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ــرئی  "أ"أستاذ محاضر   رابح أوالد ضیاف. د ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ

ــم  أستاذ التعلیم العالي  مارسكمال بن . د.أ   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ

ــــــم  "أ"أستاذ مساعد   فؤاد طوهارة/ أ ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وتقدير

  
من ال يشكر الناس  "وسلم أنه قـال  جاء في األثر عن الرسول صلى اهللا عليه  

أتقدم بأسمى عبارات    أنى  وفي هذا المقـام ال يسعني إل" ال يشكر اهللا
الفـاضل المشرف على هذه الرسالة األستاذ    لألستاذالشكر والتقدير  

الذي بذل الكثير من الجهد والعناء  " بن مارس كمال"الدكتور  
ة مرضية فكان منه  لتحسين هذا البحث وإخراجه على حيز الوجود بصور 

يه والمتابعة والقراءة والتعديل حرصا منه ان يصل البحث إلى  التوج
  أشيدأفضل مرحلة من مراحل إخراجه ويجدر بي هنا في هذا المقـام أن  

في مجاوزة الكثير من    األثربرحابة صدره وصبره، مما كان له اكبر  
ن يجريه  اهللا العلي القدير أ  فـاسألالعقبات التي واجهت هذا البحث  

عني خير الجزاء، كما أقدم شكري وتقديري ألعضاء اللجنة المناقشة  
  أساتذةبجزيل الشكر لكل أساتذة التاريخ خاصة    أتقدمالمحترمة كما  
نجاز هذا البحث  اإلسالمي وإلى من كل من ساهم في إالتاريخ الوسيط  

  . بعيد  أومن قريب  
 

 

 



  إهداء
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

قـُِل  ﴿  ْمِنُونَ وَ ؤ مُ اْل هُ وَ وُل ُ رَس ْ وَ م ُك َل رَى اللَّهُ عَمَ َ ي وا فَسَ ُل مَ   ﴾اعْ
  صدق اهللا العظيم

،و ال تطيب اللحظات اال  .......وال يطيب النهار اال بطاعتك. لليل اال بشكركالهي ال يطيب ا
  ، ال يطيب الجنة اال برؤيتك.............البعفوكإ،وال تطيب االخرة  .........بذكرك

  ل جاللهِ اهللا ج
  لى نبي الرحمة ونور العالمينإ.........،ونصح األمة.....ـأمانةالى من بلغ الرسالة وأدى ال

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه و سلم
  الى من أشعل لي أول شمعة

لى من تحمل كل لحظة ألم في  إ.الى عبق طفولتيالى دفئ حياتيوأريج شبابيالى ملجئي و مالذي
  ....ر الربيعحماني من حر الصيف بورود من أزهافرجالى من  حياتي وحولها الى لحظات  

  ......الى حبيبي و روح قـلبي الى أبيوالى من ساندتني يوم ضعفي  
  ................الى من ذرفت الدموع من أجلي  ..........الى حبيبتي التي شاركتني همي و حزني  

الى من لها روحي لتعانق  .........ارتوت منه عروق جسدي  حتىالى من شفتني الحب في صغري  
  روحها الفديةوتتصاغر امام صفـائها الى

  أمي
  الى الروح التي سكنت روحي سمير

  لى رباحين حياتي اخوتي رمزي،فوزي ،أيمنإالى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة،  
  والى رقيقـات دربي اخواتي شاما،صافية ، صليحة، ربيعة

  الى زوجات اخوتي ريمة ،لبنىو 
  و الى البراعم الصغيرة هالة، جهينة ، مايارزان،مريا مالك، جاسم ، أنيس ،أشرف ،شمس ،رامي

  .والى كتكوت البيت محمد عبد الحي  
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  خطة البحث
  مقدمة

  ماهیة المسكوكات: الفصل األول
 تعریف السكة: المبحث األول

 لغة  . أ
 اصطالحا  . ب

 صناعة السكة: المبحث الثاني
  األنواع الرئیسیة للسكة اإلسالمیة: المبحث الثالث
  تطور سك النقود من العهد الراشدي إلى العهد األموي: الفصل الثاني
 زمن الرسول صلى اهللا علیه وسلمالمسكوكات في : المبحث األول
 )رضي اهللا عنهم(المسكوكات في زمن الخلفاء الراشدین : المبحث الثاني
 المسكوكات في العهد األموي وحركة تعریب النقود: المبحث الثالث
  خصائص وممیزات السكة العباسیة وجودة اإلصدار النقدي: الفصل الثالث
 المسكوكات العباسیةالنقوش والكتابات على : المبحث األول
 أوزان ومعاییر المسكوكات العباسیة: المبحث الثاني
 زیف المسكوكات العباسیة: المبحث الثالث

  خاتمة
  قائمة المالحق
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 مقدمة



 ..................................................................................مقدمة

 أ  

  :أهمیة الموضوع
تعد المسكوكات االسالمیة بصفة عامة والعباسیة بصفة خاصة من أبرز المكتشفات 
التي عرفتها المجتمعات البشریة،فبواسطتها استطاعت التخلص من صعوبة التعامل 

مهما من بالمقایضة،فالمسكوكات بما سجل علیها من كتابات ونقوش وزخارف تعد مصدرا 
مصادر التاریخ والحضارة اإلسالمیة حیث یمكن من خاللها دراسة الجوانب المختلفة 
للحضارة اإلسالمیة والتعرف بصورة  دقیقة على مظاهر القوة والضعف التي مرت بها،فهي 
مرآة صادقة للعصر الذي ضربت فیه ألنها تعكس جمیع أحواله االقتصادیة والسیاسیة 

  .ة والجغرافیة والفنیةواالجتماعیوالدینیة 
  :أسباب اختیار الموضوع

لعبته  الذي وقد قمنا باختیار هدا الموضوع محاولة منا للكشف عن الدور الفعال
المسكوكات في تسلیط الضوء على مختلف جوانب الحیاة في العصر العباسي األول خاصة 

ه الذهبي فضال عن وان هدا العصر اتسم بصفة القوة واالزدهار أو بما یصطلح بالعصر علی
الرغبة الشخصیة في البحث  في مجال المسكوكات باعتباره مجال جد شیق خاصة من 

  .خالل محاولة استقراء الرموز والنصوص والنقوش التي تحملها السكة ومعرفة دالالتها
  :اإلشكالیة

ت أبرز واهم التغیرات التي طرأ لتفیما تمث:وعلى هدا األساس یمكن طرح اإلشكال التالي
  على المسكوكات في العصر العباسي األول؟ 

  :وتندرج ضمن هدا األشكال مجموعة من األسئلة الفرعیة
 ل ابرزفیما تتمثالمقصود بلفظ السكة؟ و  ما واقع النظام النقدي في الدولة اإلسالمیة؟ وما

أنواعها؟ وما التحوالت التي طرأت علیها مند العهد األموي إلى غایة العصر العباسي األول 
  موضوع الدراسة؟

  
  



 ..................................................................................مقدمة

 ب  

  :خطة البحث
وقد اقتضت طبیعة الموضوع أن یقسم إلى ثالثة فصول،فكان الفصل األول بعنوان 

فیه ماهیة المسكوكات في ثالثة مباحث كان المبحث األول بعنوان مفهوم السكة قدمت 
اني فجاء بعنوان صناعة الثاالصطالحیة،أما المبحث موجزا لها من الناحیة اللغویة و  تعریفا

ضربها واهم الطرق المتبعة في دقیقة عن كیفیة صناعة السكة و السكة حیث یمدنا بتفاصیل 
دلك،والمبحث الثالث یندرج تحت عنوان األنواع الرئیسیة للسكة اإلسالمیة التي تشمل بدورها 

الفلس النحاسي،وجاء الفصل الثاني تحت عنوان تطور حركة والدرهم الفضي و  ینار الذهبيالد
سك النقود من العهد الراشدي إلى العهد األموي احتوى هو اآلخر على ثالث مباحث 

تكلمت فیه عن النقود " سلمصلى اهللا علیه و "كة في عهد النبيالمبحث األول كان بعنوان الس
أما المبحث الثاني حول المسكوكات في " صلى اهللا علیه و سلم"زمنه  التي كانت متداولة في

عهد الخلفاء الراشدین ومایصاحبها من تغیرات أما المبحث الثالث فعنونته بعنوان 
عریب المنسوبة إلى وي حیث خصصته بالحدیث عن حركة التالمسكوكات في العهد األم

ائج، ثم فصال ثالثا تضمن عناصر التقل الخلیفة عبد الملك بن مروان وما ترتب عنه من نت
؟أهمیة عن العناصر السابقة جعلته بعنوان ممیزات وخصائص السكة العباسیة وجودة 

كتابات السكة العباسیة تناولت فیه أهم حول نقوش و  اإلصدار النقدي المبحث األول
لمبحث الثاني التحوالت التي لحقت بها سواء على مستوى الدینار أو الدرهم أو الفلس، أما ا

 أوزان الدرهمكوكات حیث تحدثت فیه عن مقادیر و فجعلته بعنوان أوزان ومعاییر المس
عملة الغش في الیر تطرقت فیه إلى عملیة الزیف و األخوالدینار، أما المبحث الثالث و 

  .أشكالهاالعباسیة ومختلف مظاهرها و 
  .هذه الدراسة أما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل

  :المنهج الدراسي
وقد اعتمدت في أطوار هذا البحث على المنهج الوصفي التاریخي حیث قمت فیه 

تجلى ذلك أوزانها ویسكوكات من حیث أشكالها ورموزها و بإجراء دراسة وصفیة حول الم



 ..................................................................................مقدمة

 ج  

وتحلیل الثالث، باإلضافة للمنهج التحلیلي الذي اعتمدته في دراسة خاصة في الفصل الثاني و 
  .وجهات نظر بعض المؤرخین ویتضح ذلك في الفصل وبالضبط في العصر األموي

من بین الصعوبات التي واجهتني أثناء هذه الدراسة ك أن لكل دراسة علمیة صعوباتها و وال ش
مشكلة وصف المسكوكات وقراءتها وتحدید الكتابات علیها باإلضافة إلى صعوبة الحصول 

مكتبة الجامعة لمثل هذه المصادر  وافتقارمتخصصة في الموضوع على المصادر العلمیة ال
  .مما توجب علینا البحث عنها في أماكن بدیلة

  :دراسة نقدیة ألهم المصادر والمراجع
المراجع وایات الواردة في بعض المصادر و الر من الكثیر من النصوص و  استفدناوقد 

المراجع كتاب الجوهرتین المصادر و ة البحث، ومن أبرز هذه التي رجعنا الیها أثناء فتر 
حیث تحدث هذا الكتاب عن ) ه345.ت(العتیقتین المائعتین الصفراء و البیضاء للهمداني

راهم، دجعلهما دنانیر و معدني الذهب والفضة وكیفیة استخراجهما وصناعتهما وتدویرهما و 
صري المواردي، وقد الوالیات الدینیة لعلي بن محمد بن حبیب البوكتاب األحكام السلطانیة و 

قسم كتابه إلى عشرین بابا خصص الباب الثالث عشر منها للحدیث عن الجزیة والخراج 
سك   الدنانیر وذكر أولقیمة عن الذهب والفضة والدراهم و وناقش خالل دلك معلومات 

  . أسهب في مناقشة الخالف حول أول من ضرب المسكوكات اإلسالمیةللعملة اإلسالمیة و 
االسرار العلمیة بدار الضرب المصریة منصور بن بعرة الذهبي حیث تناول فیه كتاب كشف 

إدارة دار الضرب في إختصاصات العاملین علیها في العصر االیوبي خاصة، و على الرغم 
أن مایجري  أنه أفاد البحث كثیرا السیما و من أن فترة مؤلف هذا الكتاب بعد فترة الدراسة إال

  .أن له أصال في العصر الذي سبقهبد و الفي عصر ما في الغالب 
غاثة األمة لكشف الغمة و ك ٕ مؤلفها تقي الدین أحمد بن تاب شذور العقود في ذكر النقود وا

النقود اإلسالمیة القدیمة و علي المقریزي حیث استعرض المقریزي في هذین الكتابین  النقود 
ربط في دراسته بین النقود نه وتحدث عن أول من ضربها في اإلسالم وعن أنواعا، كما أ

  .األوزان ز المقاییس اإلسالمیةواالكیال و 



 ..................................................................................مقدمة

 د  

المتخصصة في على مجموعة من المراجع الحدیثة و كما اعتمدت باإلضافة إلى ذلك 
  :موضوع النقود اإلسالمیة و لعل من أبرزها

لعبد  موسوعة النقود العربیة وعلم النمیاتالعربیة ماضیها وحاضرها و كتاب النقود 
الرحمن فهمي وكتاب النقود العربیة اإلسالمیة المحفوظة في متحف القطر الوطني لمؤلفها 
محمد أبو الفرج العش وكتاب الدینار العربي اإلسالمي في المتحف العراقي لصاحبه 
النقشبندي وكتاب المسكوكات اإلسالمیة لسعد رمضان الجبوري،إضافة إلى دلك فقد رجعت 

الدوریات المتنوعة كان لمادها العلمیة جمیعها أكبر األثر في تكوین و  التإلى عدد من المقا
  .مراجع البحثاألساسي من تبیان البحث وقد جاء ذكرها مفصال في قائمة مصادر و الجزء 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ماهية المسكوكات: الفصل األول
  

 تعريف السكة: المبحث االول
 لغة  . أ

 اصطالحا  . ب
 صناعة السكة: المبحث الثاني

األنواع الرئيسية للسكة  : المبحث الثالث
  اإلسالمية

 



 ماهیة المسكوكات...........................................................الفصل األول

 2 

 :تعریف السكة: المبحث األول
 : لغة  - أ

كَّة الدّراهم هي المنقوشة، ودار السَّكَّ  قال سِ ُ ُ یعهد إلیه سَّكُ النقود المعدنیة: ی   .مصنع
اكُ أي من یضرب السَّكَّة، والسَّكَّة حدیدة منقوشة تضرب علیها النقود) ج(و كَّ ُ كَّ الس ُ   .)1(س

نانیر والجمع  راهم والدّ كَّة أیضًا حدیدة منقوشة تطبع بها الدّ كّكُ (والسِ ، والسكة حدیدة قد )2()سِ
أنه نهى عن  ملسو هيلع هللا ىلصكتب علیها یضرب علیها الدراهم وهي المنقوشة، وفي الحدیث عن النبي

  .كسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إال من بأس
كة الدینار والدرهم المضروبین سمي  ّ كل واحد منهما سكة ألنه طبع بالحدیدة وأراد بالس

  .)3(المعلمة له
 : اصطالحا  - ب

كة أو المسكوكات فهناك من یرى أن هذه  التسمیة  ّ لقد تعددت اآلراء حول مفهوم الس
نانیر والتي كانت  كانت تطلق في األصل على النقود المضروبة بشقیها سواء الدراهم أو الدّ

مة التي تكون على شكل مربع أو مستطیل تسك وتطبع وتختم بواسطة حدیدة تسمى ال معّل
، وعبارات وصور وكلمات مختلفة وتكون مقلوبة وتضرب العملة )4(یثبت علیها النقوش

كة بكسر السین وتشدید الكاف ّ   .)5(فتخرج الرسوم والنقوش ظاهرة مستقیمة، وقیل أن الس

                                                             
، عمان، 9عصام فارس الحرستاني، دار عمار، ط: مختار الصحاح، مر: ـــــ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر)1(

  .440، 439م، ص2005ه، 1425
عبد العظیم الشناوي، دار : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تح: ــــــ المقري، أحمد بن محمد بن علي الفیومي)2(

  .282، صت، القاهرة، د2المعارف، ط
عبد اهللا علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، : لسان العرب، تح: ـــــ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم)3(
  .185ص ،12ج
م، 2006، بیروت، 9ـــــ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد المغربي، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمیة، ط)4(

  .177ص
  .66م، ص1967محمد بحر العلوم، : النقود اإلسالمیة، تح: ـــــ المقریزي، تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي)5(
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ر في فهي النظ: (في وصف المسكوكات إذ یقول عنها )1(وقد أسهب ابن خلدون
ا یداخلها من الغش أو النقص أن كان یتعامل بها  ّ النقود المتعامل بها بین الناس وحفظها مم
مات السلطان  عددًا أو ما یتعلق بذلك یوصل إلیه من جمیع االعتبارات، ثم في وضع عّال
على تلك النقود باإلستجادة والخلوص برسم تلك العالمة فیها من خاتم حدید اتخذ لذلك، 

ه نقوش خاصة به، فیوضع على الدینار بعد أن یقدر ویضرب علیه بالمطرقة حتى ونقش فی
ك ّ   ).ترسم علیه تلك النقوش وتكون عالمة على جودته بحسب الغایة التي وقف فیها الس

كة أي التي تسك النقود وتختم العملة  ّ ّ كلمة السكة تطلق أیضا على قولب الس كما أن
  .)2(المتداولة

مفهوم السكة تعني النقود التي تعاملت بها  من أجمعأنناك باإلضافة إلى ذلك ه
  .)3(الشعوب العربیة من دنانیر ذهبیة ودراهم فضیة وفلوس نحاسیة

فضال عن ذلك فإن كلمة السكة تطلق أیضا على وظیفة السك تحت إشراف 
التي ، والشيء الملفت  للنظر والذي البد من ذكره أن معظم المصادر التاریخیة )4(الدولة

كانت قد تناولت مفهوم السكة أفادت بأنها تعني ضرب الدنانیر والفلوس عدا الماوردي الذي 
السكة الحدیدة التي تطبع : (حینما یذكر السكة یذكرها بشيء من االختالف ویقول عنها

  .)5()علیها الدراهم ولذلك سمیت الدراهم المضروبة سكة
راه ُ كلمة السكة على سك الدّ م على عكس المصادر التاریخیة األخرى التي أي أنه یختصر

  .ذكرت بأنها تشمل عمالت أخرى
                                                             

  .177ـــــ ابن خلدون، المصدر السابق، ص)1(
م، 1999هـ ــ1419،  بیروت،2ـــــ حسان علي حالق، دارسات في تاریخ الحضارة اإلسالمیة، دار النهضة العربیة،ط)2(

  .95ص
  .ــــ المرجع نفسه)3(
، 2الدینار اإلسالمي في المتحف العراقي، الدینار األموي والعباسي، دار الوثائق،ط: ـــــ ناصر السید محمود النقشبندي)4(

  .16م، ص2002ه ــ 1423دمشق، 
أحمد مبارك البغدادي، مكتبة :األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة،تح: ـــــ الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب)5(

  .197م، ص1989ه ــ 1409، الكویت، 1دار ابن قتیبة، ط
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وهكذا یصبح لفظ السكة یعبرعن معان متعددة، واسعة الدالالت فیقصد بالسكة النقود 
المتعامل بها على اختالف أنواعها من الدنانیر والدراهم وغیرها، كما یقصد بها أحیانا 

، في حین یعبر عنها آخرون بأنها قوالب الضرب التي النقوش التي تزین بها هذه النقود
  .تضرب بها النقود، ثم تطلق في النهایة على الوظیفة التي تقوم على ضرب النقود نفسها

فلذلك ال یجوز أن نهمل هذه المعاني إذا أرید للموضوع الكمال، فال بد من تناول السكة 
  .الت السكةبمعناها الواسع، فتندرج تحت هذا المعنى جمیع مدلو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ماهیة المسكوكات...........................................................الفصل األول

 5 

 :صناعة السكة: المبحث الثاني
قبل الدخول في تفاصیل صناعة السكة یتوجب علینا بدءًا التعریف بدار ضرب 
المسكوكات أو النقود، وقد اتفقت اآلراء على أن دار السكة هي المكان الخاص بصناعة 

كالذهب والفضة والنحاس المسكوكات إذ تحمل إلیه كمیات كبرى من المعادن الثمینة 
لتضرب بعد المعالجة وال سیما التنقیة من الشوائب  لتظهر مسكوكات معلومة الوزن ثابتة 

  .)2(، تصلح للتعامل في المعامالت المالیة والتجاریة)1(العیار
ومن األعمال التي كانت تختص بها دار الضرب في عاصمة الخالفة أیضا إنتاج 

محددة الوزن تحمل كتابات بارزة تشیر إلى الخلیفة أو األمیر الصنج وهي أقراص مستدیرة 
الذي أمر بصنعها، واسم النقد الذي یعبر علیها لضبط وزنه، ویحمل بعضها آیات قرآنیة 

  .)3(تشیر إلى الوفاء وعبارات دعائیة للخلیفة
وهذا العمل المتمثل في إجراء صناعة الصنج من مهام دور الضرب، ثم أسند إلى 

، ومن األعمال التي وصفت بها دور الضرب عامة في الدولة )4(عیار بعد إنشائهادار ال
، )5()من أنها تساهم في توفیر مورد مالي لبیت المال:( لمؤرخیناإلسالمیة ما ذكره أحد ا

وذلك ألنها كانت تأخذ أجرة على التجار في ضرب العمالت داخلها وبإذن من الحاكم أو 
                                                             

یقصد بالعیار النسبة القانونیة بین وزن المعدن الموجود في السكة ووزنها الكلي ویحدد هذا العیار بالنسبة : ـــــ العیار)1(
الذي یمثل الوزن الكلي فمثال عیار قطعة ذهبیة من السكة یعني أن هذه القطعة تحتوي على ) 24(أو العدد ) 1.00( للعدد

فالعیار هو معرفة نسبة النقاء في ) 22(زءًا من العیار القیراطي ج) 24) (21(من ألف جزء من العیار األلفي ) 875(
العملة المضروبة أو المسكوكة وقد اهتم الخلیفة األموي عبد الملك بن مروان بأمر العیار وحدد أصوله الشرعیة و اهتم 

في تحقیقي ما یتعلق بالدراهم العقد المنیر : السید موسى الحسیني المازنداني: بمعادلة النسبة بین الدینار والدرهم، أنظر
  .62ه، ص 1382، ایران، 2والدنانیر، مكتبة الصدوق، ط

ه ــ 2،1418محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ج:السلوك في معرفة دول الملوك، تح: ـــــالمقریزي)2(
  .206م،  ص1997

  .311، ص2ـــــ ابن المنظور، المصدر السابق، ج)3(
،  مكة المكرمة، 1، المكتبة الفیصلیة،ط)ه218ـــ 132(موارد بیت المال في الدولة العباسیة: ضیف اهللا الزهرانيـــــ )4(

  .24م، ص1943ه ــ1363
، القاهرة، 1عزیز سولایر عطیة، مطبعة مصر، ط: قوانین الدواوین،تح:  ــــ ابن مماتي، األسعد شرف الدین أبو المكارم)5(

  . 232م، ص1963ه، 1363
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یشار إلى هذه القیمة على أنها  همًا في كل مائة درهم تسكها وكان الخلیفة حیث أنها تأخذ در 
، وهذه األجرة على الرغم من قلتها وزهدها إال أنها تعتبر مصدرًا "ثمن الحطب وأجرة الضرب"

كما حرصت دار السكة في أعمالها على متابعة وتنفیذ التطورات .من مصادر بیت المال
یاسیة، من نقوش على العمالت وفق ما یصدر إلیها من الناتجة عن األحداث التاریخیة والس

دار الخالفة، ومن الوزراء من تعلیمات وتوجیهات بشأن النصوص، والهوامش واألسماء 
وشكل القطع، وكتابة مكان الضرب علیها، وسنة الضرب، وما إلى ذلك من التغیرات 

  .المرتبطة بتغیر الخلفاء والحكام والوزراء والوالة
هذه األعمال والمهام التي تقوم بها دور الضرب في الدولة اإلسالمیة إال  واضافة إلى

أنها تتركز وظیفتها في إصدار وضرب المسكوكات بأنواعها المختلفة، من دنانیر ذهبیة 
ومن خالل هذا یجدر بنا أن نتعرض بشيء من التفصیل .ودارهم فضیة وفلوس نحاسیة

  .  )1(وسك الدنانیر الذهبیة والدراهم الفضیة للطرق التي اتبعتها دور الضرب في صناعة
 :إعداد قوالب السكة .1

 قسم المختصون قوالب السك إلى قسمین قوالب محفورة مباشرة وقوالب مصبوبة، وقد
ورث العرب ضرب السكة بالقوالب المحفورة مباشرة والقوالب المصبوبة عن أصل بیزنطي، 
السیما وأن أحد دنانیر عبد الملك بن مروان ضربت على طراز هرقل وولدیه بقالب 

  .)2(مصبوب
 :القوالب المحفورة مباشرة .2

سكها  فهي أن یحفربها الرسم أو التصمیم المطلوب لكل وجه من وجهي العملة المراد
معكوسًا وسكون الحفر الخاص بكل من وجهي العملة على الشكل المحدد لذلك الوجه 
وبعمق معین بحیث تكون األجزاء البارزة في العملة من الكتابات ونحوها مجوفة وغائرة في 

                                                             
  .14ـــــ الزهراني، المرجع السابق، ص)1(
م 1965ه ــ 1385موسوعة النقود وعلم النمیات،فجر السكة العربیة، دار الكتب العلمیة، القاهرة، : ـــــ عبد الرحمن فهمي)2(

  .216، 210ص
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كل وجه وجهي القالب ویقوم بهذه العملیة عمال مهرة، یملكون من الدقة والمهارة ما یؤهلهم 
  .)1(ة الحفر على أكمل وجه وهذه القوالب عادة ما تصنع من الحدید أو البرونزإلتمام عملی

ذا ما حدث تلف لهذه  ٕ حیث أنهما من المعادن الصلبة التي تتحمل الضغط والختم والطرق وا
القوالب نتیجة كثرة االستعمال وطول المدة فإنه یتم استبدالها كلما تلفت أو تلف أجزائها 

على المسكوكات وهذه الطریقة أي طریق استخدام القوالب بسبب الضغط أو الضرب 
وهي الطریقة التقلیدیة التي : " المحفورة مباشرة في سك العمالت یؤكد أحد الباحثین أنها

اتبعها المسلمون إلنتاج قوالب للسك وهي أفضل من غیرها ألنها تساعد على إبراز الكتابات 
  .)2("كتابات ذات حروف محددة تماماً على السكة بشكل واضح فضًال عن أنها تعطي 

أنها وسیلة بطیئة كما أن السك بها یحتاج إلى نسخ : إّال أنه یؤخذ على هذه القوالب
كثیرة منها تتناسب مع إنتاج دور السك من العمالت فهي ال تقاوم الطرق المستمرة لمدة 

نقوش والكتابات طویلة دون أن تتعرض للتشقق أو النحت أو التأكل بشكل ال تظهر معه ال
  .)3(التي یحملها القالب

وهذا إنما یدل على أن إنتاج سكة معینة باسم حاكم معین وفي سنة معینة كان 
یتطلب توفیر عدة قوالب محفورة مباشرة بهذا التاریخ، ومثل هذه القوالب كان بحاجة إلى 

وافر لعدد كبیر وقت طویل لتنقش علیها كتابات كثیرة دقیقة ومعكوسة، وهو أمر لم یكن لیت
یشتغل "  )4(من النقاشین الذین كان كل منهم بحاجة إلى تمرین طویل حیث یقول ابن بعرة

  ".بشيء سوى نقش السكة لیتفنن فیها بكثرة استمراره فال تحكیه الزغلیون

                                                             
الصفا، مكة المكرمة، زیف النقود اإلسالمیة من صدر اإلسالم حتى نهایة العصر المملوكي، مطابع : ـــــ الزهراني)1(

  .64م ، ص1993_ه1413
  .209ـــــ عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص)2(
ه، 1400م ــ 1979ه، 1399العملة وتاریخها، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ـــــ حسن محمود الشافعي)3(

  . 80م، ص1980
عبد الرحمن فهمي، لجنة احیاء : األسرار العلمیة بدار الضرب المصریة، تح كشف:ـــــ الذهبي، منصور بن بعرة الكاملي)4(

  .8م ، ص1966هـ ــ1385التراث اإلسالمي، القاهرة، 
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م، حیث 695/ ه76وطریقة السك بالقوالب المحفورة ظهرت في السكة اإلسالمیة منذ سنة 
  .)1(بد الملك بن مروان ضرب بقالب محفورًا حفرًا مباشراً وجد دینار بصورة ع

 : القوالب المصبوبة .3
التأخیر ( وهي القوالب التي جاءت لتعالج أخطاء القوالب المحفورة ویتالشى بها اإلبطاء

والتآكل والنحت الذي ینتج عن شدة الضرب، وهذه القوالب المصبوبة ) في إنتاج المسكوكات
تخدم قالب محفور من الرصاص لكونه من المعادن المرنة صنعت من الرصاص حیث یس

ن حدث أي خطأ في عملیة  ٕ اللینة، ومن السهولة الحفر علیه وتشكیله حسب الحاجة حتى وا
  .)2(الحفر أو النقش المطلوب

وقد كانت هذه  وقد استخدمت قوالب الرصاص في إنتاج قوالب أخرى من طینة لذنة
  .)3(الطینة الفخاریة تجفف ثم تحرق وتصبح في ذاتها قالبًا من القالب األصلي المحفور

والظاهر أن السكة اإلسالمیة قد أنتجت بقوالب مصبوبة بحیث كانت هذه الطریقة مفضلة 
  .في إنتاج السكة بأعداد ضخمة تتناسب وحاجة الدولة إلیها

  : إعداد خامات السكة .4
ة السكة أو خامات السكة المعدن الخام المصهور الذي تضرب منه یقصد بسبیك

الدنانیر والدراهم، وتعد مسألة تهیئة سبائك المسكوكات من األمور المهمة جدًا كونها تتطلب 
  .)4(مهارة ودقة كبیرتین كون سبائك المسكوكات تختلف من عملة ألخرى

لدراهم الفضة تتم بتخلیص حیث أن األساس في سبیكة الدنانیر الذهب وفي سبیكة ا
  .)5(كل معدن مما قد یكون مختلطا به من الشوائب وتصفیته في دار الضرب وضبط عیاره

                                                             
  .210ـــــ عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص)1(
  . 8م، ص1999النقود ودور الضرب في اإلسالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، : ـــــ ابراهیم القاسم رحاحلة)2(
  .64زیف،المرجع السابق، ص:ـــــالزهراني)3(
  .214، 213ـــــ عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص)4(
  .16ـــــ ابن بعرة، المصدر السابق، ص)5(
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وفي حالة الضرب تحول السبیكة إلى أسیاخ أو قضبان رقیقة بالطرق والتصفیح عن     
طریق المطرقة والسندان ثم تقطع إلى أقراص بواسطة مقراض خاص توزن كل قطعة على 

یقطع منها الزائد إلى أن تساوي الوزن المطلوب ثم تضرب على الوجهین بالسكة حد، و 
  .)1(المحفورة

  :إعداد سبائك الدنانیر  - أ
نانیر تعد من أقدم الطرائق التي اتبعت منذ أقدم العصور اإلسالمیة في دور  فسبائك الدّ

یضرب ( ضرب النقود اإلسالمیة التي بدأت منذ عصر الخلیفة عبد الملك بن مروان إذ كان
  ). )3(والبهرجة )2(المال للسلطان مما یجتمع له من التبر وخالصة الزیوت والستوقة

السبیكة وختمها بالقالب إنما یعني األدوار الرئیسة التي یمر بها  وفي الواقع إن إعداد
، ولعل أقدم الطرائق التي كانت )4(المعدن الخام حتى یصبح عیاره معتمدًا للختم علیه بالسكة

  .)5(تستعمل في تهیئة السبیكة للسك هي الطریقة الجافة أو طریقة التجفیف
بالفضة في النار عدة مرات، وذلك كلما  والمعروفة بالتعلیق أي سبك الذهب المخلوط

ترده إلى النار في التعلیق ال یثبت إال الذهب الخالص الناصع لكمال طبیعته وتفارقه الفضة 
، ومعها الیسیر من الذهب الضعیف القوة الذي لم ینته ولم یبلغ   .)6(المخالطة قهرًا

متساویة، في كل واحد بأوزان ) جفان( فتتلخص هذه الطریقة في أن یؤتى بأربعة أقداح
منهم من الذهب والفضة والتراب والنخال والطین مساو لآلخر، وعلَّق الجمیع في وقت واحد، 
، بحیث ال یكون بعضهم فوق بعض، ویحاذیهم العمل بتتابع إلى حد  وأوقد علیهم وقیدًا واحدًا

                                                             
  .21ـــــ ابن بعرة، المصدر السابق، ص)1(
اهم وهو الزیف البهرج الذي الخیر بفتح السین المشددة وقد تضم وتشدید لتاء ما یغلب علیه الغش من الدر : ـــــ الستوق)2(

  .7م، ص1981ه، 1401فیه، والسترقة حرام أخذها، أنظر، أحمد الشرباصي، المعجم االقتصادي اإلسالمي، دار الجیل، 
البهرج هو الردئ من الدرهم، ویقال الزائف، والبهرج أو البهرجة ما یرده التجار من الدراهم، أنظر، أحمد : ـــــ البهرجة)3(

  .56اصي، المرجع نفسه، صالشرب
  .17، 16ـــــ ابن بعرة، كشف، المصدر السابق، ص)4(
  .ـــــ المصدر نفسه)5(
  .69ــابراهیم القاسم رحاحلة، المرجع السابق، ص)6(
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، على إن الذهب الذي تحقق ت عیاره وخلوصه الكمال خرج الجمیع عیارًا واحدًا محققًا محررًا
من الفضة لو علق بعد ذلك مرة أو مرتین لم یخرج منه في مرات التعلیق سوى الذهب 

وكلما زدته تعلیقًا خرج منه الذهب في المرة الثانیة أعلى من األولى والثالثة ) الرديء( الدون
معلوم ال  أعلى من الثانیة والرابعة أعلى من الثالثة في التعلیق إلى أن یقف المثقال على حد

، ویصیر على شدة النار وقوته ویثبت في التعلیق وقد عاد مثقاله ثلث ربع  تقبل النقص أبدًا
، على أن معرفة عیار السبائك الذهبیة لم )1(مثقال، ثم بعد ذلك ال ینقص في التعلیق أبداً 

ارنة نقاء یكن أمرا تقلیدیا إلى هذا الحد بل كان مقدار النقاء یتم بمعرفة الوزن أوًال ثم مق
  .)2(الذهب أي ذهب السبیكة بأخرى معروفة العیار عن طریق محك خاص

لهذا فإن هذه المراحل تؤدي إلى تنقیة الذهب مما یخلط به من معادن أخرى بوصفها 
خطوة تمهیدیة لتحدید عیاره وما أن یتم ضبط العیار حتى تأتي مرحلة ضرب الدینار 

  .)3(الذهبي
  :إعداد سبائك الدراهم  - ب

طریقة تهیئة سبائك الدراهم أسهل من طریقة إعداد سبائك الدنانیر والسیما أن  تعد
الدراهم اإلسالمیة كانت عبارة عن صفائح رقیقة من الفضة قد ضرب علیها بقالب الدارهم 
من الوجهین، وذلك بعد التأكد من نقاء الفضة أثناء عملیة التصفیة للفضة، وجالء القطع 

لب، أما إذا كانت غیر صالحة للسك، فإنه تجرى علیها عملیة المدورة ثم ختمها بالقا
التصفیة، بأن تؤخذ الفضة في بوتقة مقعرة من مخلوط، نصف جیر مطفى والنصف اآلخر 
من رماد مغربل، تخلط الجمیع بقلیل من الماء مع الفضة ثم الرصاص ثم تجعل علیه الفحم 

                                                             
  .13ـــــ ابن بعرة، المصدر السابق، ص)1(
  .18ـــــ المصدر نفسه، ص)2(
  .75ـــــ رحاحلة، المرجع السابق، ص)3(
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فتؤخذ الفضة خالیة من  وینفخ تحته حتى تنصهر الفضة ویحترق الرصاص ویحجر
  .)1(الشوائب

وعلى أي حال فإن الدراهم كانت تصنع سبائكها من مخلوط الفضة الذي یضاف إلیه 
جزء من الرصاص من یتقوى من صالبة الصفائح الفضیة الرقیقة وهذه الصفائح  تقص منها 

اللیمون الدراهم ثم تجلى بعد ذلك عن طریق حمیها في وعاء، وتطفأ وهي ساخنة في ماء 
حتى إذا ظهر بیاض الفضة جلیت بالرمل الناعم، ویختم علیها بعد تجفیفها بالنخالة وتغربل 
منها، وما بقى من فضالت السبائك نتیجة الفض یسبك من جدید، وتعمل دراهم كما حدث 

  . )2(في بقیة السبیكة حتى ما إذا بقي درهم واحد یسبك ثم یجلى ویختم علیه
  :إعداد سبائك الفلوس  - ج

، وعلى الرغم من أن  تعد مسالة إعداد سبائك الفلوس النحاسیة من المسائل الدقیقة جدًا
ابن بعرة أورد معلومات تفصیلیة عن إعداد سبائك الدنانیر والدراهم إال أنه لم یزودنا 
بمعلومات تفصیلیة عن طریقة إعداد سبائك الدراهم النحاسیة إّال أن بعض المصادر 

أسهبوا في ذكر طریقة إعداد سبائك الفلوس التي كانت  )3(قلقشنديالتاریخیة و منها ال
ّ یخرج على شكل قضبان ویقطع ثم  تتلخص في سبك النحاس األحمر حتى یصیر كالماء ثم
ترجع وتسبك بالسكة وینقش على أحد الوجهین اسم السلطان ولقبه ونسبه على الوجه اآلخر 

  .)4(اسم بلد الضرب وتاریخ السنة التي ضرب بها
والجدیر بالذكر أن الفلوس بعضها یصنع من النحاس األحمر، والبعض اآلخر یصنع 
من البرونز وهو عبارة عن مخلوط من النحاس األحمر والقصدیر، ومن السهل التفریق بین 

                                                             
  .333، صالمصدر السابقـــــ ابن مماتي، )1(
  .25ـــــ ابن بعرة، المصدر السابق، ص)2(
محمد : ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تح)ه831ت ( شهاب الدین أحمد بن علي أبو العباس : ـــــ القلقشندي)3(

  .424ـم، ص1987 -هـ1407حسین شمس الدین، دار الفكر، بیروت، 
  .74، 73جع السلبق، صـــــ رحاحلة، المر )4(
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النوعین بالعین المجردة، وبالنظر إلى لون كل سبیكة بعد إجراء عملیات التنظیف علیها 
  .)1(المعة بینما تظهر خامة البرونز ذات لون نحاسي متأكسدتظهر خامة النحاس حمراء

ومن هنا یمكن القول بأن طریقة إعداد سبائك الفلوس النحاسیة كانت تتم بطریقتین األولى 
طریقة الضرب بالقالب على أجزاء مستدیرة مأخوذة من قضبان معدنیة مسبوكة، أما الطریقة 

فلوس مع الضغط على السبیكة وهي لینة بقوالب الثانیة فهي طریقة الصب في قالب معین لل
  . )2(معدنیة تطبع من الوجهین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .25ـــــ ابن بعرة، المصدر السابق، ص)1(
  .234ـــــ عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص)2(
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 :األنواع الرئیسیة للسكة اإلسالمیة: المبحث الثالث
تعامل العرب قبل اإلسالم وبعده بالعدید من الوحدات النقدیة التي كانت تأتي من 
أماكن وبلدان مختلفة، وقد كان لهذه  الوحدات النقدیة المصنوعة من مختلف أنواع المعادن 
أثرًا إیجابیًا في تسهیل الفعالیات التجاریة التي تجري في األسواق من عملیات بیع وشراء أي 

مثل أجزاء للعمالت المتداولة وهذا ما سنوضحه وبشيء من التفصیل عن طریق أنها كانت ت
  :ذكرنا لهذه األنواع

  :الدینار الذهبي وأجزاؤهــــ )1
دنَّر وجه فالن : فأصحاب اللغة یقولون أن اشتقاق الدینار جاء من التَّدنیر، والتأللؤ

 ُ و جُل َ ُ أي مضروب م دَ نَّر ُ هو : مجعول دینارًا وقال أصحاب الرأيإذا ثألأل، قالوا والدَّینار م
ُ على من منعه من  ُ مضمونان اسمًا واحدًا فهو دین لمن أنفقه في وجوهه، ونار دین ونار

  .)1(حقه
والدینار هو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبیة عند العرب، ولفظ دینار هي غیر 

المشتق ) Denarices _ aureus(عربیة، حیث اشتقها العرب من اللفظ الیوناني االتیني 
أي عشرة، ولقد عرف العرب هذه العملة الرومانیة الذهبیة وتعاملوا ) Deni(عند الروم من 

  .)2(بها قبل اإلسالم وبعده
ومن أهل الكتاب من إن  ﴿: وقد ورد ذكر الدینار في القرآن الكریم في قوله تعالى

  .)3(﴾إلیك تأمنه بقنطار یؤده إلیك ومنهم من إن تأمنه بدینار ال یؤده
والدینار البیزنطي مستدیر الشكل، یحمل على أحد وجهیه صورة اإلمبراطور 
البیزنطي، وقد عاصرت الدنانیر الهرقلیة الفترة اإلسالمیة األولى وكانت تحمل صورة هرقل 

                                                             
داني، أبي محمد الحسن بن أحمد)1( ّ : ، تح)الذهب والفضة(الجوهرتین العتیقتین المائعتین من الصفراء والبیضاء : ـــــ الهم

  .74م، ص2009ه، 1430لقومیة، القاهرة، أحمد فؤاد باشا، دار الكتب والوثائق ا
، ناهض عبد الرزاق 134، ص1،بیروت، ج1تاریخ التمدن االسالمي،منشورات دار مكتبة الحیاة،ط:ـــــ جرجي زیدان)2(

  .9م،ص2006-هــ 1426،عمان،1الدینار العربي االسالمي،دار المناهج،ط:دفتر القیسي
  .75ـــــ سورة آل عمران، اآلیة)3(
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لى جانب كل منهم صلیب  ٕ وحده، أو صورته وعلى جانبیه ولداه هرقلیانوس وقسطنطین، وا
خر یتوج الرأس، وعلى الوجه الثاني للدینار صورة للصلیب قائم على باإلضافة إلى صلیب آ

  .)1(مدرجات أربعة مع بعض العبارات المسیحیة، ومكان الضرب باألحرف الیونانیة والالتینیة
والثلث ) Semis(وهناك أجزاء للدینار كالتي وجدت في مصر من قطع النصف دینار 

)Tremis ( والثلثین، والربع)Quadrams ( قد أشیر إلى هذه العمالت كلها في أوراق و
البردي والظاهر أن اصدار مثل هذه األجزاء من الذهب یعود إلى هدف الدولة في تسهیل 

  .)2(أمور الشراء والبیع
  :الدرهم الفضي وأجزاؤه )2
األول یدل على أنه وحدة كیل للسوائل والمعنى : الدرهم لفظة تدل على معنیین: لغة  - أ

نقدیة للتداول أي من وحداث العملة الفضیة في نظام السكة عند العرب الثاني أنه وحدة 
  .والمسلمین وهو األخص بالدارسة

التي انتقلت  Drachmaدراخما ) الیونانیة(وكلمة الدرهم مشتقة من الكلمة اإلغریقیة 
راهم) درهم(وفي العربیة ) درم(بصیغة    . )3(وجمعها دّ

ُ لغت م ُ والدّرِه م أن  )5(، ویذكر ابن منظور)4(ان، والدرهم بفتح الهاء أفصحویقال أن الدَّرهَ
إن : ، فقیل"والدرهم لغتان فارسي معرب: " لفظة الدرهم غیر معربة، حیث جاء في اللسان

  .)6("مشتقة كلمة دراخمة الیونانیة:" كلمة درهم
  
  

                                                             
، 2الدینار اإلسالمي في المتحف العراقي، الدینار األموي والعباسي، دار الوثائق، ط: ـــــ ناصر السید محمود النقشبندي)1(

  .97، ص1م، ج2002ه، 1423دمشق، 
  .98، 97الدینار، المرجع السابق، ص: ـــــ النقشبندي)2(
رهم األموي المضروب على الطراز : ـــــ النقشبندي)3(   .7م، ص2008ه، 1428، دمشق، 3اإلسالمي، دار الوثائق، طالدّ
  . 75ـــــ الهمداني، المرجع السابق، ص)4(
  .199، ص12ـــــ ابن منظور، المصدر السابق، ج)5(
  .9النقود، المرجع السابق، ص: ـــــ فهمي)6(
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  :اصطالحاً   - ب
العلماء الدرهم وحدة من وحدات الوزن في الدولة اإلسالمیة، كما اعتبروه أیضا  اعتبر

  .)1(وحدة عملیة نقدیة من وحدات العمالت التي تعامل بها العرب
  .)2("الدرهم قطعة من الفضة مضروبة للمعاملة:" وقد ورد في المعجم

من ) النقد(لة استعاروا استعمال الدرهم في المعام: "ویذكر بعض الكتاب أن العرب
الفرس، إذ كانت األقالیم الشرقیة من العالم اإلسّالمي تتعامل بالدرهم أي أنها كانت تتبع 

  .)3("قاعدة الفضة باعتبار الدرهم الفضة هو نقدها الرئیسي
وشروه بثمن بخس ﴿:وقد جاء الدرهم في القرآن الكریم بصیغة الجمع في قوله تعالى

  .)4(﴾لزاهدیندارهم معدودة وكانوا فیه من ا
وقد ورد لفظ الورق في القرآن الكریم على أنه النقود الفضیة حیث جاء في قوله 

  .)5(﴾فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینة ﴿: تعالى
ــــ  50هم في الشرع كیل أو وزن لعدد من حبات القمح أو الشعیر یتراوح ما بین ر والد

ــــ  8ویحسب الدانق بمعدل وزن من )6(دانق 6إلى حبة غیر مقشورة، والحبة بدورها تقسم  60
  .)7(حبات شعیر 10

                                                             
محمد أحمد : المكیال والمیزان، تح أبي العباس نجم الدین األنصاري، اإلیضاح والتبیان في معرفة: ـــــ ابن الرفعة)1(

  .61م، ص1980ه، 1400إسماعیل الخاروف، دار الفكر، دمشق، 
  .282، ص1المعجم الوسیط، دار الفكر، القاهرة، ج: ـــــ إبراهیم أنیس وآخرون)2(
  .10م ، ص1964النقود العربیة ماضیها وحاضرها،دار القلم،القاهرة،:ـــــ عبد الرحمن فهمي)3(
  .20سورة یوسف، اآلیة ـــــ )4(
  .19ـــــ سورة الكهف، اآلیة )5(
كلمة فارسیة األصل ومعناها حبة، والدانق ثمان حبات وخمسًا حبة من حبات الشعیر المتوسطة التي لم : ـــــ الدانق)6(

خرنوب عند  وهو عند الیونان حبتا" دانك" تقشر، وقد قطع من طرفیها مما امتد، وقیل الدانق سدسد الدرهم وهو معرب 
، أنظر المرجع : أحمد الشرباصي: المسلمین حبات وثلث، وفي سنة ست وسبعین جعل عبد الملك الدانق قیراطین ونصفًا

  .149السابق، ص
  . 7ـــــ النقشبندي، المرجع السابق، ص)7(
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ویختلف وزن الدرهم باختالف وحدات القیاس في األقطار اإلسالمیة، وهناك جهود 
بالنسبة إلى الغرامات الشائعة االستعمال في ) التقلیدي(بذلت لتبین وزن الدرهم القانوني 

  .)1(أیامنا الحاضرة
" عیار"لى النمط الذي سارت علیه األمم السابقة في وزن وقد سار المسلمون ع

 4،11یتراوح ما بین ) م628ــــ  590(الدرهم، فقد كان وزن الدرهم في عهد خسرو الثاني 
ل الوزن فقد كانت 4،15و غرام، ولما جاء الخلیفة عمر بن الخطاب ـــ رضي اهللا عنه ــــ عدّ

، والدرهم سبعة أعشار أي  20المسكوكات مختلفة في أوزانها فالدینار  قیراطًا  14قیراطًا
  .)2(قیراطاً  20قیراطًا والدینار أكثر من  15ومنهم من جعل الدرهم 

  :الفلس النحاسي وأجزاؤه )3
س  :لغة  - أ وس في الكثیر، وبائعه فالَّس، وأفُل ُل س، وفُ لس معروف والجمع في القلة أفُل الفَ

فلسًا كأنما  ُ فلس إفالسًا أي صار م ُ الرجل، أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، ی
  .)3(صارت دراهمه فلوسًا وزیوفاً 

الفلس عملة یتعامل بها مضروبة من غیر  «:ولقد جاء تعریف الفلس في المعجم
، وهناك إشارة أن )4(»الذهب والفضة الخالصة أو المغشوشة، وراج بها التعامل بین الناس

الفلس كلمة مشتقة من الیونانیة، وأنَّ العرب استعاروها من البیزنطیین، وكانت 
  .)Follis()5(تسمى

                                                             
  .7ـــــ النقشبندي، المرجع السابق، ص)1(
  .9ـــــ المرجع نفسه، ص)2(
: القاموس المحیط،تح:،الفیروز آبادي،مجد الدین محمد بن یعقوب165، ص6صدر السابق، مجـــــ ابن منظور، الم)3(

  .523م،ص2005_ه1426،لبنان،8محمد نعیم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة ط
، 8محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: القاموس المحیط، تح: ـــــ الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب   

  . 523م، ص2005ه ـــــ 1426لبنان، 
  .700، ص2المعجم، ج: ـــــ إبراهیم أنیس وآخرون)4(
  .11ـــــ فهمي، المرجع السابق، ص)5(
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لما كانت في المبیعات : "كعملة فذكروعلل المقریزي استخدام الناس الفلوس النحاسیة 
محقرات نقل عن أن تباع بدرهم، أو بجزء من إنتاج الناس من أجل هذا في القدیم والحدیث 
من الزمان إلى شيء سوى الذهب والفضة یكون بإزاء تلك المحقرات، وأخذوا یجعلون بإزاء 

  .)1("هذه المحقرات نحاسًا یضربون منه الیسیر قطعًا صغارًا تسمى فلوساً 
نقودًا مساعدة تفید في مرونة العملیات : " كما أن البعض عد الفلوس النحاسیة

ها لم تكن لها قوة الذهب والفضة، حتى أن  التجاریة وشراء الحاجیات القلیلة التكالیف، إال أنّ
الخلفاء والحكام لم یحددوا لها قاعدة معینة في ضربها كما هو متبع في حال ضرب الدنانیر 

  .)2("ة والدَّراهم الفضیةالذهبی
، مع )3(ویشار إلى أوزان الفلس أو الفلس الكبیر أو نصف الفلس بالقیراط أو الخروبة

اختالف األوزان، ویمكن القول بأن التطور الذي حدث أو طرأ على الدَّینار والدرهم، هو نفسه 
  .)4(الذي حدث في ضرب السكة النحاسیة في فجر اإلسالم بوجه عام

حدید هذه األوزان والنقوش، وذلك ما أشار إلیه غیر واحد من الباحثین ولضبط وت
وا أن الدولة جعلت نسبة شرعیة محددة للتعامل بین الفلس والدرهم، كما الحال في النسبة  وأكدّ

فلسًا تساوي  48أي أن كل  48/ 1بین الدرهم والدینار وأن النسبة بین الفلس والدرهم هي 
، وأقدم فل ه، 17على طراز عملة هرقل سنة" قنسرین"س ضربه العرب ظهر في درهما واحدًا

  .)5("عمر بن الخطاب" واسم الخلیفة المنقوش علیه
  

                                                             
  .157ـــــ المقریزي، النقود، المصدر السابق، ص)1(
الرابع، األردن، الیرموك للمسكوكات، منشورات جامعة الیرموك، العدد : الفلوس النحاسیة، مجلة: ـــــ خلف الطراونة)2(

  .39م، ص1992ه، 1412
القراریط جمع لكلمة قیراط والقیراط وحدة وزن، أما الخراریب فهي جمع لكلمة خروبة والخروب : ـــــ القراریط والخراریب)3(

  . حبة الخروب یوزن بها: شجر مثمر من الفصیلة القرنیة ثماره قرون تؤكل وتعلف الماشیة وهي في اصطالح الصاغة
النقود بین القدیم والحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة عن العملة في العالم العربي، دار المعارف، : ـــ محمود الشافعيــ)4(

  .19، 18م، ص1983هـ ـــــ 1403القاهرة، 
  15ـــــ المرجع نفسه،ص)5(
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  مالمسكوكات في زمن الرسول صلى اهللا علیه وسل: المبحث األول
الوحي على الرسول صلى اهللا علیه وسلم وأبلغ بالقرآن الكریم دستور نزل  اعندم

المسلمین، وردت في نصوصالقرآن الكریم لفظة الدینار والدرهم، حیث جاء ذكر الدینار في 
، كما )1(﴾دمت علیه قائما ومنهم من إن تأمنه بدینار ال یؤده إلیك إال ما﴿:سورة آل عمران

، كما ورد ذكر )2(﴾وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴿:جاء ذكر الدراهم في سورة یوسف
  .)3(﴾فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدینة ﴿ :الورق وهو الفضة في سورة الكهف

عن أبي موسى : األحادیث النبویة الشریفة  ومنهاكما ورد ذكر الدینار والدرهم في 
إن هذا الدینار والدرهم  «: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: األشعري رضي اهللا عنه قال

قال : ، وعن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال)4(»أهلكا من كان قبلكم وال أراهما كال مهلیكیكم
دینار والدرهم الذي إنما همه دینار ودرهم نفس عبد ال « :رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  . )5(»یصیبه فیأخذه
إذن من خالل نصوص القرآن واألحادیث النبویة الشریفة عرفنا أن  اسم الدینار 
والدرهم بقي كما هو الحال علیه قبل اإلسالم حتى عهد الرسول صلى اهللا علیه وسلم وبعد 

  .نقود التي كانت متداولة قبل اإلسالمفتحه لمكة ونشره لإلسالم لم یحدث تغییر على ال

                                                             
  .75اآلیة : سورة آل عمران)1(
  .20اآلیة : سورة یوسف)2(
  .19سورة الكهف اآلیة )3(
حسام الدین القدسي، دار الكتاب العربي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: مي، نور الدین علي بن أبي بكرالهیث )4(

  .245، ص10، ج)د ت(بیروت، 
موسوعة النقود العربیة اإلسالمیة، دار أسامة للنشر والتوزیع،بغداد، : ، ناهض عبد الرزاق القیسي248، صنفسه )5(

  .22م، ص2002
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أما عن طبیعة النقود التي كانت سائدة في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم فقد 
أثبتت المصادر التاریخیة أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم أقر االعتراف بالنقود األجنبیة 

  .)1(التي كانت متداولة قبل اإلسالم بل فرض الزكاة بها
ن أن الحكم المركزي في المدینة المنورة كان قادرا على إنشاء دار وعلى الرغم م

، إال أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم قد آثار التریث في هذا )2(لضرب للعمالت اإلسالمیة
  :  األمر وقد عللت الروایات التاریخیة ذلك األمر بجملة من األسباب ولعل من أهمها ما یلي

انشغال الرسول صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه بنشر مبادئ الدین اإلسالمي الحنیف   .1
 .ومقاومة المشركین وتثبیت وتوطید أركان الدولة الجدیدة

حرص الرسول الكریم صلى اهللا علیه وسلم على مصالح الناس ومكاسبهم  .2
ت في ، ألن مسألة إصدار مسكوكات جدیدة قد تؤدي الى حدوث اضطرابااالقتصادیة

المعامالت التجاریة، أي بمعنى آخر أن استبدال العمالت القدیمة بعملة جدیدة یحتاج 
الى وقت وقناعة واعتیاد من قبل الناس على التعامل بها وال سیما أن التغییر في 

 . )3(العمالت لم یكن لیتم دفعة واحدة بل یحتاج لفترات زمنیة طویلة جدا
الدخول في مواجهات عسكریة بل وربما اقتصادیة  تجنب الرسول صلى اهللا علیه وسلم .3

مبكرة مع الدولتین البیزنطیة والساسانیة، ألنهما كانتا تحتكران إصدار العمالت ألن 
إصدار مسكوكات إسالمیة جدیدة من وجهة نظرهما یعد بمثابة تحدي لهذین 

 .)4(الدولتین
 

                                                             
، 224م،ص1989ه ـ 1409، بیروت، 1محمد عمارة، دار الشروق، ط: األموال، تح: ابن سالم، أبي عبید القاسم )1(

، 1النقود اإلسالمیة وأهمیتها في دراسة التاریخ واآلثار والحضارة، مكتبة زهراء للشرق، ط: عاطف منصور محمد رمضان
ت وكتابة التاریخ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، المسكوكا: ، ناهض عبد الرزاق القیسي40م، ص2008القاهرة، 
  .21م، ص1988

  .29رحاحلة، المرجع السابق، ص )2(
  .81م،ص 2015_ ه1436، عمان، 1المسكوكات اإلسالمیة، دار الفكر، ط: سعد رمضان الجبوري )3(
  .نفسه )4(
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هیة التي یتطلب تطبیقها الحاجة الماسة إلى تنظیم الكثیر من األمور والقضایا الفق .4
 .)1(وجود عمالت نقدیة السیما مسألة جبایة وتنظیم الزكاة

وتؤكد إقرار الرسول صلى اهللا علیه  وقد أوردت المصادر التاریخیة أدلة وشواهد تثبث
وسلم للنقود األجنبیة منها الروایة التي ذكرها اإلمام على بن أبي طالب رضي اهللا عنه حیث 

زوجني الرسول صلى اهللا علیه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانون درهما وستة : "یقول
  . )2("دوانق

إلى ذلك فإن النبي صلى اهللا علیه وسلم وزع على أصحابه الدنانیر البیزنطیة  أضف
  .)3(التي أرسلها ملك الروم هرقل كهدیة له

فضال عن ذلك فإن هناك الكثیر من األمثلة األخرى نذكر منها مثال ما ذكره ابن 
حاجب بن زرارة  إنه لما وفد إليَّ النبي صلى اهللا علیه وسلم عطارد بن:" إذ یقول)4(عبد ربه

وهو رئیس تمیم وأسلم على یده، أهدى للنبي صلى اهللا علیه وسلم الحلة التي كان قد كساه 
  ".بها كسرى فلم یقبلها، فباعها الى رجل من الیهود بأربعة آالف درهم

ومن خالل هذا یمكن القول أن النقود في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم لم یطرأ 
  .من حیث الشكل أو المضمون أو الوزن علیها أي تغییر سواء

ویالحظ أن النقود المزیفة كانت موجودة في عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم 
، كذلك قوله صلى اهللا علیه )5(بداللة أنه نهى عن كسر سكة المسلمین الجاریة بینهم

، )6(»همكان أحدهم یأخذ الدرهم الجید ویطرح مكانه الدرهم المزیف ویقول درهم بدر «:وسلم
                                                             

  .81الجبوري، المرجع السابق، ص )1(
ه، 1421، القاهرة، 1علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط: الطبقات الكبرى، تح: الزهري، محمد بن  سعد بن منیع )2(

  .20، ص10م، ج 2001
  .367المصدر السابق، ص: ابن سالم )3(
  .344، ص2مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: األندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه، تح )4(
  .81المرجع السابق، ص: الجبوري )5(
، 2013، 35ة، العددالمعاني والدالالت الحضاری: تعریب النقود والدواوین في العصر األموي:نازدار عبد اهللا المفتي)6(

  .183ص



 تطور حركة سك النقود من العهد الراشدي الى األموي.......................الفصل الثاني

 22 

وذلك ألن عملیة كسر السكة قد تؤدي إلى التزییف والتدلیس وااللتباس وهي من األمور التي   
  . )1(نهت عنها الشریعة اإلسالمیة السمحة

والشيء الجدیر بالذكر أنَّ الرسول صلى اهللا علیه وسلم قد أرشد الناس إلى قیاس 
تعاملون عند قدوم رسولنا الكریم بالعدد النقود بالوزن ال بالعدد ألن  أهل  المدینة كانوا ی

  .)2(فأشار إلیهم إلى ضرورة وزن الدراهم
والجدیر بالذكر أن هذه الدراهم والدنانیر في ذلك العصر كانت معلومة الوزن معروفة 

  :المقدار وقد أكد ذلك كثیر من العلماء منهم
معلومي المقدار في ذلك والحق أنهما ـ الدینار والدرهم كانا :" )3(ابن خلدون حیث قال

:" في قوله )4(، كذلك النویري"العصر لجریان األحكام یومئذ بما یتعلق بهما من الحقوق
الصحیح الذي یتعین اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمنه صلى اهللا علیه وسلم 

وبها تتعلق  كانت معلومة بالوزن معروفة في المقدار، وهي السابقة الى األفهام عند اإلطالق
  ".الصالة وغیرها من  الحقوق والمقادیر الشرعیة

وعلى ذلك یتأكد أن الدینار والدرهم الشرعیین كانا معلومان مقدران في عهد النبي 
صلى اهللا علیه وسلم، والصحابة من بعده، وقد بین العلماء هذه األوزان وحددوا مقدارها 

أنَّ الدراهم الفارسیة كانت على ثالثة أوزان :" )5(ذكربالنسبة للدراهم والدنانیر فمثال الماوردي ی

                                                             
  .15، 14الزهراني، المرجع السابق، ص )1(
، )العتق( كانت الدراهم الفضیة في صدر اإلسالم ، هي السود الوافیة لقلة الفضة وكثرة النحاس وهي البغلیة، والطبریة )2(

وكانت األولى تزن ثمانیة دوانق مما أوجد مشكلة في دفع الزكاة، حیث اتفق الفقهاء على حمل الزیادة األكبر على نقص 
  .263األصغر، فجعلوها درهمین متساویین كل واحدة ستة دوانق، ابن سالم، المصدر السابق، ص

  .225ابن خلدون، المصدر السابق، ص)3(
  .15ت، ص_، د6رح المهذب، دار الفكر، بیروت، جالنووي، المجموع ش)4(
  .33الماوردي، األحكام السلطانیة، المصدر السابق،  ص )5(
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ـ وهي الدراهم  البغلیة،  ودرهم وزنه اثنا  )1(منها الدراهم علو وزن المثقال ـ عشرون قیراط
  "عشر قیراطا، ودرهم وزنه عشر قراریط

إذن یمكن تلخیص ما توصل إلیه العلماء والفقهاء من تقدیر أوزان الدنانیر والدراهم 
  . )2(صر التشریع بأن كل عشرة أوزان الدراهم تساوي سبعة أوزان الدنانیرفي ع

  :وقد ورد ذلك بالحبوب على رأیین
وهو أنَّ الدرهم سبعون حبة من متوسط ) رحمه اهللا تعالى(رأي قال به اإلمام أبو حنیفة 

  .القمح أو الشعیر ، وأما المثقال عند فهو مائة حبة
الدرهم یساوي خمسون وخمسا حبة،وأن المثقال یساوي ورأي قال به الجمهور وهو أن 

  .)3(عندهم اثنتان وسبعون حبة
غ ، وأما 4,25وقد حرر المحققون وفق ما یساویه بالغرام وذكروا أن الدینار یساوي 

غ وذلك من خالل ما توصلت الیه الكثیر من الدراسات حول  2,975الدرهم فإنه یساوي
  .)4(في المتاحف المعاصرةالمسكوكات وصنج السكة المحفوظة 

ومن خالل ما تم ذكره یتضح بأن الرسول صلى اهللا علیه وسلم لم یقم بإجراء أي تغییر 
على أوزان النقود أو أشكالها ولم یقم بإصدار مسكوكات إسالمیة خاصة به بل عمل على 

على  إتباع سیاسة اقتصادیة أراد عن طریقها الحفاظ على مصالح الناس اإلقتصادیة والعمل
تطبیق الشریعة اإلسالمیة السمحة عبر إقرار النقود األجنبیة لتسهیل  عملیة جبایة الزكاة 

 .وتنظیمها
 

                                                             
وحدة وزن تساوي حبتا خروب وهو نصف دانق وال یتخذ وزنه حالیا إال لوزن الماس واألحجار الكریمة، : القیراط )1(

النقود، المصدر السابق، : ، المقریزي)7/3(ثة أسباع حبةوالقیراط الشرعي وزنه ثالث حبات من حب الشعیر المتوسط وثال
  .97ص

  .15النووي، المصدر السابق، ص )2(
  .263ابن خلدون، المصدر السابق، ص )3(
  .323، القاهرة، د ت، ص3الخراج والنظم المالیة للدولة اإلسالمیة، دار األنصار،ط: الریس )4(
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  .المسكوكات في زمن الخلفاء الراشدین رضي اهللا عنهم: المبحث الثاني
  ـ المسكوكات في عهد الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه1

_ 632/ ه13_11(أبي بكر الصدیقفي عهد أول الخلفاء الراشدین الخلیفة 
لم یحدث أي تغییر یذكر على النظام النقدي للدولة العربیة اإلسالمیة بل استمر )م634

، ویكمن 1(تداول النقود الساسانیة والبیزنطیة ذات الصور اآلدمیة والكتابات البهلویة الیونانیة
دة وتوطید أركان  السبب في ذلك الى انشغال الخلیفة أبا بكر في القضاء على حركات الرِّ

  . )2(الدولة فضال عن قصر مدة خالفته
  ـ المسكوكات في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 2

شهدت الدولة اإلسالمیة في ) م644_ 634/ ه23_ 13(هو ثاني الخلفاء الراشدین
اع رقعة عهده العدید من االنتصارات العسكریة على الفرس والروم والتي كان نتیجتها اتس

، كما قام ببعض )3(الدولة اإلسالمیة، فضال عن اتساع الموارد االقتصادیة للدول اإلسالمیة
أن عمر :" )4(اإلصالحات النقدیة المهمة خاصة على الدراهم الساسانیة حیث ذكر الماوردي

ابن الخطاب رضي اهللا عنه لما رأى اختالف الدراهم وأن منها البغلي وهو ثمانیة دوانق، 
، ومنها المغربي وهو ثالثة دوانق، ومنها الیمني وهو دانق، )5(ومنها الطبري وهو أربعة دوانق

قال انظروا األغلب مما یتعامل به الناس من أعالها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم 
  ...".الطبري، فجمع بینهما فكانا اثنى عشر دانقا فأخذ نصفها فكان ستة دوانق

                                                             
  .21ع السابق، صالمسكوكات وكتابة التاریخ، المرج: القیسي )1(
  .28النقود، المرجع السابق، ص:فهمي)2(
  .41النقود اإلسالمیة، المرجع السابق، ص: رمضان )3(
األحكام السلطانیة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، بیروت : أبو یعلى، محمد بن الحسین الفراء  )4(

  .178، ص2000_ه1421
: ابن الرفعة ، أبو العباس نجم الدین: یة دوانیق والبغلي أربعة دوانیق، أنظروقیل العكس أي أن الدرهم الطبري ثمان )5(

ه، 1400محمد أحمد إسماعیل الخاروف،  دار الفكر، دمشق، : اإلیضاح والتبیان في معرفة المكیال والمیزان، تح
  .60، 59م، ص1980
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إلى إصالح آخر قام به أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في الدراهم )1(زيكم أشار المقری
حتى إذا استخلف أمیر المؤمنین أبو حفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وفتح اهللا :" قال

على یدیه مصر والشام والعراقلم یفرض شيء من النقود بل أقرها عل حالها ، فلما كانت 
السادسة من خالفته أتته الوفود منهم وفد البصرة فبعث سنة ثماني عشرة للهجرة وهي السنة 

إذا جاء لعز اهللا بطل نهر معقل، ووضع :" معقل بن یسار فاحتفر نهر معقل الذي قیل فیه
الدراهم عل نقش ) رضي اهللا عنه( الجریب والدرهمین في الشهر فضرب حینئذ عمر

 وحده، وعلى آخر عمر، وجعل الحمد هللا: الكسروي وشكلها بأعیانها غیر أنه زاد في بعضها
  ...". وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقیل

ویتضح من خالل هذا النص أن إصالح عمر ابن الخطاب الدراهم الساسانیة لم   
یقتصر على الوزن فقط، ولكنه امتد إلى الشكل العام ومضمون هذه الدراهم وبالتالي یكون قد 

  . أضفى علیها صبغة دینیة إسالمیة
  وكات في زمن الخلیفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنهـ المسك 3

، شهد )م655_  644/ ه35_ه23(عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدین 
م والتي 651/ ه31عصره الكثیر من االنتصارات التي حققها المسلمون على الفرس سنة 

  .)2(نتج عنها سقوط الدولة الساسانیة ومقتل آخر حكامها یزدجرد الثالث
بسبب هذه االنتصارات انتقلت أغلب ممتلكات الدولة الساسانیة الى العرب و 
، ولعل من أبرز هذه األمالك ما یتعلق بإصدار وسك المسكوكات الساسانیة، )3(المسلمین

المسكوكات في عهد هذا الخلیفة تضرب على الطراز الساساني لكن بإضافات  تحیث استمر 
، كما )وبسم اهللا ربي/ بسم اهللا( إضافة عبارة:ل منهاوزیادات جدیدة نذكر على سبیل المثا

                                                             
  .103النقود، المصدر السابق، ص:المقریزي )1(
  .90الجبوري، المرجع السابق، ص )2(
  .45عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص)3(
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، إضافة الى كلمة 20على درهم ضرب في مرو سنة ) جید(وكلمة ) اهللا أكبر(أضیفت عبارة 
  .)1()بركة(

ویعد الخلیفة عثمان بن عفان أول خلیفة یصل إلینا من عهده دراهم عربیة مضروبة 
یزدجردي، وهي السنة الموافقة لسنة  20على الطراز الساساني والتي یحمل أقدمها تاریخ سنة

، )2(، وهي نفس السنة التي قتل فیها یزدجرد الثالث آخر الحكام الساسانیین)م651/ ه31(
ة من الدراهم التي تحمل صورة العاهل الساساني بمركز الوجه، حیث حیث وصل إلینا سلسل

نجد صورة تمثل النصف العلوي لكسرى الفرس وهو یتجه نحو الیمین ویعلو رأسه التاج 
بالحروف البهلویة بینما نقش خلف رأسه )3(المجنح، ونقش أمام الوجه اسم العاهل الساساني

صورة دائرتان بارزتان، یتصل بالخارجیة منها رسوم الدعاء له بالنماء والزیادة، ویحیط بال
ألربعة آلهة، وفي داخل كل هالل نجمة، أما الظهر فنقش به رسم لمعبد النار الزرادتشتي 

، وعلى یمین ویسار الحارسان نقش )ربما كاهنان(وحوله حارسان مدججان بالسالح لحراسته 
ذه النقوش دائرتان أو ثالثة، تتصل الدائرة اسم مكان السك والتاریخ باللغة البهلویة، ویحیط به

  .)4(الخارجیة برسوم لثالثة أو أربعة آلهة وبداخل كل منها نجمة
  ـ المسكوكات في زمن الخلیفة علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه  4

في عهده استمرت المسكوكات )م661_ 656/ ه40_35(وهو رابع الخلفاء الراشدین
ة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، غیر أنه أضاف بعض تضرب على طراز دراهم الخلیف

،كما ظهر على أحد الدراهم المضروبة )5()بسم اهللا، ربي اهللا، وبسم اهللا ربي: العبارات مثل
                                                             

كرم حلمي فرحات ، عین للدراسات : إغاثة األمة بكشف الغمة، تح: ، المقریزي5النقود االسالمیة، ص: المقریزي )1(
  .124م، ص2007ه، 1427، مصر، 1والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة ، ط

  .44المرجع السابق، صرمضان، )2(
  45نفسه، ص )3(
الدراهم اإلسالمیة المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدین : ، وداد القزاز45رمضان، المرجع السابق، ص )4(

    13م، ص1996، 1في المتحف العراقي، مجلة المسكوكات ، العدد
بلغة الظرفاء في : رور بن عبد الرحمن بن عبد العزیزأبي الحسن الروحي، علي بن أبي عبد اهللا محمد بن أبي الس )5(

  .136م، ص2003_ ه1424عماد أحمد هالل وآخرون، مطابع التجاریة، القاهرة، : تاریخ الخلفاء، تح
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، ویعود سبب ضربه لكلمة محمد إلى )1(بالخط الكوفي" محمد"ه اسم 39في الشیرجان سنة 
ر النبي صلى اهللا علیه وسلم حیث أراد انغماس الناس في األمور الدنیویة واإلبعاد عن ذك

اإلمام علي من وراء ذلك تثبیث الجانب الدیني، حیث یظهر على وجه العملة النار 
الساسانیة في المركز ویحرسها شخصان على الجانبان باإلضافة إلى مكان الضرب وسنة 

ورة الضرب وبالنسبة للطوق تزخرفه ثالثة خطوط ومكتوب علیه محمد، والظهر یحمل ص
  .)2(الملك الساساني كسرى الثاني وهو مكلل بالجواهر ویعلوه تاج

ویذكر أن أول لقب ظهر على النقود الفضیة المضروبة على الطراز الساساني كان   
في عهد الخلیفة علي بن أبي طالب وقد ضربت تلك القطعة من قبل والیه یزید بن قیس 

  .)3()ولي اهللا(الهمذاني وعلیها لقب اإلمام علي 
فهي الوالیة العامة للمسلمین المفتیة من قبل الحق "  ولي اهللا"حیثأن مدلول كلمة

سبحانه وتعالى أي اإلمامة، حیث أراد من خالل ذلك تنبیه المجتمعات آنذاك بأنه اإلمام 
  .)4(المطلق المفروض الطاعة دون غیره

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .15، القزاز، المرجع السابق، ص45عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص )1(
  . 25م، ص1995، الكویت، 1ربیعان للنشر والتوزیع، طالعملة اإلسالمیة، شركة ال: حسین القزویني  )2(
، 9، 8تاریخ المسكوكات ودورها الوثائقي حتى العصر العباسي، مجلة المسكوكات، عدد: ناهض عبد الرزاق القیسي )3(

  .130م، ص1978ـ  1977
  . 25حسین القزویني، المرجع السابق، ص)4(
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  النقودالمسكوكات في العهد األموي وحركة تعریب : المبحث الثالث
 ـ مرحلة ما قبل التعریب1

قبل الدخول في تفاصیل وأنواع المسكوكات التي كانت متداولة في العصر األموي 
البد لنا من إعطاء نبذة مختصرة عن بني أمیة وعن اآللیة التي تمكن عن طریقها من ارتقاء 

هم شأن سدة الخالفة اإلسالمیة، فمن المعروف أن بني أمیة هم بطن من بطون قریش شأن
بني هاشم، إال أن بني أمیة كانوا أكثر عددا وأفر رجاال من بني هاشم، فضال عن ذلك فقد 

  . )1(كان لكل من بني هاشم وأمیة مكانة مرموقة وشرف وفخر بین قبائل اإلسالم
أما عن اآللیة التي تمكن من خاللها األمویین من الوصول الى الخالفة اإلسالمیة،   

التي حدثت في زمن الخلیفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كانت السبب فیبدو أن الفتنة 
الرئیسي في وصر األمویین الى الخالفة اإلسالمیة، حیث استمر الخالف بین الناس في 

فتشتت صفوف المسلمین، ومن هنا استغل معاویة ) رضه(زمن الخلیفة علي بن أبي طالب 
لخالفة اإلسالمیة من اإلمام علي بن أبي بن أبي سفیان خذه الظروف ونجح في انتزاع ا

، وكان ذلك بدایة عهد جدید )2(م661/ ه41، وولدیه الحسن والحسین في سنة)رضه(طالب
لنظام الخالفة اإلسالمیة، فقد شهد هذا النظام تطورات مهمة من الناحیة السیاسیة 

د ذلك، ولعل أبرز واالقتصادیة والعسكریة كان لها أثر كبیر في تاریخ العالم اإلسالمي بع
هذه التطورات حدثت على مستوى النظام النقدي اإلسالمي وهذه التطورات المهمة مست 

من حیث الشكل والمضمون ) الدنانیر والدراهم والفلوس( النظام النقدي بمختلف فیئاته
  .)3(والوزن

غیرات بالنسبة للدینار استمر األمویون في تداول الدنانیر البیزنطیة دون إحداث أي ت  
علیها حتى عهد الخلیفة عبد الملك بن مروان، وذلك على الرغم مما ذكره المؤرخ المقریزي 

                                                             
خلیل منصور، دار الكتب العلمیة، : تاریخ الیعقوبي، تح: واضح الیعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن )1(
  .150، ص 2، ج2002، بیروت ، 3ط
  .46عاطف منصور محمد رمضان، المرجع السابق، ص)2(
  .150الیعقوبي، المصدر السابق،  )3(
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وضرب معاویة أیضا دنانیر :" عن قیام معاویة بن أبي سفیان بضرب الدنانیر حیث قال
:" علیها تمثال متقلدا سیفا، فوقع منها دینار ردئ في ید شیخ من الجند فجاء به معاویة وقال

ألحرمنك عطائك وألكسونك :" ویة إنا وجدنا ضربك شر ضرب، فقال له معاویةیا معا
، وفي حقیقة األمر فالروایة التي ذكرها المقریزي بعیدة تماما عن الحقیقة ألنه لم "القطیفة

یصلنا أي دنانیر من عهد معاویة بن أبي سفیان، فضال عن ذلك فإن الظروف التي عاشتها 
سیسها على ید معاویة بن أبي سفیان لم تكن مهیأة لمثل هذا التطور الخالفة األمویة أثناء تأ

النقدي المهم بسبب الصراعات الداخلیة والخارجیة التي واكبت قیامها، كما أن قیام معاویة 
بضرب الدنانیر ونقش صورته علیها، وتخلي الدولة األمویة عن الدنانیر البیزنطیة كان 

  .)1(سیحدث نزاعا بال شك
یحدث أي تغییر على الدنانیر بصفة خاصة قبل عهد الخلیفة عبد الملك بن إذن لم   

مروان خشیة إثارة غضب اإلمبراطوریة البیزنطیة التي فقدت مملكتها في الشام ومصر 
لصالح العرب، وارتضت ولو شكلیا بتبعیتهم االقتصادیة لها من خالل تعاملهم بالدنانیر 

  .)2(صادیا للدولة البیزنطیةالبیزنطیة التي كانت تحقق مكسبا اقت
أما فیما یتعلق بالدراهم فقد استمر ضربها على الطراز الساساني مع إضافة الكتابات    

العربیة إلیها حیث قام معاویة بن أبي سفیان بضرب دراهم على الطریقة الساسانیة، لكنه 
ب الوالة حذف اسم كسرى وجعل مكانه اسمه، وأبقى على باقي النقوش الفارسیة، كما ضر 

زیاد بن أبي سفیان، عبد اهللا بن عامر، سمرة بن جندب، : األمویون دراهم حملت أسماء مثل
الحجاج بن یوسف، عبد اهللا بن حازم، وضرب الثوار المنشقون عن الدولة األمویة نقودا 

 68(تحمل أسمائهم، حیث ضرب قطري بن الفجاءة زعیم الخوارج دراهم لمدة عشر سنوات
، "عبد اهللا بن الزبیر أمیر المؤمنین"عبد اهللا بن الزبیر دراهم تحمل اسم  ، وضرب)ه78ـ

                                                             
  .220المسكوكات وكتابة التاریخ، المرجع السابق، ص: القیسي )1(
  .47رمضان، المرجع السابق، ص)2(
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، أما البعض اآلخر فتحمل اسم المصعب بن الزبیر الذي "محمد رسول اهللا: " وعبارات مثل
  .)1(كان والیا ألخیه عبد اهللا على البصرة والكوفة

إال في عهد عبد الملك بن وبالرغم من تلك المحاوالت إال أنه لم تعرب الدراهم نهائیا   
مروان، ویمكن القول أن كل من ضرب المسكوكات قبل عهد عبد الملك بن مروان ال یعدو 
ضربه أن یكون تقلیدا أو محاكاة للمسكوكات الساسانیة والمسكوكات البیزنطیة بكل شاراتها 

م سكة ونقوشها مع إضافة بعض المأثورات والكتابات العربیة علیها، ولم یضرب أحد منه
أن یكون الخلفاء ضربوا نقود إسالمیة قبل  )2(إسالمیة خالصة، وقد نفى القاضي أبو یعلي

أنه لم تضرب سكة في زمن النبي صلى اهللا علیه وسلم وال أبي :" عبد الملك بن مروان وذكر
  ". بكر وال علي وال معاویة

اإلسالمیة ومع وجود النصوص التي تتحدث عن ضرب الخلفاء واألمراء للمسكوكات 
قبل الخلیفة عبد الملك بن مروان إضافة إلى وجود النصوص النافیة لذلك فإنه یمكن القول 

  .أن ما حدث في عهود من سبق الخلیفة عبد الملك بن مروان لم یوجد دلیل أثري على إثباته
  مرحلة ما بعد تعریب النقود واإلصالح النقديـ  2

/ ه86_ 65(عبد الملك بن المسلم به عند الكتاب والباحثین أن الخلیفة األموي  من
شرع في إصالح النظام النقدي األجنبي الذي كان سائدا في الدولة ) م694_ 273

اإلسالمیة واستبداله بالنظام النقدي اإلسالمي المعرب وذلك من خالل التدرج في تعریب 
  .)3(العملة

ك بن مروان من القضاء على جمیع الحركات االنفصالیة تمكن الخلیفة عبد المل
الداخلیة المناهضة للخالفة ثم تمركزت السلطة بیده فشهد عصره ظاهرة توحید العالم 

                                                             
الدراهم الفضیة منذ صدر اإلسالم وفي إصالح عبد : ، محمد الخولي7الدرهم األموي، المرجع السابق ص: النقشبندي)1(

  .32م، ص1993_ ه1414، محرم1الملك بن مروان، مجلة آفاق الثقافة والتراث، عدد 
  .181المصدر السابق، ص)2(
وسكها باللغة العربیة، والمراد هنا بفترة تعریب النقود هي  عربه أي علمه العربیة، ویقصد بتعریب النقود أي نقشها )3(

  .589، ص1المرحلة التي تم فیها نقش النقود العربیة الخالصة من كل التأثیرات األجنبیة، ابن منظور، لسان العرب،ج
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اإلسالمي ، فنشر اللغة العربیة في بالد فارس وجمیع األقطار وجعلها لغة األمور اإلداریة 
ام هذه السیاسة لم یكن هناك من مناص والمالیة ومختلف النشاطات الرسمیة للدولة، وإلتم

من تعریب المسكوكات وتخلیصها  من التبعیة األجنبیة والغایة من تعریب المسكوكات هي 
  .)1(استكمال استقالل الدولة اإلسالمیة استقالال تاما

وسار في هذا المجال بخطواته الثابتة انتهت بالتعریب الكامل للنقود اإلسالمیة، إال  
نما كان على مراحل متعددة في أن هذا االس ٕ تقالل النقدي المشار إلیه لم یكن جملة واحدة وا

وانتهت ) م_681 680/ ه73_ 72(خالفة عبد الملك بن مروان بدأت من عامي
  .)2(وهذه الفترة هي التي صبغت بصبغة عربیة خالصة)م685/ ه77(بعام

  :أسباب تعریب النقود  - أ
تجدر اإلشارة الى أن تعریب النقود في عهد عبد الملك بن مروان قد عزاه كثیر من 
الكتاب والباحثین الى أسباب ودوافع عدیدة، حیث تناولوها من وجهات نظر مختلفة كل 
حسب رؤیته، وحسب أهمیة الموضوع في دراسة التي قام بها، وسوف نعرض فیما یلي أهم 

علماء النمیات حول قضیة التعریب، مع محاولة التوفیق بین اآلراء التي ذكرها المؤرخون و 
هذه اآلراء في ضوء ما عثر علیه من مسكوكات والتي تعد الدلیل الذي ال یقبل الشك في 

  .)3(حسم هذه المسألة التي شهدت اختالفا كبیرا بین الباحثین
تعریب السكة ومن بین األسباب التي كانت وراء قیام  الخلیفة عبد الملك بن مروان ب  
  :ما یلي

  

                                                             
  .34عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص )1(
  28موسوعة النقود، المرجع السابق، ص: القیسي )2(
  .110دراسات، المرجع السابق، ص: ن علي الحالقحسا)3(



 تطور حركة سك النقود من العهد الراشدي الى األموي.......................الفصل الثاني

 32 

أن عبد الملك بن :" مصنف كتاب األوائل أخبرنا غیر واحد)1(حیث یقول العسكري
وذكر النبي صلى اهللا  ﴾قل هو اهللا أحد ﴿)2(مروان كان أول من كتب في صدورهم الطوامیر

علیه وسلم مع التاریخ فكتب ملك الروم إنكم قد أخذتم في طوامیركم شیئا من ذكر نبیكم 
ال آتاكم في دنانیرنا من ذكره ما تكرهون، فعظم ذلك في صدر عبد الملك فأرسل  ٕ فاتركوه وا

، فقال )3(طبق یا أبا هشام إحدى بنات:  إلى خالد بن یزید بن معاویة، وكان أدیبا عالما فقال
حرم دنانیرهم واضرب الناس سككا فیها ذكر اهللا : أخرج اهللا روعك یا أمیر المؤمنین: خالد

  ".تعالى وذكر رسوله صلى اهللا علیه وسلم وال تعفهم مما یكرهون
أن " مصنف كتاب المحاسن والمساوئ غیر أنه ذكر )4(ونفس الروایة یذكرها البیهقي

رحمه اهللا  )5(، فقال له محمد الباقر"روان هو محمد الباقرمن أشار على عبد الملك بن م
أن اهللا عز وجل لم یكن : ال یعظم هذا علیك فإنه لیس بشيء من جهتین إحداهما:" تعالى

لیطلق ما تهدد به صاحب الروم في رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، واآلخر وجود الحیلة 
بصناع فیضربون بین یدیك سككا للدراهم تدعوا في هذه الساعة : وما هي؟ قال: فیه قال

والدنانیر وتجعل النقش علیها سورة التوحید وذكر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، إحداهما 
في وجه الدرهم والدینار واآلخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدینار ذكر البلد 

الدنانیر، وتعمد إلى وزن ثالثین الذي یضرب فیه والسنة التي تضرب فیها تلك الدراهم و 
                                                             

_ ه1408، القاهرة، 1محمد السید الوكیل، دار البشیر للثقافة والعلوم االسالمیة، ط: األوائل، تح: أبو هالل العسكري )1(
  .254م، ص1987

ابن : طاس، أنظرالطوامیر جمع الطامور أو الطومار وهو الصحیفة، وهو من البردي، بردي مصر، وهو بمعنى القر  )2(
  . 503، ص4منظور، المصدر السابق، ج

الدواهي هن بنات طبق، ویقال للداهیة إحدى بنات طبق، والعرب تقول وقع فالن في بنات طبق إذا وقع : بنات طبق)3(
  .213، ص10ابن منظور، المصدر السابق، ج: في األمر الشدید، أنظر

  .233، ص2م،ج1984ه،1404لفضل ابراهیم ، دار بیروت، بیروت، محمد أبو ا: البیهقي، المحاسن والمساوئ، تح)4(
ه، شهر بالباقر من بقر العلم، أي شقه ومعرفة 56محمد الباقر هو محمد بن علي بن الحسین بن علي، ولد سنة  )5(

محمد بن ن الذهبي، شمس الدی: ه، أنظر117ه، وقیل114أصله ونفیه، یعد الباقر من فقهاء التابعین بالمدینة توفي سنة 
، 4م، ج1996_ ه1417روت، ، بی1شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ط: سیر أعالم النبالء، تح: أحمد بن عثمان

  .401ص
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درهما عددا من األصناف الثالث التي العشرة منها وزن عشرة مثاقیل، وعشرة منها وزن ستة 
مثاقیل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقیل، فتكون أوزانها جمیعا أحدا وعشرین مثقاال، ونجزئها 

جات من قواریر ال من الثالثین فتصیر العدة من الجمیع وزن سبعة مثاقیل، وتصـب صن
تستحیل الى زیادة و ال نقصان ، فتضرب الدراهم على وزن عشرة ، والدنانیر على وزن 
سبعة مثاقیل، وبالفعل قام الخلیفة  عبد الملك بن مروان بذلك وكتب الى عامله بمصر 
بإبطال ذلك الطراز الذي یحمل شعار عقیدة التثلیث وذلك ألن القراطیس وهي ورق 

، من صنع نصارى )1()أبا وابنا وروح القدس(نت تطرز شعار عقیدة التثلیثالمراسالتكا
ما أعظم هذا في :" مصر، وبعد أن وقف عبد الملك على ذلك بعد أن ترجم له أنكره وقال

، وكتب الى عامله بمصر بإبطال ذلك الطراز وأمر صناع القراطیس بأن "أمر الدین
قل هو اهللا  ﴿:، أو آیة اإلخالص﴾شهد اهللا أن ال إله إال هو ﴿یطرزوها بشعار التوحید

، وذكر النبي صلى اهللا علیه وسلم مع التاریخ، فاحتج ملك بیزنطة وهدد بأنه سینقش ﴾أحد
على المسكوكات شتم النبي صلى اهللا علیه وسلم إن لم یرجع عبد الملك عن فعلته فاغتنم 

ر في االستشارة حتى أشیر علیه بضرب السكة عبد الملك مستشعرا وزن ذلك التهدید وأكث
  .)2(اإلسالمیة كما أشرنا آنفا

یا أمیر المؤمنین :" ونقل المقریزي مضیفا أن خالد بن یزید قال لعبد الملك بن مروان
إن العلماء من أهل الكتاب یذكرون أنهم یجدون في كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس 

  .)3(لى ذلك ووضع السكة اإلسالمیةاهللا تعالى في الدرهم، فعزم ع
نما هي أسباب ثانویة،  ٕ ومع ذلك فهناك من یرى أن هذه األسباب لم تكن سببا رئیسا وا
واستند لما ورد في المصادر والمراجع اإلسالمیة یمكن تحدید الدوافع واألسباب التي دعت 

  : ةالخلیفة عبد الملك بن مروان لضرب النقود اإلسالمیة في النقاط التالی
                                                             

ه، 1426، دمشق، 1ابراهیم صالح، دار البشائر، ط: حیاة الحیوان الكبرى، تح: الدمیري، كمال الدین محمد بن موسى)1(
  .227، 226، ص1م، ج2005

  .226المصدر السابق، صالدمیري، )2(
  .54، إغاثة األمة، ص115، 144النقود، المصدر السابق، ص : المقریزي )3(
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رغبة الخلیفة عبد الملك بن مروان في التیسیر على األمة بتوفیر الدراهم الشرعیة  :أوال
الوسیط بین الدرهم البغلي والدرهم الطبري، لیسهل على المسلمین أداء الزكاة، ووضع نظام 
نقدي خاص بالدولة الستكمال مظاهر السیادة فالسیادة االقتصادیة تهتز صورتها إذا اعتمد 

  .)1(م النقدي فیها على عمالت ومسكوكات أجنبیةالنظا
ما أغلط هذا في أمر الدین، :" الغیرة والحمیة الدینیة التي حركت مشاعره حین قال :ثانیا

، فأراد أن یحرر  )3(النصراني الذي كان یطرز على القراطیس )2(عندما ترجم له الطراز
األجنبي التي تتعارض مع العقیدة المسكوكات والقراطیس من الشعارات و الصور والنقوش 

  . )4(االسالمیة حیث ن الشریعة نهت عن التصویر واستخدام التماثیل
البیزنطیة والساسانیة من الغش الذي ) الدراهم والدنانیر(تطهیر المسكوكات المعنیة :ثالثا

یتمثل في خلط معادن أخرى مع الذهب والفضة، وكان منتشرا عند الفرس والروم مما یقلل 
رأى عبد الملك اتخاذ السكة :" )5(من قیمتها النقدیة وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بالقول

  ".لصیانة النقدین في معاملة المسلمین من الغش فعین مقدارها
المحافظة على حقوق بیت المال عند تحصیل الخراج فقد كان أهل البلدان یؤدون  :رابعا

األوزان على بعض، ثم فسد الناس فصار أرباب  الخراج بالدراهم عددا وال ینظرون في فضل
الخراج یؤدون الطبریة التي هي أربعة دوانق وتمسكوا بالوافي الذي وزنه المثقال واحتار 

                                                             
  .336موارد، المرجع السابق، ص :، الزهراني45، 44فهمي، المرجع السابق، ص )1(
كلمة تحمل معاني عدة منها الكتابة الرسمیة التي كانت تتوج أوراق الدولة أو تطرز عل األقمشة التي تحتكرها : طراز )2(

، 662المصدر السابق، ص: الحكومة، ومنها النمط والهیئة والشكل وهو المقصود به في المتن أعاله، الفیروز أبادي
  .230الفیومي، المصدر السابق،ص 

ع قرطاس، والقرطاس معروف یتخذ من بردي یكون بمصر، والقرطاس والقرطس كله الصحیفة الثابتة القراطیس جم )3(
 ﴾یجعلونه قراطیس ﴿:، أي في صحیفة كذلك قوله تعالى﴾ولو نزلنا علیه كتابا في قرطاس ﴿:التي یكتب فیها لقوله  تعالى

  .172، ص6أي صحفا ، ابن منظور، المصدر السابق، ج
  .43_ 42السابق، صفهمي، المرجع  )4(
  .177_ 176المقدمة، المصدر السابق، ص )5(
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عمال بني أمیة بما یلزمون الناس إلى أن عبد الملك بن مروان نظر في الوزنین فأخذ 
  .)1(متوسطهما

ة اإلسالمیة التي تقضي بزیادة المسكوكات استجابة لدواعي التوسع في رقعة الدول :ساخام
السائدة بین أیدي األفراد والرعایا، كما أن النقود التي وجدت أضحت ال تتناسب والتتكافأ 
فأمام نشاط الدولة المالي وحاجتها االقتصادیة المتنامیة، والحق أن سك نقود عربیة قد سد 

  .)2(مثل هذا النقص
وهكذا فقد اتضحت اآلن الدوافع واألسباب التي أدت الى ضرب عبد الملك بن    

  .مروان للمسكوكات اإلسالمیة المحررة تماما من كل التأثیرات الفارسیة والبیزنطیة
  :)اإلصالح النقدي( مراحل تعریب المسكوكات  - ب

نما كانت على مراحل متدرجة، ابت ٕ دأت في لم تتم عملیة تعریب النقود دفعة واحدة، وا
حیث طرأت على المسكوكات سواء  )3()م680/ ه72(عهد عبد الملك بن مروان منذ سنة

  :كانت دنانیر أو دراهم أو فلوس عدة تغیرات وهي كاآلتي
  : ـ السكة الذهبیة 1

شهدت الدنانیر البیزنطیة منذ بدایة أول تعریب في عهد الخلیفة األموي معاویة بن 
أن معاویة ضرب دنانیر نقش علیها صورته لكن  )4(المقریزيأبي سفیان على حسب ما أورد 

لم یصلنا أي نموذج لهذه النقود، كما ذكر أن معاویة ضرب القلیل من الدنانیر الذهبیة، 
ووضع علیها صورة رجل متقلدا سیفا، إال أن هذا الضرب كان ردیئا، فضال عن كونه 

دینار ترجع إلى عهد الخلیفة عبد الملك محدودا على ما یبدو، لكن بدایة التعریب الحقیقي لل

                                                             
  .196الماوردي، المصدر السابق، ص )1(
  .149،ص2008تطور النقود اإلسالمیة حتى نهایة عهد الخالفة العباسیة،دار كنوز المعرفة،:محمد رباح  )2(
  .29،ص1986،بیروت،  2،طحسان علي حالق، تعریب النقود في العصر األموي،دار الكتاب اللبناني )3(
  .25، إغاثة األمة، ص5النقود، المصدر السابق، ص: المقریزي)4
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بن مروان الذي رأى ضرورة وضع نظام نقدي عربي إسالمي متكامل خال من التأثیرات 
  .)1(األجنبیة

وقد اختلفت المصادر حول السنة التي بدأ فیها التعریب، فابن خلدون یذكر أنه كان 
الواقع یثبت بأن التعریب  ه، لكن76ه، بینما یحدده المقریزي وابن األثیر بسنة74في سنة
م ونقل الى 1954ه وما یدعم هذا الرأي أن الدینار الذي اكتشف في سوریا عام 74بدأ سنة 

  .)2(ه74متحف كراشي المحفوظ فیه حالیا، وهو یحمل سنة ضربه المؤرخة ب
  :وقد مرت عملیة تعریب الدینار في عهد عبد الملك بن مروان بأربع مراحل وهي

خالل هذه المرحلة شهد الدینار بدایة التعریب الذي تمثل في تحویل الدینار  :المرحلة األولى
  :البیزنطي وصارت أوصاف الدینار البیزنطي كالتالي

أبقى عبد الملك عل صورة اإلمبراطور مع ولدیه كما هي مع حذف رؤوس الصلبان  :الوجه
  .Tوأصبح الصلیب یشبه الحرف

 Tقائم على المدرجات الثالث وأصبح یشبه الحرفغیر عبد الملك شكل الصلیب ال :الظهر
 . )3(على الیمین B، على الیسار وحرفIوالعبارات الدعائیة بقیة كما هي ووضع الحرف

استمر فیها تحویر الصلیب المسیحي والعصا المطرانیة، غیر أن الخلیفة  :المرحلة الثانیة
یحمل شارات إسالمیة، وعلیه عبد الملك بن مروانفي هذه المرحلة ألول مرة یضرب دینارا 

صالحه، ولم  ٕ كتابات باللغة العربیة، وهو شيء جدید یعد بمثابة تطور كبیر لتعریب الدینار وا
  :یرد في هذا الدینار ذكر تاریخ الضرب وأوصافه كالتالي

غیر الخلیفة عبد الملك بن مروان أثار الصلبان على العصا وجعلها على شكل كرات  :الوجه
  .اإلمبراطور كماهي مع بقاء صورة

                                                             
، دار الكتب القومیة، )م750ـ 661/ ه132ـ 41(طرز المسكوكات األمویة، السكة األمویة: سامح عبد الرحمن فهمي )1(

  .44، ص1994األردن، 
  .45نفسه، ص )2(
  .106، الجبوري، المرجع السابق، ص25المسكوكات، المرجع السابق، ص: دفتر )3(
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على  Iجعل رأس العمود القائم على المدرجات الثالث على شكل كرة وجعل حرف :الظهر
  .)1(على الیسارTالیمین وحرف 

، وهي )بسم اهللا ال إله إال اهللا وحده محمد رسول اهللا(كتب فیه وبالخط الكوفي عبارة :الطوق
  .)2(تظهر ألول مرة في النقود العربیة اإلسالمیة

في هذه المرحلة قام عبد الملك بحذف صورة اإلمبراطور البیزنطي هرقل  :مرحلة الثالثةال
صالحه،  ٕ وولدیه ووضع بدلها صورة تمثله، ویعد هذا التطور نقلة خطیرة في تعریب الدیناروا

  :وبالمقابل مثل ثورة على نظم السكة القدیمة وأصبحت أوصاف الدینار كاآلتي
  : الوجه
صورة تمثل الخلیفة عبد الملك بن مروان حاسر الرأس مواجها یتدلى شعره على  :المركز

  .كتفیه، یرتدي عباءة ماسكا سیف بیده الیمنى
بسم اهللا ال إله إال اهللا وحده ( كتب حول هذه الصورة بالعربیة وبالخط الكوفي عبارة: الطوق

  ).محمد رسول اهللا
  : الظهر
  .مود القائم على المدرجات كما هووأبقى الع)BوI ( رفع حرفي: المركز
ه، 76بسم اهللا ضرب هذا الدینار سنة (كتب بالعربیة وبالخط الكوفي عبارة نصها : الطوق

  .)3()وأحاطت بالكتابة دائرة خارجیة
فیها ضرب الخلیفة عبد الملك دنانیره على الطراز العربي االسالمي  :المرحلة الرابعة

ألول مرة في التاریخ واستمر ذلك حتى نهایة ) م696/ ه77( الخالص وكان ذلك أواخر سنة
  : ، وفیما یلي أوصاف الدینار)1(الخالفة األمویة مع بعض التعدیالت الطفیفة

                                                             
المسكوكات، المرجع : ، دفتر25، 23الدینار، المرجع السابق، ص: ، النقشبدي106الجبوري، المرجع السابق، ص )1(

  . 30السابق، ص
  .30المسكوكات، المرجع السابق، ص: ، دفتر24، 23النقشبندي، الدینار، المرجع السابق، ص)2(
  .30، رحاحلة، المرجع السابق، ص25جع السابق،صالمسكوكات، المر : دفتر )3(
  .25المسكوكات، ص: ، دفتر25، النقشبندي، المرجع السابق، ص38رحاحلة،المرجع السابق، ص )1(
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  :الوجه
  .﴾الصمد لم یلد ولم یولداهللا األحد اهللا ﴿: مكتوب فیه: المركز
  .بسم اهللا ضرب هذا الدینار في سنة سبع وسبعین: الطوق
  :الظهر
  ال اله إال اهللا وحده ال شریك له: المركز
  . )1(محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله: الطوق
عربیة دینیة وبهذا اإلصالح النقدي النهائي أصبح الدینار األموي یحمل نصوصا   

یتضح من مضمونها أنها تشیر الى العقیدة اإلسالمیة، فظهرت على الوجه شهادة التوحید 
من سورة التوبة، اآلیة  33والرسالة المحمدیة التي اقتبس النقاش نصوصها من اآلیة القرآنیة 

    .من سورة الصف، 9من سورة الفتح واآلیة  28
  .)2(اآلیات األربعة من سورة اإلخالص أما كتابات مركز الظهر فهي اقتباسات من

ه 81استمرت الدنانیر األمویة بعد ذلك تضرب وفق هذا الطراز ولم تشهد تغییر إال في سنة 
من هامش الظهر واستمر الطراز األموي على الطراز الثاني الى ) في(عندما حذفت كلمة

لس دون المشرق الذي ه، لیبدأ الطراز الثالث في الظهور في المغرب واألند100غایة سنة 
استمر على الطراز الثاني إلى غایة نهایة الدولة األمویة، وباإلضافة الى هذه الطرز التي 
عرفتها الدنانیر األمویة من حیث النصوص الكتابیة المنقوشة علیها فإنها عرفت طرازین من 

ثم  حیث حركة األعجام، فظهر على بعض الدنانیر نقط األعجام على الحروف وأسفلها
  .)1(ه108انقطع هذا الطراز بدایة من سنة

                                                             
، ناهض عبد الرزاق 29، العش، المرجع السابق، ص25المسكوكات، ص: ، دفتر25النقشبندي، المرجع السابق، ص)1(

، دار الشؤون 4لى المسكوكات العربیة حتى نهایة العصر العباسي، مجلة المورد، العددتطور الخط العربي ع: القیسي دفتر
  .  46م، ص1986ه، 1407الثقافیة، بغداد، 

النقوش والكتابات على المسكوكات األمویة، المجلة العلمیة لجمعیة األثریین العرب، كلیة : ناهض عبد الرزاق القیسي )2(
  .266، 265اآلداب، بغداد، ص

  .68سامح عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص )1(
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  ):الدراهم(السكة الفضیةـ  2
صالحه أكثر تعقیدا من الدینار، بسبب كثرة أنواع  ٕ كانت عملیة تعریب الدرهم وا
الدینار التي صدرت زمن التعریب، هذا فضال عن تعدد مراكز اإلصدار ودور السك، 

صالح الدرهم ، وهذا ما ترتب ع)1(وضعف سیطرت الدولة علیها ٕ نه البطئ في تعریب وا
وتطبیقه على كل أنحاء الدولة في وقت واحد، وكان هذا من جملة أسباب تأخر تعریب 

  .الدرهم عن الدینار
على الرغم  من الجهود التي قام بها الوالة األمویین حیث حاولوا ضرب دراهم تحمل   

، كما ضرب ...الحجاج بن یوسفزیاد بن أبي سفیان، عبد اهللا بن زیاد، : أسمائهم مثل
الثوار المنشقین عن الدولة األمویةنقودا تحمل أسمائهم، فمثال ضرب قطري بن الفجاءة زعیم 

، كما ضرب عبد اهللا بن الزبیر دراهم تحمل )2()ه78ـ 68(الخوارج دراهم لمدة عشر سنوات 
أمر اهللا بالوفاء "و، "محمد رسول اهللا"اسم عبد اهللا بن الزبیر أمیر المسلمین، وعبارات 

  ".والعدل
إال أن الدراهم لم تعرب نهائیا إال في عهد عبد الملك بن مران، وقد مر هذا التعریب   

بمراحل شأنه في ذلك شأن الدینار، وال یمكن تحدید تلك المراحل بدقة في الوقت الحاضر 
، )م697/ ه78(لقلة ما وصل إلینا من دراهم تمثل مرحلة ما قبل التعریب النهائي لها سنة

ومع ذلك یمكننا أن نحدد تلك المراحل من خالل ما یتوفر لدینا من دراهم ضربت في هذه 
  .)1(المرحلة

ضرب فیها عبد الملك بن مروان دراهم نقش في مركز الوجه صورته متقلدا  :المرحلة األولى
خلیفة اهللا أمیر المؤمنین، أما الظهر فنقش علیه / سیفه، وكتب الى جانب صورته  بسم اهللا

                                                             
، )م705ـ 684/ ه86ـ 65(حركة التعریب في عصر الخلیفة عبد الملك بن مروان: عبد الجبار محسن السامرائي )1(

  .73م، ص2007، كانون األول 3، مجلد8العدد 
  .352، 351موسوعة النقود، ص: عاطف منصور)2(
  .45المرجع السابق، ص طرز ،: فهمي )1(
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محمد رسول / ال اله إال اهللا/ صورة كسرى في وضع جانبي وأمام وجهه كتب بسم اهللا 
  .  )1(اهللا

فیه عبد الملك صورة تمثله على زجه الدرهم وكتب بجانبي الصورة  نقش :المرحلة الثانیة
/ ه75(، وكتب على الظهر)أمیر المؤمنین خلفت باهللا( باللغة العربیة بالخط الكوفي عبارة

  :، ویوصف الدرهم الذي ضرب في هذه المرحلة كالتالي)2(وهو درهم نادر جدا) م693
  :الوجه
  ).خمس وسبعین(سنةصورة كسرى مكتوب فیها ضرب : المركز
  .بسم اهللا ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا: الطوق
  :الظهر
  .)3(صورة تمثل الخلیفة عبد الملك بن مروان مكتوب على جانبها أمیر المؤمنین: المركز

ضرب عبد الملك الدراهم في هذه المرحلة على الطراز العربي اإلسالمي  :المرحلة الثالثة
  ، و)4(، وال یحمل إال نصوصا عربیة إسالمیة وبخط كوفي)م697/ ه78(الخالص منذ سنة

  :)1(أصبحت أوصافه كما في الشكل التالي
  :الوجه
  .اهللا أحد اهللا الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفؤا أحد: المركز
محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره  :الطوق

  .المشركون
  

                                                             
  .الدرهم اإلسالمي، المرجع السابق، ص: النقشبندي)1(
، وهو درهم في المتحف العراقي في موسكو ویمتلك المتحف العراقي ثاني نسخة من هذا الدرهم في 58، 23نفسه، ص )2(

  .، ص2، ج1970، 26درهم نادر، مجلة سومر، م: سلمان عیسى: العالم، أنظر
  .المصدر نفسه )3(
  .276النقوش، المرجع السابق، ص: القیسي )4(
  .17النقشبندي، المرجع السابق، ص)1(
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  : الظهر
  .ال اله إال اهللا محمد ال شریك له: المركز
  .بسم اهللا ضرب هذا الدرهم في في دمشق في سنة تسع وسبعین: الطوق
لیها أي على عكس الدنانیر التي عرفت تغیرات بعد اصالحها فإن الدراهم لم یطرأع  

تغییر، فاستمر ضربها وفق طراز واحد باستثناء اختالف طفیف وصل في بعض الدراهم 
فظهر بها حرف الواو في أول السطر الثالث، من كتابات مركز الظهر بدال من نهایة 

ه، وقد ورد هذا االختالف 78السطر الثاني كما هو معروف في درهم أرمینیة المؤرخ سنة 
  :ةالبسط بالصیغة التالی

  :الوجه
  .بسم اهللا ضرب هذا الدرهم باصطخر في سنة تسع وسبعین: الهامش
  .ال اله إال اهللا وحده ال شریك له: المركز
  :الظهر

محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره : الهامش
  .المشركون

  .)1(كفؤا أحداهللا أحد اهللا الصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له : المركز
  )الفلوس( ـ السكة النحاسیة 3

، لكن لیس من ن التطور الذي حدث للدینار والدرهم مس الفلس أیضامن المؤكد أ
السهولة تحدید مراحل هذا التعریب بدقة وذلك لقلة ما وصلنا من نقود نحاسیة تعود لتلك 

تلقي أضواء مهمة عن الحقبة، وقد تكشف لنا األیام عن نقود نحاسیة جدیدة من فئة الفلس 
صالحه ٕ   .)1(مراحل التعریب فلس وا

                                                             
  .36القزویني، المرجع السابق، ص )1(
  .45تطور الخط، ص: ، دفتر48النقود، المرجع السابق، ص: عبد الرحمن فهمي )1(
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ومما وصل الینا من نقود نحاسیة في هذه الحقبة نقود تحمل صورة تمثال الخلیفة عبد 
الملك بن مروان بطراز عربي بیزنطي، وعلیها عبارات وكلمات إسالمیة مختلفة، بعضها 

من مراحل تعریب نقد الفلس  یحمل اسم الخلیفة عبد الملك وصفته، وهي تمثل مرحلة مهمة
صالحه وفیما یلي أوصافه ٕ   :)1(وا

لعبد ( صورة تمثل الخلیفة عبد الملك بن مروان وهو واقف حاسر الرأس مكتوب حولها: الوجه
  ).اهللا عبد الملك أمیر المؤمنین

) ال اله اال اهللا وحده محمد رسول اهللا( شكل محور للصلیب محوط بكتابة نصها : الظهر
  . بحمص

، )2(ذكر أن المتحف العراقي یمتلك نماذج من الفلوس المضروبة في هذه المرحلةوی
ومع ذلك فإن أقدم ما وصلنا من فلوس نحاسیة مضروبة على الطراز االسالمي الخالص 

، وهذا الفلس مضروب في مدینة عكا دون تاریخ ضرب، )3()م708/ ه90(یحمل التاریخ 
لم یخضع في فترة ما بعد التعریب لألوزان ونقوش  وذكر أن الفلس بخالف الدینار والدرهم

  . ثابتة وفي معظم األوقات لم یكن یذكر علیه تاریخ الضرب
  
  
  

 

 

 

 

 

                                                             
  .60سامح عبد الرحمن فهمي، المرجع السابق، ص )1(
، بغداد، 3المسكوكات المصورة في مجموعة عبد اهللا شكر الصراف، مجلة المسكوكات، العدد : سلیمان عیسى)2(

  .17م، ص1969
  .5نازدار، المرجع السابق، ص)3(
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  :النقوش والكتابات على المسكوكات العباسیة : المبحث األول
  :الدینار العباسي  . أ

رف علیه عند الكتاب والمتخصصین في مجال المسكوكات اإلسالمیة وعلم عامن المت
ثورات والكتابات العربیة أجامدا عند حد الشكل، والم قالدینار اإلسالمي لم یبأن ، 1النیمات

/ ه  77النقدي التي كانت سنة  ستقاللواالمرحلة التعریب و الخالصة التي ثبت علیها أثناء 
ن إبل ) م 694 – 679/ ه  86-65(وان م على ید الخلیفة عبد المالك بن مر  685

ب الخلفاء األمر تجاوز هذا الحد فانتقال الخالفة اإلسالمیة من األمویین إلى العباسیین وتعاق
ضافات مالعباسیین من خلیفة  ٕ وظة على الدینار العباسي، سواء لحألخر نتج عنه تغییرات وا

كان ذلك من حیث الجودة في النوعیة النقدیة، أم الخلوص في الوزن والعیار، أم التبدیالت 
  .2التي لحقت بالمأثورات والكتابات والنقوش وغیرها

الخالفة العباسیة وبالضبط العصر العباسي األول ونظرا لكون فترة الدراسة محصورة في 
فإنني سأقتصر في هذا المبحث على ذكر ) م 847-749/ ه 232-132( الممتد من 

جاء في المصادر والمراجع المتعلقة وفق ما مراحل تطور الدینار العباسي خالل هذه الفترة 
  .بالمسكوكات وغیرها

العباسیین استمروا بادئ األمر في ضرب في البدایة فقد ذكرت المصادر والمراجع أن 
من الزمن كما كان الوضع علیه زمن  ةحقبةینار في كل من دمشق ومصر وافریقیالد

                                                             
والنمي  فلوس لمیزان والفلوس والدراهم التي فیها رصاص ونحاس، صنجة  ا.وهو  نميات جمع یلنما:تالنمیاعلم -1

، انظر ابن منظور، المصدر الصنج والمكاییل ونحوهاالرصاص بالرومیة، وعلم النیمات هو العلم الذي یبحث في النقود و 
، ص 1939النقود العربیة وعلم النیمات، المطبعة العصریة، القاهرة،  :أنستانس ماري الكرملي، 593، ص 12السابق، ج 

161.  
  .53مرجع السابق، ص القیسي، الدینار العربي اإلسالمي، ال -2
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یر العباسیون من نسق الدینار األموي وحافظوا على المستوى الجید الذي ، ولم یغ1األمویین
  .2وصل إلیه من حیث عیار النوعیة النقدیة والوزن والحجم

فات في المأثورات والنصوص الكتابیة التي یحملها ابعض التغییرات واإلض ال انه طرأتإ
العباسیین النص القرآني المقتبس من سورة  إستبدالالدینار العباسي نذكر من بینها 

اإلخالص المنقوشة في مركز الظهر بعبارات تشیر إلى الرسالة المحمدیة حیث أصبحت 
  :الدنانیر كالتالي 
  ه إالال إل  :مركز الوجه 

  اهللا وحده      
  ال شریك له      

  محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهر على الدین كله محمد: الطوق 
  رسول: مركز الظهر 

  اهللا      
  3بسم اهللا ضرب هذا الدینار اثنتین سنة ثالثین ومئة: الطوق 

-740/ ه 136-132(السفاح  ین العباسیین أبو العباستمن عصر الخلیف وهذا إبتداء
ثم تبعهما في ذلك من ) م 766-744/ ه  158-136(وأبو جعفر المنصور ) م 744

سم الخلیفة ا العباسي على هذا النحو مغفال من ظل الدینارو  .4جاء من بعدهما من الخلفاء

                                                             
 تبة النقود العربیة واإلسالمیة، منشورات مك: تشاردبالنت، ری132المقریزي، إغاثة األمة، المصدر السابق، ص  -1

  .55م، ص  1994ه،  1414، سوریا، 1السائح، ط 
  .49، النقود العربیة، المرجع السابق، ص 87ص  ،المرجع السابق،موسوعة:فهمي -2
  .49، رحاحلة، المرجع السابق، ص 36ص سابق، العش،المرجع ال  -3
  .123، الجبوري، المرجع السابق، ص 36العش، المرجع السابق، ص  -4
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 774- 785/  169-158(والمنصور والمهدي  السفاحومكان الضرب طیلة عهود كل من 
بنه) م ٕ   .1)م 778-777/ ه  170-169(من بعده موسى الهادي  وا

الخلیفة العباسي عهد كثیر من الكتاب والباحثین في مجال المسكوكات على أن وقد إتفق
كان بدایة مرحلة التطورات والتغییرات التي  2)م 801-778/ ه 193-170(هارون الرشید 

قدي المزدوج ن، وقد ورث ما یسمى بالنظام ال3حدثت للدنانیر العباسیة والنقود اإلسالمیة عامة
، أي ان العملة التي كانت 4ستعمال الذهب والفضة والدرهم والدیناراالذي كان یقوم على 

سائدة في عصره متنوعة ما بین المسكوكات األمویة مثل الخالدیة والیوسفیة والهبیریة فضال 
عن العمالت التي كانت قد ضربت من قبل خلفاء بني عباس الذین سبقوه في الحكم، وقد 

صدار مسكوكات جدیدة في أق ٕ ر الرشید هذه العمالت المتداولة مع إصدار أوامر بضرب وا
  .5مدینة السالم او في المحمدیة او في الري

سماسمه فنذكر على سبیل المثال أنه أمر بضرب  ٕ األمین والمأمون على الدنانیر،  ابنیه وا
ه، وذلك خالفا لما كان والته وعمالو هءمر اإلشراف على ضرب العملة لوزراكما أنه أسند أ

  .6معموال به قبل عصره
  ال إله إال  :مركز الوجه 

  اهللا وحده      
  ال شریك له      

محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله محمد رسول : الطوق 
  اهللا

                                                             
، أبي 71المرجع السابق، ص  ،، رمضان126، 124، الجبوري، المرجع السابق، ص 36العش، المرجع نفسه، ص  -1

  .211الروحي، المصدر السابق، ص  سنالح
  .219لمصدر السابق، ص أبي الحسن الروحي، ا -2
  .40الدینار، المرجع السابق، ص  :بنديالنقش -3
  .360ص المرجع السابق ،، الریس -4
  .128الجبوري، المرجع السابق، ص   -5
  .41، 40الدینار، المرجع السابق، ص  :النقشبندي -6
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  مما أمر به عبد اهللا  :مركز الظهر 
  هارون أمیر المؤمنین      

  .1الدینار سنة سبعین ومئة بسم اهللا ضرب هذا: الطوق 
على الدنانیر الذهبیة بالعصور  اسمهوبذلك یعتبر الخلیفة هارون الرشید أول من نقش 

لى الدنانیر ع اسمهوأول من نقش « في قوله  2أحد المؤرخیناإلسالمیة، وهذا ما یؤكده 
  .»الرشید وقیل المنصور
م یثبت إال في عهد لیفة لالخ اسمإن «  :صنفهافي م تذكر  یسيفي حین أن الق

حملت دنانیره عددا من األسماء ظهرت أسفل نصوص  ذلك فقد، إضافة إلى 3»المأمون
/ 172/175/ 171سنة ) موسى(ه، و 171وقد ذكر اسمه سنة  )علي(مركز الظهر مثل 

) عمر(العباسي ولي إمارة مصر عدة مرات و بن موسى ه وهو موسى بن عیسى 178
ه وال یعرف من هو ومن  175-174-173-172سنة على دنانیر ضربت  ذكر اسمه

دي على خراج مصر عام المحتمل ان یكون عمر بن غیالن عامل محمد بن زهیر األز 
) إبراهیم(م و791/ ه175ران الذي تولى إمارة مصر سنة م أو عمر بن مه789/ ه 173
یر ه وهو ابراهیم بن صالح بن علي العباسي أم 176على دینار ضرب سنة  اسمهذكر 

جعفر منذ سنة  اسمحیث حملت الدنانیر الذهبیة ) جعفر(م و 792/ ه  176مصر سنة 
  .4م وهو جعفر بن یحي البرمكي عندما نصبه الرشید وزیرا وآمرا للسك 792/ ه  176
  

                                                             
  .59، 58موسوعة، ص  :یسيالق -1
  .59لمرجع نفسه،صا -2
  .38 ، المرجع السابق، صیسيالق -3
  .42، 41، 40، النقشنبدي، الدینار، المرجع السابق، ص 59موسوعة، المرجع السابق، ص  :يالقیس -4
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/ ه198-195( الرشید كل من األمین هارون  ابنیالخلیفةوفي الفتنة التي حدثت بین 
  .2)م 826-806/ ه  218- 198(وعبد اهللا المأمون 1)م 801-806

م طرأت على الدنانیر العباسیة بعض التغییرات من حیث  802/ ه194ومنذ عام 
 810/ه  195الكتابة إذ وضع محمد األمین كلمة الخلیفة األمین نقش هذه العبارة منذ سنة 

  .3الخالف مع أخیه المأمون اشتدادم بعد 
مون كلمة الخلیفة في أعلى مركز الظهر وكلمة اإلمام في ع المأضوفي نفس الفترة و 

م وهذه الدنانیر سكها المأمون في عهد الخلیفة  804/ ه  196أسفل المركز كان ذلك سنة 
أخیه األمین إبان فترة الخالف بینهما كما أنه كتب في السنة نفسها كلمة الخلیفة في أعلى 

  .4مركز الظهر وكلمة المأمون في أسفل المركز
م  806/ ه  198إلى ذلك فإن الخلیفة عبد اهللا عند تولي الخالفة ومنذ سنة  إضافة

وضع كلمة اإلمام في أعلى مركز الظهر، وكلمة المأمون في أسفل المركز، ومن اإلضافات 
نیة في هامش وجه آأنه قام بإضافة بعض اآلیات القر  الجذریة الملحوظة في عهد المأمون

  .5إحداث هامش ثاني بالوجه على مسكوكاتهالدینار مما دفعه إلى 
هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر « : ونقش فیه النص القرآني 

  6.»اهللا 

                                                             
، 3،وائل محمود الشرقي، دار الكتب العلمیة، ط: ،جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، تاریخ الخلفاء، تحالسیوطي -1

  .255،ص1971بیروت،
  .243المرجع نفسه، ص  -2
  .62عة، ص القیسي، موسو  -3
، 1المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، دار الكتب العمیة، ط  :دابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرهن بن علي بن محم -4

  ، 5م، ص  1992- ه  1412بیروت، 
  .90-88، ص 1موسوعة، المرجع السابق، ج : فهمي  -5
  .5- 4 یاتان،صسورة الروم ،اآل -6
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وأما ظهر الدینار فقد أضیفت إلیه مأثورات أخرى في عهد المأمون حیث أكملت اآلیة 
 أرسله بالهدى ودین الحق محمد رسول اهللا« الخاصة بالرسالة المحمدیة في الهامش ونصها 

  .1»لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون 
  .2لم تكن موجودة من قبل في عصر المأمون) ولو كره المشركون(فجملة 

ومن التطورات الملحوظة أیضا في عهد المأمون أنه في مدة خالفته بدأت تظهر كتابة 
م مدینة فة المأمون أول من نقش إسمكان الضرب على الدنانیر العباسیة، وبذلك یكون الخلی

  .3ن ذلك كان بصورة منقطعة ولیس باستمرارأالضرب على الدنانیر إال 
م والذي  806/ ه  198وكنموذج عن هذه الدنانیر الدینار الذهبي المضروب سنة 

أسفل نصوص مركز الوجه، وهذا ما یؤكد بأن ) مدینة السالم(مدینة الضرب  اسمیحمل 
  .4أصبحت بید المأمون بعد مقتل األمین السالممدینة العاصمة 

وبذلك یكون الخلیفة المأمون قد أحدث الكثیر من التغییرات على نمط الدنانیر الذهبیة 
العباسیة، كما سمح بسك الدنانیر خارج العاصمة لیضفي الشرعیة على دنانیره التي سكها 

ا الخلیفة المأمون دنانیره العراق خارج العاصمة مدینة السالم ومن بین األماكن التي سك فیه
  .5والمغرب، والمشرق، ومصر

، أخذت كتابة الضرب تظهر 6)م 835-826/ ه  228- 218( ومن عهد المعتصم 
على الدنانیر العباسیة بصورة مستمرة، كما بدأ یظهر سك لقب الخلیفة أیضا، وأصبح ذلك 

  .7إجراءا متبعا عند من أعقبه من الخلفاء
  :ر على النحو التالي وجاءت الدنانی

                                                             
  .33سورة التوبة، اآلیة   -1
  .99-98فهمي، موسوعة، المرجع السابق، ص  -2
  .53، النقود، المرجع السابق، ص 64موسوعة ، المرجع السابق، ص : القیسي  -3
  .45، النقشنبدي، الدینار، المرجع السابق، ص 64موسوعة، المرجع السابق، ص : القسي  -4
  .45المرجع السابق، ص  ، النقشبندي، الدینار،65، 64موسوعة، المرجع السابق، ص : القیسي  -5
  .265تاریخ، المصدر السابق، ص : السیوطي -6
  .55النقود، ص :يفهم -7
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  :الوجه 
  .ال شریك له/ اهللا وحده / ال إله إال : المركز 

  .مكان وتاریخ السك+ بسم اهللا ضرب هذا الدینار : الهامش الداخلي 
  .هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اهللا: الهامش الخارجي 

  .لمعتصم باهللا/ اهللا / رسول / محمد / هللا : المركز : الظهر 
محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره : الهامش 
  .1المشركون

الكتابیة والمأثورات على الدنانیر العباسیة إال  النصوصومع حصول هذه التطورات على 
عادن یحرصون على جودة العیار النقدي وعلى نقاء وخلوص النوعیة للم الزالواأن الخلفاء 

/ ه  232-227(العمل بذلك حتى عصر الخلیفة الواثق باهللا  استمر) الذهب والفضة(
  .2)م  840 – 835

في دور الضرب ما  علیهاالمعمول األعیرة في قوله كانت  3وبهذا أشار قدامة بن جعفر
  »جمع عیاره من ثالثة دنانیر مضروبة في تلك الدول الثالث 

كل من الخلفاء الرشید  عصورالواردة في النص  الثالثوقد عنى قدامة بن جعفر بالدول 
ضرب  استمروالمأمون والواثق، وكان قد أوضح ذلك في مبدأ حدیثه قبل هذا النص ثم 

الدینار العباسي على هذا النمط والنسق، ولم تطرأ تطورات ملحوظة یشار إلیها سوى كتابة 
  .4نقش كناهم وألقابهم ووظائفهم علیهاأسماء الوزراء والعمال والخلفاء الذین أمروا بسكها و 

                                                             
  .83، 72رمضان، النقود، المرجع السابق، ص  -1
  .270السیوطي، تاریخ، ص  -2
طالل الرفاعي، مكتبة الطالب  :تحالكتابة،ناعةالمنزلة الخامسة من كتاب الخراج وص :قدامة بن جعفر البغدادي -3

  .231، 230م، ص  1987-1407، مكة المكرمة، 1الجامعي، ط 
  .306، ص 13ابن الجوزي، المنتظم، ج  -4
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نسانیة في  ٕ كما تشیر بعض الدراسات واألبحاث إلى وجود دنانیر علیها صور حیوانیة وا
فیها نقود . 1)م 855 – 840/ ه  247-232(عهد الخلیفة العباسي المتوكل على اهللا 

  .2جمالالتي ضربت وحملت على وجهها صورة الخلیفة وعلى الظهر نقش صورة رجل یقود 
یحمل نقش كنیة ولي عهده ابنه محمد المعتز باهللا وفي سنة  اكما ضرب المتوكل دینار 

حیث نقش أسفل كتابات مركز ) المعتز باهللا(ه لقب ولده محمد معم ذكر  584/ه  240
  انظر الملحق رقم:الوجه وكان على النحو التالي 

  ال إله إال اهللا  :مركز الوجه 
  اهللا وحده      
  له ال شریك      
  المعتز باهللا      
  اهللا      
  محمد      

  رسول اهللا  :مركز الظهر 
  المتوكل على اهللا      
محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو       

  .3كره المشركون
  :الدرهم العباسي 

مر الدرهم اإلسالمي بتطورات مشهورة خالل تتابع الخلفاء المسلمین من بعد عبد الملك 
بن مروان وطرأت تغییرات علیه سواء من ناحیة الكتابة والنقوش أم من ناحیة درجة الجودة 

                                                             
  .274السیوطي ، تاریخ، المصدر السابق، ص 1
  .137الجبوري، المرجع السابق، ص  -2
  .137، الجبوري، المرجع السابق، ص 48النقشبندي، المرجع السابق، ص  -3
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ونقاء المعدن، وتركز الدراسة في الصفحات التالیة على هذه التطورات والتغییرات التي 
  .1حدثت منذ العصر العباسي األول اإلطار الزمني للبحث

ة من حیث النصوص والمأثورات التي ومن بین التطورات التي لحقت بالدراهم العباسی
نقشت علیها، ومن حیث أسماء الخلفاء واألمراء والوزراء ودور الضرب والتاریخ، وبعض 

أن أبا عبد اهللا السفاح ضرب مسكوكات من الفضة « : النقوش الجدیدة وما إلى ذلك ما یلي 
سم: علیها بعض عماله نحو  ٕ اعیل بن علي، عبد اهللا بن زید، وعبد الرحمن بن مسلم، وا

  .2»وصالح بن علي 
  :وقد ثبت على الدراهم التي ضربها الخلیفة أبي العباس السفاح ما یلي 

  :مركز الوجه 
  ال إله إال اهللا وحده ال شریك له: وسط 

  بسم اهللا، ضرب هذا الدرهم بالكوفة سنة اثنتین وثالثین ومئة: المحیط 
  :مركز الظهر 

  محمد رسول اهللا: وسط 
مد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره مح: محیط 
  .3المشركون

م  خالل خالفة المنصور  763/ ه  146كما سكت الدراهم الفضیة بمدینة السالم سنة 
إلى ) الهاشمیة(وقد حددت هذه الدراهم  سنة اإلنتقال للخلیفة المنصور من عاصمة السابقة 

ختلف المؤرخون في سنة بناء مدینة السالم، فقد اه في حین   146ة السالم وهي سنة مدین
م في حین ذكر البالذري 756/ ه139وال سنة ذكر المؤرخ الدینوري في كتابه اإلخبار الط

                                                             
  .36النقود، المرجع السابق، ص :العش -1
، 1، الطبعة الكبرى ، ط القدیمة و الشهیرة ها وبالدها نالجدیدة بمصر القاهرة ومد فیقیة الخطط التو  :علي باشا مبارك -2

  .14،  ص 20م، ج  1886ه  306بوالق، 
  .176موسوعة، المرجع السابق، ص  :، رمضان122، 121المرجع السابق، ص  :الجبوري -3
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 1م 766-761/ ه  149-144والطبري والخطیب البغدادي سنوات عدیدة ما بین سنة 
  2م بالضبط سنة اإلنتقال 763/ ه  146المضروب بمدینة السالم سنة  هذا الدرهمولكن 

كما شهدت الدراهم في هذه المرحلة تطورا ملحوظا حینما سجل الخلیفة أبو جعفر 
ولي عهده محمد المهدي على الدراهم منذ سنة مإس) م 775-751/  158-136(منصور ال

  .3م وال سیما تلك التي ضربت في المحمدیة763/ه 146
علویین في بالد الحجاز والعراق بقیادة محمد بن عبد اهللا الوكان ذلك ردا على ثورة 

وأخیه إبراهیم، وكان محمد النفس الزكیة قد أخذ البیعة لنفسه، لذلك إستخدم ) النفس الزكیة (
، وقد نقش على هذه 4الخلیفة المنصور النقود للدعایة ضد العلویین ولصالح ابنه المهدي

  :صوص التالیة الدراهم الن
  :مركز الوجه 

  ال إله إال اهللا وحده ال شریك له: وسط 
  .بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بالمحمدیة سنة تسع وأربعین ومائة: محیط 

  :مركز الظهر 
  .ما أمر به محمد بن أمیر المؤمنین: وسط 
محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره : محیط
  5المشركون

                                                             
م، ص  2011المسكوكات النقدیة في البلدان العربیة قدیما وحدیثا، بیت الحكمة، بغداد،  :ناهض عبد الرزاق القیسي -1

18 ،19.  
  .19نفسه، ص  -2
  .69النقود، المرجع السابق، ص : ، رمضان 50رحاحلة، المرجع السابق، ص   -3
  .68النقود، المرجع السابق، ص :رمضان -4
  .50، رحاحلة، المرجع السابق، ص 123لمرجع السابق، ص الجبوري، ا -5
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إلى ذلك فقد ظهرت على الدراهم العباسیة في خالفة المنصور عبارات منها  باإلضافة
وقد ) م765/ه 148(وسنة ) م763/ه146) (م762/ه 145(حیث ضربت سنة ) بخ بخ(

  الملحق رقم:أنظر.استمرت هذه الكلمات تنقش على الدراهم تعبیرا عن جودة عیارها
على دراهم ) بخ(في مدینة السالم، كما ظهرت كلمة  فتتاح دار السكاوذلك بمناسبة 
  انظر الملحق رقم.1م 465/ ه 148مدینة السالم سنة 

كما حملت الدراهم في عهد الخلیفة المنصور بعض األحیان أسماء عمال ووالة األقالیم 
م، أبو جعفر  766/ ه151راهم مضروبة في العباسیة سنة على د» عمر« حیث ظهر إسم

الذي واله المنصور، افریقیة في ذلك العام، كما ظهرت بعض الحروف على عمر بن حفص 
الذي ظهر » س«الدراهم وكان بعضها یرمز إلى الحرف األول من إسم الحاكم، مثل حرف 

ز إلى إسم سفیان بن معاویة بن یزید بن مم حیث یر  762/ ه145البصرة سنة  على دراهم
لى البصرة من قبل الحلیفة المن ٕ   .2صورالمهلب وا

الخلیفة المهدي تمیزت الدراهم بتسجیل إسمه علیها كما أضیفت إلى نصوص عهد وفی
صلى اهللا « : صلیة على الرسول صلى اهللا علیه وسلم ونصها تكتابات مركز الظهر عبارة ال

م وجاءت هذه الدراهم على النحو  774/ ه 158، وذلك في مدینة السالم سنة »علیه وسلم 
  :3التالي 

  :الوجه 
  ال إله إال  :مركز 

  اهللا وحده    
  ال شریك له

                                                             
النقود، المرجع السابق، : رمضان . 123، الجبوري، المرجع السابق، ص 180موسوعة، المرجع السابق، ص : رمضان1

  .68ص 
  .123، الجبوري، المرجع السابق، ص 181، 180موسوعة، ص : رمضان  -2
ص  :، النقود184موسوعة، المرجع السابق، ص  :، رمضان48المرجع السابق، ص  تطور ،:ناهض عبد الرزاق -3

69.  
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  .بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بمدینة السالم سنة ثمان وخمسین ومئة: هامش 
  :الظهر 
  محمد رسول  :مركز 
  اهللا صلى اهللا    
  علیه وسلم    
  الخلیفة المهدي    
  .محمد رسول اهللا: هامش 

ولكن ظهر على الدراهم ولم یقتصر تسجیل إسم المهدي على دراهم مدینة السالم فقط،
كما سجل إسم كل من موسى الهادي، وهارون . 1المضروبة في دور السك األخرى أیضا

الرشید ابني الخلیفة، على الدراهم، كما ظهر على الدراهم في عهد الخلیفة المهدي ألول مرة 
ى والذي أطلق على ابنه موس» ولي عهد المسلمین « على النقود في العصر اإلسالمي لقب 

  .2م780/ ه 164بعدها بایع له بوالیة العهد، وذلك ألمول مرة على دراهم البصرة سنة 
م 786/ه170على الدراهم سنة » جعفر«كما سجل الخلیفة موسى الهادي إسم ابنه 

حیث نقش إسم جعفر بأسفل كتابات مركز الظهر، وهذه اإلضافة حدثت بعد ان عزل 
وتنصیب ابنه جعفر المنه، ولكن وفاة موسى الهادي الهادي أخیه الرشید عن والیته للعهد 

  .3في ذلك العام حالت دون ذلك
أعداد من السكة الفضیة العباسیة منذ « وفي عهد هارون الرشید هناك من ذكر وجود 

هارون الرشید بل  مل اسملرشید ولكن هذه الدراهم التحم في عهد هارون ا797/ه181سنة 
وبذلك یكون الحق الذي منحه الرشید لجعفر ابن یحي في األمین وجعفر بن یحي  اسم تحمل

                                                             
  .184موسوعة، المرجع السابق،ص  :رمضان -1
  65المرجع السابق، ص  :، الماز انداني70النقود، المرجع السابق، ص  :رمضان -2
  .101موسوعة، المرجع السابق، ص :فهمي -3
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اإلشراف على السكة حقا عاما بالنسبة لنوعها من المعادن النفیسة او بالنسبة لمركزها 
  .1»اإلقتصادي من ناحیة السكة الرئیسیة والمساعدة  

الفضل جعفر بن  يوفي عهد الرشید ضربت الدراهم بإسم زوجته السیدة زبیدة بنت أب
لیفة المنصور وهي بذلك تعد أول سیدة في العصر اإلسالمي تقوم بإصدار النقود الخ

  .2بإسمها
كشعار له وكان » ربي اهللا« وفي عهد الخلیفة األمین ضربت دراهم وسجل علیها عبارة 

 809/ه 194في سنة  » لیفةخال« م كما ضرب طراز یحمل كلمة 808/ه193ذلك سنة 
وهو » العباس« ثم طراز آخر یحمل إسم » فة األمینالخلی« ل لقب مم وطراز آخر یح

العباس بن الفضل بن الربیع الذي واله األمین الحجابة واإلشراف على دار السك بمدینة 
/ ه196ه إلى غایة سنة 194نة السالم وظهر إسمه على الدراهم إبتداءا من س

  انظر الملحق رقم.3م811
هو اآلخر على عملیة الضرب، حیث كما أن الصراع بین األمین والمأمون انعكس 

ضربت دراهم بهذه المناسبة لكن تداولها كان على نطاق محدود، وما إن بدأ الصراع بین 
بتطبیق  حسینات المأمون بقیادة طاهر بن الاألخوین یتطور شیئا فشیئا حتى بدأت قو 

ضطر إهد األمین إلى أزمة مالیةععلى بغداد حتى تعرضت الخالفة في  دالحصار المشد
  .4نیة من الفضة كدراهم إلستمرار شؤون الدولة المالیةآعلى إثرها األمین إلى ضرب 

وما إن استلم المأمون مقالید الحكم بعد مقتل أخیه األمین عمت الفوضى في أرجاء 
الدولة العباسیة وقامت مجموعة من التوراث، وعدت مسألة إصدار وضرب النقود خارج 

                                                             
  .10النقود اإلسالمیة، ص  :، المقریزي70النقود، ص  :رمضان -1
  .10النقود اإلسالمیة، ص  :، المقریزي70النقود، ص  :رمضان -2
  .71، 70النقود، المرجع السابق، ص : ، رمضان 10النقود، المصدر السابق، ص  :المقریزي -3
  .36، ص 10المصدر السابق، ج  :ابن الجوزي -4
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الخلیفة المأمون  إلى أن ینقش الدراهم بالمخراط عندما لم یجد ، مما دفع ب1سیطرة الخالفة
  .2أحدا ینقش له الدراهم

جمتع األمر ل« بقوله 3وهو ما عبر عنه المقریزي ٕ عبد اهللا المأمون لم ولما قتل األمین وا
  .»الدراهم فنقشت بالمخراط كما نقشت الخواتیم  نقشیجد أحدا ی

والي مصر، وقد سجل علیها  اسم  4بن الحكمإلى الدراهم باسم السري « كما أشیر 
  .6»وفي أسفل الظهر نقش علیها كلمة المغرب  5الخلیفة المأمون وقائده طاهر بن الحسین

م والمتوكل على اهللا 840-835/ ه 232-227وخالل عصري الخلیفتین الواثق باهللا 
وهو ) الدراهم(م حصل تطور على المسكوكات الفضیة  855-840/ ه 232-247

إقتصارها على ذكر إسم الخلیفة وحده دون ذكر عماله وهذه قاعدة وضع أساسها الخلیفة 
م إال أن  827/ه 219ة العباسیة منذ سنة كم للس835-826/ه 227- 218المعتصم باهللا 

م وما  843/ ه 235بعض الخلفاء قد صحب إسمه باسم ابنه وولي عهده كما حدث سنة 
ضاف إلیها، وأضاف إلیه یوما عتز ألبناءه الثالثة وأقطع الم تالها عندما عقد المتوكل البیعة

  .7خزن األموال في جمیع اآلفاق ودور الضرب وأمر ان یضرب إسمه على الدراهم
  :الفلس العباسي 

أسماء  علیهاسكت فلوسا نحاسیة، وقد ظهرت في العصر العباسي ومنذ قیام الدولة 
لدراهم الضرب، مما یبین انها سبقت كل من الدنانیر واور دوالة األقالیم ومشرفي  يعمالهم أ

                                                             
  .55المرجع السابق، ص  :رحاحلة -1
  .132جع السابق، ص المر  :الجبوري -2
  .11المصدر السابق، ص :النقود -3
تاریخ، ج  :تولى مصر في عهد المأمون ومات بها سنة مائتین وخمسة من الهجرة، انظر الطبري: السري بن الحكم  -4

  .227، ص 10
: لي العراق وخراسان، ولقب بذي الیمینین حینما كتب له المأمون اهو قائد جیوش المأمون وو : طاهر بن الحسین  -5

  .108، ص سیر:الذهبي: یمینك أمیر المؤمنین وشمالك یمین بلغ أعلى الرتب ومات سنة سبع ومائتین من الهجرة، انظر 
  .108موسوعة، المرجع السابق، ص :فهمي -6
  .39، 38، ص 11تاریخ، ج :الطبري -7
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إن الذي وقف على « : باشا بقوله  1ما أشار إلیه علي، وهذا لفاءفي استقاللیتها عن الخ
وأكد ذلك غیره » ضربه أبو العباس السفاح معاملة من الفلوس علیها بعض أسماء عماله 

  .2من الباحثین
اسیة عباسیة تحمل شعار الدعوة العباسیة السریة كم تشیر الدراسات إلى وجود فلوس نح

على شاكلة المسكوكات الذهبیة والفضیة، مما یعزز أهمیتها أي أنها ال تقل أهمیة عن 
، ألنها تمثل سیادة الدولة وشارة من شاراتها واإلعتداء علیها 3الدنانیر الذهبیة والدراهم الفضیة

 عتداءلطة الشرعیة الحاكمة معناه إلسبتبدیل نصوصها، أو ضرب جدید منها دون علم ا
  4.علیها وعلى سیادتها

  :5حیث عثر على فلس في منطقة الزاب في العراق یظهر علیه النصوص التالیة 
  وحده/ إال اهللا / ال إله : مركز الوجه 

  محمد/ قل ال أسئلكم علیه أجرا إال المودة في القربى : الطوق 
  اهللا/ رسول : مركز الظهر

سنة إحدى / أبو مسلم أمیر آل محمد / م اهللا الرحمن الرحیم مما أمر به بس: الطوق 
  .6وثالثین ومئة

حیث تحمل نصوص هذا الفلس شعار الدولة العباسیة في طوق الوجه بینما یحمل طوق 
نحاسي عباسي خالل الظهر اسم أبو مسلم قائد الجیوش العباسیة، ولم نحصل على فلس 

  .1م 753-749/ه 136-132الممتدة ما بین سنة  لفترةا
                                                             

  .14، ص 20المرجع السابق، ج  -1
  .137الكرملي، المرجع السابق، ص  -2
  .40الطراونة، المرجع السابق، ص  -3
  .47المرجع نفسه، ص   -4
- 10دراسة تحلیلیة للنقود العربیة عن المناسبات واإلعالم في العصر العباسي، مجلة المسكوكات، العدد :  سینيالح -5

  .16-7م، ص  1980- 1979/ ه 1400- ه399، وزارة اإلعالم العراقیة، بغداد، 11
  .47، 46القیسي، موسوعة، المرجع السابق، ص  -6
  .47القیسي، موسوعة، المرجع السابق، ص  -1
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أن هارون ابن ابراهیم « : والة الحبسة في بغداد  كد هذا الكالم ما أشار إلیهومما یؤ 
لفلوس فتعاملوا بها على كره مر أهل بغداد أن یتعاملوا باألما ولي الحبسة،  1الهاشمي

  .2»منهم
ن یغلب علیها تها، ولكانها ومأثوراوز وعة بأحجامها وأتنیة بشكل عام موالفلوس النحاس

یفة واسم المشرف على الضرب، وقد ظهر هذا الشكل واضح منذ عصر خلذكر اسم ال
م وقد دونت هذه 766-744/ه158-136الخلیفة العباسي الثاني أبوجعفر المنصور 

المعلومات في المدار وبصیغ مختلفة وأحیانا كانت المأثورة أو كتابة المدار تختم بدعاء 
  .3للخلیفة

  :وفي عهد الخلیفة المنصور حرص على ضرب فلوس ومن بینها 
  4م 769/ه 152فلس یعود لسنة 

  ال شریك له/ اهللا وحده / ال إله إال : مركز الوجه 
  ثالث دوائر تحیط بمركز الوجه

  بخ
  محمد

  :مركز الظهر 
  رسول

  اهللا
                                                             

ه  279ه حیث أمر سنة 280ه، واستمر في منصبه حتى سنة  271تولى الحبسة سنة : هارون ابراهیم الهاشمي  -1
ف المواقیت، أال بیعوا كتب الكالم أو الجدل او الفلسفة، انظر بأن ال یقعد على الطریق وال في المسجد قاض وال منجم وجل

 142البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت تاریخ مدینة السالم، تسارعوا، معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
  .339، ص 1م، ج  2001-ه
  .340، 339السیوطي، تاریخ، المرجع السابق، ص  -2
  .42 العش، المرجع السابق، ص -3
، الفلس العربي اإلسالمي منذ صدر االسالم وحتى نهایة العصر 152القیسي، موسوعة، المرجع السابق، ص  -4

  .45، األردن، ص 1العباسي، دار المناهج للنشر والتوزیع، ط 
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  بخ
  .بسم اهللا ضرب هذا الفلس بمدینة السالم سنة اثنتین وخمسین: الطوق 

م بمدینة السالم نصوص مشابهة للفلس  772/ ه 155كما ضرب فلس آخر سنة 
بسم اهللا ضرب هذا الفلس بمدینة السالم سنة خمس وخمسین : ( السابق عدا طوق الظهر 

  ).ومئة
  :1م ضرب فلس نحاسي یحمل النصوص التالیة  773/ه 157وفي سنة 

  :مركز الوجه 
  ال إله إال اهللا

  اهللا وحده
  ال شریك له

  .بسم اهللا ضرب الفلس بمدینة السالم سنة سبع وخمسین ومئة: الطوق 
  :مركز الظهر 

  اهللا
  عدل

أن النقاشین تفننوا في تخطیط « : وتشیر الدراسات من خالل بعض القطع النحاسیة 
الفلوس العباسیة بأطواق وحروز القصد منها حصر وتحدید المناطق المخصصة لكتابة 

لیا على فلس ألبي جعفر المنصور ضرب في الموصل سنة  المأثورات علیها وظهر ذلك
ى ظهر محصورة ضمن حرز مربع م وفیه جعلت األثورة الوسطى عل 753/ه 145
  .1»مزدوج

ولم یكن ضرب الفلس بعیدا عن توجهات الخلیفة المهدي حیث أمر خالل سنوات حكمه 
  :لى النحو التالي بضرب وسك العدید من القطع النحاسیة المعروضة بالفلس وقد كانت ع

                                                             
  .124، الجبوري، المرجع السابق، ص 46الفلس، المرجع السابق، ص : القیسي -1
  .46العش، المرجع السابق، ص  -1
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  :مركز الوجه 
  ال إله إال
  اهللا وحده

  ال شریك له
  :الطوق 

  .ضرب هذا بمدینة السالم سنة ثالثة وستین ومئة
  .محمد

  :مركز الظهر 
  رسول اهللا

  1بسم اهللا محمد رسول اهللا
وفي عهد هارون الرشید أشارت األبحاث والدراسات إلى وجود فلوس تعود إلى الخلیفة 

م وفلس من  805/ ه 139هارون الرشید من بینها ك فلس مضروب بمدینة السالم سنة 
  .2م 797/ه 181في سنة الرها 

إلى أما بالنسبة لفلوس الخلیفة األمین، فقد أشار أحد الباحثین في مجال المسكوكات 
وفلس آخر  )موسى بن یحي(م حملت اسم 811/ ه196ود فلوس نحاسیة من سنة وج

  .1م812/ ه197مضروب بنصیبین سنة 
األمیر (كما سك الخلیفة المأمون خالل فترة حكمه وقبلها، حیث حمل بعضها عبارة 

م كما حملت فلوسه  810/ه 195بالمحمدیة وكان ذلك سنة ) المأمون ولي عهد المسلمین 

                                                             
  .137، المرجع السابق، ص 29الفلس، المرجع السابق، ص  :القیسي -1
  .61موسوعة،المرجع السابق، ص :القیسي -2
  .63المرجع نفسه، ص  -1
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األسماء منها أمراء بعض المدن التي سكت في دار السك ومن بین هذه المدن  العدید من
  .1، الرملة، سمرقند وغیرها)القیروان(آران، اصبهان، افریقیة 

وفي عهد الخلیفة المعتصم تم العثور على فلس یعود إلى عصره وقد ضرب بالرافقة سنة 
  :م وهو على النحو التالي  840/ه 226

  :مركز الوجه 
  إله إال ال

  اهللا وحده
  ال شریك له

  .بسم اهللا ضرب هذا الفلس بالمرافقة سنة ست وعشرین ومئتین: هامش 
  أمر به اإلمام المعتصم باهللا أمیر المؤمنین: هامش خراجي 

  محمد بن
  محمد

  :مركز الظهر 
  رسول

  اهللا
  یوسف
لهذا یالحظ على هذا  2مما أمر به األمیر أبو جعفر أثناء مولى أمیر المؤمنین: هامش 

  .1الفلس تعدد األسماء فضال عن ذلك ظهور لقب المعتصم باهللا
  
  

                                                             
  .68موسوعة، المرجع الساب، ص  :القیسي -1
  .229السیوطي، المصدر السابق، ص  -2
  .73النقود، المرجع السابق، ص :رمضان -1
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  :أوزان ومعاییر المسكوكات العباسیة :المبحث الثاني
من نسق الدینار األموي، وحافظوا على المستوى الجید  ر العباسیونالنسبة للدینار لم یغیب

، وفي عهد الخلیفة 1، والوزن والحجمالذي وصل إلیه من حیث جودة عیار النوعیة النقدیة
م ومن بین هذه  753-749/ ه136-132العباسي السفاح سك دنانیر ذهبیة للسنوات 

هذا الدینار مثقاال واحدا ویعادل  یزنسنة اثنتین وثالثین مائة، حیث الدنانیر دینار ضرب 
  .2غرام 25.4

عبد اهللا بن محمد السفاح  لما أتت دولة بني العباس ضرب« كما یذكر احد الباحثین انه 
الدراهم باألنبار وعملها على نقش الدنانیر وكتب علیها السكة العباسیة، وقطع منها، 

  .3»حبتینقصها ونقصها، ثم ن
دت المصادر أنه في عهد الخلیفة هارون الرشید سك جعفر بن یحي البرمكي ر كما أو 

ن أن الوزن الشرعي للدینار كان الذي كان آمرا للسك دنانیر یزن الواحد منها مثقال في حی
  .4مثقاال واحدا

هذا فیما یخص أوزان الدینار، أما فیما یتعلق بالدرهم فقد اختلف الكتاب حول محافظة 
الخلفاء العباسیین في بدایة دولهم على الوزن الشرعي للدرهم اإلسالمي حیث هناك فریق 

السكة األمویة شیئا كثیرا حیث منهم من یرى ان الدولة العباسیة لم تغیر من تشریعات 
حافظت الدنانیر والدراهم العباسیة على الوزن الشرعي الذي كان سائدا منذ التعریب في 

  .1العصر األموي
إلى أن هناك نقص حدث في  یزيمن یرى غیر ذلك حیث أشار المقر وهناك من الكتاب 

قیراطا  14حبتین أي  عهد السفاح حیث یورد أنه نقص الوزن الصافي للدرهم حبة شعیر، ثم
                                                             

  .50السابق، ص النقود، المرجع :فهمي -1
  .45، المرجع السابق، ص موسوعة:يالقیس -2
  .46الكرملي، المرجع السابق، ص  -3
  .59موسوعة، المرجع السابق، ص : القیسي  -4
  .36العش، المرجع السابق، ص  -1
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نما نقص  14وثالثة أرباع القیراط و ٕ قیراطا ونصف القیراط، حیث لم یتغیر الوزن اإلجمالي وا
  .1مقدار الفضة

یذكر ) م766-744/ه158-136(وعند حدیثه عن مسكوكات المنصور 
أنها في بدایة األمر ثالث حبات وسمیت تلك الدراهم ثالثة أرباع قیراط « : أیضا2المقریزي

وكانت على المثاقیل الوازنة أي أنها لم یحدث 3ألن القیراط أربع حبات، ثم ضربت الهاشمیة
  .»بها نقص 

ستمرت الدراهم العباسیة على هذا التأرجح بین اإللتزام بالوزن الشرعي، وبین القطع  ٕ وا
ها في التعامل لمنها ومن فترة ألخرى خالل مرحلة تأسیس الدولة العباسیة، حتى أصبح قبو 

  .4»صارت ال تجوز إال في المجموعة أو بما فیها « : شروطا بما وصف م
المهدي وهارون الرشید فقد كما إستمرت الحال على ذلك التأرجح خالل خالفة كل من 

قیراطا  14المال بنفقات عهد هارون الرشید المتزایدة، ولم یعد یزن الدرهم سوى  تناء بی
طع عن النظر في معایرة النقود بنفسه، كما كان ، والمصیبة أن الخلیفة انق5وربع الحبة

وحبة ونصف الحبة،  راریطم أربعة ق800/ه184رهم سنة فبلغ نقصان الد 1أسالفه یفعلون
  .2غ من الفضة 2.076125قراریط ونصف قیراط أي  10وصار ال یزن أكثر من 

في الربع الباحثین من تحدث عن تدهور قیمة الدراهم العباسیة  منوزد على ذلك فهناك 
نعكس ذلك على الوضع المالي للدولة  ٕ األخیر من القرن الرابع الهجري وما تاله، وا

                                                             
وبالد نها في المشرق یتاریخ النقود اإلسالمیة ومواز  :نیال أوسطاس، د9، المصدر السابق، ص النقودالمقریزي ،  -1

  .54م، ص  2011-ه 1432، الرباط، 1، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، ط عتصممحمد م: المغاریب، تر 
  .10، 9، المصدر السابق، ص النقود -2
دراهم عباسیة من ضرب الخلیفة المنصور، وهي نسبة إلى مكان ضربها الهاشمیة من دیار العراق لم : الهاشمیة  -3

  .47الكرملي، المرجع السابق، ص : ون دون غیرهم، انظر یضرب فیها إال العباسی
  المقریزي، شذور، المرجع السابق، ص -4
  .56دینال، المرجع السابق، ص  -5
  .50النقود، المرجع السابق، ص: فهمي  -1
  .56دانیال، المرجع السابق، ص  -2
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الخلفاء واألمراء إلى كسر أواني الفضة والذهب وسكها مسكوكات  اضطراإلسالمیة، مما 
  .معدنیة، مثلما حدث مع الخلیفة األمین

باسیون في العصر من خالل ما سبق توصلت األبحاث والدراسات إلى أن الخلفاء الع
، فجودة المسكوكات في عصر كل 1العباسي األول تمیزت نقودهم بتحقیق اوزانها الشرعیة

من هارون الرشید والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وغیرهم ویؤكد ذلك الباحثون في هذا 
أي  % 97.95المجال حیث جاء في دراسة أنه قیس عیار دینار للخلیفة الرشید فكان عیاره 

  .2قیراطا أو حبة 23.5
  :زیف المسكوكات العباسیة :المبحث الثالث

قبل البدء في الحدیث عن زیف المسكوكات العباسیة ووسائل مكافحته یتعین علینا معرفة 
المعاني المختلفة لكلمة زیف المسكوكات، كما یتعین علینا معرفة معاني المصطلحات 

  .الجیدةاألخرى للمسكوكات المغشوشة وغیر 
  :عدة معاني لكلمة زیف ألخصها في ما یلي  3حیث ذكرت معاجم اللغة

 دودة لغش فیها، وقد زیفت إذاالزیف من وصف الدراهم یقال زافت دراهمه أي صارت مر 
  .أي ردئیة، والجمع بین زیف وزیوفوقسیة أو كانت زیوفا  أرادت

وزائف ومزیف وزیوف وهي  لفظة زیفالدنانیر أطلقوا على مغشوش الدراهم و فالمسلمون 
منتشرة في التداول وترمز إلى المسكوكات الردیئة وجاء مثل هذه األلفاظ في نص فاظ لاأل

أن الجحاج سأل عما كانت الفرس تعمل به ضرب الدراهم، فاتخذ دار « البالذري قال فیه 
، التبرتمع له من االمال للسلطان من یج بفكان یضر  طباعینالضرب، وجمع فیها 

  .»والبهرجة  ستوقةوخالصة ال

                                                             
  .98موسوعة، ص : فهمي  -1
  .35، الدینار، ص نقشبنديال -2
  .1056، الفیروز أبادي، المصدر السابق، ص 143، 142، ص 9المصدر السابق، ج ابن منظور،  -3
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، 1الزیفوالبرهج الذي ال خیر فیه وهو معرب« فالزیوف سبق تعریفها وأما الستوقة فهي 
ستوق عندهم ما كان : درهم ستوق زیف، ونقل عن بكر في ان " وذكر الفیروز أبادي 

  .»الصفر أو النحاس وهو الغالب األكثر 
السكة، أو  لالدرهم المبط بهرجردیئة، وال ةذي فضأو البهرج فردئ الدرهم ال وأما البهرجة

وهناك . 2هي مسكوكات یكثر فیها المعدن الرخیص، ودرهم زیف بهرج ملبس بالفضة
  :مصطلحات أخرى أطلقت على المسكوكات المغشوشة غیر ما ذكر آنفا ومنها 

لق علیها الملثومة وهي الدنانیر او الدراهم المقطوعة أو المكسورة الحرف، ویط:ة ضالقرا -1
، وهذا القرض أو الثلم قد ینتج في المسكوكات یقصد الغش والتزییف 3اسم الدراهم القطع

وقد یكون عفویا بسبب كثرة التداول، أو قد یكون یقصد الشهیل أمور البیع والشراء في 
 .4حال عدم وجود أجزاء الدنانیر والدراهم

ومما تحت ذلك نحاس او حدید، المكفتة، موه الشيء وطاله بذهب أو فضة، :المموهة  -2
، المسكوكات المموه هي التي ظاهرها إما 5ومنه التمویه والتلبیس ویقال للخادع مموه

ذهب أو فضة وفي األصل هي حدید أو نحاس ملبس وتظهر حقیقتها وتنكشف إذا مر 
علیه زمن، وتكفیت قریب من ذلك وهو وضع قرص من النحاس بین طبقتین من الفضة 

لسكة فتنطبع علیها النصوص وتختفي النحاس، وهناك دنانیر مكفتة بالكحل ثم تضرب با
 1وتسمى بالدنانیر المكحلة

                                                             
  .152، ص 10ابن نمظور، ج  -1
  .232، الفیروز أبادي، المصدر السابق، ص 216، ص 12ابن منظور، المصدر السابق، ج  -2
  .18الزهراني، المرجع السابق، ص  -3
  نفسه -4
  .13ابن منظور، المصدر السابق، ص  -5
  .20زیف، مرجع السابق، ص : الزهراني -1
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، ومن ذلك فإن 1تطلق على رذال المال وعنى غمزت لینت والغمیزة العیب :المغموزة  -3
المسكوكات المغموزة هي المعیوبة وهي الیینة التي لم تسبك على األصول المتبعة في 

« ات، وقد ورد ذكرها في نقل عن ابن أبي طالب رضي اهللا عنه أنه صناعة المسكوك
 .2»باع ثوبا وشرط على المشتري أن ال یعطیه مغموز وال مقطوعا 

وهي ضرب من المسكوكات المغشوشة أو مزیفة ودرهم مفرغ أي مصبوب في  :المفرغة  -4
ن القطعة ، وعملیة التفریغ هي ان یفرغ جزء م3قالب لیس بمضروب، وفرغه سعة خرقه

 .4النقدیة ویستخرج منها الذهب أو الفضة ثم تحشى بمادة أخرى وتطلى بالذهب
درهم قسي ضرب من الزیوف أي فضة صلبة « وهو الرديء من الدراهم وقیل  :القسي  -5

، فالدراهم القسیة هي الزائفة ویعلل 5»ردیئة لیست بلینة ودراهم قسیة وقسیات إذا زافت
أنه یعود إلى رداءة خلیط معدن الفضة عند السبك، فأحیانا بعض الباحثین سبب زیفها ب

یضع السباك عن قصد أو غیر قصد خلیط معدني یعمل على صالبة النقد وقوته ویعد 
، وباإلضافة إلى هذه 6هذا من باب زیف المسكوكات لقة معدن الفضة الخالصة فیه

ئة ولكل مصطلح المصطلحات هناك مصطلحات أخرى أطلع على العملة المزیفة والردی
منها داللته المعنیة به، ومن هذه المصطلحات الزغلیةوالمزبقة وهما مصطلحات مرادفان 

، والمزایدة 7للزیوف، فالمسكوكات الزغلیة هي النقود المزیفة وكذلك المسكوكات المزبقة
والهي المسكوكات التي تزید في حجمها دون وزنها وكانت تلك المسكوكات عادة تقل في 

 .1ا عن العملة الرسمیةقیمته
                                                             

  .389، ص 5ابن منظور، مصدر سابق، ج  -1
  .156، ص 5تاریخ األمم والملوك، ج : الطبري  -2
  .446، ص 8ابن منظور، المصدر السابق، جزء  -3
  .14النقشبندي، دینار، ص  -4
  .181،  ص 12ابن منظور، المصدر السابق، ج  -5
  .21ص  الزهراني، المرجع السابق، -6
  .23، الزهراني، المصدر السابق، ص 36ابن بعرة، المصدر السابق، ص  -7
  .14إغاثة، المصدر السابق، ص : مقریزي  -1
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وبعد الحدیث عن أشكال الزیوف في العملة تجدر اإلشارة إلى أن معظم الزیوف في 
، 1المسكوكات انت من العمالت األجنبیة التي تتداولها المسلمین قبل مرحلة التعریب الكاملة

ثم جاءت بعض الزیوف في العملة في العصر األموي وبعد التعریب، على الرغم من قوة 
الرقابة والتشدید من قبل الخلفاء األمویین في إصدار المسكوكات واإلشراف علیها، كما 
ظهرت زیوف في المسكوكات العباسیة مه وجود قوة الرقابة واإلشراف أیضا، وفي عصر 
الخلیفة هارون الرشید أسند إلى وزیره جعفر بن یحي البرمكي اإلشراف عن المسكوكات 

وحبة ونصف حبة وبعد عزله وقتله أوكلت المهمة إلى السند بن  أنقص العملة أربعة قراریط
  .2شاهك فضرب مسكوكات أصبح یضرب المثل لجودة عیارها

م تولى ابن الحباب أمر اإلشراف على دار الضرب بصنعاء 840/ه232وفي سنة 
وهي دنانیر واضحة بیض أكثر من نصفها فضة  3فضرب مسكوكات عرفت بالحبابیة

، كما انه بعد مقتل الخلیفة المتوكل حدثت بدع كثیرة من جملتها غش 4یممبهرجة من الزرس
  .5الدراهم
  

  

                                                             
  .25الزهراني، المرجع السابق، ص  -1
  .10المقریزي  النقود، ص  -2
  .144الهمداني، المصدر السابق، ص  -3
وسیم أي فضة وهي معنى هذه الكلمة الفضة التي یخالطها  كلمة أصلها فارسي مركبة من زر أي ذهب: الزرسیم  -4

  .215، 113ذهب، انظر الهمداني، المرجع السابق، ص 
  .11النقود، ص : المقریزي -5
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بخاتمة كانت عبارة عن مجموعة من االستنتاجات  وقد اختتمت بحثي هذا
  : المستخلصة من موضوع الدراسة و لعل من أهمها ما یلي

التزام الخلفاء العباسیین بأشكال وأنماط و أوزان المسكوكات اإلسالمیة التي ال تكاد تخرج  .1
قرار التعامل بها م فعن المالمح الرئیسیة التي أقرها النبي صلى اهللا علیه وسل ٕ ي عهده، وا

، وسار علیها الخلفاء الراشدین وأوائل خلفاء بأوزانها، ومعدنها من ذهب وفضةاالعتراف و 
بني أمیة وأرسیت صبغتها العربیة في وقت التعریب في عصر الخلیفة عبد الملك بني 

 م694ـ  673/ ه86ـ  65مروان
، المسكوكات الرئیسیة لألشكال وأوزان لقواعدإن التزام الخلفاء العباسیین بالمالمح و ا .2

اإلسالمیة لم یمنعهم من إعداد بعض التغییرات على النصوص و الكتابات التي كانت 
تنقش و تطبع علیها سواء كانت تنقش على مركز وجهها أو ظهرها ،أم ما كان ینقش 

 حولها من اإلطارات و الهوامش الداخلیة و الخارجیة
بدایة مرحلة جدیدة في ه 170.193ي هارون الرشید فة العباسیعتبر عهد الخلی .3

أول خلیفة یأمر بأن  التغیرات التي حدثت للدنانیر العباسیة، حیث أنه یعدالتطورات و 
اسم ابنیه على الدنانیر ،فضال عن ذلك أسند مهمة األشراف على ضرب یضرب اسمه و 

 عصره  العملة لوزرائه ووالئه ،و عمالة وهو أمر لم یكن معموال به قبل
تدهور والیة العهد إلى تقلص دور السك و المأمون حول لقد أدى الصراع بین األمین و  .4

  سكها نقودها   ة األمین إلى صهر أنیة من الذهب والفضة و النظام النقدي مما أدى بالخلیف
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  .دنانیر أمویة: 01الملحق رقم 
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  .100النقشبندي، الدینار اإلسالمي، المرجع السابق، ص )1(
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  .دینار عباسي للخلیفة المأمون: 02الملحق رقم 
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  .113النقشبندي، المرجع السابق، ص )1(
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  :03الملحق رقم 
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  .100السابق، ص النقشبندي، الدینار اإلسالمي، المرجع )1(
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 . دراهم أمویة: 04الملحق رقم 
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  .245القیسي، الدرهم، المرجع السابق، ص )1(
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 :05الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1(
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  .223القیسي، المرجع السابق، ص )1(
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  :06رقم الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

)1(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مدن الضرب في العصر العباسي

                                                             
  .224القیسي، المرجع السابق، ص )1(
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  القرآن الكریم
  :المصادر

المنتظم في تاریخ ): 597ت(ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد .1
، بیروت، 1محمد عبد القادر عطا وآخرون، دار الكتب العلمیة، ط: األمم والملوك، تح

 .م1992_ه1412
اإلیضاح والتبیان في معرفة المكیال والمیزان، : ه710ابن الرفعة،أبي العباس نجم الدین  .2

 م 1980_ه1400محمد أحمد اسماعیل الخاروف ،دار الفكر،دمشق،:تح
الطبقات الكبرى ، ): ه230ت(ابن السعد، محمد بن السعد بن منیع الزهري البصري،  .3

 .م2001/ ه1421،القاهرة،1علي محمد عمر ، مكتبة الخانجي ،ط:تح
، 1محمد عمار، دار الشروق، ط: األموال، تح): ه204ت( قاسمابن السالم، أبي عبد ال .4

 م1989/ ه1409بیروت، 
المقدمة الجزء األول من كتاب العبر و دیوان : ابن خلدون ، عبد الرحمن محمد المغربي .5

، من عاصرهم من ذوي السلطات األكبرالمبتدأ والخبر في أیام العرب و العجم و البربر و 
 م1978_ه1398ة،،مكة المكرم4دار الباز،ط

عزیز : قوانین الدواوین، تح): ه606ت (ابن مماتي، األسعد شرف الدین أبو المكارم .6
 .م1963/ ه1363، القاهرة، 1سولایر عطیة، مطبعة مصر،ط

عبد : ، تح12لسان العرب،  ج): ه7011ت(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم .7
 ).د ت(اهللا علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، 

محمد السید : األوائل، تح): ه395ت (أبو هالل، الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري .8
 .م1987/ه1408، القاهرة، 1للثقافة والعلوم االسالمیة،ط شائرالوكیل، دار ال

محمد حامد الفقي،دار الكتب : األحكام السلطانیة،تح): 458ت(أبو یعلى، محمد الفراء  .9
 .م2000_ه1421،العلمیة، بیروت 
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أبي الحسن الروحي، علي بن أبي عبد اهللا محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمان بن  .10
عماد أحمد هالل وآخرون، المطابع : بلغة الظرفاء في تاریخ الخلفاء، تح: عبد العزیز

 .م2003/ ه1424التجاریة، القاهرة، 
مفید محمد : ، تح2ج العقد الفرید،): ه328ت (األندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه .11

 ).ت.د(قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت،
: ، تاریخ مدینة السالم، تح)ه463ت(، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي .12

 .م2001/ه1422، بیروت، 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
المنزلة الخامسة من كتاب الخراج و صناعة :البغدادي،قدامة بن جعفر .13

 .م1987_ه1407،مكة المكرمة،1طالل  الرفاعي،مكتبة الطالب الجامعي،ط:ابة،تحالكت
محمد أبو الفضل :، تح1المحاسن و المساوئ،ج: ه470البیهقي، إبراهیم بن محمد  .14

 .م2009ابراهیم ،دار المعارف، القاهرة، 
إبراهیم : ، تح1، حیا الحیوان الكبرى،ج)ه808(الدمیري، كمال الدین محمد بن موسى .15

 .م2005/ ه1426، دمشق، 1لح، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، طصا
سیر أعالم النبالء، ج ):ه748ت(، شمس الدین محمد بن محمد بن عثمانالذهبي .16

 .م1417/1996، بیروت ،  1شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:، تح10
ضرب المصریة، الذهبي ، منصور بن بعرة الكامیلي، كشف األسرار العلمیة بدار ال .17

 .م1385/1966عبد الرحمن فهمي، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة، :تح
عصام فارس : مختار الصحاح،مر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .18

 .م2005/ ه1425، عمان، 9الحرستاني، دار عمار، ط
ر ،مكتبة علي محمد عم:،تح 10الطبقات الكبرى،ج:الزهري،محمد بن سعید بن منیع  .19

 .م2001_ه1421،القاهرة ،1الخانجي ،ط
وائل محمد :تاریخ الخلفاء،تح: السیوطي ، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  .20

 .م1971،بیروت،3الشرقي،دار الكتب العلمیة،ط
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القاموس المحیط، تح، محمد ): ه817ت(بادي ،مجد الدین محمد بن یععوبآالفیروز  .21
 .م2005/ ه1426، لبنان، 8لة، طالنعیم القرقسوسي، مؤسس الرسا

صبح األعشى في ): ه 831ت(القلقشندي، أبو شهاب الدین أحم بن علي أبو العباس .22
 .م1987_ ه1407محمد حسین شمس الدین، دار الفكر، بیروت، : صناعة اإلنشا، تح

األحكام السلطاني ): ه450ت (الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب  .23
، الكویت، 1أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، ط: تحوالوالیات الدیني، 

 م1989/ ه1409
كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث : إغاثة األمة بكشف الغمة، تح: المقریزي .24

 .م2007/ ه1427، الهرم، 1اإلنسانیة واالجتماعیة، ط
غریب  المصباح المنیر في): 770ت ه(المقري، أحمد بن محمد بن علي الفیومي .25

 ).ت. د(، القاهرة، 2الشرح الكبیر، تح، عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط
شذور العقود في ذكر ): ه845ت (المقریزي، تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي .26

 .م1967محمد بحر العلوم، : النقود، تح
،  10جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، ): ه807ت(الهثیمي، نور الدین علي بن أبي بكر .27

 ).ت.د(حسام الدین القدسي، دار الكتاب العربي، بیروت، : تح
الجوهرتین العتیقتین المائعتین ): ه345ت (الهمذاني، أبي محمد الحسن بن أحمد .28

أحمد فؤاد باشا، دار الكتب والوثائق القومي، القاهرة، : الصفراء والبیضاء، تح
 .م2009/ه1430

تاریخ الیعقوبي، ): ه292ت (وهب بن واضحالیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن  .29
 .م2002خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تح2ج

  :المراجع
ه 132(إبراهیم القاسم رحاحلة ، النقود ودور الضرب في اإلسالم في القرنین األولین  .1

 .م1999، القاهرة،1، مكتبة مدبولي، ط)م975/ه499م،365/
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 .م1939النقود العربیة وعلم النمیات، المطبعة العصریة،القاهرة،: الكرملي أنستانس .2
/ ه1436، عمان، 1المسكوكات اإلسالمیة، دار الفكر، ط: الجبوري سعد رمضان .3

 .م2015
 .،دار المكتبة الحیاة، بیروت1جرجي زیدان ،تاریخ المدن اإلسالمي ،ج .4
األموي، دار الكتاب اللبناني، تعریب النقود والدواوین في العصر : حسان علي حالق .5

 .م1986، 2ط
، 2حسان علي حالق، دراسات في تاریخ الحضارة اإلسالمیة، دار النهضة العربیة، ط .6

 .م1999/ه1419بیروت، 
، الهیئة المصریة العامة للكتاب تاریخها،حسن محمود الضافعي، العملة و  .7

 .م1980/ه1400م،1979/ه1399القاهرة،
، الكویت، 1إلسالمیة، شركة الربیعان للنشر والتوزیع، طالعملة ا: حسین الفزویني .8

 م1995
بسام سورج، النقود العربیة اإلسالمیة، منشورات مكتبة : ریتشارد بالنت،تر .9

 .م1414/1994،سوریا،1،سوریا،ط1السائح،ط
الزهراني، زیف النقود اإلسالمیة من صدر اإلسالم حتى نهایة العصر المملوكي،  .10

 .كرمةمطابع الصفا، مكة الم
طرز المسكوكات األمویة، دار الكتب القومیة، االردن، : سامح عبد الرحمن فهمي .11

 .م1994
ه 1436، عمان، 1المسكوكات اإلسالمیة، دار الفكر، ط: سعد رمضان الجبوري .12

 .م2015/
الدنانیر یر في تحقیق ما یتعلق بالدراهم و العقد المن:السید موسى الحسیني المازنداني .13

 . 1382، ایران،2،مكتبة الصدوق ،ط
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السید موسى الحسیني المازنداني، العقد المنیر في تحقیق ما یتعلق بالدراهم و الدنانیر  .14
 .ه1382، ایران، 2،مكتبة الصدوق ،ط

موارد بین المال في الدولة العباسیة :ضیف اهللا بن یحي الزهراني .15
 .م1943/ه1363، مكة المكرمة،1،المكتبة الفیصلیة، ط)ه132/218(
النقود اإلسالمیة وأهمیتها في دراسة التاریخ واآلثار : منصور محمد رمضان عاطف .16

 .م2008، القاهرة، 2والحضارة مكتبة زهراء الشرق، ط
الخطط التوفیقیة الجدیدة بمصر والقاهرة ومدنها وبالدها القدیمة : علي باشا المبارك .17

 .م1886/ه1306، بوالق، 1والشهیرة، المطبعة الكبرى، ط
 .1964ن فهیمي ،النقود العربیة ماضیها و حاضرها،دار القلم ،القاهرة،عبد الرحم .18
، فجر السكة العربیة،القاهرة ،دار یمي ،موسوعة النقود وعلم النیماتعبد الرحمن فه .19

 .م1385/1965الكتب العلمیة،
النقود العربیة االسالمیة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و : العش،محمد أبو الفرح .20

 .م2003/ه 1424،قدار،3طالتراث،
تطور النقود اإلسالمیة على نهایة عهد الخالفة العباسیة، دار كنوز : محمد رباح .21

 .م2008المعرفة، عمان، 
محمد ضیاء الدین الریس، الخراج و النظم المالیة للدولة اإلسالمیة، مكتبة دار  .22

 .م1985،القاهرة،5التراث،ط
االموي المضروب على الطراز اإلسالمي، دار الدرهم : ناصر السید محمود النقشبندي .23

 .م2008 -ه1428، دمشق، 3الوثائق، ط
المتحف العراقي،الدینار األموي ناصر السید محمود النقشبندي، الدینار اإلسالمي في  .24

 .ه1423،دمشق،2العباسي ،دار الوثائق،طو 
ة، بغداد، المسكوكات وكتابة التاریخ، دار الشؤون الثقافی: ناهض عبد الرزاق القیسي .25

 .م1988



 .............................................................قائمة المصادر والمراجع

 84 

موسوعة النقود العربیة واإلسالمیة، دار أسام للنشر : ناهض عبد الرزاق القیسي .26
 .م2002والتوزیع، بغداد، 

ناهض عبد الرزاق القیسي، المسكوكات النقدیة في البلدان العربیة قدیما و جدیثا، بیت  .27
 .م2001الحكمة،بغداد،

، 1اإلسالمي،دار المناهج،ط دفتر القیسي،الدینار العربي ناهض عبد الرزاق .28
 .م2006/ه1426عمان،

المسكوكات وكتاب التاریخ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : ناهض عبد الرزاق .29
 .م1989

  :المجالت والدوریات
دراسة تحلیلیة للنفود العربیة في المناسبات واألعالم في العصر العباسي، : الحسیني .1

 .ه1400الم العراقیة، بغداد، ، وزارة األع10مجلة المسكوكات، ع
 .م1970، 26الدرهم نادر، مجلة سومر، مج: سلیمان عیسى .2
سلیمان عیسى، المسكوكات المصورة في مجموعة عبد اهللا شكر الصراف، مجلة  .3

 .م1969، بغداد، 3المسكوكات، ع
حركة التعریب في عصر الخلیفة عبد الملك بن مروان، : عبد الجبار محسن السامرائي .4

 .م207، كانون األول، 3، مج 8، ع )م705 –م  684/ه86 -65(
الفیسي النفوش والكتابات على المسكوكات األمویة، المجلة العلمیة لجمعیة األثریین  .5

 .    العرب، كلیة اآلداب، بغداد
هم الغضیة منذ صدر اإلسالم وحتى إصالح عبد الملك بن مروان، الدرا: محمد الخولي .6

 .م1993/ه1414مجلة آفاق التراث والثقافة، محرم 
المعاني والدالالت : تعریب النقود والدواوین في العصر األموي: عبد اهللا المفتي زدارنا .7

 .م2013، 35الحضاریة، ع
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ثائقي حتى العصر العباسي، ناهض عبد الرزاق الفیسي، تاریخ المسكوكات ودورها الو  .8
 .م1978م، 1977، 9، 8مجلة المسكوكات، ع

تطور الخط العربي على المسكوكات العربیة حتى : ناهض عبد الرزاق دفتر القیسي .9
، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 4نهایة العصر العباسي، مجلة المورد، ع

 .م1986/ه1407
الطراز الساساني للخلفاء الراشدین في  الدراهم اإلسالمیة المضروبة على: وداد القزاز .10

 .م1996، 1، مج1المتحف العراقي، مجلة المسكوكات، ع
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