حدّ متوسطی  تعیین اسالم از آنجا که نیاز بود مبنای واحدی برای پرداخت زکات

 .های موجود را در نظر گرفتند و آن را به عنوان وزن درهم تعیین نمودند از درهم

                                                                                                                                                                             
 )١٧٧، ص٤٣، ج٤٢: نکـ . (باً معادل سه دانه جو متوسط استیراط تقریقهر . ١
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به عبارت دیگر مسلمانان با جمع نمودن سه وزن متفاوت درهم که در آن زمان 
 مثقال ٧ قیراط برای هر درهم و ١٤حاصل آن را که  موجود بود و تقسیم آن بر سه،

 ]٦٤، ص١ ، ج١٥. [مبنای ضرب سکه قرار دادند شد، برای هر ده درهم می
های اولیه ظهور اسالم همان اوزان و مقادیری که تا پیش از  البته باید گفت که در سال

آن رایج بود، رواج داشت تا اینکه در زمان خلیفه دوم به جهت گسترش قلمرو حکومت 
بعد از هجرت،  ١٨اسالمی نیاز بیشتری به ضرب سکه احساس شد و سرانجام در سال 

 .به دستور عمر بن خطاب اقدام به ضرب سکه نمود» رأس البغل«شخصی یهودی به نام 
کند که بر درهم ضرب  نقل می حیاة الحیواندر .)  ق٨٠٨م (کمال الدین الدّمیری 

شده در زمان خلیفه دوم همان نقش سکه کسروی، یعنی تصویر پادشاه و عبارت فارسی 
مقریزی  الدین و تقی] ١٤٣ـ١٤٢ ص ،١٨ ؛٦٤، ص١، ج ١٥[. ، زده شده بود»نوش خور«
، این نکته را نیز اضافه شذور العقود فی ذکر النقوددر کتاب خود، .)  ق٨٤٥متوفی (

و یا » محمدٌ رسول هللا«، و »الحمدلله«ها عباراتی چون  کند که بر بعضی از این سکه می
 ]٩ ص،٣٧. [نیز نقش بسته بود» ال اِلَه اِالّ هللاُ وحده«

  معروف گشت،» درهم بَغلی«در مورد وزن این درهم که در دوران اسالمی به 
ولی به ] ٢٥٧، ص١، ج١٠[های زیادی از سوی فقهای اسالم مطرح شده است،  بحث

توان گفت مطابق نقل مقریزی، در اواخر دوران خالفت خلیفه دوم هر ده  اجمال می
 ]٨، ص٣٧. [تاسدرهم از این نوع معادل شش مثقال بوده 

پس از خلیفه دوم کسان دیگری نیز اقدام به ضرب سکه نمودند که از جمله آنان 
 ،٣٧[. اشاره کرد... سفیان، عبدهللا بن زبیر و توان به عثمان بن عفان، معاویة بن ابی می
هایی که آنان ضرب کردند، به نحو فراگیری رواج نیافت و  کدام از سکه البته هیچ] ٨ص

تا . های مختلف رومی و ایرانی در بین مردم پایان دهد رواج فراوان سکهنتوانست به 
به .)  ق٨٦ـ  ٢٦(، خلیفه اموی، عبدالملک بن مروان . ق٧٧ و یا ٧٦اینکه در حدود سال 

دراهم موجود و تثبیت وزن منظور پایان دادن به وضع آشفته ضرب سکه، به اصالح 
 ]٩٤١٦، ص٧ ، ج١٦؛ ٣٧٠، ص٩، ج١٤. [ها اقدام کرد آن

بنابر نقل دمیری او با ارشاد و راهنمایی امام محمدباقر ـ علیه السالم ـ، میانگین وزن دراهم 
موجود را تعیین و بر همین اساس درهمی ضرب کرد که هر ده عدد از آن معادل با هفت 

سپس فرمان داد که در سرتاسر ممالک اسالمی تنها با این درهم معامله شود و . مثقال بود
 ]٦٤ـ٦٣، ص١ج، ١٥. [رسد دید کرد که هر کس با این فرمان مخالفت کند به قتل میته
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مورّخان در این موضوع اتفاق نظر دارند که وزن هر درهم مسکوک در زمان عبدالملک 
اگر هر دانق را دو پنجم گرم بدانیم، ] ٢١٠، ص٢؛ ١٣، ص٣٧. [برابر با شش دانق بوده است

از زمان عبدالملک به بعد .  گرم بوده است٤/٢هم برابر با توان گفت هر در می] ٢٨٣، ص٦[
کلمات امام توان گفت که  همین درهم مبنای تقادیر شرعی قرار گرفت و بنابراین می

، ٥، ج ٢٨. [ن نوع درهم استالسالم ـ، نیز ناظر بر ایمحمدباقر و امام جعفرصادق ـ علیهما
 مختلفی که در روایات این دو امام، رو در موارد از این] ٢٩٣، ص١، ج ٣٨؛ ١١٤ـ١١٣ص 

 .ذکری از درهم به میان آمده است، باید آن را بر درهم شش دانقی حمل کنیم
دانند و حتی بر آن  فقهای شیعه غالباً مقدار درهم شرعی را همان شش دانق می

البته فقهای ] ١٧٤، ص١٥، ج ٤٢؛ ٨٨، ص ٣، ج ٢٧. [ستادعای اجماع نیز شده ا
 ٦/١٢اند که هر درهم معادل  تعیین وزن کرده و گفته» نخود«درهم را با متأخّر بیشتر 
 ١ گرم برابر بدانیم١٩٥٣/٠بنابراین، اگر هر نخود را با ] ١٨٧، ص ٢، ج١٣[نخود است، 

 ]٣٧ ص ،٤٤. [ گرم خواهد بود٤٦٠٧/٢هر درهم معادل 
اند، در  غت گفتهکنیم که واژه درهم، چنانکه اهل ل در پایان این نکته را هم اضافه می

البته در اینکه این واژه در . ها به این زبان وارد شده است اصل عربی نبوده و از سایر زبان
گروهی . اصل از چه زبانی گرفته شده است، نظر مشترکی بین اهل لغت وجود ندارد

 ،٢٥؛  ٢٨٩، ص ٨، ج ١٧؛ ١٩٩، ص ١٢، ج ١[دانند،  می» درم«اصل آن را کلمه فارسی 
. کنند را به عنوان ریشه آن ذکر می» دراخمه«و گروهی نیز کلمه یونانی ] ٢٨، ص ٢ج 

ای  البته گروهی از اهل لغت نیز درهم را واژه) ٦٧٠، ص٧، ج ١٤؛ ٣٣٢، ص١، ج ٢٠[
 ]٢٣٣، ص ١، ج ٣٠. [دانند عربی و دارای ریشه و سابقه در همین زبان می

 
 دینار. ٢ـ١

ای بوده است از جنس طال که از پیش از  سکه» ناردی«چنانکه بیش از این نیز گفته شد، 
اسالم در میان اعراب رواج داشته و معموالً از کشورهایی چون روم و ایران به دست 

 .رسیده است اعراب می
. به معنای ده است) دینی(» Deni«ای التین و مشتق از  واژه دینار در اصل کلمه

 این بوده است که در بین رومیان وجه اشتقاق کلمه یاد شده نیز] ٤٩٥ ص،٧، ج٢٩[

                                                                                                                                                                             
ن ی گرم بوده است که بد٠/١٨ معادل یتا قرن نهم هجر» نخود«است، هر ن کتاب آمده یچنانکه در ا. ١

 . گرم خواهد شد٢/٢٦٨ب هر درهم معادل یترت
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ضرب شده بود، ) آس و یا درهم(دینار ابتدا از جنس نقره و معادل با ده واحد پولی نقره 
ای از جریان خارج  و بعدها این سکه را از جنس طال ضرب کردند، و به تدریج دینار نقره

 ]١٤١، ص ١ ج،١٨. [شد
ی از طال به همین نام اقدام کردند که ا ایرانیان نیز به تقلید از رومیان به ضرب سکه

 ]٦٢  ـ٦١، ص٣٧[. معروف شد» دینار کسروی«به 
یکی دینار : در هر حال، تا پیش از اسالم دو نوع دینار در بین اعراب رایج بوده است

دینار «که به آن ) ایرانی(گفتند و دیگری دینار فارسی  می» دینار هرقلی«رومی که به آن 
لبته دینار هرقلی در بین اعراب طرفداران بیشتری داشت؛ زیرا این ا. گفتند می» کسروی

دینار از جال و درخشندگی بیشتری برخوردار بود و زیبایی و درخشش آن برای اعراب 
 ]١٤١، ص١، ج١٨ ؛٤٩٥، ص٧، ج٢٩[. ضرب المثل شده بود

ها  ه آنها از آن رو در نزد اعراب اهمیت داشت ک ناگفته نماند که جال و درخشندگی سکه
نگریستند و بر همین اساس هم با آن به  ای از فلزی گرانبها می ها تنها به دید قطعه به سکه

 :گوید چنانکه بالذری پس از بیان نقود رایج در میان اعراب می. پرداختند معامله می
 ]٤٥١، ص ٥. [ای از طال یا نقره کردند مگر به عنوان قطعه ها با این نقود معامله نمی آن

کردند و  ها تعیین می  همین رو اعراب ارزش نقود رایج در میان خود را با وزن آناز
ها دینار تنها یک مثقال طال بود که به صورت سکه درآمده و وزن آن مضبوط  در نظر آن
 ]١٤٠، ص١، ج١٨؛ ٤٥٣، ص ٥. [شده بود

 نوشته هایی که در زمینه اوزان و مقادیر های فقهی، تاریخی و کتاب از بررسی کتاب
که وزن دینار برخالف ] ٧، ص٦، ج ٤٣؛ ٥٩، ص ٣٧؛ ١٣٣، ص٣٣[آید  شده است، چنین برمی

. درهم از آنچه در زمان جاهلیت بوده تغییر نیافته و در تمام طول دوران اسالمی ثابت مانده است
 :گوید می الحدائق الناضرةدر کتاب .) ق ١١٨٦م (چنانکه شیخ یوسف بحرانی 

عه و غیرشیعه، در اینکه وزن دینار همواره ثابت بوده و چه در دوران در بین فقهای شی
جاهلیت و چه در دوران اسالمی تغییری نیافته است، اختالفی وجود ندارد و گروهی از 

؛ ١٧٥، ص١٥، ج ٤٢؛ ٨٩، ص١٢، ج ٣[ .اند علمای دو مذهب نیز بر این مطلب تصریح کرده
 ]١٠١، ص٦، ج٧

 فقها مشهور شده، هر دینار معادل یک مثقال شرعی در هر حال، مطابق آنچه بین
4است که آن

، ص ٣، ج ٢٧؛ ١١٧، ص٩، ج١٠ [. نخود است١٨ مثقال صیرفی و برابر با 3
 شرعی  مثقالهر گرم بدانیم، ١٩٥٣/٠ که اگر هر نخود را برابر )١١٧ـ١١١، ص ٣٣؛ ٨٨

 . گرم خواهد بود٥١٥٤/٣برابر با 
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غایة در کتاب ) ق ١٣٧٢م (ت، مرحوم عالمه شیخ حیدر قلی سردار کابلی گفتنی اس
 ضمن پژوهشی که در مورد وزن حقیقی درهم و التعدیل فی معرفة االوزان و المقادیر

دینار شرعی کرده، بیان داشته است که به استناد روایت وارد شده از موسی بن جعفر ـ 
 نخود ١٥/٥وسط است که این مقدار معادل  جو مت٧٢علیهما السالم ـ، هر درهم معادل 

صیرفی فعلی است و چون هر درهم هفت دهم دینار شرعی است، پس دینار شرعی 
7مساوی است با 

 .اند  نخود که فقها فرموده١٨ نخود صیرفی نه 1٢٢

7 گرم و مثقال شرعی تقریباً معادل ٣بنابراین، به حساب ایشان هر درهم معادل 
2٤ 

کند که خود، درهم و دیناری یافته است که در  البته ایشان اضافه می. گرم خواهد بود
ها درست معادل وزن تعیین شده  همان زمان صدور روایت مزبور ضرب شده و وزن آن

 ] به بعد١٤، ص ١٩. [توسط ایشان بوده است
 
 رهای موجود میان درهم و دینا  بررسی نسبت .٢

موضوع دیگری که الزم است که در اینجا بدان پرداخته شود، مسئله ارتباط میان درهم 
 .و دینار و نسبت موجود میان این دو سکه در ادوار مختلف است

 همواره با یکدیگر نسبت داشته و  درهم و دینار چه پیش از اسالم و چه بعد از آن،
 هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش این نسبت. آمده است یکی تابع دیگری به شمار می

 .برقرار بوده است
کنیم تا دو موضوع به روشنی معلوم  در اینجا این دو نسبت را به تفکیک بررسی می

اند و دوم  گردد؛ نخست اینکه این دو نقد رایج به چه نسبت با هم در حال تعادل بوده
 .ع دیگری بوده استاینکه در برقراری این نسبت معموالً کدامیک از این دو، تاب

 
 نسبت از نظر وزن. ١ـ٢

هایی با  و حتی در اوایل ظهور اسالم درهمچنانکه پیش از این گذشت، در دوران جاهلیت 
شد و در آنجا رواج  های متفاوت از خارج از جزیرة العرب بدین سرزمین وارد می وزن
ها  گذاری این درهم یافت و اعراب به منظور دستیابی به معیاری واحد برای ارزش می

ت و غیرقابل تغییر همواره با در نظر گرفتن دینار، یعنی وزن یک مثقال طال که معیاری ثاب
رساندند که معموالً این  ها بود، این دو را به نسبتی معین با هم به تعادل می برای آن

 .در برابر ده درهم در نوسان بود) دینار( مثقال طال ١٠ تا ٥از  نسبت، بسته به نوع درهم،
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ها  دینار برای اعراب مفهوم دیگری غیر از دو نقد رایج نیز داشت؛ برای آن درهم و
آمد که  درهم و دینار دو مقیاس تعیین وزن برای مبادله طال و نقره نیز به شمار می

اند، به عبارت  ازاین نظر این دو مقیاس همواره به یک نسبت با هم در حال تعادل بوده
اند ـ نسبت  دیگر، میان دینار و درهم ـ آنجا که به عنوان معیار سنجش وزن مطرح بوده

 .مواره ثابت بوده استتعادلی هفت به ده ه
 :نویسد چنانکه ابوالحسن بالذی در این باره می

هیچ تغییری  ها را بی در بین قریش در زمان جاهلیت، اوزانی متداول بود که اسالم نیز همان
گفت که هر  قریش به وزن معینی از نقره، درهم و به وزن معینی از طال، دینار می. پذیرفت

 ]٤٥٣، ص ٥. [شد  مساوی میده درهم، خود با هفت دینار
 :گوید می فتوح البلداناین مورّخ اسالمی در جایی دیگر از کتاب 

 ٢٢در زمان جاهلیت در نزد اهل مکه، مثقال، وزنی شناخته شده و اندکی کمتر از ... 
 ]٤٥٢، ص ٥. [شد قیراط بود، و در همین زمان هر ده درهم برابر با هفت مثقال می

 در پاسخ این پرسش که چرا اعراب درهم و دینار را به نسبت الدین مقریزی نیز تقی
 :نویسد شده با یکدیگر معادل ساخته بودند، مییاد

اعراب از این رو وزن هر ده درهم را معادل وزن هفت مثقال طال قرار دادند که طال نسبت 
نه پی گو اعراب به این مطلب بدین. [بیشتری دارد] حجمی[تر است و وزن  به نقره سنگین

ای انتخاب و وزن کنند،  مشاهده کردند اگر از هر کدام از طال و نقره به اندازه دانه] بردند که
تر خواهد بود، به همین خاطر  هر دانه از طال به میزان سه هفتم از یک دانه نقره سنگین

 ]١٤، ص ٣٧. [آنان هر ده درهم را معادل هفت مثقال قرار دادند
لم است که همواره میان وزن درهم و دینار به یک نسبت در هر حال، این نکته مس

تعادل برقرار بوده است و اعراب جاهلی و مسلمانان در ادوار مختلف با ثابت نگهداشتن 
 .اند ساخته درهم را با آن متعادل می) یا مثقال(مقیاس دینار 

ه و اکثر امروزه نیز این تعادل میان وزن درهم و دینار از سوی همه فقها پذیرفته شد
از همین روست که . اند ها نسبت تعادلی هفت به ده را میان دینار و درهم پذیرفته آن
ها برابر   گرم بدانیم، ده عدد از آن٤٦/٢ نخود و یا ٦/١٢بینیم اگر هر درهم را معادل  می
 گرم خواهد بود که این برابر است با وزن هفت دینار که هر یک ٦/٢٤ نخود و یا ١٢٦با 

 . گرم است٥١/٣ نخود و یا ١٨ها معادل  از آن
 

 نسبت از نظر ارزش. ٢ـ٢
آید، در عصر صدور روایات، ارزش درهم و دینار را  چنانکه از روایات و سخنان فقها برمی
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در آن زمان با درهم که نقدی ) دینار(سنجیدند و قیمت و ارزش طال  نیز با یکدیگر می
روایات باب زکات و دیات این نکته را بیشتر بررسی . شده است تر بوده، تعیین می رایج

 :کنیم ها اشاره می از این رو در اینجا به چند نمونه از آن. سازد تر می روشن
اسـت   نخستین روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج از امام صادق ـ علیه السالم ـ  

 :که در باب دیات وارد شده و در قسمتی از آن، چنین آمده است
 ]١، ح ١٤٢، ص١٩، ج ٧... . [ُ دَراهَم لفُ دینارٍ و قیمةُ الدِّینارِ عشرةالدِّیة ا... 

 .مقدار دیه هزار دینار و ارزش هر یک دینار نیز ده درهم است.. .          
کنیم که وجود نسبت ارزشی میان درهم و  در باب زکات نیز به روایاتی برخورد می

توان به صحیحه محمد بن  ها می  جمله آناز. شود ها استفاده می دینار به خوبی از آن
 .اند های زیادی کرده ها بحث مسلم و صحیحه حلبی اشاره کرد که فقها نیز در مورد آن

کنیم و بعد از آن به آنچه فقها در شرح  در اینجا ابتدا متن دو حدیث مزبور را نقل می
 .کنیم اند، اشاره می و بررسی این دو حدیث گفته

السالم  ه وقتی راوی از امام صادق ـ علیهکنیم ک  مسلم مالحظه میدر صحیحه محمد بن
 :فرماید گیرد، آن حضرت در پاسخ می پرسد که به چه مقدار طال زکات تعلق می می ـ

 ]٢ ، ح٩٢، ص٦ ، ج٧[. اِذا بلغَ قیمتُه مِائتَی درهمٍ فَعَلَیهِ الزَّکاةُ
 .گیرد  تعلق میهر زمان که قیمت طال به دویست درهم رسید به آن زکات

بینیم  در صحیحه حلبی نیز که آن هم از امام ششم شیعیان روایت شده است، می
کمترین مقداری از طال و نقره که «: پرسد آن حضرت در پاسخ شخصی که از ایشان می

 :فرماید می» گیرد چقدر است؟ به آن زکات تعلق می
 ]١ ، ح٩٢، ص٦ ، ج٧[. مِائَتا دِرهَمٍ وَ عدلُها مِنَ الذَّهبِ

 .و معادل آن از طالست] از نقره[دویست درهم ] این مقدار[
از آنجا که نصاب زکات طال در این دو روایت به جای بیست دینار که در سایر روایات 
آمده است، دویست درهم تعیین شده است، فقها و محدثان بسیاری در مقام توجیه این 

یک دینار طال، ده درهم نقره بوده است و ها قیمت هر  اند که در آن زمان اختالف گفته
گفته است ) دینار(در این دو روایت در بیان نصاب طال  السالم ـ ازاین رو امام ـ علیه

که این مبلغ در آن » گیرد هرگاه قیمت آن به دویست درهم رسید به آن زکات تعلق می«
 .زمان هیچ تفاوتی با بیست درهم نداشته است

محقق : اند از  عبارت اند، ثانی که بر این موضوع تصریح کردهتعدادی از فقها و محد
، ٥، ج ٢٨[، سید محمد عاملی ]٤٩٢، ص ١، ج ٨[، عالمه حلی ]٥٢٥، ص ٢ ج ،٩[حلی 



  ١١٧ درهم و دینار در فقه و حقوق اسالمي 

، ص ١٦ج ، ٣٥[محمدباقر مجلسی ، مولی ]٩٢، ص ٦ج  ،٧[، شیخ حر عاملی ]١١٠ص 
، ١، ج ٣٨[، حسینعلی منتظری )١٧٠ ، ص١٥ ج، ٤٢[، شیخ محمدحسن نجفی ]٣٢
 ].١٨، ص ٢، ج ٣١ [ و عالءالدین الکاشانی،] ٢٨٧ص 

شود که در زمان صدور  خوبی روشن میاز مالحظه این روایات و کلمات فقها به
شده و میان ارزش این دو  وسیله درهم تعیین می به) دینار(روایات، قیمت و ارزش طال 

10(ده  به به نسبت یک
نیز با  السالم ـ  است؛ و ائمه اطهار ـ علیهمرقرار بودهمعادله ب) 1

 .اند پرداخته توجه به این معادله به بیان تقدیرات شرعی می
های تاریخی نیز وجود این نسبت ارزشی میان درهم و  البته ناگفته نماند که بررسی

 ]١٤٠، ص١، ج١٨. [رساند دینار را به اثبات می
ان گفت وجود یک نسبت ارزشی و یک نسبت وزنی تو  میادشدهبا توجه به مطالب ی

بین درهم و دینار در زمان صدور روایات امری مسلم است و باید توجه داشت که معادله 
موجود میان این دو سکه اگرچه تا پیش از اصالحات پولی عبدالملک بن مروان و 

 است، ولی از پیدایش یک نظام پولی واحد در سراسر امپراتوری اسالمی نیز برقرار بوده
آن زمان به بعد با جانشینی کامل درهم و دینار اسالمی به جای درهم نقره ساسانی و 

و اتحاد دو نظام پولی قدرتمند آن عصر در نظام پولی ) بیزانسی(دینار طالی رومی 
 ]١٩٥ـ١٩٤، ص ١١. [تر شد و ثبات بیشتری یافت اسالمی این معادله مستحکم

به  ماند که در زمان صادقین ـ علیهما السالم ـ باقی نمیبنابراین جای هیچ تردیدی 
های موجود میان درهم و  دلیل تقارن عصر ایشان با اصالحات پولی عبدالملک، نسبت

در   کامل تثبیت شده بوده است، و این دو امام بزرگوار ـ علیهما السالم ـطور بهدینار 
 .دان کرده ها را لحاظ می بیان تقدیرات شرعی این نسبت

 
 درهم و دینار در عصر حاضر. ٣

شود  های موجود میان درهم و دینار، مطالب مختلفی برای ما روشن می از بررسی نسبت
 :کنیم ها اشاره می که در اینجا به برخی از آن

 
 مقدار واقعی دیه نفس. ١ـ٣

بیشتر روایات باب دیات، هزار دینار و ده هزار درهم در عرض هم  علت اینکه در
اند، به جهت همین نسبتی بوده که در زمان صدور روایات  ان دیه نفس تعیین شدهعنو به
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جهت در آن زمان ده هزار  به عبارت دیگر، بدین. میان درهم و دینار وجود داشته است
 .عنوان دیه نفس مقرّر شده است که از نظر ارزش با هزار دینار برابر بوده است درهم به

دثان بزرگ شیعه نیز به این موضوع توجه کرده و در البته تنی چند از فقها و مح
 :کنیم اند، که در اینجا به سخنان بعضی از آنان اشاره می سخنان خود به آن پرداخته

 :گوید باره می دراین.)  ق١٠٠٩م (سید محمد عاملی 
اند، در زمان صدور روایات قیمت  شیعه بر آن تصریح کرده بر آنچه فقهای شیعه و غیر بنا

دینار ده درهم بوده است، و به همین جهت نیز شارع در ابواب دیات و جنایات اشخاص هر 
درهم و دینار مخیر دانسته و هر دو را یکسان ] شده از مقادیر مشخص[مکلّف را در پرداخت 

 ]١١١ ـ ١١٠، ص ٥، ج٢٨. [قرار داده است
 :نویسد نیز در این مورد می.)  ق١١١١م (عالمه مجلسی 

و سایر روایات مشابه آن ] یعنی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج[که این روایت باید دانست 
شده از درهم  و مقدار مشخص. داللت بر این دارند که در پرداخت دیه دینار اصل است

 ]٢٥، ص ٢١، ج ٣٥... . [آید  درواقع قیمت آن به حساب می
در بیان نیز در کتاب زکات .)  ق١٢٦٦م (شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر 

این موضوع که چرا در بعضی از روایات نصاب طال را به جای بیست دینار دویست درهم 
 :نویسد اند، می تعیین کرده
در زمان صدور  شده، ، مطابق آنچه گفته]گونه تقدیر از آن رو صورت گرفته است که این[

. صورت گرفته استروایات هر دینار با ده درهم برابر بوده و تقدیر دیه نیز بر همین اساس 
 ]١٧٠، ص١٥، ج ٤٢[

اند که تعیین ده هزار درهم  مالحظه نمودید که فقها نیز این موضوع را پذیرفته
ها هر یک دینار ده  عنوان دیه نفس به این دلیل صورت گفته است که در آن زمان به

 .شده است در نتیجه هزار دینار برابر با ده هزار درهم می درهم ارزش داشته و
ها به جای ده هزار درهم  ته باید توجه داشت که روایاتی هم وجود دارد که در آنالب

، ٧[عنوان دیه نفس تعیین شده و در عرض هزار دینار قرار گرفته است،  درهم به دوازده هزار
ولی شاید بتوان اختالف بین روایات را بدین ] ١، ح ١٤٦؛ ص ١٠ و ٩، ح ١٤٤، ص١٩ج

های مختلف نرخ برابری دینار و درهم تفاوت  ها یا مکان  زمانگونه توجیه کرد که چون در
رسیده است، به همین دلیل امامان  ها گاه به یک دوازدهم می داشته و نسبت ارزشی آن
در روایات خود با توجه به نسبت ارزشی که در هر زمان یا مکان  معصوم ـ علیهم السالم ـ

عنوان دیه نفس تعیین  متفاوتی از درهم را بهمیان دینار و درهم برقرار بوده است، مقدار 
در نتیجه، زمانی که نسبت ارزشی دینار و درهم یک به دوازده بوده است، مقدار . اند کرده می
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این مطلب با متون تاریخی نیز مطابقت . شده است دیه نفس نیز دوازده هزار درهم تعیین می
در توجیه این دسته از .) ق ٤٦٠م (و با عبارتی که شیخ طوسی ] ١٤٠، ص١، ج١٨[دارد 

 :نویسد ایشان در این زمینه می. شود روایات بیان کرده است، تأیید می
از اصحاب ما روایت شده که : اند حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی هر دو گفته

عنوان دیه، مربوط به درهمی است که هر ده عدد آن معادل  تعیین دوازده هزار درهم به
.] نه درهم مشهور و متداول که هر ده عدد آن معادل هفت مثقال است[باشد ] المثق[شش 

خواهد گشت و تعارض بین  به ده هزار درهم بر) دوازده هزار درهم(بدین ترتیب این مقدار 
 ]١٦٢، ص١٠، ج٢٦. [رود روایات از بین می

 به دلیل گونه روایات مطرح شده است که در اینجا مورد این توجیهات دیگری نیز در
؛ ١٤٤، ص ١٩، ج ٧؛ ١١، ص٤٣، ج ٤٢. [کنیم ها خودداری می رعایت اختصار از بیان آن

 ]١٦٩، ص ٦، ج١٢؛ ١٨٩، ص ٢، ج ١٣
توانیم بگوییم که در عصر ما به دلیل از بین رفتن نسبت  با توجه به مطالب یادشده، می

، ٤١؛ ١٤٧ـ ١٣٧، ص٢١[هم و دینار وجود داشته ده که پیش از این میان در به ارزشی یک
عنوان یکی از مقادیر دیه نفس و در عرض هزار دینار  و باعث تعیین ده هزار درهم به] ص 

عنوان بدل و  توان همچون گذشت این دو مقدار را به یکسان به شده بوده است، دیگر نمی
 ها باز مقابل مالی نفس انسان محسوب داشت و دست جانی را در انتخاب هرکدام از آن

مسکوک (شده است، دینار  چنانکه در گذشته عمل می بلکه باید هم] ٩٥، ص ٤٠. [اشتگذ
 .را مالک قرار دهیم و مقابل مالی نفس انسان را در این زمان تعیین کنیم) طال

گفتنی است، تا پیش از صدور بخشنامه وزیر وقت دادگستری به رؤسای کل 
 که در آن بر اساس فتوای ١٣٧٤ های سراسر کشور در تاریخ هشتم فروردین دادگستری

ای مدظله العالی، درهم و دینار به دلیل تعذر  هللا خامنه مقام معظم رهبری حضرت آیت
ها، دیه را بر  گانه دیات حذف شدند، دادگاه ها از شمار مقادیر شش پرداخت عین آن

ن اگر که در همان زما کردند، درحالی  میلیون ریال تعیین می٨اساس درهم، حداکثر تا 
به تعیین دیه بپردازند، مبلغ دیه چیزی ) هزار مثقال طال(خواستند بر اساس دینار  می

 .شد؛ یعنی بیش از شش برابر مبلغ پیشین  میلیون ریال می٥٠حدود 
 
 مقدار واقعی مهر السنّة. ٢ـ٣

ن مهریه حضرت فاطمه زهرا ـ بر اساس نظر مشهورمیان فقها، مهرالسنّة یا هما
السالم ـ  ر روایتی که از امام صادق ـ علیهد. ـ پانصد درهم نقره بوده استالسالم علیها

 :خوانیم نقل شده است در این زمینه چنین می
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کانَ صِداقُ النِّساءِ عَلی عَهْدِ النَّبِی صَلّی هللاُ عَلیهِ وَ الهِ اثْنَتَی عَشَرَةَ أَوْقَیةً وَ نشّاً 
 ]٩، ح ٨، ص١٥، ج٧. [رْهَمقیمتُها مِنَ الوَرِقِ خَمْسُ مِائَةِ دِ

مهریه زنان در زمان پیامبر اسالم که درود خدا بر او و خاندانش باد، دوازده اوقیه و نیم بود 
 .که ارزش آن بر اساس پول نقره پانصد درهم بود
 :فرماید آن حضرت در روایت دیگری در این زمینه می
 شَیئاً مِن بَناتِهِ وَ ال تَزَوَّجَ شَیئاً مِن نِسائِهِ ما زَوَّجَ رَسُولُ هللاِ صلّی هللاُ عَلَیهِ وَ الهِ

، ٧. [عَلی أَکْثَرَ مِنْ اثنَتَی عَشَرةَ أَوْقیةِ وَنشٍّ، وَ األَوقِیةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُْ عِشْرُونَ دِرهماً
 ]٩، ح ٨، ص١٥ج

کسی نداد و رسول خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد، هیچ یک از دخترانش را به همسری 
هیچ از زنانش را به همسری برنگزید، مگر آنکه مهریه او حداکثر دوازده اوقیه و نیم بود که هر 

 .اوقیه برابر چهل درهم و هر نیم اوقیه برابر با بیست درهم بود
اساس روال موجود در جامعه ما برای تعیین مهر السنّة به نرخ امروز، معادل وزنی بر

عنوان مبنای پرداخت این نوع کنند و آن را به گذاری می یمتپانصد درهم نقره را ق
 :نویسند دانان کشورمان در این زمینه می برخی از حقوق. دهند مهریه قرار می

این مهر . مهر سنت یا مهر السنة، مهری است که پیامبر خدا برای دخترش تعیین کرد
هر (کوک به مثقال صیرفی  مثقال پول نقره مس٥/٢٦٢پانصد درهم بود که معادل است با 

 ٥٠٠/١٥٧ به پول امروز  صد ریال حساب کنیم، که اگر هر مثقال را شش)  نخود٢٤مثقال، 
 ]١٥٢، ص٢٤. [ریال خواهد شد
ای که در عصر  شود، بر اساس این نوع محاسبه، هیچ توجهی به معادله چنانکه مالحظه می

شود و صرفاً با مبنا قرار دادن درهم،  تشریع میان درهم و دینار وجود داشته است، توجه نمی
رسند که در شرایط اقتصادی عصر  کنند و درنهایت به مبلغی می مبلغ مهر السنّة را تعیین می

) نقره(ای که همواره میان ارزش درهم  اساس معادله که اگر بر درحالی. حاضر، بسیار ناچیز است
ی مهر السنة پرداخته شود، این مبلغ وجود داشته است، به تعیین معادل ریال) طال(و دینار 

 دینار یا پنجاه مثقال شرعی طالست و این ٥٠ درهم برابر ٥٠٠بسیار متفاوت خواهد بود؛ زیرا 
 گرم بدانیم، ٦٠٨٣/٤اگر هر مثقال صیرفی را برابر .  مثقال صیرفی طالست٥/٣٧مقدار برابر با 

به اینکه هر سکه تمام بهار آزادی با توجه .  گرم خواهد بود٨١١/١٧٢این مقدار طال معادل 
از نظر وزن برابر خواهد ) مهر السنّه( گرم است، مقدار طالی یادشده ١٣٣/٨طرح جدید برابر با 

 . سکه تمام بهار آزادی طرح جدید٢٤٨/٢١بود با 
 

 نتیجه
های موجود میان این  و نسبت) پول طال(و دینار ) پول نقره(بررسی تاریخ تحوالت درهم 
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دهد که در زمان صدور روایات معصومین ـ علیهم السالم  عصار مختلف، نشان میدو در ا
ها به یک  ، میان این دو نقد اسالمی یک معادله ارزشی و وزنی وجود داشته است و آن ـ

این نسبت از نظر ارزش معموالً یک به ده بوده و ده درهم . اند نسبت با هم برابر بوده
 .بوده استنقره با یک دینار طال برابر 

بر اساس همین معادله بوده است که در ابواب مختلف فقه، دیون و تعهدات شرعی 
آنکه  افراد اعم از کفارات، زکات و دیات، گاه با دینار و گاه با درهم تقدیر شده است، بی
برای . در اصل میزان دین و تعهدی که به عهده افراد آمده است، تغییری ایجاد شود

ت، دیه کامل مرد مسلمان هزار دینار یا ده هزار درهم تعیین شده است نمونه در باب دیا
 .اند که این دو مبلغ در عصر تشریع و در جامعه آن روز کامالً با هم برابر بوده

دینار  ازاین میان درهم و ده که پیش به بنابراین، در عصر حاضر که نسبت ارزشی یک
یک از ابواب فقهی صرفاً بر اساس  ان در هیچتو برقرار بوده، از بین رفته است، دیگر نمی

وزن آن از نقره به نرخ روز، دیون و تعهدات شرعی افراد را تعیین کرد، بلکه  درهم یا هم
) پول نقره(و مشخص کردن نسبت آن با درهم ) پول طال(باید با اصل قرار دادن دینار 

 زیرا در طول تاریخ .در عصر حاضر، میزان واقعی این دیون و تعهدات را تعیین کرد
ها وجود داشته همواره درهم از نظر ارزش تابع دینار بوده و نسبت ارزشی معینی بین آن

 .و در روایات هم به این نسبت ارزشی توجه شده است
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