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 مستخلص 
 

 أثررهاألموي وصرجاءت هذه الدراسة، والتي تحمل اسم اإلصالح النقدي في الع

لتوضر  األهميرة التاريةيرة   م570 -661هرـ   132 -41 على اقتصاد الدولرة وددارتارا 

األمرروي، واألثررر الررذي تركررد علررى الدولررة  رصرروالحضررارية لالصررالح النقرردي فرري الع

كمرا ، يرة ت األجنباألموية اقتصادياً وددارياً، والتي كان أهماا استقاللاا التام عن التأثيرا

أنرروا  يتةلررل هررذه الدراسررة الكاررع عررن المعرراني المتـررـعددة للنقررد فرري الل ررة العربيررة، و

ألمرروي، ا صرررمتداولررة قبررل العالمبرراد ت التعامليررة النقديررة، وأنرروا  النقررود الترري كانررت 

: الراشرردي، واألمرروي،  صرررينوالمحرراو ت األولررى لضرررب النقررود اإلسررالمية فرري الع

لررى اتةررا  ومناقاررة الرردوافت الترري أدت د، وتحديررد الرترررة الترري برردأ فياررا اإلصررالح النقرردي 

 الجارودو، والتحديات التي واجاتد  ،الةليرة عبد الملك بن مروان قرار اإلصالح النقدي

ي اإلسرالم التي بذلاا الةلراء األمويون من بعده للحراظ علرى سرالمة قاعردة النقرد العربري

د مررادة النقررو مررواردالجديررد فضررةً و هبرراً، مررت تقصرري م رراهر اإلصررالح النقرردي بمعرفررة 

باررا  ت  ك  العربيررة اإلسررالمية سررواء الرضررة أوالررذه، أوالنحرراط، ومعرفررة ال ررر  الترري س رر

بعرد دضرافة  ة التي حددت ال ابت العربي اإلسالمي لاوية النقرود،النقود العربية اإلسالمي

عررد و لررك ب، واسررم مدينررة الضرررب ، والترراريخ الاجررري ، المقترربم مررن اآليررات القر نيررة 

مية وعرر  نمررا ل الصري ة النااليرة للنقررود العربيرة اإلسررال، دعرادة ضررباا ودصرردارها 

اقتصرراد  ت أثررر اإلصررالح النقرردي علررىمررت تتبرر، الو يررات اإلسررالمية  أقرراليم المتداولررة فرري

ً ، الدولة األمويرة زراعيراً  ناج البحر  مرودداريراً  واتبعرت الدراسرة ، وتجاريراً ، وصرناعيا

لمراجرت باإلضرافة ل، القالم على جمت المادة العلميرة مرن مصرادرها األصرلية ، التاريةي 

، موضروعية لحيراد والوا ستنتال القالم علرى ا، والمقارنة ، الحديثة المتعلقة بالموضو  

 لتحقيق الادف العلمي الذي تناده الدراسة                       



 ل 

Abstract 
 

 This study entitled "Monetary Reform In The Umayyad Caliphate And its 

Influence On The State" Economy And Administration During The Period  ) 41-

132H / 661-750AD (  clarifies the historical and cultural importance of monitory 

reform in the Umayyad and the effect it left on the Umayyad State economically 

and administratively of which the most important effect was the State’s complete 

independence from foreign influences. The study also reveals the different 

meanings of the word “currency” in the Arabic language; the various kinds of 

monetary transactions and the kinds of currency that was rotated before the 

Umayyad era. In addition، it includes the explanation of  the first attempts to 

mintage Islamic currencies in both the Umayyad and Rasheedy’s Era; the 

specification of the beginning of monetary reform; the discussion of the reasons 

that led Caliph Abdul-Malik Bin Marwan to take the decision to reform and the 

challenges  which encountered him  during this process. The study also illustrates 

the efforts made by his successors to secure the safety of the new Islamic and 

Arabic monitory basis، both gold and silver; investigates the forms of monetary 

reform by pointing out the original sources of the material of which the Arabic 

Islamic money was made of whether gold، silver or copper; and explains the 

methods by which the money was mintaged which also gave the currency its 

Arabic Islamic identification by adding Quranic verses، the Higra calendar and 

the name of the city where the money was mintaged. Models of the final forms 

and shapes of the Arabic Islamic currency that was rotated in the Islamic States 

is also given in the study ، with a follow up on the effects of the monetary reform 

on the economic progress in the Umyyad State agriculturally، industrially، 

commercially and administratively. The researcher followed the historical 

research method that depends greatly on collecting academic data from its 

original sources، in addition to using recent references that deal with the subject 

of the study with comparison and contrast based on neutrality and objectivity to 

achieve the academic goals of the study.   
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، فجودة النقرد  ، مسكوكات من المصادر التاريةية المامة النقود من عمالت وتعد ق ت        

ة الحالرة الدينيرة والسياسرية وا قتصرادية للدولرة، تساعد على معرفر ، ووضوح نقوشد ، وثبات وزند

لصرة المعبررة عرن ا نقرودهم الةا، ولرم يكرن للعررب قرديمً  على قروة الدولرة ونرو هرا كما أناا تعد دليالً 

، و لرك  نعردام وحردتام السياسرية وا قتصرادية واإلداريرة،  كيانام السياسي وا قتصراديوجودهم و

نقرود ، ونقرود عربيرة مقلردة مترأثرة بمر ثرات أجنبيرة ، وارسية ورومية لذلك تعاملوا بنقود أجنبية : ف

 الةاصة   ات السمة العربية اليمن 

 

، حير  ده وتوسرت رقعرة حردو، ت ار بعد انتاار اإلسالم وتعربياا النقود  دصالح وبدأت أهمية      

دلرى مرحلرة  ثرم تردرجت حترى وصرلت ، الراشدي صرفي العمت أولى محاو ت اإلصالح النقدي قا

غرباً اً شرقاً ولما ازدادت دولتد اتساع، التعري، الكامل للنقود في عاد الةليرة عبد الملك بن مروان 

ي   نقدية الت، وبات من الصع، علياا اإلبقاء على التعامالت ال تنامت قوتاا الداخلية والةارجية، و

غر  ن مرال يرر خالصرة نقود األجنبية تلك البد بعض لما اتصرت ، تحمل الصب ة العربية اإلسالمية 

ن ت المسرلميب  من الصع، اسرتةداماا فري معرامالوأص، ، األمر الذي أدى دلى اض راباا  زيع و

   وحركة البيت والاراء  ،النقدية: كالزكاة والصدقات والدية والماور

 صررعيرة الا ببداالراشردي مررورً  صررخضعت عملية اإلصالح النقدي لمراحل متتابعرة منرذ العو     

ة الرذي ضررب النقرود العربيراألموي حتى اكتمرل نضروجاا فري عارد الةليررة عبرد الملرك برن مرروان 

ة وحرر  الةلرراء مرن بعرده علرى المحاف رة علرى سرالم، فتميز الم اوش من الةالص ،  اإلسالمية

 سالمي من ال   و من الم ثرات أجنبية قاعدة النقد العربي اإل

 

مية ار الحضرارة اإلسرالأند يتناول مرحلة هامة من مراحرل ازدهروتأتي أهمية هذا الموضو  

المية مررت وثبررات هويتاررا العربيررة اإلسرراألمويررة الترري تتمثررل فرري اسررتقالل اقتصرراد الدولررة وتأثيراتاررا 

 استمرار اتسا  رقعة نرو ها وانتاار سمعتاا السياسية وا قتصادية   

         

برراد ت أنرروا  المو ، معرراني النقررد فرري الل ررة العربيررة لررىع لقرراء الضرروءوتارردف الدراسررة دلررى د      

لى ووالمراحل األ ، األمويصرأنوا  النقود األجنبية واإلسالمية المتبادلة قبل العو ، التعاملية النقدية

ليررة مناقارة األسرباب التري دفعرت الةو، األمروي المبكررلالصالح النقدي فري العصررين: الراشردي و

 لتري برذلتوالتحديات التي واجاتد، والجاود ا،صالح النقدي وتعري، النقودعبد الملك بن مروان لال

: مررن حيرر  م رراهر اإلصررالح النقرردي، وبعررده للحررراظ علررى سررالمة النقررد العربرري اإلسررالمي الجديررد 

  و الارعي مناا، والمقدار وحدة النقد أنواعااول ة واص الحاً ،  ي السكةنتعريع مع

مواقرت دور ضررب  ومعرفرة وال ر  التي سكت باا،، إلسالمية الجديدة مادة النقود العربية ا موارد

نمرا ل الصري ة النااليرة وعرر  الايكل اإلداري القرالم علرى صرناعتاا، النقود في العصر األموي و

األثرر الرذي تركرد اإلصرالح و، اإلسالمية في الو يات اإلسالمية بعد اإلصالح النقدي للنقود العربية

   الدولة األموية وددارتاا على اقتصادالنقدي 

 

وقبررل المضرري فرري توضرري  الة رروات الترري اتبعتاررا هررذه الدراسررة مررن الماررم أن ناررير دلررى 

التري  الصعوبات التي واجات الدراسة من حي  جمت بعض المواد العلمية مثل أسرار أورا  البردي

لق ت ى صور لبعض الم تتوفر مناا للدراسة سوى السررين : األول والسادط ، وصعوية العثور عل

م سسرة  الذي يحترظ بد في متحع العمرالت فري النقدية الاامة مثل درهم الةليرة عمر بن الة اب 

نايرة النقد السعودي بالريا  ، وهو درهم غير معروف و  مرارط بعد من قبرل مركرز البراطين للع

حرع يمد للمتا الدرهم وتقدبالتراث اإلسالمي ، والذي كان للمركز الرضل بعد هللا في العثور على هذ

ابنري    كذلك دينرار الةليررة عمرر برن الة راب ومعاويرة برن أبري سرريان رضري هللا عنامرا ، ودنرانير

 اً صررعوبةعرردم الررتمكن مررن العثررور علياررا حاليرراً   وأخيررر الزبيرعبرردهللا ومصررع، ، و لررك لرقررداناا أو

 لدان على توضي  ببعض أسماء األعالم ومواقت بعض المدن والب العثور

  -ب  -

 ــل  ــ



 ل 

 

كرر  والتري أتينرا علرى ، كذلك نذكر بعض مصادر المعلومات التري اسرترادت منارا الدراسرة 

 فنذكر: الرسالل العلمية والتي من أهماا: ، الدراسات السابقة  ، وهيأهماا 

 مرلر  جردهللا درسرالة ماجسرتير لمحمر )النقود األمويةة يةم متحةآل اآل ةار األرد ةم ( -1

نررت الررذي كام ( ، و1984هررـ   1404ن ، جامعررة األردن ، عمرران ، )، دشررراف : نبيررل العيرروحتاملررد 

،  رسالةيراً من ال، د  احتلت الناحية األثرية جزءاً كب ، د  أناا كانت موجزة دراستد التاريةية مريدة

حع ة في المتالموجودعن النقود األموية في نااية الدراسة كاراً مدعماً بالصور ) كتالول(  ألند قدم

 األردني 

رسررالة  ) العناصةةر الزفرييةةة ل لةةور ال تةةر  األمويةةة يةةم قريةةة أم  مةةا  الكةةر  ( -2

تير إلينرراط عمررر عبررد هللا شرر ناوي ، دشررراف : خلررع فررارط ، جامعررة اليرمرروك ، عمرران  ) ماجسرر

ة رررة علررى الرلرروط األمويررالترري تناولررت فياررا العناصررر الزخرفيررة المةتلم ( ، و1998هررـ   1418

فري لكتابيرة ا، والنقروش واآلدميرة ، والحيوانيرة لاندسرية ، والصرور النباتيرة شكال ا: األالنحاسية من 

 األموي    صرالراشدي وبداية الع صرالع

رسالة ماجستير لنايع بن عبرد  )  قود أموية وعباسية يم  جد والحجاز وتهامة ( -3

سسة النقرد م(   ومحروظة في م 1997هـ   1418، جامعة الملك سعود   الريا  ، ) هللا الارعان 

كارت دراستد األثرية ال مو  عن النقود األموية في الحجراز فري دراسرتد  العربي السعودي ، وقد

والايكرل اإلداري القرالم ، في الرصل الثاني صناعة النقرود  ل، كما تناو للجان، التاريةي في التمايد

  ية باكل كبير ، و كانت  دراستد أثر ين: األموي والعباسيصرعلياا في دور الضرب في الع

 ير لرزيق بن مرزو  المعاي ردرسالة ماجست )  شأ  وتطور الدواوين يم صدر اإلسالم ( -4       

 نمرم( ، والرذي أفرادت الدراسرة 1985هرـ  1403، دشراف : صرال  الحمارنرة ، جامعرة األردن ، ) 

ناولرد تد  أن ،  األمروي صررالراشدي دلرى ت رور م سسراتد فري الع صربداية التدوين في العل تتبعد 

 وباكل موجز    رسالةجاء في نااية التعري، النقود 

( رسرالة ماجسرتير لبلبران برن  الموارد الماليةة للدولةة اإلسةالمية يةم العصةر األمةو )  -5  

نرراول تم ( ، والررذي 1992هررـ   1413محررروظ األدريسرري ، الجامعررة اإلسررالمية ، المدينررة المنررورة  )

صرر، د  ي في العصر األموي ، معدداً جميرت المروارد الماليرة فري  لرك العدراستد الجان، اإلقتصاد

 أن تعري، العملة وتوحيدها جاء مقتضباً في الرصل األخير من الرسالة    

( رسررالة دكترروراه لثريررة حررافظ  الحيةا  اإلقتصةةادية يةةم بةةالد الشةةام يةةم العصةر األمةةو ) -6 

 ،م( 1989هررـ  1409القرررى   مكررة المكرمررة ، )عرفررد ، دشررراف : أحمررد السرريد درال ، جامعررة أم 

ا أن والتي اقتصرت في دراستاا للجان، اإلقتصادي في العصر األمروي علرى برالد الارام فقرم ، كمر

 دراستاا لالصالح النقدي وتعريبد جاء مقتضباً في الرصل األخير من الرسالة     

 

 أما الم لرات فنذكر مناا:  

 تررأليع األب أنسررتانم مرراري لعربيةةة و علةةم النميةةات () رسةةا ف يةةم  النقةةود اكترراب  -1

علرى  الكرملي الذي أضاف ت ييرات و تعليقات هامرة ألسرماء الرجرال والنعروت واأللقراب الموجرودة

ا امً عن كتابد ، لذلك كا مةتلع النقود العربية اإلسالمية لمةتلع العصور اإلسالمية القديمة والحديثة

   وشامالً 

 

الةةدرهم األمةةو   )وإلسةةالمم الموةةروب علةةى الطةةراز الساسةةا م  ( ) الةةدرهم اكترراب  -2

ومرات أثريرة الذي قدم معل، تأليع ناصر السيد محمود النقابندي  ) الدينار اإلسالمم ( و المعرب ( 

      حوت ترصيالت عن الاارات والرموز التي نقات على النقود األجنبية واإلسالمية والمعربة

  - د -



 م 

ترأليع عبرد  ) صةن  السةكة يةم يجةر اإلسةالم ( وا و  اضةرها ( ) النقود ماضةيهكتاب  -3

   الذي قدم معلومات هامة عن النقود العربية اإلسالمية وصنجاتاا باكل عام فامي  الرحمن

الررذي  كررر أنرروا  النقررود  حسرران علرري حررال  تررأليع  ) تعريةةا النقةةود والةةدواوين (كترراب  -4        

كمرا  ، ،، والردوافت التري كانرت وراء  لرك التعرير ك برن مررواناألجنبية وتعريباا على يرد عبرد الملر

   تناول تعري، الدواوين ب ريقة موجزة 
 

قسروط وخلرع ال روانرة  نايع ال تأليع () مسكوكات العالمين القديم واإلسالمم كتاب  -5

 اللذان قدما عرضاً عن ت ور النقود التي ضربت قديماً وحديثاً ولكن باكل عام  
 

 750( )م365هـ/132) (يم القر ين األولين النقود ودور الورب يم اإلسالم  )كتاب  -6

والررذي حصررر بعررض دور الضرررب الترري قامررت فرري ، تررأليع دبررراهيم القاسررم رحاحلررد  م ( 976م /

   ولم يامل كتابد جميت دور الضرب ، األموي  صرالع
 

لحسرريني الررذي  كررر ا تررأليع محمررد برراقر ) تطةةور النقةةود العربيةةة واإلسةةالمية (كترراب  -7

    اإلصدارات النقدية العربية اإلسالمية شاراتاا ورموزها في العصور اإلسالمية المةتلرة
  

الرذي عرر   ى الزهرانريترأليع ضريع هللا برن يحير  ) زيآل النقود اإلسةالمية (كتاب  -8 

اتةذوه من  بماومعالجة الةلراء األمويين لذلك الزيع ، وأنوا  الزيع النقدي ، المص لحات النقدية 

     دجراءات حوت عقوبات أتت ثمارها في المحاف ة على جودة النقد 

( تررأليع  منررة أبررو  ميةموسةةوعة المةةدع اإلسةةال( و)  موسةةوعة المةةدع العربيةةةكترراب )  -9

حجررر الترري عرضررت معلومررات جديرردة وحديثررة عررن مواقررت البلرردان والمرردن القديمررة الموجررودة فرري 

لدراسرة اخاصة كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي الذي اعتمدت عليرد  المصادر العربية اإلسالمية

 في مع م أجزالاا    

صررل مة رروط محقررق وهررو فرري األ )األسةةرار العلميةةة بةةدار الوةةرب المصةةرية (كترراب  -10

لعمل اباباً ، تحدث عن أصول  17وفريد من نوعد ، حققد عبدالرحمن فامي ، وياتمل الكتاب على 

ة ، وعن أسرار علمية دقيقرة ، أفراد الدراسرة  بصررة خاصرة فري موضرو  صرناع في صناعة النقود 

مرا لسركة ، كالسكة ، حي  تتبت الم لع سكة الدراهم والدنانير منذ كانت فضةً و هبراً  حترى ختمارا با

 ختم كالمد بالحدي  عن موظري دار الضرب   
   

تري منارا ية اإلسرالمية والالكاوفات المصورة )الكتالوجات( عن مجموعة النقود العرب -11

 يوكرر ، الرذو( ترأليع جرون  النقود العربية البيز طية واألموية( و)  النقود العربية الساسا ية : )

: صررورأع ررى ترصرريال للمسرركوكات النقديررة اإلسررالمية ودور الضرررب فرري الكترراب األول شررملت الع

 ودور ،ية األموربية البيزن ية والع عن النقود كما أع ى ترصيالً  ،والعباسي  ،واألموي ،الراشدي 

تحةآل قطةر م) النقود العربية واإلسالمية المح وظةة يةم و   ضرباا في بالد الاام في كتابد الثاني 

ترري تررأليع محمررد أبررو الررررل العرر  ، الررذي حصررى النقررود اإلسررالمية ودور ضرررباا ، وال  الةةو نم (

علمراء لفقد رجعنرا دلرى بحروث متررقرة  تةص العصور اإلسالمية المتعددة ، كما ودلى جان، هذا كلد

 السكة التي نارت في مجرالت متةصصرة ، وهرو مرا نارير دليرد  حقراً فري صررحات الدراسرة   هرذا

دضررافة دلررى دصرردارات المترراحع المريرردة جررداً للبحرر  مثررل دصرردار المتحررع البري رراني ، ومتحررع 

وكرذلك  ني لآلثرار براألردن  العمالت بالريا  ، ومتحع الرن اإلسالمي بالقاهرة ، والمتحرع الروط

 لسكة  ادستةدام شبكة المعلومات العالمية العنكبوتية )اإلنترنت ( في معرفة الحدي  من صناعة 

 

 وتم تقسيم خ ة الدراسة دلى تمايد وثالثة فصول وخاتمة           

لمعراني اى: : يحتروي علراألمةو  (العصةر : ) التعامف النقد  يم ال تر  التم سةبق   التمايد بعنوان

ي التبررادل وأهميررة النقررود فرر ،ومراحررل ت ورهررا ، ناررأة النقررود قررد فرري الل ررة العربيررة ، والمتعررددة للن

 نقود المتداولة قبل العصر األموي أنوا  ال ،الحضاري 

 ــ  ــ 

 - هـ -



 ن 

يسررلم الضرروء علررى: المحرراو ت  ) األمويةةوع واإلصةةالن النقةةد  (الرصررل األول بعنرروان 

د عبد في عا واإلصالح النقدي وتعري، النقود ،األموي صري العلضرب النقود اإلسالمية ف األولى

   واإلصالح النقدي في عاد األمويين بعد عبد الملك بن مروان  ،الملك بن مروان 

يحتررروي علرررى: تعريرررع السرررك ل رررة  ) مظةةةاهر اإلصةةةالن النقةةةد  (الرصرررل الثررراني بعنررروان 

ربيررة لنقرود العمررادة ا واردومر ،ناررا المقرردار الاررعي مووحردة النقررد مرن حيرر  أنواعارا  ،واصر الحا

وعرر   نمرا ل الصري ة  ،األمروي  صرروددارتاا فري الع الضربدور و ،وطر  سكاا اإلسالمية، 

  الناالية للنقود العربية اإلسالمية في الو يات اإلسالمية بعد اإلصالح النقدي 

لرى: عيارتمل  ( ) أ ر اإلصةالن النقةد  علةى اقتصةاد الدولةة األمويةةالرصل الثال  بعنوان 

ً أثر اإلصالح النقدي  ً  ،زراعيا ً  ،وصناعيا     وتجاريا

ي علرى: ويحترو ) أ ر اإلصالن النقد  على إدار  الدولةة األمويةة (الرصل الرابت بعنوان : 

الصردقات ، بجميرت دواوينارا : الةررال ، والجنرد ، و الدولرة األمويرةددارة علرى اإلصالح النقدي  أثر

 والبريد    والرسالل ، والةاتم ،

 

 

 عرض وتحليف ألهم مصادر البحث:      
ولررـة اقـترـصاد الـدعلرى األموي وأثرره صرفرري العرـدراسرة موضرو  اإلصرالح الـنـقـرـدي اقــترـضت  

نارا تاريةيرة متعرددة التةصصرات   ركرزت كرل ممرن م لررات  وددارتاا تـنـو  مـصادر مـعرـلوماتاا

 نواحي األخرى ، ونذكر مناا : على ناحية معينة ، د  أناا لم تامل ال

 

 كتا التاريخ:       

بن خـيرـاط برـن أبري هــبرـيرة الـلـيـثرـي العـصـررـري )  لةــلـيـرـة بـن فــيا  ( ) تاريخ فـلـيـ ـة      

المـتررـبت فرري تررـدوين اإلسررناد  م (: المررـ را الررذي اتررـبت فررـي مـنـاررـجد التـاريررـةي854هررـ   240ت 

اره من المصرادر التاريةيرة األولرى من معلوماتد التاريةية باعتبأفادت الدراسة    (1)الحـدي  الاريع

 التي كتبت عن تاريخ األمويين   

  

 ، بن  ــألبي يعـقـوب أحـمد بن دسحا  بن جعرـر بن واه) تاريخ اليعـقوبم (       

التاريخ في ي ــكـتابد فيقت الذي  (2)م (: المــ را والجـ ـرافي 904هـ    292) ت واض  اليعـقـوبي

مرررـن معـلوماترررـد: التـاريــةرررـية والجـ ـرافرررـية وا قـترررـصادية واإلداريرررة  دراسرررةال تأفررراد   جرررزأين

 الدولة األموية في كتابد البلدان   ةرال لوأنـد انررد بتـقديم قالمة ، ،   سيما  الـقــيـمة

 

: قردم  ( م904هـ   292)تحاـل الواسـ ـي بن ألسلم بن سال الرزاز ب )  تــاريـخ واسـط  (       

ن برالتري تمرت علرى يرد الحجرال ا قتصاديرـة واإلداريرة  واإلصرالحات، معلومات عن مدينرة واسرم 

   يوسع الثقري

 

                                                 
 دياء العمرري  ضر  ) المقدمة (   تحقيق: أكررم  تاريخ خليرد بن خياط  خليرد بن خياط بن هبيره الليثي العصرري  (1)
   7م (    1967هـ = 1386  ) النجع: م بعة اآلداب   ط، 
  95م (    1999ـ =ه1419لعلم للماليين  بيروت:دار ا  )1  ل14  ط األعـالمخير الدين الزركلي    (2)

 -ط -    



 ط 

 

لمحمرد برن ) تةاريخ الـرسةـف والـمـلةـو  ومةن كةاع يةم زمةن كةف مةنهم(  ، ) تـاريخ الطبةر  (       

علرى اإلسرناد اعتمرد  (1) والمر را ،والمررـسر ،(: الرقيدم922 هـ310) ت: جرير أبو جعرر ال بري 

الذي اتبت فيد التراريخ القرالم حسر، األعروام ، والسابقين لد في تـدوين تاريةد والرواة المعاصرين و
ً  ويقت كتابد في ثالثة عار جزءاً   (2)  والرـترـن، والحرـروب ، الرـتـوح : حوت معلومات عن ،  محققا

لذلك يعد تراريخ ال برري مرن أوالرل المصـنرـرات التاريةرـية الكامرـلة حير   ، إلدارةوا، وا قتصاد  ،

أفادت الدراسة من   (3)الواقـدي : مثـل  الذين سبقوه  على ما سبقد من كت، الم رخين المسلمين ىبن

، معلوماتد ا قتصادية : كعام ضرب عبد الملك للردراهم والردينار  واإلداريرة كالردواوين : كرالةرال 

 والع اء ، والرسالل، والبريد   

  
لعررررـلي بررررن الـحـسـيررررـن بررررن عررررـلي أبررررو الحسررررن ) مةةةةـروـ الـ هةةةةـا ومعةةةةادع الجةةةةوهر( 

نـوعرـت ؛ تابد فري أربعرة أجرزاء محققرة م (: الم را الذي يقرت كرـت957هـ   346) ت (4)المسعـودي

  التي أفادت مناا الدراسرة فري (5) ، والج رافيةواإلداريـة ، و ا قـتـصادية ،مـعـلوماتـاا: الـسـياسـية

 بعض أجزالاا  

  

 

ور عررن الت رر كانررت ومعلوماتررد، عررن اإلسررناد ابتعررـد فيررد  ) الـتـنةةـبيو واإلاةةرا  (وكترراب 

مين علرى  األموي، خاصة تدوينرد أسرماء المروظرين القرالالعصر شاـدتد الـدواويـن في  اإلداري الذي

  ديوان الةاتم 

 
 
 

 

لعلي بن الحـسين بن هـبة بن عـساكر الاافعي الـدمـاـقي )  ق الكبير() تهـ يا تاريخ دمش

م (: اإلمام الـعـالـم الـذي يـقـت تاريةد في ثمانية أجزاء مـحـقـقـة عن برالد الارام 1176هـ   572ت 

ت حاكما تنراول دصرال ،(1)   سيما مـديـنة دمـاق التي خصص لاا الجزء األكبر مـن الـمجـلد األول

      ين في: اإلق ا    وتحسين الري األموي
 

لعز الدين علي أبي الحسن بن أبي الكرم محمرد برن األثيرر الجرزري )  ) الكامف يم التاريخ (         

ـن المصادر المامة ، يرـقت الذي يـعـد تـاريـةـد م  (2)م (: اإلمـام الحافـظ الم را 1232هـ  630ت 

ً  كتابد في أحـد د  أنرد  ، عتمد فيد علرى معلومرات اسرتقاها مرن تراريخ ال رـبري، ا عار جزءاً محـققا

                                                 
 مان   تحقيق: ناهد عباط عث ,الرارسـتأبو الررل محمد بن أبي يعقوب دسحا  الورا  النديم الب دادي    (1)

ي بكرر برن العباط أحمد برن محمرد برن دبرراهيم برن أبروم(؛ أب1985هـ = 1406م (: م بعة ق ري بن الرجاءة     ) د 
  4ويرل لطحقق أصولد وكت، هواماد: يوسع علي طويل و مريم قاسرم  , ن أنباء أبناء الزمانوفيات األعيا, خلكان

ي الرروافبررن أيبررك الصررردي  ؛ صررالح الرردين بررن خليررل 43  م (  1998=هررـ 1419) بيررروت: دار الكترر، العلميررة   
    281 م (  1975 =هـ 1394)ألمانيا: دار النار فرانز شتايز  ،  2  ل 2  عناية : ط ديد رينغ   طبالوفيات

 ة والت بيرقمناهج الركر والبح  التاريةي والعلوم المساعدة والتحقيق في المة وطات بين الن رير حسان حال    (2)
   341  م (  1991=هـ 1411     ) بيروت: دار الناضة العربية

ا  العربيررة  القرراهرة: دار اآلفرر  )  2ط ,(علررم الترراريخ  )دراسررة فرري منرراهج البحرر فتحيررة عبررد الرترراح النبررراوي    (3)
         145م (    1996=هـ 1416

   293    الرارسـت   ابن النديم (4)
ليرق: قاسرم ) المقدمة (  تحقيرق وتع ,مرول الذه، ومعادن الجوهرالحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي  وأب (5)

  19   م ( 1998=هـ 1408  ) بيروت: دار القلم   1الاماعي الرفاعي   ل
(   و 71)  عرام67  م599  ,مجلة المنارل  خالد عزب  الحافظ ابن عساكر و تاريخ دماق  التاريخ والم رخون  (1)

     247م(   2006م يناير 2005يسمبر د -هـ 1426القعدة و و الحجة ) 
مصر: مكتبرة د، ط   ) , تاريخ اإلسالم وطبقات المرسرين واألعالمشمم الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   (2)

    356  م ( 1948=هـ 1368القدط  

  - ز -

 - و -



   

كمررا ابتعررـد عررـن التـكررـلع هررـ( ، 303توقررع عنرردها ال بررري عررام) استررـكمل أخررـبار األحررـداث الترري 

أفررادت   (3)دص بررد رواياتررد مررن األسررانيد المثقلررة لررل ررواعررـتمد علررى مررناج النقررد الررذي خ  ،  والزخرفررـة

صررادية مثررل : دصررالح عبررد هللا بررن الزبيررر للرردراهم ، وضرررب مصررع، الدراسررة مررن معلوماتررد ا قت

انتارار النقرود العرـربية اإلسرالمية ضرب عبد الملرك للردراهم والردنانير، وعام للدينار في العرا  ، و

 في اآلفا    
 

ديةواع العةةـبر وديةةـواع المـبـتةـدأ والخةةـبر يةم أيةةام العةةـرب  المسةةمى )   تةاريخ ابةةن فلةدوع

لي الدين أبي زيرد عبرد الررحمن برن لو لـبربر و من عاصرهم من ذو  السلطاع األكبر (والعـجـم وا

م (: األديرـ، والمر را الرذي لمرت صريتد مرن خرالل مرا 1405هرـ    808مـحـمـد بـن خـلرـدون  ) ت 

مناجيترد أظاررت  التري خاصة مقدمتد المحققة في ثالثة أجزاء، كتبد في علم التاريخ العام في كتابد 

، والترري أفررادت الدراسررة فرري مع ررم جوانباررا ، مثررل : دصررالح عبررد المللررك للرردراهم  (4)يررة النقديررةالعلم

كان معروفًا منذ عاد الصحابة ، و تعريع السك ،  والدنانير ، وتوضيحد مسألة أن المقدار الارعي

 و تعري، ال راز والدواويين    

 

 

 
  

 كتا ال تون: 
هللا  برن عبردالررحمن  لعـبرـد تـون أيريقةـيا واأل ـدلةـ( () يـتـون مـصر والــمغـرب ( و ) يـ

المحـدث والـمـ را م(: العالم و871 هـ257)ت بن عبد الحكم القرشي الاافعي المصريأبي القاسم 

 كرـانت كـترـبد مرـصدراً   الذي اعـتـمد على المناج القالم على تقسيم التراريخ حسر،  الـمـوضـوعرـات

لرذلك  ، عـن تاريخ فـت  المسلميـن لمصرر والمـ رـرب العربرياألولى   ا من الـمصادر التاريةيةمام

ً  يعد ما كتبد من معلومات عن الرتوح مصدراً  واإلداريرة فري مصرر ، : ا قتصرادية   للمعلومراتأوليرا

   (1)والم رب واألندلم 

 
 هرـ 279برن جرـابر برن داود أبرو الحسرن الربال ري )ت  ىألحمد بن يـحي ) يـتـون الـبـلداع(

اعتمررد فرري مناجررد  الترراريةي التقسرريم حسرر، ، (2)الااعررـر الررـم را واألديرر، المحررـدث  :م (893

ً  ، لذلك يـعرـد كرـتابد المحقـرـق مصردراً  الموضوعات ألنرد شرمل مـوضوعرـات قرل مرن  ماًمرا تاريةيرا

الكرـتابة و والرديوان القرراطيم، وأمروالتعرـري،  مرـثل: ا قـترـصاد والبلردان والنقرود  (3)عالجاا قـبلد 

تناول فياا كرل ، محققة  يقت في ثالثة عـار جزءاً   (4) أ ساب األارا (  )جمف منوكتابد   والةاتم 

  تعلق باألمويين ودصالحاتام ا قتصادية واإلدارية يما 

 

                                                 
( 71  عرام)67  م 599  ,مجلة المنارل خالد عزب  ابن األثير صاح، الكامل في التاريخ   التاريخ والم رخون   (3)

   251م (    2006م يناير 2005يسمبر د  -هـ 1426   و القعدة و  والحجة ) 
 الم رخرون ين عاد أسرة قالوون المملوكيرة البحريرة فري مصرر والارام  التراريخ ومريد الزيدي   الم رخون وتدو (4)

م (   2006م ينرراير 5200ديسررمبر   -هررـ 1426(    و القعرردة و  والحجررة ) 71  عررام)67  م599  , مجلررة المناررل
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     342  , مناهـج الركر, ال  ـح (1)
لنسرةة صرح  عرن ا ,ترذكرة الحرراظ د بن أحمد برن عثمران الرذهبي  ؛ شمم الدين محم223 ,الرارسـتابن النديم   (2)

  ) مكرة:  3 ل10رف للحكومرة العاليرة الانديرة  طالقديمة المحروظة في مكتبة الحرم المكي تحت رعاية وزارة المعرا
     732م (    1958هـ = 1377والنار  أم القرى لل باعة 

    345  ،  الركر منـاهجال   ـح (3)
م الردين   قردم لرد: حسرا موارد الربال ري عرن األسررة األمويرة فري أنسراب األشرراف جاسم حمادي مااداني محمد  (4)

   62  م (  1986 =هـ 1407  ) مكة المكرمة: مكتبة ال ال، الجامعي  1  ل ط،  السامرالي   د

-   -  



 ف 

 : كتا الخراـ واأل كام واألموال والحسبة والخطط

م (:  المعررـروف بـصاحررـ، 799   هررـ182يوسررع بررن دبراهررـيم) ت يليعررـقوب أبرر) الـخةةـراـ (       

  وكررـتابد ضررمن موسرروعة (6)قاضرري قضرراة الةـليررـرة هررارون الرشرريد، وهررـو  (5)اإلمررام أبرري حـنيررـرة

التري   غرـنى  التري تعرد مرن المصرادر الاامرة، والةـرال التي ضمت العـديد من الكت، فري الةررال 

وت ار أهـمية كرـتابد    (1)قت وعصرفي كل و ألي باحـ  عـناا فـي التاريخ ا قتصادي اإلسالمي 

 والنقود    واإلق ا  و العاور  والجزية  وند أول من ألع في أحكام: الةرال في ك
  

قردم  لرذيا م( : 820هرـ 204( لمحمد بن ددريرم برن العبراط أبري عبرد هللا الارافعي ) ت) األم        

   والنـقود والمعادن صاد: كالبـيومعلومات في: األحـكـام المـتـعـلـقة با قـتـ
 

م (: المحرردث 839هررـ 224روي األزدي )تد القاسررم بررن سررالم الارر( ألبرري عبيرر) األمـــةةـوال        

و   والزكرراة ،: الةررال موضروعاتاا ا قتصراديةكتابرد مرن أهرم الكترر، الاراملة فري   يعرد (2) المر دب

 والزراعة    والنقود والمكاييل واألوزان والتـجارة  العاور 

للحسررن بررن أحمررد بررن يعقرروب  )كتةةاب الجةةوهرتين العتيقتةةين المةةا عتين الصةة راء والبيوةةاء(       

، التري قردمت معلومرات هامرة  يعد كتابد المحقق مرن الكتر، النرادرة  م(:946هـ   334الامداني )ت 

   (3)والنقود في جزيرة العرب والتعدين  المعادن : حول أفادت مناا الدراسة 

 

  م (:1058هـ 450لعلي بن محمد أبي الحسن حبي، الماوردي )ت السلطا ية ( )األ كام       

، والتري أفرادت  الذي تناول في كتابد القضايا ا قتصرادية اإلسرالمية (4) قاضي القضاة، الثقة الحافظ 

 اإلدارية : كالديوان ناأتد وت وره الموضوعات ؛ والع اء والةرال  و  النقود مناا الدراسة حول: 
 

لنجم الدين أبي العباط بن رفعة األنصاري )  )اإليوان والتبياع يم معرية المكيال و الميزاع(      

وهو مارف على ي المحتس، الذي أعد كتابد المحقق القاضو الرقيد الاافعي :م (1311هــ  710ت

 ازين والمكاييررل والمررو  تنرراول وحرردات النقررود الارررعية  (5)العيررار بالررديار المصرررية حتررى وفاتررد 

 كما أزال ال مو  عن الجدل القالم حول من وضت المقدار الارعي للنقود    ؛ المقاييمو
  

)إغا ة األمة بكشةآل الغمةة ( و) األوزاع و األكيةال الشةرعية ( و) الـمواعةـع وارعتبةار بة كر       

والقاضري  (1)الكاتر، م(:1442هرـ   845لتقي الدين أحمد بن علري المقريرزي ) ت  الخطط واآل ار (

                                                 
 نمثل : أنم ب ،ض الصحابة هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الكوفي ، طل، العلم   وأجتاد فيد   أدرك بع (5)

هـ 150 )عام  مالك   كان أحد األلمة األربعة عند أهل السنة   رفض تولي  القضاء ، مما عرضد للحبم حتى مات

 (  578 – 576،     4  ل  وفيات األعيانم (   ابن خلكان ، 767  
لةالفرة عرام رراء الراشردين ، بويرت باهو هارون الرشيد ابن محمد المادي ابن المنصرور ، أبرو جعررر   خرامم الةل (6)
ًً متواضرعاً  تروفى فري سرناباد ب روط، عرام ) 786هـ   170) ً سرعودي   م(  الم 808هرـ  193م(   كان حازماً كريما

؛ أحمررد بررن حسررن بررن علرري بررن قنرررذ 304   ,الرارسررـت ابررن النررديم  ؛ٍ 318 -317      3  ل  مرررول الررذه،
  (م 1980 =هررـ 1400) بيررروت: دار اآلفررا  الجديرردة   3ادل نرروياض  طعقررد:حق ,الوفيرراتالقسرر ن يني الة يرر،  

 144  
   137    علم التاريخالنبراوي     (1)
     155  ,الوفيات ؛ الة ي، 418   3ل  ,ألعياناوفيـات  لكانابن خ  (2)
ارر يرد( أعرده للن) التام, ءالجوهرتين العتيقتين المالعتين الصررراء والبيضراالحسن بن أحمد بن يعقوب الامداني     (3)

 )بإيضاح بعض غوامضد ودعداد فاارسد ودضرافة بحر  عرن التعردين والمعرادن فري جزيررة العررب: حمرد الجاسرر  
   1  م (  1987=هــ1407الريا : دار اليمامة  

    245  ,الوفيـات؛ الة ي،   247   3ل, األعيان وفيـاتابن خلكان   (4)
قدم ودمة(   حققد )المق ,اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ن رفعة األنصاري  نجم الدين أبو العباط ب (5)

  10م(    1980= هـ 1400  )دماق: دار الركر   ط،  د لد: محمد أحمد دسماعيل خروف  
   180   مجلة المنال, الزيدي  الم رخون وتدوين عاد أسرة قالوون (1)

  - ك -

  - ل -



   

احرر  عناررا فرري الترراريخ الترري   غنررى ألي  بوالمرر را لبحررداث ا قتررـصادية  والمحتسرر، اإلمررام 

،  قدم معلومات انررد باا مثل: نقوش دراهم الةليررة عمرر برن الة راب    (2)اإلسالميا قـتصادي 

، ابنري الزبيرر عرـبد هللا ومصعرـ، ألول ديرـنار أمروي ، ودنانـيرـر ان وضرب معاوية بن أبي سـررـي

كما تـناول دوافرت عبرد ،  و تامأجـراه  الةـلـراء األمـويـون والذي  واإلصالحات النـقـدية والتعري،

 الملك إلصالح النقود و تعريباا   
  

 ناوي لمحمد عـبد الرؤوف بن تال العارفين بن علي الم )النـقود والمكـاييف والموازين(     

 من معلوماتد حول دراسةال، أفادت (3)م الاافعي صاح، التصانـيعم (: اإلما1622هـ   1031) ت

  ولد دضافات عن الكت، السابقة  ؛ والمكاييل والموازين النقود : 
 

 كتا التراجم والسير:

 ـعـد بن منيت الـزهـري عبد هللا بن س يلـمـحـمد أب ) الـطـبـقـات الكـبرى (     

 البسرراطة مترراز أسررلوبد بالسرراولة وا ؛(4)بكاترر، الواقررديالمرر را المعررـروف :  م(845   هررـ230) ت 

ت فري تسرعة يقرت كتابرد ال بقرا  و(5)التي التـزم فـياا الحـيدة والموضوعـية ة ورصانـتاا وجزالة الل 

  حقرق منارا الجرزء الةرامم  ال بقراتألرـت في السيرة النـبـوية و الكـتـ، التيأجـزاء تـعـد من أهـم 

مريدة  أفادت الدراسة في تحديد عام تعري، النقود فري عارد الةليررة عبرد  اتحوت طبقاتد معلوموقد 

   األموي العصر اإلدارية المتعـلقة بوالموضوعات ا قـتصادية الملك مت بعض 

 

ابالك   ) الوزراء و       م(: الكاتر، 943هرـ 331)تايرـاري لمحمد أبي عبد هللا برن عبردوط الج (ـتَـّ

 عررن الرروزراء وكترراب يعررـد م لرررد المحـقررـق أول  ، بري والـمـسعررـوديالـمعررـاصر للـ ررـالمررـ را 

حيرر  قررد م   د  أنررد شررمل معررـلومات متعـلقررـة بررالت ور اإلداري ،(6)العباسرري العصررر فرري الك ـت ررـاب

عرن مريردة كما قردم معلومرات  في العصر األموي ، معلومات عن الديوان وسب، التدوين و التعري،

ابالموظرين   األمويين  الك ـتـ 

برن ألحمد أبي العباط محمد بن دبراهرـيم برن أبري بكرر  ) وييات األعـياع وأ باء أبناء الزماع (      

 الذي جمت معلومات عن تراجم األفاضل الذين شاهـدهم   (1)الوزير: م ( 1283هـ   681خلكان ) ت

 جمة لبعض أهم األعالم تر ؛ تناول فياا كتابد المحـقق في ستة أجزاء يقت   و(2) ونقل عـنام

 

) تة كر  الح ةاظ ( و) سةـير أعةالم الةـنبالء (  و إلسةالم و بقةات الم سةرين واألعةالم(ا)تاريخ       

الرـذي : العرالم القرار  (3)م (1348هرـ   748برن أحمرد برن عـثرـمان الذهرـبي ) ت لامم الدين محمرد

                                                 
   022   علم التاريخ  النبراوي (2)
ء ا  تحقيرق رجر) المقدمرة ( , النقرود والمكاييرل والمروازينمحمد عبد الرؤوف بن تال العارفين بن علري المنراوي    (3)

   17 -7  ن(   ) د ت ((       ب داد : )دمحمد السامرالي   د ، ط   ) 
اد ضاء فري ب رد ازي ، عمل بالقهو محمد بن عمربن واقد ، مولى بني هاشم ، كان دماماً عالماً لد تصانيع في الم (4)

لسرةي اخالرد عرزب  الواقردي  ؛158     4، ل وفيرات األعيرانم (   ابن خلكران ، 822هـ   207، توفى في عام ) 
ديسررمبر   -هررـ 1426(    و القعرردة و  والحجرة )71عرام)  67  م599  ,مجلررة المناررل   اليحري  الترراريخ والم رخرون

   245م (     2006م يناير 2005
  102   علم التاريخالنبراوي     (5)
واد )د ط(   عرر   علررق عليررد  ميةاليررل  ) المقدمررة ( ,الرروزراء والكتررابمحمررد أبررو عبررد هللا بررن عبرردوط الجااررياري   (6)
   5م (    1964 =هـ1384بيروت: دار الكتاب اللبناني  )
    311   1 ل بالوفيات الوافيالصردي   (1)
    9    ) المقدمة (   1ل , ياناألع وفيات  ابن خلكان (2)
أسررة  هرـ ( الم رخرون وعارد753أو  748عام وفراة شرمم الردين محمرد برن أحمرد الرذهبي ) : أن مريد الزيدي كر (3)

   177  ,مجلة المنال  قالون 

  - م -



   

مررن خررالل عنايتررد بضرربم  حيرر  ظارررت شاررـرتد  عرررف عنررد اختررـصاره لكررـت، الرجررال والتراجررـم

  ترجمة بعض أهم األعالم ، و(4) الرواة
 

 كتا األدب :

لعمررو برن بحرر برن محبروب  ) التبصةر بالتجةار  ( ،) الحيواع (،) البخالء (،)البياع والتبين (      

: األدي، الذي أحاط برأكثر المعرارف عرن علروم (5)م (869هـ   255عثمان الكناني الجاحظ ) ت يأب

واإلصرررالح  عالقرررة برررالنقود الخاصرررة  ات معلومرررات قيمرررة  قررردمت قصصرررد األدبيرررة ؛ و(6) عصرررره

 د األموي صرا قتصادي واإلداري في الع

م (: األدي، 890هـ  276محمد بن مسلم بن قـتـيبة الدينوري )ت يلعـبد هللا أب عـيوع األفبار()      

كتبرد مرن  د  لرم تةرل   (7) قررن الثالر  الاجرريالذي تعـد كـتبد األدبـية من الكـت، النثرية الاامة في ال

  سريما  امنادراسة الت أفاد  أيامام وأشعارهم و أمثالام وأغانيام يات التاريةية عن العرب والروا

اإلصررالحات اإلداريررـة للررـدواوين والروايررات المتعررـلقة بالتعريرر، فرري عاررد عبررد الملررك بررن مررـروان 

   الرسالل والةاتم ي:ديوانخاصة األموية 

م (: الصررالغ 940هررـ  328ألحمررد بررن محمررد بررن عبررد ربررد األنررـدلسي ) ت ) العـقةةـد ال ريةةد (       

د  أن دضافاتد  المميزة في كـتابد المحـقـق في ،  (1)األديـ، الذي اسـتـراد من كـتاب عـيون األخـبار

فررذكر أسررماء ؛ دواوين بررإدارة الدولررة األمويررة للررعلومررات المتعلقررة سررـبعة أجررزاء أتررت ثمارهررا فرري الم

  رين باا ت اب الموظ  الك  

اب () أدب الك          (: األديرـ، الكـاترـ، م947هرـ  335لمحـمد بن يـحيى بن بكـر الصـولي ) ت  ـتَـّ

  تنراول الترـدوين (4)والرـراضي (3)والمقـتـدر  (2)العـباسـيـيـن: والمكترينـادم الةـلـراء الذي  الرـاضـل

      ومعلومات ا قـتـصادية  أوردها في الجـزء الثاني من كـتابد وتعـري، الديوان
 

لعـلي بن الحسين بن محمد بن أحمد أبي الررل  القرشي األموي األصـراـاني )  ) األغا م (

 (6)واألمثال والنوادر والحكم واألغانياألخبار  الـذي جـمت مـعـلوماتـد عـن(5) م (:967هـ   356ت 

هامرة أفرادت شملت معلومات ؛ تـقت في سبعة وعارين جزًءا مـحـقـقاً ؛ عة أدبية وكتابد يعد موسو  

 في ا قـتـصاد واإلدارة واألعالمالدراسة مناا  خاصة 
 

 معاجم البلداع: 

                                                 
  995   ,لمنالامجلة هـ (  التاريخ والم رخون   487 -هـ 673عبد العزيز بن صال  ال امدي  الذهبي م رخا ) (4)
   168م (    2006م يناير 2005يسمبر د -هـ 1426   و القعدة و و الحجة )  (71 عام )67م 
   344   الرارسـتابن النديم   (5)
ارامي  ) ) المقدمرة (  شررح وتحقيرق: يحيرى ال ,الربةالء عمرو بن بحرر برن محبروب أبرو عثمران الكنراني الجراحظ  (6)

   7م (   1995 =هـ 1415بيروت: دار الركر العربي  
   144   ,علم التاريخ النبراوي   (7)
 مرد التنروخي   ) المقدمرة (   حققرد وشررحد وعررف أعالمرد: محالعقد الرريد أحمد بن محمد بن عبد ربد األندلسي  (1)
    13م (    2001 =هـ  1421 ) بيروت: دار صادر  1ل
المسعودي   م(  098هـ  295الفة بعد أبيد ، تري عام ) هو علي بن أحمد المعتضد ابن أحمد المتوكل ، بويت بالة (2)

    251 -250،      4  ل  مرول الذه،
م (  932   هـ320هو جعرر بن أحمد بن المعتضد ابن المتوكل ، بويت بالةالفة بعد المقتدر   قتل عام )  (3)

   287  ,الرارسـت لنديم اابن ؛ 267 -266     4  ل  مرول الذه،المسعودي   
حمد هلل بن أقاهر باهو أبو العباط أحمد بن المقتدر ابن أبي أحمد الموفق ، بويت بالةالفة بعد خلت الةليرة ال (4)

   962 -295،      4  ل مرول الذه،م(   المسعودي   940هـ  329المعتضد   توفي عام ) 
    141،    الرارستابن النديم ،  (5)
د:عبد شررحد وكتر، هوامار  األغرانيأبي الررل القرشي األمروي األصررااني   الحسين بن محمد بن أحمدعلي بن  (6)

   أ    م (1992=هـ 1412  ) بيروت: دار الكت، العلمية  1 ل2  طأعلى مانا وسمير جابر

 ــ ن ــ



 ر 

عـبيرـد  يالعـزيرـز أبرعرـبد هللا برن عبدل ) معـجـم مةا استـعةـجم مةن أسةماء الةبالد والمةـواض  (        

 (7)الرـقرـيد الرذي يقرت معجمرد الل روي والج رافريم (: الوزير 1095هـ   874لسي ) ت البكري األند

  البلردان ، وقد أفادت الدراسة مرن معلوماترد فري معرفرة مواضرت بعرـضفي أربعة أجزاء في مجلدين 

   با قـتـصـاد األمويـربـيـة   ولاـا عـالقـة   سيما ما كـان مـنـاـا داخـل الجـزيـرة العـ

 

هرـ   626الب ردادي )ت أبي عبد هللا يراقوت الحمروي الرومري لاااب الدين  معجم البلداع ()          

م( : الذي كان شاهد عيان لكل المواضت التي  كرها في رحالتد ، لرذلك تمترت أسرلوبد العلمري 1229

  يقررت كتابررد فرري سرربعة أجررزاء شررملت معلومررات أفررادت الدراسررة : ج رافيرراً  (1)باألمانررة فرري البحرر 

 صادياً وددارياً   واقت

 

ة و هررذا دضررافة لمعرراجم ج رافيررة أخرررى تمتعررت ب ررزارة معلوماتاررا الج رافيررة وا قتصررادي       

 داع() مختصةةر كتةةاب البلةةاإلداريررة: كالتعريرر، والتصرردير واإلسررتراد وتعيررين مقرراديرالةرال مناررا:

لعبيد هللا  (الك والممالك ) المسم( و 903هـ   290ألحمد بن محمد أبي بكر بن الرقيد الامذاني ) ت 

لنصيبي ألبي القاسم بن حوقل ا ) صور  األرض (م ( و 912هـ   300بن عبد هللا بن خر ادبة ) ت 

ن محمرود برلزكريرا أبري عبرد هللا برن محمرد  ) آ ار الةبالد و أفبةار العبةاد (م ( و 978هـ   367) ت 

د برن لعمراد الردين دسرماعيل برن محمر ) تقةويم البلةداع (م( 1284هـ   682األنصاري القزويني )ت 

 م (  1332هـ  732عمر بن أبي الرداء ) ت 

 

 معاجم اللغة العربية :      

بي ألبي منصور عبد الملك بن محمرد برن مكررم برن دسرماعيل الثعرال) يقو اللغة وسر العربية (       

د حسرر، المعنررى   الررذي رترر، كتابرر (2)م(: الداعيررة األديرر، الارراعر1038هررـ  429النيسررابوري ) ت 

وأفادت الدراسة مند في ترسير معاني بعرض الكلمرات الةاصرة بالدراسرة مثرل : أسرماء الصرناعات : 

لجمال الدين أبري الرضرل عبرد  ) لساع اللساع (و  ) لساع العرب (كالثياب واألسلحة وغيرها    أما 

 ) القامور المحيط (و  (3)م (1311هـ   711هللا بن محمد بن مكرم بن أبي الحسن بن من ور ) ت 

م ( : فقرد أوردت دضرافة لضربم 1415هرـ   817لمجد الدين محمرد برن يعقروب الريرروز  برادي ) ت 

األلراظ وترسيرها معلومات عن بعض األحداث التاريةية ا قتصادية الاامة : كالنقد والكيل والوزن  

  هررذا  (4)لمرردن و البلرردانوالصررناعات المةتلرررة ؛ ومعلومررات ج رافيررة مثررل : تعريررع مواقررت بعررض ا

دضافة دلى توضيحات ل وية قدمت فياا وفي غيرها من المعاجم الل وية التي استرادت مناا الدراسرة 

 وهو ما سناير دليد  حقاً في صرحات متن الدراسة   

 

                                                 
   () المقدمرة  ,تمستعجم مرن أسرماء الربالد والمواضرما امعجم أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلسي   (7)
  م (     د 1996 =هـ 1417  ) القاهرة: مكتبة الةانجي  1 ل 3حقيق: مص رى السقا  طت
    114،    علم التاريخ؛ النبراوي ، 131 -103،      5،ل وفيات األعيانابن خلكان ،  (1)
    153 -151،      3، ل وفيات األعيانابن خلكان ،  (2)
  دسماعيل بن عمر ابن كثير الدماقي؛ عماد الدين أبو الرداء  65 -55       5، ل الوافي بالوفياتالصردي ،  (3)

د   ط(  )، الع ار ي جميلتحقيق وتوثيق : صدق،  البداية والنااية ) ومعد نااية البداية والنااية في الرتن والمالحم (

     585م ( ،   1998هـ = 1419لل باعة و النار ، دار الركر: ، ) بيروت  8، ل 
مد نعيم ، تحقيق : الناشر ، دشراف : مح القاموط المحيمالدين محمد بن يعقوب الريروز  بادي ، مجد  (4)

   6م ( ،   1998هـ = 1418، ) بيروت : م سسة الرسالة ، 5العرقسوسي ، ط

 -ي  -
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 التمهيد
التعامل النقدي في الفترة التي 

 األموي العصرسبقت 
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وناأة النقود ، ومراحل ت ورها ،  ى معاني النقد في الل ة العربية ،عل التمايديحتوي   

  األموي  العصروأنوا  النقود التي جرى التعامل باا قبل ، التبادل الحضاري في  أهميتااو

 
 

 معا م النقد يم اللغة العربية  :        
،   ت معانيارا كمرا كثررت د ، د ( ،   ،تعددت أوجرد اسرتعما ت الل رة العربيرة لمرادة )ن 

   بين الناط على مالح ة العي، وا نتقرا  النقد في البدء متداو ً  كانالمعنى األول :  والتي مناا  

اسررتعارها األدبرراء   .(2) " ، ودن تررركتام تركرروك : " دن نقرردت النرراط نقرردوك  (1)قررال أبررو الرردرداء

المعنةى  (3) ء فري الكرالم شرعره ونثررهمن الردي لمعرفة الجيد،  المسلمون منذ القرن الثال  الاجري

لتمييز الصحي  مرن  (7)استةدماا الصيارفة (6)أخرل مناا الزيع (5)والدنانير (4):  نقد الدراهم الثا م

  (8)مناا الزالع
 
، ألن فيارا (9) توصرع بالجيراد التري الةالية من الزيرعلوازنة الدراهم والدنانير اهي تعني و

  (1)النقرود رديهارا مرن جيردها  هرو الةبيرالمحتررف الرذي يميرز   والناقرد(01)ونقاء المعدن تمام الوزن 

والمنقروش ؛ (3)الرضرة والرذه، التبرر: النقرد  المعنةى الرابة   (2)عكرم الم جرل النقد :  المعنى الثالث

  (5) ومن غيرهما؛  (4)مناما

                                                 
ن   رد للقرراشرتار بحر، أو أبو مالك األنصاري :  كران صرحابياً ؛ بن عامر اوقيل ؛ هو عويمر بن زيد الةزرجي  (1)

ن محمرد برن برالدين علي أبي الحسن برن أبري الكررم م(   عز653هـ   32بالاام عام )  توفى، الكريم ورواية الحدي  
محمرود عبرد  عاشرور و تحقيق وتعليق : محمد البنا و محمد أحمرد ،  أسد ال ابة في معرفة الصحابة ،األثير الجزري 
     318  م(، 1970 =هـ 1390 ،التراث ) بيروت : دار دحياء  ، 4ل  ،ط    د  الوهاب فايد ،

روت : دار بير، ) 14ل  ،لسران العررب ،جمال الدين عبد هللا محمد أبو الرضل بن مكرم بن أبي الحسن بن من ور  (2)
   334   ،م ( 2002= هـ 1422 ،صادر 

، (م0032=هـ2414،)القاهرة:الدار المصرية، 2ط،  مدارط النقد لبدب الحدي  ،محمد عبد المنعم خراجي (3)
 9      

 ، 5 ل ، العرررب لسرران ،ي لررق علررى النقررود الرضررة   ابررن من ررور ، وهرري لرررظ معرررب ، الرردراهم : مرردهررا درهررم  (4)
( وهام  12- 8الصرحات رقم )ان ر  شاء هللا   وسنقول في شأن الدراهم في موضعاا من هذا التمايد دن  253 

   (1رقم )
   ، 5ل  ،العررب  لسران ،ي لق على النقرود الرذه،   ابرن من رور ، وهي لرظ معرب  ،الدنانير : مرردها دينار  (5)

( وهرام  15-12الصررحات رقرم )ان رر   شراء هللا    وسنقول في شأن الدنانير في موضعاا من هرذا التمايرد دن308
   ( 2رقم )

 د : صرارت مرردوة ل ر عليرد دراهمر توهو مص ل  من مصر لحات النقرود يقرال : زافرالزيع : مررد زيوف ،  (6)
     89   ، 7ل  ،العرب لسان ،فياا   ابن من ور 

د عردت والصيرف : هو فضل الدرهم على الدرهم أو بيرت الرذه،   وقر الصيارفة: مرردها الصيرفي أو الصراف، (7)
معرا   : الابة رضروان هللا علريام مرن  أمثرالصرافة والصيرفة من باب المذموم من التجارة، روى  لك عدد من الصح

)  ،القضراة  تحقيرق : مصر رى مصرل  ، دصرالح المرال ،بن جبل   عبد هللا أبو بكر بن محمد بن سريان بن أبي الردنيا 
  وسرنقول فري 229،    8ل  ،العررب لسران ،؛ ابرن من رور  272  ،م ( 1992 =هـ1412 ،مصر : دار الوفاء 

 (  103-100)الصرحات رقمشاء هللا   ان ر  الصرف في موضعد من الرصل الثال  دنشأن 
   334   ، 14ل  ، العرب لسان ،ابن من ور  (8)
  213   ، البةالء  ،الجاحظ  (9)
  م ( 1982 =هرـ  1402)  ، 13   ، مجلرة أضرواء الارريعة ،النقرود فري اإلسرالم  ،أحمد صري الدين عو   (01)

213   
 =هرـ 4121 ،نارر العلمري بجامعرة الملرك عبرد العزيرز ) جدة : مركرز ال ، 2ط ، اإلسالم والنقود ،رفيق المصري  (1)

   126  ،م ( 1992
ل  ،لعرربا لسران ،ويقصد بد هنا تأجيل وترأخير الردين أو القرر    ابرن من رور  ،الم جل : هو الدين أو القر   (2)

   3240   ، القاموط ،؛  الريروز  بادي  334   ، 14
 ن العربلسا ، ور د  أن  اختصاصد بالذه، أكثر من غيره   ابن من، التبر : هو لرظ ي لق على المعادن الةام  (3)
   211   ، 2ل   ،
عد    فاارسرد أ ،تحقيق : حسن السندوبي  ، البيان والتبين ،الكناني الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان  (4)

   42   ،م(1994هـ=1413) بيروت : دار دحياء العلوم،  ،1ل ،: مص رى القصا  
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  شأ  النقود ومرا ف تطورها : 

 النقود المعد ية  - ا يًا     النقود السلعية             -أور        
 

لبيرة ا أن غالتري نارأت فيارا النقرود ألول مرـرة د  تضاربت اآلراء حرول تحديرد الرتررة الزمنيرة       

 ي ار مناا رأيان مةتلران هما : ، التي قدمت  ا فتراضات

  قرال هللا تعرالى :  بدليل  كرها في القرر ن الكرريم قديمة قدم اإلنسانكقيمة النقود  : الرأ  األول      

ك رى  ط ع امراً ف ل ي رأ تِك م  بِررِ  ز 
رز أ  ِدين رِة ف ل ي ن   رر  أ ي ا  ـ ِذِه دِل رى  ال م  ِرقِك م  ه  د ك م  بِو  ح 

ن رد  } ف اب ع ث وا  أ  ٍ  م  ز 

دنما هي الرذه، ، اآلية   وقال المقريزي : "دن النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً لبعمال  (6){

، و  طالررة مرن طوالرع البارر  ، و  يعلم في خبر صحي  و  سقيم عن أمة من األمم والرضة فقم

  .(7) الزمان و  حديثد نقداً غيرهما "أنام اتةذوا في قديم 

 
ً الرأ  الثةا م :        ، و لرك لعردم    يحترال دلرى النقرود طرويالً  عراش اإلنسران فري بدايرة حياترد زمنرا

، د  أن المجتمعرات البداليرة كانرت مكتريرة  احتياجاتد من طعرام وملربم ومسركن حاجتد لاا في دشبا 

يتواز  أفراده نتال العمل الذي وضعت أسم قواعده دما األسرة ، تعي  في شكل جماعي  فيما بيناا

     (8)أو القبيلة 

 

 

 أورً : النقود السلعية :       

الرذي يمتلرك بردوره  وسريلة للتبرادل مرت ال يرر اعتمد كل مجتمرت علرى سرلعد الةاصرة بوصررااو       

مرحلرة الجديردة ، والتري عرفرت التري شركلت ال (1)و لرك فري ظرل المقايضرة ، سلعة أخرى خاصرة برد

 لرك مرا علرى  دل    ، فاختار كل مجتمت السلعة التي تتناس، مرت ظرروف بيهترد التبادل بالنقود السلعية

وا  م  :   كر في قولد تعالى ا ف ت ح  ل م  د ت  دِل ري ِام  {}و  م  ر  راع ت ا  د وا  بِض  ج  م  و  ت اع ا 
اآليرة   جراء فري  (2)

  كذلك (3) "وجدوا بضاعتام التي حملوها ثمناً لل عام ردت دليام" لما فتحوا أوعية ال عام  ترسيرها 

  (4)بالحجراز والرذرة براليمنأثمانراً للمبيعرات ، منارا: الحن رة  كانرت، ال عرام ورد  كر لبعض أنروا  

دلررى أن أثمرررت  ولكررن أخررذت مرحلررة التعامررل بررالنقود السررلعية فترررة مررن الررزمن ليسررت بالقصرريرة 

سرتةدام التري بردأ ا، ومن أنروا  المعرادن المةتلررة محاو ت الناط في اكتااف ما في باطن األر  

                                                                                                                                               
    211   ، 2ل  ،العرب لسان ،ابن من ور  (5)
   19 ية :  ،سورة الكاع  (6)
 : بدر الدين تحقيق ، ( دغاثة األمة بكاع ال مة ) تاريخ المجاعات في مصر ،تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  (7)

    5   ،) د  ت ( (  ،) القاهرة : دار الوليد  ،ط   د ،السباعي 
 47  ،( م9199 =هـ 1419 ،) بيروت : دار الركر  ، ا قتصاد السياسي للنقود والن م النقدية ،فوزي ع وي   (8)

  ،ت سرركندرية : دار الجامعررااإل، ) 12، ط النقررود والمصررارف فرري الن ررام اإلسررالمي ،؛ عرروف محمررود الكرررراوي 
   21  ،م ( 1987 =هـ 1407

  رور،، وأخرذ عوضراا سرلعة   ابرن منوهرو :دع راء سرلعة ، ومند المعاوضة، العو  أي القيض هو المقايضة :  (1)
  235   ،12ل  ،العرب لسان 

   65اآلية :   ،سورة يوسع  (2)
 ، 4ل  ،ط    د ، رسرريرتزاد المسررير فرري علررم ال ،جمررال الرردين أبررو الررررل عبررد الحمررن بررن  علرري القرشرري الجرروزي (3)

   249  ،م ( 1964= هـ  1383 ،)بيروت : المكت، اإلسالمي 
 =هرـ 1412 ،كرر )بيروت : دار الر ، 1ل ، 2مج  ،ط  د ،األم  ،محمد بن ددريم بن العباط أبي عبد هللا الاافعي  (4)

   98   ،باب في اآلجال والسلع  ،كتاب البيو   ،م ( 1992
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ة التري ى مرحلرة النقرود المعدنيرة السرلعيانتقلرت بعردها المعاملرة النقديرة دلرالناط لاا في شكل بسريم ، 

    (5)اعتمدها اإلنسان في المباد ت والمعامالتصمدت أطول فترة زمنية 
 

   ا ياً : النقود المعد ية :        
رِديد   } قال تعالى :    فكان البدء بالمعادن الرخيصة تعامل الناط باا        ِديد  فِيِد ب رأ ط  ش  ن ا ال ح  ل  أ نز  و 

ن افِت  ِللن اِط  م  الحديد  " أن مرن أراد شرري ب المااورة  (7)  وروى عن أهل مدينة زنجان اآلية (6) {و 

   (8)يزن ثمن الةبز بالمسامير"الةبز 
 

 اا األحجار ـادن فاختاروا منـا المعـعيوب المعادن الرخيصة  " وأم (9)و كر الدماقي      

، فالسررا  الصردأ دليرد د فأمرا الحدير،  ثم أسق وا مناا الحديد والنحراط والرصرا ، الذالبة الجامدة 

، وكرذلك أسرقم  فتت يرر أشركال صرورتد دفرراط لينرد و ، أما الرصا  لتسويده وكذلك النحاط أيضا

فرإنام عملروا منرد  ، وطبعرد بعرض النراط كالردرهم،  (1)لما يركبرد مرن الزنجرار بعض الناط النحاط

  (3)يتعاملون باا "  (2)فلوسا
         

لعلو قيمتد وتميزه عن غيرره مرن المعرادن كثر المعادن الرخيصة رواجاً حاط أوبذلك يكون الن       

في حرين كانرت هنراك محراو ت تجرري للبحر  عرن  ظل التعامل باا مستمراً قد و  التي أخذت وقتاا 

ـاعلى برراقي ن أثبتررا تروقامرريالنرراط دلررى الرضررة والررذه، اللررذ عررادن أكثررر جررودة وجا بيررة ، فاهترردىم

ل التعامل باا يسير جنباً دلى جن، مت المعرادن الثمينرة التري كانرت مناسربة الرخيصة التي ظالمعادن 

والترأرج  وقابلرة للتجزلرة وصرامدة أمرام عوامرل التلرع  ، فاي كبيرة القيمرة  لعملية التبادل التجاري

عد لاذا نجد أن التعامل بالنقد لم يثبت د  ب  (4)وقابلة لالدخار  النقصان وجميلة الرونق بين الزيادة و

اكتارراف المعررادن الترري أثبتررت مقرردرتاا علررى تسررايل المعررامالت النقديررة والتجاريررة ، ولقررت قبررو ً و 

 ً  في معامالت الناط    رواجاً سريعا
 

 

 

 

 

 

                                                 
)  ،لارع،ا ) القراهرة: دار،3ل ،ط  د ،دحيراء علروم الردين، محمد أبي حامد بن محمرد برن أحمرد ال زالري ال وسري  (5)
    222  ،ت((  د
   25اآلية:  ،سورة الحديد  (6)
مقاطعرة بعلرى بحرر قرزوين ، حاليرا تقرت فري شرمال ديرران ، ماراورة فري الجبرال ، زنجان: تقت بين أبارر وقرزوين  (7)

 ردادي الرومي الب شااب الدين أبي عبد هللا  ياقوت بن عبد هللا الحموي  لاا أهمية زراعية وعلمية وتجارية  ، جيالن
 موسروعة المردن ،؛أمنرة أبرو حجرر 79  ،م (1997 =هرـ 1417 ،) بيروت: دار صادر ،4ل ،2ط ،معجم البلدان ،

   151  ،(م2003هـ = 1423للنار والتوزيت، دار أسامة،) عمان:ط   د ،اإلسالمية
ار : دبيرروت، )  ط  د  ، د ثار الربالد وأخبرار العبرا ،زكريا بن محمد أبي عبد هللا بن محمود األنصاري القزويني  (8)

      383  ، () د ت( ،صادر 
مم والسرادط عاش في طرابلم الاام في القررنين الةرا، ا مركرً  هو أبو الرضل جعرر علي الدماقي  : كان تاجراً  (9)

قيق: تح ،لمقدمة(ا) ،اإلشارة دلى محاسن التجارة  الاجريين الموافقين للقرنين الحادي عار والثاني عار الميالديين 
 ؛ محمرد برن  9-8     ،م (1997هرـ = 1417،كتبرة الكليرات األزهريرة م) القراهرة:  ،ط   د  البارى الارربجي 

 ،وجرودعرادل أحمرد عبرد الم، تحقيرق : علري محمرد معرو  و فوات الوفيات ،شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي 
  286،   ،م (2000 = ـه1421،) بيروت : دار الكت، العلمية ،1ل
   284  ، الجوهرتين  ،الامداني، وتعني صدأ الحديد   الزنجار: هي كلمة فارسية معربة من زنكار  (1)
،    11ل  ،لسران العررب ،ابن من رور  ي لق على النقود النحاسية ، وهي لرظ  معرب ، الرلوط: مرردها فلم  (2)

 ( 15 الصرحات رقم)ان ر    وسنقول في شأن الرلوط في موضعاا من هذا التمايد دن شاء هللا  218
   22  ، اإلشارة ،الدماقي (3)
 ،ة الارر  ) القراهرة : مكتبرة ناضر  ط   د ، محاضرات في النقود والبنوك وا قتصاد الردولي ،صقر أحمد صقر  (4)

   5  ،م ( 1989 =هـ1409
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  أهمية النقود يم التبادل الحوار  :
 

ود واألوزان   وقرد ورد معرفتارا برالنقفردين يتض  من تاريخ المجتمعات القديمة في من قرة الرا      

 ا اعتدى رجل على رجل  خر بالصرت فيج، على الرجل د"نص فيد   (5)للملك حمورابيتاريت في 

   (7)" تعويضاً لد  من الرضة  (6)مناالمعتدي دفت عارة شيقالت 

 

فرري  سرريا الصرر رى الررذين كانررت نقررودهم  (1)ويررذكر أن أول مررن برردأ بركرررة النقررود هررم الليررديون        

ومة بصور اآللاة التي مصنوعة من الرضة والذه، مةت، عة الاكل ص يرة الحجم بيضاوية أو مرب

أول مرن أصردر نقروداً مرن معردن  (3)   م( 615-546وكان الملك الليدي كرويرزط)  (2) ي منون باا

بعردها النقرود الليديرة فري  انتاررتيونانيرة   ومرت كتابرات  فرات  فمرد  تحمل صورة أسرد  (4)ا لكتروم

   (6)أوالبومة(5)بصورة السلحراة اصة النقود المااورة خالعالم عن طريق التجار 
 

 حتررررى مجرررريء اإلسرررركندر األكبررررر  وظلررررت التررررأثيرات الوثنيررررة مسرررري رة علررررى النقررررود 

أمرا   (8)   م 333ل مررة علرى النقرود عرام الذي ظاررت صرورتد اآلدميرة ألو (7)  م ( 323 -356)

بعرد  وانتقلرت دلريام عرن طريرق الليرديين ، ف ارت في القرن السادط قبل المريالد ، نقود بالد فارط 

أمروال الليرديين ، ونقلارا الرذي سرل،  (9)   م  546خسارة ملكام كرويزوط مت قرورش الثراني عرام 

                                                 
ن الةلريج مترد نررو ه مرم (   ا    1893م )  بروم عرا –أع م ملوك بابل أسم سوبو هو الملك حمورابي : كان من  (5)

 ،ر الركرر ) بيرروت : دا ، 4ط ، أطلرم التراريخ العربري اإلسرالمي ،العربي دلرى البحرر المتوسرم   شروقي أبرو خليرل 
   15  ،م ( 1999 =هـ 1420

ون تكر قصرد برد أنوي ،والمرن : هرو الروزن أو القيمرة  ،شيقالت منا : الايقل : هو اسم النقد المتعامل بد من الرضة  (6)
   محمرد برنوالبرايليون اسرتعملوها وحردة للروزن   شرمم الردين أبرو عبرد هللا ،الرضة وزنة غير مزيررة وكاملرة المقردار 
 ،الكرملري  تحقيرق : األب أنسرتاط مراري ، نة، الدخالر في أحوال الجواهر ،دبراهيم بن ساعد األنصاري األكراني 

، رملري( ؛ األب أنستاط مراري الك11هام  رقم ) ، 18   ،( م 1991=هـ 1411 ،)بيروت : مكتبة لبنان  ،ط ، د
       59 ، )د ت((،)القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،2ط ،رسالل في النقود العربية واإلسالمية

(7)  , London in Association With The BritishoneyEyewitness Guides MJoe Cribb ,   
Museum ( n.d), p: 6 . (  2لحق رقم )  ان ر الم 

   م (  405 - 687عاصرمتد سرارديم، الرذي دزدهرر عرام) التي  ،يديون : هم سكان دقليم غرب  سيا الص رىلال (1)
المصررية  الجمعيرة، ) 2حمرد شرريق غربرال ، د  ط ، لدشرراف : م ، الموسوعة العربية الميسرةبعد سقوط الحيثين   

   1594  ،م ( 1995= هـ 1416 ، لنار المعرفة والثقافة العالمية : دار الجيل
    نقالً عن  9   ،النقود األموية  ،حتاملة  (2)
                p:5 ,in the British Museum Catalogue of the imperial Byzantine Coins ,Worth
 (   1( لوحة رقم ) 3ان ر ملحق )   
تحالع  أند بع، صد أطما  قورش الثاني ، عند اإلغريق ل نى ل اً كان رمز،  هو كرويزوط أو قارون : ملك ليديا (3)

   1458  ، 2ل  ،  الموسوعة.   م (  546مات عام ) ، مت بابل ومصر 
تةدم فري كانرت تسر، تمتراز بكبرر حجمارا، تأخرذ شركل حبرة الراصروليا  ، ا لكتروم : هي سبيكة من الرضة والذه، (4)

الردين  ترجمرة : نرور ، تراريخ النقرود ،؛ فكترور مورجران  p:10 , oneyM , ribbC .معامالت التجرار برين المردن  
   13  ،م ( 1993 =هـ 1413 ،) القاهرة : الايهة المصرية للكتاب  ،ط ، د ،خليل 

(5) ,  p:10 onyMCribb ,   ، نقالً عن : 10،    النقود األموية، حتاملة 
Z، Klawans, An out line of Ancient Greek Coins , p: 15 .  

(6) . P : 20 , oneyM , ribbC   (3  2ن ر لوحة رقم )ا   
غل ، توإلسكندرية خا  حروبًا كثيرة، وأسم مدنًا مناا ا، بن فيلي، الثاني المقدوني :يلق، بالثال  هو اإلسكندر  (7)

ترد لملرك يما فضرية تةليرداً لرذكرى هزضررب نقرودً ، وانتصر علرى ملكارا ، وصل الاند في ا مبراطورية الرارسية ، 
؛  p  oneyM , ribbC:22   وخلررد ملرك الانرد علرى الريرل، سكندر يمت ري جرواده جاءت نقوش العملة : اإل، الاند 

    152 -151     ، 1ل ، الموسوعة
(8) . p:10 ,oneyM , ribbC  نقالً عن :  9   ،األموية النقود ،؛ حتاملة   

.  p:22 , ,ittanicaBr ,Encylcopaedia  ,Coin Collecting ,Milne   
لارر ، عردة دول عنرد اجتيراح جيوشرد ل اسرتولى علرى، هو قورش الثاني أو كورش الع ريم : ملرك فرارط القديمرة  (9)

ة شرراد دمبراطوريرر  ومصررر وملكاررا أمررازط ، وبابررل وملكاررا نبونيرردوط ، واجررد تحررالع ميررديا وملكاررا كرويررزوط 
   1458  ، 2ل ، وعةالموسمادت حروبد  بند قميز فت  مصر   ع يمة، 
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فرإنام صرنعوا ، أما الرومان الذين ظاروا كأقوى دولة في القررن الثالر  قبرل المريالد   (01) دلى دولتد

   (11) النقود من معدن البرونزالذي اعتمدوا عليد
  

، ، ف ارت بنمم أجنبري بحرت  جنبية، فإناا تأثرت بالنقود األالمقلدة  أما النقود العربية القديمة       

  التي استرادت من اتصرالاا بالحضرارتين اليونانيرة والرومانيرة يما نقود الدول العربية الامالية سو 

الرذي  (2)(   م 62 - 78الثالر  النب ري ) رث نقود الحا (1)ونذكر من نقود هذه الدول النقود النب ية 

وعلررى الوجررد اآلخررر رسررم آللاررة ملررة  صررورة رأط متجررد دلررى اليمررين ، صررور علررى أحررد وجارري الع

نقر  فيرد ، دضرافة شرريم كترابي باليونانيرة فيد اسمد واسم القالد الرومراني ، والنصر مت رمز ظار 

  (3)عبارة : مح، لليونان  
 

، فقد ظل التعامل باا قالماً بين العرب حتى بعد اإلسرالم الةاصة  سمة العربية ات الأما النقود        

اا الردراهم والردنانير التي أشارت دلياا المصادر اإلسالمية ومنفنذكر نقود جنوب الجزيرة العربية  ،

سررتمد مررن المقومررات لموالترري تميررزت بال ررابت العربرري ا، (4)الترري كرران التعامررل باررا قلرريالً الحميريررة 

رة أوالبروم محاط ب صرن شرج، وبوضت جانبي  رأط رجل  ومناا حضارية للبيهة العربية الجنوبيةال

والروزن  (6) وعبرارات برالةم المسرند  (5)نق  اسم الملرك الحميرري ولقبرد وصورة الةنجر العربي و

  (8) تمامد مثل رضيتم ، والعكم خبصرتم تدل علي ودطال  مسميات أوالدانقان والنصع   (7)الدانق

وقد استمر التعامل برالنقود العربيرة الجنوبيرة الحميريرة الةاصرة جنبراً دلرى جنر، مرت النقرود األجنبيرة 

ً حتى تم تعريباا   والنقود العربية المقلدة الدراهم والدنانير     جميعا

غررم  لررك  وبرذلك يتضرر  أن العررب قررديماً لرم تكررن لاررم نقروداً عربيررةً موحردة وخالصررة ، ولكرن ر       

نروب م فري الجفقلدوا النقد األجنبي   كما ابتكرعرب اليمن نقوداً  ات سمة عربية خاصةً با  اجتادوا

 من الجزيرة العربية  حملت سمات مجتمعام العربي     
 

          

                                                 
    11  ،) د ت ((  ،) ب داد : جامعة ب داد  ، ط ،د ، المسكوكات ،ناهض عبد الرزا  دفتر  (01)
(11) p:32 ,  oneyM نقالً عن :10  ،  النقود األموية ،حتاملة ؛   
                                                                  .26-pp: 1 , Coins  Greek ,Seltman    
ترم ، د قبرل المريال تام في بادية الاام وجنوبي سوريا فري القررن السرادطلالنب ية : نسبة دلى األنباط الذين قامت دو (1)

ل رة : دار الارال) القراه ،ط    د  ، العرب قبل اإلسرالم ،القضاء على دولتام على يد الدولة التدمرية   جرجي زيدان 
اإلسرركندرية: ) ،ط   د،  تراريخ شرربد الجزيررة العربيرة قبرل اإلسرالم ،لسريد عبرد العزيرز سرالم  ؛ ا 58   ،ت((  ) د ،

   157  ،م ( 1999هـ = 1419 ،م سسة شباب الجامعة لل باعة والنار
د   ،دولترد حاول أن يوقع النرو  الرومراني علرى، دماق، بسم نرو ه على  أشار ملوك النبم، هو الحارث الثال  (2)

تاريخ  يالمرصل ف ،؛ جواد محمد علي  494  ، 7ل  ،الموسوعةبا تصال الثقافي اليوناني والروماني   أند رح،
   494  ،م (1978هـ= 1398 ،) بيروت: دار العلم للماليين ، 7ل ، 2ط ،العرب قبل اإلسالم

   494،   7، لالمرصل علي،  (3)
مح، الردين  حققد وعلق حواشيد : ، بار اليمن وأنساب حميراإلكليل من أخ ،الحسن بن أحمد بن يعقوب الامداني  (4)
برري ؛ علرري بررن محمررد أ 64   ، الجرروهرتين؛  207  ،م ( 1987=هررـ 1407 ،) صرنعاء : الرردار اليمنيررة  ، 1ل  ،

محمرد برن  ؛154   ،د  ت(( ، ) بيرروت : دار الركرر ، )ط   د  ،  األحكرام السرل انية ،الحسن بن حبي، الماوردي 
  ، 3ط ،صححد : محمد حامد الرقي  ، األحكام السل انية ،بو يعلي الرراء الحنبلي الحسين أ

  175    ،م ( 1976=هـ 1395 ،) دندونيسيا : مكتبة أحمد بن سعد 
     294  ، 7ل ، المرصل ،علي  (5)
عليامرا  ود وددريرميين : هالمسند : جاء في سب، هذه التسمية ودسناده دلى اليمن عدة أقوال مناا: أند أسند دلى النب (6)

ن م أبري محمرد بروالحجاز وال الع أخذتد عن الحيرة   عبد هللا بن مسرل، ومند أخذت الحيرة و األنبار خ اا  ،السالم
 1420 ،عربري بيرروت : دار الكتراب ال، )1ل  ، 4ط ،تحقيق : محمد اإلسكندراني  ، عيون األخبار ،قتيبة الدينوري 

ث ) ب رررداد : دار التررررا ،ط  د ،اإلسرررالمي  الةرررم العربررري ،ركررري ع يرررة الجبررروري ؛ ت 85   ،م (  2000 =هرررـ 
   24  ،م ( 1976 =هـ 1395 ،اإلسالمي 

ة مررن زن مصرر روتمثررل وحرردة و ،  تعنرري الحبررة ، وهرري كلمررة فارسررية معربررة ،الرردانق : جمعاررا دوانررق أو دوانيررق  (7)
   308   ، 5ل  ،العربن لسا ،الدرهم والدينار  ابن من ور  أجزاء الوزن لكال من

   64  ، الجوهرتين ،الامداني  (8)
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ن  برد مر كران، ن راً لما يت لبد موضو  البح  في دصالح النقود األموية من دراسرة دقيقرة و       

مضرمون وتعرديل شركلاا ترداولاا قبرل العصرر األمروي ، وترم التي تم األجنبية  أن نرصل أنوا  النقود

يرد النقرد معرفة ما كران يعانتالف في الاكل والوزن حتى يتسنى ، ونبين ما كانت عليد من اخ وزناا

 األموي من اض راب    صرقبل الع
 

 األمو  : صرأ واع النقود المتداولة قبف الع                  

 

م، ونارر 609امت الدولة اإلسرالمية فري شربد الجزيررة العربيرة بعرد أن أظارر هللا دعوترد عرام ق      

ارراد بوسررالل مناررا الجرضرروان هللا علرريام نارررها مررن بعررده  وتررابت الةلررراء  دعوتررد  محمررد سرريدنا

الارام  برالدغربراً وط شرقاً وترونم حتى بل ت حدود فاري، فاتسعت رقعة الدولة اإلسالمية اإلسالم

، همرا :  األجنبري المةتلرع الرذي سرار فري اتجراهيند اول ق ت مرن النقرـوتم تدا ً ومصر جنوباً   شم

ة لق رت النقديروسروف نتنراول هرذه ااإلسرالمي المترأثر بالنقرد األجنبري ، النقرد ، و النقد األجنبي البحت

 وسرعة انتاارها وكثرة تداولاا   حس، أهميتاا ا قتصادية

 

 ألجنبم البح  .النقد ا -أورً       
نقرالً ، تعامرل بارا العررب فري معرامالتام اليوميرة والتجاريرة ، ق عة معدنية فضرية  : الدرهم -1      

   وهي ثالثة أنوا  : (1)عن الررط

 على وجاي العملة:  (2) ات نقوش ساسانية ق ت مستديرة الاكل  - النوع األول      

 

، اً نحررو اليمررين أو متجارراً لبمررـامالررررط ملترترر ملرركى صررورة جانبيررة لوجررد كسرررالوجةةو األول :      

تنتاي باالل نصع ويةرل من الجناحين عصا  على رأسداً التال المجن  المرصت بالجواهرمعتمرو

وفري عنقرد حيانراً المالبرم المرصرعة برالجواهر ، ، ويرتدي الملرك أ وفي قلبد نجمة سداسية، دالري 

تاير دلى اسم  مت عبارات بالوية  (1)حبات الل ل  في أ نيد  من، دضافة دلى قرط قالدة من الجوهر 

                                                 
انرت أقروال عليارا !! وك ا أو دخريالً عربيًرم رخين، حرول أصرل الردرهم  دن كران وردت اختالفات عن الل ويين وال (1)

اخما ة الردرمرن كلمرمرأخو ة  وأن أصل الكلمة ومنارأها برالد اليونران  ، ال البية ترى : أن الدرهم من ضرب األعاجم

 مريالد علرى يردواخرر المهرة قبرل الأوأناا دخلت بالد فارط فري ، التي دخلت على الحضارتين :  الرارسية والرومانية 

اإلسرالم  لعرب حتى بعردبين ا ويبدو أن بقاء هذا اللرظ متداو ً ، الوية " ديرام " بلى الدلذلك انتقلت  ،سكندر األكبراإل

ه  بِرث  }دل على  لك  كر الدرهم في القران الكريم قال تعرالى :   رىخحضارات األللحترام اإلسالم إليعود  و  ش رر  رٍم و  ٍن ب ة  م 

} اِهِدين  ك ان وا  فِيِد ِمن  الز  ع د ود ةٍ و  اِهم  م   ،د أبرو الحسرن الربال ري داو يحيرى برن جرابر برن   أحمد بن20اآلية :  ،سورة يوسع  د ر 

    ، (م 1983 =هـ1403 ،)بيروت : دار الكت، العلمية  ،ط   د ،تحقيق : رضوان محمد رضوان  ، فتوح البلدان

حقيررق ت ، فقررد الل ررة وسررر العربيررة ، ي؛ عبررد الملررك بررن محمررد بررن دسررماعيل أبررو منصررور الثعررالبي النيسررابور 451

 ؛ 574  ،م ( 1999=هررـ1420 ،) بيررروت : دار الكترراب العربرري  ، 4ط ،ومراجعررة : فررالز أحمررد ودميررل يعقرروب 

دشرراف :  ، تاذي، لسان العرب ) لسان اللسران ( ،ين محمد أبو الرضل بن مكرم بن أبي الحسن بن من ور جمال الد

  ، 1ل ،ط   د  ،عبد أعلى مانا 
 Philip؛  68   ، في النقود رسالل ،الكرملي ؛  402  ،م ( 1993 =هـ 1413 ،) بيروت : دار الكت، العلمية 

 Methuen  and Colled,Byzantine Coinage ) –Byzantine Coins ( Arab  ,Grieson ؛London: 
University of col for Nia press Berkeley and Los Angeles, 1982 ) , p: 144 . ) 

   321 -126     ، 7ل ،العرب لسان ،سجاد (  ابن من ور أطلق العرب على هذا النو  ) دراهم  ا  (2)
 ، (هارام برناالسريرة النبويرة )المعروفرة بسريرة ، أيروب برن هارام المعرافري  جمال الدين أبو محمد عبرد الملرك برن (1)

 ،م ( 1998=هرـ 1418 ،المكتبة العصرية ، ) بيروت : 2د الدالي بل ة ، لضبم وتحقيق : محمد علي الق ، ومحم

د : ) ب ردا ،ط ،د ،لدرهم اإلسرالمي المضرروب علرى ال رراز الساسرانيا ، ي؛ ناصر محمود النقابند56-57   

ت مسركوكا ،؛ نايع القسوط وخلع ال راونة  36 ،  -ن –لوحة رقم ، م ( 1969 = هـ 1388 ،م بعة الحكومة 

  40،   أ  55قم رلوحة  ،م ( 1991 =هـ 1411 ،) عمان : البنك العربي  ،ط  ،د  ، العالمين القديم واإلسالمي



 - 8 - 

ً ، الملك المعاصر  والصورة محاطة بدالرتين بارزتين  (2) "ودعاء لد  " نوش خور وتعني: كل هنيها
(3)   
 

وعلرى جرانبي ، ت ار فيد ماتعلة نحرو األعلرى صورة الموقد الناري في الوسم  الوجو الثا م :     

، وفري قلر، الارالل نجمرة  مرت وجرود هرالل نصرع دالرري بينامرادججان بالسرالح ن مرالمعبد حارسا

  (4)اسةـتمثرل دطرارات مكونرد مرن حبيبرات متمرم بالصرورة دالرتران أو ثرالث دوالرر ويحي،  سداسية

ولكنارا غيرر مسرتديرة منارا  المربرت القصرير ، لاا نررم النقروش وتوجد ق ت لدراهم أخرى ساسانية 

تحمل في ال و  الةارجي ثالثة أو أربعرة أهلرة  وجميت الق ت السابقة   (5) ةريعوال ليظ والثقيل وال

علرى  ةوفري  لرك د لر، كوك، الزهرة عند تقابلد مت القمرر  أما ال و  الداخلي هالل ونجمة دشارة ل

   (6)الرخاء وا زدهار 
 

 وكان لاذه الدراهم الساسانية مسميات وأوزان مناا :       
 

                                                 
وت : دار دحياء ) بير ، 1ل ،ط ،د  ، حيوان الكبرىحياة ال ،كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى  الدميري  (2)

  59  ،) د ت ( (  ،التراث 
رقرم  لوحرة، مين مسركوكات العرال،  ؛ القسروط وال روانرة 63  ،  -ن -لوحة رقم، الدرهم اإلسالميالنقابندي ، (3)

   14 ، أ   55
، لوحة رقرم  ينالعالم مسكوكاتاونة ، ؛ القسوط وال ر 63   -ن  –، لوحة رقم  الدرهم اإلسالميالنقابندي ،  (4)

 (   4( لوحة رقم )4  ان ر ملحق رقم )14،  أ  55
   64   ، 7ل ، المرصل ،؛ علي  312  ، الجوهرتين ،الامداني  (5)
   45،  (م1969 =هـ 1388،ب داد : دار الجاحظ )، ت ور النقود العربية واإلسالمية ،الحسينيمحمد باقر (6)
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   (5)والدينية  (4)و الكسراوية  (3)السود(2)الوافية  (1)غلية( أورً  )الب 
 

   (8)ن قيراط وعار -كامل  (7)مثقال - (6)ثمانية دوانق أوزا ها 

   (10) العتق أو العتقاء( (9) ا ياً  )  الطبرية 

   (11)عارة قراريم  -نصع المثقال  -أربعة دوانق أوزا ها 
 

 : (2)جوارقية (أو ال (1)الجواريية )   الثاً 

                                                 
راب أو لضر العرا أو دلرى بلردة بالحلرة بر د في تسميتاا أناا نسبت دلرى مدينرة أرمنيرة أو أرميرة بامرذان: ور الب لية (1)

كونرد كران ل ،دهقان الصين الواقعة جنوبي واسم   ويبدو أن التسمية األخيرة أقررب دلرى الصرواب يسمى رأط الب ل 

األحكرام  ،؛ أبو يعلي  154   ،األحكام  ،  الماوردي مارفاً على دار الضرب في عاد الةليرة عمر بن الة اب 

ي رسررالل فرر ،الكرملرري  ؛48،    ا مررة دغاثررة ،؛ المقريررزي 59،    1ل ،حيرراة الحيرروان  ،الرردميري  ؛178،  

   ( 1هام  رقم )  ، 29   ، النقود
:  تحقيرق ،وال مراأل ،الوافية : سميت بذلك  سرتيرالاا الروزن المحردد   القاسرم أبرو عبيرد برن سرالم الارروي األزدي (2)

 لسرران ،؛  ابررن من ررور  522   ،م ( 1986هررـ =  1406 ،) بيررروت : دار الكترر، العلميررة ، محمررد خليررل هررراط 

    48،  دغاثة ا مة ،؛ المقريزي 205  ، 15ل  ،العرب
 ،ة فعررر؛ ابررن  147  ، الجرروهرتين ،السررود أو السرروداء : سررميت بررذلك لقلررة فضررتاا وكثرررة نحاسرراا   الامررداني  (3)

     54  ، النقود ،؛ المناوي  48  ، دغاثة األمة ،؛ المقريزي  60   ،اإليضاح والتبيان
  ام ( الررذي نقرر  صررورتد عليارر638 - 590م( أو الثرراني ) 579 - 531الكسررراوية : نسرربت دلررى كسرررى األول ) (4)

    58  ، 1ل ،الحيوان  ،الدميري 
ميررزان  ال ،وهررو يةررص درهررم القيصررر قسرر ن ين   علرري مبررارك  ،(  eneDرررظ الالتينرري ) للررى الديررة : نسرربت نالدي (5)

    61   ،)د ت( (  ،) القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية  ، قيسة والموازييناأل
   48   ، ألمةادغاثة ،؛ المقريزي   61  ،اإليضاح والتبيان ،ابن رفعة  (6)
 ،ن سرالمويسراوي درهرم ونصرع   ابر الحديرد ن الحجرارة أووهري األوزان التري تصرنت مرالمثقال : جمعد مثاقيل ،  (7)

   48   ،دغاثة األمة ،؛ المقريزي  205   ، 15ل  ،العرب لسان ،؛ ابن من ور225   ،األموال
 (    2هام  رقم )  ،60  ،اإليضاح والتبيان ،القيراط : جمعد قراريم ، وهي أجزاء الدينار   ابن رفعة  (8)
ن الرري الواقعرة بري والثانية طبرستان ، سبت دلى مدينتين : األولى طبرية برلس ينميتاا أناا ن  ال برية: ورد في تس (9)

يررة األول: أن المعنررى اللر رري ينسرر، دلررى طبرسررتان ال بررري ودلررى طبر لعرردة أسررباب،  ، وترررج  طبرسررتانوقررومم 

 لررنصدل علررى  لررك  ا يارراتسررم  بصررناعة الرردراهم فكبيرررة ال برانرري  الثرراني: ترروفر الرضررة فرري طبرسررتان بكميررات 

ومقرداره ،  الرذي جررى بينامرا برن المالر، فري الصرل  اذ طبرستان تعاد بدفت نقد ليزيد التاريةي الذي يذكر أن أصب

؛ 333  ،انالبلرد فتروح ،أربعة مثاقيل في كل عام   الثال  : ما تروفر مرن دراهرم عليارا اسرم طبرسرتان   الربال ري 

 ألمرةادغاثرة  ،؛ المقريزي  68   ، 9ل ،لسان العرب ،؛ ابن من ور14   ، 4ل ، 2ط ،معجم البلدان  ،الحموي 

،  48   
   ،والتبيران اإليضاح ،الذي ورد في عدد من المصادر  ابن رفعة ،العتقاء : جاء هذا اللرظ تصحيحاً للرظ العتق (10)

احثرة لكتراب لردى البة المتروفرة   وتسميت الدراهم ال برية بالعتقراء وردت فري النسرة 45  ،النقود ،؛ المناوي  60
      48   ،دغاثة األمة  المقريزي ،

 50   ،ةدغاثرة األمر ،المقريرزي ؛ 60،    اإليضاح والتبيان ،؛ ابن رفعة 451  ،فتوح البلدان  ،البال ري  (11)
     45   ،النقود  ،؛ المناوي 

حاليراً جرزء مرن  عة من أر  الترك ، والتي هري الواق الجوارفية : ورد في تسميتاا أناا نسبت دلى همذان في خوارزم (1)
جماورية أوزبكستان في وسم قارة  سيا ، وعاصمتاا أورغنت  التري كانرت تعررف فري المعراجم الج رافيرة بالجرجانيرة   
أما توضي  معنى الجرف فاو المال الكثيرر مرن الصرامت والمنقرول   والجرورف هومحرل سركن قبالرل همردان اليمنيرة التري 

ارت أرضاا بكثرة معردن الرضررا  الرضرة  الرذي قرال عنرد معردنو الرررط لريم بةراسران مثلرد   لرذلك أقتررح عردة اشت
لى اسرتةراجد مرن أن تكون الدراهم الجوارفية دراهم عربية يمنية ضربت بأيدي فارسية عملت ع األول : احتما ت مناا 

ًً فياررامنرراجم أر  الرريمن  ، وأن الرريمن عرفررت بنقودهررا الةاصررة ، وأن ضرررب خاصررة وأنررد كرران لاررم وجررود  واسررتقرار 
أن األموال كانت تحمل دلياا ، وأن الدراهم التري  كررت عنارا كانرت فري  دراهم مستبعد ، ألن المصادر  كرتخوارزم  لل

أن يكرون المعردنين الرررط نقلروا معردن الرضرة الرضررا  دلرى همردان بةروارزم  لضرربد  :عاد الدولة السامانية   الثراني
و  أر  اليمن مثلرد، ونقرل األمروال الرى خروارزم يتناسر، مرت  اجام لد قولام : أند ليم بةراسانم  دل على استةردراه

أحسرن ؛ شمم الردين محمرد برن أحمرد أبري عبرد هللا المقدسري ،  90،   لجوهرتيناالتعريع السابق للجرف   الامداني ، 
،   15، لمعجررم البلرردان ؛ الحمروي ،  34، ) د  ت(( ،   ، ) بيرروت : دار صررادر 2، ط التقاسريم فرري معرفرة األقرراليم

؛  48  دغاثرة األمرة،؛ المقريرزي ،  88،    15، ل لسان العرب، ؛ ابن من ور 351،   ثار البالد، ؛ القزويني 88
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ً  -عار قيراطاً أحد  -أربعة دوانيق ونصع  أوزا ها     (3) أو اثنا عار قيراطا
 

 على وجاي العملة :   ات نقوش يونانية دغريقية  ق ت مةتلرة الاكل  - النوع الثا م

  : صورة البومة مت أغصان األشجار الوجو األول

   (4) عبارات يونانية رأط حتى العنق  متلة : صورة جانبي الوجو الثا م

  (7)  مناا الروقية (6)تذكارية (5) ات نقوش رومانية  ق ت مستديرة الاكل  -النوع الثالث 

                                                                                                                                               
، )بيرروت : م سسرة  3، ل 8، ط معجرم قبالرل العررب القديمرة والحديثرة؛ عمرر رضرا كحالرة ، 45،   النقرود المناوي ، 

  1225م ( ،   1997هـ= 1417لرسالة ، ا
م( أمرا 602 -825الجوارقية : ورد فري تسرميتاا أنارا نسربت دلرى اإلمبراطرور مروريم أو موريثيروط أو موريكيروط ) (2)

 ريقيرةتمرل أن تكرون هرذه الردراهم أغفاو محرف من لرظ دغريقري ، وهرو الاريء ال لريم ، لرذلك يح توضي  معنى الجور 

للرضرة  أو رومانية وي يد  لك ما وصرت بد الحالة ا قتصادية في عارد مروريم مرن نقصران شرديد لسوادها وسوء صنعاا
الحاني صرتحقيرق : ان روان ،  تاريخ  مةتصرالدول ،واألموال في خزينتد   غري وريوط بن أهرون بن العبري المال ي 

؛ 88،   15، ل لسران العررب رور ، ؛ ابرن من91م(    1960هرـ = 1379، د  ط ، )بيروت : الم بعة الكاثوليكيرة ، 
     31م ( ،   1985هـ = 1405، )الكويت : مكتبة الرالح ،  النقود واستبدال العمالتعلي أحمد السالوط ، 

  45،  لنقودا ؛ المناوي،48،   دغاثة ا مة (؛ المقريزي،3، هام  رقم )61،  اإليضاح والتبيانابن رفعة، (3)
(4)  22 –, p p:10 Money , bbCri عن :  ، نقالً 8،   النقود األموية ، ؛ حتاملة 
 26-,pp: 1 Coins Greek Seltman ,  
سرالم بعد ظاور اإل كرت المصادر اإلسالمية الدراهم بالرومانية وبأناا قليلة ا ستعمال في معامالت العرب قديماً ، و (5)

وم  ـم  غ ِلب رال ر}م فري القرر ن الكرريم  قرال تعرالى : ، وكان العرب ي لقون اسم الروم على البيزن يين ، وجاء  كر الرو ِت الرر 
ل بِِام  س ي   ِلب ون   ن ب ع ِد غ  ه م م  ِ  و  ة ترداول العررب للردراهم الرومانيرة ؛ ويعرود قلر 2-1سورة الروم،اآليتان :  {فِي  أ د ن ى األر 

عرة لارا، رقية التابرضري فري بيزن رة والو يرات الارالقديمة دلى أن  البيزن يين أهملوا هذا النو  مرن النقرود لنردرة معدنرد ال
و لرك  ،والتري غلبرت عليارا الحضرارة الالينيرة ، كمرا وركرزوا علرى احتكرار الرذه، ، وضررب العملرة الذهبيرة ودصرالحاا 

 لعرربالسران ، ؛ ابرن من رور 175،  األحكام؛ أبو يعلي ، 153  ، األحكام لوفرة الذه، على أرضياا   الماوردي ، 

بيرروت : دار ، ) ، د  ط الدولرة البيزن يرة؛ السيد البراز العرينري ،  4،   الدرهم اإلسالمي؛ النقابندي ، 56 ، 15، ل
عربري ، ، ترجمرة وتعليرق : دسرماعيل ال اإلسالم في مجده األول؛ لويم لمبارد ، 21م ( ،  1982هـ =1402الناضة ، 

معجرررم ؛ هنرررري ط عبرررودي ، 121م ( ،   1979ـ = هررر1399، ) الجزالرررر : الارررركة الوطنيرررة للنارررر والتوزيرررت ، 2ط
؛ وسررام عبررد العزيررز فرررل ،  430م ( ،  1991هررـ= 1411، )بيررروت : جررروط برررط ،  2، ط الحضررارت السررامية

وزيرع نسريم ، تصردير : ج الثرامن المريالدي العالقات بين اإلمبراطوريرة البيزن يرة والدولرة األمويرة حترى منتصرع القررن
   252م(،   1981هـ =1402رية : الايهة المصرية العامة للكتاب، يوسع   د ط ،)اإلسكند

(6) . , p : 23 Money ,  Cribb   
ي ي لق عليرد فري الكتر، العربيرة فرو  أو فوقرا م ( الذ 610 - 602الروقية : نسبت دلى اإلمبراطور البيزن ي فوقاط ) (7)

لترري أدت اد اإلمبرطررور مرروريم ، حيكررت حولررد المرر مرات الررذي كرران قالررداً رومانيرراً متمرررداً ، وكرران قررد تررولى الحكررم بعرر
لبيزن يرة فري الدولرة ا؛ ليلى عبد الجواد ،  56،   15، ل   لسان العربباإلطاحة بد، فقتل على يد هرقل  ابن من ور ، 

  07 -41م( ،      1960هـ =1379، د   ط ، ) القاهرة : دار الناضة ،  عصر هرقل
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ً قيراط عارون –مثقال كامل  -ثمانية دوانيق  أوزا ها    (1)والارقلية    (2) ا
 

دشرارات دلررى ردت وو (4)ثالثرة دوانيررقأوزا هةا  والحباررية  (3)المصررية الم ربيررة أو -النةوع الرابة  

   (5) النصع والثل  والربت أجزاء الدراهم
 

  (7)نقالً عن الروم  (6)  هبية تعامل باا العرب في معامالتام التجاريةق عة معدنية  الدينار: -2      

 وهي ثالثة أنوا  :  

  

                                                 
وقيرل أنرد كراد أن يسرلم ، سرالمية الردعوة اإلم( الذي عاصر 416 - 610هرقل )  مبرطورالارقلية : نسبت دلى ا  (1)

)  ،1ل ،ط  د ، يرة (ن ام الحكومرة النبويرة ) التراتير، اإلدار ،لو  خايتد من رعاياه   عبد الحي عبد الكبير الكتاني 

عارد النبروي ة الوثرالق السياسرية )للمجموعر ،؛ محمرد حميرد هللا  416   ،)د  ت ( (  ،بيروت : دار الكتراب العربري

  111   ،م( 1987=  هـ1407، )بيروت : دار النرالم  ، 6ط ، والةالفة الراشدة (
   490  ،الميزان  ،مبارك   (2)
 ون األخيررة واألرجر  أن تكر، أو اإلقلريم المصرري  دن كان يقصرد بارا برالد الم ررب اختلع في نسبة هذه الدراهم  (3)

و الجنروب سرتقبلابسرمون مرا علرى أيمرانام د ا يأما أهل مصرر ف ،الاام ومصر  اوتقصد با : ال رب ألن العرب تقول 

 228؛    1ل  ،البلدانمعجم ، ؛ الحموي  7  ،أحسن التقاسيم ،الم رب   المقدسي 

 .p:20 , oneyM  ribb,C؛ 
   p:20 , neyoM,  ribbC؛20       ثارالبالد ،؛ القزويني  154  ،األحكام  ،الماوردي  (4)
الحميرد ترجمرة : حسرن دبرراهيم حسرن و عبد ، أورا  البرردي العربيرة بردار الكتر، المصررية ،أدولع جورهمان   (5)

قرة وثي ، 133-132     ،م ( 1994هرـ =1414 ،) القاهرة : دار الكتر، المصررية  ،السرر األول  ، 2ط ،حسن 

النقرود  تعرير، ،( ؛ حسران علري حرال  54بيت عقار رقم )  ؛ وثيقة 139( ؛    10لوحة رقم )  ،( 54فقاية رقم ) 

   15  ،م( 1978هـ = 1398 ،)بيروت : دار الكتاب اللبناني  ، والدواوين
نررت أقرروال دن كرران عربيرراً أو دخرريالً علياررا   وكاينار وردت  اختالفررات عررن الل ررويين والمرر رخين حررول أصررل الررد (6)

وكران فري  ،ضرة وأن األصل فيرد معردن الر ،يعرف بالديناريوط  ريوط  تيني : أن الدينار لرظ يوناني  ال البية ترى

عمال اسرتلك شرا  ذلر ،وهو الجزء السابت من األوقيرة الرومانيرة  ،الالتينية ي لق بمعنى : نقد أو نقود أو وزن أو ثمن 

صة خا الد الاامالينية في بال –الروماني في المستعمرات التي غلبت علياا الحضارة  اليونانية  العصرهذا اللرظ في 

ة نراني  خاصربردء ينصرار فري القالر، اليو ستقاللية عن النرو  الحضاري الروماني الذي بدوره اسوريا التي تمتعت ب

ار نرد لررظ الرديوفي سورية كان يتبت الرومان مت الحكم الذاتي لالقليم السروري  وقرد أن الحاكم الروماني أو المحلي 

د ِه دِ تعالى:في القر ن الكريم قال  راٍر ي ر   ن رد  بِِقن    رن  دِن ت أ م  ِل ال ِكت راِب م  ِمن  أ ه  ِمرن  }و  رن  دِن ت أ  ل ي رك  و  م  م  د ِه دِل ي را  ن رد  بِرِدين اٍر    ي ر     ك  {م 

حمررد أ؛ موهرروب 274  ، فقررد الل ررة ،؛ الثعررالبي 64  ،الجرروهرتين ،؛ الامررداني  75اآليررة :  ،سررورة  ل عمررران 

دار  :) دمارق  ، 2ط ،تحقيرق : ف   عبرد الررحيم  ،المعرب مرن الكرالم األعجمري علرى حرروف المعجرم  ،الجواليقي 

  ، وطالقرام ،؛ الريروز  برادي 253  ، 5ل  ،لسان العرب ،؛  ابن من ور  290   ،(  1990هـ = 1410 ،القلم 

 ؛   203 

 144 p:. ,)  yzantine  CoinageB –Byzantine Coins ( Arab  ,Grieson   ،؛ ناصر محمود النقابندي 

؛ عبرودي 12   ،م ( 1953هـ =1372 ،) ب داد : م بعة الراب ة ،ط  ، د ، الدينار اإلسالمي في المتحع العراقي

       431 – 430     ، معجم الحضارات  ،
ن رفعرة ؛ ابر 345  ، األحكرام ،؛ الماوردي 451  ،فتوح البلدان ،؛ البال ري 522  ، األموال ،ابن سالم   (7)

  49  ،دغاثة األمة  ،؛  المقريزي 48   ، اإليضاح والتبيان ،
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رات  تينيرة وعبا ق ت مستديرة الاكل علياا نقوش بيزن ية )البيز طية التامة الوزع( النوع األول 

  (2) وتداولتاا الدول عن طريق التجارة تم ضرباا في القس ن ينية  (1)مسيحية
 

 رها فكان أشا ،ولتوثيق الق ت البيزن ية عمد العرب قديماً دلى نسبتاا دلى األباطرة       

  (5)والجرجيرية  (4)والقيصرية (3)عندهم  الارقلية

                                                 
 اً ، و لركحدودملذلك كان التعامل باا ، عرف العرب هذه الق ت الذهبية عن طريق التجارة مت التجار البيزن يين  (1)

لردول ولرم تسرم  ل، ة التي احتكرت ضررب هرذه العملر د  يصع، ضرب هذا الوزن خارل بيزن ة، لعلو قيمتاا  يعود

لق عرة امثل اإلمبراطورية الرارسية التي اكتررت بضررب الردرهم كنقرد رسرمي يسراوي نصرع ، المنافسة لاا بضرباا 

قرد و  قلرة الرذه، فري منراجم الارر   ، خاصرة مرتالرذه، فري صرورة كنروز فارط كما واكتنزت ، الذهبية البيزن ية 

م 312ام )ن  األول عرفي العالم بعد اإلصالحات التي قام باا قس ن ي بيرةً ك بدأت الق ت الذهبية البيزن ية تنال أهميةً 

ين ومنارا التري كران يجريارا األبراطرة البيرزن ي نتجرت عرن اإلصرالحات المتكرررة لاا مسميات عديدة  وظار، كما ( 

لبيزانرت ، ا واوالنوميسم أصب  في عاد قس ن ين يعرف بالسوليدوط الذي الدينار الذهبي األول الروماني اآلريوط

 تلقى قبو ً خارل بيزن ة     األولى وكانت

  23p :   , oneyM ,  ribbC P:  ,)   Byzantine Coinage  -Byzantine Coins ( Arab  ,Grieson ؛

الحضارة  ،؛ ستيرن رنسيمان 252   ،  العالقات ،؛ فرل 121  ، اإلسالم في مجده األول ،لمبارد ؛  :144  

م 1997= هـ 1418 ،) مصر : الايهة المصرية العامة للكتاب  ، 2ط ،جمة: عبد العزيز توفيق جاويد تر ، البيزن ية

 )،     110-111  
(2)  ,p:20 oneyM , ribbC  نقالً عن : 11  ، األموية النقود ،؛ حتاملة   

 .364-pp : 312 , ,Byzantine Coins and their Values ,Sear ,D 

زارة ق ر : و ) ،ط   د  ، النقود العربية اإلسالمية المحروظة في متحع ق ر الوطني ،  ؛ محمد أبو الررل الع

 (  5ان ر لوحة رقم )   22،  م ( 1984 =هـ 1404 ،اإلعالم 
 ،لمصرري ؛عبرد الررحمن برن عبرد هللا أبرو القاسرم برن عبرد حكرم القرشري الارافعي ا522  ، األموال ،ابن سالم   (3)

م ( 1964= هـ 8313 ،)بيروت : دار الكتاب  ،ط ، د ،حققد وقدم لد : عبدهللا أنيم ال با   ، مفتوح افريقيا واألندل

 ؛48   ، اإليضرراح ،ابررن رفعررة  ؛ 453  ، ألحكرراما ،؛ المرراوردي 451  ،البلرردان فترروح ،؛ الرربال ري 13  ،

 ، ت (( )د ،: دار صررادر  )بيررروت ،ط   د ، تقررويم البلرردان ،عمرراد الرردين دسررماعيل بررن محمررد بررن عمررر أبررو الرررداء 

  ؛  513 –502؛     63   ، النقود ،المناوي  ؛ 49  ،األمة دغاثة ،المقريزي ؛141 

. 145-p p: 144 , yzantine  Coinage )B –Byzantine Coins ( Arab  ,Grieson   

   ،ت الحضرارا عجمم ،؛ عبودي  25  ، رسالل في النقود ،؛  الكرملي 11  ،اإلسالمي الدينار ،؛ النقابندي 

، د،  النقرود ماضرياا وحاضررها ،؛ عبد الررحمن فامري  415  ، 1 ل ،ن ام الحكومة ،الكتاني ؛  431- 430  

لمسريحية الارارات ا ،فامري رحمن عبد الر ؛27  ،م ( 1964 =هـ 1383 ،) القاهرة : وزارة الثقافة واإلرشاد  ، ط

  ،ة ثرار اإلسرالميدراسرات فري اآل ، لمن مرة العربيرة والثقافرة والعلروممجلرة ا ،والرموز القب ية على السكة اإلسالمية 

ة )القررن مبراطوريرة البيزن ير ا ،سرعيد أبرو الجردايل ؛ عالارة  335م ( ،   1979  هرـ 1399، ) 3مج  ،القاهرة 

 ،" دراسة في الت ورات والت يرات " السابت الميالدي األول الاجري (

     513 -502     ،م ( 1995 =هـ 1415 ،) الريا  : م بعة الرردات 

سرم ابوهرو نسربة دلرى كرايوط يوليروط قيصرر الماراور ، ي لق لقر، القيصرر علرى األبراطرة الرومران القيصرية:  (4)

راك مررت شررت   م ( با   44-60يوليرروط قيصررر أحررد الحكررام المثررالثون فرري الحكومررة الثالثيررة الرومانيررة األولررى ) 

  29   ،البيزن يةالدولة  ،؛ العريني  697   ، الحضارات معجم ،عبودي كراسوط وليسينوط بومبيوط و
هبيررة تنسرر، دلررى جيروجيررر الحرراكم البيزن رري المسررتقل فرري أفريقيررة ) تررونم ( الررذي سررك عمررالت   الجرجيريررة : (5)

؛ طراهر 141   ،تقرويم البلردان ،؛ أبرو الررداء 13  ، فتوح افريقيا ،عبد الحكم بيزن ية كنو  من ا ستقالل   ابن 

  144   ،م ( 1984= هـ1404 ،) القاهرة : )د ن(  ،ط   د  ، النقود اإلسالمية األولى ،راغ، حسين 
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 (1)علرى جانبيرد ولرداه  قسر ن ينأو ر البيزن ي هرقل وحردهمبراطوصورة اإلالوجو األول :         

، ويرتردي الجميرت المالبرم  هرقرل أطرول منامرا، وي ارر  يحمل كل مناما الصلي، (2)هرقليانوطو

 خر للدينار وهناك شكل  يعلوه الصلي، الملكية الكاملة متجاين لبمام واضعين على رؤوسام التال 

ً العلروي متجارهرقرل بنصررد اإلمبراطور ي ار فيد  و األيسرر ويتردلى شرعره أ نحرو الجانر، األيمرن  ا

  (3) على جانبيد

فرو  رأط  الصلي، قالم على مدرجات أربعة ي ار فري مواضرت منارا صورةالوجو الثا م :         

مبراطرور  مبراطور وولداه  أو برين رأط ا اإلمبراطور أو على جانبد أو فو  الكرة التي يحملاا ا

  (4)و أو ده  
 

ق رت مسرتديرة الاركل المقروضةة المجز ةة والمزي ةة ( ) البيز طية المقلد  و النوع الثا م 

د  سرتمرار ضررب النقرو، و لرك  (5)شارات قب يةوعبارات يونانية  تينية أو علياا نقوش بيزن ية 

 ، والتري ضرربت نقروداً مصررية محليرة لت  يرة مرن حرين آلخررفري مصرر  (6)البيزن ية باإلسكندرية

الضررب  مدينرةاسرم ى هرذه النقرود شرارات خاصرة قب يرة ووعلر ،حاجة السو  المصرية مرن النقرود 

   (7) ف واألرقام اليونانية والالتينيةاإلسكندرية واألحر

 

لكررن تررم  (9)الررذه، (8)تعتمررد علررى رطررلالتامررة الرروزن صررليةً األالدنانيرالبيزن يررة  توكانرر

و لل   الذي كان سالداً في المعرامالت التجاريرة،  فمحيرت لصعوبة التعامل باا أتجزلتاا أو تزييراا 

 عبارات البعض مناا أو أعيدت صياغة نقوشاا الالتينية اليونانية   
 
 

ً ن قيراطروعارر -مثقرال -ثمانيرة دوانيرق أوزا هةا  و (1)الكسراوية ( -النوع الثالث ) الساسا ية    (2)ا

    (3)الربتو نالثلثي  ووالثلالنصع  وقد وردت دشارات دلى أجزاء الدينار

                                                 
 ،رينرري الع م(  641مرات عررام ) ، دام حكمرد ثالثررة شرراور ، د هرقررل يررهرو قسرر ن ين الثالر  أمررد أيدوسرريا خلرع أب (1)

   115   ، الدولة البيزن ية
م عزلرد ترحير   ولرم يمكر  د  شراوراً ، ترولى الحكرم بعرد أخيرد قسر ن ين ، د مارتينا هرقليانوط بن هرقل وأمهو (2)

   391 -115    ، البيزن ية الدولة ،م (   العريني 641عام )  باا ماتالتي  ونريد دلى جزيرة رودوط
عمان ، ) طد   ، المسكوكات وقراءة التاريخ،؛ خلع ال روانة وناهض دفتر19   ،اإلسالميالدينار ،النقابندي  (3)

 (  6ان ر لوحة رقم )   121  ،م ( 1994= هـ 1414 ،: وزارة الثقافة 
مجلرة  ، المسركوكات فري الحضرارة العربيرة اإلسرالمية ،محمد أبرو الرررل العر  ؛  27،  النقود ماضياا ،فامي  (4)

   56  م ( ،1985   هـ1405، ) في : وقالت الم تمر التاست لآلثار بتونم اآلثار
  121   ، المسكوكات ،ال روانة ودفتر ؛   27  ، النقود ماضياا ،فامي  (5)
ألمروي  ابيزن يرة( وحيرده ، ظلرت تلرك الردار تعمرل حترى العصرر  –كانت باا دار ضرب ) رومانية اإلسكندرية :  (6)

للنارر  مة)عمران : دار أسرا  موسروعة المردن العربيرة ،،  منرة أبرو حجرر،  183،    1، ل  معجم البلردانالحموي، 
ي فرران ررر الرصررل الثرراني مررن هررذه الرسررالة ) دور الضرررب وددارتاررا   484م ( ،   2002هررـ = 1422يررت ، والتوز

 (   63العصر األموي ( ، الصرحة رقم )
   19  ،  ماضياا النقود ،فامي  (7)
 ، ابرن من رور درهرم  84وتسراوي أوقيرة عربيرة 12يكرال بارا عنرد العرربو، وكران يروزن الرطل : جمعد أرطال  (8)

   170   ، 6ل ، العرب لسان
قم فى معدن واحد ناا  قالمة علأل ،كانت أساط العملة البيزن ية األصلية  ) المعيارية (  يعتمد على رطل الذه،  (9)
   210   ، الحضارة البيزن ية ،رنسيمان  
  346   ،مةمجلة المن  المسيحية ، ؛ الاارات 21 - 27    ،  د ماضيااالنقو ،فامي  (1)
المراوردي   يكوعرفت بالدار ،م (  638- 590(  أو الثاني  )  795- 531الكسراوية : نسبت دلى كسرى ا ول ) (2)
علري عبرد  تحقيرق : ، مقدمة ابن خلدون ،حمن بن محمد أبو زيد ولي الدين بن خلدون ر؛ عبد ال 154   ،األحكام ،

الل فري رسر ،؛ الكرملي 173  ،)د ت((  ،اضة مصر لل بت والنار ) القاهرة : دار ن ، 2ل  ، 3ط ،الواحد وافي 
 (   32هام  رقم )  ، 38   ، النقود

، لوحة رقم  (58( ؛ وثيقة بيت رقم )3( ، لوحة رقم )38، عقد زوال رقم ) 1، ل  أورا  البرديجورهمان ،  (3)
الجمعية ،مجلة التاريةيةالمصريةلاود اإلسالمية ، ؛ حسان علي حال  ، دراسات في النق 63-76،     (12)

     17م ( ،   1965هـ   1384، ) 12، مج المصرية للدراسات
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مت أن استعمالاا  ق عة معدنية مساعدة   تعني بالضرورة في لر اا نقداً نحاسياً  (4)ال ل( : -3     

بسري ة التري لتسايل عمليات البيت والاراء ال منذ فجر اإلسالم اقتصر على النحاط   كانت تستعمل 

 فإنرد لمرا كران مرن المبيعرات محقررات  ا الرلروط قال المقريرزي : " أمرالذه،     ينرت معاا الرضة و

احتال الناط من أجل  لك في القديم والحدي  دلى سوى نقردي  ،تقل عن أن تبا  بدرهم أو جزء مند 

اإلمبراطوريرة البيزن يرة بجرودة ونقروش    واعتنت(5) "اتيكون بإزاء تلك المحقر، الذه، والرضة 

الحررف الوجةو الثةا م : أمةا مبرطرور هرقرل   ة ا صرورالوجةو األول : ظاررت علرى التي الرلوط 

 Iنمياً  والحرف )  20( =  K: الحرف  ) نمياً   وأجزاؤه  40القيمة  يعبرعن( الذي  Mاألبجدي ) 

باليونانيرة  12( فيد ن على العردد  I.Bنميات   أما الحرفان )  5( =  Eنميات  والحرف )  10( = 

   (6)مجلم السناتو الروماني  فاو يدل على رقابة  SC  أما الرمز

 

كل حجرم والاروبذك يتض  لنا مدى تعدد النقد األجنبي الذي تداولتد العرب برين دراهرم مةتلررة ال     

زيرع   ومض ربة الوزن ؛ ودنانير بيزن ية تامة الوزن  وصعبة التداول  مما عرضاا للتجزلرة وال

وزن ألخذ بالاوا باا  وتداولوها مت الحر  على وفلوط ترتقد للقيمة النقدية الحقيقة لكن العرب اهتم

لرة الصحي  مناا ؛ كما جدوا في البحر  عرن معردني الرذه، والرضرة حير  اسرتقدموا لامرا أيردي عام

الدراهم الذكر و كالررط للبح  عناا  لمحاكاة النقود األجنبية ؛ لذلك ضربوا الدنانير الحميرية اآلنرة

 الرضية الجوارفية   
 

 

                                                 
تترابت األبراطرة لكن و  الرلم كما هو دون ت ير داسمن اللرظ اليوناني فولليم الذي بقي اشتق العرب كلمة الرلم م (4)

م ( فترررة  518- 491سررتازيوط األول  ) براطررور أنمن هررذا الرلررم   واعتبرررت فترررة حكررم ا علررى تحسرريالبيررزن يين 
ت الترأثيرات وبردأ، تعردت نقوشرد عرن الترأثيرات الوثنيرةالرذي اب بتكار الرلم البرونرزي أو النحاسري ، الثورة النقدية 

Byzantine Coins and their  ,Sear  نقررالً عررن :11 ،  األمويررة النقررود ،حتاملررة  المسرريحية بررال اور  
.364-pp:312 ,Values 
   84   ،األمة غاثةإ (5)
 0 17   ،المسكوكات ،ال روانة ودفتر  (6)
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 األجنبم :قدالنقد اإلسالمم المتأ ر بالن - ا ياً   

  (1)الدراهم اإلسالمية المغ لة : -1   

 قررال المقريررزي : " فلمررا كانررت سررنة ثمرران عارررة مررن الاجرررة وهرري السررنة السادسررة مررن خالفتررد 

معام األحنرع برن و (2)وأقبلت أهل البصرة ، أتتد الوفود  ] المقصود بد الةليرة عمر بن الة اب [

)نارر  فراحترر  ،(4)في مصال  أهل البصررة  فوجرد معقرل برن يسرار كلم عمر بن الة اب ف (3)قيم

الردراهم علرى نقر   فري الارار  وضررب عمرر  (7)والدرهمين الوزنة (6)ووضت الجري، (5)معقل(

، وعلرى وفري بعضراا رسرول هللا  ،الحمرد هلل  ا بأعياناا غير أنرد زاد فري بعضرااوشكلا ،الكسراوية 

وجعل وزن كل عارة  ؛والصورة صورة الملك   صورة عمر ، وعلى  خر عمرد  هللا   دلد   خر

  (8) دراهم ستة مثاقيل "
  

ت مضرموند مر فريم  639  هرـ  18 عام عمرالةليرة اإلصالح النقدي الذي أجراه  ويتوافق

 لكت، أخرى مناا : روايات 

راهم الوزنة كل عارة دراهم ستة مثاقيل والدالجري، ت يد الكت، الرقاية دصالح الكيل والوزن   -أ 
(9)   

                                                 
ن لمرة أو كلمتري: غرل عند أو أغرلد : أي تركد وساا عنرد ، وهري الردراهم العربيرة الساسرانية التري حروت كالم رلة  (1)

 لسرانن ور ، ن ماب المسلم  لحاكم العربي غرلت عن اسم اعربية ، وقد أطلق العلماء هذا الوصع على الدراهم التي 
   16  ، النقود العربية  ،الع   ؛  67،  11، ل  العرب

هـ  16) عـــام بعد فت  العرا  على يد عقبة بن غزوان البصرة : كانت ثكنة عسكرية ، أسساا العرب المسلمون (2)

ضرب منذ  ار  وقد دزدهرت مدينة البصرة في العصراألموي ، وكانت باا د م( في خالفة عمر بن الة اب  637

ن ر الرصل او  430،    1، ل  معجم البلدانهـ، تضرب النقود من الدراهم العربية الةالصة   الحموي ، 80عام 

   (63األموي ( ، الصرحة رقم ) صر)دور الضرب وددارتاا في الع ه الرسالةالثاني من هذ
م (   692هرـ  72حليماً شجاعاً ، توفى عرام )ثقةً  األحنع بن قيم أبو بحر بن معاوية بن حصين التميمي : كانهو (3)

     415  ، 2ل  ،األعيان وفيات ،خلكان ابن 
ً  عقل برن عبرد هللا برن معبرر برن معقرلمهو (4) هرـ 65ام )برل صرل  الحديبيرة ، وتروفى عرأسرلم ق ،المزنري : كران صرحابيا

    232،    5ل ، ال ابة أسد ،م (   ابن األثير685 
لل رسا ،لي   الكرم التي  كرت الرواية زيادة عبارة "  د ا جاء نار هللا ب ل نار معقل " جاء في بعض المراجت  (5)

     37   ، في النقود
مررن ال عررام يقرردرفي  هكمررا أن مقرردار، مقررداره عاررر قصرربات فرري عاررر قصرربات  ،الجريرر، : هررو مكيررال معررروف (6)

  204؛   15ل ، العرب لسان ،ور ؛ ابن من 152  ، األحكام ،األر  بالذرا  والمسافة   الماوردي 
 عبرد الملرك برن وقيرل أنارا لرم توجرد د  فري عارد الثقيلرةوالمقصرود هنرا النقرود ، الوزنة : الوزن شيء بايء مثلد   (7)

  لارار" فجراءت" الردرهمين فري ا:  التري نقلرت عرن المقريرزي ترد كلمة الوزنة في بعض المراجت لملذلك ، مروان 

النقررود ،؛ السرريد بحررر العلرروم  38  ،ي النقررودرسررالل فرر ،؛ الكرملرري204 ، 15ل ،العرررب لسرران ،ابررن من ررور

م(،   1967 =هرـ  1386الحيدريرة ،  المكتبرة، ) ب داد : 5، ط العقود في  كر النقود للمقريزي ( )شذو  اإلسالمية

8  
   70،   النقود ،؛ المناوي 52  ،دغاثة ا مة (8)
؛ 2،   (( ت، )بيروت : دار المعرفة، )د ط   د ، الةرال ) موسوعة الةرال ( ،يعقوب أبو يوسع بن دبراهيم   (9)

؛ أبررو 154   ، األحكررام ،؛ المرراوردي  114   ،براب الررديات  ،كترراب الررررالض  ، 2ل  ، 3مررج  ، األم ،الارافعي 

   178   ،األحكام ،يعلي 
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التري منارا حررر النارر  ت يد الكت، التاريةية واألدبية دصالح المت يرات ا قتصادية في البصررة -ب

   (1)وتص ير الدرهم 

 يد كتاب الحيوان دصالح النقوش  بت ير النق  الكسروي على الدراهم الب لية بكلمات عربيرة ي  -ل

   (2)الب ل القالم على  لك العمل رأط اب و كر اسم الضر
 

جراء نتيجرة المت يررات  نستنتج مرن  لرك أن اإلصرالح النقردي الرذي قرام برد الةليررة عمرر و    

، وأنرد شرمل دصرالح الروزن  ا قتصادية التري نتجرت عرن حاجرة النراط لرد دثرر الرتوحرات اإلسرالمية

،  فري الدولرة اإلسرالمية النقرود األجنبيرة ترداو ً  كانت أكثرر والاكل للدراهم الساسانية الكسروية التي

والتي أدى اض راب وزناا دلرى خلرق صرعوبات فري المعرامالت النقديرة الدينيرة كردفت الزكراة والديرة 

أن مناا الب لري وهرو ثمانيرة قال الماوردي : " لما رأى اختالف الدراهم و  والماور والبيت والاراء 

 ،وهرو دانرق ومناا اليمني ومناا الم ربي وهو ثالثة دوانق  انقدوانق ومناا ال بري وهو أربعة دو

فكران الرردرهم الب لري والرردرهم  ؛ مررن أعالهرا وأدناهررا ممررا يتعامرل بررد النراط  قرال : ان ررروا األغلر، 

رهم فجعررل الررد ، فكرران سررت دوانررق ؛ فأخررذ نصررراا؛ فكرران اثنررى عاررر دانقرراً ؛ ال بررري فجمررت بينامررا 

   (3) اإلسالمي في ست دوانق"

 

النقدي على الدراهم الساسانية  دم ( اصالح43- 634هــ     13-23)  عمرالةليرة ولم يعمم        

 (4)النراط يترداولون مةتلرع الردراهم ومنارا دراهرم الرررط الب ليرة  دل على  لرك بقراءالكسروية كلاا 

تراحع مرن حير  فري الم    ممرا أدى دلرى تعردد دراهرم عمرر (5) ااضرربفري الب ل رأط استمر التي 

    (6)أحجاماا وأوزاناا 
 

أمرر  أنرد منارا  :  عيحمري بارا دصرالحد مرن التزيير بعدة دجراءات وقالية   عمرالةليرة وقام        

 عرين ددارة، كمرا لجمت غنرالم الحررب  بجمت الدراهم الرارسية في بيت المال الذي أقامد في البصرة 

على بيرت المرال أمرره   (1)عين عبدهللا بن مسعود لما أن عمر بن الة اب  عربية تاتم بذلك مناا

  أمرا  (2)عرادة صرياغتاا مرن الرضرة إل -التي تسربت دلى العرا  عن طريرق فرارط -الزيوف  بكسر

 ، فليرأت بارا السرو فإناا تستبعد من التداول   قرال :" مرن زافرت عليرد دراهمرد  التي في أيدي الناط

   (3)ولياتري باا سحق ثوب "
 

                                                 
،   ام(الملروك ومرن كران فري زمران كرل مرن) تراريخ الرسرل وتراريخ ال برري  ،محمد بن جرير أبو جعرر ال برري   (1)

لدين ؛ عز ا 247  ،م ( 1998 =هـ 1418 ،)بيروت : دار الركر  ،4ل  ،ط    د، الع ار مراجعة : صدقي جميل 

 ،سرالم تردمري : عمر عبرد ال حققد ، الكامل في التاريخ ،علي أبي الحسن بن أبي الكرم بن محمد بن األثير الجزري 

 ،  2ل ، الرريررد العقررد ،؛  ا بررن عبررد ربررد   412   ،م ( 1997 =هررـ1417 ،لكترراب العربرري ) بيررروت : دار ا ،2ل 

 52   
   59  ، 1ل ، الحيوان حياة ،الدميري  (2)
     154   ،األحكام (3)
    59،    1، ل حياة الحيوان؛ الدميري ، 454 -452 ،    فتوح البلدان  البال ري  (4)
 بيروت ، ) يمات اإلجتماعية والقتصادية في البصرة في القرن األول الاجريالتن صال  أحمد العلي ،  (5)

   288م (     1969هـ = 1388:دارال ليعة ، 
  49  ، لميزانا ،علي  (6)
هـ   32فى عام )، تومن حراظ القر ن والحدي   ذلي : كان صحابياً معلماً للقر نعبد هللا بن مسعود بن غافل الاهو (1)

   390 - 384،      3، لال ابة أسد ،األثير  م (   ابن653
  545   ،البلدان فتوح (2)
كتاب البيو    ، 2ل ، 2مج ،األم  ،) الثياب الرخيصة (   الاافعي أي يقصد بالسحق من الثياب الةر  البالية  (3)

    89  ،7ل  ، العرب لسان ،؛ ابن من ور 180  ،األحكام ،؛ أبو يعلي 31  ،باب ما جاء في الصرف
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رد كالتررالي : فررالموثق مناررا جرراء وصررالم رلررة  بررن الة رراب  عمرررالةليرررة أمررا نقرروش دراهررم        

  أمرا علرى براقي  (4) بسرم هللا  أو  بسرم هللا ربري هرام  وجرد الردرهم : هللا  أو  الكلمات العربية على 

   (5)رديالتاريخ اليزد جلملك الساساني وصورة الملك والتاريخ العربي الاجري أواسم االدرهم 

ق تاريةية وجعلاا وثال أول من عرب النقود اإلسالمية الةليرة عمر بن الة اب وبذلك يكون       

 ذه، الديني للدولة اإلسالمية   وتدل على الم تعتمد التقويم الاجريدسالمية 
 

مران برن الةليررة عث فقرامبتحسرين الردرهم  فقد ظلروا ياتمرونمن بعد عمر الراشدين الةلراء  وأما      

   (6) بركرة،  هللا أكبرراإلسالمية مثل الكلمات العربية  بنق  م( 655 - 643هـ    23-35)  عران 

    (7)زاد  محمد  بالةم الكوفي فم(  660 - 655هـ   35 - 40) علي بن أبي طال،  أما الةليرة

                                                 
   16،    ةالنقود العربي؛ الع  ، 9،   الميزان؛ علي ،  40ــ 39       الدرهم اإلسالميالنقابندي    (4)
 وقتل، ة إلسالميالتاريخ اليزدجردي  : ينس، دلى اإلمبراطور الساساني يزدجرد الثال  الذي عاصر الرتوحات ا (5)

 تاريخ ، بري من بعد موت يزدجرد    العلى حساب السنوات التقويم اليزدجردي يعتمد و ، م (651هـ   31عام ) 

   17  ،العربية النقود ،؛ الع   118  ،5ل  ،
  52  ،دغـاثة ا مة ،المقريزي  (6)
مجلرة  ،(  دراسرة الكنرى واأللقراب علرى النقرود اإلسرالمية المضرروبة فري الرري ) المحمديرة ،محمد باقر الحسريني  (7)

 ؛  170   ،م ( 1976هـ   5139)  ، 7   ، المسكوكات

: vol 1 , catalogoue of the Arab Sassanian Coins A, M .A  ,John Walker  

( London: the British museum , 1941), p :127 .     
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   الدينار اإلسالمم األول :  -2        
 

الرذي  (2)قررمأسرقع  (1)ية هامة من الكات، القب ي بسرندي أو بارنديوردت عند دشارة تارية         

أخرذوا  أن العررب  "يقرول فيرد :  كتر، كتابراً دلرى أسراقرة األقبراط  كران قردو  لرت  اإلسالمي ا عاصر

وصررورة  ومحرروا الصررلي،  وصررورة السرريد المسرري يررة المنقرروش علياررا الصررلي، المقرردط النقررود الذهب

 سرمين نقاروا او كاناا اسم نبيام الذي يتبعون تعاليمرد واسرم خليررة نبريام وكتبوا في م السيد المسي 

    (3) معاً على النقود الذهبية "
 

هامررة  د  أن هنرراك دشررارات تاريةيررة ،   كرردهاي خررذ علررى الروايررة افتقادهررا لروايررات أخرررى ت        

أثنراء  لرذه، المضرروب مرن ا(4)دردبراً  25علرى  مناا : عثور عمرو بن العا   تدعماايمكن أن 

وتكليرررد القسيسررين ،  م639  هررـ18 عررام بحثررد عررن كنرروز مصررر مررن الررذخالر واألمرروال بعررد الرررت 

و لك يضعنا أمام احتمرال أن يكرون القرم بارندي أسرقع قررم ممرن كلرروا  (5)المستعربين لذلك العمل

ل غلرة مصرر دثرر م البة الةليررة عمرر برن الة راب عمررو باإلسررا  فري درسراباذا العمل   وكذلك 

 كررر وجررود العقيرردة اإليمانيررة   و (6) م639هررـ   18اعررة الترري أصررابت النرراط فرري المدينررة عررام المج

كررذلك و   (7) " مهررة سررنة مهررة أو أربررت قبررل اإلسررالم بررثالث" األب وا بررن والررروح القرردط  المسريحية

ق ق عرة  هبيرة توثيرنارا والتري م (8) ي، الرذي نقر  علرى النقرود الذهبيرة النصررانيةاإلشارة دلى الصل

علياررا صررورة ، وم ( 706 -705بعررد عودتررد دلررى العرررش ) (9)م 710-هررـ68لجسررتنيان الثرراني عررام  

على دنررانير دسررالمية نررادرة لالمبراطررور هرقررل وولديررد قسرر ن ين الثالرر  وايضرراً العثررور (1)المسرري 

 ،   دلرد د  هللا وحرده وهرقليانوط حورت صلباناا دلى دوالر مت كتابة كوفية على ال رو   بسرم هللا

ريخ الموافرق لترا 21المرسر بالرقم   : B . Iوالحرفان  مكان الضرب اإلسكندرية محمد رسول هللا و

  (2)فارط قرى التي عثر علياا في الاجري الموثق على الدراهم 
 

                                                 
 لم أعثر لد على ترجمد     (1)
ً  ،سوان أد األعلى دلى وهي بلدة تقت في وسم الصعي ،وتعني باليونانية مصر ، قرم : كلمة معربة من قبم   (2)  وحاليا

   383   ، 4ل  ،معجم البلدان ،بليدة ص يرة من قرى اآلثار المصرية   الحموي 
 د  ، ن مرروانبرعبد العزيز  ،هذا الكتاب محروظ في المكتبة األهلية في باريم   نقالً عن : سيدة دسماعيل كاشع  (3)

   88   ، () د  ت ( ،نار ) القاهرة : دار الكتاب العربي لل باعة وال ،ط   
 فعرة،رقرم(   ابرن 696لترر يقردر برـ ) 90ويبرات أي 6اإلردب : هو مكيال يسرتةدم فري الحجراز ومصرر يبلرغ قردره  (4)

ترجمرة :  ، ترريالمكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلارا فري الن رام الم ،؛ فالتر هنتم 173   ، اإليضاح والتبان

   5   ،م( 1970 =هـ 1389 ،ن : )د ن( )عما ، ط   د ،كامل العيسلي 
القراهرة حسن المحاضرة في أخبار مصرر و ،جالل الدين عبد الرحمن أبو الرضل بن أبي بكر بن محمد السيوطي  (5)

   78 ،م (1997= هـ 1417 ،)بيروت:دار الكت، العلمية ،1، لوضت حواشيد: خليل المنصور  ،
   264    ، 4ل ، تاريخ ،ال بري  (6)
مصرر  لروكالنجروم الزاهررة فري أخبرار م ،جمال الردين يوسرع برن ت ربرردي برن عبرد هللا أبرو المحاسرن  األترابكي  (7)

   193   ،)د  ت ((  ،) القاهرة : وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ، 1ل  ،ط   د ، والقاهرة
   194 -187،    وهرتينـالج ،الامداني  (8)
روبرد مرت امبراطرور بيزن ري خلرع والرده قسر ن ين الرابرت  فارل فري ح : ان الثرانيهو جستنيان الثاني أو يوستني (9)

     919 ،2ل،الموسوعةالررط قامت ضده ثورة نري على أساساا دلى القرم ثم أعيد الى العرش بمساعدة البل ار 

   نقالً عن:516   ،اإلمبراطوريةالبيزن ية  ،أبو الجدايل  (1)

.1973,London, sByzantine Coin ,P.D. Whing  
نقرالً  23- 18     ، الردينار اإلسرالمي ،؛ النقابندي  346   ،  مجلة المن مة ،الاارات المسيحية  ،فامي  (2)

دسرماعيل  وم ؛ 1875عرام  7 -1عن : استانلي بول عن بح  مناور في الجمعية الملكيرة اآلسريوية السلسرلة الجديردة 

  موزة  32غال، ) المقدمة ( 
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وضريحات ن تورغم أن المصادر اإلسالمية لم تذكر الدينار اإلسالمي األول  د  أن مرا  كرر مر       

الدراهم  بإصالح سابقة ي يد احتمال وجود هذا الدينار دل على  لك قيام الةليرة عمر بن الة اب 

 الرارسية  ووجود دنانير دسالمية بيزن ية موثقة  
   

 ال ل( اإلسالمم األول :   -3      
 

 المسيحية بيزن يين دسالميين في بالد الاام علياما الاارات فلسينت الدراسات الحديثة وثق

لرت علرى د علياما كلمرات عربيرة، و (3)م 538هـ   17م والثاني عام  536هـ 15يحمل عام  أحدهما

   (5) ةباليونانية والعربي واسم المدينة (4)طي،  ، الوزن الصحي  : جالز ، وافية

 

ثرة النقررود اإلسررالمية المتررأبرردأ فرري العصررر الراشرردي علررى  وهكررذا نجررد أن اإلصررالح النقرردي

قيردة ة علرى العكلمرات العربيرة واألجنبيرة الدالربتحروير ودمرج الاألجنبي الم رلة منارا والمقلردة  ممبالن

       اإلسالمية و تمام الوزن وتوثيق مدينة الضرب 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
   82،    النقود ماضياافامي ، ؛ 47،    ت ور النقود؛ الحسيني،  99،    رسالل في النقود، يالكرمل (3)
    23،    النقود العربية؛ الع  ، 99،    رسالل في النقودالكرملي،  (4)
    23،    النقود العربيةالع  ،  ؛47،    ت ور النقودالحسيني،  (5)
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 ل األولــالفص
 األمويون واإلصالح النقدي 

 
 األموي   صرالمحاو ت األولى لضرب النقود اإلسالمية في الع 

 لنقدي وتعري، النقود في عاد عبد الملك بن مروان  اإلصالح ا 

 ثيرت ألتي الداعية لتعري، النقود اإلسالمية واآلراء ا والدوافت األسباب

 حولاا  

 األمويين بعد عبد الملك بن مروان    صراإلصالح النقدي في ع 
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 ، األمروي صرراإلسرالمية فري العيحتوي الرصل األول على المحاو ت األولى لضرب النقرود        

واألسباب الداعيرة لتعرير، النقرود لنقود في عاد عبد الملك بن مروان ، واإلصالح النقدي وتعري، ا

 واإلصالح النقدي بعد عبد الملك بن مروان    ،اإلسالمية واآلراء التي أثيرت حولاا 
 

   : األمو صرلمحاورت األولى لورب النقود اإلسالمية يم العا      

األموي المبكر إلصالح الدراهم والدنانير: محاولة الةليررة معاويرة  صرفي الع قامت محاولتان      

)  (1)ومحاولرة المعارضرين لررد عبرد هللا برن الزبيررر، م( 680 -166 هررـ 41- 60) برن أبري سرريان ا

   م(  692 -686 هـ 72 -66) (2)وأخيد مصع،  ،م(693 -682  هـ73 -62
 

  صالن الدراهم اإلسالمية المغ لة :إ -1       

سياسرية لمرا بردأت ال رروف الو لك ثم ت يرت  م 662هـ    41عام استمرت في التداول حتى         

ً وبردأت القروى المتصرارعة علرى الةالفرة توظرع النقرود توظيرراً دع، ت ثر في مجريرات الحيراة    الميرا

 كررانف،   صررالحات النقديررة السررابقة لاررامسررتريدة مررن اإل راء صررب ة شرررعية علررى حكماررا ضررلارردف د

 دصالحام كالتالي : 
 

الذي ضربد عمر  قال المقريزي لدراهم الم رلة على أساط المقدار بدأ معاوية دصالح وزن ا        

برن زيراد  على العرا    عندما وصع واليد (3): " فضرب معاوية السود الناقصة من ستة دوانيق  "

فقررال : "   ،م ( انعكرراط  لررك علررى النرراط فرري عاررد عمررر 673- 662   هررـ 53 -41)  (4)أبرري سررريان

 " (5)طلبرراً لالحسرران دلررى الرعيررة  ، وترررز  عليررد الذريررةوصررار ي خررذ عليررد ضررريبة أرزا  الجنررد 

 (1)وازديراد قيمرة الردرهم علرى الردينار ،وكانت ضررورة  لرك اإلصرالح بسرب، ارتررا  سرعر الرضرة 

األموية بمعاهردات اقتصرادية مرت الذه، وارتباط الدولة معدن وفر الذي كان يواجد ماكلة في قلة تو

  (2)تحتكر تجارة الذه، في  لك الوقت  كانت ما تزالالتي  البيزن ية مبراطوريةاإل
 

ولقبد الةالفري للملك الساساني باتجاه اليمين زاد علياا اسمد الوجد صورة نصرية فأما النقوش        

، أميرر أورشرنكان ، أميرر المر منين ، معاويرة  الملك الساسراني فجراءتسم مكان ابالوية والعربية بال

التراريخ الاجرري  ، مكان الضرب فصورة الموقد الناري ، الحارسان    ال ار   أماالبسملة   الاام 

 التي ت كد أحقيتد بالةالفة   صورة  الدعالية اإلعالنية لنقوده   مضيراً  ال(3)هـ  بالبالوية 41

                                                 
ا ًسركمرا كران فار ،راويرة ثقرد   ،د في اإلسالم بعرد الاجررة وم القرشي: كان أول مولهو عبد هللا بن الزبير بن العوا (1)

ن السرال، برم(   هاام بن محمرد برن أبري المنرذر 693  هـ73قتل عام )  ، و يعد من خ باء قري  المعدودين،ا شجاعً 
د برن ؛ محمر70   ،( م 1993= هـ 1413 ،)بيروت : عالم الكت،  ،تحقيق : ناجي حسن  ، جمارة النس، ،الكلبي 

؛  502   ،() د  ت (  ، ) بيروت : دار صادر، 5ل  ،ط   د ،ال بقات الكبرى ،منيت أبو عبد هللا بن سعد الزهري 
: دار  ) بيرروت ،5ل  ،والتعرديل ،الجررح ،عبد الرحمن بن أبري حراتم محمرد برن ددريرم برن المنرذر الررازي التميمري

  56    م (1952=هـ 1271،دحياء التراث الاعبي 
ام ) عرقترل  ،لعررا  تولى ألخيد عبد هللا دمارة ا ،هو مصع، بن الزبير بن العوام : كان فارساً شجاعاً لق، بالملك  (2)

جمل  ،ري ؛  أحمد بن يحي بن جابر بن داوود أبو الحسن البال 29  ،5ل  ، ال بقات ،م(   ابن سعد 693هـ   73
 ، 7ل ،دشرراف : مكتر، البحروث والدراسرات  ،ل زكار وريا  زركلي حققد وقدم لد : ساي ،  من أنساب األشراف
  170  ،7ل  ، تاريخ ،؛ ال بري 88   ،م ( 1996 =هـ 1417 ،)بيروت : دار الركر 

   53- 52     ،  األمة دغاثة (3)
عمرل  ،ي دليرد م( بنس، أبري سرريان فردع665 هـ 44ثم لحق عام )، هو زياد بن أبي سريان : كان يقال لد ابن أبيد  (4)

فى عرام ) ترو ،ن وخراسران وسجسرتان فري عارد معاويرة يوجمعت لد و يرة العرراق ،  والياً للةليرة علي بن أبي طال،
  145-104،     6، ل 282،  5ل  ، تاريخ ،م(   ال بري 673هـ  53

   52   ،األمةدغاثة  ،المقريزي   (5)
   240 -239     ،تن مياتالالعلي ، للمزيد من التوضي  راجت بالترصيل  (1)
     255   ،العالقات ،فرل  (2)
  44 ، أ (   26رقم )  ، العالمين مسكوكات ،؛  القسوط وال روانة  22   ،  اإلسالمي الدرهم ،النقابندي   (3)

   :xivip , catalogoue of the Arab Sassanian Coins A  , Walker                                                                                        
 ،م ( 2001هـ=1421: دار أسامة، ،)األردن موسوعة النقود العربية واإلسالمية ،عبد الرزا  ناهض القيسي ؛
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الرذي  (4)سمرة بن جنردبكانت تلك النقوش تصدر بأمر من الةليرة وو تد يذكر منام الوالي و       

 والتراريخ الاجرريسرمد ا عليارانقر  ضرب دراهرم و (5)م 673هـ  53عام عين أميراً على البصرة 
الدراهم اإلسالمية التي واجات قصوراً ظار على تلك العجم يضربون الصنا   استمر في حين   (6)

كانرت هرذه و  (7)خ أ الترأريخ الاجرري واليزدجررديومثل خليرت بدل خليرة   ة الكتابة العربية مسأل

هرـ   64عرام  درهرمم   د   كررت المصرادر أن 683هرـ   63عرام فري الترداول حترى الدراهم مستمرة 

( فري م 685 - 684هرـ    64-65ورغم محاولة الةليررة مرروان برن الحكرم ) (8) من الزيوف م 684

د  أن  (9) خررذ رجررالً يق ررت الرردراهم فق ررت يررده أنررد أ فرررويعلررى الرسرراد النقرردي لرترررة القضرراء تلررك ا

كانرت قرد سراهمت فري  -بسرب، الةالفرة  -الروضى السياسية التي كانت تعم البالد خاصة في العرا  

مررا تزييررع النقررود  وبقرراء التررأثيراألجنبي علررى الرردراهم  د  لررم يسررجل أي ت ررور علررى النقررود  نررذاك  م

اض ر الةليرة األموي دلى العمل على تدعيم موقرد السياسي بالدعاية لنرسد من خالل ضرب النقود 

الجديدة والسليمة الةالية من الزيع والتي دمجت علياا في البداية الل تين العربية والبالويرة ونقارت 

 حكمد   علياا عقيدة دولتد ولقبد الةالفي وتاريخ توليد الةالفة كي يضمن بذلك شرعية
 

  الدينار األمو  األول : -2     

انير علياا تمثالد أو تمثرال أشار دليد المقريزي في رواية انررد باا  " ضرب معاوية )أيضاً( دن      

وقال : يرا ، ( جاء بد دلى معاوية ) أو رماه بدف سيراً  فوقت مناا دينار رديء في يد شيخ الجند  متقلداً 

  " (2)وألكسونك  الق يرة  (1)نك ع اءكفقال معاوية : ألحرم    ك شر ضربا وجدنا ضربمعاوية دن  
 

رفض هذه الرواية عردد مرن البراحثين الرذين يررون أن ا حتمرال الصرحي  اسرتبعاد ظارور هرذه        

و لك لعردة اعتبرارات منارا أن الروايرة خياليرة وغيرر من قيرة وترتقرد مرا يردعماا مرن دسرناد   الدنانير 

كانرت مرـا ترزال الردراهم اإلسرالمية فري عارد معاويرة بعرض أن خاصرة يل وثالقي ملموط رواة ودلال

   ولكررن فرري المقابررل يكررون احتمررال صررحة (3)ومتررأثرة بالتررأثيرات األجنبيررة الساسررانية م رلررة  تقليديررة 

 أسبقية الةليرة عمرول : دشارة القم باندي الذي  كر األ لعدة أسباب منااظاور هذه الدنانير وارد 

قرال فيارا   "دن  ني : دشرارة وردت عرن مر را سرريانيالثرا  (4)في ضررب الردينار اإلسرالمي األول 

الثالر  : وجرود دراهرم  (5) " لكناا لرم تقبرل لعردم وجرود الصرلي، معاوية ضرب عملة فضية و هبية 

                                                                                                                                               
لوحة رقم )  ،م ( 1985 =هـ1405 ،) جنيع : متحع وارث  ، كنوز الرن اإلسالمي ،حصة صباح السالم  ؛ 24 
 (  8( لوحة رقم )5 ر ملحق رقم )ان 359   (  1
لبصرة عام توفي في ا ، لد روايات عن النبي  ،هو سمرة بن جندب بن هالل بن حريج الرزاري : كان صحابياً   (4)
  455 - 454     ،  2، ل ال ابة أسد ،م (   ابن األثير 680هـ    60م ( أو )  79هـ   59) 
   145   ، 6ل  ، تاريخ ،ل بري ؛ ا 99   ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (5)
 ؛  26  ، اإلسالمي الدرهمالنقابندي ،   (6)

p :xivi, catalogoue of the Arab Sassanian Coins A , W alker  
 ؛  17  ، ود العربيةالنق ،الع   (7)
   p :xivi, catalogoue of the Arab Sassanian Coins A , W alker 
   53  ، األمة دغاثة ،؛ المقريزي  456  ، انالبلد فتوح، البال ري  (8)
     456   ،فتوح البلدان البال ري ، (9)
 10ل ، لعرربالسان  ،والمعاطاة : هي المناولة والزيادة   ابن من ور  ،ع ايا وأع ية وأع يات الع اء : جمعد  (1)
   (121-119قم )الصرحات رول في شأناا في الرصل الثال  دن شاء هللا   ان ر ق  وسن 196  ،
    143     12  للسان العرب الق يرة : هي الدثار المةمل   ابن من ور      وتعريع 53دغاثة األمة ،    (2)
؛ 37 -9،      النقررود ماضررياا ،فامرري ؛  النقررود ت ور ،الحسرريني  ؛ 9  ، الرردينار اإلسررالمي ،النقارربندي  (3)

  ، لس ينالنقود اإلسالمية التي ضربت في ف ،؛  سمير شما 21   ، 338   ، مجلة المن مة المسيحية ، الاارات
   33   ،م ( 1980=هـ  1400 ،) القاهرة : م بعة الجماورية  ،ط    د
 (   18الصرحة رقم )) الدينار اإلسالمي األول ( ، ان ر التمايد  (4)
مد عبد رجمة : محتالدولة األموية ( ، ) من ظاور اإلسالم دلى نااية  تاريخ الدولة العربيةيوليوط فلاوزن ،  (5)

م(     1984 =هـ 1404الاادي أبو ريدة ، مراجعة : حسن م نم ، د ط   ) القاهرة : لجنة التأليع والترجمة   

211   
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 ودمررج بررين أكثررر مررن نمررم أجنبرري الرضررة والنحرراط ونزيررة لمعاويررة خلررم فياررا المعرردنينوفلرروط بر

  الرابررت : العثررور (6)والساسرراني البيزن رري اإلسررالمي  ،والرومرراني البيزن رري  ،ونرراني البيزن رري الي

ً على دراهم ساسانية و فلوط برونزية نسبت      (7) دلى معاوية  نقات علياا صورتد متقلداً سيرا
 

 

برن أبري ة معاويربارا الةليررة ي قرام ترالالمحراو ت علرى  السرابق الضروءالنص التاريةي  ويسلم      

معرردن الررذه، وابتعررد عررن فقررد اعتمررد علررى فرري محاولتررد لضرررب الرردينار األمرروي األول  سررريان 

خ روة جريهرة فري  مما يعرد  التأثيرات األجنبية وحاول دثبات الاوية العربية حين نق  صورتد عليد

ة عددها وتوقع د لقلأما فقدان هذه الدنانير فيعواإلسالمي في العصر األموي    الدينارتاريخ ت وير 

    (1)مبراطورية البيزن يةبسب، ندرة الذه، الذي تحتكره ا  ااضربمعاوية عن 

 

 يتحقق  لركويضاف دلى  لك عدم توافر اإلمكانات الرنية الالزمة لتنقية الذه، من شوالبد د  لم       

  (3) م (705-856هرـ    65-86عبرد الملرك برن مرروان )الةليررة في عاد  (2)استعمال المل مةد  بعد 
فقد استنكر شيخ الجند  (4)  سيما وأن العرب اعتادوا رؤية دنانير الروم  ات الجودة المتقنة الصنتو

رفت شيخ الجند دلى مرتبة شرف الع راء التري بمعاوية  رداءة دنانير معاوية الذي استحسن رأيد فقام

فيرذكر : أن معاويرة ترأثر بمرا كران   ديرزاً لريد الق يرة مت الع اء تمتكسوبو (5)000 2بل ت في عاده 

يجرري فري ا مبراطوريررة البيزن يرة الترري كانرت تصررف لكبررارالموظرين أرزاقارم مررت ع راء نقرردي 

  (6) ومالبم

 

يرة نرسرد وهكذا يع ي النص التاريةي عرن دينرار معاويرة الصرورة الدعاليرة التري قردم بارا معاو      

مضاهاة  لى الدرهم ينق  صورتد العربية على الديناركةليرة فري حين ينق  اسمد ولقبد الةالفي ع

ي  بصورة ا مبراطور البيزن ي ، وهي خ وة جريهة تتناس، مت ظروف معاوية في بالد الاام ح

 يجد التأييد الم لق من أهلاا          

 اإلسالمية المغ لة والد ا ير المعارضة : الدراهم  إصالن -3       

م( وأخرروه 693 -682هررـ   73 -62لةالفررة األمويررة عبررد هللا بررن الزبيررر) أدرك المعارضررون ل       

صرالح النقرردي  الرذي قررام بررد أهميررة اإلم( 692 -686هرـ    72 -  66مصرع، واليررد علرى العرررا  ) 

خاصرة فقردان  التري كران يمرر بارا النقرد اإلسرالميو في القضاء علرى المراسرد الماليرة عمر الةليرة 

لدينار دثر الروضى السياسية وا قتصادية التي قامت في الدولة اإلسرالمية الوزن الصحي  للدرهم وا

ي اشرتكى النراط الرذفاا  ال ر   (2)م المزيرة 684هـ    64ف ارت دراهم عام  (1)بعد وفاة معاوية 

  (4) يرعلى العرا بن الزب والي عبدهللا (3)مند للوالي عبدهللا بن الحارث

                                                 
     71   ،  اإلسالمية النقود ،حسين  (6)
لة مج ،وان لك بن مرلةليرة عبد المد  ت سياسية دعالية لبثار اإلسالمية في عاد ا ،محمد عبد الستار عثمان  (7)

   38  ،م ( 1989   هـ1409)  ،1ل  ، 4مج  ، العصور
     255   ،العالقات ،فرل  (1)
malgama المل مة : هي عبارة ماتقد من كلمة " المجمت " أو " عمل المجمت " المحرفة من الكلمرة اإلغريقيرة  (2)
ترجمرة : عبرد الررحمن  ، (الم اإلسالمي ) خالل القرون األربعة األولى الج رافية التاريةية للع ،رد "   لويم لمبا "

عررررن كيريررررة فررررك عبررررد الملررررك احتكررررار   وسررررنقول  147  ،) د  ت( (  ،) دماررررق : دار الركررررر  ، ط ،د ،حميرررردة 
والرردوافت األسررباب )ان ررر   مبراطوريررة البيزن يررة للررذه، وضرررب النقررود فرري موضررعد مررن الرصررل األول نرسررد ا 

 (       37 -33رقم )  اتالصرح (،ية لتعري، النقود اإلسالمية واآلراء التي أثيرت حولاا الداع
   147   التاريةية، الج رافية ،لمبارد  (3)
   56  ، 15ل، العرب لسان ،؛ ابن من ور  306   ، 1ل ، مرول الذه، ،المسعودي  (4)
  136   ، 5ل ، األشراف أنساب ،البال ري  (5)
   95  ،م ( 1987 =هـ 1407 ،) دماق : دار طالط  ، الاام في صدر اإلسالم ،خماش  نجدة ( (6)
     245 - 231     ، تاريخ ،خليرة  (1)
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هررـ   70عررام عبررد هللا أمررر أخرراه مصررع، بضرررب الرردراهم والرردنانير وقررد وردت دشررارة دلررى أن       

فكان أول من ضررب وزن سربعة للوزن  عمر الةليرة على ما كان من دصالح  (5)م  بالعرا 690
 (8)الناط مهة مهة  ، كما زاد أع يات (7) " وجعلاا ألهل الع اء " كل عارة دراهم سبعة مثاقيل (6)

عندما قدم والياً على  (9)الصال  ما رواه ال بري عن عبد هللا بن م يت دل على أخذه بسيرة السلع  

وأمرنري ، : " فإن أميرر المر منين عبرد هللا بعثنري علرى مصرركم وث روركم  وقال الكوفة صعد المنبر

عنرد  التري أوصراني باراووصية عمرر برن الة راب   و  أحمل فيهكم د  برضا منكم (01)بجباية فيهكم

   (11)التي سار باا في المسلمين "مان بن عران وفاتد وبسيرة عث
 

  وقرام عبرد (21)د  قلريالً ألن وجودهرا كران طارلراً  ادر لم تذكرهاأما دصالحد للدنانير فإن المص      

ألنررد كرران يقررر   بق ررت يررده عاقرر، رجررالً هللا بررن الزبيررر بررإجراءات وقاليررة لحمايررة الرروزن مناررا أنررد 

فري الو ة  وي الةبررة ، وكران يةترار(51)للسرو   مراقر، (41)برن مينراءوعين سعيد ، كما (31)الدراهم

                                                                                                                                   (17)الحرررررارث برررررن أبررررري ربيعرررررة (16)كررررران مرررررنام والررررري البصررررررة القبرررررا المكيرررررال والميرررررزان ف

" قرال القريرزي : المعارضة عن التي قبلاا بالجودة واإلتقرانقد امتازت الدراهم والدنانيراإلسالمية و

علرى أمرا النقروش    (1) وكران نقر  سرابقيام ممسروحاً غلي راً قصريراً "، فدوروها وأحكموا تسرويتاا 

  برت بارا معاويرة حقرد بالةالفرةالتري ث  الدراهم الموثقة مناا فرإن عبردهللا اسرتراد مرن الصرورة الدعاليرة 

 ولقبرد الةالفريفرنق  اسرمد  (2) فكان يرى نرسد أحق باا بعد مقتل الحسين بن علي رضي هللا عناما

أمررا   (3)المر منين ، أميرر أورشرنكان ، أميررر عبرد هللا بالبالويرة والعربيرة مكران اسررم الملرك الساسراني 

                                                                                                                                               
   53  ، األمة دغاثة ،؛ المقريزي  546  ، فتــوح البلدان ،البال ري  (2)
ببرة  مدينرة ولقر، "تولى القضاء في ال ، ثقةً  بن الحارث بن نوفل بن عبد الم ل، بن هاشم :  كان راويةً هوعبد هلل  (3)

 ً ،      5، ل  ال بقرات ،م (   ( ابرن سرعد 704هرـ   84تروفى عرام ) ، ثرم عرزل عنارا  ، على العرا  " عين واليا
مكتبررة  ) ال ررالع : ، 1ل  ،دراسررة وتحقيررق : محمررد بررن صررايل السررلمي  ، ال بقررة الةامسررة مررن الصررحابة؛  24-26

(  2 )هام  رقم  ، 185   ،القسم د (  -) سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد  ،(  م1994  =هـ 1414 ،الصديق 
   208 - 207،     3، ل  أسد ال ابة ،؛ ابن األثير 

   1  ، 7ل  ، ال بقات ،ابن سعد  (4)
   453،   3، ل  الكامل ابن األثير ، (5)
حمررد تحقيررق : محمررد شررعبان وصررديق أ ، حسرربةمعررالم القربررة فرري أحكررام ال ،بررن اإلخرروة القرشرري محمررد بررن محمررد (6)

     143   ،م (  1976 =هـ  1396 ،) القاهرة : الايهة المصرية العامة للكتاب  ،ط ، د  ،المعي ي 
   53   ، اغاثة األمة ،المقريزي  (7)
   453   ، 3ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير  82  ، 7ل  ، تاريخ ،ال بري  (8)
برن  حصار الحجرال بن الزبير فيقتل مت عبد هللا  ،ت بن األسود بن حارثة : كان أميراً شجاعاً هو عبد هللا بن م ي (9)

أنسرراب  ،؛ الرربال ري  547- 108     ،جمارررة النسرر، ،م (   الكلبرري693هررـ   73يوسررع الثقررري لمكررة عررام ) 
   8   ، 7ل  ، األشراف

   724،   11ل، لسان العرب ،ابن من ور     دون قتاللى المسلمين هو ال نيمة التي أفاء هللا باا عالريء : (01)
   291   ، 3ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير  82  ، 7ل ، تاريخ ،ال بري  (11)
   294   ، 3ل  ، الكامل ،ابن األثير  (21)
 9ط  ،حم   ملتحقيق : رشدي الصال ، ثارأخبار مكة وما جاء فياا من اآل ،محمد بن عبد هللا بن أحمد األزرقي  (31)
   149  ،م ( 2001 =هـ  1421 ،) مكة المكرمة : دار الثقافة لل باعة   1ل ،
   167    تاريخ سعيد بن ميناء  كره الذهبي ممن روى عن عبد هللا بن الزبير    (41)
    167  ، تاريخ ،؛ الذهبي  149  ،  1ل ، مكة أخبار ،األزرقي  (51)
ك رة ، و لرصرلباًٍ علرى بن عبد هللا بن أبي ربيعرة وهرو والٍ الضةم ، ل ق، بد الحارث القبا  : هو المكيال الكبير  (61)

الكم يرمك دن ل لارم: عندما عي ر مكاييلام فن ر دلى مكيال ص ير في مر ة العين أحاط بد دقيق كثير  فرأه واسرعاً ، فقرا
 11،    6 ل،  انسراب األشررافري ، ؛ البال  29،    5، ل   ال بقاتهذا لق با  ، فلق، بد واشتار   ابن سعد ، 

   12   12، ل لسان العرب؛ ابن من ور ، 39،    1، ل أسد ال ابةابن األثير ، ؛
د مكرة   ابرن سرع من وجوه أهل، خ يباً العريرة المةزومي : كان تابعياً هو الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة بن  (17) 
 ، 1ل ، ال ابرررة  أسرررد ،؛ ابرررن األثيرررر  11  ، 6ل  ، األشرررراف أنسررراب ،؛ الررربال ري  29   ، 5ل  ،ال بقرررات ،

 392   
    53،     دغاثة األمة (1)
؛ 235  ، 7ل ، تاريخ ،؛ ال بري 454   ، فتوح البلدان ،؛ البال ري 229  ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (2)

؛ 59   ، 1ل ،الحيوان حياة  ، ؛ الدميري453   ، 3ل ، الكامل ،؛ ؛ ابن األثير 154   ،األحكام  ،الماوردي 

   53   ، دغاثة األمة ،المقريزي 
 ؛  69  ،    الدرهم اإلسالميالنقابندي  (3)
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لمررات العربيررة علررى الرردراهم والرردنانير " ، وكانررت نقرروش الكمصررع، حسرربد هللا " مصررع، فررنق  

   (4) دل "مت زيادة  " أمر هللا بالوفاء والعطابعاً قري، الابد بالعصر الراشدي تحمل الزبيرية 

 

ك لنراط و لروي ار أن نقود عبد هللا بن الزبير وأخيد مصع،  قت ترحيباً وصدى طيبراً برين ا       

 صال  وبينتمام الوزن واإلتقان  خذاً ب ريقة السلع الحين حر  عبد هللا على أن تجمت نقوده بين 

 الصورة الدعالية التي اتبعاا معاوية لتثبيت حكمد لضمان انتاار نقوده بين الناط  
 
  

 اإلصالن النقد  وتعريا النقود يم عهد عبد الملك بن مرواع :       

حل خالل مرا والتي تمت من تعريبااالسابقة والة وة الحقيقة إلصالح النقود اإلسالمية كانت        

   اختلرت حولد الروايات التاريةية الذيمرت باا أعوام التاريخ الاجري 

 

 تعريا الدرهم اإلسالمم :   -1                 

لررك مررن الررذي وثررق نتررال اسررترادة الةليرررة عبررد المرررت الروايررات التاريةيررة حررول العررام اختل        

والتري ظلرت نقوشراا  السرابقة لرد ،التري تمرت علرى الردراهم اإلسرالمية قة واإلصرالحات النقديرة السراب

الترري تمررت علررى الرردراهم الاجررري والنقرروش تحمررل ال ررابت األجنبرري   ونبرردأ دصررالحد بررذكر الترراريخ 

النقررود فحررص عبررد الملررك دلررى ترراريخ (1)فأشررارت المصررادرم   697هررـ    77عررام اإلسررالمية حتررى 

وضررب والري العررا   (3)  والرذي وصرع النقراد درهمرد برالمعمول  (2) م693هرـ  73وأوزاناا عرام 

ما أوكل دليد الةليرة عبد عند(4)م  695 -694  هـ 75 - 74لحجال بن يوسع الثقري الدراهم عامي ا

هذه الدراهم فري جميرت النرواحي كران  توزيت روت المصادر أنو (5) تداول غيرهاالملك  لك وح ر 

   (6) م 696هـ   76في عام 
 

التري وعرن ضررب الردراهم السرابقة   م697هـ    77عام في نااية توقرت ولكن الدولة األموية        

قبرو ً مرن النراط ق الردراهم التري ضررباا الحجرال لرم تلررلت المصادر اإلسالمية عن  كرها حير  غ

مسساا من أن تلك الدراهم ي   وقيل (7)خاصة األعاجم الذين كرهوا نقصاناا  لذلك سميت بالمكروهة

  يارتري و  يبيرت بارذه الردراهم الحجاجيرة  (9)" وكران محمرد برن سريرين (8)كان علرى غيرر طارارة

                                                                                                                                               

p :xivi,catalogoue of the Arab Sassanian Coins  A , W alker 
   53  ، األمة دغاثة ،المقريزي  (4)
؛ 235  ، 7ل ، تاريخ ،؛ ال بري 454   ،البلدان فتوح ،؛ البال ري 229  ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (1)

؛ 453   ، 3ل ، الكامل ،؛ ابن األثير 235  ، 7ل ، تاريخ ،؛ ال بري 154   ، األحكام ،الماوردي 

   53   ، األمة دغاثة ،؛ المقريزي 59   ، 1ل ، حياة الحيوان، الدميري 
   55  ، األمة دغاثة ،المقريزي  (2)
م المعرادن   فتكرون نسربة خلري،  لردوعردم نقا، ممرا دل علرى زيررد ، مةلوط مرن عردة معرادن الدرهم المعمول : هو ال (3)

   ،  الجروهرتين ،؛ الامرداني  453    ، البلردان فتروح ،اآلخرى ت لر، علرى نسربة معردن الرضرة   الربال ري 

،   اإلسررالميةزيررع النقررود  ،؛ ضرريع هللا بررن يحيررى الزهرانرري 285  ، 10ل  ،العرررب  لسرران ،ابررن من ررور ؛  147

   17   ،هـ ( 1993= هـ 1413 ،مكة المكرمة : ) د ن ( )
   154  ،  األحكام، ؛ الماوردي  454    ،فتوح البلدان ،البال ري  (4)
؛ 53   ، األمرررة دغاثرررة ،؛ المقريرررزي 59    ، الحيررروانحيررراة  ،؛ الررردميري 154  ،  األحكرررام ،المررراوردي  (5)

    62   ، النقود ،المناوي 
؛ ابرن 415   ،  األحكرام ،؛ المراوردي  35   ، 7ل  ، تاريخ ،؛ ال بري  345  ، فتوح البلدان ،البال ري  (6)

   55  ، دغاثة األمة ،؛ المقريزي  453  ، 3ل  ، الكامل ،األثير 
  454،   البلدان فتوح ،البال ري  (7)

 (  2-1، وهام  نرم الصرحة رقم ) 85  ، األمة دغاثة، ؛ المقريزي  154   ، األحكامالماوردي ،  (8)
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دفرت منام  الرالحين الحجال كان ي ال، ن  (11)ا عاجم كرهوا نقصاناا " أن :" ولكن الواقت  (10)"

دراهرم الدولرة  وة بيرنام المنتاررالقديمة الم اوشرة الرارسية الضرال، باا أو بالرر  ما بين الدراهم 

   (12)الجديدة 

 

ولما كثرة شكوى الناط من الحجال كرره نراط مرن الرقاراء والقرراء دراهمرد ولصرقت بارا سرمة       

لملك الرذي لم تكن برأمر مرن الةليررة عبرداالتي ضرباا الحجال  خاصة أن تلك الصي ة   (1)المكروهة

فري العررا  تي بع  باا دلرى الحجرال ة اإلسالمية ال خر صي ة للدراهم العربيأعاد الن ر في اعتماد 

 ليتم تداولاا باكل ناالي  م خالية من التأثيرات األجنبية 697هـ   77عامنااية 
  

دراهررم   م 695-694هررـ    75- 74الموثقررة خررالل عررامي وكانررت نقرروش الرردراهم اإلسررالمية        

   ،الارام  بسرم هللا   الساسراني  الملرك سم وا م الوجد : صورة 694هـ   74لعام الةليرة عبدالملك 

، مكرران الضرررب ، الحارسرران ، صررورة الموقررد النرراري    ال اررردلررد د  هللا وحررده محمررد رسررول هللا 

فكرران الموثقررة مناررا  (3)المنقوشررة  م 797 -695 هررـ  77-  75عررامأمررا دراهررم   (2)الترراريخ الاجررري 

ً علياا صورة عبدالملك في ال ار      (4) واقرا

 

أما نقوش  م  697هـ    77عام حتى نااية تلك الصي ة األخيرة على الدراهم األموية ظلت قد و      

صررورة  :الوجررد   م697هررـ   77الب ليررة الموثقررة والترري اسررتمرت حتررى عررام دراهررم الحجررال الثقررري 

ال ار  أحد   و، هللا  الحجال بالةم الكوفيالااادتان    الاام باتجاه اليمين  للملك الساسانينصرية 

   وكران (5)هللا الصرمد   التراريخ اليزدجرردي   ومكران الضررب   الحارسران   صورة الموقد الناري 

مرن اآليرات القر نيرة علرى الردراهم  و لرك حرين نقر  علرى الردراهم الحجال أول من اقتربم الكلمرات 

  (6)" الب لية " بسم هللا الحجال  ثم كت، علياا بعد سنة هللا أحد هللا الصمد

أبقررى  هم ل نقرروش الرردراورغررم أن هررذا األمررر أثررار نقمررة النرراط  د  أن عبررد الملررك  حررين عررد          

دل يرممرا  ،جديرد في الصي ة النااليرة للردرهم العربري ال   هللا الصمد ، هللا أحدوهي مات المقتبسة لالك

 ترا  الةليرة وواليد على دصالح النقد وتعريبد     اعلى 

                                                                                                                                               
بير لور  وتعشتار باهو محمد بن سيرين البصري األنصاري بالو ء : كان دماماً فقيااً ، وراوية للحدي  ثقة ، ا (9)

 ،2،ل يلالجرح والتعد،  ؛ الرازي270،  6، ل ال بقاتم (   ابن سعد ، 729هـ = 110الرؤى ، توفى عام ) 

   35،  4، ل ات األعيانوفي،  ؛ ابن خلكان280 

   202،  7، ل  ال بقاتابن سعد ،  (10)

    454،    فتوح البلدانالبال ري ،  (11)

  p : xliicatalogoue of the Arab Sassanian Coins A,  W alker,.؛154،    األحكام، الماوردي  (12)
   58   ، دغاثة األمةالمقريزي ،  ؛ 454،    فتوح البلدانالبال ري ،  (1)
 (   9ان ر لوحة رقم )  18   ، العربية النقود ،الع   (2)
؛ ابن 154   ، األحكام ،الماوردي ؛ 35،  7،ل تاريخ؛ ال بري ، 453،    فتوح البلدانالبال ري ،   (3)

   453،    3، ل الكاملاألثير ، 
؛  8 ،  3،    لمسرركوكاتا مجلررة ة ،الصررلد والدعايرر نقررود ،؛ النقارربندي  55   ،  دغاثررة األمررة ،المقريررزي  (4)

   57  ، مجلة العصور ،سياسية  د  ت ،عثمان 
كنروز  ، السرالم( ؛  5، لوحرة رقرم )123،   هم اإلسرالميلردرا ،؛ النقاربندي 55  ،  دغاثرة األمرة ،المقريزي  (5)

 (  10  ان ر لوحة رقم )359،  (   2لوحة رقم )   ،الرن
    454،    ن، فتوح البلداالبال ري   (6)
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 تعريا الدينار اإلسالمم :   - 2         

 (1) م697 -694هررـ    77 - 74الةليرررة عبررد الملررك الرردنانير الترري ضرررباا   كرررت المصررادر         

األمويرة ،  علرى الدولرة (3)بعد أن تدفق الرذه، مرن كرل أفرا  العرالم  خاصة (2)الناط بااوالتي احترى 

مبراطوريرة البيزن يرة علرى الرذي فرضرتد ا ا قصرادي  بعد أن تمكن عبد الملك من فرك ا حتكرارو

 .  (4) الذي كبلتد بيزن ة بقيود قوانيناا التجارية نذاك ، وتجارة الذه، 
 

 697 -694هرـ    77-74ك للدينار اإلسالمي ما بين أعوام عبد المللقد مر مارو  دصالح و        

 لكامل  لاا  وانتات بالتعري، ا م 694هـ   74عام قبل  بمراحل متتالية بدأت بالتعديالت التي تمت م
 

برفت عارضة الصلي، مرن الةليرة عبد الملك بتحويل الصلي، الذي يقت على ظار الق عة بدأ ف       

( وازداد تحروير   Tفأصرب  الصرلي، علرى شركل حررف) على رأط العمود دلى أعلى القرالم الرأسري

وطبقرت طريقرة ، علرى أربرت درجرات علرى عمرود قرالم  ةالصلي، مت التعديل بحي  أصب  باكل كر

أو ثالثرة مبراطرور لال نالتي علياا شكال تحويل الصلي، على جميت أشكال الدنانير البيزن ية الباقية

التري أجريرت عليارا التعرديالت السرابقة لرم تكرن أشكال ) هرقل وولديد (   وجميت الدنانير اإلسرالمية 

    (5)م رخة 
 

فامتررازت  ، (6)م697-694هررـ   77-74منقوشررة والم رخررة مررن أعرروام نيراإلسررالمية الالدناأما       

لبيزن ي علرى امبراطروربردل صرورة ا  (7)صورة الةليرة عبدالملك وهو واقرع ممسركاً سريراً  بنق 

    (8) أط العمود القالم على أربت درجاتوجد الدينار وعلى ظاره الكرة الموضوعة على ر
 

دينرراره تقليررداً لرردينار معاويررة الررذي تجاهلتررد مع ررم المصررادر  وت اررر صررورة عبررد الملررك علررى        

برد الملرك التري ظاررت واضرحة صرورة ع دكمرا كانرت علير ،والتي  كرتد لم ترذكر وصرع الصرورة 

ة من أوصرافد التري  كرتارا المصرادر: " كران ربعرة فالمالم  عربية قريب  عن الاوية العربيةمعبرة 

 ، كثير الاعر،مارف األنع  ،كبير العينيين  ،رون الحاجبين مق ،و  النحيع  ،أبيض ليم بالبادن 

، مقررون الحراجبين  ،" كان رجالً طرويالً أبريض وفي  خر  (1)" مابك األسنان بالذه، ،مرتوح الرم 

    (2)واللحية " أبيض الرأط  ئ األنع ، دقيق الوجد ،نات كبيرالعينيين ،
 

                                                 
 ؛235  ، 7ل ، ترراريخ ،؛ ال بررري 454  ، فترروح البلرردان ،؛ الرربال ري 229  ،5ل  ، ال بقررات،ابررن سررعد  (1)

  453  ،3ل  ، الكامل، ؛ ابن األثير 154   ، األحكام ،الماوردي 
  118   ، النقود اإلسالمية   ،حسين  (2)
   147   ، الج رافية التاريةية ،رد لمبا (3)
     255   ،العالقات ،  ل فر (4)
(5)  p:   ,1948,New York (n.p) , The Numismatic History of Rayya,Goerge See  Miles 

207.  
  49،  5ل ، العقد الرريد؛ ابن عبد ربد  454،   فتوح البلدان، ؛ البال ري10،  6ل ،ال بقاتابن سعد ،  (6)
   63  ، النقود ، ؛ المناوي53  ، ا مة دغاثة ،المقريزي  (7)
(8) . 146-p p: 144 ,) yzantine  Coinage B –Byzantine Coins ( Arab  ,Grieson    

John Walker , M .A , A catalogoue of the Arab- post، reformUmaiyad Coins  ,  (London 
 : th Britsh museum ، 1956) , p: xxix . (11لوحة رقم ) ان ر  

   25ــ 24     ، وافي بالوفيات ال ،الكتبي   (1)
 ق : سرعيد عبردتحقير ، الجوهر الثمين في سير الةلرراء والملروك والسرالطين ،دبراهيم بن محمد بن دقما  العالني   (2)

   ،((   ت) د ،) مكة : مركز البح  العلمري ودحيراء الترراث اإلسرالمي بجامعرة أم القررى  ،ط  ،د، الرتاح عاشور 
64   
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فقالوا : دن ظاور الةليرة ملتحياً بلحيرة   لة في الصورةوعلق بعض الباحثين على اللحية ال وي       

وحبررد للعلررم سرريرة عبررد الملررك  عررن  وهررذا التعليررق ينسررجم مررت مررا عرررف (3)طويلررة فيررد اتبررا  للسررنة 

   (4) واجتااده فيد
 

 لعربي افكانت اللباط  أما المالبم التي ظار باا عبد الملك في الصورة المنسوبة دليد             

مناا ما كان والتي ن من العباءة الرضراضة التي ظارت على عدد من الدنانير مةتلرة األشكال المكو

الملحررة المنسردلة علرى كتريرد وعلرى وسر د الةليررة  علرى رأطكمرا كران  ،متأثراً بالثياب الرومانيرة 

ات وتنتاي على شكل كر حزم مد ة فو  مالبسد الةارجية وتبدأ من من قة الةصر دلى أسرل ثالث

   (5)ص يرة 
 

و لرك حرين والتري ت كرد أحقيترد بالةالفرة   فري دينراره  ظارت الصورة الدعالية اإلعالنيرة كما       

   (6) سيراً عالمة على دمامتد للمسلمين ورمزاً للجااد في سبيل هللا حمل بيده اليمنى
 

م  فكانرت 697-694هرـ   77-74ألعوام الم رخة الموثقة وأما باقي النقوش التي على الدنانير       

المكتروب برالةم الكروفي البرارز الرذي يسرير فري  الةليررة عبرد الملرك اسم على الوجد بجوار الصورة

  أمرا علرى هرام  ال ارر  دلرد د  بسرم هللا  ، لقبد أمير الم منين ، كلمرةعقارب الساعة عكم اتجاه 

    (7) هللا وحده محمد رسول هللا 
 

والتري   (1)في التداول  م 697هـ   77 عامبعد بصورة  نقوشةالدنانير المم و الدراهولم تستمر        

كران عبرد الملرك و (2)الذين لرم ينكرروا منارا سروى الصرورة حري ة بعض الرقااء أثارت فياا النقوش 

ياتري باا و  يعير، مرن أمرهرا كان  (4)سعيد بن المسي،د  أن  (3)ويحرظ عنام  كثيراً ما يجالسام 

فكانرت بدايرة تحريمرد فري  (6) تحرريم التصراويرالرقااء انتارى بنتج عند جدل بين    األمر الذي(5)شيهًا

   (7)العقد الثامن من القرن األول الاجري والعقد األخير من القرن السابت الميالدي 
 

 تعريا ال ل( اإلسالمم :  -3        

  الدراهم والدنانير  الصور و لك على عكملم تست ِن النقود النحاسية في مراحل تعديلاا عن         

الرذي يحمرل صرورة اإلمبراطرور المترول البيزن ري  مع رم التعرديالت كانرت ترتم علرى الرلرمكانت و

                                                 
؛ عثمران  (م  1975 =هرـ1349 ،) القاهرة : ) د  ن(  ، ط  د ، صنج السكة في فجر اإلسالم ،فامي  منحرعبد ال (3)
   57  ، 1ل ، 4مج  ، مجلة العصور سياسية ، د  ت ،
  234   ، 5ل  ،  ال بقات ،ابن سعد  (4)
(5)   , p:146 yzantine Coinage )B –Byzantine Coins ( Arab  Grieson ,   

Walker  , A catalogoue of the Arab- post, reform, Umaiyad Coins  , p: xxix.        
جلرة م ، سياسرية   تد ،؛ عثمران  46  السركة صرنج؛ 30  ،   مجلرة المن مرة المسريحية ، الاارات ،فامي  (6)

   57  ، العصور
   ، صرورمجلرة الع سياسريد ، د  ت ،؛ عثمران  8   ، مجلة المسكوكات الصلد والدعاية ، نقود ،النقابندي  (7)

 =هرـ 1414 ،) سروريا : مكتبرة السرال   ،تعرير، : بسرام سررول  ، النقود العربيرة و اإلسرالمية ،؛ رتاارد بالنت 57
  51  ،م ( 1994

 (  11ن ر لوحة رقم  )ا (1)
   55 -54،      دغاثة األمةالمقريزي ،  (2)
  226  ، 5ل ،ال بقات ،ابن سعيد  (3)
، الوفيررات ،، م (   الة يرر 710هررـ   91ترروفي عررام )  ،فقيارراً عالمرراً  ،هررو سررعيد بررن المسرري، : كرران سرريد التررابعين  (4)

 88   
  54  ، دغاثة األمة، ؛ المقريزي 452  ،  فتوح البلدان ،البال ري  (5)
مرة للصرور حادير  المحرالرذين رأوا أن القصرد مرن األ، أورد أبو صال  األلري خالصرة رأي المرسررين والرقاراء  (6)

ين القبالررل بررالترري كانررت سررالدة ، هررو دبعرراد النرراط عررن عبررادة األصررنام ، الترري وردت فرري الرترررة المبكرررة مررن اإلسررالم 
)  ،3ط  ، سررد(مدار ،فلسرررتد  ،الرررن اإلسررالمي ) أصررولد و  يكررون محرمرراً د ا يقصررد بررد الزينررة المباحررة    ،العربيررة 

    79،    (  ت (القاهرة : دار المعارف   ) د
   19  ،م (  1969هـ = 1388)  ، 2   ،مجلة المسكوكات ،المسكوكات المصورة  ،عيسى سلمان  (7)
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ما عثر مند معرب ، يحمل كتابرة علرى الوجرد  اسرـم عبرـد الملرك بجروار األخير فكان أوالواقع   أما 

   (8)  الصورة  وفي ال ار   دلد د  هللا محمد رسول هللا

 

جراءت نتالجارا مترأخرة م 697هرـ   77عام الةليرة عبد الملك في ولكن التعديالت التي أمر باا       

مبراطرور الواقرع مت الرلوط في اسرتبدال صرورة ا التي تاابات  في الرلوط عن الدراهم والدنانير

القررالم علررى أربعررة  وعلررى ال اررر كرررة علررى رأط العررامود ،بصررورة عبرردالملك واقررراً ممسرركاً بسرريرد 

   (10)م 705هـ   87ل التعديل السابق الذكر د  في عام لم ي ار أول فلم يحم   و(9)درجات 
 

وصروًرا  حرين ظاررت تحمرل أشركا ً وتأثرت الرلوط األموية بعد  لك بالبيهة العربية المحليرة         

وتباينررت  الترري تنوعررت  برراتمضررمون الكتانباتيررة وحيوانيررة مةتلرررة برراختالف العناصررر الزخرفيررة أو

 (1)باكل واض    دللت على  لك من خالل ما تم دراسرتد علرى فلروط أمويرة لقريرة أم حمراط الكررك

   شرجرة الزيترون  النةيرل  اتالنباتر   أمرا الحبيبات الدالرية  النجمة التي ظارت علياا الرموز مثل 

   اسررم مكرران الضرررب  الارراادتان  ةالكتابررة العربيرر ، اليربررو  والحيرروان ، زهرررة الكارراف الزنبقررة

ى بعرض الرلروط  اسرم الةليررة الرذي وعلر   واف  جرالز   دليرل تمرام الروزن طير،   التاريخ الاجري

بت أناا شذت عرن الثبرات علرى صري ة وما تم العثور عليد من فلوط أموية يث   (2)ضربت في عاده 

   (3)واحدة قبل التعري، وبعده  
 

 اعية لتعريا النقود اإلسالمية واآلراء التم أ يرت  ولها :األسباب والدواي  الد   

التةلري لملك قررار عبردا  ءورا  ، والتري كانرت المباشرة لتعري، النقرود اإلسرالميةاألسباب تناقلت المصادر اإلسالمية         

  رة التثليررمررن عبررافرري الررتةلص  ترردعررن النقررود األجنبيررة فرري التعررامالت النقديررة اإلسررالمية ، والترري تمحررورت حررول رغب

   والتعويض عناا بعبارة التوحيد

 
    

التوحيرد      دةـيرــقتحمرل ع  الرواية األولى : أن أورا  البردي التي كانت تسرتوردها بيزن رة مرن الدولرة األمويرة

ـي   دةـيــقبدل ع دلد د  هللا  ـل ـث    (4)األب ، ا بن ، الروح القدط   الت

 

ـة : خ ا ـة الثانـي ب بعثد الةليرة  عبد الملك بن مرروان دلرى ا مبراطرور جسرتنيان الثراني فري بدايترد قرول هللا الرواي

د  }تعالى :    (5)، واسم النبي ، والتاريخ الاجري{ق ل  ه و  ّللا   أ ح 

                                                 
    نقالً عن :  26 - 25     ، األموية النقود ،حتاملة  (8)

M،yzantine Bronze Coinage of Syria : An Innovation by AbdB-The Arab, Bates  
. p: 21,al Malik    

Grieson , Byzantine Coin , ( Arab – Byzantine  Coinage ) , p p: 144-146  ؛  
Walker, A catalogoue of the Arab- post، reform, Umaiyad Coins  ,p: xxix . ان ر لوحة 

(  12رقم )  
(9)  p: xxix , yad CoinsUmai ,reform ,post -catalogoue of the Arab A   , Walker   
      37    ، األموية  النقود ،حتاملة  (01)
طراف الارام أ، وهي بلد مااور ، تقت على تحيم بد األودية الكثيرة ، أم حماط الكرك : تقت على رأط جبل عال  (1)
الحمروي    ردنوأربرد شرمال األ، وعجلرون ، وبمأدبرا ، والعقبة جنوبراً ، الذي يصلاا بمعان ، وعلى ال ريق المعبد ، 

  29   ،المدن العربية ،أبو حجر  ؛453   4  ل  لبلدانمعجم ا
    248-240     ،العناصر الزخرفية لرلوط الرترة األموية  ، ش ناوي (2)
، م ( 1996 =هرـ  1416 ،) عمان : البنرك العربري  ،ط    د  ، مسكوكات األمويين في بالد الاام ،نايع القسوط  (3)

 ،لرنص وترل ا ،م 1981 ،1978كتارة في موقت الحبيبة األثري مرن برين سرنة المسكوكات الم ،؛ وداد القزاز 49  
 درهرم نحراط نرادر مرن العصرر ،؛ يوسع  نون 30  ،م (  1980هـ    1400)  ، 11 -10   ، مجلة المسكوكات

   80- 79،     11- 10   ، مجلة المسكوكات ،األموي 
 ،2ل ،ط  ، د ، المحاسرن والمسراو  ،اهيم بن محمد البياقري برد؛ 232   ، 2-1ل  ،ر األخباعيون  ،ابن قتيبة   (4)

؛ ابررررن 58   ، 1ل ، الحيرررروان حيرررراة ،؛ الرررردميري  336   ،م (  1970=هررررـ 1389 ،) بيررررروت : دار صررررادر 
   193   ، 1ل  ، الزاهرة النجوم ،ت ربردي 
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جسررتنيان الثرراني علررى  لررك الت يررر غلي رراً يارريج  بقرروار   الكررالم  " أنكررم أحرردثتم فرري اإلمبراطررور  فجرراء رد 

   (1)في الدنانير من  كر نبيكم ما تكرهون "   ، فإن تركتموه و د  أتاكم م كتاباً نكرهدقراطيسك

 

أما تعليق  الةليرة عبد الملك على الرد ، فجاء بناء على صدى فحوى رسالة جسرتنيان الثراني  مترأثراً بمرا جراء مرن 

يمكن محوه مرن جميرت    و ر ما يبقى غابر الدهرم هذا الكافمن شت : " ألني جنيت على رسول هللا  دساءة لرسول هللا  

  (2)د  كانت المعامالت تدور بين الناط بدنانير الروم ودراهمام " مملكة العرب  

 

، وخالرد برن  (3)ولي عاده والي مصر عبد العزيز بن مرروان  مثلوقد تأثر من كان في مجلم عبد الملك بالةبر  

في األطروحرة يرى بعض الم رخين : أن لد الرضل الذي و (5)رواإلمام محمد الباق (4)معاوية يزيد بن

  (6)متكاملة إلصالح النقود اإلسالميةال
 

برارات ل أمرر الكتابرة العربيرة مرن عهرل مرا أثيرر حرو هرو ولكن التساؤل الذي ي ررح نرسرد هنرا      

ن لررك عرركرران وراء تةلرري عبررد الملترراريخ الاجررري علررى أورا  البررردي تحمررل العقيرردة اإلسررالمية وا

 التعامل بالنقود البيزن ية األجنبية   
 

ية قبرل ولالجابة على هذا التساؤل  بد أن نتعرف علرى طبيعرة العالقرات البيزن يرة اإلسرالم

الت املنقررود المتداولررة فرري التعرر، وهررو العررام الررذي أمررر فيررد عبرردالملك برحررص ا  م693هررـ   73عررام 

د الملرك الجوهريرة التري  تقرل أهميرة عرن حماسرة عبرلمعرفرة الردوافت  اإلسرالمية فري الدولرة األمويرة

نبيررة ي عررن النقررود األجالتةلرر لعقيدتررد اإلسررالمية ودفاعررد عناررا والترري كانررت بررال شررك وراء قررراره

 ا   متأثرة بالتأثيرات األجنبية و لك بالتعري، الكامل لا تزالما كانت التي واإلسالمية و

والترررر  بيزن يررة اإلسررالمية يررد معاهرردات السررالم ال: الررتةلص مررن تجد الةةدواي  السياسةةية -1      

 لمااكل دولتد الداخلية   

مبراطورية البيزن يرة مناا أن ا لى الصعيد الةارجي مصاع، خارجية واجد عبد الملك ع

وأن  كناررا وقعررت فرري يررد العرررب المسررلمينول الاررام ومصررر و يترران تابعترران لاررا مررا زالررت تعتقررد أن

ً خالصرراا مررنام  بررد منررد ي قبررل الرررت  العربرري اإلسررالمي تمتعررا   و سرريما وأن المسررتعمرتين (1)ومررا

مبراطور البيزن ري فكران األمرل البيزن ري فري اسرترجاعاا موجروداً با ستقاللية اإلدارية التابعة لال

                                                                                                                                               
بد هللا أبرو هرالل الحسن بن ع؛  124،  البلدان فتوح ،؛ البال ري 232  ، 2 -1، ل األخبارعيون  ،ابن قتيبة  (5)

ار دا  : الريرر، ) 1محمررد المصررري ، د  ط  ، لتحقيررق : وليررد قصراب و  ، األوالررل ،برن سررال بررن سررعيد العسركري 
  53،  األمة دغاثة ،؛ المقريزي  453   ،3  ل  الكامل ،ابن األثير العلوم، ) د ت ( ( ، 

    241 ، البلدان فتوح ،البال ري  (1)
   334   ، 2، ل  المحاسن والمساو  ،اقي البي (2)
في عرام م( ، واسرتمر حترى ترو685هرـ   65هو عبدالعزيز بن مروان : كان أميرراً أمويراً ، ولري علرى مصرر عرام ) (3)
   ،1ل  ،العقرد الرريرد ،؛ ابن عبد ربرد 333 -65     ، 6ل  ، أنساب األشراف ،البال ري م(   705هـ   85)

  193   ، 1ل ،النجوم الزاهرة ،؛ ابن ت ربردي  527   ، 3ل ،الكامل  ،ثير ؛  ابن األ65-333    
(4)  ً صررف عرن   وشراعراً ،هو خالد بن يزيد بن معاوية ، كان أميراً أموياً محباً للعلم ، فيلسوفاً فاضرالً ، وقيرل خ يبرا

عيرون  ،برة ابرن قتيم(  709   هرـ90الةالفة لص ر سند ، اشرت ل برالعلوم : كالكيميراء وال ر، والنجروم ، تروفي عرام )
 239 - 385     ، 5ل  ، أنسراب األشرراف؛  241   ، فتوح البلدان ،؛ البال ري  131   ، 3ل  ، األخبار

 دغاثرة ،؛ المقريرزي 453   ،3ل  ، الكامرل ،؛ ابرن األثيرر 392 -23     ،2ل  ،الرريرد العقد ،؛ ابن عبد ربد 
  46   ، النقود ،؛ المناوي 55   ، األمة

 لرريرداالعقرد  ،برد هو محمد الباقر بن علي بن زين العابدين : خامم األلمة  اإلثنى عار عند ا مامية   ابن عبد ر (5)
   73  ،5ل  ،
 ،2ل  ،ط  ، د ، ترراريخ اليعقرروبي، أحمررد بررن دسررحا  أبرري يعقرروب بررن جعرررر بررن واهرر، بررن واضرر  اليعقرروبي  (6)

  59  ،1ل ،الحيوانحياة  ،دميري؛ ال305 -303م(       9919= هـ 1419 ،)بيروت:دار الكت، العلمية
   270   ، العالقات ،فرل  (1)
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م لرت  القسر ن ينية رغرم فارلاا 656   هـ53خلراء الدولة األموية منذ عام   كما كانت محاو ت (2)

حردود برين الردولتين سرالداً فري المن قرة   األمر الذي يعني بقاء التروتر السياسري علرى ال ،(3)مستمرة 

لذلك كان عبرد الملرك يعمرل علرى الرتةلص مرن المعاهردات البيزن يرة اإلسرالمية مقابرل السرالم الرذي 

مرا  من الرذه، وهرواا دفت اإلتاوات الباه ة كل عام الذي كان يكلرانت تناده الدولة األموية قبلد وك

ظلت تلك المعاهدات سارية المرعول حترى ياً بالسيادة البيزن ية ، ويعني اعتراف األمويين ولو ن ر

كانت حافلة بالمصراع،  لك دلى تجديدها لمدة عارة أعوامحي  اض ر عبد الم م 687هـ   67عام 

طوريررة م ثررورة ا مبرا690هررـ   70ومررن  لررك مررا كرران فرري عررام  (4)المحدقررة بكيرران الدولررة األمويررة

ممرا  تري يحراول البيزن يرون زعزعرة أمناراالوالبيزن ية على حدودها مت الدولة األمويرة فري الارام 

اض ر عبد الملك لعقد معاهدة معام زاد فياا من اإلتاوة فكان يدفت فياا ألع دينرار  هر، كرل جمعرة 
(5)   

 

كتبرت بالعربيرة  عليارا  يرات قر نيرة م 692هرـ   72عرام أن عبد الملك دفرت ديرة  يذكر أومان

تلرك األمروال كزتراوات ، د  مرن خوفرد ليردفت    ولم يكن عبد الملرك  (6)رفض جستنيان الثاني تسلماا

علررى ، وليترررر  لمواجاررة مارراكل دولتررد (7)علررى المسررلمين مررن ضرر م هجمررات الجراجمررة والمررردة 

 ،(10)المةترار الثقرري ك عليارا: (9)والثرالرين ومناا : معارضة عبد هللا بن الزبيرر (8)الصعيد الداخلي 

و لك  (1)عليامللقضاء وكلروا الدولة مبالغ باه ة ، األمة اإلسالمية الذين شتتوا وحدة  (11)والةوارل

 ً أن هذا الدافت  ربية اإلسالمية   ويرى فيلي، حتىودعادة وحدة األمة الع من أجل التصدي لام جميعا

  (2)، النقود اإلسالمية لتعري عبد الملكالةليرة هو الذي كان وراء حماسة 
 

ا حتكاريررة البيزن يررة  جاريررةالررتةلص مررن ا تراقيررات ا قتصررادية الت: واي  ارقتصةةادية الةةد -2     

 اإلسالمية وتةليص المعامالت النقدية اإلسالمية من الزيع وال    

  

ليارا قبلرد  والتري المتعرارف عبسب، القوانين األجنبيرة المعقردة اقتصادية  واجد عبد الملك عقبات     

 كانت تحترال دلرى وقرٍت كراٍف لكري تقرار  القروانيند  حاف ت علياا الدولة اإلسالمية منذ وقت مبكر 

 التري احتكررتومن تلك القوانين األجنبية المعقدة قوانين جسرتنيان  البيزن ية بأخرى عربية دسالمية

التري  ه، لضرب النقرود الذهبيرةوالذ باا بيزن ة تجارة قراطيم البردى و نسيج الحرير األرجواني

مصرانت تلرك السرلت بعرد الررت  اإلسرالمي فري  وقعرت  ولما مبراطورالبيزن يباتت حقاً من حقو  ا 

 ترنص علرى  بيزن ة دلى عقد اتراقية مت اإلدارة العربيرة اإلسرالمية  سيما الاام ومصر اض رت و أيدي العرب

                                                 
   431 - 430،      معجم الحضارات ،عبودي  (2)
   145،    6، ل تـاريخال بري ،  (3)
   160،   البلدان فتوح ،البال ري  (4)
   197  ، 7ل ، تاريخ ،ال بري  (5)
  137   ،)د ت ( (  ،) بيروت : دار الركر  ،ري، : مص رى طد بدر تع ، الدولة البيزن ية (6)
ً الذين ألرروا جيار ،الجراجمة والمردة : هم المسيحيون (7) ً بيزن ير ا يين زر البيرزن ألياردوا  ،فري جبرال لبنران وسروريا ا

  206   ، اإلمبراطورية ،؛ أبو الجدايل 158   ،  ولة البيزن يةالد ،سموا السور النحاسي   العريني 
   193   ، 1ل  ، النجوم الزاهرة، ابن ت ر بردي  (8)
      200 -199،      3، ل  الكامل ،ابن األثير  (9)
هرـ   67م )ل عراوقتر ،م (681هرـ  61هو المةتار برن أبري عبيرد الثقرري : خررل ثرالراً علرى الدولرة األمويرة عرام )  (10)

   413   ،7؛ ل 212  ،6ل  ، تاريخ، م(   ال بري 687
 في ال، طلام مقالة على حدة ، كان أول خروجام على علي بن أبي ، الةوارل : هم قوم من أهل األهواء  (11)

، ح  لسان العرب؛ ابن من ور ، 03-17،      6، ح  تاريخال بري ،  م(  657هـ  37وان عام )نارمعركة ال
5    ،40    
 =هررـ 3881 ،) بيررروت : دار ال ليعررة  ،ط   ،د،  صررادي العربرريمقدمررة فرري الترراريخ ا قت ،عبررد العزيررز الرردوري  (1)

  32  ،م ( 1969
 =ـ هر1420 ،) بيرروت : دار الكاراف  ، 10ط ، تراريخ العررب ،فيلي، حتي و ددوارد جرجري و جبراليرل جبرور  (2)

   264  ،م ( 2000
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الرذي  وهي تقوم بالتالي بتصديرها دلرى ال ررب األوربري من الدولة األموية ، يد  لاذه السلت الوح أن تكون بيزن ة المستورد 

 م  693هـ  73عام حتى   بيزن ة  ظل يستقبل تلك السلت من

 

كانرت   وكرذلك  (3)كان دافعاً لعبد الملرك لررك ا حتكرار ا قتصرادي   أن احتكار بيزن ة لاذه السلت الثالثويرى لوبيز         

، عالقراً  اإلسرالمية للزيرع وال ر   النقرود والتري عرضرت  ،(4) غرلت عناا الدولة األمويرةالتي  اإلسالميمااكل ا قتصاد 

كالبيت والاراء مما عرضاا دلرى المراسرد نتيجرة تالعر، المرزيريين برالنقود وصرناعتاا  مام المسلمين لمعامالتام النقدية أمام دت

   (5)والجيدة على السواء  الرديهة   للنقود  ما دامت خارل رقابة الدولة  وهو ما رول
 

ى النقرود أثيرات البيزن يرة علرللتةلص مرن التر الدينية وا قتصادية األسباب والدوافت للةليرة عبد الملك وبذلك توفرت          

 لسياسية  ا، وهو األمر الذي سيمكند من تحجيم دور الدولة البيزن ية ومنت تدخلاا في ش ون دولتد  اإلسالمية

  

زن ررة علررى أراضررياا قررام عبررد الملررك بتجايررز حملررة لمناهضررة الررروم برردأت الدولررة األمويررة تتضررجر مررن تعرردي بي لررذلك لمررا

   (1)فانكرأ الروم دلى بالدهم   م 694هـ    74عام نصره هللا عليام فومباغتتام  بالقتال 

 

عرام  كر أومران  بضررب النقرود الذهبيرة بكتابرة عربيرة   أما فك ا حتكار ا قتصادي البيزن ي فإن عبد الملك بدأه كما         

  ن يالاراادت  فرا  العرالم عليارا كلمرات عربيرة ج دلرى يالبردي  والنسر بتصدير م 694هـ   74عام كما قام  ،(2)م 692هـ   72

ا سرتقاللية التري أراد  ، و لرك ضررباً مرن (3)الحمد هلل  بد ً مرن عبرارات التثلير    وعبارة التاريخ الاجري و و يات قر نية  

فقرد انتاكرت قوانينرد وخسرر األربراح   باا عبد الملك التعبيرر عرن شةصرية دولترد  وهرذا مرا اعتبرره جسرتنيان خرقراً   ي تررر

وصرناعة المنسرروجات الحريريرة  ات الصرربغ األرجرواني الررذي    ن يجنياررا مرن تجررارة قرراطيم البرررديالباه رة الترري كرا

حرد بلبسرد خرارل أرضرياا ، كمرا كانرت المصردر الوحيرد للرذه، الرذي منرت عبرد الملرك وقرع و  تسرم  أل تصدره بيزن رة

خاصررة بعررد أن تةلررص مررن احتكررار بيزن ررة    الترري كانررت محرردودة الكميررة تارردد الحرررب بانق اعررد البيزن يررة هاسررتيراد نقررود

   (4)لقراطيم البردي 

 

ذه، بعد ما ع ز  فري اآلفرا لذلك كان على عبد الملك  ديجاد موارد جديدة  لل         
لتري سروف تسراعده فري تروفير المرادة او (5)

الررالزم لضررربد علررى  (7)عليررد تحديررد المقرردار الارررعي، كما(6)اإلسررالمية الالزمررة لصررناعة الرردنانير العربيررة

لعمرل الارا  هرو وهرذا ا ،(8)حتى يتسنى لد تةليص نقوده مرن ال ر  والزيرع شكل الدراهم والدنانير

   كامالً ربية اإلسالمية في العصر األموي استقال ً على استقالل الدولة العساعد التحدي الذي 

 األمويين بعد عبد الملك بن مرواع :  صراإلصالن النقد  يم ع    

ى سالمة قاعدة الجاود التي بذلاا الةلراء األمويون بعد عبد الملك بن مروان للحراظ عل تعددت       

 الذه،  جديد الرضة ولعربي اإلسالمي الالنقد ا
 

                                                 
  272- 255      ،العالقات ،فرل  (3)
   701  ، 2ل ، المقدمة ،ابن خلدون  (4)
  55   ، دغاثة األمة ، المقريزي؛ 154   ، األحكام ،الماوردي  (5)
   409   ، 3ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير  197   ، 7ل  ،تاريخ ،ال بري  (1)
  137   ، البيزن ية الدولة (2)
حيرراة  ،يري ؛ الرردم 334    ، المحاسررن والمسرراو  ،البياقرري ؛ 232،    2-1، ل األخبررارعيررون  ،ابررن قتيبررة  (3)

   193   ، 1ل  ، النجوم الزاهرة ،؛ ابن ت ربردي 58   ، 1ل ، الحيوان
عبرد  ،ين الرريم ؛ محمرد ضرياء الرد272 - 255،     العالقرات ،؛ فررل 160   ، فتوح البلدان ،البال ري  (4)

    479  ، (قافة واإلرشاد القومي ،) د  ت()القاهرة :وزارة الث،ط   د ،(الملك بن مروان) حياتد وعصره
   88   ،الجوهرتين ،الامداني  (5)
  ( 15-85 ان ر الصرحات رقم)في موضعاا من الرصل الثاني دن شاء هللا واردفي شأن هذه المسنقول   (6)
 ( 15-34)ان ر الصرحات رقم د من الرصل الثاني دن شاء هللا  سنقول في شأن المقدار الارعي في موضع (7)
   183   ، 1ل  ، المقدمة ،ابن خلدون  (8)
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أشارت المصادر اإلسالمية دلى بعرض العقوبرات التري اتةرذها الةلرراء األمويرون للحرراظ علرى ف      

سالمة النقد العربي اإلسالمي مثل ق ت اليد والضرب والتعزير لمن يحراول ق رت النقرود أو ترري ارا 

رربت م (  720 -  718هرـ    101 - 99أو تزييراا   فيذكر أن الةليرة عمر بن عبد العزيز )  لمرا ض 

النقود في عاده  ون ق  علياا " أمر عمر بالوفاء " أمرر بكسررها ودعرادة نقر  الصري ة برـ " أمرر هللا 

عاقبررد ومررن ضرررب النقررود برردون د ن الدولررة كررل صررادر وأتلررع أدوات   كمررا  (1)بالوفرراء و العرردل " 

  (2)بالسجن 
 

اشررتد واليررد علررى  ( م 724 -720هررـ    105 - 101) الملرركوفرري عاررد الةليرررة يزيررد بررن عبررد         

في دحكاماا فكانت توصرع بالجيراد وأبلغ  فةلص الدراهمفأفرط في شدتد   (3)العرا  عمر بن هبيرة

  (6)غيرها (5)أند   يقبل في الجباية  (4)وعرف عن الةليرة العباسي المنصور  
 

فيذكر عن و ة  العرا  في م (  743- 724هـ   125 - 105أما الةليرة هاام بن عبد الملك )        

 (9)خلررد يوسرع برن عمرر الثقرري، و (8)راهم وجودهاالدر حجم كب  الذي  (7)خالد البجلي القسري عاده

ً  الذي أفرط في الادة  ً     (10)على سالمة الدراهم حرصا
 

الرنق   كمرا زاد فري ،(1)زيرادة وزن القيرراط فري الردينار هارام برن عبرد الملرك ب الةليررةوقام 

ي زادت كميتررد فرري عاررد قلررل مررن كميررة النقررد المضررروب الررذ ثررم (2)اللقرر، الةالفرري أميررر المرر منين 

   (3)م (715 -705هـ  96 -86)  عبد الملك والوليد الةليرتين

 

                                                 
نعيم  تعليق :، شرح و سيرة ومناق، عمر بن عبد العزيزجمال الدين أبو الررل عبد الرحمن بن علي القرشي ،  (1)

   98(،   م 1984هـ = 1404بيروت : دار الكت، العلمية ، زرزور ، ) 
   455  ، فتوح البلدان ،البال ري  (2)
 ،م (  719   هـ100تولى الجزيرة عام )  ،  شجاعاً من أهل الاام ميراً و عمر بن هبيرة الرزاري : كان أه (3)

ل  ، تاريخ،  م (   ال بري728هـ   110توفى عام )  ،وعزلد هاام ، م (  721هـ   102والعرا  وخراسان عام ) 

    144 -109      ، 4ل  ،الكامل ،؛ ابن األثير139 - 124  ،   8
كران السراعد وم ( ، 714هرـ  95ن علي بن عبدهللا بن عباط : ولرد بالحميمرة عرام )هو أبو جعرر عبدهللا بن محمد ب (4)

اط عام د أبي العبتولى الةالفة بعد أخي ،اشتار بالحذر واليق ة والدهاء ،األيمن ألخيد أبي العباط في السلم والحرب

تروفي عرام  ،تي واجات دولتد و لك لتصديد للماكالت ال ،م ( ، فكان الم سم الحقيقي للدولة العباسية754هـ 136)

 – 265،      3، ل مررول الرذه،المسرعودي ،  ؛ 262-82     9، لتراريخ م(   ال بري ، 775هـ 158)

288   
        73    3ل  لسان العربالةرال أي حصلتد من القوم  ابن من ور،  تالجباية: هي الجمت والتحصيل، ومناا جبي (5)
  59   ، األمة دغاثة ،المقريزي ؛154   ،األحكام ،؛ الماوردي 456   ، فتوح البلدان ،البال ري  (6)
هـ 105ليد ابن عبد الملك ، ثم العرا  عام ) م ( للو 708هـ   89خ يباً ، تولى دمارة مكة عام )   بن يزيد القسري : كان أميراً هو خالد بن عبد هللا (7)

  بنا ؛ 139 - 133    ،    8، ل  تاريخم (   ال بري ، 744هـ   126وفي عام ) ت م (،738هـ   120الذي عزلد عناا عام ) ، م ( 724  

    247 -166       ، 4، ل  الكاملاألثير، 
   59  ،  ا مة دغاثة ،؛ المقريزي  154  ،األحكام ،؛ الماوردي 456   ، فتوح البلدان ،البال ري  (8)
ً هو يوسع بن ع (9) ثم على العرا   ، م(725  هـ 106هاام على اليمن عام )  للةليرة مر بن محمد الثقري : كان واليا

 141       ،8 ل ،تاريخ ، م (   ال بري 745 -هـ 127توفي عام )  ،م ( 744 - 739   هـ 126 -121عام ) 

    311  -147     ، 4ل  ،الكامل ،؛ ابن األثير193  -
  59  ، األمة دغاثة ؛ المقريزي، 154،   األحكام ،؛ الماوردي 456   ، فتوح البلدان ،البال ري   (10)
صرر : م بعرة م)  ،1ل ،ط   ،د   ، المواعظ وا عتبار بذكر الة م واآلثار ،تقي الدين أحمد بن علي  المقريزي  (1)

   80    ،) د  ت ( (  ،بو   
(2) ), p:20, B(4)(AThe Numimatic History of RayyMiles,  ، 278،      يةنقود أمو؛ الارعان 

– 285   
  59   ، األمة دغاثة ،المقريزي  (3)
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 العصررحترى أواخرر و اإلتقران ظل النقد العربي اإلسالمي على درجة كبيرة من الجرودة و  

( الررذي امتررازت نقرروده م 750- 745هررـ   132- 127يرررة مررروان بررن محمررد ) ا مرروي فرري عاررد الةل

   (4) بجودتاا
 

ف رت وهكذا حقق الةلراء األمويون النجاح في اصالحام النقدي بما عملروه مرن وسرالل ، حا

جن،  نباً دلىعلى سالمة قاعدة النقد العربي الجديد من الزيع شكالً ومضموناً ، فعملوا مت و تام ج

د فري جودتر ساروا على مبدأ الحزم والادة ما ح ت ثماره أكلاا في اسرتقرار النقرد  الرذي بلرغ والذين

 اآلفا    
 

 

 

 

 

                                                 
  59   ،األمة  دغاثة ،المقريزي  (4)
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 الفصل الثاني
 ر اإلصالح النقدي ــمظاه

 

    ًتعريع السك ل ة واص الحا 

 أنواعاا والمقدار الارعي مناا    وحدة النقد 

 كاا مادة النقود العربية اإلسالمية وطر  س موارد   

 األموي    صروددارتاا في العضرب دور ال 

 ت لو يرانما ل الصي ة الناالية للنقود العربية اإلسرالمية المتداولرة فري ا

 اإلسالمية بعد اإلصالح النقدي    
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المرردات الرنية التي ترردت باا و ،يحتوي الرصل الثاني على تعريع السك ل ة واص الحاً           

ومصرادر مرادة النقرود  ،وحدة النقرد أنواعارا والمقردار الاررعي منارا العربية األموية   والمسكوكات 

ونمرا ل الصري ة  ،األمروي  صرروددارتاا فري العالضرب ودور  ،وطر  سكاا  ،العربية اإلسالمية 

 ح النقدي   الالناالية للنقود العربية اإلسالمية المتداولة في الو يات اإلسالمية بعد اإلص
  

 تعريآل السك لغة واصطال اً :         

  أمررا فرري  (1)وال بررت  ،وال ررر     ،تعررددت المعرراني الترري وردت عررن السررك  فاررو الضرررب         

وقال ابن خلدون:"هي الةتم على الدنانير   (2)اي الحديدة المنقوشة تضرب علياا النقودف ا ص الح

ويضررب بارا ، نق  فيد صرور أو كلمرات مقلوبرة ي، ب ابت حديد ، والدراهم المتعامل باا بين الناط 

 " وصرح المقريرزي  (3)لك النقوش علياا ظاهرة مستقيمة"فتةرل رسوم ت، على الدينار أو الدرهم 

   (4) " ألند طبت بالحديدة المعلمة لد، بأن الدينار والدرهم المضروبين سمي كل مناما سكة 
 

سرالمية بعرد أن رفرض عبرد الملرك سركك جسرتنيان بيرة اإلوازداد اهتمام األمرويين بالسركة العر        

 ،دة بارارات ورمروز مسريحية وأجنبيرةليضرب باا الدنانير البيزن يرة المقلرالثاني التي بع  باا دليد 

نقارنا عليارا توحيرد هللا ، قرد عملنرا سرككنا  ، فكان رد عبدالملك لرسول جستنيان  "    حاجة لنا فياا

:   فقرال ، لما طلر، منرد  لرك  عبارة التوحيدعبد الملك رفض محو نق     وروي أن (5)ورسولد  " 

   (6)أننا غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا " ، " أردت أن تحتج علينا األمم

 

وحر  عبد الملك على تداول النراط لسركة الردراهم والردنانير العربيرة اإلسرالمية الجديردة  فرـ"       

   (7)فضربت الدنانير العربيرة وب لرت الروميرة "   ،ام بدينار رومي نودي أ  يتبايت أحد بعد ثالثة أي

ولما كانت السركة مرن وظرالع الةليررة التري   يحرق ل يرره اتةا هرا لمرا فري  لرك مرن مةالررة لرد فري 

لمرا فيرد مرن دفسراد  ، " يكرره لالمرام ضررب الردراهم الم اوشرة  ، كمرافكان عليد حمايتارا  ،ال اعة 

   (8) وغير  لك من المراسد "قو  وانق ا  األحالب ، ي الحودضرار بذو، للنقود 

: " من يق ت الدراهم ضربد (1)وفي عاد عبد الملك عاق، واليد على المدينة أبان بن عثمان

  و كررر  (3)  كمرا عاقرر، عبررد الملررك رجرالً يضرررب علررى غيرر سرركة المسررلمين (2) ثالثرة وطرراف بررد "

   وروي أن الحجرال (4)ل :  "هذا من الرسراد فري األر  "لسعيد بن المسي، رجل يق ت الدراهم فقا

لضمان سالمة النقد من ال ر  منارا " أنرد كران يةرتم علرى أيردي الثقري قام بعدة دجراءات  بن يوسع

ً (5)و لك تالفياً لمحاو ت ال   والسرقة "  ،الصنا  بعالمة  دلرى     وكان يرى في  لك العمرل تقربرا

وبذلك ساعدت تلك اإلجرراءت الصرارمة   (6)"ما أفسدت النقود على الناط: " دني هللا   قال الحجال 

                                                 
   1217   ، القاموط ،؛ الريروز  بادي  219   ، 7ل  ، العرب لسان ،ابن من ور  (1)
  155   ، األحكام ،الماوردي  (2)
      701 -700      ، 2ل ، المقدمة (3)
 (   2هام  رقم )  ،55  ، ة األمةدغاث (4)
  63  ، النقود ،المناوي  (5)
   58   ، دغاثة األمة، المقريزي  (6)
        62  ،النقود  ،المناوي  (7)
   210   ،باب صرف الدراهم  ،كتاب الصرف  ،2ل ، 2مج  ، األم ،الاافعي  (8)
   ابن سعد، م (723  هـ 105توفى عام )  ،أول من كت، في الم ازي  ،ثقة هو أبان بن عثمان : كان فقيااً  (1)

    295   ،2، ل لجرح والتعديلا ؛ الرازي ،57- 29،     5، ل ال بقات
   456   البلدان، فتوح ،البال ري  (2)
   455   ، البلدان فتوح ،البال ري  (3)
   456   ، البلدان فتوح ،البال ري  (4)
   192  ، الجوهرتين ،داني ؛ الام 456   ،، فتوح البلدانالبال ري  (5)
 )      ،تحقيق ودراسة : مريزن سعيد مريزن عسيري  ، نصاب اإلحتساب، عمر بن محمد بن عو  السنامي  (6)

   230   ،م ( 1986= هـ  1406 ،مكة المكرمة : مكتبة ال ال، الجامعي 
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التي اتةذها الحجال علرى تةلريص النقرود العربيرة اإلسرالمية مرن تالعر، المرزيريين وهرو مرا ضرمن 

 للناط الوثو  باا  
     

 هرـ  77عرامانير بعد تمام تعريبارا ناايرة العربية اإلسالمية الدراهم والدنوتميزت المسكوكات         

 السررابقة المقتبسررة مررن حضررارات األمررم، فكانررت المرررردات وعربيررة أجنبيررة م  بمرررردات فنيررة 697

ذو  العربرري قررد طوعررت بمررا يتناسرر، مررت الرر (7)الترري اختل ررت باررا واليونانيررة والرومانيررة الساسررانية 

لموجرودة فري التري ترصرل برين الكتابرة العربيرة ااإلسالمي ومنارا اإلطرارات وهري الحبيبرات البرارزة 

النجمررة  فارري دمررا خماسررية أو و (9)ويبلررغ عررددها واحررد أو اثنررين أو ثالثررة  (8)مركررز الق عررة وال ررو 

       (01) الل فإند رافق ظاور النجمةالاو سداسية 
 

لرردراهم والدنانيراألمويررة فاررو الررذي ترررردت بررد المسرركوكات العربيررة اإلسررالمية اأمررا ا بتكار        

الذي ت ور حتى وصل في عاد عبد الملك درجرة عاليرة مرن الجرودة و  عربي الكوفيالكتابة بالةم ال

وبين  وظار هذا الت ور في المقارنة بين النقود اإلسالمية التي ظارت قبل التعري، الكامل  اإلتقان 

فكانررت الكلمررات والعبررارات المكتوبررة علررى الرردراهم الساسررانية ،  المسرركوكات العربيررة بعررد التعريرر،

تنق  على حافة الدرهم بةم رصين هللا ، و بسم هللا  ، و محمد   ف العربية مثل لرظ الجاللة بالحرو

ولكررن مررا لبثررت األحرررف أن ت ررورت علررى النقررود اإلسررالمية الترري  ،أقرررب دلررى اللررين مررن اليبوسررة 

صرل دلرى مرا وصرل دليرد الةرم حترى و   البيزن يرةالساسرانية   العربيرة  ل التعري،ضربت في مراح

على المسكوكات العربية اإلسرالمية مرن الت رور الرذي دللرت برد الدولرة األمويرة عرن هويتارا بي العر

نصو   يرات التوحيرد التري احتلرت مركرز سركتاا المقتبم من  و لك في ، العربية وديناا اإلسالمي

   (1) والتاريخ الاجري الذي  زم النقود اإلسالمية منذ وقت مبكر ةالعربي

 

معرفرة اسرم الةليررة علرى الردينار ، واسرت ا  بمعرفترد لتاريخ الاجري الباح  عرن ا وقد أغنى       

لرم يضرربوا أسرماءهم أو أسرماء المردن التري ترم فيارا  ونفالةلرراء األموير "تحديد اسم الةليررة وعارده 

  كما سراعد اسرم مكران (2)، أما الدراهم فإنام ضربوا علياا أسماءهم وأسماء و تام "نانيرضرب الد

     كاع عما اندثر من المدن القديمةعلى النقود العربية اإلسالمية الدرهم والدينار والرلم ال بالضر
 

 و د  النقد أ واعها والمقدار الشرعم منها :        

العرفيرة التري لريم  عبر حق، التاريخ اإلسالمي فمناا تنوعت وحدات النقد العربي واإلسالمي       

األوزان التري لارا  والوحردة الاررعية التري تتعلرق بارا، سر، رغبرة الحكرام وتةتلع ح لاا قاعدة ثابتة

                                                 
بابي الحلبي هرة : م بعة عيسى ال) القا ،ط    د  ،ترجمة : عادل زعيتر  ، حضارة العرب ،غوستاف لوبون  (7)

   528   ،) د  ت ((  ، لدوشركا
  ،48  ، (168لوحة رقم )  ، العالمين مسكوكات ،؛ القسوط وال رواند  194   ، الجوهرتين ،الامداني  (8)

  49  ، ( 169لوحة رقم ) 
  96   (  96لوحة رقم )  ، مسكوكات العالمين  ، وال روانة القسوط  (9)
)    ط  ،د  ، زخرفرة الرضرة والمة وطرات عنرد المسرلمين ،كز الملك فيصرل للبحروث والدراسرات اإلسرالمية مر (01)

   230   ،م ( 1989 =هـ 1409 ،الريا  : الناشر 
حد وعلرق شرر ، صرب  األعارى فري صرناعة اإلناراء  ،أحمد أبي العباط بن علي بن أحمد بن عبد هللا  القلقارندي  (1)

    ،م ( 1987 =هرـ 1407 ،) بيروت : دار الكت، العلمية  ،3ل ،محمد حسين شمم الدين  عليد وقابل نصوصد :
؛ كامرل البابرا   871 -186      ،أمويرة نقرود ،؛ الارعان 99 - 96     ، العربي الةم،؛  الجبوري  465

 (   15-14 ان ر لوحة رقم ) 171م (     1983هـ = 1404  ) بيروت : دار لبنان    روح الةم العربي
(2)  ollection of Arabic CoinsCatalogue of the C ,M . A ,Poole  –Stanley Lane  
 ,ollection of Arabic coins in Cairoc -Arab ,preserved in Khedivial library in Cairo  

( n.p), 1987, p:4.     
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وقد ول رد  لرك اختالفًرا برين   ،(3)مثل الزكاة والحدود  واألحكام الارعية الرضة والذه،صلة بالنقدين 

 ناا   العلماء والم رخين والمتةصصين في النقود حول من وضت المقدار الارعي م
  

فري دصرالح عبرد الملرك لروزن النقرود اإلسرالمية،  (4)ربية اإلسالمية وقد خاضت المصادر الع 

كان هو الرذي وضرت وزن المقردار الاررعي للردراهم والردنانير العربيرة اإلسرالمية   واترقرت وما د ا 

المصررادر علررى أن الرروزن الارررعي لمقرردرات األحكررام الارررعية مثررل الزكرراة  والررديات معررروف فرري 

أن المصرادر كرد بعرض تورترة التري ثبرت عليارا  لرك المقردار  من في الاإلسالم   ولكن ا ختالف يك

أرداوا ضررب الردراهم وأميرة  و" فلمرا كانرت بنر عي لرم يسرتقر د  فري عصرر األمرويينالمقدار الارر

، فررإ ا هررو ثمانيررة  ن ررروا فرري العواقرر،   فلمررا أجمعرروا علررى ضرررب الرردراهم ن ررروا دلررى درهررم وافٍ 

 ،فحملرروا زيررادة األكبررر علررى األصرر ر  ، ار فكرران أربعررة دوانيررقودلررى درهررم مررن الصرر  ، دوانيررق

هذا الروزن هرو نررم المقردار الرذي    وكان(1) دوانيق " ةكل واحد ست ، فجعلوهما درهمين متساويين

عنردما أصرل  وزن الردرهم الساسراني علرى أسراط حسراب  توصل دليد الةليررة عمرر برن الة راب 

 2÷  12دوانيرق =  4دوانيرق   الردرهم ال برري=   8الب لري=الردرهم فكران وزن الدرهم بالدوانيق 

  (2)دوانق  6درهم= 

الذي ت خذ عليد المقردرات الاررعية مثرل الزكراة  ويتضر   وأصب  هو المقدار الارعي للدرهم      

أن     من النصو  الرقاية التي وردت عرن سرعر التبرادل برين الردرهم والردينار فري عارد الرسرول 

فاررو لرم يتعررر  لرربوزان بالت يروالتبرديل بررل أقرهررا  فقررال: " ، عروفرراً قبرل اإلسررالم وزنامرا  كرران م

ة يقابلارا عاررون مثقرال مرن الرذه، مرالتي درهرم مرن الرضر ، وعليرد أقرر كرل (3)ة "ك رم   ن  ز  و   ن  ز  الو  

وبرذلك يكرون سرعر   (4)كما جعل في كل مالتين خمسرة دراهرم  ،ن نصع مثقال يوجعل في كل عار

وهو سعر الدينار " ألن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعاررة دراهرم  م في عاد الرسول دراه 10

   وهو المثقال العربي القديم   (5)"
  

ان د  أن المصرادر اإلسرالمية لرم ترذكر كيرع ترم حسراب أوز ورغم ما ورد عن سعر الصررف       

ن وزن الردينار الرومري  ولكر لرم يرذكر كيرع حسر، عمرر برن الة راب  كمراالردراهم  والردنانير   

المقرردار  لرروزن مكررة يعنرري وجررود حسررابات عربيررة قديمررة أخررذ علياررا الرسررول  دقرررار الرسررول 

 األحكام التي وردت في اإلسالم  !  الارعي  ود  كيع كانت ت خذ المقادير الارعية في
   

الح ات يبي نورد الموقبل أن نةو  في وصع ال ريقة العربية القديمة لتحديد المقدارالتقر   

  التالية :  

ً د -1  لررك و (6)الروميرة فري جزيررة العررب كانرت أكثرر ترداو ً مرن الدنانيرن الردراهم الساسرانية قرديما

أما الدنانير الرومية فكانت مرغوبة أكثر ،  ودمكانية التعامل باا أكثر توفرهاولساولة  لتعدد أوزاناا

                                                 
   9   ، المكاييل ،؛ هنتم 56  ،ةدغاثة األم، ؛ المقريزي 65  ، 3ل ، صب  األعاى ،القلقاندي  (3)
برن ا؛ 184  ، 2ل ، المقدمرة ،؛ ابرن خلردون  153   ،األحكرام ،؛ المراوردي 522   ، األمروال ،سرالم ابن  (4)

     57- 56     ، دغاثة األمة ،؛ المقريزي 63 -62     ، و التبيان اإليضاح ،رفعة 
   522   ، األموال ،ابن سالم  (1)
   154  ، األحكام ،الماوردي  (2)
   ؛ 48   ،اإليضاح و التبيان ،؛ ابن رفعة 157   ، األحكام، ؛ أبو يعلي 154  ،األحكام ،الماوردي  (3)
    119 - 114      ،  األحكام ،الماوردي  (4)
   518  ، األموال ،بن سالم ا (5)
ياً اسرياً و عسركردلى قروة الوجرود الرارسري سي نية على الدنانير الرومية بين العربسب، توفر الدراهم الساسايعود  (6)

خرال الحب  دمساعدتد على ل ،خاصة بعد ا تراقية التي عقدها سيع بن  ي يزن مت كسرى ،واقتصادياً واجتماعياً  
م نترال هراء الرذين األبنر  التي حكمت بعرد  لرك مرن قبرل ،والتي نصت على استقرار جي  الررط في اليمن من دولتد،

ن دو ،بيرة جتماعي الررسري العربري   أمرا الوجرود البيزن ري فلرم يكرن لرد وجرود داخرل الجزيررة العرا   لك التواصل
ً ماعيجتا اً بعد الذي لم يأخذ  ،تبعت بعض الدول العربية على أطرافاا النرو  اإلداري الروماني البيزن ي هاام    ابن ا

د ؛ عبررد الرررحمن عبرر2  ،2؛  ل200  - 156     ، 1ل  ، تراريخ ،؛ اليعقرروبي 49  ، 1ل ،النبويررة السريرة ،
 =هـ 1420 ،ان صنعاء : مكتبة اإلحس) ، 4ط ، تاريخ اليمن في اإلسالم في القرون األربعة األولى ،الواحد الاجا  

   228   ،م ( 2002
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ً ، و لك لثبات وزن من الدنانير الرارسية يواجرد كران  علرى رغرم مرا ارا وجمرال نقاراا وقبولارا عالميرا

لضرررب عملتاررا   مبراطوريررة البيزن يررة لرردأزمررة ظلررت مسررتمرة مررت احتكررار ا معرردناا الررذهبي مررن 

    (1)الذهبية 

   سررواء الساسررانية أو البيزن يررة لررم تسررتعمل  " ولررم يررزل المثقررال  برراد الرردهر م قترراً دن المثاقيررل  -2

اختلرررا عررن فررـ " الرردرهم والمثقررال كرروزنين للبضرراعة  وهرري تةتلررع عررن أوزان النقررود   (2)محردوداً "

قرد و،   (3)اللذين استعمال كوحدات للعملة والنقد الجاري برين النراط " الذهبيالدرهم الرضي والدينار

وتجزلررة العملررة البيزن يررة السرروليدوط المتعررارف  ،ضرر   لررك مررن تعرردد أوزان الرردراهم الساسررانية ات

    (4) االتي صع، على الناط التعامل با ا في الاام ومصرعليا

ن ا ختالف الذي ورد عن استعمال الدراهم والدنانير بوصراا وحدات نقدية، أو أوزان  مثاقيل د -3

   (5)يعود لتاابد ألراظ مسمياتاا اليونانية التي لم تتعر  للت يير والتبديل 

م على الحساب العربي للدرهم الساساني قال  ن الة ابالذي قام بد عمر بدي ن اإلصالح النقد -4

    (6)الدرهم العربي الجواز   القديم لوزن
 

وصر اراً  ،وسر اً  ،على تحديد أنروا  الردراهم األجنبيرة : كبراراً وتقوم ال ريقة العربية القديمة       

ً قيراط 20دوانق =  8ثم تحديد أوزاناا الكبار الب لية =  (7)، كامل   الوسرم الجوارفيرة = = مثقال  ا

  1قرررراريم =  10دوانرررق =  4مثقرررال   الصررر ار=  2 1من اً = أكثررررقيراطررر12دوانرررق =  4 2 1

= 3÷42=  10  12  20يسرتةرل الوسرم منرد برالقراريموبعد تحصيل نواتج الجمرت ، (8) مثقال2

ً قيراطرر 14 حيرر  تكررون ب،  3  وبررذلك يررنقص درهررم الجررواز كررل عارررة مناررا عررن الب ليررة   7= 2÷  ا

     (1)  10   7نسبتد  
 

ترأتي علرى أسراط  " أن الردرهم الب لري وزنرد فأما طريقة الجمت القالمرة علرى حسراب المثاقيرل        

 6أو  -مثاقيررل  10دراهررم = 10أن كررل  (3)فتررأتي فيمررا  كررره الحسررن بررن صررال  ،  (2) وزن الرردينار "

  (5) دوانيق  6مثقال أو  7=  3÷   قا ً مث 21وبعد الجمت تساوي  (4) مثاقيل 5أو  -مثاقيل 
                                                 

  722-255،    العالقات ،؛ فرل98  ،رسالل في النقود، ؛ الكرملي452  ،البلدان فتوح ،البال ري (1)
 -26     ، اإليضراح و التبيران ،؛ ابرن رفعرة 153  ، األحكرام ،؛ المراوردي 522  ، األموال ،ابن سالم  (2)

    57- 56     ،دغاثة األمة  ،؛ المقريزي  63
 ،م( 1200=هرـ 1421 ،) القراهرة : م بوعرات القردط  ، 2ط ، المكاييل والموازيين الاررعية ،علي جمعة محمد  (3)

 9  
 ( 14؛ وان ر التمايد من هذه الرسالة ، الصرحة رقم )19،  ود ماضيااالنق ،فامي  (4)
   9   ، المكاييل والموازيين ،محمد  (5)
   452   ،  فتوح البلدان ،البال ري (6)
  لتبيراناإليضراح وا ، ابرن رفعرة؛  452 -451     ، فتوح البلردان ،البال ري ؛ 522  ، األموال ، ابن سالم (7)

   50   ، دغاثة األمة، زي ؛ المقري60   ،
ً ( قيراطر14فري دصرالحد  خررع وزن الردرهم الساسراني مرن )نالحظ أن الةليرة عمرر برن الة راب  (8) (  21دلرى ) ا

 ين استةلصوامن الدرهمين ) الب لي وال بري ( بعد فحص األوزان بعكم العرب قديما الذاً للدرهم اإلسالمي قيراط

رة مررن لمرا اشرتكى لررد أهرل البصر ممرا يعنري أن عمرر ، المتعامرل بارا فري مكررة الروزن مرن جميرت األوزان القديمررة 

لم  ،راهم عربية وهو ما يع ي دليالً  خر على أن الجوارفية د، اختالف أوزان الدراهم الرارسية استثنى مناا غيرها 

دراهم يص أكثررر للرروفرري هررذا تةصرر ،ولرريم بررالقراريم  بالرردوانيق، كمررا تررم حسررابد لاررا، يتعامررل باررا خررارل الجزيرررة 

؛ 451،  البلرردان فترروح ،ممررا يعنرري أن العرررب حسرربوا الرردراهم جميعاررا الرارسررية والروميررة  الرربال ري ، الرارسررية 

    50   ، دغاثةاألمة ،المقريزي 
    50  ، األمةدغاثة ،المقريزي  (1)
   50   ، األمةدغاثة ،المقريزي  (2)
ً ثب ،مداني : كان فقيااً زاهداً هو الحسن بن صال  بن مسلم بن حي الا (3) م ن ألمرة اإلسرالمر ،صرحي  الروايرة  ،ثقرة  تا

د بررن ؛ شررمم الرردين محمرر 18 ،  3، ل  الجرررح والتعررديل ،م (   الرررازي 786هررـ   169ترروفى عررام )  ،واإلجتارراد 
ر : المكتبرة مصر)  ،خيرر سرعيد حققرد : ، قردم لرد : سريد حسرين العرراني ، سير أعالم النربالء ،أحمد بن عثمان الذهبي 

  590   ،6ل  ، )د ت(( ،التوفيقية 
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اكي من الدرهم الب لي الرارسري والرومري اآلتر اً وبذلك يكون وزن الدرهم العربي الجواز جزء       

 العصرر، وفري (6) الذي هو الجزء السابت من األوقية الرومانية وكان ي لق عليد الديناريوط  ريوط

والمصادر اإلسالمية لم تحدد  ،(8)الدينار الرارسي اآلتاك وهو يعادل  (7)( Miliarenseالبيزن ي ) 

دن كان الدرهم الجواز هو جزء من الدينار الرومي  أو من الدينار الرارسري الساسراني أو البيزن ري  

  
 

 فتقوم طريقة حسابد على دحدى ثالث طر   ، (9)أما وزن  الدينار العربي العزيز (

 :  بعد الجمت التي صع، التعامل باا 42يم القرارأخذ النصع من وزن  األولى :

 

ً قيراط 42)  2  1             ً قيراط 20الدينارالعربي العزيز= (  ا ً قيراطر  22اً أوقيراط21أو  ا    (01)ا

ً قيراط 24البيزن ي فكان وزند = السوليدوط أما   (11) ا

 

 3رح طر، ثرم اك الرارسري اآلترنار لب لية والرومانية   الديا ينجمت  النقود األجنبية الدرهمالثا ية : 

 مناا    

ً قيراط  21=  3 -  24( =   8    8   8)                        (1)  ا
 

ً قيراطرر 14وزن الرردرهم الجررواز العربرري  معادلررةالثالثةةة :      وبررذلك نجررد أن  21=  3×  7=  2÷  ا

ً راطررقي 21ال ررر  الررثالث أجمعررت علررى أن وزن الرردينار العزيررز العربرري يسرراوي    وهررو الرروزن (2) ا

 المأخو  بد حالياً  ستةرال زكاة الذه،   
 

 14هررو  د العررب قرديماً  لكرل مرن الردرهم ونسرتنتج مرن  لرك أن المقردار الاررعي الرذي حسربت

ً قيراطر 21 اً    أما الدينار هوقيراط للردينار  20للردرهم اإلسرالمي و  14 وهرو مرا أقرره الرسرول   ا

ر   قال ابن خلردون :" والارر  قرد تعرر  لرذكرهما وعلرق كثيرراً مرن حساب الكسو دوناإلسالمي 

  (3)ومقدار معين في تقدير تجري علياا أحكامد " ، األحكام باما   فال بد لاما عنده من حقيقة 
 

 حررول أن المقرردار الارررعي لررم (4)دليررد بعررض المصررادر اإلسررالمية ومررن الررراج  أن مررا  هبررت

   للصحة لبسباب التالية :  أقربيستقر د  في عاد األمويين 

 د  قرراره إلن الوزن اإلسالمي قبل عبد الملك كان مض رباً ومةتلراً رغم المحراو ت السرابقة دـ  1

 أند لم يحقق ا ستقرار     

                                                                                                                                               
    61  ،  النقود ،؛ المناوي 451   ، فتوح البلدان ،البال ري  (4)
   50   ، األمةدغاثة ،المقريزي  (5)
؛  11  ، اإلسرالمي  الردينار ،؛ القاربندي 25  ، رسالل في النقود ،؛ الكرملي 290  ،المعرب ،الجواليقي  (6)

   55   ، النقود اإلسالمية  ،م بحر العلو
ركررزي ) عمران : مناررورات البنررك الم ،ط  د ، ت ررور المسركوكات فرري األردن عبررر الترراريخ ،صرروان خلررع التررل  (7)

    63   ،)د ت( (   ،األردني  
   50   ، الميزان ،؛ مبارك  96   ،رسالل في النقود  ،الكرملي  (8)
    67   ، النقود ،المناوي ؛  50   ،ا مةدغاثة ،المقريزي  (9)
    451   ، فتوح البلدان  ،البال ري  (01)  
  19   ، النقود ماضياافامي ،  (11)   

    451   ،   فتوح البلدان ،البال ري  (1)
 ،مقريرزي ( ؛ ال2هرام  رقرم )  ،60   ،اإليضراح و التبيران ،؛ ابرن رفعرة  451   ، فتوح البلدان، البال ري  (2)

   50   ، ألمةا دغاثة
    702  ، 2ل  ، المقدمة (3)
   522   ، األموال ،ابن سالم  (4)
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ن التعامل بالنقود األجنبية واإلسالمية تزامن مت بعضاما مما عر  األوزان لل   حتى ودن دـ   2

وهو األمر المةالع للسنة و ما عر  معامالت المسلمين لل   ، الارعي، وهاتبت الوزن بالمقدار 
(5)   

ين حقرق د  حرقرد الاويرة العربيرة اإلسرالمية التري لرم تتتن الوزن اإلسالمي قبل عبدالملك كران  يردـ 3

 الدراهم والدنانير    نق  عبد الملك عبارة التوحيد على
 

 يندصرالح الروزن للردرهم والردينار اإلسرالمي  كررت المصرادرأن عبرد الملرك اعتمرد فريكما 

عررن الم لرر، بررن  (6)الرربال ري: "   حرردثني دسررحا  حررازم قررالعلررى وزن المثقررال العربرري القررديم 

مثقرال عبرد فوجدترد وزن  ،وزنترد ، قرال: أند أراه وزن المثقال  (2)عن أبي وداعة السامي (1)السال،

    (3) ضبيرة السامي في الجاهلية" ة بنهذا كان عند أبي وداعالملك بن مروان، قال: 
 

ق وكرل يردوان 4في كل درهم قيراطاً  15نانير فكان الدرهم = الدراهم والدوضرب عبدالملك    

حبررات   4والقيررراط  ،قيراطرراً د  حبررة بالاررامي 22أمررا الرردينار = مثقررال =  ،دانررق قيراطرران ونصررع 

ار هنا الرر  بين الوزن الذي أ خذ في مكرة    وي (4)حبة من الاعير  55والدينار يزن  15  1وهو  

  ويعررود  لرك  خرتالف حسراب الكسررور  ،والروزن الرذي ضررب علررى المثقرال الارامي أو المصرري 

وروي أن سعيد بن المسي، سهل في كم تج، الزكاة من الردنانير   فأجراب : فري كرل عاررين مثقرا ً 

صرري   قرال : هرو الرذي تضررب عليرد قرال السرالل مرا برال الارامي مرن الم ،بالاامي نصع مثقرال 

    (5)الدنانير " 
 

وكان ا ختالف في أمر المكيال والميزان سبباً فري اخرتالف الروزن  وهرو مرا  كرره ابرن رفعرة   

 وهو ما كان  ،(6)المقدار الارعي ادر أن األمويين هم الذين أقروا سبباً في اعتقاد بعض المص

الدراسرات و  (7)  22-21  15 -14ينار قيراطراً واحرداً والردسبباً فري زيرادة عبرد الملرك وزن الردرهم 

الحديثررة رصرردت الرروزن الررذي أقررره عبررد الملررك مررن خررالل بعررض الرردراهم والرردنانير الموجررودة فرري 

وجراءت النترالج كالترالي : الردرهم  ،المتاحع مت مراعراة تأثرهرا بعروار  التلرع مرت تقردم األعروام 

غم ( ثم أصرب  بعرد  98 3غم( حتى وصل دلى ) 15 4زن )اإلسالمي في مراحل اإلصالح النقدي ي

  (8)غم (975 2اإلصدار األخير ) 
 

أما وزن الدينار اإلسالمي فلم تذكر لد دصالحات سابقة، لذلك كران أول دصردار لعبرد الملرك 

 14الاررعيبرذلك يكرون المقردار   (9)غرم ( 4 25غم( ثم قل مقرداره حترى أصرب  يرزن ) 55 4يزن )

                                                 
   74  ، النقود ،؛ المناوي 50  ،دغاثة األمة ،المقريزي  (5)
   216   ، 2ل  ، يفوالتعد لجرحا ،الرازي ، يعد من المدنيين   هو دسحا  بن حازم : كان راوية للحدي  ثقة  (6)
ؤه :  ، روى عنررد أبنرراثقررة  لقرشرري السررامي : كرران راويررة للحرردي بررن أبرري وداعررة ا ي السررال،هررو الم لرر، بررن أبرر (1)

    189 ،  5ل  ، أسد ال ابة ،وغيرهم   ابن األثير  ،وجعرركثير
  م( 867  هرـ58تروفى عرام )  ،لق، أبري وداعرة ،وقيل صبيرة بن سعد القرشي السامي  ،هو الحارث بن ضبيرة  (2)

  154  ، 3ل  ، الكامل؛  ،398   ، 1ل  ، أسد ال ابة
  452  ،البلدان  فتوح ،البال ري  (3)
ر العلوم ؛ بح74  ، النقود ،؛ المناوي 50  ،دغاثة األمة ،؛  المقريزي 229   ، 5ل   ،ال بقات ،ابن سعد  (4)
  ،  (6قررم )لوحررة ر ،( 49وثيقررة فقايررة رقررم )  ،1، لأورا  البررردي  ،؛ جورهمرران  90   اإلسررالمية ، النقررود ،

11    
   342   ، 7ل  ، تاريخال بري    (5)
  63- 62     ، و التبيان اإليضاح (6)
م و وسروف نالحرظ الررر  برين الروزنين فري سرعر التبرادل والصررف برين الردره  522   ،ألمروال ا ،ابن سرالم  (7)

حات الزراعيررررة ، مررررن البحرررر  فرررري مقررررادير أسررررعار األراضرررري ، ونرقررررات اإلصررررال الرررردينار فرررري الرصررررل الثالرررر 
   125 -66وأسعارالمنتوجات الصناعية والتجارية ونرقات المصروفات اإلدارية ،     

(8) and  The Montary Reforms of Abd Almalik Journal of the economic, ,Philip Grierson
.p:259 ,1960 ,(n.p) ,2 -voll 1,social of the Qrient  
   ؛123  ،  النقود اإلسالمية ،؛ حسين  71   ،ة النقود األموي ،حتاملة  (9)
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ً قيراطررر21أمرررا الررردينار العربررري اإلسرررالمي  ، (غرررم975 2 )هم العربررري اإلسرررالمي قيراطررراً للررردر   ا

من أقرا  زجاجية ألن الزجال   ت ثر  (1)ولكي يضبم عبد الملك الوزن جعل العيار   (غم25 4)

مرت  ونقر  عليارا كلمرات عربيرة مثرل مثقرال أو ميرزان ،فيد الرطوبة التي قد تسب، اخرتالف الروزن 

  (2)ووزن الق عة ونوعاا  أو العامل أو األمير  ليتسجيل اسم الوا

  
  

التي   تستحيل دلى زيادة أو  (3)و كرت المصادر أن تلك األقرا  الزجاجية تسمى الصنجات       

ووضررت الصررنج الحديديررة  سررمير   (4)والرردنانير وزن سرربعة   نقصرران، ضررربت الرردراهم وزن عارررة

د  أنرد أمسرك لمرا رأى  دن لم يكع عن  لرك  الثقري بالقتل  ده الحجال بن يوسعالذي هد (5)الياودي

    (6)الناط كروا عن ال   والزيع في معامالتام 

 
 

لي:  االتراولعالقة األوزان بالكيل نورد بعض وحدات الكيل الاررعية وهري حسر، األهميرة ك 

    (41)المكوك ،(31)القريز ،(21)المدي،(11)القسم ، (01)الرر  ،(9)المةتوم  ، (8)الصا  ،(7)المد

                                                                                                                                               
.p:259 ,of Abd Almalik ,The Montary Reforms ,Grierson   
حرداً أي وزنارا  وا وقيل:عير الردنانير تعيرراً  ،وهو  المقدار  ،وعيرت بد سويتد  ،العيار: هو الوزن الصحي  التام  (1)

ذه، ل  الرضرة والرو  يكون  د  في الوزن والكير ،رهما ون ر بيناما وعاير بيناما معايرة وعياراً أي قد، بعد واحد 
      350   ، 10ل  ،لسان العرب ،ص   ابن من ور لالة

 ،عررالم ) العرررا  : وزارة اإل ،ط   د  ، الرردرهم األمرروي المعرررب ،دي و مارراب البكررري نناصررر محمررود النقاررب (2)
  ان رر 23   ،صرن  السركة؛  350  ،مجلة المن مة ،ة؛ فامي؛ الاارات المسيحي 17  ،م (1974هـ= 1393

  (20لوحة رقم )
بارا  وهو لرظ فارسي معررب تعنري الحجرر والروزن   والمقصرود ،الصنجات : أو الصنج مرردها صنجة أو سنجة  (3)

   290  ،8ل  ، لسان العرب ،العيار ) صنجة الميزان (   ابن من ور 
    64  ،النقود ،؛ المناوي 54  ،  دغاثة األمة ،؛ المقريزي 59   ، 1ل ، الحيوان حياة ،الدميري  (4)
   353  ،1ل ، األولل ،هو سمير الياودي من عين التمر  العسكري  (5)
؛ 54 ،دغاثرة األمرة ،؛ المقريرزي 59،    1ل ، حيراة الحيروان ،؛ الردميري  353  ،1ل ،لرل ااألو ،العسكري  (6)

    64  ، النقود ،المناوي 
ين وهررو يعررادل مقرردار مررلء يررد ،يتوضررأ بررد  كرران الرسررول ، ووهررو يعررادل نصررع الصررا   ،مررد : جمعررد مرردود ال (7)

ي  صرح ،؛ محمرد أبري عبرد هللا برن دسرماعيل البةراري 518  ، األمروال ،متوس تين مرن غيرر قبضراا   ابرن سرالم 
 =هررـ 1424 ،بررة العصرررية ) بيررروت : المكت ،  د  ط ،مراجعررة : محمررد علرري ق رر، وهاررام البةرراري   ، البةرراري
 ،ريرزي؛ تقي الدين أحمد برن علري المق54  ،( 47حدي  رقم )  ،باب الوضوء بالمد  ،كتاب الوضوء  ،م ( 2004

  50   ،)د  ت((  ،مصر : ) د  ن ( ،)ط    د ، األوزان و األكيال الارعية
ة أرطرال نرد المالكيرة بالمدينرة خمسروهرو يعرادل ع ،تكرال برد الحبروب واألثمرار  الصا  : جمعد أصوا  و صريعان (8)

 ، 3ل  ، البلردان معجرم ،؛ الحمروي 517   ، األمروال ،أمرا فري العررا  فيعرادل ثمانيرة أرطرال   ابرن سرالم  ، وثل 
    56   ، اإليضاح و التبيان ،؛ ابن رفعة 389 

،  نرد   أبرو يوسرعفيرد و  يرنقص ملهال يرزاد ، المةتوم : سمي بذلك ألن األمراء جعلوا على أعاله خاتماً م بوعاً  (9)
   516   ، األموال ،؛ ابن سالم 317   ، الةرال

؛  171   ،11ل  ، لسران العررب، ؛ ابن من ور  512   ، األموال ،الرر  : يقدر بثالثة أصوا    ابن سالم  (01)
   50  ، األوزان، المقريزي 

  101،   12ل  ، لسان العرب، ؛ ابن من ور512،   األموال ،ابن سالم  القسم : يقدر بنصع صا   (11)
برن من رور ا؛ 512   ، األموال ،ابن سالم   يكيل بد أهل الاام ومصر ،وجمعد أمداد  ،المدي :  هو غير المد  (21)
   38  ،14ل   ،  لسان العرب ،
 ،12ل ، ان العررربلسرر، ابررن من ررور وهررو يعررادل ثمانيررة مكاكيررل عنررد أهررل العرررا   ،القريررز: جمعررد أقرررزة وقرررزان(31)

 159  
 ،زي وهررو يعررادل ثررالث كليجررات  زيررن الرردين محمررد بررن أبرري بكررر بررن عبررد لقررادر الرررا ،المكرروك : جمعررد مكاكيررك (41)

   587  ،م(2004هـ=1424،العصرية )بيروت: المكنبة ،ط   د ،عناية: يوسع الايخ محمد ،مةتارالصحاح
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، و كر الصا  في القرر ن  وهما معروفان من قبل اإلسالم المكاييل المد والصا وكان أفضل         

ِعيم {الكريم، قال تعالى أ ن ا  بِِد ز  ل  ب ِعيٍر و  زء  بِِد ِحم  ن ج  ِلم  ِلِك و  ا   ال م  و  اآلية   ووضت  (1) }ق ال وا  ن ر ِقد  ص 

ررو  ت  : " ي   الرسررول  كررانو،  (2)المقرردار الارررعي سررول بامررا الرفرري اإلسررالم  ررال  أ بِ ض  ل ِسررت     ي  و  ،  دِ م 

رر ن أ روي  وعلررى أسرراط مقرردارهما كرران الررو ة يتةررذون مقرردار المكيررال الةررا  باررم  ،(3)ا  "بالص 

جمرت الصريعان فعراير بينارا حترى  مروان بن الحكم لما كان والياً على المدينة لمعاوية بن أبي سرريان

  (4)خذ أعدلاا أ
 

األمرروي دلررى الحريررة الترري أع يررت للررو ة فرري  العصرررويعررود السررب، فرري كثرررة المكاييررل فرري         

   روي أن الحجال الثقري لمرا قردم المدينرة (5)والزيادة علياا دن رأوا  لك  وت ييرها  دصدار المكاييل 

ومثلرد الجراحري  ،الحجراجي سمي  قال لام : دني اتةذت لكم مةتوماً على صا  عمربن الة اب 

أهرل  ولري علرىلمرا ، في عاد الةليرة يزيد بن عبد الملك  (6)الذي وضعد الجراح بن عبد هللا الحكمي

    (8)رأى اختالف مكاييلاا وموازيناا  حين (7)بر عة
             

دميررة ، ررراء األمويررون علررى سررالمة المكاييررل، وخلررو أختاماررا مررن الرسرروم اآلوقررد حررر  الةل        

بعرد عرن الرسراد و لك لما فيرد مرن العردل وال تالزمت مت دصالحام للنقودكانت قد التي  (9)والحيوانية

جهرت  اروي أن سرعيد برن المسري، قرال : " د من غ  وزيغ وت ريع اتباعاً ألوامر الدين الحنيع   

كيرال والميرزان فأقلرل جهت أرضاً ينقصون الم  اود ،فأطل المقام باا  أرضاً يوفون المكيال والميزان

   (10) "المقام باا

وأثر  لرك والموازيين ، خ ورة اض راب المكاييل ك الةليرة عمر بن عبد العزيز مدى وأدر        

ن المكيرال والميرزان نررى فيامرا أمروراً علرم مرن دفكان يقول : " ثرم  ،على الوزن في البيت والاراء 

 ،و  فري ميرزان أفضرل د  مرن بةرم  ،د  مرن ت ريرع  نرد لريم فري المكيرال زيرغديأتياما أناا ظلرم 

  (1)فنرى أن تمام مكيال األر  وميزاناا أن تكون واحداً في جميت األر  كلاا " 
 

 و رق سكها: ماد  النقود العربية اإلسالميةموارد        
  

ة بعد أن أصدر عبد الملك قراره بسك نقود عربية دسالمية تعبر عن شةصرية و كيران الدولر

خاصرة بعرد ، في توفير المواد الةام من المعادن  الرضة والذه، والنحراط  كان عليد الجد   ،األموية 

التي ساهمت في  واردبعض الم نذكرلذلك  ،مبراطورية البيزن ية أن أعلن مقاطعتد لذه، ونقود ا 

                                                 
   72اآلية :  ،سورة يوسع  (1)
  512  ، موالاأل ،ابن سالم  (2)
  54  ، ( 47حدي  رقم )  ،كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد  ،  يصح ،البةاري  (3)
  154  ، 5ل  ، ال بقات ،ابن سعد  (4)
   517   ، األموال ،؛ ابن سالم 37   ، الةرال ،أبو يوسع  (5)
برن عبرد  لرى خراسران فري عارد عمررعمرل واليراً ع ،هو الجراح بن عبد هللا الحكمي: كان أحد األشراف الارجعان  (6)

هرـ   112قترل علرى يرد الةرزر عرام ) ،وفي عاد يزيد افتت  ما حول أرمينية وأ ربيجان من حصون وقرال   ،العزيز 
   143  ، 1ل  ، العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد  116  ؛ 8  ، تاريخ ،م(   ال بري 731

ان، الواقت بناحية ا ربيبر عة:  (7) لك قبراد ، ، اناأها المجان وأرمينية وبالد ابةاز ، وهي مدينة كبيرةتقت في أقليم ار 
ان ، كثيره الةص، ، نزهة ، كثيرة الثمار ، يجر باا نار الكر ، حالياً من القاسم بن  دثرة   أبيوجعلاا قاعدة مملكة ار 

معجررم حمرروي ؛ ال 333، )بيررروت : دار صررادر ، )د ت (( ،   2-1، د  ط ،ل صرروره األر حوقررل النصرريبي ، 
،  البلردان تقرويم؛ عماد الدين اسماعيل برن محمرد عمرر ، 512،     ثار البالد؛ القزويني ،  379،    1ل  البلدان

   453د  ط  ، ) بيروت : دار صادر ، )د ت (( ،   
   268 – 207،    فتوح البلدان؛ البال ري،  17،   األموالابن سالم،  ؛37،   الةرال أبو يوسع، (8)
 (   20( لوحة رقم )6 ر ملحق )ان (9)
 ، تحقيررررق : محمررررود بررررن الجميررررل ، )القرررراهرة : دار البيرررران الحديثررررة ،الموطررررأ مالررررك بررررن أنررررم األصرررربحي ،  (10)

     398( ،   1375م( ، كتاب البيو  ، باب جامت البيو  ، حدي  رقم )2001هـ 1421
)  ،2ط ، عزيرزسيرة الةليررة عمرر برن عبرد ال ،ي المصري  عبد الرحمن بن عبد هللا أبو القاسم بن عبد حكم القرش (1)

   97  ،م ( 1954هـ = 1373 ،القاهرة : مكتبة وهبة 
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ارت وأعيرد صر أو مرا كران منارا نقروداً مضرروبة ،سواء مرا كران منارا مرواد خرام ،جمت تلك المعادن

 ضرباا من جديد   
 

 .المعادع الخام  -1       

د  عبد الملك برن مرروان والةلرراء األمر ن الةرام فري ن مرن بعرده  فري التنقير، عرن المعرادوييج 

رفرت الجزيررة العربيرة بكثررة معادنارا ع   ، فقرد زادت حركرة التعردين عنردما والبعيردةالمناجم القريبة 

، خاصة فري الحجراز ونجرد وتاامرة التري كانرت تسري ر عليارا (2)ذ القدمالتي شادت مناجماا تنقيباً من

  (3)مثل بني أسد بن خزيمة اا تعمل في التعدين قديماً والتي كان بعض، القبالل العربية 
 

وقامرت الدولرة األمويررة بارراء األراضرري الماراورة بالمعررادن، حير  يررذكر الربال ري أن بنرري         

مرن أر   (5)العزيرز ق عرة أر  مرن معردن برالل برن الحرارث المزنري باعوا عمر بن عبرد (4)بالل

فلما  ،فأعاد عمر التعدين بد (3)ويبدو أن المنجم قد تع ل العمل بد ،(2)التي كثر مناا العقيق  (1)القبلية

فقرال عمرر لقيمرد : ان رر مرا  ،دنمرا بعنراك األر  ولرم نبعرك المعردن " علموا بد أتوا عمرر وقرالوا : 

   (4) "ورد عليام الرضل ،فقاضام بالنرقة  ،وما أنرقت علياا  ،اا استةرجت من
 

 ي المعادن زمن عمر بن عبد العزيزعن رجل ممن كان يعمل ف (5)وقد أشار معمر بن راشد 

فإ ا أوجردنا فري  ،ونعتمل من كل مالتي درهم خمسة دراهم  : " كانوا يأخذون منا فيما نعالجأند قال 

وبذلك يكون عمرر قرد رد دلريام معردنام بعرد أن خصرم منرد    (7)ذ منا الةمم " خأ   (6)المعادن الركاز

                                                 
عرفروا صرار  ،سرتوطنوا فري منراطق متعرددة منارا او ،يذكر أن العبرانيين الذين توغلوا في شبد الجزيرة العربيرة  (2)

إلتراقيرة التري االريمن بالتعردين بعرد أن اسرتقروا بارا دثرر كما عمل الرررط المعردنيين فري  ،   م ( 1400الحديد نحو ) 
،  تراريخ، ي ؛ اليعقوب 49  ، 1ل ،  السيرة النبوية ،م (   ابن هاام 575عقدها سيع بن  ي يزن مت ملكام عام ) 

 ،7ل  ، المرصرل ،؛ علري 156  ، 1ل  ،األشرراف أنساب ،؛ البال ري 12   ، 2؛ ل 200 -165،     1ل
 556   

راد برن أسرد مرومنام الاالك برن ، خزيمة دلى أسد بن خزيمة خلراء لبني عبد شمم بن عبد مناف الكلبي ونتس، بني (3)
 ،هرالكي  وكران يقرال لرد: القرين   وقيرل لكرل حرداد قرين أو ، الرذي يعرد أول مرن عمرل الحديرد مرن العررب، بن خزيمرة 

 اب برن األرتأمرا فري اإلسرالم : خبر ،كلردة الثقرري  وعرف من الحدادين األعاجم : أبو عقبة الثقري غرالم الحرارث برن
؛ الربال ري 161   ،جماررة ،والوليد بن الم يرة   الكلبي ، وعقبة بن أبي معيم  ، الذي كان يعمل للعا  بن والل

 لسرران ،ن ررور ؛ ابررن م، 114، ،  2، ل  أسررد ال ابررة ،؛ ابررن األثيررر 203 -75،    1، ل األشررراف أنسرراب ،
    350  ،13ل  ، لسان اللسان ؛382  ،12ل  ،العرب

برد هللا  برالل دلرى بنري عثمران برن عمررو برن أد برن طابةرة   أحمرد أبري العبراط برن علري برن أحمرد برن ع وينس، بن (4)
   318،  )د ت( ( ،) بيروت :دار الكت، العملية ،ط  ،د  ،نااية األرب في معرفة أنساب العرب ،القلقاندي 

يرة مزينرة يروم كران يحمرل ألو ،م ( 626هرـ    5أسرلم عرام )  ،زني : كان صحابياً  شجاعاً هو بالل بن الحارث الم (5)
  أسرد ال ابرة ،ثيرم(   ابن األ680هـ   60عام ) توفى  ،وشاد غزو أفريقية مت عبد هللا بن سعد بن أبي السرح  ،الرت  

اد المعراد ز ،الجوزيرة  ابرن القريم  قي؛ شمم الدين أبي عبد هللا محمد بن أبي بكرر الزرعري الدمار ،242   ، 1ل ،
 ناايررة ،القلقاررندي  ؛ 618 -617م ( ،     2000=هررـ 1420 ،)بيررروت: دار ابررن حررزم  ،2ط ، فرري خيررر العبرراد

 (  1، هام  رقم ) 318   ، األرب
 وجراءت ل    القبلية : هي سلسلة جبلية ممتدة من منتصع ال ريق بين المدينة والجنوب دلى جبل بواط مرن الارما (1)

   402   ، الجوهرتين ،الامداني   يتاا دلى القبلةودتسميتاا بالقبلية إلقبال كثير من أ
       صررررة جزيررررة   ،الحسرررن برررن أحمرررد الامرررداني    كررررأن معررردن القبليرررة سرررمي برررالعقيق" ألنرررد يعرررق عنرررد الرررذه،" (2)

    98  ،م(1977هـ=1397،ة)الريا : دار اليمام،ط د،دشراف:حمد الجاسر، تحقيق:محمد األكو  ،العرب
رث  وزعارا  كر النص أن بني بالل باعوا عمر أر  القبلية في حين أن عمر بن الة اب بعد وفاة بالل بن الحا (3)

ً مناا مقسرم اً   وعلى ما يبدوأند أبقى لام جزء بعنراك أر   :ألنارم قرالوا لرد ، وأخررى للمعردن ، برين أر  للحررث  ا
  22   ،البلدان فتوح ،؛ البال ري 348  ، األموال ،م حرث وليم أر  معدن   ابن سال

   22   ،فتوح البلدان (4)
ً ثبترر ثقررةً زدي : كرران هررو معمررر بررن راشررد األ (5) م (   771 =هررـ 154ترروفى عررام )  ،أخررذ برواياتررد الررذهبي  ، فاضررالً  ا

    257 -255،      8ل  ،الجرح والتعديل  ،الرازي 
اهليرة أو وقيرل : هري كنروز الج اً ي ق ت الرضة والذه، التي تةررل مرن األر  معردنوه، الركاز : مرردها ركزة  (6)

  214  ، 6ل ، لسان العرب ،؛ ابن من ور 345   ، األموال ،المال المدفون   ابن سالم 
   308  ،4ل  ، البلدان معجم ،؛ الحموي 402  ، الحوهرتين ،الامداني  (7)
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وقد كانرت حيرة  ، في أر  ميتد يوم وجده     قال الاافعي : "دن وجد، قيمة ما أنرق في استةراجد 

  (8)أو لعاد كان ألهل األر  "  ، لقوم من أهل اإلسالم
 

 

ربرت العارر مرن القبالرل العربيرة التري  بتحصريل زكراة المعرادن وهرياألمويرة وقامت الدولرة 

  ومرن (9)كت، عمر لعاملد: " أن خذ مرن المعرادن الصردقة و  تأخرذ منارا الةمرم " ،تعمل بالتعدين 

الرذي يسرتةرل منرد الرذه،  (01)األموي  معردن بنري سرليم العصرشارة كبيرة في  تالمعادن التي نال

   الذي عين لد كثير بن عبد هللا(31)ذه،المةلوط ترابد بال (21)ومعدن بني فران  (11)بكثرة

   (2)والررذي كرران أبرروه وجررده مررن مزينررة المارراورة بالتعرردين م ،746هررـ  128أميررراً عررام  (1)المزنرري

 ،والذه، غاٍل باآلفا  " لكثرة  هبد الذي استةرل (3)النجادينجد، مثل معدن حليت دن امع توعرف

 جررد   مارراورة (5)مررن الرضررة والررذه، فمعادناررا يمامررة ال، أمررا (4) "ثررم لررم يعلررم معرردن أكثررر منررد نرريالً 

كمرا عرفرت معرادن  ،(6)أكثرر مردة اإلسرالم المعادن تستةرل منارا  تظل، حي  المعدنون الررط افيا

    (7)األحسنالحجاز ب زارة دنتاجاا من الذه، مثل معدن 
 

     

لسرر ين ولبنرران ، فاشررتارت ف أمررا منرراجم المعررادن الموزعررة فرري بررالد الاررام فكانررت وفيرررة 

  (8)بالنحاط في ب ون األودية ومجاري األناار التي كان يتم استةرال المعادن منارا بكميرات كبيررة

جنروب  كمرا عرفرت عرين جرر (9)  ت على اسرتةرال األمرويين لنحاسردأما جبل الجوشن فوجدت د 

كما   (41)على الرضة  (31)وبعلبك (21)  كذلك احتوت جبال الال قية(11)ب زارة دنتاجاا  (01)غرب حل،

                                                 
   47  ،باب زكاة الركاز  ،كتاب الزكاة  ، 2ل  ،1مج  ، األم (8)
؛  363   ،الجررروهرتين ،؛ الامرررداني 213  ،3ل  ، ال بقرررات ،؛ ابرررن سرررعد  348  ، األمررروال ،ابرررن سرررالم  (9)

  422  ،2ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير120  ، األحكام ،الماوردي 
؛ 358   ، ناايرة األرب ،دي ارنقسليم دلى سليم بن منصور بن قيم عيالن المضرية العدنانية   القل وينتس، بن (01)

 ، ت اآلدابكنرز األنسراب ومجمر ،؛ حمد بن دبراهيم بن عبرد هللا الحقيرل 543  ، 2ل  ، معجم قبالل العرب ،كحالة 
  351  ،م ( 2002 =هـ 1422، ) الريا  : الدار الوطنية ، 14ط
برراهيم برن د؛ 364  ،الجروهرتين ،اني لم يتع ل التعدين بمعدن بني سليم د  في القرن الثال  الاجرري   الامرد (11)

ار الريررا  : د) ، 2ط ،تحقيررق : حمررد الجاسررر  ، المناسررك وأمرراكن طررر  الحررج ومعررالم الجزيرررة،دسررحا  الحربرري 
 (  1ة رقم ) حوهام  نرم الصر ،333  ،م( 1989= هـ 1410اليمامة ، 

علرى بنري  ن قضاعة  القح انية التري وفردتوبلي ب ن من ب و ،فران دلى فران بن بلي من بني سليم  وينتس، بن (21)
 ،الحربري   ؛ 364  ، الجروهرتين ،فرران   الامرداني و القين  ولبني سليم بنوسليم وصاروا منام فكان يقال لام : بن

     ،ناايررة األرب ،؛ القلقاررندي 154  ، 5؛ ل 45   ،4ل  ،معجررم البلرردان  ،مرروي ح؛ ال235  سررك المنا
170- 271  

  235  ،المناسك ،الحربي ؛ 436  ،الجوهرتين ، لامدانيا (31)
 ،9 ل ، ترراريخ ، ال بررري.  هررو كثيررر بررن عبررد هللا بررن عرروف المزنرري مررن بنرري بررالل مررن بنرري الحررارث مررن مزينررة (1)

   96  ،1ل ، الة م ،؛ المقريزي 354  ،4ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير 36 
  295  ،2ل  ، معجم البلدان  ،موي ؛ الح  875  ،4ل ، معجم ما استعجم  ،البكري    (2)
  875  ، 4ل  ، ، معجم  استعجماد بن موسى بن سعد بن أبي وقا   البكريينتس، النجادي دلى نج (3)
    352  ، الجوهرتين ،لم يتع ل التعدين بمعدن حليت النجادي في القرن الرابت الاجري   الامداني  (4)
   367   ،2ل  ، معجم البلدانوي ، ؛ الحم78  ،  الجوهرتين ،الامداني  (5)
  58   ، 5ل  ، لسان العرب ،ابن من ور  (6)
 ،لامرداني ااألحسن : معدن من أعمال المدينرة لبنري أبري بكرر برن كرالب برن عرالم برن قريم برن عريالن العدنانيرة    (7)

  107   ،1ل  ، معجم البلدان ،؛ الحموي 332  ، الجوهرتين
   79   ،  الجوهرتين ،الامداني  (8)
لعلررم ا) بيررروت : دار  ،4ل ،ط  ،د ، خ ررم الاررام ،محمررد كرررد علرري ؛ 367،   2، ل  معجررم البلرردانالحمرروي ،  (9)

 الد الاام في العصر األمويالحياة ا قتصادية في ب ،؛ عرفة  161-160م( ،     1970= هـ 1389للماليين ، 
،  201     
ارا قلعرة حلر، ب، األموي  العصرنالت مكانة في  ،هي مدينة قديمة ، الاام حل، : عرفت بعد الرت  جند من أجناد  (01)

، مرن تعرد حلروحاليراً بيزن يرة ( ، ظلرت تعمرل حترى العصرر األمروي ،  –كانت باا دار ضررب )رومانيرة  ،الاايرة 
   ،د البال ثرار ،القزوينري كرم  50كيرة وعرن الحردود التر ، كرم350تبعرد عرن دمارق  ، سروريةالمااورة في  المدن
مروي ( ،  ان ر الرصل الثاني نرسد)دور الضرب وددارتد في العصر األ182   ، المدن العربية ،  أبو حجر  151

   ( 62الصرحة رقم )
     282 -186،      2، ل  معجم البلدان ،الحموي  (11)
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بكثررة  (1)جررشمدينرة وعرفرت     (61)لةـبكميات قليوكان  (51)اكيةـمن أن والذه، الرضة ـةرل است

اسررتةرل الرذه، العالقري مررن حير   (3)فري جنرروب مصرر بأسروان كمرا   (2)تاللاررا معردن الرذه، فري 

  (4)أر  النوبة

 

، (7)الرررري، و(6)دور ، و(5)اندمنرررد أمررا الو يرررات الاررررقية فعرفررت بارررا منررراجم هامررة مثرررل

العرررال  فرري جبررال أطلررم  أمررا منرراجم (11)فيمررا وراء النارررالترري تقررت  (01)الارراش، و(9)كررابولو،(8)قررم

                                                                                                                                               
 يراً تعتبرر مرن، وحالاألموي  العصرنالت مكانة في  ، هي مدينة ساحلية تجارية هامةالال قية : تقت قرب حل، ، و (21)

شما ً  يمر باا، وةمناا يمر ال ريق الساحلي السوري بالحدود اللبنانية وبالحدود التركي، والاامة في سورية  الموانئ
،  البلردان تقويم، أبو الرداء ؛6  ، 5ل ،معجم البلدان  ،الحموي  ، وهي تاتار بصناعة زيت الزيتون  خم حديدي 

  198   ، المدن العربية ،أبو حجر  ؛257  
تررت عرن سر   وتر ،وتحريم بارا سلسرلتا جبرال لبنران الاررقية وال ربيرة  ،تقت بقلر، سرال البقرا  اللبنراني  بعلبك : (31)

لرت تعمرل بيزن يرة(، ظ –، كانرت بارا دار ضررب )رومانيرة هي مدينة قديمة باا  ثرار رومانيرة، م 115البحر حوالي 
  ،   1، ل البلردان  معجرم ،الحمروي   كرم 90يراً عرن العاصرمة بيرروت حرواليحالوتبعرد  حتى العصر األمروي ،

رصرل الثراني نرسرد  ان ر ال432،    المدن العربية ،أبو حجر  ؛255،    تقويم البلدانأبو الرداء ،  ؛454 - 453
 (   64) دور الضرب وددارتاا في العصر األموي ( ، الصرحة رقم )

   116   ، 4ل ، الة م ،علي  (41)
م(  935  هرـ  323    م ( حتى عرام ) 64الروماني منذ عام )  صرأن اكية : كانت عاصمة و ية سوريا في الع (51)

ضررب  ، بارا دارمرة أحد الث ور الارامية الاا ، كما كانتالرومانية ، احتضنت الثقافة الايلينية وكانت لاا صرة دينية 
م (  965  = هرـ  353  ) حترى عرام ونالمسرلم اراو ملكاألمروي ،  بيزني ة ( ، ظلت تعمل حتى العصر –) رومانية 
؛ 002   ، 2، ل معجرم مرا اسرتعجم  ،م(   البكرري1085هرـ   477حررهرا السرالجقة مرنام عرام ) ثم  ،ملكاا الروم
معجررم  ،عبررودي ؛257،    تقررويم البلرردانلرررداء ، اأبررو ؛  269 -266،      1، ل   معجررم البلرردان ،الحمرروي 

ان ررر الرصررل الثرراني نرسررد ) دور الضرررب وددارتاررا فرري العصررر األمرروي ( ،   431 – 430،      الحضررارات
 (  63الصرحة رقم )

   161   ، 4ل ، الة م ،علي  (61) 
ى طريرق وحاليراً تقرت  علر  ،هري مدينرة جبليرة أثريرة جميلرة ، األمروي العصررجرش  : كانت من أعمال دماق في  (1)

رأط النق، فرر  فعمان وعلى ال ريق المعبد الذي يرب اا بالم ،جلون فأربد في الامال عمان الدولي الم دي دلى ع

  11  ، المدن العربية ،؛ أبو حجر 127   ، 2ل ، معجم البلدان  ،الحموي  فالعقبة   
   163   ،4ل ، ة مال ،علي  (2)
 ،ية المصررية شرقية على الحدود السودانول بالد النوبة على النيل في أو ،أسوان : تقت في  خر الصعيد المصري (3)

  486   ، المدن العربية ،أبو حجر 
الم الكتر، عر) بيرروت :  ، 3ط  ، الجماهر في معرفة الجواهر ،محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الةوارزمي  (4)

   121  ، البلدان  تقويم ،؛  أبو الرداء 242   ،م ( 1984 =هـ 1404 ،
؛ 192   ، الربالد  ثرار ،إيران   القزوينري برقرية كبيرة فاي حالياً هي مدينة قديمة، أما و ،بكرمان  تقتدمندان :  (5)

  168  ، المدن اإلسالمية ،أبو حجر 
  194   ، ثارالبالد  ،دور  :  هي بلدة قديمة بةوزستان   القزويني  (6)
 ،يرات الاررقية انت مح ة للقوافل القرادمين مرن الو ك ،هي مدينة قديمة برارط تقت ببالد الجبل برارط ، الري :   (7)

مرن  جرزءهري وحاليراً  ، كانت باا دار ضرب ساسانية ، ظلت تعمرل حترى العصرر األمروي ، وكانت تسمى المحمدية 

عد ضاحية وتب  ،م (1786هـ   1200محمد القاجاري عام ) -التي أسساا الملك  مدينة طاران الحديثة عاصمة ديران

  ،أبرو حجرر  ؛376  ، ثرارالبالد  ،القزوينري  ؛441،    تقرويم البلردانأبو الرداء  كم   6ة عن طاران الري الحالي

ي ( ، ان ر الرصل الثاني نرسد ) دور الضرب وددارتاا في العصرر األمرو .162 – 160     ، المدن اإلسالمية

    (  26الصرحة رقم )
عرفت ،( برأر  الجبرال برين سراواة واصرباانم 703هـ   83م ) على يد الحجال بن يوسع الثقري عاأسست قم :  (8)

ان جراورة لدمنردوحالياً مدينة ديرانية تقت جنوب العاصمة طاران دلى ال رب من بحيرة الملر  م ،بالزراعة والمعادن 

يعي   ى الارت األعلركمرا بارا المرجر ،ليارا لزيرارة مقرابر األلمرة الاريعة دلاا مكانة دينية عند الايعة الذين يتوجارون  ،

ط   د ، ديرران، ؛ محمود شاكر 168 -167     ، المدن اإلسالمية ،؛ أبو حجر 443   ،الدب ثار ال ،القزويني 

    71   ،)د ت((  ،)دماق : المكت، اإلسالمي ، 
ة صرمة لدولروحاليراً العا، في سال منبسم تحيم برد الجبرال مرن كرل مكران ل : تقت بين الاند ونواحي سجستان كابو (9)

ناررا مركررز أكمررا  ،سررالمية دإلتاريةيررة الثريررة واألمعررالم بعررض الباررا  توهرري مازالرر، جماوريررة أف انسررتان اإلسررالمية 

   63   ، المدن اإلسالمية ،؛ أبو حجر 426   ،4ل ،  معجم البلدان ،صناعي وتجاري   الحموي 
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المسلمين أعرادوا توظيرارا  أن د ،  ، فقد تع لت بسب، الروضى البربرية (1)ال ربية ومناجم األندلم

  (4)يلرظ مجراه برادة الذه، الةالصالذي   (3) ، ونار غرناطة (2)طلي لةمرة أخرى ومناا 

 

ف راميرة األطررامن أصقا  دولتد المتمن المعادن و لك وهكذا است ا  عبد الملك جمت مادة نقوده الجديدة  

ً ، وهررو مررا سرريكون  رموزهررا مررن وفرري دنعرراش صررناعة النقررود العربيررة اإلسررالمية الةالصررة بارراراتاا  مررورداً اساسرريا

 التأثيرات األجنبية   
 

 واألموية السابقة . -وارجيةف -عارضةم -روبة قبف عبد الملك أجنبيةالنقود المو -2     

  (5)متداولرة فري المعرامالت النقديرة ، وحررم ترداولاا فري العررا  والارام ومصرر لما كانتعبد الملك  ااجمع

لمرال للسرل ان ممرا كران " يضررب االحجرال  أن روى الربال ري  (6) وأصدر أمره بتتبت هذا النرو  مرن النقرد الزالرع

اردد الحجرال فري جمعارا مرن الرالحرين تكمرا   (8)، والبارجرة " (7)خالصة الزيوف ، والسرتوقة يجتمت لد من التبر و 

، وحترى  (9)كانوا ي ثرون دفت ما علريام مرن مسرتحقات ضرريبية برالنقود المزيررة والم اوشرة  نتارارها بيرنام الذين 

وكانرت تقروم طريقرة  ، (10) الجديردة كان ي البام بالرر  بيناا وبين النقود  جنبية يتمكن الحجال من جمت تلك النقود األ

قرال المراوردي : " ود ا خلرص    (11)على ضرب النقود من النحاط وتب ينارا بالرضرة الةالصرة  بين المزيريين ال  

 ل انية الموثرو  بسرالمة طبعردة السالعين والور  من ال   كان هو المعتبر في النقود المستحقة والم بو  مناا السك

  (1) المأمون من تبديلد وتلبيسد ، وهو المستحق دون نقار الرضة وسبالك الذه،"

                                                                                                                                               
، ارر سريحونعلرى الضررة اليمنرى علرى ن تقرت اسم أقليم من أقاليم خراسان ، كما ي لق علرى مدينرة جليلرةالااش :  (01)

حرراد وحاليرراً هرري طاررقند عاصررمة أوزبكسررتان اإلسررالمية بعرردما كانررت عاصررمة التركسررتان الروسررية قبررل انايررار ات

؛ 323  ، المردن اإلسرالمية ،بو حجر أ ؛ 495 -494،      تقويم البلدانالجماوريات السوفياتية   أبو الرداء ، 

  166  ، ده األول مج ياإلسالم ف ،لمبارد 
   170،    الج رافية التاريةيةلمبارد ،  (11)
طلقرد لرذي أاشرتق هرذا ا سرم مرن أندلوسريا ، وهرو ااألندلم : هي جزيررة كبيررة بارا مردن كثيررة وأنارار وأِشرجار،  (1)

 وخررلويرة ، كانت باا دار ضررب أمهـ( 711هـ 92سبانية البرت الية بعد فتحاا عام )العرب على جزيرة ديبيرية اإل

المرردن  أبررو حجررر ، ؛503،     ثررار الرربالدالقزوينرري ،  م( علررى يررد فيردنالررد الثالرر   1248عررام )المسررلمون مناررا 

رحة ( ، الصرلضرب وددارتارا فري العصرر األمرويان ر الرصل الثاني نرسد ) دور ا   76 – 73      ةـاإلسالمي

 (  66رقم )
لى يد موسى عاألموي  العصرسبانية قديمة دخلاا اإلسالم في دهي مدينة و تقت باألندلم على نار باجد ،طلي ة :  (2)

 ،م( 1085هرـ   477زدهررت فيارا الحركرة العلميرة حترى ملكارا األسربان عرام) ابن نصير وطار  بن زياد  كانت قد 
 ويوجرررد بارررا مركرررز عرررالمي لصرررناعة السررريوف  ،كرررم 60سررربانية مدريرررد حررروالي اصرررمة اإلوحاليررراً تبعرررد عرررن الع

 اإلسرالمية المردن ؛ أبرو حجرر،177،    تقويم البلدان؛ أبو الرداء ،  40،   4، ل معجم البلدانالحموي، لرماح وا
،  77   
 العصررم فري دخلارا اإلسرال ،سربانية قديمرةدهري مدينرة تقرت باألنردلم، بقررب البيررة، يارقاا نارر قلروم ، غرناطة :  (3)

قوط تأسسرت بعرد سر ،كانرت  خرر الممالرك اإلسرالمية باألنردلم  ،األموي على يد موسى بن نصرير وطرار  برن زيراد 
لقزوينري لحمراء    اامثل : قصر  ،نثار اإلسالمية فياا،التي خلراا المسلموسبانيا باآلدحالياً اهتمت  ،شبيلية دقرطبة و

  82 - 81     ، المدن اإلسالمية ،أبو حجر ؛ 177،   تقويم البلدانأبو الرداء،  ؛547  ،   ثار البالد ،
  547    ، ثار البالد ،القزويني  (4)
   62،    النقود؛ المناوي ، 58  ،األمة اغاثة، المقريزي  (5)
   62   ،النقود  ،؛ المناوي  454   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (6)
   122  ، 7ل  ،العرب  لسان ،ويعني مزيع  خير فيد   ابن من ور  ،الستوقة : هو لرظ معرب  (7)
   ، فتروح البلردان مرردود عنرد العررب  ، مب رل السركة  ، ويعنري رديء فري فضرتد ،البارجة : هو لررظ معررب  (8)

  166  ، 2ل  ، العرب لسان ،؛ ابن من ور  454
    154   ،األحكام ،الماوردي  (9)
     154،    األحكامالماوردي ،  (10)
   509،    3، ل صب  األعاىالقلقاندي ،  (11)
    155-154     ،األحكام  (1)
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ونقررود  ،(2) الترري ضررربت علررى الرروزن الثقيررل الملررك نقررود المعارضررة الزبيريررة عبرردكررذلك صررار الةليرررة 

ً   (3)الةوارل ً و الذين نجحوا فري توظيرع السركة سياسريا فجراءت  ، مبرادلامعرن  ن خرالل النقرودأعلنوا مرفر ، دعاليرا

 عرام (4)  حكم د  هلل ، ومن الةورال الذين ضربوا النقرود ق رري برن الرجراءة تحمل روح المقاومة مثل  شعاراتام

ـ  68 ال رو  : نقر  برالةم الكروفي   الوجد : صورة الملرك الساسراني  ، كالتالي الذي جاءت نقوش دراهمد  م688ه

ـ    75 -69ي ، تراريخ الضررب مردة أربعرة أعروام أما ال ارر : المعبرد النرار    هلل شعار الةوارل   حكم د  -689هر

    (5)أمير الم منين  ،لقبد الحاكم اللي  ق ري  م ،695
 

د  جرت العادة أنرد عنردما يرأتي خليررة يبردل سركة   عبد الملك نقود الةلراء السابقين لعادهالةليرة صار كما و

جراز كسرر تلرك  أخررل غيرهرا ،التي ضررباا السرل ان الرذي قبلرد ، و  لسل ان المعاملة بالدراهمولو أب ل ا سابقيد " 

 (6)كثيرر لراعلرد "  ربر   كسررها  قد يحصل فري سربكاا و، و  وسبكاا إلخرال الرضة التي فيااالدراهم التي أب لت ، 

كمرا  ارا نقرود القروى المناهضرة لرد ،وبذلك ضمن عبد الملك القضاء على الصورة الدعالية واإلعالمية التي روجرت ل

 مما ضمن لنقوده الجديدة الارعية وا نتاار بين الناط   ضمن موراً جديداً لصناعة نقوده 

  ضريبة الكهنوت .زكا  الخيف والجزية و -3      

 (8) ا، د  أن عمر بن عبد العزيز بعد  لرك أل اهر (7)طال، الحجال في عاد عبد الملك الناط بدفت زكاة الةيل

وقلرة عرددهم ، حين اشتكوا ضرعرام  ، التي أسق اا عنام معاوية الجزية (9)كما وزاد الحجال على نصارى نجران ، 

درهرم ، د  أن عمرر برن عبرد  000 72د فري عارد الةليررة عثمران برن عرران  ، فأعادهم الحجال على ما كانوا يدفعونر

علرى مرا كانرت عليرد فري  علريام الجزيرة، فقد أعراد ن عبد الملك هاام ب أما درهم  000 8، فيما بعد دلى  العزيز ردهم

ممرا ضرمن مروراً   (3)دينرار عمرا كرانوا يدفعونرد  000 1زيرادة  (2)كما زاد على نصرارى قبرر   ؛(1)عاد عبد الملك

 جديداً لتوفير مادة النقود لصناعة النقود الجديدة  

 (4)ان مرن أهرل الذمرة ضرريبةرجرال الردين مرن الكاران والرهبركذلك فر  عبد الملرك علرى 

، ولكن باررط أن يكونروا مرن (6)بعد أن ازداد عدد المترهبين (5)مقدارها ديناراً واحداً على كل منام 

                                                 
   82   ، 7ل  ،تاريخ  ،ال بري  (2)
  11   ،  النقود العربية ،الع   (3)
ـ  68رأط الةرروارل منررذ عررام) ، هررو جعونررة  بررن مررازن التميمرري : كرران عربيرراً فصرريحاً ، وشرراعراً  (4) ـ   78م ) م (،  قتررل عررا688هرر  م( 697هرر

، راجرت وضربم النسرةة لجنرة مرن  جماررة أنسراب العررب، عيد برن حرزم بن أحمرد برن سر؛ علي  269-156،     7، ل  تاريخال بري ، 
  223-212م ( ،   1983هـ = 1403، ) بيروت : دار الكت، العلمية ،  1العلماء بإشراف الناشر ، ل

      p: Ix1catalogoue of the Arab Sassanian A, Walker ,؛    19،   النقود العربية،  الع  (5)
ـ = 4201برد العزيرز ، ، ) جدة : مركز النار العلمي جامعرة الملرك ع في الركر ا قتصادي اإلسالمي قراءات في التراثفيق المصري ، ر (6) هر

   340م ( ،   1999
نارا لرم تكرن دام ، فقرال : " ي لبرون منرد أن يأخرذ الصردقة مرن رقريق، لما جاءه ناط من أهرل الارام  ،أن عمر بن الة اب أخذ زكاة الةيل :يذكر (7)

يضرة علريام فيمرا لرى أ  تكرون فرع، أن طابت أنرسرام بارا  ، فيما بعد ، فقال علي بن أبي طال، :   بأط بذلك، لقبلي " ، د  دند استاار الصحابة 
 ةارط عاررلكرل فر ،بعد ، فأخذ من كل فرط عارة دراهم ، ومن كل واد من الرقيق عارة دراهم ، ولكند في المقابل فر  ألصحاب الةيول 

يكرون فيارا ا مرن العررو ، فحينار د  تعتبرر ،  أجربة في الاار، وللرقيق جريبين ، وعمل بذلك عثمان بن عران ، مالم تكن الةيرل معردة للتجرارة 
لررك فيصررل للبحرروث ، )الريررا  : مركررز الم2، تحقيررق : شرراكردي، فيررا  ، ل األمرروالزكرراة   حميررد بررن مةلررد بررن قتيبررة األزدي بررن زنجويررة ، 

   548 -547م ( ،     1986هـ = 1406الدراسات ، و
   548،   2، ل األموالابن زنجوية ،   ( (8)
     1298،    4، ل معجم ما استعجمنجران : تقت بالحجاز من شق اليمن ، البكري ،  (9)
   78،    فتوح البلدانالبال ري ،  (1)
لحموي  متوسم (  األبيض الاالنحاط الجيد ، وهي جزيرة في بحر الروم ) البحر  قبر   أو قبرط : كلمة رومية ، وهي تعني في العربية (2)
  ؛ 305،    4، ل معجم البلدان، 
لريام ضرعع الرذين عرر  ع ،ما فعلد عمر بن الة راب بأهرل عررب سروط ،األصل في الزيادة التي زادها عبد الملك على نصارى قبرط (3)

 ،ركروا علرى حرالام قبررط فتحرت فتيعود دلى ما  كره  األوزاعي : "دن  ، دهم دليام، وما فعلد عبد الملك على أن يةرجوا مناا بعد نبذهم عا،مالام 
ى لنرا ل : مرا وف روقا ،ى أ  يكتموا الروم أمر المسلمينعل ،وسبعة للروم سبعة للمسلمين ،روصولحوا على أربعة عار ألع دينا

   162  ، البلدان فتوح ،  البال ري  أهل قبرط قم   لذلك زاد عليام عبد الملك الزيادة
   79   ، 2ل ،الة م  ،؛ المقريزي 122  ، الةرال ،أبو يوسع  (4)
  122  ، الةرال ،أبو يوسع  (5)
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كذلك أحصى الحجال فري عارد    (8)ةفكان  لك مانعاً لدخول مترهبين جدداً في األدير، (7)أهل اليسار

كمرا كسرر  ،(9)وأخضرعاا للضرريبة العقاريرة  ، عبد الملك مرا فري األديررة مرن كنروز الرضرة والرذه،

فرري ضرررب كمررورداً مامرراً  سررتةداماا  ؛تسررتعمل فرري األكررل والاررربالترري اآلنيررة الرضررية والذهبيررة 

  (10)الدراهم والدنانير العربية اإلسالمية  

 ز المديو ة والغنا م .الكنو  -4       

ً الرذين كونروا فرقر لم الر،وكلع لاا أهل ا ،قام عبد الملك بتحصيل الكنوز المدفونة  تترولى  ا

ممرا تجرده أو تعمرل مرت ددارة ،  (11)، وتردفت للدولرة الةمرم ، تعمل منرردة عملية التنقي، عن الذه،

وقد عثر في مصرر علرى كنروز الرراعنرة التري منارا  "  ،، وتتولى الدولة نرقتاا  تابعة للدولة األموية

ليعرراد  ، لتصررار  ثررم أخررذت تلررك الرردنانير، (12) "كأناررا رباعيررات علياررا كالسرركة ، دنررانير مضررروبة 

  (13) ضرباا من جديد دنانير بديعة
 

 عبد الملك كران حرافالً برالكنوز مرن ال نرالمالةليرة وأشارت المصادر اإلسالمية دلى أن عاد 

بضرالقة فيرد التي حصل عليارا المسرلمون فري فتوحراتام فري الوقرت الرذي كانرت الدولرة األمويرة تمرر 

حير  عثرر المسرلمون فري مدينرة ه بكثررة فري شربد القرارة الانديرة الذي وجردو الذه، انفقدشديدة من 

ن الرذه، األحمرر منراً مرن الرذه، معارا صرنم مصرنو  مر 300فري كرل زيرر زيرراً  40على (1)الملتان

القررررارة رتوحررررات الترررري أرسررررـلت دلررررى الحـجررررـال مررررـن شرررربد نالم الـغرررر منررررـًا ، وقرررردرت 230يررررزن

وغرنم المسرلمون فري برالد الرروم غنرالم بعرد فرت  مسرلمة برن عبرد ، (2)هم  در 000 000 120الاندية

مثقال حصلت من   000 180وكان مناا  ،مثقال من الرضة والذه،   000 200 (3)الملك  لعمورية

 ،من الرضة والذه،  (6)ثقالم  300 000 1فبل ت غنالمد   (5)  أما حصن السماوة (4)مدناا وقالعاا

   (9)فاري   تحصرى ،أمرا غنرالم فرت  األنردلم    (8) دينرار 000 20 (7)ة المجانرةكما بل ت غنالم قلعر

                                                                                                                                               
)  ،ط   د ،حسرران عبرراط دراجعررد :  ،ترجمررد وقرردم لررد : فرروزي فارريم جرراد هللا  ، الجزيررة واإلسررالم ،دانيررل دينيررت  (6)

    130   ،ت( ( )د  ،بيروت : مكتبة الحياة 
   302   ، 2ل  ، الة م ،  المقريزي (7)
  130،    الجزية واإلسالمدينيت ،  (8)
  214   ، لجماهرا ،البيروني  (9)
   40   ، 1ل  ، الة م ،المقريزي  (10)
  120   ، األحكام  ،؛ الماوردي 348  ، األموال ،ابن سالم  (11)
  213   ،  ثار البالد ،القزويني  (12)
امعرة الملرك ج) الريرا  :  ،ترجمة وتقديم : أحمد خالرد  ، سررنامة ،ناصر خسرو أبو معين القبادياني المروزي  (13)

   101   ،( 1983 =هـ 1403 ،عمادة شهون المكتبات  ،سعود 
ألن بارا  ،ه، اشرتارت باسرم فررل الرذ ،وقيل قري غزنة من الانرد   على نار ماران من بالد السند تقت الملتان :  (1)

لحجرال لررت  افتحت على يد محمد بن القاسم الرذي سريره  ،تسقم فياا الذه،   ث ر بد بيت مقرل مةتوم في سقرد كوة 
 البيرونري  حالياً تقت على نار الاندوط دلى الار  من ديررة غرازي خرانو ،وسميت المنصورة أو المعمورة  ،السند 

 ثرررار القزوينررري ،  ؛247   ، 4؛ ل 267 -253     ،3ل  ، معجرررم البلررردان ،؛ الحمررروي 48   ، الجمررراهر، 
    193   ، المدن اإلسالمية ،أبو حجر  ؛ 121،    البالد

     48   ، الجماهرالبيروني ،  (2)
 دانمعجرم البلري ، تقت في بالد الاام ، وهي بلدة كبيرة  لاا قلعة حصينة و أكثر سكاناا تركمان   الحمو :عمورية  (3)

    381،    تقويم البلدان؛ أبو الرداء ، 581،    4، ل
  371دار الندوة ، ) د  ت( ( ،    ) بيروت :  ،4ل  ، كتاب الرتوح ،أحمد أبو محمد بن أعثم الكوفي  (4)
ة ن تةروم الباديرمرعلى نارر الرررات قريبرة تقت حالياً هي مدنة قديمة   وو ،حصن السماوة : تقت بين الكوفة والاام  (5)

 ،الحمروي   وهي مركز محاف ة المثنى في الجنوب العراقري تارتار بالزراعرة والصرناعة ، ة وبادية الاام بين الكوف
  249   ، المدن العربية ؛ أبو حجر،245،   3ل  ،معجم البلدان 

   145   ،4ل  ، الرتوح ،ابن أعثم  (6)
مرن  تقراء عردة طرر لياً تعد نق رة عبرور عنرد التقت بأفريقية ، وباا معادن ، وأحجار ال واحين ، حاقلعة المجانة :  (7)

،   ليلرردان ثررار ا، القزوينرري ،  349،    4، ل معجررم البلرردانالقيرروان ، باررا  ثررار رومانيررة ودسررالمية  الحمروي ، 
   106،    المدن العربية؛ أبو حجر ، 260

   148   ،الموارد المالية  ،اإلدريسي  (8)
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 الةليررة ضررب ومرصرعة برالجواهر، المالدة المصرنوعة مرن خلريم الرضرة والرذه، مناا ولكن  كر

   (10) عبد الملك من  هباا حلي الكعبة وميرزاباا الوليد بن

 

تري شرجعت وأموال ترم تحصريلاا مرن أهرم المروارد ال وتعد غنالم الرتوحات اإلسالمية من كنوز       

 على دصالح النقود وتعريباا  
 

  جر  .يوول األ -5      

الررذين يمتلكررون أكبررر مقرردار مررن النقررد بررين النرراط أن يضررربوا  فررر  عبررد الملررك علررى التجررار  

ومقردارها مقابرل أخرذ فضرول األجررة،  ،السبالك من الدراهم والدنانير تحرت دشرراف الدولرة المباشرر

أن تروفر أجررة الح ر، ارذا المررد ، حي  اسرت اعت الدولرة األمويرة ب درهم واحد على كل مهة مناا

   (11)والصنا  
 

  رق سك النقود :        
الترري اكتسررباا العرررب مررن  اتبعررت الدولررة األمويررة فرري سررك نقودهررا ال ررر  القديمررة المعروفررة   

وتعتمرد تاريخ صناعة النقود اإلسرالمية     رثة عبرظلت تلك ال ر  هي المتوا الررط والروم حي 

فت ار نقروش الق رت  ،حتى تتأثر السبيكة التي ي ر  علياا بم رقة طر  السك على قوال، السكاك

 :  وقد ثبت استةدام األمويين لنوعين من تلك ال ر ، (1)النقدية واضحة مستقيمة

  ريقة القوالا المح ور  :  -1   

حترى ، ، ويرتم حررر الكلمرات فيارا ب ريقرة معكوسرة وعميقرة  وال، مرن معردن الحديرد أو البرونرزصنعت هذه الق      

د  يتعررذر ، أثبررت عرردم مقدرتررد علررى مقاومررة شرردة ال ررر   ،   ولكررن هررذا النررو  مررن القوالرر،(2) ت اررر النقرروش بررارزة

  (4)ريقة القوال، المحرورةكان أول ظاور للسك ب  م696هـ 76عام   ويرج  أن دنانير (3)استعمالد لمدة طويلة 

  ريقة القوالا المصبوبة :  -2   

صنعت هرذه القوالر، مرن معردن الرصرا  أو الزجرال ، وتارتق عنارا قوالر، أخررى بواسر ة الصر، فري هرذه       

لمرا حققترد هرذه ال ريقرة مرن  ،  األمروي العصررالقوال، الرصاصية   وغلبت هذه ال ريقرة علرى صرناعة النقرود فري 

ولكرن كران لارذه ال ريقرة ،  (5)ان أهماا سررعة الحصرول علرى قوالر، جديردة مارتقة مرن القوالر، األصرلية ك، مزايا 

بدورها تتررك أثرراً علرى  حي التي تناأ من ص، المعادن في القوال،  ، وعيوباا التي مناا حدوث الرقاعات الاوالية 

  (6)السكة مما ي دي ل مم بعض الحروف 
 

                                                                                                                                               
    89   ، ، 9ل  ، والنااية البداية ،ابن كثير (9)
    547   ،البالد  ثار ،القزويني (10)
   454   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (11)
جمعرد  ، ينقروانين الردوان ،؛ أسعد بن ماذب بن مينا بن زكريرا برن ممراتي 637   ، 2ل  ،المقدمة  ،ابن خلدون  (1)

  332  ،م ( 1943= هـ1362 ،) مصر : م بعة مصر  ،ط ، د ،وحققد : عزيز سولاير ع ية 
   637،    2، ل  المقدمةابن خلدون ،  (2)
من فامري ، ، تحقيق : عبد الرح كاع األسرار العلمية بدار الضرب المصريةمنصور بن بعرة الذهبي الكاملي ،  (3)

  17م( ،  1966هـ = 1385ن( ،   ط ، ) مصر : )د  دشراف : محمد عويضة ، د
م 750)  هررـ(365هررـ: 132النقررود و دور الضرررب فرري اإلسررالم فرري القرررنين األولررين ) دبررراهيم القاسررم رحاحلررة ،  (4)

  67م ( ،   1999هـ = 1419، ) القاهرة : مكتبة مدبولي ،  (م 976:
  67،  النقود ودور الضرب ؛ رحاحلة ، 214،  صنج السكةفامي ،  (5)
  68،   النقود ودور الضرب رحاحلة ،  (6)
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 و :ـلعصر األموإدارتها يم ا دور الورب
 

وكانت دور الضرب الرارسية القديمة التي أناهت قبل اإلسالم مستمرة في ضرب النقود التي    

وهي  األموي حي  نالت بعض من هذه المدن أهمية فعربت أسماؤها العصرأشرف علياا الو ة في 

، (1)ورـ، جنرد سابر(6)ميررة، التي (5)، أ ربيجران (4)، اص ةر(3)، بلخ(2)، األهواز (1)كالتالي : نيسابور

   (9)، جي (8)، السوط(7)، زنجان(6)، زرنج(4)، دار بجرد(3)، أرد شيرخره(2)أرمينية

                                                 
، ا قلريم أر  سرالة ، تعرد أحسرن مردنعلرى  ،يثة ، تقرت غررب أقلريم خرسراندرارسية الحلبور بانيسابور : أو نياا (1)

ـ  ه96موية عام مدينة النعيم بالرارسية ، وقد ظار هذا ا سم على السكة األأي كانت تسمى في فجر ا سالم  يرشار 

 592   لتقاسريماأحسن سالمية   المقدسي ، باا  ثار يونانية ورومانية ود، حالياً توجد غرب مدينة مااد اإليرانية و

؛ العرر  ،  801-179،      المرردن ا سررالميةجررر ، ح؛ أبررو 451 -450،      تقررويم اليلرردان؛ أبررو الرررداء ، 

    96،    النقود ودور الضرب؛ رحاحلد ،  158،    النقود العربية
كانت تسمى  اإلقليم ، مدن من أع م ، تعد   وهي عاصمتد، تقت في أقليم خوزستان  ز: أو سو  األهوزاألهو (2)

ية ـلعراقحدود ا، حالياً تقت محا ية بين الز ( فقم هومةتصراً على السكة األموية )األ هرمز شار ، ورد اسماا

   ،يةالنقود العرب ،؛ الع   136،  المدن ا سالميةأبو حجر ،  ؛317     تقويم البلدانأبو الرداء ، اإليرانية  ؛

   39،    الدرهم األموي المعربقابندي والبكري ، ؛ الن189
وخروارزم    وسجسرتان جنوبراً، وكرمرانبلخ : تقت في وسم أقليم خراسران ، حولارا فرغانرد شررقاً ، والرري غربراً  (3)

نرذ ة األمويرة مربت بارا السركى قديماً بكتريم أي بلخ الباية ، اشتارت بكثرة خيراتارا ومياهرا، ضر، كانت تسمشما ً 

  نيرة واسرالميةوتسرمى وزيرر  براد ، بارا بقايرا  ثرار روما ،حالياً تقت غرب مدينة مزار شريع ا ف انيرة ،هـ 114م عا

،    الميةالمردن ا سر؛ أبو حجرر ،  441،   تقديم البلدان؛ أبو الرداء ،  480،   1، ل معجم البلدانالحموي ، 

    97،   النقود ودور الضرب؛ رحاحلد ، 168،    النقود العربية؛ الع  ، 55 – 53  
رت  ب بعد السماها العركانت تسمى برسيلوط ، اص ةر : تقت شمال اقليم فارط ، وهي مدينة قديمة وجليلد ،  (4)

 ره األر صو؛ ابن حوقل ،  22،    فتوح البلدانهـ   البال ري ، 79اص ةر ، ضربت باا السكة األموية عام 

دور والنقود ؛ رحاحلد ، 79،    المسكوكات؛ دفتر ،  163،    عربيةالنقود ال ، الع ؛  266،    2، ل

   95،   الضرب
ر قرزوين  واست شمال شرر  بحرارط ، وهي أقليم يقت في صقت كبير أ ربيجان: تقت في الامال ال ربي من أقليم ف (5)

ت اسرم ا قلريم حملهـ التي 105ة الحديثة أ ربيجان ، ضربت فياا دراهم عام تسمى قديماً دتروبايتن، وبالرارسيكانت 

تقرويم داء ، ؛ أبرو الرر  128،    1، ل معجرم البلردانم   الحمروي ، 1991، وحالياً نالت اسرتقاللاا عرن روسريا عرام 

النقررود ؛ رحاحلررد ،  79،    لمسرركوكاتا؛ دفتررر ، 7-5،     المرردن ا سررالمية؛ أبررو حجررر،  386،  البلرردان

      100،    ودور الضرب
مويرة عرام ضرربت بارا السركة األ، : تقت في أقلريم الجبرال بررارط ، وكانرت تاركل مرت جري أقلريم أصرراان ريةميالتي (6)

النقرود  ، ؛ العر  133،     المردن ا سرالميةالعاصمة طاران   أبرو حجرر ، قرب حالياً تقت بوسم ديران ، وهـ 80

   168،    العربية
ألمويرة اضرربت بارا السركة ، ، وهري مدينرة اشرتارت بكثررة خيراتارا جند سابور : تقت في أقليم خوزستان بررارط  (1)

تقرويم لررداء ، ا؛ أبرو 419،  2،ل معجم البلدانحالياً تقت في مقاطعة خوزستان اإليرانية   الحموي ،  ، وهـ80لعام 

   80،   المسكوكات؛ دفتر ، 171،    النقود العربية؛ الع  ، 315،    البلدان
اسرت ، مال غرب أقليم فارط غرب بحر الةزر ، وهي تاكل مت أ ربيجان والر ن صرقت كبيرر ووأرمينية : تقت ش (2)

م ا موية عرا ضربت فياا السكة ،ليم ركانت عاصمة ا قليم اسماا ديبل في العصر ا سالمي ، ثم عرفت فيما بعد بت

،  كاتالمسرركو؛ دفتررر ،  386 ،   تقررويم البلرردان؛ أبررو الرررداء ، 160،   1، ل معجررم البلرردانهررـ   الحمرروي ، 98

   101،    النقود ودور الضرب؛ رحاحلد ، 30،    الدرهم ا موي المعرب؛ النقابندي والبكري ،  79 
دينرة م وتعتبرر ، أردشيرخرة : تقت في أقليم فارط ، كانرت تسرمى جرور ، وهري احردى قواعرد اقلريم فرارط الاامرة  (3)

؛ أبرو 325،    تقرويم البلردان ، هرـ   أبرو الررداء80ارا السركة ا مويرة عرام ضرربت ب، جميلة كثيرة البسراتين والميراه 

؛  79،    المسرركوكات؛ دفتررر ،  159،    د العربيررةالنقررو؛ العرر  ،  165- 164،   المرردن ا سررالميةحجررر ، 

     96،   النقود ودور الضربرحاحلد ، 
اورة بلردان المجريم ، اشتارت بجبال المل  الذي يحمرل للدار بجرد : تقت في اقليم فارط ، تعتبر من أجل كور ا قل (4)

كرم   أبرو 802هرـ ، تبعرد حاليراً عرن مدينرة شريراز ا يرانيرة 80لاا   تسمى داراب ، بدأت ضرب السكة األمويرة عرام 

، موي المعرب الدرهم األ ؛ النقابندي والبكري ، 191،   النقود العربية؛ الع  ، 331،   تقويم البلدانالرداء ، 

 35   
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كة برردءت ضرررب السرر، زرنررج: تقررت فرري شررر  أقلرريم سجسررتان ، وهرري عاصررمتد ، وتحتررل جررزءاً كبيررراً مررن ا قلرريم  (6)

النقرود عر  ، ؛ ال 343،   تقرويم البلردان؛ أبو الرداء ، 138،   3، ل معجم البلدانهـ   الحموي ، 80األموية عام 

   186،    العربية
  ( 7رقم ) ( هام  نرم الصرحة4قم)، الصرحة رهذه الرسالةان ر التمايد من   زنجان : سبق التعريع باا  (7)
رارسرية قرب نار كرخة ، وكانت تسمى السوسد أو الاوش ، وهي العاصرمة ال، السوط : تقت في أقليم خوزستان  (8)

تعد  وهـ، 80ام عموية ة ، التي احتلاا ا سكندر األكبر ، وأطلق علياا سلوقية، ورد اسم السوط على السكة األمالقدي

داء تقرويم أبرو الرر؛ 252،  2، ل صرورة األر حالياً من أشار المواقت التاريةية واألثريرة برإيران   ابرن حوقرل ، 

  ؛39،   األموي المعرب الدرهم؛ النقابندي والبكري ،189،   النقود العربية؛ الع  ،  315  ، البلدان

Walker, A Catalogue the Arab Sassanian , P:xxviii ؛ www.arabsheart.com.  P: I . 
تسررمى  جرري : تقررت فرري أقلرريم خوزسررتان ، وتارركل مررت التيميررره أقلرريم أصررراان ، وهرري مدينررة كثيرررة النةررل، كانررت (9) 

 ميت بإسرمااال برإيران ، والتري سرشارستان ، وحاليراً هري جرزء مرن المدينرة الكبيررة أصرراان الواقعرة فري أقلريم الجبر

و حجرر، ؛ أبر 315،   تقرويم البلردان؛ أبو الررداء ، 202،   2ل ،معجم البلدانضاحية قرب أصراان   الحموي ، 

 ؛ 35 ،  الدرهم األموي المعرب؛ النقابندي والبكري،  80،   المسكوكات؛ دفتر ، 134،    المدن ا سالمية

Lene-Poole, Catalogue of the collection of Arabic Coins, P: 14  

http://www.arabsheart.com/
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   (8)، الري(7)، هراة  (6)، نااوند (5)، نار تيرى (4)، مرو (3)، كرمان  (2)، سابور (1)سجستان
 

 األمروي العصررفري  أو أما دور الضرب التي فتحت في المدن التي أسساا العرب بعد الرت 

فري النقرود كانت بارا مركزيرة ضررب التي واسم و (3)لموصلوا  (2)والكوفة (1)البصرة مناا تفكان ،

                                         (6) تأسسررررت علررررى يررررد الرررررات  محمررررد بررررن القاسررررم فقررررد (5)شرررريراز  أمررررا (4)هاررررام الةليرررررة عاررررد 

                                                 

سران سجستان : هرو أقلريم  قصربتد مدينرة زرنرج ، يقرت فري الجنروب الاررقي مرن ديرران حرول بحيررة زره برين خرا (1)

ي فررتقرت التري   فيارا جبررل ، كران يسرمى رام شارسررتان ، وعاصرمة ا قلريم زارنررج لةومكرران والسرند علررى أر  سرا

تقرويم داء ، هـ وعلياا اسم )سستان ( المعرب من )سكستان( الرارسية   أبرو الرر09شرقد، ضربت السكة األموية عام 

    38،   الدرهم األموي المعرب؛ النقابندي والبكري ، 320،   البلدان

بت ضرر ،قرديماً شرابور )شراه برور( ىعلى حرو  نارر شرابور األعلرى ، وكانرت تسرم تقت في أقليم فارطسابور :  (2)

  ؛332،   تقويم البلدان؛ أبو الرداء ،  67، 3، لمعجم البلدانهـ  الحموي ، 79 معاالسكة األموية فياا

Lene – Poole , Catalogue of the Collection of Arabic Coins,P:14   

 راسران مرن ال ررب، ومرن الجنروب بحررخكرمان : هو صقت كبير، بين فارط وسجستان ومكران ، يتصل بحدود  (3)

يرانيرة وحاليراً مقسرمة برين كرمران ا  ،ضرربت السركة األمويرة ،ان ، ومن الامال سجسرتانفارط ، ومن الار  مكر

؛ العر  ، 457- 465،      تقرويم البلردان؛ أبو الرداء ،  315،  2، ل صورة األر وا ف انية  ابن حوقل ، 

     الدرهم األموي المعربلنقابندي والبكري ، ؛ ا199-196،      النقود العربية

 و الاراهجانو : تقت في أقليم خراسان ، على نار المرغاب الذي ينتاي دلياا ، وهي قسمان: مرو الررو  ، ومررمر (4)

ين أف انسرتان برحالياً تقرت فري المن قرة الجنوبيرة الواقعرة ، وهـ 79مارجند ، ضربت السكة األموية عام  ى، كانت تسم

؛ العرر ، 457-456،      تقررويم البلرردان،  ؛ أبررو الرررداء315،  2، ل صررورة األر وديررران   ابررن حوقررل ، 

   41،  الدرهم األموي المعربدي والبكري،؛ النقابن199-196،     النقود العربية

مويرة نار تيرى : تقت على نار عرف بإسماا ، في أقليم خوزستان برارط مرن نرواحي األهرواز ضرربت السركة األ (5)

 لعربيرةاالنقود ؛ الع  ، 317،   تقويم البلدانبو الرداء ، ؛ أ251،  2، ل صورة األر هـ   ابن حوقل، 80عام

 ؛ كرري لسررترنج ،42النقارربندي والبكررري ، الرردرهم األمرروي المعرررب ،   80؛ دفتررر ، المسرركوكات ،  301،   

ـ = هر1405، )بيرروت :م سسرة الرسرالة ، 2، ترجمرة : بارير فرنسريم وكروركيم عرواد، ط بلدان الةالفة الاررقية

31985   ، )309   

نارار نااوند : تقرت فري أقلريم الجبرال وسرم جبرال زجرروط جنروبي مدينرة همردان ، وهري مدينرة اشرتارت بكثررة األ (6)

     414،    تقويم البلدانوالبساتين   أبو الرداء، 

 ة منذ فجرسان على نار هرى أو هيرات ، وهي مدينة مااورة باا   ضربت السكة األموياتقت في أقليم خرهرراة :  (7)

ركرز تجراري مهـ   وحالياً تقت في أف انستان قرب العاصرمة كابرل ، وتعرد 91ا سالم ، ورد اسم هراه على سكة عام 

مية ؛ ؛ أبرو حجرر  المردن ا سرال455،   تقرويم البلردان؛ أبرو الررداء، 42،  2،لصرورة األر  هام   ابن حوقل،

 ؛ 42،   األموي المعرب الدرهم؛ النقابندي والبكري ، 201،   النقود العربيةالع  ، 

Lene- Poole , Catalogue of the Collection of Arabic Coins,P : 20. 

( ، ننراجم المعرادملنقود العربيرة (،) مادة ا وارد)م هذه الرسالةالري : سبق التعريع باا   ان ر الرصل الثاني من  (8)

 (  7( ، هام  رقم )53الصرحة رقم )

   27  ، الدرهم المعرب ،؛ النقابندي والبكري   34  ،ان فتوح البلد ،البال ري (1)

Lene- Poole  ,Catalogue of the Collection of Arabic Coins,P:14 
م(      638  هرـ 17الكوفة: كانت ثكنة عسكرية ، تقت غرب نار الررات ، وقت اختيار الجنود العرب عليارا عرام ) (2)

   4،لمعجرم البلردانهرـ  الحمروي ، 79، ضربت باا السكة األمويرة عرام   وقد دزدهرت الكوفة في العصر األموي

  ، النقررود ودور الضرررب ،؛ رحاحلررة 61 ، (96لوحررة رقررم )، العررالمين مسرركوكات، القسرروط وال روانررد؛ 491

93  
عرا ، سميت بالموصل، ألناا وصلت بين الجزيرة وال ،نار دجلة  طرف الموصل : تقت شمال شر  العرا  على (3)

ً  وتعتبر ،وهي مركز محاف ة نينوى ضربت السكة األموية الةاصة باا ،   صرناعية   أبرومن المدن التجارية وال حاليا

  94،   النقود ودور الضرب؛ رحاحلة ، 259 -258،      المدن العربية ،حجر 
 (   14ان ر لوحة رقم )  59  ،  األمة اغاثةالمقريزي ،  (4)
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كانت منتارة قبل الرت  العربري اإلسرالمي بثالثرة قررون  التي -القديمة  دور الضرب الرومانيةومن 

التري وقرد ورثتارا اإلمبراطوريرة البيزن يرة  ،(7)وأفريقيرة ومصرر الارام  منتارراً فري ما كان مناا  -ونصع

،  ضررب النقرود الذهبيرةقرد خصرص فري   خاصة مرا كران منارارقابة شديدة فرضت على تلك الدور 

خل اإلمبراطوريرة البيزن يرة ، لرذلك لرم يكرن فري برالد الارام أي حصرت دور الضرب  في داوالتي 

  (9)األموي  العصرلت تعمل حتى التي ظاإلسكندرية ، و (8)دار ضرب بيزن ية سوى أن اكية

                                                                                                                                               
عرد عرن تبو ، وهي مدينة واسعة كثيررة الميراه والبسراتين واألسروا  ،رب جبال زاجروطتقت في جنوب غشيراز:  (5) 

  157  ،المدن اإلسالمية،أبو حجر ؛329،  تقويم البلدان  أبو الرداء، كم1500العاصمة طاران باتجاه الجنوب
على  حجال بن يوسعفي و ية الفت  السند والاند  ن أبي عقيل : كان قالداً شريراً ،الحكم بن القاسم بهو محمد بن  (6)

    253   ،3ل  ،  البلدان معجم ،؛ الحموي 211   ، 6ل  ،األغاني  ،العرا    األصرااني 
صرية   الديار الم أفريقية : هو اسم أطلقد العرب على الجزء الامالي من قارة أفريقيا ، الممتد من برقة دلى حدود (7)

 ،التررل  ؛ 28    ،النقررود األمويررة  ،حتأملررة ؛  81،    كوكاتسررالمفتررر ، ؛ د122،    تقررويم البلرردانأبررو الرررداء 

   101،    النقود ودور الضرب؛ رحاحلة ،  62   ،  ت ور المسكوكات
  62 ،   ت ور المسكوكات ،التل  (8)
   22  ، النقود العربية  ،الع   (9)
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عمرل ، ثرم عرادت للعمرل بعرد أن  البيزن ري العصررضرب الرلوط النحاسية فري  ومن الدور الرومانية التي

 (6)، جررش (5)، بعلبرك(4)، بيسران (3)أم قيم (2) الجديدة    وضربت باا النقود النحاسية(1) لاادحيا الةليرة عبدالملك على

 (11)  أما  عكا(10)األردن بد ً عناا التي كانت  تنق  اسم اإلقليم (9) طبرية ، (8)، حل، (7)، حمص

وقد زاولرت بعرض   (4)ملة، والر )P . Aelins Hadriaus)(3)الماتق اسماا من  (2)ديليا القدط ، (1)مانع   

والتي يرجعارا بعرض الدارسرين  ،هذه الدور عملية ضرب الرلوط العربية المتأثرة بالنمم البيزن ي 

ل لق ررت مررن الرلرروط العالرردة دلررى ، فقررد عثررر علررى نمررا  األمرروي العصررردلررى الرترررة المبكرررة مررن 

ه الق رت محرورة الصرلي، مع م هذ ات و شارات ورموز وأرقام يونانيةمبراطورهرقل علياا كتابا 

                                                 
 نقالً عن :   ، 27    ،األموية  لنقودا ،ملة احت (1)

               . p: 18 , Syria yzantine Bronze Coinage of B-The Arab,Bates        
(2)    p:   XIII , sUmaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A ,Walker 

  50  ،المسكوكات  ت ور ،؛ التل  90   ، اإلسالمية  النقود ،؛ شما  
مدينرة  ؛ ولم أعثر على معلومات دضافية عرن50   ، ت ور المسكوكات ،التل    ( Gadara)كانت تسمى أم قيم :  (3)

 أم قيم ولعل  لك يعود ألناا مدينة رومانية مندثرة   
ينررة غربرري ناررر األردن  ودلررى الجنرروب مررن بحيرررة طبريررة ، وهرري مد تقررت ( Scythopolis) كانررت تسررمى  بيسرران : (4)

   ،1ل ،  انمعجم البلد ،الحموي  كيلو متر   6من النار حوالي ص يرة  ات بساتين وأناار وعيون ، وتبعد حالياً 

،    ميةالنقرود اإلسرال؛ شرما ، 365   ، لعربيرةالمردن ا ،أبرو حجرر  ؛223،    تقرويم البلردانأبو الرداء ،  ؛527

  ؛ 86

  . p: Ixx ,s Umaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A ,Walker     

(5) .   p: 146 ,) ntine  Coinage Byza –( Arab  ,yzantine Coin B ,Grieson   

.          p: I xx ,s Umaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A ,Walker 

   50   ، ت ور المسكوكات  ،؛ التل  90   ،اإلسالمية  النقود ،شما   ( Gerasa)كانت تسمى  (6)

أحرد  تقت شمال دماق ، وهي مدينة قديمرة ، أصربحت بعرد الررت  اإلسرالمي قاعردة (Emesa )كانت تسمى حمص :  (7)

 ؛ 18،  المدن العربية،؛ أبو حجر304  ، 2ل ،البلدان معجم ،الحموياألجناد   

.  , p: I xx sUmaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A, Walker 
   86،    النقود ودور الضربرحاحلة ،  (8)
ء ، بو الردارية   أطبرية : تقت قرب الجليل برلس ين ، كانت عاصمة اإلقليم الجنوبي لجند األردن على بحيرة طب (9)

    57( ،   87،  رقم ) مسكوكات العالمين ؛ القسوط وال روانة ،223   ، تقويم البلدان
، ميةالنقرود اإلسرال،؛ شرما 105  ، النقرودت ور ،؛ الحسريني 57   ،مسكوكات العالمين ،القسوط وال روانة  (10)

 85   
لى الجنوب مناا خليج عكا دلى الارر  ود ،تقت دلى الامال من مدينة حيرا (polo mols -Ace)  كانت تسمى عكا :  (11)

 ؛ 392   ، المدن العربية ،؛ أبو حجر 144   ،4ل  ،معجم البلدان   الحموي  

.           p: I xxxvi ,s Umaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A , Walker  
الزرقراء ،  ة ، يمرر تحتارا ناررتقت في وسم األردن على جبال ص يرة متقاربر  ( Phide lphia)  كانت تسمى مان :ع   (1)

 أبرو؛ 337،   تقرويم البلردانأبرو الررداء ، وريا (  س -وهي العاصمة الحالية لبردن، يمر باا خم حديدي ) الحجاز 

النقررود ؛ شررما ، 30،   لمينمسرركوكات العررا؛ القسرروط وال روانررة ،  25 -24،       المرردن العربيررة ،حجررر 

    70،   اإلسالمية
 لمقردط أولرىط برلسر ين بارا مسرجد البيرت اقردديليا القردط : اسرم مدينرة بيرت المقردط ؛ تعنري بيرت هللا ، وبيرت الم (2)

ارات كثيررة وعمر ا حجر من الجبال التي عليارا ، كمرا أن بارا أسروا القبلتين وثال  الحرمين الاريرين ، والمدينة كلا

   172- 166،     5؛ ل293   ،1، ل معجم البلدانحسنة   الحموي 
(3) 7)     , p: I xxxvis Umaiyad Coin ,reform  –catalogoue of the Arab  A ,rWalke  
،  سيرة يوممالقدط  يرة سليمان بن عبدالملك بيناما وبينالرملة : تقت في فلس ين على سال منبسم ، أخت اا الةل (4)

 البلدان ممعج، الحموي ، 117  ضربت باا السكة األموية عام  تاتار بالزراعة وصناعة زيت الزيتون والنسيج

     90،   النقود ودور الضرب؛ رحاحلة ، 260،    تقويم البلدان؛ الرداء ،  69،  3،ل
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، (6)لذلك تعد هذه الق ت النقدية فلروط عربيرة مقلردة للرنمم البيزن ري   (5)وعلياا كتابة عربية بسي ة

واضحاً بين صناعة الرلوط النحاسية البيزن ية والبيزن يرة العربيرة مرن حير  د  أن ا ختالف كان 

م الرلرروط البيزن يررة الترري كانررت الارركل د  كانررت األخيرررة منت مررة ومسررتوية السرر   والق ررر بعكرر

 قلردة متواليرةوقد كانت التحسينات األموية على الرلوط البيزن ية الم ، (7)تاققات الحواف باا عميقة

   (8)حتى أصبحت شاراتاا ورموزها عربية خالصة
 

عمليررة ضرررب الرردراهم و الرردنانير العربيررة  تولررت دار الضرررب دماررقأن و كرررت المصررادر        

الةالصة في عاد عبد الملك الذي أشرف علياا دشرافاً مباشراً وحصر ضررباا فيارا حترى  اإلسالمية

،  وكانت مصر تضرب الدنانير على المثقال المصرري قبرل دمارق . (9)سميت الدنانير " الدماقية "

  أمرا ضررب (10)بالرسر اط و  فكان عبد الملك يبع  ألخيد عبد العزيز بضرب الدنانير باإلسركندرية

تعرير، النقرود مترأخرة  فقد كانرت عملبرة  ، واألندلم (1)والم رب أفريقيافي الو يات ال ربية  ودالنق

كرران المسررلمون الررراتحون يتررداولون النقررود األجنبيررة أو الترري ون ررراً ل ررروف الرررت  اإلسررالمي فياررا، 

 (2)ن نصريرد  أن النقرود األجنبيرة شرادت  فري و يرة موسرى بر، حملوها معام من الو يات الارقية 

علرى نقرود أفريقيرا واألنردلم فري  (3)على الامال اإلفريقي ت وراً ملحوظاً د  ظارت عبرارة التوحيرد

شادت نقود المار  والم رب صي ة  ثم ، (4)الوقت الذي كانت نقود المار  قد عربت تعريباً كامالً 

حصرر بعد أن  (5)م 247هـ   105 و الدنانير المارقية و الم ربية عام ارت على الدراهم فموحدة 

 العصررر   وظارررت علررى الرردراهم والرردنانير الم ربيررة فرري (6) هاررام دور الضرررب فرري مدينررة واسررم

 (8) قرطبرة ندلم بدل األو ، (7)القيروان يم بدل مدينة دار الضرب مثل  أفريقيا بدل األموي اسم اإلقل

نير والرلروط التري منارا  كما أن بعض دور الضرب ترردت بضرب ألقاب بعض الةلراء علرى الردنا  

                                                 
  73   ، المسكوكات ت ور ،؛ التل 338  ، مجلة المن مة ية ،المسيح الاارات ،فامي  (5)
    22   ، العربية النقود  ،الع   (6)
  23  - 22،      النقود العربية ،؛ الع   28    األموية النقود ،حتاملة  (7)
    23 - 22،       النقود العربية ،الع   (8)
  454،     فتوح البلدانالبال ري ،  (9)
اليرراً (  ، تمسرى ح164  هررـ 20عرام )رسر اط : هرري مدينرة دسررالمية بناهرا المسررلمون، أسسراا عمرررو برن العررا  ال (10)

- 452     ، البلردان فتروح ،  الربال ري لقراهرة العاصرمة المصررية الحاليرة تقت حالياً بجانباا امصر القديمة ، و
 ، مرةدغاثرة األ ،؛ المقريرزي  263   ، 4 ل ، معجم البلردان ،الحموي  ؛342،    7ل ، تاريخ ،؛ ال بري  453
  59  ، (  89) ، رقم مسكوكات األمويين ،؛ القسوط وال روانة  210  ،1،ل الة م ؛ 55  

ريقيرا علرى تقرت دولرة الم ررب فري أقصرى شرمال غررب أفهي بالد واسعة   تدخل فياا األندلم ، وحالياً الم رب :  (1)
ارر  ومن ال، ومن الجنوب الصحراء ال ربية ، ال رب المحيم ألطلسي ومن ، البحر المتوسم ومضيق جبل طار  

    515   ، المدن العربية ،أبو حجر ؛ 161،   5  ل  معجم البلدانالحموي ، الجزالر   
 تروفى ،مرويين عمرل فري خدمرة األ ،موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللةمي بالو ء : كان قالداً غازياً هو (2)

 (  3وهام  الصرحة نرساا رقم )  ،430  ، جمارة أنساب العرب ،( ابن حزم  716 ـ ه97عام ) 
    423   ، 1ل ، ، ن ام الحكومةالكتاني  (3)
    305   ، صنج السكة ،فامي  (4)
  27   ،  النقود العربية ،الع   (5)
    59  ،   اغاثة األمة ،المقريزي  (6)
كانرت ، م ( 675 هرـ 55األموي عرام ) العصرستقامت في ا ،أسساا عقبة بن نافت  هي مدينة دسالمية ،القيروان :  (7)

ركرز و يرة منسرية ، وهري حاليا هي دحدى المدن الداخليرة الواقعرة دلرى ال ررب مرن مدينرة سوسرة التو ،قاعدة أفريقية 
 ،  ثرار الربالد ،القزوينري ؛ 145   ،  تقرويم البلردان ،؛ أبرو الررداء 227   ،  فتروح البلردان ،الربال ري القيروان   

    17   ،  ، الدينار اإلسالمي؛  النقابندي 103   ، العربية المدن ،؛ أبو حجر  242 
ينرة اليراًهي مدقرطبة : تقت باألندلم بين جبلين في وادي عريض   كانت قاعدة األمرويين ، بارا  ثرار دسرالمية   وح (8)

المرردن ؛أبررو حجررر   33 -32،      موسرروعة النقررودقيسرري   ؛ ال 105     ت ررور النقررودأسرربانية  الحسرريني   
 (    1  ان ر ملحق رقم ) 80 – 79       اإلسالمية
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معردن أميرر  ينار وفلرم فري دار الضررب بالحجرازلق، الةليرة هاام بن عبد الملك الذي نق  على د

وعلرى ضروء مرا سربق  كرره يتضر  لنرا أثرر   (9)م  724هـ   105عام  الحجاز  م را بـ -الم منبن 

سررترادة مررن دور الضرررب الوحرردة السياسررية علررى النمررو ا قتصررادي ، فاسررت اعت الدولررة األمويررة ا 

الساسانية القديمة والبيزن ية الموجودة في أقاليم الو يات في بالد الاام ومصر مت تقديم التحسينات 

الالزمة لاا هذا مت فت  دور ضرب أخرى في المدن الجديدة التي احتضنت عملية اإلصرالح النقردي 

 وساعدت على ازدهاره 

 اإلارا  اإلدار  :  -2     

أن تجعل الدولة األموية في كل دار ضرب ددارة مس ولة من قبلاا عرن  يستلزمضت الوكان 

ا  فري الردار وكان الصرن   ،اإلصدارات النقدية التي حرم على غير دور الضرب الحكومية دصدارها 

يةضعون لرقابة شرديدة مرن الةلرراء و الرو ة الرذين حرصروا علرى تنقيرة الرذه، حترى يصرل لدرجرة 

والنقاء الذي لم يحصل د  بعرد تقردم تقنيرة المل مرة لرلرز الرذه، بعرد أن تردفق علرى  عالية من الصراء

ا  فري دار بلغ مرن تاردد الحجرال علرى الصرن  سبق أن أوضحنا أند   وقد (9)الدولة األموية من األفا  

كمرا ترابت   (1)حرصاً مند علرى عردم دفسراد النقرود علرى النراط ، أند كان يةتم على أيديام  ، الضرب

حتررى امتررازت نقررودهم بتجويرردها كالابيريررة  والةالديررة   ة حرصررام الاررديد علررى سررالمة العيررارالررو 

 ، أن يوسع الثقري أثناء و يتد على العرا  أمر بأ  يضرب درهم يرنقص حبرة يذكر ، (2)واليوسرية

ل فضررب كر وكرانوا مهرة ، ا  ألع سروطفأمر أن يضرب كل واحد من الصن   ، فأخل الصنا  بعملام

    (3) واحد في كل حبة مهة ألع سوط

  

ضاة حتى يتمكن على الدار على درجة قاضي الق   (4)ارفا  ارف أو الم  كما عينت الدولة الم   

ضاة في عاد عمر بن عبد من اإلتيان بالوزن الصحي  للمقدار الارعي للعيار، ويذكر من هو ء الق  

   (6) عرامالً علرى بيرت المرال وضررب السركةالرذي كران  (5)العزيز القاضي  حرق برن حميرد البصرري

وعردة وأدوات  ،اارف عدة ماام مناا " حرظ جميرت الحواصرل مرن فضرة و هر، وسركاكوتكون للم  

                                                 
 p: 20  ,B ,N,  The Numismatic History of Rayya,Miles ,؛  105  ، النقرود ت رور ،الحسريني  (9)
 )A)( 4(  النقرود األمويرة بعرد  ، سرمير شرما ؛278   ، ا موية نقود  ،؛ الارعان 69   ،تعري، النقود ،؛ حال

   149   ،م( 1970هـ  1389) ، 3  ،مجلة المنال ،دصالح عبد الملك بن مروان و أماكن ضرباا
     147     الج رافية التاريةيةلمبارد     (9)
 
 

د نرس ان رالرصل الثاني   235   ، ا حتساب نصاب ،؛ السنامي 454   ، البلدان  فتوح ،البال ري  (1)
 ( 43 -41)تعريع السك ل ة ودص الحاً ( ، الصرحات رقم)

   65  ،النقود ،المناوي  ، 59  ، األمة دغاثة ،؛ المقريزي 455  ،  فتوح البلدان ،البال ري  (2)
    354   ،1ل ، ألواللا  ،الحبة سدط عار الدينار   العسكري  (3)
     33  ، األسرار كاع ،ابن بعرة (4)
ً ان عالمركر ،لحق باقي الصحابة كأبي موسى األشعري  ،حميد أبو مجلز البصري : كان من التابعين  هو  حق بن(5)  ا

معرفترد لقردم خراسران وترولى بارا بعرض األمرور الماليرة  ،شرارك قتيبرة برن مسرلم فري الرتوحرات  ،من علماء البصرة 
 البيران ، الجراحظ؛ 216،  7، ل   بقراتالابن سرعد ، م (    725هـ   106توفى عام )   ،بالا ن المالية والةرال 

   ،4ل  ،98   ،1ل  ،الرريرد العقرد ،( ؛ ابن عبد ربرد 3وهام  نرم الصرحة رقم )  ، 414،   2ل ،و التبين
 )ل ا  ، ط، د ، شررذرات الررذه، فرري أخبررار مررن  هرر، ،؛ عبررد الحرري أبرري الرررالح بررن العمرراد الحنبلرري 195 -149 

   134   ،  ت(( ) د ،بيروت : دار الكت، العلمية 
   134   ، 1ل  ،  شذرات الذه، ،ابن العماد الحنبلي  (6)
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، والمقابلررة بالحسرراب  وتحريررر الرروزن،  (7)وخررتم األتررون ، وخررتم األقررداح ،وصررنت العيررار ، و  ت

  (7) وخ د "

 

 ،يالزمرد الم الحظ، أو متولي دار الضرب الذي ارف  دلى وتنتقل المس ولية بعد القاضي الم          

د  أن وجود كالهما   تتعار  مس وليتد مت وجود اآلخر   ويقوم المالحظ باإلشراف على تعرديل 

ا ظارت كم  (8)سواء كانت دراهم أو دنانير أو فلوط  ،والةتم على الق ت المعدنية المةتلرة، العيار 

الاراهد المراقر،، الرذي " ياراد جميرت مرا حروت الردار بمرا عليرد مرن مامة ت لبت وجود مرا عررف ب

كذلك ت ل، العمل فري الردار   (9)ومقابلتد على الحساب وخ د بذلك عليد"،ومباشرتد دياهم  ،أعمال 

، وفري ومعرفة مقردار وزنارا وختمارا بالقوالر، المعردة لرذلك  صنا  مارة لام خبرة بصار المعادن،

بمعرفرة وزن أصرل السربيكة  يةرتص عملرد بحررظ عيراري الرضرة والرذه، المقدم الذيمقدمة ه  ء 

ً التي تصل دار السك سواء كانت معدن ً خام ا ثم معرفرة وزن الق عرة المعدنيرة بعرد  ،أو ق عة منقوشة ا

وم ابقتاررا بالعيار كمررا عليررد التأكررد مررن السرربيكة  ،قصرراا عنررد السرربك مررن حيرر  الزيررادة أو النقصرران

دعررداد السرربالك فرري األتررون مررة مررن حيرر  نقرراء معرردناا وصرررالد  كمررا عليررد ةتومالغيررر ، و الجررالزة

 حتى   يت ر  دلى السبالك التي بداخلد الرساد الذي قد يحدثد أحد الصنا  ومراقبتاا أثناء العمل فيد

و لك بدط السبالك البارجة د ا قاربت في وزنارا المقردار الاررعي برأن يعمرل فري بيترد عيرار أصرل 

ويودعرد ياربد خرتم الردار وبةرتم  ،ويعلمارا بعالمرات شربياة بعالمرات الردارغيرره  و وفر  من  ه،

فيقوم المستةدمون بعمل عياٍر لتلك البارجة مت باقي السربالك األصرلية، فرإ ا اعتبرروا  ،األتون سراً 

ويمكرن أن اقصرة العيرار علرى غيرر العلرم مرنام   وهري ن ،في مر بةتم البارجرة، وجدوه جالزاً  وزند

األصررلية بالم اوشررة بررأن ت خررذ  طريقررة الصررنا  فرري ال رر  أن تبرردل أورا  الرضررة والررذه،تكررون 

  السحالة الرقيقة وزن قيراط من الرضة وتةلم بالرذه، وتسربك فتكرون سربيكة جرالزة ناقصرة العيرار

اش أو وكرذلك النق ر  (1)وعليد يقت مالمة اخرتالل العيرار ،اك فيعمل على تحضير وزن المعدنأما السب  

ترراح وعملررد نقرر  السرربيكة بحيرر  تكررون مقلوبررة ب ريقررة الحررعلياررا كتابررات ورمرروز ا  أو الر   ب ررال

ويحتال هذا العمل دلى الماارة واإلتقان لذلك يترر  العامل لاا حتى يتمار بكثرة مزاولترد  ،زخرفية 

البتاا، ألجرل وتعرود دلرى صر ،اك الرذي يةرتم السركة قبرل أن تبرردراب ويعرف بالسك     أما الض  (2)لاا

وحرر  شرديد حترى   تتعرر  الق عرة النقديرة  ،راب صراح، مارارة عاليرة لك  بد أن يكون الض  

ألنرد د ا  ؛فال يةتم على سكة مجربة ماما نقص من وزن فضتاا وقرت العمرل ،لل مم أو ا نحراف

                                                 
    48     1  ل لسان العرباألتون : هو الموقد   ابن من ور    (7)
  34،    كاع األسرارابن بعرة ،   (7)
    81   ، ودور الضرب النقود ،رحاحلة  (8)
  34،    كاع األسرارابن بعرة ،  (9)

 
     237     صنج السكة؛ فامي    93   ، كاع األسرار ،رة ابن بع (1)
    198- 194     ، الجوهرتين ،الامداني  (2)
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فرهرا فري وقرد ت لبرت هرذه المارام صررات  برد مرن تو (3)فعل  لك لزمد أن يدفت النراقص مرن أجرترد 

فاري   تقبرل فري توليارا د   مرن عررف باألمانرة والحرر ، مرت ا جتاراد  ،أصحاب المارام السرابقة 

مررت معرفررة تامررة  ، والنزاهررة، واإللمررام بالكتابررة، والمقرردرة علررى تمييررز النقررود الرديهررة مررن الجيرردة

  (4)ووسالل الكاع عناا  ، وطر  استةداماا  ،بالمعادن

مية النها ية للنقود العربية اإلسةالمية المتداولةة يةم الوريةات اإلسةال ماذـ الصيغة  عرض     

 .  بعد اإلصالن النقد 

 (5)م ( : 699هـ / 79)  درهم 

                                                                           بسم هللا ضرب هذا الدرهم بدماق الطوق :   دلد د  هللا              مركز الوجو : 

 وحده   شريك لد                      سنة تست وسبعين                

 ين محمد رسول هللا أرسلد بالادى ود الطوق :  هللا أحد هللا               مركز الظهر :

 الحق لي اره على الدين كلد ولو كره  مد لم يلد               الص               

 الماركون   ولم يولد ولم يكن                         

 لد كرواً أحد                    

  (1)م ( : 697هـ / 77) دينار 

       ينمحمد رسول هللا أرسلد بالادى ودالطوق :     دلد د  هللا            مركز الوجو : 

 ره    كلى الدين كلد ولو وحده   شريك لد                    الحق لي اره ع               

 الماركون                                                         

     تبسم هللا ضرب الدينار في سنة سبالطوق :      هللا أحد هللا الصمد     مركز الظهر : 

  وسبعين                     لم يلد ولم يولد                    

 (2)م ( : 724هـ /  105ام ) دراهم ود ا ير ع

   درهم ـبسم هللا ضرب هذا ) الالطوق :               دلد د  هللا مركز الوجو : 

 وحده                               الدينار ( باألندلم                  

 شريك لد                   

 ن حمد رسول هللا أرسلد بالادى وديم الطوق :هللا أحد هللا                مركز الظهر :

 و كره  الصمد لم يلد                       الحق لي اره على الدين كلد ول                 

 ولم يولد ولم يكن                   الماركون                   

 لد كرواً أحد                     

ية اإلسالمية  فكانت مةتلرة، حي  مناا ما كان يحمل عبارة الصيغ التي على الرلوط  العرب اأم      

و )   ،و ) وعرام السرك (  ،و ) اسم مدينة الضررب (  ،الااادتين : )   دلد د  هللا محمد رسول هللا ( 

   (3)زخارف حيوانية ونباتية محلية ( 
                                                 

    93   ، األسرار كاع ،ابن بعرة  (3)
   299 - 298     ، قوانين الدواوين ،ابن مماتي  (4)
   31   ، موسوعة النقود ،القيسي  (5)
 (  13ان ر لوحة رقم )   201   ،  مجلة اآلثار اإلسالمية ،الع    (1)
   149   ، مجلة المنال ، األموية النقود ،؛ شما 27   ، العربية النقود ،الع   (2)
ان ررر لوحررة رقررم . 89 - 49    (،  95 - 49 -71لوحررات أرقررام )  ، مسرركوكات األمررويين  ،نررايع القسرروط  (3)
(16  )  
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ة أو اإلصررالح النقردي علررى اقتصرراد الدولررة األمويررة سررواء  الزراعرر علررى أثرررالرصررل الثالرر   يحتروي

  الصناعة أو التجارة 

 

 الزراعة :         

 

بد بالنرقد على استصرالح األراضري الزراعيرة  ، باردف ت روير أهتمت الدولة األموية بعد اصالح النقد وتعري

ا قتصاد وتنمية ثروة الدولة وتحسين أوضراعاا الماليرة خاصرة أن الردخل فري العصرر األمروي كران يعتمرد فري األغلر، 

وأشرراف القبالرل ، وبعرض رجرال قرري   ي مامرة للقرادرين مرن أفرراد البيرت األمروالأوكلت على الزراعة ، ألجل  لك 

  سريما وأن األشرراف كرانوا ولذين يمتلكون النقود لاراء األراضي البور من أهل الذمة العراجزين عرن استصرالحاا ، ا

 – 96سرليمان )أخيرد  الوليرد ويرد   قال ابن عساكر :  دن الناط سألوا عبد الملك وابن عبدالملكالةليرة على في  لك يلحون 

ثم يسرألونام أن يرأ نوا لارم فري  ، التي بأيدي أهل الذمة فأبوا  لك عليام من أر  القرى (1)م( ق الت718 - 715هـ   99

؛ أر  صرل  واشرترط الرقاراء أن تكرون   (2)فأ نوا لام على ددخال أثماناا في بيرت المرال  شري األر  من أهل الذمة

   (3) " "   بأط أن يبيعوها دن كانت أر  صل  قال مالك بن أنم :

 

، لمن هو رث لاا واأق ت عبد الملك األراضي التي في بيت المال من التي    ودضافة دلى  لك      

و  رير، أن  لرك أدى دلرى تحرول  راضري الةررال دلرى أراضري   (4) وزراعتاراقادر على عمارتاا 

، مما أثر على مستوى مالية الدولة ، ولكن هذا لم ي ثر على قدرة الدولة فري اإلنررا  ، فقروة  عارية

 وسريلة وأضرحى ، ، وهرو مرا أدى دلرى التوسرعة علرياممو الثروة النقدية في أيردي النراط لنالنقد أدى 

 راضي من أيدي العجم أليدي العرب   األ أدت  نتقال

 

ان ررروا مررا قرربلكم مررن أر  " عمالررد فيقررول لاررم : الةليرررة عمررر بررن عبررد العزيررز يررأمر وكرران        

فرإن لرم ترزر  فأع وهرا  ،م تزر  فأع وهرا بالثلر فإن ل ،فأع وها بالمزارعة بالنصع (5) الصافية

   (6) " عاا أحد فامنحوها،  فإن لم يزر، حتى تبلغ العار

                                                 
 ؛دقت اعاررا  مررا أقت عررد منررد ، ويقررال : اق عنرري دياهررا : أ ن لرري فرري الق ررالت : مرردهررا الق يعررة أو الق عررة : وهررو (1)

، 13، ل ن العرربلساو  عمارة فياا ألحد   ابن من ور ، ، التي   ملك ألحد علياا ، في عرو البالد  زويجوالق الت 
  140     

ي، : عبد تاذب، وترت ، ريرتاذي، تاريخ دماق الكب ،علي بن الحسين بن هبة بن عساكر الاافعي الدماقي  (2)
   184   ،م ( 1979 =هـ  1399 ،) بيروت : دار المسيرة  ، 1ل  ، 2ط ،القادر بدران 

م 1994 =هـ 5141 ،) بيروت : دار الكت، العلمية ، 3ل ،ضب د وصححد : أحمد عبد السالم  ، المدونة الكبرى (3)
   296 - 295     ،باب في بيت أر  الذمي  ،كتاب التجارة دلى أر  العدو   ،( 
   185  ، 1ل ، تاريخ ،ابن عساكر  (4)
 الةرال  بو يوسع أ و  وارث لاا  ، أو ما توا  ، الصافية : جمعد الصوافي ، وهي األر  التي جال عناا أهلاا (5)

ل الصوافي موية ألمواوسنقول في كيرية است الل الدولة األ  358 ،  8،ل لسان العربابن من ور ،  ؛ 57    
 (    124) ديوان الجند (   الصرحة رقم )   في الرصل الرابت أنااء هللا   ان ر

  185  ، 1ل ،تاريخ  ،ابن عساكر  (6)
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بيررت المررال للنوالرر، والبوالررق الترري قررد نرقررات تصرررف مررن خصررص الةلررراء األمويررون ولقررد         

ترم  ( دينرار333 133) أو درهرم  000 000 2 مقرداره ، روي أن مبلغ تصي، األراضي الزراعية 

الرذي  (1)،  عاد هاام بن عبد الملركصرفد في مصلحة الزراعة القالمة قرب النار في الموصل في 

    (2)ال واحين دقامة و  المحالت التجارية   وت الحوانيت غاللذلك وظع 
 

ومت زيادة ال ل، على األراضي الزراعية  ستصالحاا ، ارترعت قيمتارا وزادت عنايرة النراط      

ا بدأ ا هتمام بالزراعة وبت ويرها أكثر من قبل ، ومن أثمان بعض الضيا  واألراضي في باا ، كم

 )أو  (3)دينررررار  000 70الحجرررراز ، والترررري  كرتاررررا المصررررادر فرررري العصررررر األمرررروي مررررا مقرررردره 

 (5)دينرار 4000و خرر ( درهرم  000 900) أو (4)دينار 000 60، ومبلغ  خر ( درهم 000 050 1

  (درهررم  000 300)       أو  (6)دينررار  000 20  كمررا بيعررت ضرريعة بمبلررغ ( درهررم 000 60 ) أو

   (دينار 000 2) أو  (7)درهم  000 30كذلك بيت حالم في المدينة بمبلغ 

 

مررن وعنرردما تملررك العرررب األراضرري الزراعيررة عملرروا علررى العنايررة باررا ، فاشررتارت كثيررر 

مرن أمثرال : الداوديرة حملت أسرماءهم العربيرة اا العرب فملكق اعات الزراعية من ضيا  وقرى اإل
    (10) واألبانية (9)السليمانية و (8)

 

يصرل مرا قد ساهم اتجاه امتالك األر  والضيا  في تحسرين الوضرت ا قتصرادي ، فكران و

، فقرد  جرير، لمرن يجردون فيرد الكرراءة 000 18يق عد الةلراء األمويرون مرن األراضري مرا يقردر برـ 

ق يعرة " بارير المرغراب " التري  (1)باير بن عبد هللا برن أبري بكررةد بن عبد الملك أق ت الةليرة يزي

نالررت عنايتررد بعرردما كانررت لاررالل بررن أهرروز  قرردو ، (2)بمدينررة مرررو بةراسرران   علررى ناررر المرغرراب

  الذي على ما يبدو أند كان قد أهملاا  (3)المازني
 

استصررالح اآلرضرري ، فعملرروا فرري واتبررت الررو ة األمويررون سياسررة الةلررراء مررن أجررل تاررجيت 

  ورد عرن جرير،   700العرا  على من  ا ق اعرات مرن األر  ، فكرانوا يق عرون النراط مقردار 

                                                 
 ،اماألحكر ،  ؛ المراوردي  ،3ل  ،  مررول الرذه، ،؛ المسرعودي 788   ،4ل ،  أنساب األشراف ،البال ري  (1)

  (    125  ااء هللا   ان ر ديوان الصدقات الصرحة رقم )وسنقول في شأن بيت المال في الرصل الرابت ان  167  
    462  ، البالد   ثار ،؛ القزويني  31  ،1، ل  األر   صورة ،ابن حوقل  (2)
ت : ) بيرو ، 4 ل ،ط ، د ، وفاء الوفاء بأخبار دار المص رى ،نور الدين علي أبو الحسن  بن أحمد السماودي  (3)

   1272   ،م ( 1967 =ـ ه1386 ،دار احياء التراث 
    203،   6، ل األغانياألصرااني ،  (4)
   176،    2، ل معجم ما استعجمالبكري ،  (5)
  232،    2، ل معجم ما استعجمالبكري ،  (6)
  383،    2، ل معجم ما استعجمالبكري ،  (7)
 سابأن ،لبال ري األرزة من دقليم لايا   ا وهي أر  تقت  شمال ،الداودية : تنس، دلى داود بن مروان  بن الحكم  (8)

   217  ، 1ل ،تاريخ  ،؛ ابن عساكر  91 ، 3ل ،مرول الذه،  ،؛ المسعودي  311   ،6ل  ،  األشراف
ميرل  14ليارا وهي أر  تقت خلع عذراء من دماق تبلغ المسافة د ،السليمانية : تنس، دلى سليمان بن عبد الملك  (9)

    264  ، 7ل ، تاريخ  ،  ال بري 
 م بنري أميرةمعجر ،وهي أر  تقت بدماق   صالح الدين المنجرد  ،األبانية : تنس، دلى أبان بن مروان بن الحكم   (10)
    5  ،م ( 1970 =هـ 1389 ،) بيروت : دار الكتاب  ،
 
 لم أعثر لد على ترجمة    (1)
   321   ،5ل   ، البلدان  معجم ،الحموي  (2)
هـ 210وفى عام ) ت ،تولى قتل  ل المال،  ،وقيل بن أحوز : كان قالداً شجاعاً قاسياً  ،وز المازني هو هالل بن أه (3)
 (    1هام  رقم )  ، 43   ، 4ل  ، الرريد العقد ،م (   ابن عبد ربد  720  
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الرذي اعتنرى براألر  و حررر  (4)باار بن مسرلم برن عمرر البراهليلالحجال بن يوسع  دأق ع  لك ما

     (5)باار سمي بإسمد نار نار  فياا

 

الح أراضررياا بترروفير األيرردي العاملررة لاررا ، فكانررت تاررجت باستصررالدولررة األمويررة وأهتمررت 

أن قبالرررل قررريم هررراجرت دلرررى  المقريرررزيالاجررررة للرررراغبين مرررن أبنررراء القبالرررل العربيرررة    روى 

الرى خراسران  تنقلركمرا   (6)ألرع حرراث  120، والتي كانت بحاجة دلرى  م728هـ    109مصرعام

  (7)بعيا تام سكنوا وتوطنوا فياا  000 50الكوفة  القبالل العربية في البصرة ومن 
 

فيررذكر أن ع رراء بررن ،  فرري خراسرران القبالررل العربيررة اهتماماررا للزراعررة والررريوقررد أولررت 

وكان الةلراء األمويرون يحرصرون    (9)على ثالثة أنار من بلخ سميت باسمد اتةذ قناطر  (8)السال،

ر العلم والدين والل ة العربيرة فري الو يرات اليعملوا على ن ، على ديراد الكثير من المعلمين والرقااء

خصرص أن الةليررة عمرر برن عبرد العزيرز البعيدة    وكان يصرف لام مرن ماليرة الو يرة نرقرة حترى 

   (10)تدفت كل عام لام ( درهم 500 1 ) أودينار   100 مبلغ قدره ا  ءل

 

فري سرالمية الاررقية وال ربيرة تحرول اإلالو يرات  أقراليم نتج عن استقرار القبالل العربية فيو        

فتحول أبناء القبالل دلرى  ،القبالل من الحياة الرعوية البدوية دلى الحياة الزراعية الحضرية تلك حياة 

الرذي  ، األمرر مرن العجرم  دلرى قروى منتجرة ونتحول أصرحاب األر  األصرلي ، كماأصحاب دنتال 

    (1) الزراعية في العصر األموي تإلق اعياتعري، ا أدى دلى تقليص نرو  أهل الذمة وبالتالي
     

الزراعيرة مرن  راضري  تورجالام ممن منحوا اإلق اعيرا ونوقد تكاثرت جاود الةلراء األموي        

بعد أن كان ا عتماد الكلي قالماً على األم ار التي كانرت برال شرك على تحسين طر  الري وضيا  

لة تصررف مرن ماليتارا علرى حررر األنارار ، والعيرون ، ودقامرة غير كافية للزراعة ، لذلك كانت الدو

قيرل أن والري العررا  زيادة اإلنتال الزراعي  القناطر ، والسدود   وبالتالي سيكون مردود  لك على 

الذابيا  ، والذابي أو(2)الصين بناحية كسكر منااعدة أناار الحجال بن يوسع في عاد عبد الملك حرر

   (3)حولد من أراضي موات   وسابم الذي أحيا ما ،

 

، فرروي أن الحجرال بنرى مدينرة المدن الزراعيرة علرى ضرراف األنارار  الحجال رعم  وأيضاً           

ا يدي العاملة جمت و   (5) قرب نار النيل المةتر  نار الرراتبني مزيد  (4) النيل الواقعة قرب حلة

دينرار  7 666)     درهم أو 000 10بمبلت قدره التي اشترى أرضاا الرعلة لتعمير مدينة واسم من 
                                                 

 لم أعثر لد على ترجمة    (4)
    108   ، 5ل  ، البلدان معجم ،الحموي  (5)
   79،    1، لالة م   (6)
  44   ، 6ل  ، تاريخ ،؛ ال بري 400  ،البلدان  فتوح ،البال ري   (7)
، األشرع   خرل على الدولة  األموية مرت عبرد الررحمن برن، ع اء بن السال، مولى بني اللي  من أهل الكوفة هو (8)

     172  ، 6ل  ،  البداية والنااية ،م (   ابن كثير  704هـ   84قتل عام ) 
     400   ، البلدان  فتوح ،ري البال  (9)
  : ) الريررا  ،ط، د ، الموسرروعة الج رافيررة  انتاررار اإلسررالم؛ 115،    سرريرة ومناقرر، عمرررابررن الجرروزي ،  (10)

    173 - 107م ( ،     1999= هـ 1419 ،جامعة اإلمام سعود 
)  ،8ط ، 3   ، لررة دعرروة الحررقمج ،( األر  والسررل ة ) فرري عاررود الةالفررة العربيررة اإلسررالمية ،مررراد محمررد  (1)

     31   ،م ( 1996هـ   1417
  البحرر تقت في الجان، الارقي في أواخر سقي الناروان الذي يص، فري ،  كسكر: هي كورة سالية كبيرة واسعة (2)

   461   ،4ل  ،  معجم البلدان ،الحموي
 0   320   ، 5ل  ، معجم البلدان  ،الحموي  ؛ 288   ، فتوح البلدان  ،البال ري  (3)
كرز صرناعي تعرد مر، وهي مركز محاف رة بابرل ، الحلة : تقت بين النجع والكوفة وكربالء دلى الجنوب من ب داد  (4)

   241  ، المدن العربية ،أبو حجر ؛ 294   2  ل معجم البلدانالحموي   وتجاري  
     288   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (5)
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   وقرد  705هرـ   86عرامانتاى مرن بنالارا   وأنرق على بنالاا جباية خمم سنين من بيت المال   و( 

 ،ووفررة مالارا، بزراعتارا الحسرنة  أثمرعمل الحجال في استصرالح  راضري وضريا  مدينرة واسرم 

ير  ولقد وجد الحجال عنايتد  (6)  وخصوبة أرضاا م التي كان سقاء 702  هـ 83عام مدينة قم  لتعم 

    (7) فوجد الناط فياا لالهتمام بالزراعة والرالحة، أهلاا من اآلبار
 

مثل نار األنبار الذي توقع العمرل  ،وأعاد الحجال حرر قنوات األناار التي توقرت مجارياا     

فجمررت   ،عمررر بررن الة رراب ةليرررة عاررد البررد بسررب، وعررورة الجبررل الررذي عجررز الرعلررة عررن شررقد فرري 

   (8)وأنرق عليد األموال ال اللة حتى اتمد ، الحجال الرعلة من كل ناحية

  (2)ودعرادة زراعتارا ،السرند والعبيرد الرزنج لرردم الب رال  وتجريرارا (1)كذلك أتى الحجال برزط        

راضيام  مرن  لرك مرا قدمرد وكانت الدولة تقدم المساعدات النقدية للرالحين لمساعدتام على زراعة أ

وقد حصل لد  ، (4)م 704هـ 85عام استوفاها منام  درهم (3) 000 000 2الحجال من قرو  بل ت

   ( دينار  7 1066)   أو(5)درهم  000 16مناا 
 

عية في عاد الوليد برن عبرد الملرك فري العررا  ، حرين وتتابعت دصالحات الدولة األموية الزرا  

فرردم الب رال ، وليد ثمرات الجاد الاا  ، الذي قام بد في عاد عبد الملك ، ق ع الحجال في عاد ال

 000 200)  أو  (6)درهم000 000 3وزر  األراضي التي حولاا بتكلرة بل ت ، وحرر نار السيبين

   ( دينار 

 

بل رت تكلررة العمرل  ، كذلك قام الوالي خالد القسري في عاد الةليرة هاام بإقامة قن رة مااورة

ا منارا :   كما حرر أنارر(7)حسباا من بيت المال ، ( دينار  000 800 ) أودرهم  000 000 12ا با

ً ضياع  كما عمر والصل  نار خالد ، وبارمانا       (8)والمبارك، مناا قرية خالد  ا

 

 دجلةنار والي الموصل بحرر نار داخل البلدة التي تقت غربي بن عبد الملك هاام وأمر الةليرة 

وقرام الروالي بارق قنراة   ( دينرار  333 533 ) أو  درهرم 000 000 8تكلرة العمل بارا بل ت  حي  ،

تنقل من موضرت  ،والعربات التي علياا ال واحين وسم النار ، (9)على النار نصبت علياا النواعير

    (10)آلخر 

                                                 
 ،لكتر،ا) بيرروت : عرالم  ،تحقيرق : كروركيم عرواد  ، تراريخ واسرم ،ز ابن بحارل الواسر ي أسلم بن سال الرزا (6)

    25   ،م ( 1986هـ   1406
    443   ،   ثار البالد ،؛ القزويني  370   ، 2ل ،  صورة األر  ،ابن حوقل  (7)
   321   ، 5ل  ، معجم البلدان  ،؛ الحموي  283   ، البلدان فتوح ،البال ري  (8)
ام المارام الرذي أوكرل دلري  الزط : هم قوة فارسية ص يرة انضمت دلى المسلمين منذ و ية أبي موسرى األشرعري (1)

زء جردلرى نقرل ن بن أبي سريا وقد تناسلوا مما أدى بزياد ،األمنية في البصرة كحراسة دار اإلمارة والمسجد والجامت 
فررالزة  :  لالسررتزادة حررول الررزط راجررت  368   ،البلرردان  ترروحف ،م (   الرربال ري 670هررـ 49مررنام إلن اكيررة عررام )

م( 1993 هـ   ينراير1413رج، ) 2،  8، مج مجلة العصوردسماعيل أكبر ، الزط وموقعام في التاريخ اإلسالمي ، 
     ،135 – 170    

    368   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (2)
    275   ، 3ل  ،معجم البلدان  ،الحموي  (3)
    246   ، 1ل ، األوالل العسكري، (4)
     292 - 291،      فتوح البلدان، البال ري (5)
   292   ،البلدان  فتوح البال ري، (6)
و الرضرل عرار  بأصرولد وعلرق عليرد : محمرد أبر ، الكامل فري الل رة واألدب ،بن يزيد المبرد ي العباط محمد أب (7)

  324  ،م ( 1998= هـ 1418 ،صرية ) بيروت : المكتبة الع ،2ل ،دبراهيم 
    289  ، فتوح البلدان ،البال ري  (8)
د الحسرن برن عبر وهي دو ب تةرق الماء فتدور باا الرحى يديره تيار النار   أبو هرالل ،النواعير : جمت ناعورة  (9)

)  ،1 ل ، 2ط ،حسررن تحقيررق : عررزة  ، التلةرريص ) فرري معرفررة أسرماء األشررياء ( ،هللا برن سررال بررن سررعيد  العسركري 
   340  ،م ( 1993 =هـ 1413 ،بيروت : دار صادر 

    462   ،  ثارالبالد ،القزويني  (10)
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علرى توفيرهرا األمويرة من   ت الري التي حرصت الدولة  وكانت الزراعة تحتال دلى الكثير   

 ، (1)اإلنتررال     فكرران الةليرررة عمررر بررن عبررد العزيررز يناررى عررن بيعاررا حتررى   يتع ررل  ، للمررزارعين

ى بواس ة : الدوالي  فالمزروعات كانت ت رو 
   (5)و السرواني ال ررب (4)والردوالي، (3)والارواديع (2)

ت الدولررة   لررذلك كانرر(7)الايالباررالم لتارر  مررن (6)وكانررت تلررك اآل ت تحتررال دلررى الرجررال و النواضرر 

تحر  على توفير العمال العاملين كرعلرة فري الزراعرة ، ومرن  لرك مرا فعلرد الحجرال الرذي حرر  

يتادد في تجميعام حتى   يتب لوا  وعررف عنرد رب ارم كان و ، تجميت الرعلة من كل النواحيعلى 

    (8)بالسالسل

 

الصرالح الزراعري الرذي تنارده الدولرة وكانت تلك السياسرة التري يتبعارا الحجرال ضررورية ل    

وهجررهم قرراهم دلرى المردن،  (9)آلخرروترنقلام مرن مكران    سيما ما عرف عن الرالحرينواألموية ، 

 ، قرراهمالرالحرين  يلرزممقاومة الاجرات القروية دلى المدن الكبرى كالبصررة ، فكران فقرر الحجال 

ر بعض المر رخين عملرد هرذا بأنرد لريم المرالم وقد بر  (10)اسم قريتد كل واحد منام  على يدةتم يو

تزامن اإلصالح العام للدولرة  عندما (11)الدولة هي التي كانت ت ل، هذا العملدن على  لك وحده بل 

انضرمامام  من العجم لاا، مثل وكثير وانضمام الموالي،  مت الثورات التي يقوم باا الةارجون علياا

   (12)ثورة عبد الرحمن بن األشع  ل

 

كذلك قام بعض أصحاب األراضي بنأجير أرضيام بالدراهم والدنانير لمرن يرلر  بارا ، ولمردة    

 دينرارأو80معينة   من  لك ما ورد عن كراء أر  في العصر األموي لمدة أربت سنين بمبلغ قردره 

   (1)(درهم 200 1 )

 

ة تعررالج نقصرراا بترروفير ت الدولررفكانرر ، الجررواميمكررالبقر و  نواضرر  مررن الباررالمبالنسرربة للأمررا    

لرذلك كران الحجرال يقريم لارا  ،(3)د    مندوحرة للررالح عنارا ، (2)بمنرت  بحارا القادرة مناا على العمل

                                                 
  122   ، األموال ،ابن سالم  (1)
دلو ثرة ، يحمررل الررحدوالم ،والكوفيررة  ،اررا ثالثررة أنروا  : الرارسررية نوهري  لررة لرفررت المراء م ،الردوالي :  جمررت داليررة  (2)

ترراريخ  ،لرردوري ا؛ عبررد العزيررز  209   ، مةتررار الصررحاح ،( رطررل مررن المرراء   الرررازي  400 -600الواحررد ) 
   26،  م(  974 =هـ1394 ،)بيروت: دار المار  ،ط د,  ،(  العرا  ا قتصادي ) في القرن الرابت الاجري

فيارا لرق فري أحرد طروهي  لة  رافعة عبارة عن عرامود تتحررك فوقرد خاربة طويلرة يع ،الاواديع : جمت شادوف  (3)
   ، ريخ العررا تا ،و صعد بقوة   الدوري  بويثقل ال رف اآلخر بالحجارة التي د ا نزل الدلو في الماء امت ،الدلو
63   

موسروعة  )  الةررال ،زكريا بن  دم القرشي  أبي  يحيى  . وهي  لة تدور بواس ة الثور ،الدوالي، : جمت دو ب  (4)
 . 115   ،) د ت((  ،ر المعرفة )بيروت : دا ، ( الةرال

مثرل  لد ء وال ررباويقال لاليل سواني ألناا تمد  ، ، وهي الد ء التي تدلو باا اإلبلالسواني ال رب : جمت سانية  (5)
 ( 1وهام  نرم الصرحة رقم ) ، 117 - 116    ، الةرال ،ويقال فلم الدلو  ابن  دم ،الدلو

   116   ، الةرال ،ر أو الثور او الحمار الذي يسقي عليد الماء  ابن  دم النواض  : جم  ناض  وهو البعي (6)
   288  ،فتوح البلدان  ،البال ري  (7)
  288   ، فتوح البلدان  ،البال ري  (8)
   368   ، فتوح البلدان  ،البال ري  (9)
   464   ، 4ل  ، الكامل ،ابن األثير  (10)
ط   د ،لاالجي اتحقيق : عبود  ، الررل بعد الادة ،قاسم بن علي بن محمد  التنوخي المحسن بن أبوعلي بن أبي ال (11)
   147   ،م (  1978 =هـ 1398 ،) بيروت : دار صادر  ، 2ل  ،
ن يرة بعرد أن كراخرل علرى الدولرة األمو، حمن بن األشع  بن قيم الكندي : كان أميراً وقالداً شجاعاً رهو عبد ال (12)

وراء  الرذي سرعى، سع ند أنقل، على الحجال بن يو، ا  دفت  بالد الترك فيما وراء النار ، ا الراتحين قالدًا من قادتا
    317-279،     7، ل  تاريخ ،م(   ال بري 705هـ   85قتلد عام ) 

وت : ر،) بي 2ط،  الحياة ا قتصادية وا جتماعية في نجد والحجاز في العصر األمويعبد هللا محمد السيع ،  (1)

     74م ( ،   1983هـ= 1403م سسة الرسالة ، 
    15، ) بيروت : دار صادر ، )د ت((،   ط   د  ، المسالك والممالك ،بد دا بن خرعبيد بن عبد هللا  (2)
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الرذي كران يلقري  منارا دلرى الةليررة الوليرد برن عبرد الملركعردد و يبعر   ،ح الر خاصة باا في كسكر

، د  كران الجراموط أكبرر  سبا  علريام، لما شكا لد الناط كثرة هجوم ال بالجواميم على حدود الاام

يزيرد  وكران  (5)جاموسة  000 4وقد بلغ عدد ما وصل الوليد من الحجال  ، (4)عدو لبسود والسبا 

التي عرفت بمستنقعاتاا التي تعد أفضرل  (6)جاموسة بكور كسكر 000 4على قد عثر بن عبد الملك 

  (7)ال، بعد أن قضى على  ل الم ، و لك مكان لتربية الجواميم
 

واستمرت الدولة األموية في دصالحاتاا لوسالل الزراعة والري في البصرة التي كانت تعاني   

 اه، لرذلك كران الرو ة يجتاردون فري تروفير مير وقلة الميراه العذبرة فيارا، من كثرة الملوحة في أرضاا 

دة فري عردد ارا زيرا، والتري نرتج عن الري والارب للناط بالنرقرة علرى تلرك الماراريت مرن بيرت المرال

الرذي بل رت تكلررة  (10)ابرن عمررنارر و ، (9)وسعيد الةيرر ، (8)نار عدي بن أرطأةاألناار، التي مناا 

   (11)درهم 000 300العمل بد 

 

 ات مردن العررا  أصربحت  برأنبمرويين وو تارم فري العررا  ل جاود الزراعيرةالوقد أثمرت    

والثمار التي  الةضروات و الرواكدبلمماوقة الممتلهة وريا  تزيناا األشجار ا، حدالق ومتنزهات 

نرو  منارا الرطر، المعيقلري الرذي  300التمرور بمةتلرع أنواعارا، فكانرت العررا  تنرتج  من أشرارها

  (1)ينس، لمعقل بن يسار الذي حرر النار المنسوب دليد 

 

ي ، وكران ا هتمرام بالزراعرة والررمامرة فري الحجراز فري العصرر األمروي تولى الو ة وقد 

لتوفر النقد الصحي  دور في تضةم الثروات التي تدفقت على الحجاز ، اضافة لتوفر األيدي العاملة 

وتروفير ميراه الرري  ، وتاجيت الةلراء والو ة للزراعة ، األمر الرذي سراعد  علرى ازدهرار الزراعرة 

بحررر اآلبرار  م 710  هرـ91والارب ، فيذكر أن الةليرة الوليد أمرر واليرد عمرربن عبرد العزيرز عرام 

    (2)وعمل الروارة في المسجد النبوي ، بالمدينة 

 

                                                                                                                                               
    38   ،اإلشارة  ،الدماقي  (3)
    15   ، والممالك المسالك ،ابن خر ادبة  (4)
   208   ، 1، ل  صورة األر  ،ابن حوقل  (5)
   15   ،  والممالك لمسالكا ،بة دا ابن خر (6)
     23   ،البلدان  فتوح ،البال ري  (7)
ـ   ه 99ز عام ) تولى دمارة البصرة للةليرة عمر بن عبد العزي ،هو عدي بن أرطأة الرزاري : كان أميراً شجاعاً  (8)

،   5ل  ، ال بقرات ،ابن سعد م(  720هـ   102م ) مال، بواسم عاقتل على يد معاوية بن يزيد بن ال( ، و م 718
   149 - 146     ، 8ل  ، األشراف أنساب ؛ البال ري، 341

د اإلمرارة لعرد ترولى ،عرف بحسن سيرتد وتعبرده ، هو سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : كان أميراً أموياً  (9)

فترروح  ،ي م (   الرربال ر 750هررـ   132ر أبرري ف رررط عررام ) قتررل يرروم نارر ،وهاررام ، ويزيررد ، كالوليررد : مررن الةلررراء 

   25   ،2ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير 195   ، 7ل  ،األشراف  أنساب؛ 270   ،البلدان 
فتوح  ،  البال ري  هو عبد هللا األكبر بن عمر بن عبد العزيز : تولى دمارة البصرة للوليد بن يزيد بن عبد الملك  (10)

   219   ، 8ل  ، أنساب األشراف ؛  366  ،البلدان 
    219،   8، ل  أنساب األشرافالبال ري ،  (11)
 ، التقاسريم حسرنأ ،؛ المقدسري 240   ،1، ل  صورة األر  ،؛ ابن حوقل 324   ،2ل ، تاريخ ،اليعقوبي   (1)

وهرام   ( ،15حة رقرم )البحر  الصرر هذاوان ر التمايد من  ؛ ،233   ،5ل  ، ال ابة أسد ،؛ ابن األثير 118  

 (   5رقم )
،    ي الحجازالحياة ا قتصادية وا جتماعية فوان ر بالترصيل السيع ،   663   ،  البلدان فتوح ،البال ري  (2)

  43-58   
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 مردجارداً كبيرراً فري اإلصرالحات الزراعيرة، فرأمروا بفي بالد الاام بذل الةلراء األمويون و 

التري أجررى لارم  (3)، كأهرل مدينرة الرملرة القنوات المالية دلى المدن التري تعراني مرن قلرة المراء لرديام

أمرا  ،لتروفير الميراه العذبرة  ، كمرا عملرت لارم الصرااريج الم لقرة ،عبرد الملرك عرين برردة سليمان بن 

العديرد مرن األنارر على حررر هاام الةليرة  وعملوحرر اآلبار   ، والبرك  ،الةليرة هاام فاتةذ القنا 

  (5)فقررةناررري الانرري و المررري بررإزاء الرقررة والرا   مثررل (4)لتزويررد أهلاررا بالميرراه العذبررة، فرري دماررق 

 ،التري قلرت فيارا الميراه  (7)  كما عالج هاام ماكلة النراط فري حرسرتا(6)وتجري مياهد في الاوار  

إليصررالاا للضرريا   (9)وأمررر بعمررل الماصرريات ، (8)لمررا سررألد النرراط أن يجررري لاررم سررقاء لمسررجدهم

   المحتاجة لاا 

، نترت باا القاصي والرداني: " فاذه األناار التي يأن هاام قال بعد أن رأى دصالحاتدويذكر 

 (2)   وبنرى هاررام مدينررة الرصررافة(1) فرري الجررداول و المواصرري "وينقسرم مناررا المرراء دلررى األراضرين 

، وبنى لد باا داًرا يقال لاا الزيتونة لكثرة  واتةذ لاا الحدالق والبساتين، وأجرى لاا المياه،  بالبادية

   (3) أشجار الزيتون باا
 

كما حرر مسلمة  ،م( حرر نار األردن 744 -743هـ   126 -125بن يزيد )  ويذكر أن الوليد   

والقرى القريبة مناا بعد أن سألد أهلاا أن يحرر لام  (4)بن عبد الملك ناراً من الررات ألراضي بالم

   (5)، فحرررر لاررم الناررر الررذي سررمي باسررمد " ناررر مسررلمة "  الناررر علررى أن يجعلرروا لررد ثلرر  غالتاررم

 التين والزيتون  والقمر  والارعير مناا (6)  صالحات الزراعية في الاام محاصيل كثيرةوأثمرت اإل

كما وكثر فري جبرال برالد الارام قصر، السركر و  ،والرمان والتراح والليمون  والذرة والعدط والرول

   (7)أشجار الصنوبر 
 

                                                 
   260،     تقويم البلدان؛ أبو الرداء ،  69،    3، ل معجم البلدانالحموي ،  (3)
    69   ، 3ل  ،  عالبلدا معجم ،؛ الحموي  149   ، فتوح البلدان ،البال ري  (4)
 ،  خده مت نارر بلرحي  يلتقي برواف، الرقة والرافقة: تقت في الامال الارقي من الجزيرة العربية على نار الررات  (5)

ً  وهي ،التي تقت بقرب بحيرة األسد، بالقرب من المدينة المعروفة بالرقة  نرة يوأسرماا مد ،مركرز محاف رة الرقرة حاليرا

  193-192،      المدن العربية ،جر حأبو  ؛ 59 -15،     3، ل معجم البلدانالحموي ،  الرشيد  
   164  ، 1ل  ،  شذرات الذه، ،ابن العماد الحنبلي  (6)
   241   ، 2ل  ،معجم البلدان  ،حرستا : هي قرية من قرى دماق على طريق حمص   الحموي  (7)
   419  ، 5ل  ، معجم البلدان  ،؛ الحموي  36   ، 8ل  ،   رافأنساب األش ،البال ري  (8)
المصررص الرشررع ، وأخررذ  مرردهررا ماصررية ، وهرري مررن مصصررت الارريء ، أمصررد ، وأو المواصرري  الماصريات : (9)

    58-84،     14، ل لسان العربابن من ور ، وهي  لة لارم المياه من األر   القليل مند ، 
  246   ،1ل ، تاريخ ،ابن عساكر  (1)
ى سوريا دللداخلية بفي مدينة تدمر السياحية اغربي الرقة ، وتعرف برصافة هاام ،  وحالياً تقت الرصافة : تقت  (2)

أبو الردا ،  ؛47،  3، ل معجم البلدانالحموي ،  كم  80تبعد عناا مسافة ، والامال الارقي من العاصمة دماق 
  179   ، لمدن العربيةا ،أبو حجر  ؛ 270،    تقويم البلدان

  47   ،3ل  ، لبلدانا معجم ،؛ الحموي 138   ،8ل ، تاريخ ،ال بري   (3)
ة قريب ناا، كما أ ، وهي أول مدن الاام من العرا نار الرراتالام ال ربي ل بالم : تقت  بين حل، والرقة على  (4)

أبو  ؛ 269،   انتقويم البلدأبو الرداء ،  ؛283   ،1ل  ، معجم البلدان ،من الحدود الاامية التركية   الحموي 
    193   ، المدن العربية ،حجر 

  328   ،1ل  ،  البلدان معجم ،؛ الحموي 156-155     ، البلدان فتوح ،البال ري  (5)
   158   ،1ل ،  ألر ا صورة ،ابن حوقل  (6)
 رةدراسا ت في تاريخ الحضا ،ال  حسان علي ح ؛ 170- 158     ، 1ل  ،  ألر   اصور ،ابن حوقل  (7)

   402-401     ،م ( 1989 =هـ 1409 ،) بيروت : دار الناضة  ، اإلسالمية
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 ، (8)لحيا  الدالمرةأما في مصر فقد اتبعت الدولة األموية في دصالحاتاا طريقة الري على ا   

لررذلك زادت مررن اهتماماررا بحرررر التررر  وتقسرريم الحيررا  وبنرراء الجسررور لرردفت خ ررر الريضرران الررذي 

عبرد الملرك أخيرد فري عارد بن مرروان فوضرت الروالي عبرد العزيرز ،خصصت لد هيهرة تاررف عليرد  

كان أكبرر مرن و ،م  716  هـ  97عام  (9) وضت مقياط  خر في الجزيرةكما    ،مقياط للنيل بحلوان 

فري عارد الةليررة وويردخل بزيادترد دلرى الرسر اط    (10)وأكثر اسرتعما ً  د  يقريم فري منرع ، السابق

    (12)بالزراعة  (11)ليعملوا في الحوف الارقي ، تم نقل القبالل العربية من قيمبن عبد الملك  هاام

العرردط ومحاصرريلاا والقم  والكترران والاررعير كرر مصررر بمحاصرريلاا الاررتويةعرفررت وقررد      

أقرراليم  كمررا تررم نقررل أنرروا  مررن المزروعررات دلررى  (1) قصرر، السرركر والق ررن والقمرر  ا سررتوالية مثررل

   (2) د الملك دخول النةلة دلى األندلمعبالوليد بن التي شادت في عاد الو يات ال ربية 

 

 الصناعة :      
دولررة لررى سريولة النقرد فرري خزينرة اللرم يقتصرر المارررو  اإلصرالحي ا قتصرادي الررذي اعتمرد ع      

ررفت علررى استصرالح األراضري الزراعيرة ، وتنريرذ ماراريت الررري ،  األمويرة علرى النرقرات التري ص 

زجرال و ال ،والتحرع المعدنيرة ودنما امتدت  ثاره لتامل الصناعة مثل  تعرير، ال رراز ، واألسرلحة 

 الرةار والةزف والرسيرساء   
 

الرذي قرام برد عبررد  ي ترأثرت باإلصرالح النقررديج مرن أهررم الصرناعات الترتعتبرر صرناعة النسريو       

الملك، د  تزامن قراره حول اإلصرالح النقردي مرت فرك ا حتكرار البيزن ري عرن مصرانت النسريج فري 

  (3) األقماة الحريرية بانتال تلك التي اشتارت  سيما وبالد الاام ومصر  
 

 :  (4)تعريا الطراز -1      

رغبرة عبرد عري، ال راز على أورا  البردي واألقماة الحريريرة متزامنًرا مرت جاء قرار تو

فرضرررتد الدولرررة البيزن يرررة ، وهرررو مرررا سررربق أن الرررذي الملرررك الرررتةلص مرررن ا حتكرررار ا قتصرررادي 

ق رل  ه رو  }ن   ية من القرر  ن يوكانت بداية التعري، كلمات عربية بسي ة مثل : الااادت ، (5)وضحناه

ررد   صررادي بعررد   ثررم ت ررورت العبررارات مررت الت ررور السياسرري وا قت(6)الحمررد هلل   محمررد    {ّللا   أ ح 

، فأصبحت الوصالل السل انية م رزة بال راز الملكي الذي ينروه بقردر  بسراا أو اإلصالح النقدي 

                                                 
   57 ، 1ل  ،الة م  ،المقريزي  (8)
لماء ، ط باا االجزيرة : أو جزيرة مصر ، هي محلة من محال الرس اط ، وسميت جزيرة ألن النيل د ا فا  أحا (9)

    139،    2، ل معجم البلدانالحموي ، اط   وحال بيناا وبين الرس 
 5ل  ، م البلدانمعج ،ي منع : هي مدينة قديمة باا  ثار فرعونية باقية دلى اآلن د  تعد من مناطق اآلثار   الحمو (10)
،   214   
علرى  ملالحوف يعني القرية  ويقصرد برد الحوفران الاررقي وال ربري ، وهمرا متصرالن   ويارتالحوف الارقي :   (11)

رمررا عررين شررمم الترري تسررمى محرراف تي القليوبيررة و الارررقية ومرردينتي الرياررمل حاليرراً قرررى ومرردن كثيرررة بمصررر  و
  p :www.dictiionary_alislam.com ,1   ؛322،    2، ل معجم البلدان الحموي   والعري 

   57   ، 1ل ، الة م ،المقريزي  (12)
   36   ،1ل  ،المحاضرة  حسن ،السيوطي  (1)
  39   ، اإلسالم في مجده األول ،لمبارد  (2)
 . 280  ،العالقات ،فرل  (3)
 ى المكانيضاً علال راز : هو علم الثوب   وهو لرظ فارسي معرب   فيقال : طرز الثوب شكلد ، وت لق الكلمة أ (4)

    104     9  ل لسان العربالذي تنسج فيد الثياب الجياد   ابن من ور   
أثيرت  آلراء التيسالمية وااألسباب والدوافت الداعية لتعري، النقود اإل) هذه الرسالة الرصل األول من ان ر  (5)

   (36-32حولاا( ، الصرحات رقم ) 
   ،1ل ، اللاألو ،؛ العسكري  241  ، فتوح البلدان ،؛ البال ري 232  ، 2ل ، عيون األخبار ،ابن قتيبة  (6)

 ، ربردي ؛ ابن ت 58  ، 1ل ، حياة الحيوان ،؛ الدميري  336  ، 2ل ، لمساو لمحاسن واا ،؛ البياقي  352
     237  ، 1ل ،الة م  ،؛ المقريزي  193؛  1ل ،النجوم الزاهرة 
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أو دنعررام علررى الررو ة والعمررال والجنررد، ومررن تلررك ، وظيرررة ل ترردمررن يارررفد الةليرررة بلبسرراا عنررد و ي

   (7) اسم المارف عليااو اسم مدينة دار ال رازو عالمات خاصة بدو ات اسم الةليرةالعبار
 

 حرررت يـرـعلرى الكلمرات العربيرة التولم يقتصر الت ير الذي اسرتحدثد األمويرون علرى ال راز       

برل ظارررت مميررزات  فحسرر، (1)والرمرروز المسريحية  المنسروجات مررن ال رراز األجنبرري كرـ الاررارات

 :في نواحي عديدة تتمثل في التالياألموي  العصربية اإلسالمية في للحلة العر

 

ً ومرا كران منارا مةصصر ،أو ً : التميز الواض  برين مرا كران ينسرج مرن أقمارة لثيراب الرجرال         ا

األمروي  العصررقبل  مي ، ويذكر أن التنقيبات األثريةللنساء بمةتلع طبقات المجتمت العربي اإلسال

ثر عليد من مالبم قديمة لعارود غرابرة أو معاصررة لالسرالم يمكرن التمييرز برين مرا لم تثبت أن ما ع

   (2)للرجال وما كان ينسج للنساء مناا كان ينسج 

 

ا بما يتناس، مت الرذو  العربري اإلسرالمي الرذي اثانياً : الدمج بين األنماط األجنبية وت ويع

 ،يجمررت الق رت المعدنيررة واألحجرار الكريمررةفررال راز الرارسري الرذي  ،يجمرت برين البسرراطة والرةامرة 

د  أن مرا يميرز النسريج األمروي ظارور  ،أمكن ت ويعرد مرت الزخرارف القب يرة التري تتسرم بالبسراطة 

كمرا أن األشررطة الزخرفيرة أصربحت  ،الاريم الزخرفي في وضت أفقري برد ً مرن الوضرت الرأسري 

    (3)ير، وأصب  الاريم الزخرفي من الحر وليست مضافة، منسوجة 

 

ثالثراً : القيمرة الماديرة وا جتماعيرة العاليرة التري تمتعرت بارا الوصرالل العربيرة األمويرة الترري 

  (4)كانت بمثابة مكافزت وجوالز وخلت تقوم مقام النقود 

 

وتةصيص مارف على كل  ،رابعاً : الرصل بين دور ال راز الةاصة بالةلراء في القصور

  عبرد الملرك  نـكان على دار ال راز فري عارد هارام بر (5)ن أبي خالديذكر أن جنادة بو ،دار لل راز

    (6) وكان أسمد موجوداً على الثياب الااشمية 

 
فكانرت تقروم بالعر،ء  ،وأما دور ال رراز العامرة التري أقامتارا الدولرة األمويرة خرارل القصرور 

لمنرازل مرن الرررش و ولمنسروجات ا ،األكبر من طرز المنسوجات واألقماة التري كانرت لكرل النراط

                                                 
   708  ، 2ل  ،المقدمة  ،ابن خلدون  (7)
 =ـهرر1421 ، )أبرروظبي : دار السررويدي للناررر والتوزيررت ،2ط ، ترراريخ الرنررون اإلسررالمية ،محمررد يوسررع خضررر  (1)

  37   ،م ( 2000
)  ، ، د  ط ( ب ريق-بيزن ري -ومراني ر -ونراني ي -طراز األزياء في العصور القديمرة ) فرعروني  ،سلوى هنري  (2)

   29  ،م ( 2001=هـ 1421 ،مصر : مكتبة األنجلو المصرية 
  39   ، تاريخ الرنون ،خضر  (3)
    24  ، 7ل  ، ال بقات ،ابن سعد  (4)
 أعثر لد على ترجمة   لم (5)
  760  ، الوزراء والكتاب  ،الجااياري  (6)
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  يقول المقريزي : " د ا صرنت بارا شريء مرن السرتور واألكسرية والثيراب مرن الصروف أو (7)الستور 

 (2)  كما كانت الثياب تحمل ب اقرة(1)فال بد أن يكون مكتوباً على  لك مضوا جيالً بعد جيل " ،الق ن

ذكر :" أن على سرتور ي (3)الاحن  رقم، واسم الصانت ، وعلياا كتابة باكل طولي فياا  اسم المدينة 

كانررت علياررا  (6)  ويررذكر أن كسرروة الكعبررة(5) فرري واسررم مكترروب علياررا ممررا عمررل ببصررنا " (4)الكلررة

اسرم مدينرة  ،اسم الةليررة، بركة من هللا ، بسم هللا  : حمد هلل وتسبيحد وتكبيره ،عبارات مكتوب فياا 

   (7)رز الكسوة اسم القالم على ط ،التاريخ الاجري  ،دار ال راز

 

، وابنرد الوليرد ، وقالردهما وعبرد الملرك  ،يزيد برن معاويرة ، و : معاويةوكان الةلراء األمويون

ويمنحونارا عنايرة فالقرة ومما ي يرد  لرك  (8)ينرقون على كسوة الكعبة من بيت مال المسلمين  الحجال

م كانت من الديبال الذي 710   هـ91ما رواه ال بري من أن كسوة الةليرة الوليد بن عبد الملك عام 

     (9)لم ي رى مثيالً لد 
 

 

 (10)بيروتام: بالد الافي وي ديمة التي ظلت تعمل في العصر األمدور ال راز القناحية ومن        

 علرى ق عرة الرذي عثرر (12)اإلسكندرية التي بارا دار ل ررز الوشري  و في مصر فكانت  (11) صيدا، 

ومن    (3)دار طرز الةليرة (2)تنيم ، كما كانت  (1)دلى الوليد بن عبد الملك األموي العالد دمن نسيج

ا مررن نالررت شررارتا، وويين فرري العنايررة باررا عنايررة قالقررةسرراهم بعررض الةلررراء األمررال ررراز الترري دور

                                                 
   709  ، 2ل ، المقدمة ،ابن خلدون  (7)
   237  ، 1ل ، الة م (1)
   67  ، مةتار الصحاح ،الرازي  (2)
 ،شرودي  ديد الرتحقيق : عبد الحم ، اآللة واألداة وما يتبعاما من المالبم والمرافق والانات ،معروف الرصافي  (3)

   35  ،م (  1980 =هـ 1400 ،دار الرشيد للنار  ،) العرا  : وزارة الثقافة واإلعالم  ،ط  
   103   ،13، ل لسان العرببن من ور ، االكلة : هي الستور التي تكون مربعة الاكل ، تةاط كالبيت    (4)
    97،    2، ل لسان العربمن ور ،  نبابصنا : هي قرية من قرى واسم ، تصنت باا الستور    (5)
 مرم(2اش نحرو )يبلرغ سرمك القمر ،م( من القماش 875كسوة الكعبة : تحتال الكسوة الاريرة حالياً في صنعاا دلى )  (6)

يبلرغ طولارا )  ( ق عرة و16مرن)  ، أما حزام الكعبة فيتكرون انة من القلت األبيض أو أكثر، ويضاف دليد القماش كالب

 p:1,hani.netg-www.drم( من األر    9ويثبت الحزام عادة على ارترا  )  ، سم(94سم( وعرضاا ) 61
   38،   ،  أحسن التقاسيمالمقدسي ،  (7)
 هللا؛ عبررد 569   ، 6ل  ، الرريررد  العقررد ،؛ ابررن عبررد ربررد  251 - 250    ، 1ل ،مكررة  أخبررار ،األزرقرري  (8)

و  لوم اإلنسانيةكلية اآلدب والع ، ة جامعة الملك عبد العزيزمجل ،كسوة الكعبة في العصر المملوكي  ،عقيل عنقاوي 

لناراط م راهر ا ،؛ دبرراهيم عبرد العزيرز الجمري  4   ،م( 1985هرـ   1405)  ،5مرج  ،جدة : مركز النار العلمي 

 ، عزيرزجامعرة الملرك عبرد ال مجلة  ،م( 750 -661هـ   132 -41ا قتصادي في مواسم الحج في العصر األموي ) 

  165   ،م (  1994هـ   1414)  ،7مج  ،جدة : مركز النار العلمي  ،ية اآلدب والعلوم اإلنسانية كل
   165    ،جامعة الملك عبد العزيز ، م اهر النااط ا قتصادي؛ الجمي  ، 26،   8، ل  تاريخال بري ،  (9)
ل البحر يمتد دلى داخ، ى لسان صةري بيروت : تقت على ساحل البحر المتوسم في منتصع الساحل اللبناني عل (10)

معجرم  ،لحمروي تعرد مركرز تجراري وثقرافي   ا ،عاصمة الدولة العربيرة اللبنانيرة حالياً هي و، وهي ميناء  ،المتوسم 

  436   ، المدن العربية ،؛ أبو حجر 525   ، 1ل  ،  البلدان
 علرىي وهر ،كرم 45التري تبعرد عنارا حروالي  ، بنراني دلرى الجنروب مرن مدينرة بيرروتلصيدا : تقت على السراحل ال (11)

؛ أبرو 374   ، 3ل  ،  البلردان معجرم ،  الحمروي  ذي يصرل العاصرمة برالجنوب اللبنرانيال ريق المعبد الرليسي الر

  449   ، المدن العربية ،حجر 
  ؛165   ، 3ل ،  مرول الذه، ،المسعودي   جمعد وشاء ، وهي الثياب التي باا شيء من الذه، الوشي : (12)

   221  ، 15، للسان العربابن من ور، 
،  ل التعليميةط  ، ) مصر : مركز الكت، الجامعية والمدرسية والوسال ،د ،  النسيج اإلسالميسعاد ماهر ،  (1)

   (17ن ر لوحة رقم )ا   27  ، م(  1977هـ = 1397
قاا   الررمررا فري شررر، وين الررمرا ودميراط مررن البرر مرا برر : هري جزيرررة مصررية فري البحررر المتوسرم قريبرة تنريم  (2)

   51  ، 2ل ، البلدان  معجم ،الحموي 
   266  ، 5ل ،   العقد الرريد ،ابن عبد ربد  (3)
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 والرملرة   (4) دمارق التري عرفرت بأقمارتاا الحريريرة "الدمقسرية " المنسوجات التري حملرت اسرماا 

بكثرة دور الصباغة للمنسوجات الحريرية التي أناهت بعرد المسرجد فري عارد سرليمان التي اشتارت 

 (7)ديبق  مصانت دمياطأخيراً و ،(6)بالوشي الجيد االتي عرفت اليمنو   وكذلك الكوفة(5)بن عبد الملك 

أما صناعة المنسوجات في عاد هاام بن عبرد الملرك فقرد شرادت ت روراً ملحوظراً نتيجرة    (8)و ش ا

الحبرررة الق نيررة  (10)الوشرري والسررراد و  (9)عمررل الةررزوهررو مررا قلررده النرراط عنررد  ف   ، هتمامررد باررا 

   (11)والكتانية واألكسية والمرارش ال نافم 
 

اقتنراء الوصرالل والق رت  مرناألمروي   العصررفري  -بعد اإلصرالح النقردي  -الناط قد تمكن و 

في ويتبراهون باررا، كرانوا يتنافسرون فري ارتردالاا  االتري كرانوا يرتةررون بارا ، كمرالنسريجية الرراخرة  

التي توضت فياا مالبسام مرت ال يروب (13)ويمتلكون لاا الصناديق المزخرفة،  (12)المواسم واألعياد 

  وكران ال ير، (15)  والتي ياتم الناط بارالاا بالنقود الكثيرة ،  (14)  الةلو المتنوعة مثل: العربية 

لتحررترظ الثيرراب  فرري الصررناديق ، المالبررمالمنسرروجات ومررت توضررت  باررافرري أوعيررة خاصررة يجمررت 

   (16)برالحتاا الع رة 
  

ةرام مرن  المرواد ال مرن حير  أمكرن تنويرتوقد أثر ثبات النقد وقوتد علرى صرناعة المنسروجات  

دمج برالتي ترم اسرت اللاا الحرير، والق ن ، والكتان ، والمعادن الرضة والذه، ، واألحجار الكريمة 

 الرديبالو  ، (2)المزرك  و (1)الدمقم  مركبةجديدة مما أدى ل اور مواد أخرى مناا ببعض  بعض
(3)    

 

كرذلك تنوعررت األصرربا  الترري كثيررراً مررا ت صربغ باررا المالبررم ل ررر  الزينررة  ومناررا : اللررون 

الذي روي أن عردداً غيرر قليرل مرن الرجرال  (4)العصرر، والورط المستةرل من الزعرران األصرر 

                                                 
قاء بن محمد ؛ عبد هللا أبو الب298،   5، ل ، لسان العرب؛ ابن من ور  198،   1، ل التلةيصالعسكري ،  (4)

م ( ،   9231هـ = 1341، د ط ، ) مصر : الم بعة السلرية    سن الاامنزهة األنام في محاالبدري الدماقي ، 

    66م (      1980هـ = 1400، ) بيروت : )د ن (    معجم األلراظ الرارسية؛ السيدادي شير ، 364
  149   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (5)
    : 165  ، 3ل  ،  مرول الذه، ،المسعودي  (6)
    14  ، 5، للسان العربوهي بلدة مصرية من دمياط  ابن من ور، ق ، دبق أي التص كلمةديبق :من  (7)
   423،    3، ل معجم البلدانالحموى ،    أميال   3ش ا : تقت على شم البحر ، وت بعد عن دمياط  (8)
 لسان، ورالةز:جمعد خزوز ، وهي الثياب المنسوجة من الصوف والحرير، ويقال لبالعاا خزاز  ابن من   (9)

   60،   5،لالعرب
    616،    7، ل لسان العربالةيام   ابن من ور ،  ، ويقصد باا :السراد  : كل ما أحاط بايء  (10)
 304   ، 2ل ، عيون األخبار ،ابن قتيبة  ال نافم : مرردها طنرم وطنرسة ، وهي البسم  ات الةمل الرقيق  (11)

،  عرربلسران ال، ابرن من رور ، 709   ، 2ل ، المقدمرة ،؛ ابن خلدون  74  ، 4ل  ، معجم البلدان  ،؛ الحموي 
    150،    9ل
 ،  جامعة الملك عبد العزيز، م اهر النااط ا قتصاديجمي  ، ؛ ال 599 -598،     7، ل  المرصلعلي ،  (12)

  163   
 ،1ل ، األوالرل ،العسركري  الةلو  : هرو طير، معرروف يتةرذ مرن الزعررران، وت لر، عليرد الحمررة والصرررة   (13)

  142،  5، ل لسان العرب؛ ابن من ور ،  333 
)  1ل ، ط  د، تحقيرق : عبرد السرالم هرارون  ، الحيروان  عمرو بن بحر بن محبوب أبرو عثمران الكنراني الجراحظ  (14)

  208   ،م ( 1996 =هـ 1416 ،بيروت : دار الجيل 
   671-166،     1، ل  األغانياألصرااني ،  (15)
   25   ،  الل ة فقد ،الثعالبي   (16)
   198   ، 1ل ، التلةيص ،العسكري   الدمقم : ينتج من دمج الحرير ا بيض مت الكتان  (1)
   78   ، معجم األلراظ ،شير   المزرك  : ينتج من دمج الحرير مت الرضة والذه،   (2)
  197  ، 1ل ، التلةيص ،العسكري   ينتج من دمج الحرير مت رقالق الذه، الديبال :  ( (3)
ن لسررا ،؛ ابررن من ررور  342   ،1ل  ،األخبررارعيررون  ،؛ ابررن قتيبررة 219؛    90  ،الل ررة  فقررد ،الثعررالبي  (4)

   101  ، 7ل ،  العرب
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 حجرارة النرورة  واللون األبريض المسرتةرل مرن  (5) مسلمين في الدولة األموية لبسوا المصبو  بدال
وعررو   أما اللون األحمر فمن نبرات أورا  شرجر الحنراء  (7)من شجر الوسمةواألزر  النيلة  ، (6)

ي الصردف البحرري الرذ مرن محراراتفاألرجرواني البنرسرجي والصربغ و الارديد الحمررة ،الرروة نبات 

   (8)الموريكم يسمى 

 

وكان اللرون األحمرر األرجرواني مرن األلروان المحببرد للزينرة  خاصرة فري المنسروجات التري 

أن الةلرراء األمرويين اشتارت بد كالق يرة المعروفرة عنرد العررب مرن ثيراب الارارة ، والرذي ع ررف 

ألوان أخرى والذهبي    هذا دلى جان، اللون   يكسوناا للناط ، ولثياب البالط الةالفي  هاخصصو

   (9)واألسود  واألخضراألبيض  عرف عن الةلراء واألمراء والقادة استدامة لبساا هي
 

ومررن أشررار ثيرراب المنسرروجات الحريريررة المصررنوعة مررن الةررز فرري العصررر ا مرروي الحلررل 

دنيرة  انيرة  والعاليم، وكرذلك الحلرل  (10)النجرانية التري كران أهرل نجرران ي دونارا كضرربية لبمرويين

  لرذلك كران النراط (11)وعمامة ودزار وقميص تعد كسوة كاملة مكونة من  رداء والتي  والمعافرية ،

يرتةرون باقتنالاا ، والحصول علياا وارتدالاا   أما ثياب الوشي فكانرت معروفرة وجيردة تكرون مرن 

   (1)كل لون

 

األكسية البررد التري لحرير ومناا أما ثياب الةز فكانت غالية الثمن ومنسوجة من الصوف و ا        

ى على الكتع و  (2)في الاتاء  يتلحع باا وتكرون دمرا   (3) تعلق على الرقبرة  أما الم ارف التي ت رم 

  وكرذلك  (4) ى الةلرراءالزي الرسمي الذي ترتديد الوفود عنردما تقردم علر ، تعتبرومضلعة أمة  ة  

  (6) امغاية اإلتقان واإلحكفي  التي كانت (5)الةمالص

 

الق نيرة وكرذلك الرريم    (8)والسرحولية (7)وقد  كرت المصادر ايضاً القمصران البريض الق رن        

  أمرا العبراءات المةملرة الق يررة والملونرة (9) والملونرة  المصرية  ات الق عة الواحردة اللينرة الرقيقرة

    (10) يرتدياا الرجال فو  مالبسام ولاا كمينف

                                                 
   176،    6؛ ل 401 -138،     5، ل  ال بقاتابن سعد ،  (5)
   172   ، 1ل  ، معجم البلدان ،الحموي  (6)
   346   ، 4ل ، معجم البلدان ،موي الح (7)
بيرروت  ،15، ط  مجلة الار  ،تاريخ الحرير في بالد الاام  ،غستون دوكوسو ؛ 11،   معجم األلراظ  ،شير  (8)
   281 -280(     م1912هـ   1330) 
   373،    8، ل  أنساب األشرافالبال ري ، ؛  239  ، 2ل ، تاريخ ،اليعقوبي  (9)
   516  ، عزيزجامعة الملك عبد ال،  م اهر النااط ا قتصادي ،  ؛ الجمي 60،   فتوح البلدان،  البال ري (10)
   174،   19، ل  األغانياألصرااني ،  (11)
   392،    15، ل لسان العربابن من ور ،  (1)
    218،   5، ل  ال بقاتابن سعد ،  (2)
    443-343،     1، ل  عيون األخبارة ، ابن قتيب ؛127،    4، ل ال بقاتابن سعد    (3)
؛ المقدسي ، 194،   3، ل مرول الذه،؛ المسعودي ، 473 -344،     1، ل عيون األخبارابن قتيبة ،  (4)

   321،   1، ل لتلةيصا؛ العسكري ، 419-352،       أحسن التقاسيم
،   5ل،  لسان العرب  ابن من ور ،  الةمالص: جمت خميصة : وهي كساء من الةز سود وحمر ولاا أعالم (5)

158   
   275،  2، ل معجم البلدانالحموي ، ؛ 220،    فقد الل ةالثعالبي ،  (6)
   220،    فقد الل ةالثعالبي ،  (7)
 ،2، ل  نالبلدا معجمالقمصان الق ن السحولية تسمى الةرتان ، وهي تنس، دلى قبيلة سحول اليمنية   الحموي ،  (8)

  275   
     ، يم أحسن التقاس ،؛ المقدسي  198   ، 1ل ، لتلةيصا ،؛ العسكري 220   ،  الل ة فقد ،الثعالبي  (9)

سان ل ،؛ ابن من ور  451   ، 5ل ، 275   ، 2ل ، 203   ، 1ل  ، معجم البلدان  ،؛ الحموي   324-420
   158   ، 5ل  ،العرب 
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واألنسررجة المتعررددة األنرروا   لقالنررموالبرررانم و ارترردي الرجررال العمررالم ولت  يررة الرررأط ي

واأللوان ، وتقوم طريقة لبساا كما روي عن سعيد بن المسي، أند كان " يعرتم وعليرد قلنسروة ل يررة 

يرترردي الرجررال فرري منررازلام للتبررذل     و(11)بعمامررة بيضرراء لاررا علررم أحمررر يرخياررا وراءه شرربراً " 

فري العصرر األمروي  يرتردي الرجرال   كمرا  (12) السروداء والبيضراءوف الملونرة قمصان الةز والص

ومرررن  لرررك مرررا روي أن سرررعيد برررن المسررري، لررربم  التبررران الق نيرررة الرضراضرررة الواسرررعة، السرررراويل

 وأمرا األلحررة  (3)لريم لرد سرا  ترربم بربراط التكرك  (2)مناا ما كان دلرى الركبرة، والتي  (1)السراويل

     (4)الاعار و الدثارفمناا   النوموقت ية أغ التي تستعمل ك
 

الكتران وكانت ثياب العمال والحرفيين والرقراء تتميز بالبساطة والرخص في موادهرا كرالق ن و      

البتوت أو البرت الصروفية أو مرن ثيراب الرقرراء كرالعبراءات واألكسرية كانت ما ك   (5) الةي و الثقيل 

 70 000   كرر أن الةليررة سرليمان أعترق  (6)في الاتاء والصريعتصل  كسوة التي الوبرية ال لي ة 

ة الصروف التري يرتردياا   كما يوجد منارا العبراءات الةارن (7)وألبسام البتوتمابين مملوك ومملوكة 

كان قد لبسد العذاب و  ومن فر  عليام، كانت لبم أهل السجون التي  الةانة الرالحين والمسوح 

  (8)ةليرة سليمان بن عبد الملكمحمد بن القاسم بأمرمن ال
  

مرن التميرز فري ثيرابان التري  النسراء ومكن اإلزدهرار ا قتصرادي الرذي عاشرتد الدولرة األمويرة        

  سريما وأن أدوات والرجرال  ثيرابمنسوجاتاا لتعدد حاجتان لاا  مما أع ى لاا تميرزاً عرن ت تعدد

وهري  ،البررود الق رالعفري صرناعتاا ومنارا   دخلرتمرن الق رت المعدنيرة واألحجرار الكريمرة  الزينة

 ات الرراء  الجبابو   (10)اليمنية والحرير  والحلل    (9)غالية الثمن تكون ضمن مار بعض النساء 

الررذي المجررول  فمنارراأمررا القمصرران النسررالية الق نيررة الترري ارترردتاا المرررأة العربيررة    (11)ال اليررة الررثمن

  أما المرأة (12)وهو شبيد بالقميص الاامال الذي ترتديد الرارسيات  ،تجول بد في بيتاا وقت الةلوة 

                                                                                                                                               
(10)  

    611 – 50،      3، ل ال بقاتبن سعد ، ا
    139 -138    ،  5، ل ال بقات،  سعدابن  (11)

   205  ، 1ل ، التلةيص ،؛ العسكري 56  ، 1ل  ، الكامل ،المبرد  (12)
   139،    5، ل ال بقاتابن سعد ،  (1)
اب كتر ، صرحي  ،؛ البةراري 49  ،5ل  ،  األشرراف نسابأ ،البال ري ؛ 139،    5، ل ال بقاتابن سعد ،  (2)

  218   ،الل ة  فقد ،؛  الثعالبي  1063  ، (  5853حدي  رقم )  ،باب السراويل  ،ط اللبا
 ،مالبرم النردامى فري العصرر العباسري ،؛ صرالح حسرين العبيردي 288  ،12ل  ،  لسران العررب ،ابن من رور  (3)

  223   م( ،1973هـ   1392، ) 29مج  ، مجلة سومر
    216،    5، ل لسان العربابن من ور ، ؛ 180،    5، ل ال بقاتابن سعد ،   (4)
  88  ،15؛ ل 170   ،5ل  ،  لسان العرب ،؛ ابن من ور 196  ، 1ل ، التلةيص ،العسكري  (5)
  256  ،2ل  ،البلدان  معجم ،الحموي ؛ 218،   5، ل ال بقاتابن سعد ،  (6)
 ، فقرد الل رة ،الثعرالبي  401  ،4ل  ، الرريرد العقرد ،؛ ابن عبد ربد  261  ، 1ل  ، األخبارعيون  ،ابن قتيبة  (7)

  13   ،2ل  ، العرب  لسان ،ابن من ور  ،؛62 
  203  ،4ل  ، الرريد  العقد ،ابن عبد ربد  (8)
  221   ، 1ل ، التلةيص ،؛ العسكري 296  ، 2ل ، تاريخ ،اليعقوبي  (9)
م ) حردي  رقر ،براب لربم القسري   ،ب اللبراط كترا ،  صرحي  ،؛ البةراري 145   ، 7ل  ، ال بقرات ،ابن سعد  (10)

5828 )،  (5838)     1061    
؛  1061،    (5842( ، ) 5840، حرردي  رقررم ) برراب الحريررر للنسرراء  ،كترراب اللبرراط  ، صررحي  ،البةرراري  (11)

ابن  ؛06   ، الل ة  فقد ،؛ الثعالبي 207  ، 1ل  ، التلةيص ،؛  العسكري 420   ،التقاسيم  أحسن ،المقدسي 
    318  ،7ل ،العرب  لسان ،من ور 

عررب ال لسان ،؛ ابن من ور 221  ، الل ة  فقد ،؛ الثعالبي  207 -206     ، 1ل ، التلةيص ،العسكري  (12)
   82   ، 12ل  ،
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والقصرير الرذي   ، ال ويرل ويسرمى الارو رالقميص العربية في الاام فلبست تحت ثوباا أو درعاا 

            (13)ترتديد المرأة  ويسمى القرقل، ب انة لد 

و المقرانت الرقررا  مررن  عناررا مرن الحريررر البرررانم الملتصرقة بالثيرراب أو المنرصرلةكمرا لبسررت النسراء 

   (1)و الق ن  الحرير
 

التري تعررف  دقد شاد تنوعراً ملحوظراً فري أنسرجت األمويصرأثاث البيوت العربية في العوكان        

السرتور والمررارش التري تبسرم علرى األر  تحرت  مثرلا في القصور الرارسرية االعرب على مع م

الحمراء الموشاة  والردراريك  ات الةمرل  ال نافمو (3) لمةملة الملونةوالزرابي ا (2)الملونة األثاث 

   (4)القصير والحلم الرحول 

 

مررن األثرراث الررذي  غنررى عنررد فرري أي قصررر أو بيررت مررن البيرروت العربيررة فرري الوسررالد  انررتوك       

األرمنيرة  التي فري قصرره الوسرالد  سليمان بن عبد الملكالةليرة فرش العصر األموي  فيذكر أن من 
(5)   

 

نالررت  ، فقرردالصرروفية  والكتانيررة الرالقررة الجررودة و  ات األحجررام المةتلرررة الةيررام أمررا أكسررية         

" القوراء المست يلة و المربعة " امناو، بن مروان  عبد الملكالةليرة صناعتاا عناية جيدة في عاد 

   (6)والتي صنعت لحاجتد دلياا في الترحال 

       

 :  األسلحة والتحآل المعد ية-2      

اتسررعت رقعررة الرتوحررات اإلسررالمية ، وامترردت مررن الماررر  دلررى الم رررب، وواجررد األمويررون    

وترذكر المصرادر بعرض األعداء في معارك متعددة ، لذلك اهتمت الدولة األموية برالجي  وتسرليحد  

ملة ضد كابل بل رت نرقتارا ح في حملتين األولىعلى أسلحة الجي  اإلسالمي  التي صرفت التكاليع

 (7)درهرم  000 000 7بل ت تكلرتاا  الثانيةالحملة و  ( دينار  66667 66 ) أو  درهم000 000 1

   (8)لاندا القاسم على بن رفت على حملة محمددينار ص(  667 666 46 ) أو

 

ال الرمراح  السريوف  و نصر التري مرن أهمارااهتمت الدولة األموية بأمر األسلحة المعدنيرة كما    

ن الحديد فري مناجمارا ، لرذلك عرفرت  تصرنيت  السريوف التري والةناجر  والسكاكين ن راً لتوفر معد

ي اشرتارت بمصرنوعاتاا الجيردة  لبنري حنيررة باليمامرة التر والحنريرة فري جبرل بنري أسرد القساسية مناا

أمررا الرريمن    (1)ن البحرري فرريالمعروفرة عررن مدينرة الةررم الواقعرة  والسريوف الة يررة  والرمراح الةررم

و القلعرة التري أ أجود أنروا  السريوف السريالنية القلعيرة فرياا، فنالت ت بيت السيوف فياا شارة كبيرة 

                                                 
 ، 1ل ، التلةرريص ،؛ العسرركري 86   ، فقررد الل ررة ،؛ الثعررالبي  85  ، 3ل ،  العقررد الرريررد ،ابررن عبررد ربررد  (13)

   82   ، 12؛ ل47  ، 1ل  ،العرب  لسان ،ابن من ور  207 
 ،3ل  ، معجررم البلرردان ،الحمرروي ؛ 79،   د الل ررة فقرر ،؛ الثعررالبي 367 -380  ،   أحسررن التقاسرريم ،المقدسرري  (1)

   118  ،7ل  ، العرب  لسان ،؛ ابن من ور  86 
  267  ، داةواآل األلة ،؛ الرصافي 361  ،14ل  ، العرب  لسان ،ابن من ور  (2)
  77  ،  معجم األلراظ ،؛ شير 254 ، 5؛ ل 18  ،10؛ ل 24  ، 7ل  ،  لسان العرب، ابن من ور (3)
   194  ، 4ل  ، لسان العرب ،ابن من ور  (4)
   51   ، 5ل  ، العرب  لسان ،؛ ابن من ور 340  ، 5ل  ، ال بقات ،ابن سعد  (5)
   710   ، 2ل  ، المقدمة ،؛ ابن خلدون  47  ، 4ل  ،البلدانمعجم  ،الحموي  (6)
  32  ، 8ل  ، تاريخ ،ال بري  (7)
  85  ، 4ل  ، البلدان معجم ،الحموي  (8)
ل  ، ياألغران ،؛ األصررااني 266 - 130     ،1ل  ، الكامل ،المبرد ؛  85،    6، ل  ال بقات ،ابن سعد  (1)
 ، ؛ القلقارندي 345  ، 5ل  ، معجم البلدان ،موي ؛ الح 45،   1ل ، صورة األر  ،؛ ابن حوقل 11   ، 7

   48   ،نااية األرب
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أمررا بررالد الاررام فتعررددت فياررا السرريوف   (2)والترري تسررتورد حديرردها مررن الانررد  ترغرر، فياررا العرررب ،

ومررن  (4)المارررفية (3)م م تررةالمارراورة المعروفررة بصررالبتاا الترري نررذكر مناررا  سرريوف ماررارف الاررا

  (8) و قلعرة جبرل الارام األسربان القلعيرة  (7)الدمارقية و (6)األريحية  البصرية  ومن أريحا (5)بصرى

وتسررمى محلررى بالرضررة  فبعضرراااألمرروي بجمررال وروعررة م ارهررا،  العصررروامتررازت السرريوف فرري 

واألمثال الاعبية بماء الرذه، ، وكذلك الةناجر التي كانت ت رزعلياا اآليات (9) لسيوف المرضضةا

   (10)كما كان يكت، علياا عبارات عربية : " فالن جار فالن "  ،
 

 (11)ومن األسلحة األخرى التي  يحتاجاا الرارط السالح التام اللباط الذي يتكون من  التررط   

   (16)والتليسة (15)و المقرا  (14)واإلبر والمقصع (13)والبيضة (12)والدر 

نقاررت علياررا اآليررات ،   الترري اشررتارت باررا العرررا  ودماررق (3)والم رررر (2)أمررا الجوشررن(1)كررذلك

   (4)واألحكام واألشعار
 

كانرت   (5)حي  يذكر أن  طرطروط  مدن الث ور باألموال والسالح مدوكانت الدولة األموية ت   

ندما دخلرت الجيروش ع  و لك  م965هـ   354 عام لعمل باا باقياً حتىداراً لعمل السالح الذي ظل ا

   (6)البيزن ية وأخذت السالح والمال الذي كان قد جمت منذ أيام بني أمية 
 

                                                 
  370  ، 1ل  ،  العرب لسان ،؛ ابن من ور 143   ،2ل  ، الحيوان ،الجاحظ  (2)
 جارة الحجراز وك الواقعة في أقصرى الارمال السرعودي لبتقت قرب تقرية من قرى البلقاء في حدود الاام   م تة :  (3)

  149   ،المدن العربية  ،أبو حجر  ؛ 220    5  ل  البلدان معجمالحموي   
  275  ،  ثار البالد ،؛ القزويني 455  ، 4ل  ، الرريد العقد ،ابن عبد ربد  (4)
ورها كم   وتارتار بقصر141 صمة السورية دماق حوالياوتبعد عن الع ،النقرة الةصي،  ل: تقت في سا بصرى (5)

    178   ، المدن العربية ،؛ أبو حجر  440  ،1ل  ،بلدان ال معجم ،الحموي القديمة   
وهري   ن كم من نابلم في الامال الارقي، فري ال ررف ال ربري ل رور األرد37على مسافة برلس ين أريحا : تقت  (6)

؛ 651   ، 1ل ، البلردان معجرم ،الحمروي كرم   276ةرض عن س   البحرر حروالي وتن ،البوابة الارقية لرلس ين 
  347  ، المدن العربية ،جر أبو ح

   363  ،نزهة األنام  ،أبو البقاء  (7)
  112  ، 1ل ، النبوية السيرة ،ابن هاام  (8)
  23  ،المرضض بالرضة دلى أجل  السيعباب بيت  ،كتاب الصرف  ،3ل ، ، المدونة ،مالك بن أنم  (9)
  266  ،1ل  ، الكامل ،المبرد  (10)
لمعدن ا،ثم أصب  من وهو السالح المتوقى بد كان يصنت من الةا،   ،و تراط ،وتروط  ،الترط: مررد اتراط (11)

فيرق و؛ 220  ، 2ل ، لسران العررب ،و القرز    ابرن من رور  ،والررر   ،لد عردة مسرميات : الجحررة والرو     و
 - 240     ،م(1986=هررـ1406 ،) بيررروت : م سسررة الرسررالة  ، الجنديررة فرري عاررد الدولررة األمويررة ،الدقرردوقي 

241   
بة بن مسرلم اشتار قتي ،وهو رداء من الحديد مصقول لد  يل ولد مسميات مناا : المراضة  ،الدر  : مررد درو   (12)

  369  ، 3ل  ،العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد  24  ،7ل  ،ال بقات ،باستدامة لبساا   ابن سعد 
 تحررت القلنسرروة لتقرري الرررأط مررن ضررربات السرريوف   ابررن توضررت علررى الرررأط ،البيضررة : مصررنوعة مررن الحديررد  (13)

  65   ،11ل  ، لسان العرب ،من ور 
    123   ،12، ل العرب لسان ،ابن من ورالمقصع: مررد مقاصع ، وهي  لة حديدية تستةدم للكسر   (14)
  71   ،12، ل العرب لسان ، لة حديدية تستةدم للق ت   ابن من ور  ،المقرا  : مررد مقار   (15)
 التليسة: لم أعثر لاا على تعريع     (16)
   318   ،البلدان فتوح ،البال ري  (1)
ن ور م؛ ابن 313   ، 2ل  ، األر   صورة ،هو لباط لحماية الصدر   ابن حوقل  ،الجوشن :  معناه الوسم  (2)
   240   ،3ل  ،العرب  لسان ،
؛  64 ،   11، ل لسران العرربديد على الررأط ، ابرن من رور ، الم رر : هو ال  اء الذي يلبم تحت بيضة الح (3)

  241   ، الجندية ،الدقدوقي 
  241   ، الجندية ،الدقدوقي  (4)
وهي على  ،وياقاا نار األردن  ،بحر المتوسم ناحية ال ربلتقت على ساحل اهي مدينة ساحلية ، وط : ططر (5)

 تعد الميناء ،كم عن مدينة دماق 258لبنانية و لعن الحدود ا كم30تبعد  ،لبنانيةلمقربة من الحدود السورية ا
 951  ، المدن العربية ،؛ أبو حجر30  ،4ل  ،معجم البلدان  ،السوري الثاني بعد الال قية  الحموي

     219   ، ثار البالد  ،القزويني  (6)
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وقد ساهم توفر المعادن الثمينة الرضة والذه، في ت وير صناعة الحلي فري العصرر األمروي    

خاصة بعد ضررب النقرود الجديردة وتوحيردها وتعيرين مقردارها ، ومرن تلرك الحلري عمرل الةرواتم مرن 

رضة وخرزها حي  يقوم صاح، العمل بصقل الرصو  التي دما أن تكون من نرم معدن الرضة ال

  ودمرا أن يكرون فرص الةراتم مرن جيرد الجروهر أو  (7)والرص من الور  ، ويكت، فري الررص اإلسرم 

    (8)رديهد كالحجارة

     

باآلثرار ى المنراطق تحع معدنية وحلي أموية في بالد الاام التي تعد من أغنر وتم العثور على   

اشرررتارت دمارررق بصرررناعة الرررذه، المسررربوك  والمضرررروب  والمجررررور  والممررردود   األمويرررة فقرررد

موعرة حلري عثرر ونةص بالذكر ما أشار دليد محمد أبو الررل الع  عن وجود مج  (9)والمرصو   

ً أسرراور للمعاصررم والعضررد وخالخيررل  وأقراطرر"، لبمررويين عبررارة عررن  علياررا فرري سرروريا تنسرر   ا

   (10) وأطوا   وشكالت  وخواتم  وحج، "

 

يما فري   سرو األمروي فري المتراحع صررق ت التحع المعدنية فري الععدا  لك فقد ندرت أما                  

 العرا  والو يات الارقية و لك يعود لعدة أسباب : 

قاريرة التري فرضرت ضرريبة العقلة األديرة والكنالم التي تحرترظ بةرزالن التحرع المعدنيرة مرت ال -1

و المستةدمة  ،و كسر الدولة األموية  للتحع المعدنية الثمينة الرضة والذه، الموجودة فياا  علياا ،

   (1)واستعمالاا لضرب النقود الجديدة  ،كأواني إلعادة صارها من جديد

 لم  الذي يعود دلى أن الدولة، و(2)سمد على التحع المعدنيةاندرة تسجيل الرنان المسلم  -2

 كما فعلت مت دور صناعة النسيج واألسلحة المعدنية   ، تارف على هذه الصناعة 

لمارا أو ممرا ير دي لت يرر معا، والتصررف بارا فري أوقرات الاردة  ،تعر  الحلي للترداول والبيرت  -3

 دعادة تاكيلاا   

ً ترروارث الرردول بعضرراا  -4 ات ن العباسرريين الررذين ورثرروا خررزالن وأمرروال ومجرروهردحيرر   بعضررا

 األمويين اجتادوا في محو  ثارهم   
 

 وهي تعود للعصر األموي المصرية  (3) في بلدة أبو صير تحرة معدنية وقد تم العثور على 

دبريق من البرونز  و بدن كروي  ورقبة أس وانية  ولد مقربض يةررل مرن البردن فري شركل مسرتقيم 

حم باا  ثرم يلترع فري شربد دالررة تعلوهرا حليرة تقريباً ويلتع من أعلى دلى الداخل في اتجاه الرقبة ليلت

ويرج  أن هرذا اإلبريرق كران يسرتعمل للوضروء أو ا غتسرال    (4)والصنبور على شكل ديك يصي  
   (6) م750هـ  132 مروان بن محمد الذي قتل على يد العباسيين عام وأند يعود للةليرة (5)

 

 

 الزجاـ والخز  وال سي ساء :  -3      

                                                 
  190،    5، ل  ال بقاتابن سعد ،  (7)
    345 -344،      5، ل لسان العربابن من ور ،  (8)
   363  ، األنام نزهة،  أبو البقاء (9)
  161   ،م( 1977= هـ 1397 ،) دماق : الم بعة الجديدة  ، أثارنا في اإلقليم السوري (10)
   (85-15)( ، الصرحات رقم النقود العربية اإلسالمية مادة جمت  واردممن هذه الرسالة ) الرصل الثانيان ر (1)
  150   ، زخرفة الرضة ،ك فيصل مركز المل (2)
رة عنرد بحير، نيرلعلى الضرة ال ربيرة لنارر ال، أبو صير : بلدة تقت بين مدينتي الريوم الواقعة جنوب غرب القاهرة  (3)

قراهرة المتجرد ي يمرر بارا خرم التال، دلى الجنوب من العاصمة القاهرة ، وبني سويع الواقعة في وادي النيل ،قارون 
، يررة مرروانويرج  الم رخون أناا البلدة التي قترل فيارا الةل، وهي مركز محاف ة بني سويع نوبي دلى الصعيد الج

   491   ، العربيرة المردن، أبرو حجرر، 59،    9، ل  تاريخ ،ال بري ا فر  من العباسيين من الاام دلى مصر لم
 (   18ان ر لوحة رقم )

 (   8192 عة مسجلة برقم ) ق ، تحع الرن اإلسالميم (4)
  36  ، تاريخ الرنون ،خضر  (5)
  59   ، 9ل  ، تاريخ ،ال بري  (6)
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تعمل األمويون الزجال في صناعة أقررا  الروزن والكيرل لضربم المعرايير وبيران أحجامرد اس       

   (7)وعلياا ينق  كلمة الوزن والمثقال واسم الوالي
 

ظار أثر التعري، على المصنوعات الزجاجية األمويرة مرن خرالل اآلثرار التري تركرت فري وقد        

التري بناهرا عبرد  (8) منارا كتابرة مذهبرة بقبرة الصرةرةوالقصور األموية في بالد الاام التري  المساجد 

وخصرص لارا  جبايرة مصرر  ،(1)وأنرق علياا األمروال ال اللرة  م 692هـ   72 عامالملك بن مروان 

وأنررق  م ،707هرـ   88عرام أما الجامت األموي الذي بناه الوليد برن عبرد الملرك  ، (2)مدة سبعة أعوام

كمرا  ،كتابرة مذهبرة لسرورة التكراثر  فرري زجاجرد المحررور (3)امعليد جباية مصر سبعة أو تسعة أعرو

  وعثرر علرى  ثرار  (4)فري قصرر هارام بالرصرافة لكتابرة بةرم النسرخملرون اعثر على لروح زجراجي 

    (5)مسافر  ولك وط زجاجية مموهة بالمينا علياا كتابات عربية مناا سمير 
 

بررالد و  بةصررالص ماررتركة فرري العرررا  األمرروي العصرررأمررا صررناعة الةررزف، فتميررزت فرري         

  (6)الاام ومصر مما غل، علياا الوحدة الرنية العربية اإلسالمية 
  

بقصرر الحيرر الواقرت  كتابة عربية على ثرعفقد    انعكم أثر  لك على صناعة الرسيرساءوقد    

أهرل حمرص لعبرد  جاء فيد : " بسم هللا    بنرى هرذه المدينرة  كم  40في جنوب مدينة الرصافة مسافة 

هللا هاام أمير الم منين على يد عبيد في السنة العاشررة بعرد المهرة مرن الاجررة "  و فري قصررعمرة 

الذي أناأه الوليد بن عبد الملك  والواقت شر  عمان ببادية الارام صرحبت اللوحرات التصرويرية فيرد 

وكتابررة  ة حولررد حارسررانوجررد مناررا نقارران  األول  صررورة الةليررر ، (7)نقرروش كتابيررة بررالةم الكرروفي

أما الثاني  صور لسرتة أشرةا  فرو  رؤوسرام كتابرة عربيرة  ،عبارة دعالية عربية تالرة يعتقد أناا 

   (8)ودغريقية
 

ترردل علياررا لوحررات كانررت جنباتررد ي اررر فياررا  ثررار التعريرر، ، وأمررا الجررامت األمرروي فكانررت     

بالل ة العربية   و نص تاريةي بالةم الكوفي ،ن الكريم   يات من القرمن تضم كتابة التي الرسيرساء 

ورضي   :" بنى القبة عبد هللا عبد هللا اإلمام أمير الم منين في سنة اثنتين وسبعين تقبل هللا مندوهو 

  (1)عند  مين رب العالمين والحمد هلل " 

                                                 
 ان ر  (51ة رقم ) الصرح( ، والمقدار الارعي مناا وحدة النقد أنواعاا  ) من هذه الرسالة  ان ر الرصل الثاني (7)

 (   19لوحة رقم )
  157،   حضارة العرب  ،؛ لوبون 157  ،   ثارنا في اإلقليم، الع   (8)
    31  ، 2ل ، تاريخ ،اليعقوبي  (1)
  466   ، 2ل  ، البلدان معجم ،؛  الحموي 149   ، 1ل  ،مرول الذه، ،المسعودي  (2)
لريا  : الجمعية ) ا ، 2ط ، تاريخ الةم العربي و دابد ،؛ محمد طاهر كرد 157   ، ثارنا في اإلقليم  ،الع   (3)

   106   ،م ( 1982 =هـ 1402 ،فة والرنون االعربية السعودية للثق
  157   ،  ثارنا في اإلقليم ،الع   (4)
  157   ،  ثارنا في اإلقليم ،الع   (5)
م( 1958ـ   ه1377)  ،2ط ،17   ، مجلة المجلة ،الوحدة الرنية بين مصر وسورية  ،محمد عباط عبد الوهاب  (6)

،   31  
   ،(م1985 =هـ  1405 ، )جدة : دار البيان العربي،1ل ، عصورالعمارة اإلسالمية على مر ال ،سعاد ماهر  (7)

254   
القراهرة : ) ، 3جعرة وتقرديم : أحمرد فكرري ، طمرا ،ترجمة : أحمد محمد عيسرى  ، الرنون اإلسالمية ،م ط ديماند  (8)

فنرون ،  عرالم؛ نعمرت دسرماعيل 37   ،م (  1982 =هـ 1402 ،الجمعية المصرية لنار المعرفة والثقافة العالمية 

   32   ،) د  ت((  ،) القاهرة : دار المعارف  ، 5ط ،  الار  األوسم
هو المأمون بن هارون الرشيد ، وكنيتد أبو جعرر   وقيل أبو العباط الذي المقصود بالةليرة عبد هللا اإلمام هنا  (1)

، كما   اشتار المأمون بحبد للعلمأخيد وقعت بيند وبين أخيد األمين حرب على الةالفة انتات بإنتصاره ، وقتل 

م (   وهو في  خرغزواتد مت الروم بالاام شمال طرطوط  733هـ   218اتصع بالحلم والدهاء ، مات عام ) 
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كرن لن ومما  شك فيرد أن الكتابرة العربيرة كانرت فري األصرل تحررظ اسرم عبرد الملرك برن مرروا   

 مناا: حذف اسم الةليرة األموي وبدل باسم الةليرة العباسي المأمون  ويدل على  لك عدة قرالن
  
للقبرة، قرال اليعقروبي : "  أن المصادر العربية اإلسالمية كانت شراهد عيران علرى بنراء عبرد الملرك -1

 وقررد (2)دنة  " وأقررام لاررا السرر ،وعلررق علياررا سررتور الررديبال  ،علررى الصررةرة قبررة فبنررى عبررد الملررك 

   (3) للحر  والتدمير عديدةمرات القبة تعرضت 

مردى  محرذف ا سرأن  بعردالنقراش  لرد الذي لرم ير رن، و التأريخ الاجري الموثق على جدار القبة -2

 هذا التاريخ في توثيق الحقيقة التاريةية  أهمية 

ة عرن المحرفرة، د  كانرت ما  كره المةتصون عن اختالف الةم الرذي كتبرت برد الكتابرة األصرلي  -3

كمرا أن لرون الكتابرة  ، األصرلية أحررف الكتابرةاألخيرة في موضت أضيق من المكران المناسر، لعردد 

   (4)المحرفة أغمق من لون الكتابة األصلية  
 

العمرل بالجرامت انعكاط أثر اصالح النقد وتوحيرده وتروفر وجروده علرى  وقد  كرت المصادر    

بردون انق را  ومتواصرالً لة على اصالحد من بيرت المرال ، فكران العمرل برد األموي الذي انرقت الدو

وأنرق على    ( درهم  000 9 )أو دينار 000 6بلغ ثمن البقل الذي أكلد الصنا  فقد  ،وباكل يومي 

عردد السالسرل الرذه، كان  و      ،( درهم  000 050 1 ) أو دينار 000 70الكرمة التي في القبلة 

  وقد تذمر الناط لما استع موا ما أنررق علرى الجرامت مرن  سلسلة  ه، 600القناديل  التي علقت باا

، وفري بيرت مرالكم ع راء د  أن الوليد طمأنام وقال لام : " بل نري أنكرم تقولرون وتقولرون ، األموال 

ً عام ثمانية عار     (5) اً فسكت الناط "   وحملت دفاتر الحسابات على ثمانية عار بعير ، ا

 

برأمر مرن الوليرد  م709  هرـ90عرامالتي قام باا عمر بن عبد العزيرز  ما توسعة الحرم النبويأ   

 ) دينرار أو 000 40 ( ، ودرهرم  000 675 )دينرار أو  000 45كان قد أنرق عليارا  بن عبد الملك 

ً وكانت أجرة   ( درهم  000 600 وي المسرجد النبر ةزينردينار   كما أن  2أو درهماً 30 العامل يوميا

ً مثقرال  000 100الوليرد  اأنرق عليار التيبالرسيرساء كانت  دضرافة  ،حمرل مرن الرسيرسراء 40و   هبرا

وكسرى ، ورؤوط األعمردة مرن صررال  الرذه،، المسجد الحررام وجعرل أعمدترد مرن الرخرام  ةوسعلت

   (1) األرضيات بالرخام األحمر واألخضر واألبيض
 

 التجار  :      
%   وفري 96ن على نسبة نقاء الدينار  حتى بل ت في عاد الةليرة عبد الملرك لما حافظ األمويو      

  كران سررعر التبرادل بررين (3)والرذي برردوره زاد علرى وزن الردينار قيراطرراً  (2)%  98عارد ابنرد هاررام 

توطيررد األمررن و ا سررتقرار الرردرهم والرردينار ثابترراً حتررى  واخررر العصررر األمرروي   ممررا سرراعد علررى 

 وانتعاش األنا ة ا قتصادية   ا قتصاد وقوة النقد وازدهار التجارة  الالزمين لثبات

                                                                                                                                               

 العمارة اإلسالمية ،؛ ماهر 157   ، حضارة العرب ،لوبون ؛  9 -7،      4، ل  مرول الذه،المسعودي ، 

  26  ، مجلة المجلة ،لرنية الوحدة ا ،؛ عبد الوهاب  211   ،1ل ،
  31   ، 2ل  ،تاريخ  (2)
  25  ،الرنون  تاريخ ،خضر  (3)
ار الركرر، دد، ط ، ) القراهرة :  ، فنرون اإلسرالم ،؛ زكي محمرد حسرن 211   ، 1ل ،اإلسالمية  العمارة ،ماهر  (4)

  647    ،د ت( ( )
   465   ، 2ل  ، معجم البلدان ،الحموي  (5)
 ، تاريخ ،؛ ال بري 465-284       ،2ل ،تاريخ ،اليعقوبي ؛ 72-71،     2ل أخبار مكة، األزرقي  (1)

ارية والمالية التن يمات اإلد ،؛ ضيع هللا بن يحيى الزهراني  523   ،وفاء الوفاء  ،؛ السماودي 16   ، 8ل 
هـ 4141)          ،48-31العدد  ،1ل ،9مج ، مجلة العصور ،في عاد الةليرة الزاهد عمر بن عبد العزيز 

      35   ،م( 1994 
   205،    تاريخ العرا الدوري ،  (2)
    (93ان ر الرصل األول من هذا البح   ، الصرحة رقم )    80،    الة مالمقريزي ،  (3)
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 التجار  الدافلية : أو ً:       

 

 ،والبحرية الداخليرة  (4)بال ر  التجارية البرية ةعنايعلى ال أنرقت الدولة األموية أموا ً طاللة   

روي أن عبرد  لحجرال والتجرار،يراه للمسرافرين واالم وفررتو فأقامت المح ات في طريرق القوافرل ،

م لينرقاا على الناط الذين تضرروا في القرى 680هـ  80 الملك أرسل األموال لعاملد على مكة عام

عبرد الملرك حرين حررر  الوليرد برنوعلى نرم الساسة سرار الةليررة  ،من جراء األم ار دليااالموصلة 

ى المدينرة عمرر برن عبرد العزيرز يرأمره ووجد الكت، دلى عاملد عل، م  708هـ   89 اآلبار بمكة عام

حرررر اآلبررار ب ريررق الحجررال علررى عمررر بررن عبررد العزيزأنرررق أمررا  ،وحرررر اآلبررار ،بتسررايل الثنايررا 

كرذلك    (2)حررر عردة  برار نررم األمرر بهارام الةليررة وفعرل  ،أقام النزل في طريقام و ، (1)الااميين

 ات األسوا  التي يقصدها التجار لالقامة بارا حرين المنازل والةانات والرناد  الكبيرة  ت الدولةدقام

وخران ترل  (3)الكسروة يضعون بضالعام فري مةازنارا   ومرن تلرك النرزل نرذكر يقدمون دلياا للراحة ف

مررن جاررة  (7)ال سررولة و (6)ثنيررة العقرراب  و (5)وخرران ومنررزل للقوافررل معررروف بالرنيررد  (4)السررل ان

كانت الرملة  ات فناد  و (10)التجارية العامرة بالرناد  (9)مصر مدينة رف من جاة و،  (8) عسقالن 

    (11) وحمامات

 

ق ررت دابررر ق ررا  ال ررر  وبالنسرربة للحررراظ علررى أمررن ال ررر  التجاريررة عملررت الدولررة علررى    

فيذكر أن الحجال برن يوسرع جررد حملرة  ،  سيما الذين يترصدون للقوافل التجارية وومحاربتام ، 

كما توعرد األعرراب الرذين كرانوا يرسردون  ،(12)ساء التجار من حاكم الديبلعسكرية لتةليص بعض ن

                                                 
 والرذي ،مصرركان من أهم ال ر  التجارية البرية الداخلية التي أناأت في اإلسرالم ال ريرق الرذي يرربم الحجراز ب (4)

هرم أعليرد أحرد  يبدأ من وادي القرى الممتد من المدينة ، ثم يتجد دلى دماق ، ثرم دلرى مدينرة الرسر اط المصررية ويقرت
ويين ةلراء األمفي عاد الةليرة عمر بن الة اب ، وتابت ال خليج أمير الم منين ، والذي أنائ ال ر  البحرية ، وهو

برن سرعد ، اثم أهمرل فري عارد عمرر برن عبردالعزيز ، ، ف لر، عليرد الرمرل   العناية بد ، خاصة من عاد عبد الملك ، 
ي ، ، المسرعود 264،    4؛ ال برري ، تراريخ، ل 318،    فتوح البلدان؛ البالزري،  154،   3، ل ال بقات

،    2، ل الة ررم؛ المقريررزي ،  87،    1، ل حسررن المحاضرررة ي ،؛ السرريوط263،    2، ل مرررول الررذه،
139   

  241   ، 2ل ، مكة  أخبار ،األزرقي  (1)
   164   ،1ل  ،  شذرات الذه، ،ابن العماد الحنبلي  (2)
 ،الحمروي  زكانت أول المنازل التي تنزلد القوافل د ا خرجت من دماق متجاة دلى مصر أو دلرى الحجرا الكسوة : (3)

  461   ، 4ل  ،  معجم البلدان
عجرم م  ،الحموي   ان قرب حل، في ال ريق دلى دماق خان من ناحية حمصيقت في تل السل خان تل السل ان : (4)

  42   ، 2ل  ،  البلدان
  58   ، 2ل  ،  معجم البلدان ،الحموي  (5)
معجرم  ،وي الحم نز ً قديماً في فرجة الجبل الذي ي ل على غوطة دماق من ناحية حمص ، كانت  ثنية العقاب : (6)

  204   ،4ل ،البلدان 
،   4، ل  بلدانمعجم ال  الحموي ، منز ً للقوافل وخاناً تبعد مسيرة يوم بين حمص وقارا كانت   ل سولة :ا (7)

204   
 ،لحمروي اكان يقرال لارا عرروط الارام    ،بين غزة وجبرين  ،عسقالن : تقت برلس ين على ساحل البحر المتوسم (8)

  122   ،4ل  ،  معجم البلدان
 ينة ن مدوع، كم 35تبعد عن غزة حوالي ، وفي أقصى الجنوب ، على البحر المتوسم ، رف  : تقت برلس ين  (9)

،  دن العربيةالم ؛ أبو حجر،54،   3، ل  البلدان معجم ، و تعتبر بوابتاا دلى مصر   الحموي، كم10خان يونم 
 377    

  54   ، 3ل  ،   البلدان معجم ،الحموي  (10)
  164   ، أحسن التقاسيم ،المقدسي  (11)
  350  ،5ل ،77   ، 4ل  ، معجم البلدان ،؛ الحموي 435   ، فتوح البلدان ،البال ري  (12)
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الساحلية قاعدة للقضاء على ناراط ق را   (14)وجعلت الدولة األموية مدينة عبدان ،(13)ال ريق فكروا

    (16)أمره (15)ال ر  وبنت لاذا ال ر  أس و ً أوكلت دلى عباد بن الحصين

 

 األسواق : -1         

ي تعتبرر كانت التجارة الداخليرة تتركرز فري األسروا  باعتبارهرا مراكرز حيويرة وهامرة ، فار      

مرا سروا  ، ومركز الحياة ا قتصادية في مدن األقاليم ا موية ، لذلك فر  األمويون رقابة على األ

مرر األ ول  يدور فياا من عملية البيت والاراء ، مما يسام في تةلريص النقرود مرن الزيرع أثنراء التردا

 الذي لد أثره على حركة السو  ودزدهاره   

 

ومما يدل على انتعاش التجارة الداخلية ن راً لوفرة السيولة النقدية تن يم األسوا  ، وانررا       

ق رت لكرل أهرل  الرذيفيرذكر تن ريم الحجرال ألسروا  واسرم الدولة علياا األموال  سرتمرار عملارا   

في العررا  كانرت فري و يرة الحجرال وأن األسوا  كما  ،م غيرهم تجارة ق عة مند بحي    يةال ا

وأعراد الروالي خالرد القسرري فري عارد  ، (1)يأتي دلياا التجار يحملون البضالت من كل صرنع  عامرة

ً الةليرة    (2)هاام بناء أسوا  الكوفة بأن أع ى كل حرفة داراً وطاقا

 

 م الدولة منازل يقيمون باا  ، من  لك ما بنيوزاد اإلهتمام بالتجار الذين خصصت لاكما        

 ، (3)فري أسررلاا الحوانيرت تكررى براألجرة للتجرار التري األسروا  الم لقرة مرن في عاد هاام بالمدينة 

  سيما فري الحجراز فري موسرم الحرج الرذي كانرت حوانيرت مكرة ووفي أعالها غرف تكرى للسكن ، 

   (4)بالدنانير الكثيرة  فياا تكرى 
 

لمرا قويرت حركرة البيرت والارراء ن رراً  وح يت أسروا  دمارق باهتمرام الةلرراء األمرويين        

لذلك كانت األسوا  عرامرة بالحيراة التجاريرة مرن بيرت وشرراء ومبادلرة ، كمرا  لتوفر السيولة النقدية ،

 رراً شرادت ازدهراراً ملحوظراً، نالمحملة بالسلت ، لرذلك مح ة  لتقاء القوافل التجارية دماق كانت 

تنوعرت السرلت القادمرة دليرد مرن مةتلرع الرذي فكان منارا سرو  براب دمارق  ، زدياد حركة التجارة 

    (5)النواحي

 

                                                 
  367   ، 2ل  ،البيان والتبين ،الجاحظ  (13)
ار دجلرة ن، عند مص، على شم العرب لجاة الار  ،  في الجزء الجنوبي ال ربي من دولة ديران عبادان : تقت ً (14)

ول مرن أوكران  ،الذي أخذها منحة من والي البصررة حمرران برن أبران ، لعباد بن الحصين  وتنس،من جاة العرا    
ً وتجاري اً صناعي اً كما تعد مركز ،بسب، وجود النرم ، ناضة عمرانية واسعة  حاليٍا  تااد المدينة ،استقر باا  ً قافيوث ا  ا

   ، سرالميةالمردن اإل ،أبو حجر  ؛ 309،    انتقويم البلد؛ أبو الرداء ، 74،    4، ل معجم البلدانالحموي ،  
  163 - 164  

قتل  ،عبادانوكان أول من رابم ب ،شاد فت  كابل  ،عباد بن الحصين الحب ي : كان شجاعاً من أشد أهل البصرة  (15)
برد ، بد ر؛ ابن ع206   ،5ل  ، األشراف  أنساب؛ 362   ،  فتوح البلدان ،م (   البال ري 705هـ    85عام ) 
   184   ، 1ل ، الكامل ،المبرد  ؛121   ، 1ل ، الرريد العقد

   ،1ل ، العقد الرريرد؛ ابن عبد ربد ، 206   ،5ل  ،األشراف  أنساب؛ 362   ، فتوح البلدان ،البال ري  (16)
   184   ، 1ل ، الكامل ،؛ المبرد 121

  39 - 24     ،تاريخ ،ابن بحال  (1)
    69   ، 1ل  ، والتبين البيان ،الجاحظ ؛ 361   ، نالبلدا ،اليعقوبي  (2)
   752   ،2ل ، وفاة الوفا، السماودي  (3)
   ،زيزمجلة جامعة الملك عبد الع النااط ا قتصادي ،م اهر ،؛ الجمي  263   ،2ل ،أخبارمكة  ،األزرقي  (4)

174    
هرة : القرا،)12، د، ط ، ل  رة وتارذي، قرومي (الحديقرة ) مجموعرة أدب برار  وحكمرة بلي ،مح، الردين الة ير،  (5)

  9   ،م( 1934 =هـ 1353 ،الم بعة السلرية 
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و تارم عينروا عمرا ً لبسروا  ن رراً لكرون العمرل فري و وتذكر المصادر أن الةلراء األمرويين   

علررى سررألون عمررالام كررانوا ياألسرروا  يوميرراً ، فعملررت علررى مراقبررة حركررة السررو  بارركل مباشررر، و

عبرد العزيرز ابرن أن عمرر  روي (1)وما يحتاجون دليد مرن مصرالحاماألسوا  عن األسعار واألخبار 

  (3) عامالً على سوقاا (2)لوليد عين سليمان بن يسارللةليرة افي و يتد على المدينة 
 

شرد العقوبرات كانوا يباشرون بأنرسام ت بيق أاألمويون على ترقد األسوا  ، فالو ة وحر    

يررراجئ أربرراب  العررا  علررى يوسرع بررن عمرر الثقررري الرروالي فكرران   ، (4) علرى المتالعبررين برالميزان

لقرت لمرا ع  فبلغ أند تادد على جميت الصنا  حتى أند ق ت يد صانت ،  ويعاق، المةل منام ، الحرف

فكم مرن  ا هللا عباد هللا، وكان يقول :" اتقو يد يوسع في عقدة من طنرسة للةليرة هاام بن عبد الملك

    (5)    يأكلد ومانت ما سوف يتركد"م مل أمال   يبل د وجامت ما ً 

 

األموي فأصب  ي لق عليد لق، المحتس، في  العصرد  أن وظيرة عامل السو  ت ورت في    

 وكان من عمال الحسربة  ماردي ، م722هـ  103يد بن هبيرة عامل مدينة واسم عام عاد الوالي يز

فري  علرى الكوفرة (9)وعاصرم األحرول (8)علرى سرو  واسرم(7)ثم ديراط برن معاويرة (6)بن عبد الرحمن

من أهل كل صرنعة مرن صرال   (11)وكان عمال الحسبة يستعينون بالعرفاء  (10) المكاييل والموازيين

أهلاا وأخبرهم بصناعتام لمساعدتام في اإلشراف على اإلحاطة لما يجري في األسروا  مرن ال ر  

يقرروم المحتسرر، باسررتيراء ضررريبة األسرروا  مررن و ، (12)، ومررا يسررتقر عليررد مررن األسررعار والترردليم

وكرران  ،(2)وتنريررذ بعررض العقوبررات كررالحبم د ا اسررتوج، األمررر ، (1)الممرراطلين القررادرين علررى الرردفت

  (3)عمال الحسبة يتقاضون أجوراً ثابتة من بيت المال 
 

 التسعير :  -2       

األموي من صالحيات د  أند   يجوز لرد أن يسرعر  العصربد المحتس، في ورغم ما تمتت 

د  أن الةلراء األمويين تدخلوا في تسعير بعرض المرواد ، (4)و  غيرها في رخص و  غالء األقوات

حيرر  تررذكر المصررادر أن الةليرررة  (5)الضرررورية وأخررص بالررذكر هنررا أقرروات النرراط فرري وقررت ال ررالء

                                                 
  245 -233،      5، ل أنساب األشراف، البال ري  (1)
 5ل ،ال بقرات ،عد سرفاضالً   ابرن  وراوية ثقة  ياً هو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث : كان تابعياً فقا (2)
   149   ، 4ل ، والتعديل الجرح، ؛ الرازي 358   ، 3ل ،  الرريدد العق ،د ربد؛ ابن عب130  ،
   130،    5، ل  ال بقاتابن سعد ،  (3)
  245 -233     ، 5ل ، أنساب األشراف ،البال ري  (4)
  354   ،1ل  ، األوالل ،العسكري  (5)
ن  أعمرال مرينسر، دلرى الجنرد  ،الحرراظ المتقنرين  هو مادي بن عبد الرحمن بن ماردي : كران والرده مرن أهرل العلرم (6)

  332 - 72،     5ل  ،497   ،4ل ،179 ،2ل ،455   ،1ل  ،  معجم البلدان ،اليمن  الحموي 
 تروفى فري ،اء اشتار بالدهاء والرذك للبصرة في عاد عمر بن عبد العزيز،هو دياط بن معاوية المزني:كان قاضياً  (7)

 (  9وهام  نرم الصرحة رقم ) ،43  ،1ل  ،العقد الرريد، بن عبد ربدم( ا740هـ  122واسم عام )
  46 -45     ، 1ل ، العقد الرريد  ،ابن عبد ربد  (8)
(9)  ً معجرم  ،وي ؛ الحمر344   ، 6ل  ، ال بقرات ،قارلراً   ابرن سرعد  هو عاصرم األحرول : كران تابعيرٍا حاف راً محردثا

  45   ، 4ل ،306   ،1ل ، البلدان
  290   ، 8ل ، رافأنساب األش ،؛ البال ري 396 -256،      7ل  ، ال بقات ،ن سعد اب (10)
 ،10، ل رب لسران العر برن من رور،المعرفتد بسياسة القوم وأحروالام  وهو القيم والسيد  ،العريع : مررد عرفاء  (11)

  111  
  56   ،  األخوة معالم ،؛ ابن اإلخوة 108  ،17ل  ، األغاني ،األصرااني  (12)
   531   ، األموال ،ابن سالم  (1)
  207   ، األحكام ،؛ الماوردي 288   ،8ل  ، غانياأل ،األصرااني  (2)
  412   ، األحكام ،الماوردي  (3)
  188   ، 7ل  ، لسان العرب ،ر : هو تقدير الثمن أو السعر على السلت   ابن من ور يالتسع (4)
روالم      ازِ والرر    م  اسِ والب   ض  ابِ الى هو الق  ع  هللا ت   التسعير قال فيد " دن  أند رفض  ورد حدي  للرسول  (5) نري ود ِ  ،عر س 

  أبو بكر محمد بن عبرد هللا ابرن العربري المرالكي ، "  الٍ و  م   رٍم في ن  ةٍ م  ل     م  ي بِ نِ ب  الِ    ي   د  ح  أ   يم  ول   ى هللا  ألق   ألرجو أن  
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زد فيارا  كان يمر في سو  البقالين ويسأل عن ثمن الحزمة  ثرم يقرول للبقرال : "الوليد بن عبد الملك 

وقرد رأى   كران الةليررة هارام يقرع علرى براب القصراب فيسرألد عرن سرعر اللحرم و   (6) " فإنك ترب 

قرال لرد هارام:  ،فأتاه فسألد  بكم تاتري   فقال : بدرهم  ،رجالً من خاصتد يبتا  لحماً ف مزه هاام 

  وكما " كان يقع على البقال ويسألد : بكم تبيت الحزمة من كذا (7) "وأكثر من هذا دسراف أحسنت"

   (8)و كذا   فيقول البقال : برلسين  فيقول هاام : زد فياا فإناا تستحق أكثر من  لك" 

 أنارا كانرت تجبري  وكانت الدولة تتةذ دجراءات غير مباشرة، تراق، من خاللاا األسروا  منارا       

فتةرع عن الرالحين الذين قد يض رون لبيت محاصيلام بأسرعار رخيصرة  ،الضرال، بالنقد والعين 

ممرا يحردد ، كمرا كانرت تردفت رواتر، ثابترة للمقراتلين وعيرالام  ،لسداد ما عليام من مستحقات للدولرة 

لقم   من حلرو كا وتوز   مجاناً بعض المواد ال ذالية من األرزا  ،القوة الارالية للمستالكين منام 

  وعانى الناط في (9)ثم ترجعد منام وقت الرخص ،وكانت تدفت للتجار ما ً وقت ال الء  ،وحامض

د  أنرد رفرض  ،  عاد الةليرة عمر بن عبد العزيز من ال الء حتى أنرد طلر، منرد أن يسرعر األقروات

   (10) "ينا من  لك شيء دنما المسعر هللاو قال : " ليم دل،  لك 

 

بعررض المصررادر أسررعاراً لرربعض المررواد ال ذاليررة الضرررورية فرري العصررر األمرروي ، وتررذكر 

والتي أظارت التراوت في أثماناا ن راً لل روف السياسية وا قتصادية التي تمر باا الدولة ا موية 

، ولكننا  نست يت تعميم بعض تلك األسعار التي ت ار ال الء ، كما أن بعض منارا دل علرى تحسرن 

ا قتصادية خاصة مت الرقابة التي حر  علياا الةلراء األمويون   من تلك المواد ال ذاليرة األحوال 

والردجال فيبلرغ ثمرن الواحردة منارا فري مصرر والحجراز عرام    (1)درهرم  2-1اللحم الذي قد يبلغ ثمند 

جال مرن الرد 12م فيبلرغ ثمرن 706هـ   86أما في واسم عام  (2) دراهم 10دينار  أو م  690هـ   70

ويصل    (4)درهم  2حبة مناا ما قيمتد  100  والسمك فقد بلغ عدد  (3)درهم ،  1من الررول  24أو 

وكذلك الحوت في الحجاز فيبلغ ثمن الواحدة مناا    (5)دراهم  10 – 9ثمن قسم الزيت في الجزيرة 
                                                                                                                                               

  ) بيرروت : دار الكتر، العلميرة ،  5،ل3حواشيد : جمال مرعالي ، مج، وضت  عارضة األحو ي صحي  الترمذي
   43( ،   1314م( ،كتاب البيو  ، باب ما جاء في التسعير ، حدي  رقم ) 1997هـ = 1418

نرد عرضري هللا  أجاز بعض الرقااء التسعير لبقوات في وقت ال الء و لك قياساً لما فعلد الةليرة عمر بن الة اب (6)
بلتعرة  عى أوضا  التجار بسو  المدينة روى  لك مالك بن أنم : " أن عمر بن الة راب مرر بحاطر، برن أبريلما را

ا الرك : " د موهو يبيت بالسو  فقال لد عمر بن الة اب : دما أن تزيد فري السرعر ودمرا أن ترفرت عرن سروقنا "  وقرال 
 3ل ، دونرةالم؛ 380   ،باب الحكررة  ،البيو  كتاب  ، الموطأ. كانت الحكرة مما  يضر بالسو  فال بأط بذلك " 

  341   ،كتاب التجارة دلى أر  العدو  ،
  70  ، 4ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير406   ،8ل  األشراف أنساب ،البال ري  (7)
  406 -398،       8، ل   أنساب األشراف ،البال ري  (8)
  245- 227     ، 5ل ، أنساب األشراف ،البال ري  (9)
  76   ،سيرة عمر ،ابن عبد حكم  (10)
 قتصادية الحياة االسيع ، ؛ 70  ، 4ل  ، الكامل ،؛ ابن األثير406   ،8ل  األشراف أنساب ،البال ري  (1)

    105،    ا جتماعية في الحجازو
 قيق : عبدتح راسة ود ، أخبارمكة في قديم الدهر وحديثد ،محمد بن دسحا  أبو عبد هللا بن العباط المكي الراكاي  (2)

معجم  ، الحموي؛ 26   ، م(1978=هـ 1407 ،) مكة المكرمة : م بعة الناضة الحديثة ، 1، لالملك بن دهي  
   350   ،5ل  ،  البلدان

   350،    5، ل معجم البلدان،  الحموي (3)
    350،   5، ل  ، معجم البلدانالحموي  (4)
   350  ، 5، ل  ، معجم البلدانالحموي  (5)
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 (5)درهم  000 40ة   وتكون الثمار والرواكاة غالية األثمان من  لك ثمن الرط، بالمدين (6)درهم 1

 (7)درهرم 000 4  أما السكر فبل رت قيمترد  (6)، وعنقود العن، بلغ ثمند درهم ( دينار 7 666 2 ) أو

 7  أما ثمن الحن ة فبل ت (8)دينار  12 – 1درهم ، ودردب الكليجة  20  كما ويصل المد من الذرة 

    (10) فلم 2والبقل بلغ ثمن الحزمة مند في دماق    (9)أصوا  بدرهم 

 

من سلت األسوا  ا موية الحيوانات من دبل وبقر وأغنام ، ن راً لحاجة الناط لاا ، ممرا أدى و       

لزيادة ال ل، علياا   لذلك كانت تبا  وتاترى بالدراهم والدنانير الكثيرة د  كانت تجارتارا رالجرة   

 105)         أو (11)دنرانير7ة ولكن يراعى في ثمن الحيوانات اختالف اعمارها فقرد يصرل ثمرن بدنر

   ( درهم  375) أو  (12)دينار25  كما يصل ثمن الجمل ( هم ادر

 

الدولة األمويرة كررارط  والريمن ، والارام  و ياتأما أسعار بعض المالبم التي اشتارت في         

ح النقردي   ومصر ، والتي تميزت بكثرة ال ل، علياا ، ن راً إلزدهار صناعة النسريج بعرد اإلصرال

كما أناا دلت في اختالف أسعارها على اختالف المواد المصنوعة مناا  والماارة الرنية في طرزهرا 

  ف ارت المالبم الةز والحرير ال الية الثمن والتي كانت من مالبم عمر بن عبرد العزيرز ، وهرو 

قرد يكرون ثمرن الكسراء   و( درهرم 500 1 ) أو(1)دينار 100والي على المدينة ، من  لك كساء قيمتد 

   أما الحلرل فيصرل ثمرن الحلرة (درهم  750 ) أو (2)ديناراً  50أقل من  لك فيصل ثمن الكساء الةز 

) دينرررار أو 100درهرررم   كمرررا أن بعرررض الحلرررل يبلرررغ ثمنارررا 000 15أو  (3)دينرررار000 1الواحررردة 

 دينرار أو 50لةز فثمند   أما الم رف ا (5)درهم000 1  وكان ثمن الرداء العدني  (4)(درهم  0051

  امرا (درهرم  050 1 ) أو(7)دينرار70،  كما أن بعرض الم رارف الةرز يبلرغ ثمنرد (6)(درهم   500 )

   (درهم  0003  )أو (8)دينار200البرد فثمن الواحدة مناا 

 

المالبم العادية  ات المرواد الرخيصرة ، مثرل الثيراب التري بلرغ  كرت المصادر بعض أسعار و       

 راعاً  30  ويبلغ ثمن (9)درهم 10دينار أو 1الثوب الواحد دينار، كما كان ثمن ثوبين أشمونيينثمن 

                                                 
   26  ،  1ل،  أخبارمكة  ،الراكاي  (6)
   26،    1، ل أخبار مكةالراكاي ،  (5)
    116،    4، ل  ال بقاتابن سعد ،  (6)
   219، 12، ل  األغاني األصرااني ، (7)
    218،    8، ل تاريخ؛ ال بري ،  80،   8، ل  ، أنساب األشرافالبال ري  (8)
   129،    قتصادية وا جتماعية في الحجازالحياة ا السيع ،  (9)
 ( 1( جدول ) 7ان ر الملحق رقم )   406،    8، ل  ، أنساب األشرافالبال ري  (10)
   311،    الحياة ا قتصادية وا جتماعية في الحجازالسيع ،  (11)
   1(  جدول  7ملحق رقم )  الان ر    334،    1، ل األغانيي ، األصراان (12)
    130،   7، ل انساب األشرافالبال ري ،  (1)
   246،   5، ل ال بقاتابن سعد ،  (2)
   186،    2، ل مرول الذه،المسعودي ،  (3)
    306،    8، ل البداية والناايةابن كثير ،  (4)
   147،   19، ل  األغانياألصرااني ،  (5)
    127،    4، ل  ال بقاتابن سعد ،  (6)
 (      2)  رقمان ر جدول    50،   5، ل ال بقاتد ، ابن سع (7)
    35    18، ل األغاني األصرااني ،   (8)
    246،   5، لال بقات ابن سعد    (9)
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 15أو  (11)درهم   كما يبلغ ثمن اللحاف الواحرد دينرار500 4أو  (10)دينار300من الستور في مصر 

ل ، والرذي دراهم   اما الكماليات مرن السرلت والبضرالت فرإن المصرادر لرم ترذكر مرن أسرعارها د  القلير

درهررم   كمررا يبلررغ ثمررن سرريع  150أو  (12)دنررانير10منررا مررن الرردهن فرري بررالد فررارط  1مناررا  ثمررن 

     (13)دنانير 10مرضض في المدينة 
 

الرقيرق مرن ال لمران والجرواري  د  زاد ال لر، البيوت العربيرة  غنرى لارا عرن وجرود  توكان        

ارة  خاصة وأن الرقيق يجل، عبرر األسروا  الةارجيرة   عليام بعد أن قوي النقد وتم تداولد في التج

كما أن الرقيق يعر  للبيت في المواسم خاصة في موسم الحج من كل عام  حي  يزداد ال ل، على 

شراء ه ، و لك لحاجة الحجال لمرن يةردمام فري ركروبام  وحمرل متراعام ، ودعرداد طعرامام  وكران 

    (1)مة التجار يجنون من هذه التجارة أرباحاً ع ي

 

ويقوم التاجر بالترويج لاذه السلت القيمة بأسالي، متنوعة   ومناا أن الجاريرة كانرت ت رزين قبرل        

، و لك لادف عر  الماارات والحرف التي يتمتت بارا الرقيرق (2)أن ت عر  للبيت في مواسم الحج 

 و الجواري   

 

هم او الدنانير   فقد روي أن شاعر  أدخل على عبد لذلك تتراوت أسعار الرقيق نقداً سواء بالدرا       

العزيز بن مروان ف ل، المقومين أن يقوموا سرعره قرالالً قومروا غالمراً أسرود لريم برد عير، ، قرالوا 

 400دينار  قال : دند يبري القسي ويرمي النبرل قرالوا : 200دينار ، قال :دند را  لالبل قالوا : 100

  ( درهم  000 9 ) أو (4)دينار600قال : دند راوية للاعر ، فقالوا : ، ( درهم  000 6 ) أو (3)دينار

   (5)دينار1000قال : دند شاعر ، قالوا 

 

وكذلك كان يحدد سعر الجواري جودة وتنو  المعرو  منان ، ولاذا يرزداد ال لر، علريان ،        

أو  (8)درهررم 300أو   (7)( درهررم  500 ) أو  (6)درهررم  000 40فقررد يصررل سررعر الجاريررة الواحرردة 

، وأخررر    (10)دينررار000 4  ويررذكر أن الةليرررة يزيررد بررن عبررد الملررك اشررترى جاريررة بررـ (9)دينررار 200

    (12)درهم 000 10  وفي أواخر العصر األموي اشترى يزيد جارية بـ  (11)دينار000 20

 

 الصراية :  -3      

                                                 
   135،   1، ل صورة األر ابن حوقل ،  (10)
    180     5، لال بقات ابن سعد ،  (11)
  299،   2، ل صورة األر ابن حوقل ،  (12)
، لمرضض ا ؛ باب بيت السيع 22 -8     ،باب المناجزة  ،كتاب الصرف  ، 3ل ،المدونة  ،لك بن أنم ما  (13)

 (    3ان ر جدول رقم )   25 -24   
   169 ،   م اهر النااط ا قتصادي؛ الجمي  ، 294  باب التجارة ،   3، ل  المدونةمالك بن أنم ،  (1)
  169،    م اهر النااط ا قتصاديالجمي  ،  (2)
  334 -333،     1، ل  األغانياألصرااني ،  (3)
  334 -333،     1، ل  األغانياألصرااني ،  (4)
   334 -333،     1، ل  األغانيألصرااني ، ا (5)
  169،    م اهر النااط ا قتصادي؛ الجمي  ، 502 -241،     1، ل  العقد الرريدابن عبد ربد ،  (6)
  341،    ا قتصادية وا جتماعية في الحجاز الحياة،  السيع (7)
  260،   9، ل  األغانياألصرااني ،  (8)
  25،   6، ل  األغانياألصرااني ،  (9)
   23،   7، ل  تاريخال بري ،  (10)
  343،   8، ل  األغانياألصرااني ،  (11)
 (   4جدول رقم )الان ر   26،   6، ل  األغانياألصرااني ،  (12)
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  واً رأت الدولرة األمويرة أن تترابت الصررافين  ولما كانت الحاجة لدور الصرافة أمراً ضرروري      

دراهرم فضرة أو دنرانير  هر، أو فلروط  سيما وأنام يملكون كميات كبيرة من النقد سواء ما كان مناا

في د السليم الجديد ، كما أن لام دوراً  كبيراً يقومون بعملية تبديل الزالرة مناا بالنقانام كما  ،نحاط 

ويذكر من حر  الةليرة عمر بن عبد العزيز على مصلحة  ،المية الجديدة نار النقود العربية اإلس

الناط في استعمال النقد الصحي  ، وعدم اع اء الررصة إلست الل النراط باسرتةدام فررو  الردراهم 

   (1)والدنانير أند كت، لعاملد "    أن من أتاك من فقراء المسلمين بدينار ناقص فابدلد بوازن " 

 

اول النقدي ، وخلوه من الزيع التأكد من سالمة التد حكومة الدولة األموية ضرورةرأت  لذلك       

ألن السرقة معصية واحدة وقد  ،" دنرا  درهم زالع أشد من سرقة مهة درهم    قال بعض العلماء :

وقد كان السرلع رضروان هللا بدعة يعمل باا فيكون عليد وزرها،  أما دنرا  الزالع ،تمت وانق عت 

   (2) عليام يتعلمون عالمات النقد ن راً لدينام   لدنياهم"

        

، نتيجرة  األمروي بزيرادة الصررافة والمصرارف فري األسروا  العصرروهكرذا قامرت الدولرة فري         

فيرذكر أن الحجرال جعرل فري واسرم لكرل أهرل تجرارة  ،لزيادة النقرد وضررورة ضربم مصرادر تبادلرد 

خاصرة أن الوافردين  ،ويمنت ترويج النقرد المزيرع  ،طريقة الصرف ليضبم  ،(3)صراف خا  بام 

   (4)على السو   قد   يعرفون نقد البلد فيقعون فريسة ل لم تبديل التجار لنقودهم

 

والذي على ما يبدو  ، (5)األمويصرو كرت دار ال المين بسو  البصرة داراً للصرافة في الع       

 مارست ال لم على الناط في التعامل النقدي   من ا سم الذي أطلق علياا أناا

 

د  كان أهل الذمة غالبين على هذه المانة  (6)أما تجار المصارف فأغلبام من الياود والنصارى         

: في تعامالت المسلمين، قال تعالى ي ل، على تعاملام النقدي التعامل بالربا الذي حرمد هللا كانو ،

ب ي   ل  ّللا   ال  أ ح  ب ا {} و  م  الر  ر  ح  ت  و 
د  أن  ، (8)اآلية  لذلك يرى الرقااء أن يقاموا من أسوا  المسلمين (7)

ًً يحاولون ديجاد حلولٍ اء جعل الرقا (9)قلة العاملين من المسلمين في هذا النو  المذموم من التجارة

القالم على تقديم (10)ربا النسيهة والرضلالمتعاملين بالصرف في الربا مثل للمسالل التي قد توقت 

 للناط المحتاجين لاا     القرو 

 

                                                 
    375،    5، ل ال بقاتابن سعد ،   (1)
  234   ،نصاب ا حتساب ،؛ السنامي 127 -124     ، معالم األخوة ،ابن اإلخوة  (2)
  39   ، تاريخ، ابن بحال  (3)
    124   ، معالم األخوة ،ابن اإلخوة  (4)
 3   ، 20ل ، األغاني ،األصرااني  (5)
  138   ،  أحسن التقاسيم ،المقدسي  (6)
  275اآلية :  ،سورة البقرة  (7)
  12   ،باب الصرف من النصارى والعبيد  ،باب الصرف  ،3ل ، المدونة  ،مالك بن أنم  (8)
   ( 8  وهام )(2 ان ر التمايد من هذه الرسالة  الصرحة رقم)  272   ، دصالح المال ابن أبي الدنيا، (9)
ط المرال   وهرو أن يأخرذ المقرر  مرن المقترر  منرد زيرادة علرى رأ ، ربا النسيهة والرضل : الزيادة مت التأخير (10)

لرةررر لرري ا؛  محمررد بررن عمررر بررن الحسررين بررن ع 15   ،برراب الربررا  ،كترراب البيررو   ، 1ل ، 2مررج ، األم ،الاررافعي 
  58 ،)د ت((  ، )طاران : دار الكت، العلمية ،7، د، ط ،ل الترسير الكبير الرازي التيني البكري ،
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خاصرة فري  وتسرال علريام الردفت علرى المصرارف التري تقرضرام األمروال يقبلون الناط  وكان       

كررالحج الررذي يقتررر  فرري أيامررد التجررار النقررود مررن المصررارف مررن أجررل شررراء المواشرري  المواسررم

وكران  لرك مكروهراً لردى  ،الردين فري صركوك إلثباترد وتتم طريقرة السرلع بكتابرة  ، (1)والمتاجرة باا

ن يجراور أحردكم أسرداً فري أجمرة خيرراً مرن أن يجراور قرال زيراد برن أبري سرريان : " إل   بعض الناط

وكرران بعررض النرراط يلتزمررون سررداد تلررك القرررو   ، (2)د ا شرراء أن يسررلرد كترر، عليررد صرركاً" اً ترراجر

وبعرد قضراء حاجترد وتروفر  ،درهرم  000 000 2 (3)الم جلة من  لك مرا اقترضرد عبرد هللا برن عمرر

   (4) النقود لديد أعادها

 

  سيما بعد الرقابة الاديدة التي فرضرتاا وويذكر من الناط من أع ى ثقتد لتجار المصارف         

مكرة ، وسرأل النراط غرامرة كانرت الذي أتى  (5)البعي  المجاشعية األموية علياا من  لك يذكر الدول

فيقول : "   أقبلد د  أن تجيء معي دلى الصراف حتى  ،الرجل يأتيد بالايء يتحملد عند  فكانلد ، 

     (6) ينقده ويزند "
 

وتقوم طريقة الصرف على أن يدفت الرجل الدرهم أو الدينار دلى الصراف الذي يزن الق عرة         

، يوكرل النراط مرن يقربض عرنام  ثم يع يد ما يساوياا من تبديل أحد النقدين براآلخر  وكران يكرره أن

   (7)ويرخص في الوكالة للصرف فقم 
 

اإلسرالمية  ، فكران التجرار يلحقرون برالجيوش وقد طالت أيدي تجرار المصرارف مرافرق الدولرة        

كمررا كررانوا  ،كررالبيت للمقرراتلين أو مبادلررة ق عاررم النقديررة   مانتررد خررالل الرررحالت بعضررامليمررارط 

أن  روي ،التري قرد تواجرد الجري  اإلسرالمي رك أثنراء ال رروف ال ارلرة فري المعرايقرضون القرواد 

لمحاربرة  كان يقتر  مبالغ مرن المرال لتجايرز الجري  اإلسرالمي الةرارل (8) المال، بن أبي صررة

  كما أعار تجار المصارف الجيوش اإلسالمية التي حاربرت الرروم مرت مسرلمة برن عبرد  (1)الةوارل

   (2)دينار  00 020الملك بمبلغ مقداره 
 

من على الناط المتضررين من المجاعة كما يسلع التجار القواد األموال أثناء ال زو لينرقوها         

وبلرغ الةبرر الةليررة  ،دينرار ألزمارا العرجري نرسرد  000 20 الرذي اقترر  (3) لك ما فعلرد العرجري

  ألجرل  لرك (4)ام من بيت المرالفقضى التجار دين ،فقال بيت المال أحق باذا  ،عمر بن عبد العزيز 

، كان الةلراء يوصون الو ة بالتجارعلى اعتبار أنام من أهرل اإلنترال الرذين يمردون النراط بالمنرافت 

                                                 
     173   ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز النااط ا قتصادي، م اهر ،جمي  ال ( (1)
     213   ، 5ل  ،  أنساب األشراف، البال ري  (2)
ابرن م( 704هرـ  48قيااً  توفى عرام ) هو عبد هللا بن عمر بن  الة اب بن نريل العدوي : كان صحابياً  محادثاً  وف (3)

   345 -340،    3،ل ال ابة أسداألثير، ، ابن 311،   5،لال بقات،سعد 
  311   ، 5ل  ، ال بقات ،ابن سعد  (4)
 1ل  ،التبرينوالبيران  ،م (   الجراحظ 751هـ   134توفى عام )  ،هو خداش بن بار بن خالد : كان خ يباً شاعراً  (5)
  534   ، 2ل ،  األغاني ،؛ األصرااني 199   ،
  327   ،16ل  ، األغاني ،األصرااني  (6)
  14  ،باب الرجل يستود  الرجل ،2 ،باب صرف الدرهم  ،تاب الصرف، ك3ل ،المدونة ،مالك بن أنم (7)
اسران وخر ،ولري البصررة لمصرع، برن الزبيرر ، المال، بن أبي صررة األزدي  : اسمد سراقة بن ظالم بن صرب   (8)

م(   المبررد 037هـ   83مات عام ) ، يماً وشريراً كان شجاعاً كر ،حارب الةوارل األزارقة  ،لعبد الملك بن مروان 
  296 -198،     7، ل  تاريخ ،؛ ال بري 216   ،3ل ، الكامل ،
   216،    3، ل  الكامل ،المبرد  (1)
  112   ،5ل  ، أنساب األشراف ،البال ري  (2)
فرة فري خالبالسرجن مرات  ،العيسركن قررب عررل بال ر  ،هو عبد هللا بن عمرو بن عثمران برن عرران: كران شراعراً  (3)

  295   ،4ل ،الكامل ،؛ ابن األثير371 -369   ، 1ل  ، األغاني ،  األصراانيابن عبد الملك هاام 
   381   ، 1ل  ، األغاني ،األصرااني (4)
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وبرذلك أقامرت الدولرة األمويرة   (5)وسرلعام حرصون علرى سرالمة التجرار وبضرالعام  يوكان الةلراء 

 تي ساهم اإلصالح النقدي في تثبيتاا   تجارتاا الداخلية على قواعد من ال مأنينة والثقة ال
 

        ً  التجار  الخارجية : : ثانيا

تنوعت صرادرات الدولرة األمويرة مرن المنتجرات المحليرة التري ترم تبادلارا برين التجرار فري مردن        

ومن تلك المنتجرات المعرادن    (6)الو يات األموية خاصة وأن هللا حبى كل اقليم بما يميزه عن غيره 

السيوف والمنسوجات الحريرية والق نية  والثياب والتمور والرواكة  والستور والبسرم والصرابون و

  وهررو األمررر الررذي جعررل الدولررة فرري حالررة اكتررراء  اترري  (7)والسرريوف والقررراطيم والجلررود وغيرهررا 

العرررب والمسررلمين حررر  مع ررم التجررار تقريبرراً   خاصررة بعررد اسررتقرار ة قرروة النقررد وتداولررد الررذي 

 واألجان، على تداولد   

 

دلرى    األمرويوهو ما ساعد األثرييين والم رخيين بعد اكتاافاا على تحديد مدى امتداد النررو        

لررى تلررك عالمنرراطق الةارجيررة د  كانررت النقررود الترري شررملتاا م اهراإلصررالح النقرردي شرراهداً تاريةيرراً 

ة التري د الدوليلةارجية، وبالتالي معرفة الحدوالرترة المضيهة للدولة األموية ، ومدى اتسا  رقعتاا ا

 وصل دلياا اإلسالم    

الةارجية بين الدولة األمويرة والردول عن بداية العالقات ا قتصادية المصادرشادت بعض وقد                      

دل  (1) نبين الصين والدولة األموية منذ عارد الةليررة معاويرة برن أبري سرريااألجنبية ، ومناا ما كان 

اإلسرالمية  (2)سريان دنانير األمويرة فري دحردى المقرابر بمدينرة ق ت العلى  لك ما تم العثور عليد من 

قود من قبل لجنة اآلثار الصرينية ودونرت معلومرات جراء فيارا فحص الن ، وقد تم في الصين الاعبية 

هري    دلرد د  هللا  الرنق  ثالثرة أسر ر برالةم الكروفي ، مرم1السرمك  ،غم 43الوزن  ،سم 19الق ر 

   (3) هللا  ،  أرسلد بالادى و دين الحق محمد رسول  ،  وحده

 

وهذا ي يد ما ورد عن أن التجار العرب والمسلمين كانوا يصدرون دلى الصرين البضرالت التري        

   (4)مناا  العال  والكافور  والياقوت  وغيرها 

 

كانررت قديمررة منررذ  أوالررل العصررر اإلسررالمي خاصررة اسررتيراد التجررارة األمويررة مررت الانررد فأمررا           

و كانرت كلترا التجرارتين م لوبرة  (7)لصنت األسلحة كالسيوف الانديرة  (6)والحديد   (5)المسك الداري 

                                                 
لدين عبد تحقيق: محمد محي ا ،شرحد : محمد عبده ، ناج البالغة أبو الحسن محمد بن الحسن الاريع الرضي ، (5)

    110   ، د ت((ة: المكتبة التجارية الكبرى،))القاهر،  3ل ، ط، د، الحميد
 =هرـ 3021 ،) بيرروت : دار صرادر  ،ط، د ،مةتصرر كتراب البلردان ،أحمد بن محمد أبي بكر بن الرقيد الامذاني  (6)

  251   ،م( 1885
و  ا يسرت رف مرن األمتعرة الرفيعرةالتبصرر بالتجرارة فري وصرع مر ،عمرو بن بحر برن محبروب الكنراني الجراحظ  (7)

 ،نيررة ) مصررر : الم بعررة الرحما ،2ط ،تعليررق : حسررين حسررن عبررد الوهرراب  ، األعررال  النريسررة والجررواهر الثمينررة
  (   2 -1( جدول رقم )   8  ان ر الملحق رقم ) 4ا -26     ،م ( 1935هـ   1345

 
  113   ،  1ل،  الحيوان ،الجاحظ  (1)
أهرم المردن  وتعرد مرن ،تقت في الصرين الارعبية  كر الحموي أناا : احدى قرى بةارى   وقيل :  ،ن سيان : أو شيا (2)

ى ي لر، علر ،ة الواقعرة علرى  خرر خرم الحريرر القرادم مرن الربالد العربيرة والرارسري ،اإلسالمية فاي العاصمة القديمة 
 (  جران داسري ار دسالمية مناا : مسرجد ) ترباا  ث ،والصناعة ،تاتار بالزراعة ،المدينة ال ابت اإلسالمي الصيني 

  333   ، المدن اإلسالمية ،بو حجر ؛ 378،  3، ل معجم البلدانأي بيت هللا العلي   
  64   ، النقود اإلسالمية ،بحر العلوم  (3)
    148،    تاريخ العرا  اإلقتصاديالدوري ،   (4)
   384،    فتوح البلدانالبال ري ،  (5)
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فرري كافررة أقرراليم الدولررة األمويررة كررالعرا  والحجرراز و الاررام    كمررا ويسررتورد ايضرراً مررن الانررد السررال 

   وكان التجار يتاجرون مت جزيررة سريالن ، فيارترون منارا  (8)والسرن  إلستةدامد في بناء البيوت

  وتررذكر بعررض المصررادر أرقررام لرربعض الصرررقات (9)األحجررار الكريمررة وخاصررة العقيررق  ثررم التوابررل 

درهرم ،  000 80التجارية مت الاند والتري عقردها بعرض األفرراد مرنام محمرد برن سريرين الرذي دفرت 

   (10)رهم د 000 40واشترى زيتاً بـ 

 

كذلك استوردت الدولة األموية السيوف األ ربية من ا ربيجان وارمينية التي اشرتارت بمنراجم        

    (11)الحديد 

 

القريبة في حدودها من بالد الروط فرإنام كرانوا يأخرذون البل ار وبالنسبة لتجارة األمويين مت           

قرد عثرر و   (1)لمسلمين من بضالت وسلت كالرقيق والسريوف النقود الرضية والذهبية لقاء ما يبيعوند ل

علررى كميررات مررن النقررود العربيررة الترري تعررود دلررى الرترررة مررا بررين القرررنين السررابت والحررادي عاررر 

  (2)الميالدي

   

القسرر ن ينية الترري يعبررر طريقاررا التجررار  وكررذلك ارتب ررت الدولررة األمويررة بعالقررات تجاريررة مررت      

بعرد أن أصرب  للتجرار المسرلمين مركرز خاصرة  (3)روم ويجلبرون معارم الرديبالالر دلرى برالدالمسلمين 

عنردما أسرم مسرلمة برن عبرد الملرك أول مسرجد فيارا بعرد أن  (4)م 717هرـ   98 عرامذ ـرـالتقاء فياا من

إلمبراطرور ليرو الثالر  اآليسروري فاستأ ن األميرر مسرلمة ا ، (5) فالت حملتد على فت  القس ن ينية

في بناء المسجد حي  كانت القس ن ينية بمثابة نواة لحي دسرالمي سركند التجرار  (6) م(741   717)

وكرران األثررر الررذي خلرتررد التجررارة دلررى القسرر ن ينية أن بعررض القرروى  ،المسررلمون دبرران دقررامتام فياررا 

هـ 87عوام المعاصرة للدولة األموية  قامت بضرب نقود بيزن ية فضية على دراهم أموية أصلية أل

والصررقات  ،  و لك لتسايل العمليات التجارية المحلية (7) م747 103م  و  717هـ   98و  م067  

والرذي بقري بعرض منرد  ،كاع  لك بقراء ال رراز العربري اإلسرالمي علرى تلرك الردرهم و ،الص يرة 

                                                                                                                                               
   484،  2، ل صورة األر قل ، ابن حو (6)
   260،    التن يمات ا قتصادية ا جتماعيةالعلي ،  (7)
    482،    التن يمات ا قتصادية ا جتماعية ؛ العلي ،217،    1، ل  عيون األخبارابن قتيبة ،  (8)
   67،    المسالك والممالكابن خردا بة ،  (9)
    260،    ا جتماعيةالتن يمات ا قتصادية  العلي ، (10)
   252،  الجماهر البيروني ،  (11)
   325،   أحسن التقاسيمالمقدسي ،  (1)
مجلرة  ، ى أثر الركر ا قتصادي العربي اإلسالمي على أوروبا في العصور الوسر ،حاتم عبد الرحمن  ال حاوي  (2)

   ،م( 2006ر م ينرراي2005ديسررمبر  -ـ هرر1426لقعرردة و  و الحجررة ،)  و ا ،( 71عررام ) ،67م  ،599   ، المناررل
97      

   42     التبصر بالتجارةالجاحظ ،  (3)
   329   ، 9ل  ،البداية والنااية ،ابن كثير  (4)
  73 - 72     ،8ل  ، تاريخ ،ال بري  (5)
ي الرترة األولرى د فنتقل والدياثم  ،م ( : كان من أسرة فقيرة نزلت شمال الاام 741 -717ليو الثال  األيسوري )  (6)

نردما عاه الحرظ تراثرم و ،من حكم جستنيان الثاني دلى تراقيا وفقاً لما جرى عليد جستنيان الثاني من سياسة ا سرتي ان 
فعرين فري  ،وظاررت مواهبرد العسركرية والدبلوماسرية  ،دخل في خدمة جستنيان فةدم األباطرة الذين خلروا جستنيان 

     ، يرةالدولرة البيزن  ،ثرم صرار امبراطرور فري الدولرة البيزن يرة   العرينري  ،عاد انستاسيوط فرأعلن الثرورة 
186- 187     

  97   ، مجلة المنال الركر ا قتصادي اإلسالمي ، أثر ،؛ ال حاوي 322   ،العالقات ،فرل  (7)
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م محمد رسرول هللا أرسرلد بالاردى وديرن الحرق لي ارره علرى 706هـ   87درهم عام  ، ومناا علياا 

أمرا درهرم عرام     ضرب هذا الدرهم  بواسم في سرنة سربت وثمرانين ،ن كلد ولو كره الماركون الدي

بالاردى    م  747هرـ   103هـ  أمرا درهرم 98م  بسم هللا ضرب هذا الدرهم     في سنة 717هـ   98

   (8)   ثلثين ومالة ودين الحق ، 
 

ومنارا دلرى ومصرر دلرى أفريقيرة  القوافل التجارية الارقية من العرا  وبالد الارام  ووصلت

قبر  التي ياتري مناا التجار العرب والمسلمين السلت والبضرالت مثرل  األغنرام  والعسرل والسرمن 

لم ررب ويرحرل التجرار مرن ا (2)أما مرن صرقلية فيارتري منارا التجرار الرقيرق  (1)بالدراهم والدنانير 

وصل برين التجرارة الاررقية والربالد ال ربيرة التي تعتبر حلقة  (3)مناا دلى األندلم سرنام تعبر حي  

حتى وصل التجار العرب دلى أقصى ال رب األوربي" وهو ما كارت عند الحرريات الحديثرة حير  

    (4) با "وتم العثور على كميات من العمالت العربية في كافة أرجاء أور
 

 : (5)التعشير         

   سرريما بعررد اإلصررالح النقررديوة وقويررة ومررت ازديرراد الحركررة التجاريررة الترري باتررت مزدهررر

على البضالت والسلت التي تةص التجار األجانر، مرن أهرل  10% (6)فرضت الدولة األموية العاور

سرواء القادمرة برراً أو  ، (7) والتي يتاجرون باا فري أسروا  الدولرة األمويرة ،الذمة الياود والنصارى 

يأخذون العار من السرن القادمة ان عمال الدولة األموية ، فكعيناً ونقداً ، فكانت تأخذ العاور بحراً 

   (8)من الاند التي تمر بسواحلام 
 

 عند التقاء ال رر  التجاريرة البريرةو لك ،  بتحديد مواقت عمال العاورالدولة األموية وقامت    

زهررا والصررراة الترري   تتجاو ، ، وعنررد مضررايق الممرررات الماليررة  مررن  لررك حررواجز الررررات و دجلررة

ألنرد طريرق المواصرالت  ،ار على نارر معقرل ا  كما يذكر حبل الع   ، (9)السرن دون المرور بالحاجز 

التري عليارا دوارة تمنررت ، وفوهرة نارر األبلررة  التري كانرت تةتررر  المدينرة، وقنراة ابرن عررامر الناريرة 

   (1) السرن الكبيرة
            

                                                 
  324   ،العالقات ،فرل  (8)
،  الدراهم المنقوشةالعدو ، باب ا شتراء بالدنانير و، كتاب التجارة دلى أر   3، ل المدونة مالك ابن أنم ،  (1)

  294   
ت المجوسي من في الربا والحربي وبي، كتاب التجارة دلى أر  العدو ، باب  3، ل  المدونةمالك ابن أنم ،  (2)

   295،    النصراني 
  262   ، 1ل  ، معجم البلدان ،؛ الحموي  201 -191     ،أحسن التقاسيم ،المقدسي  (3)
    1( جدول 9ان ر الملحق رقم )   97   ، مجلة المنال الركر اإلقتصادي ، أثر ،ال حاوي  (4)

    2-1( جدول   9 -8عن الصادرات والوارات األموية ان ر الملحق رقم ) 
لنصرارى ود واوهو أخرذ العارر مرن األمروال مرن اليار ،والعار جمعد عاور  ،والزيادة والتمام  ،التعاير : األخذ  (5)

كران مرن  والعاور : جمت عارر يعنري مرا ،ومند سمي العاار أو العاشر : قابض العار من أهل الذمة في التجارات 
  157 -156     ،10، للسان العرب التجارات دون الصدقات  ابن من ور،أموالام في 

كانرت  ،ةن قبيلرة جررهم بمكردفيرذكر :  ،لمرا كانرت مكرة مح رة تجاريرة هامرة ،عرفت العرب التعارير قبرل اإلسرالم (6)
  87   ، 1ل ،السيرة النبوية ،من أعالها وأسرلاا   ابن هاام ، تعار من دخل مكة 

قل السرلمي روى أن الصحابي عبد الرحمن بن مع" ،الراشدي  العصرأند كان معمو ً بد في  :األصل في التعاير (7)

  عاررون مرن كنرتم ت  – وكان أول عاشر في اإلسرالم، كان على عاور العرا  والاام  -قال : سألت زياد بن حدير 

ار كان تجف ،سالمبداية أخذ العار في اإلقد حدد أبو يوسع كان و "  كما كانوا يعاروننا أتيناهم ،قال : تجار الحرب 

 ،ل الذمرة براب زكراة تعارير أهر ،كتراب الزكراة  ، 1ل ،المدونة  ،منبج أول من عار من أهل الحرب   مالك بن أنم 

،    األمروال ،؛ ابن سالم  87   ،1ل  ، السيرة النبوية ،ابن هاام ؛ 135   ،الةرال  ،؛ أبو يوسع 231  

  496   ،3ل  ، أسد ال ابة ؛ ابن األثير،526
     226   ،1ل ، تاريخ التمدن ،زيدان  (8)
  243   ، 1، ل  صورة األر  ،ابن حوقل  (9)
    239 ،   2، ل 81   ، 1ل ، صورة األر  ،ابن حوقل  (1)
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و لك لما تحترال دليرد هرذه المامرة مرن فقرد ، لجباية العاور العلماءبالدولة األموية انت وقد استع      

أن صراحباا يتعرر  لمجموعرة مرن اإلغرراءات التري يةراف كثيرر مرن التقراة خاصرة ووعدل وعررة 

الرذي كران علرى مزصرر  (2)األمروي مسررو  برن األجرد  العصررمن ه  ء التقاة في و ،الوقو  فياا 

وهللا مررا عملررت عمررال أخرروف " والررذي كرران يقررول :  ،(3)واسررم الواقررت حاجزهررا عنررد قريررة صررريرين 

ومرا بري أن أكرون ظلمرت فيرد مسرلًما و  معاهرداً دينرار و   ،عندي أن يدخلني النار من عملكرم هرذا 

يبقى العاار أو العاشر في عملد ما دام لم يثبت ظلمد أو غارد فري عملرد  فيرروى أن  و  (4) درهما "

: " دن كرران لنررا معررك شرريء  دودنمررا يقررول لرر ،علررى مركررزه  مررن التجررارمسررو  كرران   يرررت  المررار 

  (6)درهم  000 20اد ـين جمت فياا لزيـي عملد عامـ  وظل مسرو  ف(5) فأع يناه "

 

،   سرريما أن الدولررة حرصررت علررى سررالمة حرردودها تبرردل بعررد اإلصررالح النقرردي ولكررن الحررال        

فصرار العارارون  ، وسرلعام  بضرالعام مرت ليارادالتجار الوافردين  ةكما عملت على طمأن ،التجارية 

 ند  أن األمرر لرم يارمل التجرار المسرلمين الرذي    (7)ويستحلرونام ألخذ العار منام، يرتاون التجار 

، علررى اعتبررار أن بررد العزيررز يكتررري بأخررذ ظرراهر أمرروالام فكرران عمررر بررن ع ،يرردفعون زكرراة أمرروالام 

كررذلك عينررت الدولررة   (8)كأمررانتام علررى الصررالة  ، طنيررةالمسررلمين م تمنررون علررى زكرراة أمرروالام البا

كان مت مسرو  يعاوند في عملد  (9)فيذكر أن عبد هللا بن حنيع ،األموية معاونين مت عمال العاور
(10)  

الت والسررلت تسرراوي   فررإ ا كانررت البضرر ،وقررام الرقارراء بتحديررد النصرراب المررررو  مررن العاررور         

وكانرت قيمترد  ،ودن كران   يسراوي  لرك  ، خرذ منارا الضرريبة العاررية مثقرا ً ت 20درهم أو  200

قررد حرردد الةليرررة عمررر بررن عبررد  و ،ي خررذ منرد شرريء   عارررين مثقررا ً ، أو ترنقص عررن مررالتي درهررم

)             أو (1)دنرانير  10 ، وهري تسراوي  العزيز أدنى حد ألخذ الضريبة العارية من أهرل الذمرة

، د  أنرد ( درهرم  000 6 ) دينرار أو400عد أن بل ت عاور الةمر في عاده   و لك ب(   درهم150

   (2)ردها دلى ما كانت عليد  

 

و لرك لعامرة التجرار  ،(3)كما قامت الدولة األموية بتحريرر ديصرا ت البرراءة م رخرة كرل عرام        

  دل (4)سرلمين دون غيررهمد  كان   يتم تحريرر ديصرا ت البرراءة د  للتجرار الم ،باختالف دياناتام 

على جواز مصر "من مر بك مرن أهرل الذمرة فةرذ ممرا  (5)على  لك قول عمر بن عبد العزيز لعاملد

                                                 
سد أ ،ألثير   ابن ا تابعياً  ثقة  زاهداً  ان هو مسرو  بن األجد  الامداني من بني وداعة بن عمرو بن زاهد : ك (2)

  156   ،5ل ، ال ابة
اني  يقول الساس العصركانت مركز جباية قديم في  ،مجموعة قرى قرب نار الدجيل : هي صريرين أو صريرون  (3)

   ،1ل   دانمعجم البل ،تجبى عليد السيحون ودوناا    *  صريرون في أناارها والةورنق   الحموي الااعر : و
  403 - 166     ،3ل ؛ 443 – 375  

   526   ، األموال ،ابن سالم  (4)
  37   ،تاريخ ،ابن بحال  (5)
  209   ،5ل  ،  األشراف أنساب ،البال ري  (6)
  231   ،باب زكاة التجار المسلمين  ،كتاب الزكاة  ،1 ل ،المدونة ،مالك بن أنم  (7)
  933و    3ل ، األموال ،؛ ابن زنجوية  537   ، األموال ،ابن سالم  (8)
لد تجربة  كانت ، ة وصع بالعقل والجزال ،لد أخوان : عباد وسال  ،هو عبد هللا بن حنيع : كان صحابياً شريراً  (9)

؛ 434   ، األموال ،؛ ابن سالم  26   ، الةرال ،باية السواد   أبو يوسع مت الةليرة عمر بن الة اب في ج
  209   ، 5ل  ،األشراف  أنساب ،البال ري 

  209   ،5ل ،  األشراف أنساب ،البال ري  (10)
   531   ، األموال ،؛ ابن سالم  133   ، الةرال ،أبو يوسع  (1)
    758،    األموال، أبو عبيد  (2)
   531   ، األموال ،سالم ابن  (3)
   365   ، 2ل  ، المحاسن والمساو  ،البياقي  (4)
 ةرالال ،وسع أما أهل مصر فيقولون زريق  أبو ي ،هو زريق بن حيان الدماقي : كان أهل العرا  تقول رزيق  (5)
  237،   2، ل الزاهرة  النجوم  ،؛ ابن ت ربردي 531   ، األموال ،؛  ابن سالم 136   ،
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فما نقص فبحسراب  لرك حترى تبلرغ عاررة  يديرون في التجارات من أموالام من كل عارين ديناراً،

  (6) ت دلى الحول"واكت، لام بما أخذصت ثل  دينار فال تأخذ مند شيهاً، فإ ا نق، دنانير

 

كررذلك جمعررت الدولررة األمويررة األمرروال المحصررلة مررن عاررور تجررارة أهررل الذمررة مررت الزكرراة        

، برأن جعرل  والذي قام عمرر برن عبرد العزيرز بالرصرل بينامرا ،المحصلة من تجارة التجار المسلمين 

 ،فري بعرض الو يراتعرل جبراة الضررال، جباا في المدن التي يقصدها التجار وجباة الزكاة خاصين 

   (7)كما أمر بترك المعابر والجسور 

 

 

وكان  لك نتيجة لما كران يعراني منرد التجرار الرذين وقرت علريام ال لرم مرن جرراء تالعر، عمرال        

الرذي لرم تعرفرد الدولرة األمويرة  (8) عرفت برالمكمبالضرال، ، وهو ما أدى لرر  ضرريبةالعاور 

    في بداية عادها

من كرل سررينة العاشرر ، فأخرذ   ت زياد بن أبري سرريان يرد أحرد العارارين لمرا جبرى السررنفقد ق       

عمرر الةليررة ألجل  لرك أصردر     حتى وقت المكم الذي لم يكن ي خذ على الوجد الصحي (1) درهم

كما أمر عاملد على رف  بادم البيت الرذي  ،بن عبد العزيز دلى عاملد على المدينة أن يضت  المكم 

    (2)، و لك بنسرد ورميد في البحر  قد خصص للمكوطكان 

  
 

وتع رل  ،وقد حاربت الدولة األموية في عاد الةليرة عمر المكرم ألنرد ير دي لكسراد  التجرارة        

   (3)مما ي دي بدوره لندرة بعض البضالت والسلت  ،حركة البيت والاراء 

 

عريبررد د وتبعررد اإلصررالح النقررالدولررة األمويررة الةارجيررة فرري التجررارة  أن زيررادة نارراط  شرركو      

لقروانين اكانرت كمرا  لتوفير اموا ً كثيرة لكن المعلومرات عرن مقاديرهرا غيرر متروفرة ،أدى وتوحيده 

     ة ــتحت طاللة الت ير والتجديد بما يتوافق مت الحركة التعامل النقدية الناالتجارية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   531،    األموال؛ ابن سالم ، 136،    الةرالابو يوسع ،  (6)
  378   ،5ل  ، ال بقات ،؛ ابن سعد 537   ،األموال  ،ابن سالم  (7)
نررى وت  ،عرفتررد العرررب قبررل اإلسررالم فرري أسرروا  العرررا   ،ويسررمى صرراحباا صرراح، المكررم  ،المكررم : الجبايررة  (8)

وهرام  نرررم  ، 149 -148     ،6ل  ،الحيروان  ،رأه   الجراحظ الارعراء معبررين عرن ال لرم الرذي يقررت مرن جر
  110   ،14ل  ،  لسان العرب ،( ؛ ابن من ور 4 ،3 ،2الصرحة أرقام ) 

   231،    5، ل أنساب األشرافالبال ري ،  (1)
ل  ،البلردان معجرم ،الحمروي ؛ 383،   5، ل  ال بقراتابرن سرعد ، ؛ 528 -525     ،األمروال  ،ابن سالم  (2)
3،   54  
  889   ، 2ل ،المقدمة  ،ابن خلدون  (3)
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 (2)الةرال: ا  (1)الدواوينالدولة األموية ددارة اإلصالح النقدي على  على أثرالرصل االرابت  يحتوي

   (3)أو الةاتم أو البريدالصدقات أو الرسالل أو  الجندأو 

 

 على إدار  الدولة األموية  :  أ ر اإلصالن النقد       
 

د برت النقرواتبعت الدولة األمويرة سياسرة الةرال  مرن الترأثير األجنبري فري ددارتارا بعرد أن عر       

 ،قرود نجحرت عمليرة تعرير، النقرد و األجنبية واإلسالمية واألمويرة األولرى وعملرت علرى توحيردها ،

 اعة  خاصة بعد استصالح األراضي القابلة للزردولد الوأتت ثمارها بتدفق األموال دلى خزينة 

      

دولترد  أن يضربم أعمرال ضررورة اسرتكمال تعرير، ددارة وكان هردف الةليررة عبرد الملرك مرن        

ا اإلجرراء سالرة الذكر ، ويارف علياا بدقرة ، ليمنرت ال ر  والتزويرر   فكران هرذالسجالت الدواوين 

   (3)من خ ة ا صالح المالي الذي كانت الدولة بحاجة شديدة اليد 

 

خاصررة وأن اصررالح العملررة الررذي قررام باررا عبرردالملك كرران متعلقرراً بالجبايررة الترري كانررت تسررجل        

الذي أناأ منذ عاد الةليرة عمرر الةرال ديوان   ومناا الدواوين سجالتمقاديرها بالل ة األجنبية في 

 المعروف بالع اء المتولي صرف أموال الةرال  الجند ، وديوان   (4)الة اب بن 

 

ل خرا  وكذلك ما تم ت ويره من دواوين اخرى ارتب ت با صالح المالي العام والنقردي بارك      

     البريدو الةاتم والرسالل  والصدقات  بعد  لك ك
           

 ديواع الخراـ :  -1      

والن رر فري ماركالتد وهرو عمراد الماليةولرد  الذي يتم فيرد تن ريم الةررال وجبايترد ناهو الديو   

ودضرافة أسرماء األراضري ومقرادير المحاصريل ، وكران فري  ، عالقة قوية بالنقرد والحسراب واألرقرام

   (1)التي فتحاا المسلمونض األمصار البدء من الدواوين المحلية التي وجدت في بع

 

                                                 
لل ويررون اوي كررد مع ررم  ،وت لررق مجررازاً علررى المكرران  ،ومعناهررا السررجل أو الرردفتر  ،الرردواوين : مرردهررا ديرروان  (1)

حسربون يأطلقاا كسرى على كتابرد لمرا دخرل علريام فري مجلسرام فرر هم  ،والم رخون على أن الكلمة فارسية معربة 
 ترابدب الك  أ ،؛ محمد بن يحي بن بكر الصرولي 50  ،1ل ،عيون األخبارديواند أي ) مجانين (   ابن قتيبة ، فقال 

عيل برن دسرما ؛ 187م (   1932=هرـ 1341 ،) القاهرة : الم بعة السلرية  ،2ل  ، ط، د ،تحقيق : محمد باجت  ،
 =هرـ 3991 ،) بيرروت : دار العلرم للماليرين  ،5ل ،2ط ،تحقيق : أحمرد عبرد ال ررور  ، ، الصحاح ،حماد الجوهري 

  بلسان العرر ،؛ ابن من ور 317   ، المعرب ،؛ الجواليقي199   ، األحكام ،؛ الماوردي  215  ،م( 1979
   333   ،5ل  ،
   لرةال  ،الكرراء  ،المرال  ،الرريء  ،األتراوة  ،الةرال : تعددت معاني الل ة العربيرة لكلمرة الةررال فمنارا : الجزيرة  (2)

 -57     ، األموال ،والةرال مصدر تعني ما يةرجد الذمي من مال أو عين عن األر  الزراعية   ابن سالم 
جر، ؛ عبد الحمرن برن أحمرد برن ر 40   ،5ل  ،لسان العرب ،؛ ابن من ور  146   ،األحكام ،؛ الماوردي  78

)  ،ط د  ،وعلرق عليرد : السريد عبرد الصرديق  صرححد ، ( ا سرتةرال ألحكرام الةررال ) موسروعة الةررال ،الحنبلي 
   8   ،)د ت ( (  ،بيروت : دار المعرفة 

 ، ميالً  12ت لتي تق البريد : جاءت كلمة البريد من برد أو أبردة ، وهي تعني الرسول أو الثابت في المسافات، ا (3)

  277   ، القاموطروز بادي ، ؛ الري86،    2، ل  لسان العرب، كما يقال لدابة البريد بريد  ابن من ور 
 هـ =1405ث ، ، ) القاهرة : دار الترا 5، ط الةرال والن م الملية للدولة ا سالميةمحمد ضياء الريم ،  (3)

  211م ( ،   1985
   39،    الوزراء والكتابالجااياري ،  (4)
اردت لارا واألحرداث التري سربقتاا وم الدولرة ا مويرة؛ يوسرع العر  ،  39،     الوزراء و الكتاب ،الجااياري  (1)

   221، د، ط ، ) سوريا : )د ن( ، )د ت( ( ،    ابتداء من فتنة عثمان
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والرومية  الرارسية بالعرا   الراشدي بالل ات األجنبية العصرالمالية في وقد دونت معلوماتد    

حترى يتسرنى لرد معالجرة الماركالت التري     لذلك كران علرى عبرد الملرك تعرير، ل رة الرديوان(2)بالاام

وينرق من األموال فري ، وتسجيل ما يرد  ، ويصع، حلاا كا ون الجبايات ، كانت تعتر  الديوان

      (3)  الوجوه المةتلرة

 

ودنمرا تردرل فيرد  الذي طرأ على ل ة الدواوين لم يكن دفعة واحردة الت يرويذكر ابن خلدون  أن       

   (5)فبدأ بدواوين الاام القريبة مند ،  (4)عبد الملك 

 

أن تثاقل كات، الديوان ن من أسباب تعري، دواوين الةرال أالمصادر اإلسالمية  بعض وتذكر       

ودقدام أحرد الكتراب علرى البرول فري دواة الكتابرة كران السرب، وراء تعرير، ، لى عبد الملك وتوانيد ع

ن النجاح الذي حققد عبد الملك في اإلصرالح النقردي وتعرير، ولكن على ما يبدو أ   (6)دواوين الاام 

 رة هو الذي شجت عبد الملرك علرى نقرل ل وما كانت تعانيد سجالت الدووين من فساد  دداري ،النقود 

ويدل على  لك الحوار الذي دار مت كاتبد أبري ثابرت سرليمان برن سرعد    دواوين الةرال دلى العربية

علينا   أحسبد قد رأى ضرورتنا دليد  (8)، فعبد الملك يقول لد : " أما ترى دد ل  سرجون(7)الةاني

     (9)ودلى صناعتد "

ديوان، سرار  بعرر  نرسرد علرى الةليررة ولما لمم أبو ثابت رغبرة عبرد الملرك فري تعرير، الر       

حين سألد  أما عندك حيلة   قال أبرو ثابرت " لرو شرهت لحولرت الحسراب دلرى العربيرة " فرأع ى عبرد 

                                      أو(1)دينرررررررررار000 180برررررررررـ م وأمرررررررررده 701هرررررررررـ   81عرررررررررام الملرررررررررك لرررررررررد اإل ن مررررررررردة 

    ( درهم 000 700 2 )

 

لمررا ظارررت صررالحيتد نرررذ فرري بقيررة  ثررم بررد الملررك بدايررة التعريرر، بررديوان األردنخررص عوقررد        

اب ترأثر الك ت ركان من نتجة التعرير، الرذي أجرراه عبرد الملرك علرى دواويرن الارام و  (2)دواوين الاام 

قال سرجون لام : "اطلبروا هرذه المعيارة ، الذين كانوا يعملون في الديوان من جراء التعري،  العجم

  (3)فقد ق عاا هللا عنكم"   ، ر هذه الصناعةمن غي
 

                                                 
   39   ،  الوزراء و الكتاب ،الجااياري  (2)
   98   ، 1ل ، الة م ،المقريزي  (3)
أيرام  ةبرر فريالمبتردأ وال تراريخ ابرن خلردون المسرماة ديروان ،حمن بن محمد أبو زيد ولي الردين برن خلردونرعبد ال (4)

هرـ 1314 ،) بيرروت : دار الكتر، العلميرة  ،1ل ، األكبرر العرب والعجم والبربر ومرن عاصررهم مرن  وي السرل ان
    433 -432     ،م ( 1992=
  196،     فتوح البلدانالبال ري ،  (5)
  433   ، 1ل ،تاريخ  ،ابن خلدون  (6)
مارا وكان يعل ،ية جاء في وصرد : أند جميالً فصيحٍا عالماً بالعرب ،من األعيان هو سليمان بن سعد الةاني : كان  (7)

   447   ،7ل والنااية ، البداية ،م(    ابن كثير 729هـ   110توفى عام )  ،الناط 
ند يزيد ، بي سريان وابعمل كاتباً للةليرة معاوية بن أ ،هو سرجون بن منصور الرومي : كان من نصارى دماق  (8)

لبال ري االدماقي  ن أحراده القديم يوحنالية والمناص، حتى عاد الوليد بن عبد الملك ماه في اإلدارة الماستمر أبناؤ
 301   ،17، ل األغراني ،؛ األصررااني  161   ،4ل  ، العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد 197   ، فتوح البلدان ،
  
   197 -196     ،  فتوح البلدان ،البال ري  (9)
   197   ،البلدان فتوح ،البال ري  (1)
  433   ،1ل  ،تاريخ  ،ابن خلدون  (2)
   197،    فتوح البلدانالبال ري ،  (3)
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وبعررد نجرراح تجربررة عبررد الملررك فرري تعريرر، دواويررن خرررال الاررام، بعرر  لواليررد الحجررال علررى        

الرذي  (4)العرا ، يأمره بتعري، سجالت خراجاا التري ترولى أمرهرا الكاتر، صرال  برن عبرد الررحمن

،   (5)  بعرد التعرير، أن يق رت أصرل الرارسريةوالذي اسرت ام ، 705هـ  87عام  انتاى من تعريباا

م  حير  702هـ 82 عام ياسية التي شارك فياا المواليأن التعري، جاء بعد ا ض ربات السسيما و

 ساعدت بال شك في عزل العديد من الكتاب العجم  

 

هرـ    87 عرامالةليرة الوليرد برن عبرد الملرك أما تعري، ديوان مصر فقد تم نقلد للعربية في عاد        

عررن الررديوان  (8)صرررف انثترراط الررذي (7)والرري مصررر (6)م علررى يررد أخيررد عبررد هللا بررن عبررد الملررك705

    (10) من أهل حمص (9)وجعل على الديوان يربو  الرزاري

 

 

 

حترى  (1)وكان بةراسان ديوان " الحسبانات " يكت، بالرارسية ، وكان أكثر كتابد من المجوط       

ع بن عمر لعاملد علياا يأمره بنقلد دلى العربية ، و يستعمل فيرد مرن الكتراب غيرر كت، الوالي يوس

   (2)م 742هـ   124المسلمين عام 

 

ولم يكتِع عبد الملك بإصالح ل ة الديوان بالتعري،، بل تدرل فيد حتى بات من أهمية الديوان        

يارف عليد الةليرة أو الوالي دشرافاً  ، للدولة تحولد من ديوان محلي في األقاليم دلى ديوان مركزي

ن الحجال ضعع بصره من كثررة مراجعرة دفراتر وسرجالت ديروان دروي  دل على  لك ما مباشراً  

ألنررد مررن  الرلاسررة العليررا فرري شرر ون  ،  لررذلك كرران ي لررق علررى صرراح، الررديوان األميررر (3)الةرررال 

   (4)الةرال 
 

خلرق وديرن وفقرد و درايرة برأحوال النراط  ياترط في صراح، الرديوان أن يكرون علرىوكان 

   (6)تتولى الدولة دفت أجرة عملد من مال الةرال ، كما  (5)وأموالام
 

ودصرالحاا بمرا يرتالءم مرت الماليرة معالجة الماراكل بعد تعري، الدواوين واست ا  عبد الملك         

ا الجباية ووجرد مردى اختالفارا ، و لك بعد أن فحص أوزان النقود التي تدفت با الوضت الجديد للدولة

الةرال و توفير األموال التي هي وكان يدرك أهمية دصالح النقود حتى يتمكن من جباية  ،وتنوعاا 

                                                 
مت  عمل ،العربية فصيحاً عارفاً بكتابة الديوان بالرارسية و ،ني تميم بحمن : كان من موالي رهو صال  بن عبد ال (4)

 ،لةررال  أوكرل دليرد الةليررة سرليمان برن عبرد الملرك أمرر ا ،ل بن يوسع كتاب زدان بن فروا بن بيري كات، الحجا
   447   ،6، ل  والنااية البداية ؛ ابن كثير،298،    فتوح البلدان ،م (  البال ري 729هـ   110توفى عام ) 

  298   ،  فتوح البلدان ،البال ري  (5)
   ، 5ل  ، ال بقرات ،يز : أنرد مرن أهرل الرضرل   ابرن سرعد هو عبد هللا بن عبد الملك قال عند عمر بن عبد العز (6)

234   
   282   ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (7)
 لم أعثر لد على ترجمة   (8)
 لم اعثر لد على ترجمة   (9)
  98   ،1ل ، الة م ،المقريزي ؛ 210 ،  2 -1ل ،   النجوم الزاهرة ،ابن ت ربردي   (10)
   67،    الكتابالوزراء والجااياري ،  (1)
    67،    الوزراء والكتابالجااياري ،  (2)
  279   ، 5ل  ، الرريدالعقد  ،ابن عبد ربد  (3)
   98   ، 1ل ، الة م ،المقريزي  (4)
   152   ،األحكام  ،الماوردي  (5)
  193    ،2-1ل ، النجوم الزاهرة ،ابن ت رى بردي  (6)
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، واألموال    يقيماا د  األموال ، والرجال وكان يقول : " الملك   يصل  د  بالرجال ،قوام الدولة 

  (7)مانة "   تجتمت د  بالتوفير وا حتياط و أداء األ
 

، فرإ ا  ووضت عبد الملرك تقردير الةررال علرى أ سرم طلر، مرن عمالرد مراعاتارا وقرت الجبايرة        

أحردها أن يضرعد "ح األمرور مرن ثالثرة أوجرد  فيارا أصرال ىتقرر الةرال بمرا احتملترد األر  راعر

سرمة   فرإن والثالر  أن يجعلارا مقا ،والثراني أن يضرعد علرى مسرال  الرزر    ،على مسرال  األر  

، كران  ، ودن وضرعد علرى مسرال  الرزر  ، كان معتبراً بالسرنة الاالليرة وضعد على مسال  األر 

   (8) "، كان معتبراً بكمال الزر  وتصريتد ، ودن جعلد مقاسمة معتبراً بالسنة الامسية
 

يراعري  ، كمرا ةرراللجباية الوهكذا يكون على عامل الةرال مراعاة السنة القمرية والامسية  بوصراا مواعيد        

 دكتمال الزر  وتصريتد   
 

ف  الضرحاك  ، بإعادة اإلحصاء القديم بزخر جديدجباية الةرال  طر  عبد الملك ضبم و         ً ، من  لك عندما ك رل 

 ، والرذي ترم فري عارد عمرر برن (3) لسركان الجزيررة الرراتيرة  (2) بإعادة دحصراء عيرا  برن غرنم  (1) بن عبد الرحمن

 مما يجيز الزيادة ، فجاء اإلحصاء الذي قام برد الضرحاك   علًما بأن الجزيرة كانت مما فتحد المسلمون عنوة  الة اب

وحس، ما يكس، العامل عامد كلد  ثم طرح مرن  لرك نرقترد فري طعامرد وددامرد   " أن جعل الناط كلام عما ً بأيديام

  "  د الذي يحصل بعد  لك العام لكل واحد أربعة دنانير فألزمام بردوكسوتد وحذالد  وطرح األعياد في العام كلد ، فوج
(4)    

 
 

فجعل علرى كرل مهرة جرير،   "  ـدالبع در القرب وـداره على قـدر مقـأحصاه وقإن عبد الملك ف  الةرالأما أموال      

مرا بعرد دينراراً ، وعلرى زر  مما قرب ديناراً ، وعلى كل ألع أصل كرم مما قرب ديناراً ، وعلرى كرل ألرري أصرل م

الزيتون على كل مهة شجرة مما قرب ديناراً ، وعلى كل مالتي شجرة مما بعد ديناراً ، وكان غاية البعد عنرده مسريرة 

   (6)  الاام والموصلبالد على على أساط قواعد هذا ا حصاء  تم ت بيقد    و (5) اليوم واليومين "

      

  وقيرل كران ( درهرم  000 950 25 ) أو (7)دينرار 000 730 1م في عاد عبرد الملرك  وقد بلغ مقدار خرال الاا      

  ( درهم  000 000 27)   أو  (8)دينار في عاد بني مروان 000 1800خرال الاام فو  

 

در ود ا  كرنا ترصيل خرال بالد الاام فنجد  الدينار هو النقد المتداول في جبايرة الةررال ، و لرك حسر، المصرا        

دينرار ، وخررال  000 400دينار ، وخرال دمارق  000 180دينار ، و خرال ا ردن  000 350فةرال فلس ين 

                                                 
   266   ، 4 ل ، األشراف أنساب ،البال ري   (7)
  149   ، األحكام ،الماوردي  (8)
ـ   105م ) هو الضحاك بن عبد الرحمن األشعري : كان تابعياً و ه عمرر برن عبرد العزيرز دمارق ، وتروفي وهرو واليراً عليارا عرا (1) م (   247هر

مران : ع، )   ط ،دان ، برد : حسران عبرد المنر، اعتنرى  الصرحابة اإلصابة فري معرفرةشااب الدين أبو الرضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، 
  2623  ، بيت األفكار الدولية ، ) د  ت( ( 

تروفى عرام )  هو عيا  بن غنم الراري : كان صحابياً يسرمى زاد الركر، لكرمرد روى األحادير  ، ترولى دمرارة حمرص لعمرر برن الة راب (2)
  328 -327    ، 4، ل  أسد ال ابة؛ ابن األثير ، 839،    7، ل 269،   4، ل ال بقات م(   ابن سعد ، 641هـ   20

،  قرالقيال  الرقرة،  لاماراط،جعبرر، حرران، ا وقلعرة   الجزيرة الرراتية : هي البالد التي تقت بين ناري دجلرة والرررات، وهري: سررول ، الرهرا، (3)
ترل أعررر،  يررة ابرن عمرر،ماكسرين، نصريبين، الداليرة، جزرأط عين، ماردين، ميرارقين، الرحبة، الاتاا، حصن كيرة، قرقيسيا، دارة، حزيران، 

  دلرى مدبنرة مرن العررا يررة الجز تمترد  حاليراوكرر توثد، بلد، الةضر، الموصرل، الحديثرة، دقوقرا،  مرد، عانرا، البروازيج، سرعرة، السرن، تكريرت   
 ؛ 388 -376،     دانتقرويم البلرأبرو الررداء ،    ابير،  الرنرم العراقريخ روط انالتي تمر باا طرسوط السورية شمال شر  الجزيرة العربية 

   195،    المدن العربيةأبو حجر، 
   149،   فتوح البلدان  البال ري ،  (4)
     41،    الةرالأبو يوسع ،  (5)
    41،    الةرال، أبو يوسع  (6)
   230،   فتوح البلدانالبال ري ،  (7)
   216،   1، ل صورة األر ابن حوقل ،  (8)
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  أمرررا خررررال الموصرررل فبلرررغ (1)دينرررار   000 700دينرررار وقيرررل   000 800حمرررص مرررت قنسررررين والعواصرررم 

   ( دينار  000 3000 ) أو (2)درهم  000 000 45
 

طالر، دافعري الضررال، كران قرد  ، و  انكسر الةرال اإلحصاء لما أعاد في العرا    الحجال الوالي  ويذكر أن        

و لرك دثرر الروضرى واإلضر ربات  ،(4)الناجمة من فر  العملة القديمة الم اوشة والجديدة الةالصرة  (3) دفت الكسور

الةرررال فرري العرررا  ، لررذلك  تراجررت مقرردار  (5)الترري عمررت العرررا   خاصررة مررت تنقررل أهررل القرررى و هجرررهم لقررراهم 

د  أن عبد الملك ناراه عرن  لرك    (7)درهم 000 000 18دلى  (6)درهم في عاد يزيد بن معاوية  000 000 135من
يده دل على  لك ما ويبدو أن ناي الةليرة عبد الملك للحجال عن أخذ الكسور كان بعد دصالح النقد وتعريبد وتوح  (8)

    (9)درهم  000 000 118في و ية الحجال أن خرال العرا  جبي   كره الماوردي
 

كررذلك اسررقم  الةليرررة عمررر بررن عبررد العزيررز عررن اصررحاب الةرررال الكسررور الترري تراكمررت علرريام مررن فرررو         

      (10)العمالت
 

، و لرك برأن يردفت كرل راهر، أو كراهن  الميسروري الحرال الرهبرانالجديد أما مصر فامل اإلحصاء          

 ، وهو ما سبق أن أوضحناه كما فرضت على األديرة والكنالم الضرال، العقارية ،(11) منام ديناراً 
(12)  

الذي أحصرى واليرد  هاامالةليرة كرر اإلحصاء الذي قام بد الةلراء األمويون في عاد وقد ت

 علًمرا بأنارا تحتمرل،  م724هرـ   105عام  ما يركبد النيل من عامر وغامر (13)عبيد هللا بن الحبحاب

فري بإحصراء سركان مصرر، فأقرام   م728هرـ   109 عرام (1)كما قام الوالي الوليد بن رفاعرة ،الزيادة 

   كما أقام ثالثة أشار بالوجد البحري، ومعد جماعة من الكتاب  الصعيد ستة أشار حتى بلغ أسوان 

وقد بلغ خررال   (2)دلى بلبيم والحوف الارقي العربية قلت قبالل قيم ن   أنوكان على دثر اإلحصاء 

  (  درهم000 000 60)                أو  (3)دينار  000 000 4مصر في عاد الةليرة هاام 

 

، ( درهرم  000 120 ) أو (4)دينرار 000 8كذلك جبري خررال قبرر  فري عارد عبرد الملرك 

   (5)دينار 000 8دينار ، ثم رده هاام  7000ورده عمر بن عبد العزيز دلى 

                                                 
 ،        فتوح البلدانالبال ري ،  (1)
   233،    البلداناليعقوبي ،  (2)
   41،  الةرال أبو يوسع ،  (3)
  (     27ان ر الرصل األول من هذا البح  )تعري، الدرهم ( الصرحة رقم )  (4)
   (  17 قم )الصرحة ر( ) الزراعة  من هذا البح  ان ر الرصل الثال    464،   4، ل الكاملابن األثير ،  (5)
    175،    األحكام السل انيةالماوردي ،  (6)
   147،    الررل بعد الادةالتنوخي ،  (7)
 125،    األحكامالماوردي ،  (8)
   175     األحكام السل انية (9)
   81،    األحكام السل انيةالماوردي ،  (10)
 ، 99- 98     ، 1ل ،الة رم  ،  ؛ المقريرزي  ، األمروال ،؛ ابرن سرالم 122   ،الةررال  ،أبو يوسع  (11)
   492- 302     ، 2ل
 ة وضرررريبةمرررن هرررذه الرسرررالة  ) زكررراة الةيرررل والجزيررر ان رررر الرصرررل الثررراني  214   ، الجمررراهر ،البيرونررري  (12)

   (56الكانوت(، الصرحة رقم )
فصاحة لسراند عرف ببالغتد و، موالي بني سلول  رث القيسي بالو ء : كان مناعبيد هللا بن الحبحاب بن الحهو  (13)
 ، ألشررافاأنسراب  ،عين في عدة مناص،  خرها والياً على خرال الم ررب   الربال ري ، كما كان خ يباً وشاعراً  ،
     302   ، 1ل  ،الة م ،المقريزي  ؛259  ،2، ل النجوم الزاهرة ،؛ ابن ت ر بردي  369   ،8ل 

ارا عرام ) م ( ودمارت716هرـ   97ترولى شررطة مصرر عرام ) ، أميرراً  ن: كرابرن خالرد الرامري الوليد برن رفاعرة هو (1)
  265 ،2، ل النجوم الزاهرة ،ابن ت ربردي   م ( 736هـ   117وتوفى عام ) ، م ( 728هـ   109

  302   ،1ل  ،الة م  ،؛ المقريزي  295   2ل ، النجوم الزاهرة ،ابن ت ربردي  ( (2)
   233،    2، ل تاريخ،  اليعقوبي (3)
  162،    فتوح البلدانالبال ري ،  (4)
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 (6)قرام برد الروالي نصرر برن سريار، تم دحصاء في خراسان فقد  م 739   هـ121أما في عام 

ي الرذين أسرلموا حرديثاً ، ، نتيجة أخذ الو ة األمويين الجزية من الموال اإلقليم من ال لم ىبعد أن عان

  (7) مارك 000 80سلم ، ووضعت على رفعت الجزية عن ثالثين ألع مف
 

تام علرى محاسربة عمرال الةررال وعرزلام، د ا ظارر مرنام مرا وحر  الةلراء األمويون وو         

م  قبل أن يرولي المالر، برن أبري صرررة خراسران 698هـ   78 يتوج،  لك، فيروى أن الحجال عام

هرـ 90وفي عام ،(8)من خرال األهواز( درهم    00051 00 ) دينار أو000 100وأخذ مند ، حاسبد

) أو  درهرررم (10) 000 000 6برررـ خوترررد وطرررالبام ود (9)يزيرررد برررن المالررر،الحجرررال م  حاسررر، 709 

   (دينار  000 400
 

 

الرذين برال وا فري جبري الةررال، فكران عزيز محاسبتد للرو ة وعرف عن الةليرة عمر بن عبد ال      

فإناا حقو  المساكين  ، وأد ِ ما قبلك، اتق هللا  "عن خراسان :الذي عزلد عمريقول ليزيد بن المال، 

م الجرراح برن عبرد 719   هرـ100، كما عرزل درهم  000 6وكان ي البد بـ  (1) كاا "  يسعني تر، 

عمر شكوى أند يسير بسيرة الحجال للما جاءت  ، هللا الحكمي عن خراسان
(2) 

  

 

 ل هاام بن عبد الملك الوالي خالد القسري عن العرا  لما انكسر الةراالةليرة عزل و

أخذها مند يوسع بن عمر الثقري الذي سل د  ، درهم 000 000 100وطالبد بد ، وكان مقدار  لك 

   (3)عليد الةليرة هاام ليستةرجاا مند 

 
 

برد مرن  لرك رسرالة وجاارا عمرر برن ع  وكان الةلراء األمويون يقدمون النصال  لعمال الةرال      

 (4)الة رابعبد الررحمن برن زيرد برن م عبد الحميد بن 719هـ   100العزيز لعاملد على الكوفة عام 

 ، وان ر الةراب فةذ منرد مرا أطرا  قال فياا : "   تحمل خراباً على عامر، و  عامراً على خراب

 ،ي خذ من العرامر د  وظيررة الةررال فري رفرق وتسركين ألهرل األر    و ،، وأصلحد حتى يعمر 

   (5)و  تأخذن في الةرال د  وزن سبعة      " 
  

                                                                                                                                               
م الصرحة رقمية (   مادة النقود العربية ا سال واردان ر الرصل الثاني )م  162،    فتوح البلدانالبال ري ،  (5)

 (     3-2-1( جداول )10ان ر الملحق رقم )   (56)
لرخ منرذ ترولى دمرارة ب، الردهاء والارجاعة ، عرف عنرد في خراسان  هو نصر بن سيار الكناني : كان  شيخ مضر (6)

 ،ألثيرر؛ ابرن ا325   ،5ل  ،ال بقرات ،م (   ابرن سرعد 749هرـ  131مات بساوة عرام ) ، م ( 738هـ   120عام ) 
  190 ،   نااية األرب ؛ القلقاندي،389 -252     ،4ل  ، الكامل

     221   ، 8ل  ، تاريخ ،ال بري  (7)
  276   ، 7ل ،تاريخ  ،ال بري  (8)
ثرم  ،م(703 هرـ  83مرارة خراسران عرام ) دترولى ، هو يزيد بن المال، بن أبي صررة األزدي : كران قالردًا شرجاعاً  (9)

ويين د  خررل علرى األمر ،وافترت  جرجران و طبرسرتان  ،مارة العرا  وخراسان لسرليمان دوتولى  ،عزلد عبد الملك 
  ، 7ل  ، تراريخ ،؛ ال برري 348   ،8ل  ، أنسراب األشرراف ،م(   الربال ري 727   هرـ108نام قتلروه عرام ) د

  109 -68     ،8ل ؛70 -57  
  23   ،8ل  ،تاريخ  ،ال بري  (10)
   89   ،8ل  ، تاريخ ،ال بري  (1)
  90   ،8ل ، تاريخ ،ال بري  (2)
  157   ، 8ل ، تاريخ ،ال بري  (3)
وفى تر، قليل الرواية عند ، د  أند كان ثدح  ، ا ً ثقة الرحمن بن زيد بن الة اب : كان دمامً عبد الحميد بن عبد  هو (4)

  592 -591،      5ل ،سيرالنيالء ،م (   الذهبي 729هـ   110عام )
  51   ، الةرال ،أبو يوسع  (5)
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، فقد كت، لعدي بن أرطأة عاملد على  أن يعذب الناط من أجل الةرال كما أن عمر كان يناى       

فالعجر، كرل   أمرا بعرد ، قرال عمرر : " لما استأ ند في تعذي، المترأخرين عرن دفرت الةررال ، البصرة

د ا أتراك كترابي هرذا فمرن    جنة لرك مرن عرذاب هللا يكأن ،العج، من استهذانك دياي في عذاب البار 

  (6)فوهللا ألن يلقوا هللا بجناياتام أح، دلي من ألقاه بعذابام"  ، ود  فأحلرد، اً وأع اك ما قبلد عر
  

، وكان  لك في  صل عن الو ية العامةوقد تزايد اهتمام الةلراء األمويين بديوان الةرال حتى ف        

 -97) المال،  لعرا  وخراسان ليزيد بنعندما كانت الو ية العامة في ا عاد سليمان بن عبد الملك 

م (  يذكر ال بري سب،  لك  " أن يزيد برن المالر، ن رراً لمرا و ه مرا و ه مرن 718 -716هـ   99

فرأتى يزيرد  ،، فقرال : لرو عرذبتام عليرد صررت مثرل الحجرال لرم يقبرل منري  أمر العرا  في أمر نرسد

تأخرذه برد   صرال  برن  فتكرون أنرت ،لك على رجل بصير برالةرال توليرد ديراه أد   و  " أسليمان فقال : 

ضريق صرال  علرى يزيرد حترى اضر ره قرد و   ، فقال لد : قد قبلنا رأيركعبد الرحمن مولى بني تميم 

  (1)" دلى الرحيل دلى خراسان 

 
 

ولما تزايدت ماام ديروان الةررال بعرد زيرادة مروارد الدولرة كرإيرادات األراضري المملوكرة مرن        

كرديوان المسرت الت الرذي  وتم اسرتحداث دواويرن أخررى مسراعدة ، (2)األبنية والحوانيت وال واحين

الذي كان اسرمد مكتوبراً فري لروح بسرو   (3)نريت بن  ؤي،الكات، تو ه في عاد الوليد بن عبد الملك  

  كرذلك ديروان النرقرات فري عارد سرليمان الرذي يكتر، لرد عبرد هللا برن عمررو برن  (4)السراجين بدماق

  (6)ن ل ي على بيوت األموال والةزالن مولى بن عامر ب (5)الحارث

 
 

ويرل أحردهما وتقبرل تح ،كانت الدولة األموية تجبي الةرال برأي النقردين المتعامرل بامرا هكذا و       

   ربية   ر بالاام ومصر والو يات الوالدينا يات الارقيةالو  بسعر اآلخر  الدراهم بالعرا  و
 

 

 

 ديواع الجند : -2       

كمرا يحردد  ،ديوان الذي يحوي سجالت تضم قوالم بأسماء الجند المقاتلين وفقراً ألنسرابام هو ال   

  (7)م  641هـ   20 م ، وكان يعرف بديوان الع اء عامفيد مقدار ع اء كل واحد منا

 

اً مرن األمروي أكثرر اختصاصر العصراألموي بديوان الجند ألند أصب  في  العصرواشتار في        

ويعرد  ،ن لتسجيل فري الرديوان يلرزم الارةص اإلقامرة فري نررم المدينرة الرذي فيارا الرديوافكان ا ،قبل 

   الجند المسجلون فيد جند ن اميون متررغون للجااد في سبيل هللا 

 

السالمة من العاهات والحرية وو ياترط في الجند المسجلين في الديوان خمسة شروط البلو          

أو ب لر، ،م اختيار الجند المقاتلين عن طريق انتةاب والي اإلقلريم لارم ويت ،الدراية بأمور الحرب و

  (1)منام لنيل الع اء  

                                                 
    119   ، الةرال ،أبو يوسع  (6)
     70 -57،     8، ل  تاريخ (1)
   141   ، 8ل  ، تاريخ ،ال بري  (2)
 على ترجمة   لد لم أعثر (3)
  47   ،  الوزراء والكتاب ،الجااياري  (4)
 على ترجمة    لد لم أعثر (5)
  49   ، الوزراء والكتاب الجااياري،  (6)
  203   ، األحكام ، ؛ الماوردي 435   ، البلدانفتوح  ،البال ري  (7)
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 أمرا توزيرت الع راء فكران يردفت دلرى األمرراء  ، وكان كات، الجند هو الرذي يترولى أمرر الرديوان   

د ا  أو أهلرد  نرديالذين بدورهم يدفعوند للج (3)أو األمين  (2)الذين بدورهم يدفعوند للعريع أو النقي،

ً " قال :  (4)كان متوفًى   يذكر أن عامر الاعبي علرى  (5) جعلني الحجال عريراً علرى الارعبين ومنكبرا

    (6) "كل همدان
 

وتمكنت الدولة األموية من فر  التجنيد اإلجباري على الرجرال الرذين تتروفر فريام الارروط    

 أن الحجال بعد أن ألقى خ بتد بالكوفة  يروىرتن   ض ربات والد ا ما واجات الدولة ا   (7)السابقة

فرألحقوا  ،وجردناه بالكوفرة بعرد ثرالث  ، أن برلت الذمة مرن عرا  مةرل بمركرزه"أمر منادياً ينادي  

    (8)وبمكاتبكم من الث ور و مرايزكم بالةوارل "  ببع  المال،

 

مرن قلرة الجنرد المقراتلين فري  ولكن عدم استمرارية فر  التجنيد اإلجباري جعل الدولة تعراني   

 خر عادها  روي أن يزيد بن هبيرة والي الةليرة مروان بن محمد على العرا  لم يجد فري البصررة 

   (9)اثنى عار رجالً ينتةبام من جنود العرب لصد دعوة بني العباط في خراسان 
 

يرادة زألمروي علرى ا العصرروقد ساهم تدفق األموال على بيت المال بعد اإلصالح النقدي في    

 التالي :  كالديوان للجند في الع اء مقدار 
 

استحداث زيادة علرى مقردار الع راء الرذي كران يررر  باعتبراره رواتر، للجنرد، والتري  -أو ً    

السياسية من  لك مرا فعلرد الحجرال  ت  سيما في فترات ا ض راباوكانت عرضة للتبديل والت ير، 

اا عبد الملك لمقاتلي العرا  تاجيعاً لام للدخول في طاعترد ضرد عبرد الذي أنقص الزيادة التي فرض

د  أن مقتل زعيم المعارضة جعل الحاجة دلى تلك الزيادة تنتاي  وهو مرا ثرار ألجلرد  ،هللا بن الزبير

   (1)رؤساء القبالل في رستقبا  

 

جررل الضر م علررى وقرد تمكررن الةلرراء األمويررون مرن اسررتةدام تلرك الزيررادة علرى الع رراء مرن أ    

مررت الجنررد الاررامي، فقررد وعررد عبررد الملررك أهررل العرررا  برردير  ةالرهررات الةارجررة وال موحررة للمسرراوا

وكان يقول :"دنمرا تجر، طاعتنرا علريام برأن نع ريام  الجماجم أن يرر  لام كما يرر  ألهل الاام

                                                                                                                                               
،  األحكرررام؛ المررراوردي ، 309،   7،ل  أنسررراب األشرررراف ،؛ الررربال ري 727   ،2ل ،تررراريخ  ،اليعقررروبي  (1)

 204 
  332   ،14ل  ، لسان العرب ،وهو شاهد القوم الذي ينق، عن أحوالام   ابن من ور  ،النقي، : مررد نقباء  (2)
 ،1 ل ،  ان العرربلسر ،ر حاف اً لارم   ابرن من رو ،وهو الذي يثق فيد قومد ويتةذوند أميناً  ، األمين : مررد أمناء (3)

  164   
 ،اً كران تابعير ،وهري ب رن مرن ب رون قبيلرة همردان  ،سر، دلرى شرع،هو عامر بن شرراحيل الارعبي الحميرري  : ن   (4)

 ،341   ،5 ل ، ال بقرات، وعمل قاضياً لعمر بن عبد العزيز  ابرن سرعد ، اتصل بعبد الملك  ،عالماً حاف اً راوية 
   256 -246     ،6ل
ن م اختيراره مرويرت ،وهو المسهول عن تسجيل الجند الجدد من العارالر فري القبيلرة الواحردة  ،المنك، : مررد مناك، (5)

ال بقرات  ،عدوجعل علياا المناك،   ابن س، وكان زياد بن أبي سريان أول من عرف العرفاء  ،أهل الارف والسيادة 
  228   ،3ل  ، أنساب األشراف ،؛ البال ري 194   ،6ل ،
  246   ،6ل ، ال بقات ،ابن سعد  (6)
   204 - 203     ، األحكام ،الماوردي  (7)
  278   ، 7ل ، أنساب األشراف ،البال ري  (8)
  366   ،4ل  ،الكامل  ،ابن األثير  (9)
 ا حرواليد عناروتبعر، رستقبا  : تقت ً بمدينة كرمان اإليرانية في مقاطعة كرمان دلى الجنوب الارقي من أصرراان  (1)

المررردن  ،؛ أبررروحجر 450   ،3ل  ، معجرررم البلررردان ،؛ الحمررروي 207   ، 7ل  ، تررراريخ ،كرررم   ال برررري 600
  323   ، اإلسالمية
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اد الجنرد الارامي ثرم عراد فرز ،وزاد الةليرة الوليد برن يزيرد ع راء الجنرد فري األمصرار ، (2) حقوقام"

   (3)وق ت مروان بن محمد الع اء عن المصريين لمدة عام ثم أطلق ع اءهم  ،عارة عارة  
 

كران جنرد الارام أكثرر ح راً فري الع راء مرن فاختالف مقدار الع اء من مكان آلخرر،  –ثانياً 

األمرويين  ، و لك لما عرف بد جند الاام مرن الرو ء وال اعرة لبمرويين، وهرو مرا جعرل جند العرا 

لذلك سل ام الةلراء األمويون على العرا  الذي كثر بين أهلرد الةرارجين  ،(4)ي دقون عليام الع اء 

اللارم "فكان عبد الملك يقول لما بل د خرول ابن األشع  مت أهرل العررا  :  ، (5)على الدولة األموية

  (6)جاوزوا دلى سة ك " فإ ا بل وا رضاك لم ي ،سلم عليام سيوف أهل الاام حتى يبل وا رضاك 

 

 300ء وكانت مقادير الع اء مةتلرة حسر، حالرة الجنردي فري الرديوان، فكران أقرل مرتبرة ع را       

أما  ،ة درهم، فرضاا الحجال بن يوسع والةليرة عمر بن عبد العزيز لمن يلتحق بالديوان ألول مر

 درهم  700 - 500كان متوسم مقدار ما فر  من الع اء في عاد عبد الملك وابند هاام ف

  500 2  أما أعلى مرتبة ع اء فكانت شرف الع اء لمن وجدت فيد األمانة والارف والكرم         

  (1)على درجة واحدة ، و كان بني مروان وكان أغل، أهل الاام في الارف  ،درهم 
 

ال ال يبرة فكان يكافئ أهرل الرعر،  ولكن ما لب  أن زاد عدد الذين انضموا دلى شرف الع اء

درهم في العام  ومن  لك 000 1في القتال من المقاتلد أحياناً بأن يلحقوا في ع اء أهل الارف وهو 

ما فعلد الحجال مت الجندي الذي قدم برأط ق ري بن الرجاءة زعيم الةوارل ، والرذي نقرل الحجرال 

   (2)بدوره الرأط دلى عبد الملك  

 

 تمرن  زيرادة  لمقاتلة كانت الدولرة فري العصرر األمروي ودضافة دلى النرقات من ع اء الجند ا

 ،درهرم  لقولرد الارعر   400 لمن وجد فيد العلم والرقد أو بر  في الاعر، فقد زاد عبد الملرك رجرالً 

يرفعرد إنرد ف يقروم بعمرل مرا يعجر، برد الةليررةمرن  أو ، (3)أنقص  خر لجالد باألنساب نرم المقردارو

   (4)لمرتبة الارف 

 

، فكران الحجرال  مرن الع راء لتجايرز المقراتلين الدولة األمويرة مرن تةصريص جرزءً تمكنت و

وتقوم الدولة بتعويض الجندي عن سالحد د ا استالكد    يأخذ من فر  لد بررط وسالح تام الباط 

   (5)في الحرب 
 

ت المواليرد كمرا سرجل ، (6)بتوري  الع اء لذرية المقاتلين من بيرت المرالاألموية وقامت الدولة        

   كران مقردار ع راء (7)"  في الرديوان قرال عمرر برن عبرد العزيرز : " ادفعروا كرل منرروط نررر  لرد

                                                 
  258   ، 8ل  ، تاريخ ،ال بري  (2)
  222   ،7ل  ، أنساب األشراف ،البال ري  (3)
  258   ،8ل ، تاريخ ،ال بري  (4)
  287   ،7ل  ، تاريخ ،ال بري  (5)
     272   ، 2ل ، تاريخ ،اليعقوبي  (6)
 3ل   األغاني ،؛ األصرااني177   ، 8ل  ، تاريخ ،؛ ال بري 278    ، 7ل ،  أنساب األشراف ،البال ري  (1)
   71   ،ناأة وت ور الدواويين  ،؛ المعاي ة  89   ،
   31،    6ال بري ، تاريخ ، ل (2)
 ،صررااني ؛ األ4  ،2ل  ، العقد الرريرد ،؛ ابن عبد ربد  131 - 97  ،    1ل  ، عيون األخبار، ابن قتيبة  (3)

   89   ، 3ل  ،األغاني 
  53   ، األمة دغاثة ،المقريزي  (4)
  278   ،7ل  ،  األشراف أنساب ،البال ري  (5)
    206   ،األحكام   ،الماوردي  (6)
 ،؛  المرراوردي 351 -236      ،5ل  ، ل بقرراتا ،؛ ابررن سررعد  371 -370     ، األمرروال ،ابررن سررالم  (7)

     206   ، األحكام
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لةامسرة وجعرل مرن سرن ا ، اً دينرار 40، وال رل من عامين دلى خمسرة عارر دنانير  10-2 المنروط

   (8) ديناراً   10عارة فما فو   

 

خرررى كرران الترردوين يعرراد مرررة بعررد مرررة إلجررراء سررب، الررو دات والوفيررات والتبررد ت األبو        

التعديالت الالزمة في النرقات   وحتى نااية العصرر األمروي ، فكران الرديوان فري مصرر علرى سربيل 

    (1)المثال قد دون أربت مرات 

 

وكانت الدولة تنرق من أموالاا على ما يةصاا من أعمال البرر التري كران الةلرراء يرأمرون بارا        

مرن دجرراء األرزا  علرى المرضرى الوليرد برن عبرد الملرك على الناط   من  لك مرا أمرر برد  للتوسعة

عمر برن عبرد والمجذومين والعميان وتقديم ال عام في المساجد في شار رمضان    ونحو ما أمر بد 

سرراوى درهررم يحرج بارا ، وأن يقضري عرن ال رارمين    و 100مرن أن يعجرل لمرن أراد الحرج العزيرز 

   (2)ر بين العرب والموالي في األرزا   عمالةليرة 

 

ودضافة دلى النرقات السابقة من األع يات واألرزا  ، كانرت الدولرة تةصرص نرقرات لم ربخ         

م مرن قبرل الةليررة سرليمان  716هرـ  97الوالي   روي أن يزيد بن المال، لما قدم على العررا  عرام 

علياا ، وأخذ ينررق النرقرة الكبيررة ، فقرال لرد صراح، خوان ي عم الناط  000 1ابن عبد الملك اتةذ 

    (3)الةرال  دن الةرال   يقوم باذا ، و  يرضى أمير الم منين بد 

 

وكانت الو يات تحتاط لبزمات ، فكان بيت المال في الو ية   يةلو من المال الرضل  وبلغ         

   (4)درهم  000 10عمر مقدار الرضل في بيت مال الكوفة في و ية يوسع بن 

 

وبعد هذه النرقات وسداد المستحقات كانت الو يرة فري العصرر األمروي تردفت مرا يرضرل عنردها        

من األموال دلى بيت المال المركزي في العاصمة دماق   وقيل أند حمل دلى بيت المال بدماق فري 

  دينار    (5)839 723 2و ية عبيد هللا ابن الحبحاب على مصر  

 

و بد من ا شارة دلى أن نقل األموال من الو ية دلى بيت المال في المركرز كران يثيرر حري رة        

بعض المقاتلة في الو ية ، و  سيما د ا كانت الو ية   تستوفي حقارا مرن النرقرة الكاملرة ، أو كانرت 

يد مقدار مرا ينقرل مرن أمروال الدولة تتجد دلى ا قتصاد في النرقة المةصصة للمصال  في الو ية لتز

مناا دلى بيت المال في المركز وبةاصة د ا كانت تصرف في تنمية األموال للمصلحة الةاصرة مرن 

غير مصال  المسلمين ، وقد ورد عن يزيد بن عبد الملك لما ثار على الوليد وقتلد وأخذ الةالفة كان 

  أضت حجراً على حجراً ن و  لبنة علرى مما وعد الناط بد في خ بتد : أياا الناط ، دن لكم علي أ

لبنة ، و  أكري ناراً ، و  أكثر ما ً   و  أع يد زوجة و  ولداً   و  أنقل مرا ً مرن بلردة دلرى بلردة 

حتى أسد ث ر  لك البلد و خصالصة أهلد بما يعنيام   فإن فضل فضل نقلتد دلى البلد الذي يليرد ممرن 

    (1)هو أحول دليد 

                                                 
 ،لبلردانا فتروح ،؛  البال ري 351   ، 5ل  ، ل بقاتا ،؛ ابن سعد  372 - 371      ، األموال ،ابن سالم  (8)

  445    
ن : )د م( ، )عما،  الحياة ا قتصادية األولى؛ محمد ضيع هللا ب ايند ، 173،    1، ل الة مالمقريزي ،  (1)

   182)د ت( ،   
  258   ، 8؛ ل17   ،7ل  ، تاريخ ،؛ ال بري  351    ،5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (2)
   68،    8، ل  تاريخال بري ،  (3)
    (   72ان ر الرصل الثال  نرسد ) الزراعة ( ، الصرحة رقم )     176،   األحكام الماوردي ،  (4)
   183،  1، لمالة المقريزي ،  (5)
   188،    الحياة ا قتصادية األولى؛ ب ايند ،  269،    7، ل  تاريخال بري ،  (1)
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ونذكر من األموال التي ترد من الو يات دلى بيت المال أموال الصوافي التري سراعدت الةلرراء        

األمويين في تسيير األمور وتوفير النرقات   خاصة الضريا  التري استصرراها معاويرة ، والتري كانرت 

  (2)لملوك فارط ، وفعرل بالارام والجزيررة والريمن مثرل مرا فعرل برالعرا  مرن استصرراء األراضرين 

    (3)والتي است لاا الحجال بن يوسع ، واستةرل الضيا  الصالحة مناا لصال  بيت المال بدماق 

 

وقررد وردت دشررارة أن الةلررراء بعررد عبررد الملررك اسررت لوا أمرروال الصرروافي مررن  لررك مررا روي أن       

لرد أن  يبرا  الةليرة هاام بن عبد الملك كان ي ل، من خالد بن عبد هللا القسري والي العرا  مرن قب

   (4)من غالت العرا  شئ حتى يرر  من بيت غالتد 

 

عة لرى التوسروهكذا نجد أن سياسة الةلراء األمويين بعد اصالح النقود وتوحيدها  كانرت ترمري د      

،  اة النراطعلى الناط والعمل لما فيد المصلحة العامة ، وهو األمر الذي  يعزز وجود الدولة في حير

  اناا    وياد من أزر سل

      

 ديواع الصدقات :  -3    

المعرادن  هو الديوان الذي يحوي سجالت تضم أموال الزكراة التري تجمعارا الدولرة األمويرة مرن   

 خمسرةوكران ي خرذ منارا  (5)ا ي دصالح النقود اإلسالمية وتعريبارالتي ساهمت فالرضة  والذه،   و

   (6)درهم 200دراهم من كل 

 

غيرر فكانرت ت خرذ الصردقة علرى البارالم  األنعرام  مثرل اإلبرل و البقرر و الةيرل ،ا الباالم مرن أم  

  أمرا المحاصريل الزراعيرة مثرل   (1) يذكر أن عمرر برن عبرد العزيرز أب رل زكراة الةيرل  عاملة مناا ال

عمرر برن عبرد العزيرز الةليررة  لكرن ، (2) تةريصرااالحبوب ، والثمار فال ت خذ الصدقة مناا د  بعد 

   (3)لما فيد من مةالرة لما كان معروفاً من ترك خر  الح،  لك العمل أب ل 
 

 ،لرررةوكانررت دواويررن الصرردقات قبررل اإلصررالح النقرردي موزعررة فرري مرردن أقرراليم الو يررات المةت   

 تيجة نلكن بعد أن زادت األموال التي تدفقت على الديوان  ،ومرتب ة بدواوين الةرال والريء  

عمر برن عبرد العزيرز دواويرن فرأقر ،صب  الديوان مستقالً عرن بقيرة الردواوين أا زدهار ا قتصادي 

  ،(4)وثال  للريء ،و خر للزكاة  ،وهي ديوان للةمم ، فرعية منبثقة من بيت المال

 

تلررك الرردواوين الررعيررة الموزعررة بررديوان عررام فرري دماررق، وربررم فرري عاررد الةليرررة هاررام كمررا        

  (5) مباشراً دشرافاً يد الةليرة أشرف عل
 

                                                 
   234،   2، ل تاريخاليعقوبي ،  (2)
  ،         فتوح البلدان البال ري ،  (3)
   324،   2، لتاريخ اليعقوبي ،  (4)
 (   35 -49)  رقم الصرحةدة في المناجم(، )المعادن الموجو هذه الرسالة ان ر الرصل الثاني من  (5)
  345   ، األموال ،ابن سالم  (6)
بة الكناروت ) زكاة الةيل وضري هذه الرسالة وان ر الرصل الثاني من    548   ، 2ل ،األموال  ،ابن زنجوية  (1)
   (56رقم ) ةالصرح ،( 
 لحبروب د ا لرمن التقدير في الثمر و   يكرون فري ايكو ،ويقال لراعلد الةار   ،التةريص :  الةر  هو التقدير  (2)

  46    ، 5ل  ، لسان العرب ،ياتد نضجد   ابن من ور 
  47   ،5ل ، تاريخ؛ابن عساكر، 54   ،2ل ، األموال ،؛ ابن زنجوية 345   ، األموال ،ابن سالم  (3)
  46   ، ورمجلة العص ،التن يمات ،؛ الزهراني 295   ، 5ل ،ال بقات  ،ابن سعد  (4)
   60   ، والكتاب الوزراء ،الجااياري  (5)
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 يرأمر عمرر برن عبرد العزيرزفكران الةليررة ثرم تروز   ،وكانت أموال الزكاة  في كل بلردة تجمرت   

 ،ن يوال ررارم المسررتحقين مررن الرقررراء ،وتوزيعاررا علررى  ، عمالررد علررى الصرردقات بجمررت الصرردقات

    (6) في نرم البلد  واليتامى ،ن يوالناكح

 

ليتم صرفد في مصرال  الدولرة  ،ات فيوضت في بيت المال أما ما يحمل من باقي أموال الصدق   

من  لك ما استعان بد الةليرة عبد الملك  من أموال صدقات أهل اليمامة فري دكمرال ع راء  ،األموية 

وما أمر بد هاام بن عبد الملك من توجيرد صردقات مصرر دلرى األسرر العربيرة التري   (7)أهل المدينة 

 قبالل العربيةقدمت مصر إلحداث توازن بين ال
(8) 

     
 

أمرا مامرة جمرت الزكراة فكانرت مرن عمرل  ، لديوان العام كات، ديوان الصدقاتوكان يقلد أمر ا   

    الررذين يقررت علرريام عرر،ء جمررت الصرردقات مررن البلرردان والباديررة (1)أو العمررال أو المصرردقون السررعاة 

ت بعرض القبالرل فري خاصرة مر  فري عملارم ا ضر رباتحرصام حردوث بعرض شدة والذين بلغ من 

ن ما ورد من تصرفام ديجاد الحلول لتلك المااكل ، د  د ، وهو ما ت ل، من الةلراء األمويين البادية

من  لك ما تقدم بد الراعري  ،حيال  لك األمر يدل على عدم رضاهم عن ال لم الذي يقت من عمالام 

ومرا تقردمت برد قبيلرة  ، (3)لرياممن شكوى ضرد سرعاة عبرد الملرك الرذي قرام بررد صردقاتام د (2)النمري

  (4)طيء دلى الةليرة مروان بن محمد من شكوى ضد سعاتد أثناء جمت الصدقات 

     

كما روي أن الةليرة عمر بن عبد العزيز أمر برد زكاة الرري لمرا بل رد أن الزكراة حملرت مرن    

حمرل ثمنارا دلرى والري ، وبل د أن عامل الصردقة برا  مرا صرار دليرد مرن الصردقات و (5)الري للكوفة 

البصرة ، فكت، عمر دلى والي البصرة يأمره أن يرد  لك المال دلى عمان ليوضت فري موضرعد مرن 

فقراء عمان ومن سقم دلياا من أهل البادية   ومن أضرافتد دليارا الحاجرة والمسركنة وانق را  السربيل 
(6)    

 

ال الصدقات في العصر األمروي ، ولم تذكر المصادر مقدار األموال التي كانت تجمت من أمو   

د  بعض اإلشارات مناا ما ورد في و ية مروان بن الحكم على المدينرة أن زكراة عرين وردت بيرت 

 200 50  ومبلرغ أخرر مرن تركرة ( دينرار  3 333 ) أو (7)درهرم 000 50المال من صراحباا بل رت 

 000 300، وعقرار قيمترد (  دينرار 333 33 ) درهرم أو 000 500  و خر من بني أميرة   (8)درهم 

   و  شك أن هناك أموا ً كثيرة ملكاا األفراد في العصر األموي كانت ترد صدقاتاا لبيرت (9)دينار 

المررال لررم تررذكرها المصررادر   ومررا أشررارت دليررد مناررا  كرران قررد أوضرر  أن الدولررة اسررتعانت بررأموال 

   في مواضعاا الصدقات في سد الحاجات ا قتصادية التي حرصت هي أن تضعاا

 
                                                 

  46   ، مجلة العصور ،التن يمات ،؛ الزهراني 239   ، 9ل  ،والنااية البداية ،ابن كثير  (6)
  98 -97     ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (7)
  57   ، 1ل ، الة م ،؛ المقريزي 98    ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (8)
    86-76،      الةرالوسع ، أبو ي (1)
إلبل في اعرف عند وصرد ، هو عبيد بن حصين بن معاوية بن نمير يلق، بالراعي : كان من كبار الاعراء  (2)

  598 -597     ،4ل ،سيرالنبالء ،شعره   الذهبي 
)   2ل ،جاوي الب تحقيق : علي ، جمارة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم ،محمد أبو زيد بن أبي الة اب  (3)

  922   ، () د  ت ( ،مصر : دار الناضة 
   212   ، 9ل  ،األشراف أنساب ،البال ري  (4)
   783،    ، األموالابو عبيد  (5)
    88،    فتوح البلدانالبال ري ،  (6)
   368،   2، ل  مرول الذه،المسعودي ،  (7)
   368،   2، ل  مرول الذه،المسعودي ،  (8)
    368،   2، ل  مرول الذه،المسعودي ،  (9)
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 ديواع الرسا ف : -4       

اء فري مركرز هو الديوان الذي يتولى دصدار الرسالل و المكاتبات الصادرة من قبل الةليرة سو       

 دقامتد أو للو ة وعمالام في الو يات أو للحكام والملوك في الدول األجنبية  
 

د  أن طريقرة تردوين الرسرالل  ،(1)ركانت كتابة الرسالل معروفة في اإلسالم منرذ وقرت مبكر

األموي بعرد اإلصرالح النقردي ، و لرك مرت اسرتتباب حبرل األمرن وتقردم  العصروحر اا ت ورت في 

  سريما  فري عارد عبرد الملرك وابنيرد و، مما أدى لزيادة المراسالت بين الناط  ا زدهار ا قتصادي

يصدر الرسالل التي تامل التعليمات الصادرة و ، فأصب  الديوان يتولى المكاتبات ، (2)الوليد وهاام

كما ويعمرل الرديوان علرى تحريرر رسرالل الةليررة فري  ،وعمالام في الو يات   من قبل الةليرة للو ة

    (3)الداخل

 

فري و يترد الكبيررة يتةرذ لرد ديوانًرا  ، فكرل والٍ  وكان للو ة في األمصار دواوين خاصة بام

ويذكر أن دواوين الرسالل شادت توسرعاً كبيرراً فري عارد عمرر برن عبرد   (4)اب ت  يجمت طالرة من الك  

    (5)ل مت و تد في األمصار واألقاليمالعزيز الذي حر  على التواص

 

 ومثلد للجنرد ،، فكان للةرال كات،  ابت  الك  ألجل  لك شادت الدواوين كثرة في تةصصات 

نرذكر مرن  نة قربترد مرن الةلرراء األمرويين   ، د  أن كات، الرسالل تمترت بحصرا (6)، و خر للصدقات

ا قرال عنرد ألنرد كمر ، (8)الرذي غلر، علرى عبرد الملرك وابنرد الوليرد (7)روح بن زنبرا  الجرذاميه  ء 

فارسري الكتابرة  ،حجازي الرقرد  ،عراقي الةم  ،" شامي ال اعة  الةليرة عبد الملك بن مروان كان 

" (9)    
 

يتولى قراءة الرسالل التي ترد دلى الديوان للةليرة من الرو ة والقرواد كانت الحاجة ماسة لمن و       

، لذلك أطلق علرى الماررف  ماام الةليرة ترلما اتسعت الدولة األموية وكث   ،وملوك الدول األجنبية 

الرذي بردوره اسرتعان بكاتر،  يتصرر    أو صراح، الرديوان على رسالل الةليرة متولي ديوان الرسالل

    (1) ي الديوان من المناشير والمكاتباتلد ما يكت، ف
 

اب الررديوان مررن الررذين يتمتعررون بدرجررة رفيعررة مررن العلررم والبيرران ت رروكرران الةلررراء يةتررارون ك         

والثقافررة والبالغررة  قررال ابررن خلرردون : " ودنمررا أكررد الحاجررة دلياررا فرري الدولررة اإلسررالمية شررأن اللسرران 

، فصررار الكاترر، يرر دي كنررد الحاجررة بررأبلغ مررن العبررارة  اصرردالعربرري والبالغررة فرري العبررارة عررن المق

    (2) اللسانية في األكثر "

 

                                                 
  192   ،2ل  ،األشراف أنساب ،البال ري  (1)
جلة عالم م ،في العصر األموي ؛ حسين نصار ، أدب المراسالت 121   ، ،ناأة وت ور الدواوين ،المعاي ة  (2)

  23    ،م( 1984هـ   1404)   ،الكويت  ،3   ، 14مج  ، الركر
   80   ،2ل  ، األعاى صب  ،القلقاندي  (3)
  234   ، 2ل ، تاريخ، اليعقوبي  (4)
  337   ، 5ل  ،ال بقات  ،ابن سعد  (5)
  91   ،1ل  ، الة م ،المقريزي  (6)
ي الاام مانية فهو روح بن زنبا  بن روح بن سالمد الجذامي ، أبو زرعة : كان أميراً على فلس ين ،وسيد الي (7)

، 5، لال بقات عد ، سم ( ، ابن 703هـ 84توفي عام )، رباً ومستااراً للةليرة عبد الملكوقالدها وخ يباا ، وكان مق
    173   6، ل البداية والناايةابن كثير ،  ؛ 680،    2، ل تاريخ؛ اليعقوبي ،  32  

  160   ،4ل  ، الرريد العقد ،ابن عبد ربد  (8)
   36 -35     ، الوزراء والكتاب ،الجااياري  (9)
   103   ،2ل  ، صب  األعاى ،القلقاندي  (1)
  680   ، 2ل ، المقدمة (2)
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ِ الديوان ابت  أما الصرات التي كان يتحلى باا الك            كرهرا  ، فاي خمرم ، ونةص بالذكر متولي 

مرل اليروم  جرل عوأن   ي   ،حكرام عمرل و دِ  ،سرن مردارة وح   ،زياد بن أبي سريان فقال :" ب عد ال رور 

    (3)والنصيحة لصاحبد "  ،لل د 
 

فكرران يبعرر  للررو ة وينصررحام  ،اب فرري الو يررات ت ررلررذلك حررر  عبررد الملررك علررى ترقررد الك  

اب الثقة  من  لك ما ورد عن عبد الملك ينص  أخاه عبد العزيز واليد على مصرر يقرول ت  باختيار الك  

ه عنررك كاتبررك، والمتوسررم يعرفررك بحاجبررك، : " ترقررد كاتبررك وحاجبررك وجليسررك، فررإن ال الرر، يةبررر

مةافرة دفسراد  ترابً    كمرا كران الحجرال يتاردد فري اختيرار الك   (4) والداخل عليرك يعرفرك بجليسرك "

   (5)اب دحسان الل ة العربية ت  ، لذلك يارط على الك   الديوان
  

ككاتر، شر ل منصربد  جال حتى أن يزيدبمكانة لدى الح (6)وقد ح ي الكات، يزيد بن أبي مسلم       

هرذا القررن"   (7) فكران الحجرال يقرول عنرد : "دنرد أبرو عبيردة ،طوال فترة و ية الحجال على العرا  
(8)   

ن  التحق بالديوان بعرد التعرير، الرذي طرال الردواوين حترى         اب العجم م   ً دن ولقد بر  من الك ت 

    (1)رة عبد الملك أن يتةذه كاتباً لدفأشار الحجال على الةلي ، أحدهم أده  الحجال ببالغتد

 

اب العجررم دلررى الكتابررة فرري دواويررن األمصررار بعررد أن  أتقنرروا         ً ويبرررر ابررن خلرردون عررودة الك ررت 

،  احتكاك العرب بالارعوب األجنبيرة التري أثررت فريام بعدصناعة الكتابة بسب، فساد اللسان العربي 

   (2)ولى على من يتقن الكتابة لذلك كانت هذه الصناعة تستند بالدرجة األ

 
 

 ك ت اب الحريرة فري أسرلوب الكتابرة  سيما بعد أن من  الو،  كذلك ت ور أسلوب الكتابة وأدواتاا       

ثرم ت رور أسرلوب الكتابرة ن رراً  ،التي كانت قبل التعري، تعتمرد علرى اإلمرالء  والكلمرات المقتضربة 

دواوين خاصرة ديروان الرسرالل الرذي  كران الةليررة الوليرد برن للعناية التي أو ها الةلراء األمويون لل

  واستمر أسرلوب الكتابرة فري (3)عبد الملك قد  " جود القراطيم  وحلل الة وط  وفةم المكاتبات " 

                                                 
  235   ،2ل  ، تاريخ ،اليعقوبي  (3)
  44   ، 2-1ل  ،  خبارا عيون ،ابن قتيبة  (4)
    234   ،2ل  ، تاريخ ،اليعقوبي  (5)
ه الةليررة وأقرر ،ى أمروال الةررال اسرتةلرد عنرد موترد علر ، هو يزيد بن أبي مسلم : كان مولى الحجال ومستاراره (6)

 ،لحجرال فريام افأسراء السريرة لمرا سرار سريرة  ،وتولى أفريقية ليزيرد برن عبرد الملرك ،الوليد على العرا  أربعة أشار 
 ،لرذهبي ا؛ 56،    الوزراء الكتراب ،؛ الجااياري 125   ، 8ل  ، تاريخ ،وقتلوه ال بري  ،فثارت عليد البربر

  646   ،5ل ،سيرالنبالء
يقال فى جدة ، نسبد دلهو عامر بن عبد هللا بن الجراح بن أهي، بن كنانة بن خزيمة ، أبو عبيدة ، اشتار بكنيتد و (7)

ن عمر ب -ادعد من أبو عبيدة بن الجراح أحد العارة المبارين بالجنة ، تولى دمارة الاام بعد عزل خالد بن الولي
ابن   ة بن الجراح " األمة  أبو عبيد " لكل أمد أمين ، ودن أمين هذه د :قال عن  الة اب   روى أنم بن مالك أن 

   129-128     ، 3، ل  أسد ال ابةاألثير ، 
  218   ، 4ل  ،  العقد الرريد ،ابن عبد ربد  (8)
  257   ،8ل ، تاريخ ،ال بري  (1)
  680   ،2ل  ،المقدمة  (2)
  391 ، 2   ، 2ل ، صب  األعاى ،القلقاندي  (3)
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الرذي  (5)الكاتر، (4)تقدم حتى بلغ  روتد في عاد الةليرة مروان بن محمرد الرذي كتر، لرد عبرد الحميرد

   (6)طال الرسالل واستعمل التحميد في فصول الكت، " قيل عند : " أند أول من أ
 

  لك ما  ن الكريم، من وكانت توقيعات الةلراء األمويين تعتمد على المقتبم من  يات القر          

، كان رد سليمان عليد فياا قولد تعالى : (7)كتبد الةليرة سليمان على رسالة جاءتد من قتيبة بن مسلم 

و بِر  دِن ت ص  ي هاً {} و  ك م  ك ي د ه م  ش  ر  ت ت ق وا     ي ض  ا  و 
اآلية   كذلك كانت األمثال واآلبيات الاعرية من  (8)

التي كثيراً ما يعتمدها الةلراء األمويون في الرسالل والمكاتبات، من  لك ما  ةالعبارات المستحب

لملك فياا : فما بال ممن   كان رد عبد ا ،وقعد الةليرة عبد الملك على كتاب جاءه من ابن األشع  

   (1)جبر ع مد * حراظاً وينوي من سراهتد كسرى

 

كثرت في رسرالل عمرر برن عبرد العزيرز الرذي كتر، لعامرل لرد قد النصال  والتوجاات  وكانت        

    (2) ترميم المدينة فوقت لد عمر "  ابناا بالعدل ونق طرقاا من ال لم "في يستأ ند 

 

،  فجراء لةليرة مروان برن محمرد الرذي عصررت األحرداث بدولرة األمرويين فري عارده أما توقيت ا      

بمجريات األحداث السياسية من  لك غر  القالرد العباسري  قح برة برن مناا ما كانت عباراتد متأثرة 

الذي استولى جياد على العرا  وانازام ابن هبيرة والي الةليرة مروان على العرا  الذي  (3) شبي،

   (4) ، فكت، مروان  " هذا وهللا اإلدبار و د  من رأى ميتاً يازم حياً" ليرة بالةبركت، للة
 

هي المرادة التري والتي أورا  البردي التي تصنت في مصر من قراطيم الأدوات الكتابة ومن    

عررب أن عبد الملك د   ،م رزة في أعالها بالعبارات المسيحية قبل التعري، وكانت  ،يكت، علياا 

العبررارات  طرازهررافرري اعتمررد كرران عبررد الملررك قررد و   طرازهررا فكتبررت بالعربيررة وب لررت الروميررة 

، وكانرت تسررمى ، واسررم الرسرول محمرد  ، وتوثيرق التراريخ الاجرري اآليرات القر نيررة المقتبسرة مرن

   (5)األورا  الديوانية 

 

ي الكتابرة خصصرت وألهمية القراطيم في العصر األموي خاصة وأناا المرادة الضررورية فر   

  وعلرى الررغم مرن أن المصرادر لرم ترذكر  (6)لاا مةازن تحررظ بارا مثرل بيرت أو مةرزن فري دمارق 

                                                 
ان تر، لبنري مرروثرم ك ،هو عبد الحميد بن يحيى األكبر : كان في بداية حياتد معلما للصبيان يتنقل من مكان آلخر  (4)

 م(  750  هرـ 132عرف برصراحتد وبالغترد قترل مرت مرروان برن محمرد فري بوصرير عرام )  ،فكان  خر من كت، لام
،   1ل ،  العقد الرريد ،( ؛ ابن عبد ربد 3رقم )  وهام  نرم الصرحة ،302   ، 2، لوالتبين  البيان ،الجاحظ 

    991 - 197،      3، ل  وفيات األعيان ،؛ ابن خلكان  159 -149،     4، ل 98
   218    ،9ل  ،  األشراف أنساب ،البال ري  (5)
  197    ، 3ل  ، األعيان وفيات ،ابن خلكان  (6)
ليرد لرك وخراسران للومارة الري لعبرد المدتولى ، اهلي : كان أميراً فاتحاً بن مسلم بن عمر بن الحصين الب قتيبةهو  (7)

نرز  جراهر ب، غرزا أطرراف الصرين ، افترت  خروارزم و سجسرتان و سرمرقند ، غرزا مرا وراء النارر ، برن عبرد الملرك 
 ،الجراحظ   م ( على يد وكيرت برن حسران التميمري 715هـ   96قتل بررغانة عام )  ،ال اعة لبمويين في عاد سليمان

 -491     ،1، ل عيرون األخبرار، ( ؛ ابن قتيبرة 1هام  نرم الصرحة رقم )و ،358   ، 2، ل البيان والتبين
   57 -9     ، 8ل  ، تاريخ ،؛ ال بري  156

  120اآلية :  ،سورة  ل عمران  (8)
  200   ،4ل  ، العقد الرريد ،ابن عبد ربد  (1)
  201   ،4ل ،  الرريد العقد ،ابن عبد ربد  (2)
 )ريقاً عام وكان النصر حليرد مات غ، قاد الجيوش  ،هو قح بة بن شبي، : كان مناصراً للدعوة العباسية  (3)

  204-203     ،4ل  ، العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد 76  ،9ل ،تاريخ  ،م (  ال بري750 هـ132
  204   ،4ل ،  العقد الرريد ،ابن عبد ربد  (4)
 ، او المحاسررن والمسرر ، البياقرري 241 ، فترروح البلرردان ،؛ الرربال ري 232  ،2، لعيررون األخبررار، يبررةابررن قت (5)
وان رر الرصرل ، 93  ،1ل ،النجروم الزاهررة ،؛ابن ت ررى برردي58 ،1ل ،حياة الحيوان ،؛ الدميري336  ،2ل

  (37-33حات رقم )هذه الرسالة )األسباب والدوافت الداعية لتعري، النقود اإلسالمية(،الصرمن  األول
   358،   3، ل الكاملابن األثير ،  (6)
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نرقررات األمررويين علررى ديرروان الرسررالل د  أنررد بررال شررك أن الدولررة األمويررة تتررولى نرقررة الك ترراب فيررد ، 

   وا هتمام بمةازن القراطيم وتتولى النرقة على تجارتاا والمحاف ة علياا 
 

 

 

 ديواع الخاتم :  -5       

، لصريانة أسررار  هو الديوان الذي تحرظ فيد نسخ الرسالل الصرادرة مرن الةليررة بعرد توقيعارا   

، لضمان عدم حدوث تزوير أو تالع، في محتروى  المكاتبات الةالفية المتجاة دلى مةتلع الجاات

   (1)تلك الرسالل والمكاتبات  
 

أهميررة الررديوان فرري عاررد الةليرررة عبررد الملررك بررن مررروان ن ررراً لزيررادة و لررك بعررد أن ازدادت    

  ثم زادت أعباء هذا الديوان، فكران فري عارد (2)المراسالت والمكاتبات بيند وبين و تد في األمصار

والةراتم الكبيرر  ،الةليرة يزيد بن الوليد ديوانان للةاتم  الةاتم الص ير الرذي يةرتص بكاتر، الرديوان 

    (3) بالةرالالذي يةتص 

 

كاتر، الرديوان قرد يجمرت   ووكان لديوان الةاتم أكثر من كات،  يوليد الةلراء الثقاة مرن النراط    

الذي حر  عبد الملك على لقالد فري  (4)من ه  ء قبيصة بن  ؤي،، والةاتم  بين ديوان الرسالل و

  (5)لما كانت دليد السكة وبيت المال   أية ساعة شاء

 

يردة  مية الجدكن أن يتولى كات، ديوان الةاتم األمور المتعلقرة بالسركة العربيرة اإلسرالوهكذا يم   

لك لررذ ، واألمررور الماليررة مررن حيرر  مررا يرررد بيررت المررال مررن واردات  أو مررا يررتم دخراجررد مررن نرقررات

 يحر  الةليرة على لقاء صاح، ديوان الةاتم في أي وقت    

 
 

تررم اسررتحداث أختررام مةتلرررة مناررا أختررام عررد اصررالحد أنررد وت اررر عالقررة ديرروان الةرراتم بالنقررد ب   

 نرو  المرال، والتراريخ الاجرري و ،اسرم الةليررة بالل ة العربيرة  مكتوب علياا  جباية الةرال تةص 

المةتوم عليد دن كان دراهم أو دنانير د ا أناما النقدان المتعارف علياما في الجباية في العرالم  نرذاك 

 م 716 -709هـ   96- 90) (1)عثر عليد في مصر أيام و ية قرة بن شريك الةتم الذي   ومن  لك 

    (2)م  709هـ   90عام ( ؛ وعلى الةتم كتابة "جزية "

 
 

                                                 
   ،البلرردانفترروح  ،؛ الرربال ري 22   ،2ل ، ترراريخ ،؛ اليعقرروبي  219 -218     ، ترراريخ ،ابررن خيرراط  (1)

  169    ،والكتاب  الوزراء ،؛  الجااياري 194   ،5ل  ، العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد 450
    ،ترابالوزراء والك ،الجااياري ؛ 194،   5،ل  العقد الرريد ،؛ ابن عبد ربد 371  ، تاريخ ،ابن خياط  (2)

169  
  141   ،2 ،ل  ، الكتاب أدب ،؛ الصولي 107   ، 5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (3)
دد وى عرن عرر ،هو قبيصة بن  ؤي، بن حلحلة بن عمرو بن كلي، بن أحرم الةزاعي الكعبي : كان تابعياً عالمراً  (4)

 ،3ل  ،تال بقرا ،م(   ابرن سرعد 706هرـ   86تروفى عرام ) ، من الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء وزيرد برن ثابرت 
 ، 283 -282    ، 4ل  ، أسد ال ابة ،؛ ابن األثير  107   ،5ل  ،380

  107   ،5ل ، ال بقات ،ابن سعد  (5)
عررف ،  أنارأ جرامت الرسر اط ،كان أميراً علرى مصرر هو قرة بن شريك العبسي ال  راني المضري القنسيريني : (1)

 ،ي ؛ المقريررز69   ،1ل ، النجرروم الزاهرررة ،م (   ابررن ت رررى بررردي 716هررـ   96وفى عررام )ترر ،بالارردة والحررزم
  302   ، 1ل ، الة م

 ،اعرة والنارر ل بل) ب داد: دار الحريرة  ،د ط   ، األختام اإلسالمية في المتحع العراقي ،أسامة ناصر النقابندي  (2)
   15 -14     ،م( 1974 =هـ 1393
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"يسرتجيدون حير  اارة من شرارات الملرك والسرل ان ك، راء يلبسون الةاتم الةالفي الةلوكان   

نقروش تلرك الارارات التري انرت و ك  (3) صوغد ويرصرعوند بالرصرو  مرن اليراقوت و الريرروزل"

فكانرت عبرارات تلرك  ،معنرى خرا  لكرل خليررة علرى حردة عرن  تعبررحملتاا أختام الةلراء األمرويين 

   (4) تحمل طابت الروح اإلسالمي ، النقوش كلمات عربية
 
 

 

 :  ديواع البريد  -6       

 ر، كما الو ة في األمصاهو الديوان الذي يقوم بمس ولية تن يم طريقة اتصال الةليرة ب       

   (6)والرسالل بين العاصمة والو يات اإلسالمية المةتلرة  (5)عن الجيوش أند يقوم بنقل األخبار 

 

، ووضرت حردودًا علرى المسرافات  فأعراد تة ريم ال رر  ، زادت عناية عبرد الملرك بالبريرد وقد       

كما أن الوليد برن عبرد الملرك وضرت    (7)تةرل من دماق طر  ةمناا عمارتد ألربع قدرت باألميال

   (8)منارات في طر  البريد 

 

 

التري يرتم تزويردها  و  سريما اإلبرل والب رال والةيرول،  كذلك أمكن توفير أمراكن لراحرة الردواب      

لتكرون  هرذا مرت تةصريص الردواب السرريعة ، (1)بالعلع والماء الذي خصصرت لرد أحروا  للاررب

 دابرة أربعرين وقد تبلغ عدد الدواب في الرحلة الواحدة  ،عند الحاجة دلياا  على أهبة ا ستعداد للسرر
(2)    

 

 فري الحرا ت ال ارلرة  فيبلرغ عردد الرجرال فري الرحلرة الواحرردة المقراتلين الجنرد البريرد و يحمرل        

                    (3)بن مروان  عبد الملكالةليرة جازهم جندي مقاتل   500

 

 10    - 100ل أن عدد الجند المقاتلة الذين يحملون على البريد قد بلغ في عاد عبد الملرك وقي        

   حمن برن األشرع رعبرد الربرن يوسرع علرى الحجرال والي العرا  و لك أثناء حرب  جندي مقاتل ،

  500حترى أتمروا   10 -15التري بل رت  من المقاتلين  ، وقواتد  كما حمل الحجال على دواب البريد 

    (4)ندي مقاتل ج

                                                 
 680   ،2ل ، المقدمة ،ابن خلدون  (3)
نرون فناايرة األرب فري ؛ أحمرد برن عبرد الوهراب النرويري ، 279 -262     ، واإلشرراف التنبيد ،المسعودي  (4)

-487 )د ت ((،    ،) القرراهرة : الم سسررة المصرررية العامررة للتررأليع والترجمررة والناررر، 21، د، ط ، ل األدب
 (    11  ان ر الملحق رقم ) 598

  374،  5، ل ال بقاتابن سعد ،  (5)
ً بعصرا  24 را  بالااشرمي وهرو 3000والميل  ،أميال  3والررسخ  ،فراسخ 4ختلع في تقدير البريد فقيل ا (6) كرل  ، ا

 3والررسرخ يترألع مرن  ، من البوصة 0007وعر  الاعرة الواحدة  ،شعيرات معترضات من  ن، الب ل  6أصبت 
 3 1 = را  شررعية  400و الميرل =  ،كرم 6وطول الررسرخ  ،أ ر  شرعية  4وكل با   ،كل ميل ألع با   ،أميال 
؛ ابن 286   ،1ل  ، الكامل ،  المبرد 49875وكانت  را  البريد عين الذرا  الارعية التي يبلغ طولاا  ، فرسخ 
ل  ، ألعارىا صرب  ،؛ القلقاندي 155   ،11ل  ، لسان العرب ،من ور ؛ ابن 78   ،اإليضاح والتبيان ،رفعة 
  95 -94     ، المكاييل ،؛ هنتم 366   ،14

)د ت(  ،والنار  ) القاهرة : دار الكتاب العربي و لل باعة ،2ط ، مصر في فجر اإلسالم ،سيدة دسماعيل كاشع  (7)
 )،   35  
  17   ،8ل ،تاريخ  ،ال بري  (8)
  193   ،1ل ،ن ام الحكومة  ،ني الكتا (1)
  17   ،8ل  ،تاريخ ،ال بري  (2)
  287   ،7ل ، تاريخ ،؛ ال بري 322   ،7ل  ، األشراف أنساب ،البال ري  (3)
   325 -322،     7، ل   األشراف أنساب ،البال ري  (4)
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    (5)على أربعين دابةجندي مقاتل   40في عاد الةليرة هاام بن عبد الملك نقل على البريد  و        

فصل البريد العام الرذي ينقرل الرسرالل والمكاتبرات عرن الردواب التري زادت  ماام البريد  و ن        

مرواد  مت لبرات الدولرة مرن الحاجرات و البريرد ينقرلالجند وقت األزمات كالحروب خاصرة وأن تنقل 

طلباا الةليرة الوليد بن عبرد من حمل الرسيرساء التي  ة  من  لك ما نقل من القس ن ينيوغيره  البناء

   (6) اطور البيزن ي الذي حملاا البريدمبرالملك من ا 
 

 مرن بيرت المرالميزانيرة الدولرة خصصرت لرد نرقات البريرد فري العصرر األمروي كثرت  لماو

مرال  فري درهم   كما خصص لكل و يرة ع   000 000 4 0قدرت في و ية يوسع بن عمر الثقري بـ

   (7) يرأسام صاح، الديوان المس ول عن ماام البريد في و يتد بريدها

 

لصاح، البريد تقديم تقارير عن كل ما يتعلق بو يترد وعمالارا القرالمين الدولة األموية  وأوكلت      

بعرض األحروال للحالة ا قتصرادية مثرل  الزراعرة والةررال والضريا  والن رر فري  علياا من وصع

هررذا مررت توضري  مقرردار كميررة المعررادن  ، أحوال القبالررل والعارالر مررن ال اعررة والمةالررةالسياسرية كرر

دضررافة لمراقبررة  ،والحضررور وقررت تسررلم الجنررد للع رراء  ،الررذي تسررك منامررا النقررود  كالرضررة والررذه،

   (1) سوا   وحرظ ال ريق وصيانتاا من ق ا  ال ريقاألسعار في  األ

حير   وبل ت أهمية تواجد عامل للبريد في الو يات أهميرة كبيررة فري نقرل األخبرار أو ً برأول 

، كان   يرت  حصناً و  يجراوز  يذكر أن عبد الرحمن بن األشع  لما بعثد الحجال غازياً لسجستان

 ً    (2)وين م المراسالت بين كل بلد وبلد  ،يبع  معد األعوان، د  خلع عليد عامل بريد  عمرانا

وبررذلك يكررون صرراح، البريررد حلقررة الوصررل بررين الةليرررة والنرراط فرري أنحرراء دولتررد المتراميررة         

، لذلك كران عبرد الملرك يوصري حاجبرد أ  يمنرت صراح، البريرد مرن الردخول عليرد فري أي  األطراف

    (3)وقت

قرال الةليررة  ،د يتقاضون أجرورهم مرن السرام التري تضررب لارم مرت العسركر وكان عمال البري       

عمر بن عبد العزيز : " الرسول والوكيرل يبعثرون مرت العسركر يجرري لارم سراامام مرت المسرلمين "  
(4)   

 

يرة بعرد وهكذا يتض  أن الت ور والتقدم الاالل الذي طرأ على سجالت دواويين الدولة األمو

دهراره ، ث د  بعرد دصرالح النقرد وتعريبرد الرذي بردوره أدى لنمرو ا قتصراد وازتعري، ل تاا لم يحرد

لرد و لك حدث لضرورة أوجبتاا ظروف الدولة األمويرة السياسرية و ا قتصرادية ، وقرد صر،  لرك ك

ادها فرري مصررلحة الدولررة األمويررة الترري اسررتقلت ا سررتقالل التررام عررن المرر ثرات األجنبيررة فرري اقتصرر

 واسعة    تحقق في تلك الرترة انتاار واست لل ة العربية في أنحاء الدولة الوددارتاا خاصة أند 

                                                 
  166   ،8ل ، تاريخ ،ال بري  (5)
   16   ،8ل ، تاريخ ،ي ؛ ال بر284   ،2ل ، تاريخ ،اليعقوبي  (6)
  175   ،األحكام ،الماوردي  (7)
  202 -200     ، الةرال ،أبو يوسع  (1)
   218   ،7ل  ، تاريخ ،ال بري  (2)
   254،   5ل ،العقد الرريد ،ابن عبد ربد  (3)
   ،5ل ،درريالعقد ال ،؛ ابن عبد ربد 300   ،1ل ، الكامل ،؛ المبرد 353   ،5ل  ،ال بقات ،ابن سعد  (4)

  114   ،1ل ،  صب  األعاى ،؛ القلقاندي 254
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 الخاتمة
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 ،الذي تم في عاد عبد الملك برن مرروان، لرم يكرن وليرد التعصر، الرديني  دن اإلصالح النقدي         

د    يعقل   من ظروف سياسية واقتصادية الدولة ا سالمية نتيجة حتمية لما كانت تمر بد هو ودنما 

أن ت ل الدولة اإلسالمية تتعامل بنقد أجنبري  الردرهم والردينار  يقرع حرالالً دون تقردماا وت ورهرا ، 

لررذلك جرراء دصررالحد بعررد دراسررة متأنيررة لمررا كانررت تبنررى عليامررا تعررامالت الدولررة الماليررة واإلداريررة   

  سريما أن وى الت ييرر، أمرم الحاجرة دلروالرذي كران فري  ،للوضت ا قتصادي عامة والنقدي خاصة 

، و ات مةررزون اقتصررادي يمكناررا مررن  ومتعررددة الاررعوب والررديانات ، دولتررد متراميررة األطررراف

متممراً لالصرالحات قراره دصرالح النقرد وتعريبرد  كان، لذلك  ا ستقالل التام عن الم ثرات األجنبية

    النقدية السابقة
 

لمعاملرة د  أنارا تةرتص با ،عراٍن ومردلو ت كارت الدراسة أن النقد كلمة عربيرة لارا عردة م

ذكرا  لرك بويرة لرم يروبالنقد كأداة ووسيلة يتم التعامل باا  ورغم أن القر ن الكريم والسرنة الن ،النقدية 

 ر ن والسرنةن أع رى   كرهمرا فري القريالدرهم والردينار اللرذ هيد  أناا دللت عليد بمسميات  ،اللرظ 

دمت لتري اسرتةاأثبتت الدراسة أن المعدن ترو  علرى براقي المرواد  ا   كماًما وتقديًرا خاًصا لاماحترا

 سابقاً في المقايضة والمباد ت التعاملية السلعية  
 

 ً ود أجنبيرة ، فتعراملوا بنقر ةاصرة بارم، لرم تكرن لارم نقرودهم الأثبتت الدراسة أن العرب قرديما

ن قررود الرريمدية واإلداريررة  باسررتثناء نمةتلرررة  و لررك يعررود لعرردم وحرردتام العربيررة السياسررية وا قتصررا

ن اشتارت ، علًما أن أر  اليم همدان الجوارفيةودنانير حميرية، ودراهم قبيلة الةاصة من دراهم 

لت ظ عدنين الررط بينام، مما مكنام من ضرباا، حي بتوفر معدن الرضة على أرضاا، ووجود الم  

 بن مروان قيد المعاملة النقدية حتى عاد الةليرة عبد الملك 
 

 لروك الردولتوصلت الدراسة دلى أن العرب قديماً، وفي اإلسالم نسبوا النقود األجنبية دلرى م

ى األول التي احتكوا باا من الحضارات العريقة كالدراهم الرارسية سميت الكسروية نسبة دلى كسرر

ة وميرة نسربميت بالر، أما النقرود الذهبيرة التري سر الذي عاصر ظاور البعثة النبوية وأو الثاني  خسر

ل يزن يين، دقيين البد  يقصد بام الروم ال ربيين أو الار تمييز ماو لك دون، دلى الروم بصرة عامة 

 في القر ن الكريم   على  لك  كر الروم 
 

هري أسرماء كما أن النقود الذهبيرة الروميرة اقترنرت بلررظ الردينار، والنحاسرية بلررظ الرلروط و

 جداً  يراً ونانية كبفي بالد الاام   لما كان تأثر المن قة وسكاناا بالحضارة اليدغريقية هلينية متوارثة 

 بديل  ير و الت  لذلك أبقى الرومان تلك المسميات كما هي الدنانير والرلوط، ولم يتعرضوا لاا بالت ي

ة  و قليارال د  أن العرب جددوا هوية عاد تلك النقود حين نسبوها لبباطرة البيزن يين أمثال هرقل

  د مرت  لرك ، وهو ما ساعد على ضبم تاريةاا   وقد است اعت الدولة األموية التأقلم  فوقا الروقية  

  والرلوط  ،والدنانير  ،أبقت مسميات ألراظ النقود المتعامل باا ضمن حدود دولتاا كما هي: الدراهم

،  اراةتلررة عنالقسر ن ينية مومرا ولبيزن ية المتعامل باا فري ر  سيما د ا علمنا أن مسميات النقود ا

 يرات الذي صع، على الناط في الو الذه،وتعرف بأسماء مناا النومسما و البيزنم و السوليدوط 

لر  والربرت زاء مناا النصع والثمثل مصر التعامل بد فعمدوا دلى تجزلتد دلى أجالارقية البيزن ية 

صرة قب يرة خا اً ين وضعوا شرارات ورمروزمما عرضاا للتقليد كما فعل األقباط في مصر ح، وهذا 

الوزن ، لرذلك حرر  العررب قرديماً علرى التعامرل بر لتزييرع أثنراء الترداوللوبالترالي تعرضرت  ،بام 

 سواء للدرهم أو الدينار  
 

ً و لررم يقرروا مكتروفي األيردي أمرام اضر راب الرردراهم  توصرلت الدراسرة دلرى أن العررب قرديما

 ،و العمرررالت البيزن يرررة الذهبيرررة الكبيررررة الحجرررم ، م واألوزانالرارسرررية المةتلررررة الاررركل واألحجرررا

والمعيار المضروبة فري بيزن رة التري جلبارا التجرار معارم دلرى الارام ومصرر، وهري بكميرات قليلرة، 

برل اسرت اعوا ،  والدنانير المقلردة لارا التري ضرربت فري دور الضررب فري برالد الارام و اإلسركندرية

"  ة  ك رم   ن  ز  و   ن  ز  لرو  وقرال" ا    ربي الةا  بام الذي أقرره الرسرول ت ويعاا حين ابتكروا الوزن الع
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وضب د الةليرة عبرد الملرك برن مرروان فري  ، هو ما سار عليد الةلراء الراشدون، وبل وحرم كسره 

مقرردار شرررعي محرردد ضرررب فرري أشررةا  الرردراهم والرردنانير الترري اعتمرردت قاعرردة للنقررد العربرري 

   اإلسالمي 
 

 لعصرراالذي بردأ منرذ و،  النقد ودصالحد وتعريبد تة الة وات األولى ألسلمبينت الدراسو

دية كران لضررورة اقتضرتاا ال رروف ا قتصراوالذي ،  الراشدي على يد الةليرة عمر بن الة اب 

ى النراط ، لذلك بادر إلصرالح النقرد الرذي عران مت حركة الرتوحات اإلسالمية  المض ربة والمت يرة

ثرر مرن ، والتري كانرت قيرد الترداول أك ل  عمرر وزن الردراهم الرارسرية المةتلررة، فأص من اض رابد

ي ن المقريزوهو ما لم يةتلع عليد الم رخون   د  أ ،الدينار خاصة في العرا  والو يات الارقية 

ا ، فرذكر نقروش عمرر التري وصررت ال رابت اإلسرالمي الرذي غلر، عليار انررد بإصالح شكل الدراهم

مررر علررى عونقرر  اسررمد  ،هللا ربرري ،بسررم هللا  ،محمررد رسررول هللا  ،يررد   دلررد د  هللاكعبررارات التوح

ضررب الب رل الرذي قرام برأط ولتأكيرد تلرك النقروش  كرر الردميري اسرم الضرراب الردهقان ، الدراهم 

ألعمرال ، وهو يترق مت  سياسة عمرر حرول ا عتمراد علرى األيردي األجنبيرة فري ا دراهم عمر الب لية

   تقن صناعتاا العرب التي   ي

 

 

اررت ك، وما تم التوصل دليد من معلومرات  حاولت الدراسة من خالل الروايات التاريةيةو

ي عارد فرعناا الدراسات األثرية دثبات المحراو ت األولرى لضررب الردينار الرذهبي اإلسرالمي األول 

ي هري الزبيرر  والتر  ومصرع، ابنري، ثرم معاويرة برن أبري سرريان وعبرد هللا الةليرة عمر برن الة راب

  بحاجة دلى دراسة أثرية وتاريةية منرردة وشاقة   
 

هللا  أيدت الدراسرة بعرد البحر  مرا توصرلت  دليرد الدراسرات السرابقة  كرسرالة نرايع برن عبرد

الارعان نقود أموية ضرب الحجراز ونجرد وتاامرة  التري كاررت عرن دار للضررب فري الحجراز فري 

ارا أن الروايرات  كررت اإلصرالحات ا قتصرادية التري تمرت في حير   األمروي إلمكانيرة  لرك العصر

لمرزيرين على الكيل والوزن، ووضت الةلراء والمعارضون لام كعبد هللا برن الزبيرر العقوبرات علرى ا

لرتررة االعناصرر الزخرفيرة للرلروط فري  راسرة دينراط الار ناويكما أيدت ما توصرلت دليرد د  للنقود 

مرل صرور ط األموية بالبيهة المحلية حرين ظاررت الرلروط األمويرة تحاألموية التي كارت تأثر الرلو

 لرك  نباتية وحيوانية مةتلررة مرن دقلريم دلرى  خرر حير  تحمرل صرور حيوانرات  لرك اإلقلريم  دل علرى

 نقديررة الترريوفقدانررد للقيمرة التعامليررة ال، شرذو  الرلررم األمرروي  عرن قاعرردة الثبررات علررى قاعردة واحرردة 

 دينار بعد اإلصالح النقدي   وصل دلياا الدرهم و ال

        

ن ييوضحت الدراسة أن جميت القوى السياسية المتصارعة على السل ة سرواء كرانوا  األمرو

تثبيررت كررالزبيرين أو الةرروارل ضررربوا النقرود ألهررداف دعالميررة دعاليررة تارردف ل  ن لاررميأو المناهضر

دينيررة حيرر  جعلرروا ال ررابت  ، ولضررمان  لررك صررب وها بصررب ة وناررر نقررودهم بررين النرراط، نرررو هم 

د ةليررة عبروهرو مرا ف رن دليرد ال ، اإلسالمي هو ال ال، علياا والل ة مزدوجة هي الرارسية والعربية

   وضرباا من جديدالملك بن مروان الذي حر  على صارها 

 

بمحاولررة حصررر بعررض المصررادر الترري اسررت ا  باررا عبررد الملررك والةلررراء  قامررت الدراسررة

إلصالح النقدي سواء كانت المعادن من المواد الةرام الرضرة والرذه، والنحراط أو األمويون القيام با

فالمصادر اإلسالمية لم تذكر محراو ت قبرل عبرد الملرك   ،  سيما الذه، وق ت نقدية سابقة أو حلي 

لجمررت المعررادن مررن المنرراجم الموجررودة فرري الجزيرررة العربيررة أو خارجاررا، وهررو مررا أدى  كتارراف 

، وكرذلك  الرذه، فري اآلفرا  ز  عند لما ع ر ،  ق ِ الذي ن   ن الذه، على أر  نجد وتاامةمةزون كبير م

مرن خرالل التنقير، فري المقرابر الررعونيرة التري   و فري مصرر  وجود الذه، بكميات كبيرة في الاام

سرررورين يخصصررت لارررا الدولررة األمويرررة ددارة خاصرررة باررا، وفرضرررت ضررررال، علررى الرهبررران الم
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ونجران  وهو ما استمر العمل بد حتى بعد عبدالملك دضرافة لمروارد أخررى في قبر   ،والنصارى

 وما يتم العثور عليد من قبل العااريين من  كنوز في البر والبحر   ، ك نالم الرتوحات
 

يرة حصرت الدراسة مراكز دور الضرب القديمة التي كانت تتولى ضرب النقرود األجنب كما

مصرر فري الارام و ةحي  تمتعت بعض مدن المستعمرات البيزن يرالرارسية والبيزن ية قبل اإلسالم 

 قلردة التري، ممرا مكنارا مرن ضررب النقرود الم قديماً  با ستقالل اإلداري تحت م لة الحكم البيزن ري

 تري تحمرلوال ،تعتمد على قوال، السكاك التي كان يرسلاا األباطرة البيزن ينيون  دلى الاام ومصرر

وقد  ، دة باامبراطور البيزن ي ليتم طباعة النقود المقل، وتحمل اسم ا  الاارات والرموز المسيحية

ي ظل الحال علرى  لرك حترى رفرض الةليررة عبرد الملرك تسرلم تلرك السركاك مرن اإلمبراطرور البيزن ر

لذي ا حتكار جستنيان الثاني  ست نالد عناا و لعزمد ت يير سياسة من كان قبلد من الةلراء في فك ا

يزن د على تجارة ور  البردي وصرناعة النسريج وتصرديره ومنعارا تصردير الرذه، كانت تررضد ب

سريحية متحمرل شرارات ورمروز وطباعة الدينار اإلسالمي بسكاك بيزن ية  للدولة العربية اإلسالمية

ديردة لعربيرة الجعلى النقرود االل ة العربية ولم يكن  لك ليتم د  باعتماد مبراطور البيزن ي  واسم ا 

دالرة علرى المتمثرل فري صريغ مقتبسرة مرن اآليرات القر نيرة التري تحمرل العقيردة ال ابت اإلسرالمي وال، 

لرم يكرن و، وغلبة الدين اإلسالمي على مرا سربقد مرن األديران ، توحيد هللا ، ونصرة الرسول محمد 

ة لدولررالترري تنتجاررا االسررلت الارردف خررص النقررود وحرردها بالصررب ة العربيررة اإلسررالمية ، ودنمررا شررملت 

ً بةرر  القروانين البيزن يرة التري كرولرم يكرن  لرك ليرتم د  دثبات هويتاا، األموية من أجل   ان متعارفرا

  وي العرالم فرالعربيرة اإلسرالمية  مت الوضت الجديد للدولرةبل التعري، وتعديلاا  بما يتناس، علياا ق

د لرى اقتصران ا عتمراد عسيما وأن الدولة األموية باترت قروة   يسرتاان بارا   وليرتمكن عبرد الملرك مر

يزن يرة ، الساسرانية والب القديمرةكان عليد دعرادة هيكلرة ددارة دور ضررب النقرود نقدي دسالمي قوي 

ين بتعير، و لك برر  رقابة صارمة على صرناعة النقرود  استحداث دور أخرى في المدن الجديدة و

 موظرين يارف عليام القضاة 
 

ري الدقة ضتاا الدولة األموية على صناعة النقود بتحفصلت الدراسة نتال الرقابة التي فرو

الارعي  أشرفوا على صناعة النقود حس، المقدارالتي حملت أسماء الو ة الذين على جودة نقودها 

، هبيررة  وعمر برن، يوسع الثقري الحجال بن ، ومن ه  ء الو ة نذكر  الذي حددتد الدولة األموية

تري والا    هم على الردراهم فري الرتررة التري تولروا فيارا ددارة العرروخالد القسري الذين غلبت أسماؤ

قررة كرران إلجررراءتام الحازمررة دوراً هامرراً فرري القضرراء علررى الزيررع وال رر  ممررا نالررت بررد نقررودهم ث

 المتعاملين باا   

ح النقرد بينت الدراسة أن ما قام بد الةلراء األمويون وو تام من عمل متواصل ألجل دصال

 روح العقيرردة اإلسررالمية الترري ط ررت ب ابعاررا اإلسررالمي مررن شررارات ورمرروز، فررنق  وتعريبررد حمررل

لعربيررة اآليررات القر نيررة والعررام الاجررري واسررم المدينررة أع ررى قرروة ومصررداقية للنقررود ا المقترربم مررن

 األموي    العصراإلسالمية في 
 

ه، ى المرذالباحر  فري التراريخ اإلسرالمي علرى التعررف علرك النقرود المسرجلة وقد أفادت تل

ي فرالسرالد  الديني للدولة األموية  كما وثق التاريخ الاجري المستوى الديني والسياسي وا قتصرادي

ون حرول األموي لكل خليرة من الةلراء األمويين  فأع ت األعوام التي اختلع فيارا الم رخر العصر

قرود للنالمةتلررة ضرب عبد الملك الدرهم والدينار المعرب فرصة حتى يكتاع الباح  اإلصدارات 

تد ت سرركالررذي لقيرروعلررى دنجرراح اإلصررالح النقرردي ، ل علررى مقرردار عررزم الدولررة األمويررة الترري تررد، و

م قر  أسرمالانوهو ما مكن الةلراء  األمويين من ا ست ناء عن العربية حراوة بال ة من قبل الناط   

 على النقد العربي الجديد على الدينار  

 

أسماء بعض ما انردثر منارا وبرات أمرر التعررف علرى مواقعارا   د  لكما أن توثيق اسم المدن خ  

ماًمررا فرري الوقررت الحررالي علًمررا بررأن مواقررت  مع ماررا يعررد مواضررت أثريررة  تاررتم باررا الرردول باعتبارهررا 
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ماًما يحوي وثالق تاريةية تساعد على فام جان، من التاريخ  كما حددت مواقت بعض تلرك  مصدراً 

 لياا حدود الدولة العربية اإلسالمية     المدن الحدود التي وصلت د
    

تعريررر، النقرررود علرررى اإلصرررالحات ا قتصرررادية وكاررررت الدراسرررة أثرررر اإلصرررالح النقررردي  

بوجرود  واإلدارية التي ظلت فترة من الزمن تسير وفق قوانين أجنبية مزدوجة قيد التعري، سراعدت

للاا، وهرو ت الزراعة والرري و تحسرين وسراماارينرقات الدولة األموية على النقد السليم على زيادة 

 بحاجة دلياا التي كانت المدن األناارحرر العديد من و، زيادة رقعة األراضي الزراعية عند ما أثمر 

فري  ، وهو ما ساهم في قيام مدن جديردة علرى ضررافاا كواسرم التري لعبرت دوراً هامراً حرين أصربحت

مع رم  ت المحاصريل الزراعيرة فريتنوعكما ، لنقود عاد هاام بن عبد الملك مركزاً وحيداً لضرب ا

لترري كرران كمررا زاد مررن رقابررة الدولررة علررى المارراريت الصررناعية الضررةمة او أقرراليم الدولررة األمويررة   

 العصررفي  ، مثل تعري، ال راز الذي يعد أهم المااريت الصناعية لتعريباا عالقة بالحكم والةالفة

ورهررا حتررى ط ررت علررى برراقي الصررناعات  الترري طالررت  األمرروي الترري شررادت رقابررة صررارمة علررى د

د مرن و لرك حترى  تتناسر، سرلعاا مرت الرذو  العربري اإلسرالمي  وكرذلك زا، نقوشاا التعري، أيضاً 

 مية دلرىحملرت الاويرة العربيرة اإلسرال ،رقابة الدولة على التجارة التي شادت سلعاا عبارات عربيرة

  ي األسروالردينار األمروي للنقرود األجنبيرة البيزن يرة فرالعالم الاررقي وال ربري الرذي شراد منافسرة ا

 يرةالبيزن  األوربية د  نال الدينار األموي ثقة المتعاملين بد حترى ط رت سرمعتد علرى النقرود الرضرية

ي فربرد أكثرر  ونقاء معدند و النقود الذهبية البيزن ية إلمكانية التعاملمن حي  جودة الوزن وصرالد 

 اخلية والةارجية  المعامالت التجارية الد
 

لنقدها  تبين الدراسة أن الدولة األموية قدمت من خالل ما قامت بد من دصالح وتعري، كما

 غررم ترامرريرواقتصررادها وددارتاررا نمو جرراً للدولررة العربيررة اإلسررالمية المسررتقلة عررن التررأثير األجنبرري 

ت وحردة سياسرية ، د  أنارا حققر وازدواجية ل ة قوانيناا األجنبيرة ودياناتاا  وتعدد شعوباا  أطرافاا 

فية ة الج راواقتصادية وددارية بل ت سمعتاا اآلفا    و لك لم يكن د  بالعزم واإلصرار على الوحد

ة وب العربير، وهرو مرا تت لرت دليرد الارع والسياسية وا قتصادية واإلداريرة لبمرة العربيرة اإلسرالمية

 واإلسالمية في الوقت الراهن  
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 أور: المصادر: 

   م(1449   هـ852، محمد بن أحمد بن منصور )  األباياي

، جرزءان ،قردم لرد وضرب د وشررحد: صرالح الردين الارواري  ،المستطر  يم كةف يةن مسةتظر  -

   م2000   هـ1420بيروت: دار مكتبة هالل ،

  م(1232   هـ630ري )ت رم بن محمد الجزعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الك ،ابن األثير

عبرد  تحقيق وتعليق: محمد البنراء ومحمرد أحمرد عاشرور ومحمرود ،أسد الغابة يم معرية الصحابة -

   م 1970  هـ1390،بيروت: دار دحياء التراث ،ط( سبعة مجلدات 0)د،الوهاب فايد

ب الكتررايررروت: دار ب ،دحرردى عاررر مجلرردا ،حققررد: عمررر عبررد السررالم ترردمري ،الكامةةف يةةم التةةاريخ -

   م 1997   هـ1417العربي، 

   م (1328   هـ729ة، محمد بن محمد القرشي ) ت ابن األخو

:  قاهرةال ،ط(  )د ،صديق محمد المعي ي تحقيق: محمد شعبان و ،معالم القربة يم أ كام الحسبة -

  م 1976   هـ1396ة المصرية العامة للكتاب، الايه

   م(819   هـ203ت، أبو زكريا يحيى القرشي ) ابن  دم

   ت(  )د ،بيروت: دار المعرفة ،ط( ) د ،الخراـ) موسوعة الخراـ ( -

   م(864   هـ250حمد بن عبد هللا بن أحمد )تم ،األزرقي 

 ،انجرزء ،ال بعرة التاسرعة ،تحقيرق : رشردي الصرال  ملحرم ،أفبار مكة وما جاء ييها من اآل ةار -

   م 2001   هـ1421مة: دار الثقافة لل باعة، مكة المكر

   م( 951   هـ340بن محمد الرارسي الكوفي ) تدبراهيم بن دسحا   ،األص ةري 

 ـه1381الحيني، القاهرة، )د  ن( ،  تحقيق: محمد جابر عبد العال ،المسالك والممالك -

  م 1961  

   هررـ 356برري الررررل القرشرري األمرروي )تعلرري بررن الحسررين بررن محمررد بررن أحمررد بررن أ ،األصرررااني 

   م(967

ن سربعة وعاررو ،ال بعرة الثانيرة،شرحد وكت، هوامارد: عبرد أعلرى مانرا وسرمير جابر ، األغا م -

   م1992   هـ1412يروت: دار الكت، العلمية، ب ،جزءا

   م ( 927هـ   314) ت أبو محمد أحمد الكوفي ،ابن أعثم

  ت(  )د ،بيروت: دار الندوة الجديدة ،ثمانية أجزاء ،كتاب ال تون -

 (م 1348 هـ749راهيم بن ساعد األنصاري )ت شمم الدين أبو عبد هللا محمد بن دب ،األكراني

بيررروت:  ،ط( 0)د ،تحقيررق: األب أنسررتاط مرراري الكرملرري ، خةةا الةة فا ر يةةم أ ةةوال الجةةواهر  - 

   م 1991   هـ1411مكتبة لبنان ،

   م(904   هـ292لم بن سال الرزاز الواس ي )تأس ،ابن بحال 

  0م1986   هـ1406عواد، بيروت عالم الكت،،  تحقيق: كوركيم ، اريخ واسطت -

   م(870   هـ256ري ، أبو محمد بن دسماعيل )ت البةا

( بيروت:المكتبررررة  ط ) د ،مراجعررررة: محمررررد علرررري ق رررر، وهاررررام البةرررراري ،صةةةةحيب البخةةةةار  -

  م2004   هـ1424العصرية،
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   ( م 13   هـ7 )ت   منصور الذهبي الكاملي ،ابن بعرة

دشررراف: محمررد  ،تحقيررق: عبررد الرررحمن فامرري ،كشةةآل األسةةرار العلميةةة بةةدار الوةةرب المصةةرية -

   م 1966   هـ1385يضد، )د  ط(، مصر: ) د  ن(، عو

  م( 1498   هـ894بن محمد بن البدر الدماقي )تعبدهللا  أبو البقاء ،

   م1923   هـ1341ة،  ط( مصر: الم بعة السلري) د ، زهة األ ام يم محاسن الشام -

   م(1095   هـ487بن عبد العزيز األندلسي )ت أبوعبد هللا  ،البكري

أربعرة  ،ال بعرة الثالثرة  ،تحقيرق: مصر رى السرقا ،معجم ما استعجم مةن أسةماء الةبالد والمواضة  -

  م( 1996  هـ1417، القاهرة: مكتبة الةانجي، بيروت: دار الكت، ،أجزاء

    م (893   هـ279ن يحي بن جابر بن داوود )ت أحمد بأبو الحسن  ،البال ري 

   هرـ1403بيرروت: دار الكتر، العلميرة، ،ط(0)د ،تحقيق : رضوان محمد رضروان ،يتون البلداع -

  م 1983

 دشرراف مكتر، البحروث ،حققد وقدم لد: سايل زكرار وريرا  زركلري ،جمف من أ ساب األارا  -

   م 1996   هـ1417دار الركر،جزءا، بيروت :  ثالثة عار  ،والدراسات

 هيم بن محمد ) دون تاريخ وفاة (  أبو الرضل دبرا ،البياقي

   م1970هــ   1398 ،بيروت: دار صادر ،جزءان  ،ط( )د، المحاسن والمساو  -

   م ( 1049هــ   440أبو الريحان محمد بن أحمد الةوارزمي )ت ،البيروني

  م 1984 هــ1404الثة، بيروت: عالم الكت، الثال بعة  ،الجماهر يم معرية الجواهر -

   م1469   هـ874وسع بن عبد هللا األتابكي )تجمال الدين أبو المحاسن ي ،ابن ت ري بردي 

رة وزارة القراه ،الجزء األول ،ط( ستة عار مجلدا  )د ،النجوم الزاهر  يم ملو  مصر والقاهر  -

   ت(   )د ،الثقافة واإلرشاد القومي

   م ( 994   هـ384أبي القاسم علي بن محمد ) تعلي المحسن بن  وأب ،التنوخي

 ،بيررروت دار صررادر   ،خمررم مجلرردات  ،ط(    )د،تحقيررق عبررود الاررالجي ، ال ةةرـ بعةةد الشةةد  -

   م 1978هـ   1398

  م( 1038   هـ430د بن دسماعيل النيسابوري )تأبو منصور عبد الملك بن محم، الثعالبي

 روت: داريرب ،ال بعة الرابعة ،تحقيق ومراجعة: فالز أحمد ودميل يعقوب ،العربية يقو اللغة وسر -

   م 1999   هـ1420الكتاب العربي، 

   م(869   هـ255بن بحر بن محبوب الكناني )ت أبو عثمان عمروالجاحظ، ، 

 يسةةةالتبصةةر بالتجةةار  يةةم وصةةآل مةةا يسةةتظر  يةةم البلةةداع مةةن األمتعةةة الرييعةةة واألعةةالق الن  -

ـ ه1345 ، الم بعة الرحمانية ،ال بعة الثانية ،حسن حسني عبد الوهاب : تعليق ،والجواهر الثمينة

   م1935  

ر ، بيرروت داأعرد فاارسرد: مصر رى القصرا  جرزءان ،تحقيق: حسرن السرندوبي ،البياع التبيين -

   م 1994   هـ1413دحياء العلوم، 

   م 1996  هـ1416لدات، بيروت، دار الجيل ،مج ثمانية ،تحقيق: عبد السالم هارون ،لحيواعا -

 م  1995  هـ1415الاامي، بيروت: دار الركر،شرح وتحقيق: يحيى  ،البخالء -

  م( 943  هـ331عبد هللا محمد بن عبدوط ) ت أبو الجااياري، 
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   هـرـ3841 ،بيرروت: دار الكتراب اللبنراني ،ط(  )د، ميةاليرل عرواد ،علق عليد ،الوزراء والكتاب -

   م 1964

   م( 1003   هـ393وهري، دسماعيل بن حماد ) تالج

 ،للماليرين   ت: دار العلرمبيررو ،خمسرة أجرزاء ،ال بعة الثانية ،تحقيق: أحمد عبد ال رور ،الصحان -

  م 1979   هـ1399

  م( 1147   هـ540)ت ،موهوب بن أحمد ،الجواليقي

 ،ال بعررة الثانيررة ،عبررد الرررحيم 0حقيررق: فت ،المعةةرب مةةن الكةةالم األعجمةةم علةةى  ةةرو  المعجةةم -

  م 1990   هـ1410قلم، دماق: دار ال

 م(   1201هـ  597جمال الدين أبو الررل ، عبد الرحمن بن علي القرشي )ت  ،الجوزي 

   م 1964  هـ1383بيروت : المكت، اإلسالمي ،  ،ط(  )د  ، زاد المسير يم علم الت سير -

لعلمية ، ا، شرح وتعليق : نعيم زرزور ، بيروت : دار الكت،  لعزيزسير  ومناقا عمر بن عبد ا -

 م   1984هـ   1404

   م(1048هــ   852)ت أبو الرضل شااب الدين أحمد بن علي العسقالني ،ابن حجر

  كرار الدوليرةعمران: بيرت األف ،ط(   د )،حسان عبد المنران :اعتنى بد ،اإلصابة يم تمييز الصحابة -

   ت(   )د

   م( 898   هـ285ربي ، دبراهيم بن دسحا   )تحال

يرا : دار الر ،ال بعة الثانيرة،تحقيق: حمد الجاسرر ،المناسك وأماكن  رق الح  ومعالم الجزير  -

   م 1989هــ   1410،اليمامة

   م( 1046   هـ456زم، علي بن أحمد بن سعيد )تابن ح

روت: يرب ،علماء بإشراف الناشر: جرزءانراجت وضبم النسةة: لجنة من ال ،جمهر  أ ساب العرب -

   م 1983   هـ1403دار الكت، العلمية، 

        م( 1229   هـ626ن ياقوت الرومي الب دادي )تأبو عبد هللا شااب الدي ،الحموي

  م 1996هـ   1417،بيروت: دار صادر ،سبعة أجزاء ،ال بعة الثانية ،معجم البلداع -

   م(1393   هـ795بن رج، )تد الرحمن بن أحمد عب ،الحنبلي

 صححد وعلق عليد: السيد   ،() موسوعة الةرال  ارستخراـ أل كام الخراـ -

    ت(  )د ،بيروت: دار المعرفة ،ط(  )د ،عبد هللا الصديق

   م( 977   هـ367ل، أبو القاسم النصيبي  )تابن حوق

   ت(  )د ،بيروت: دار صادر ،جزءان ،ط(   )د ،صور  األرض -

   م(912هــ   300عبيد هللا بن عبد هللا )ت ،بن خردا بدا

   ت(    د )،ط( بيروت: دار صادر )د ،المسالك والممالك -

   ( خ وفاة) دون تاري أحمد بن حسن بن علي بن قنرذ القس ن يني ،الة ي،

   م 0198 هــ1400روت: دار اآلفا  الجديدة،بي ،ال بعة الثالثة ،عادل نوياض ،حققد، الوييات -

   ) دون تاريخ وفاة ( مح، الدين ،الة ي،
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ررأ ،ط( 0)د ، ) مجموعةةة أدب بةةارع و كمةةة بليغةةة وتهةة يا قةةومم ( لحديقةةةا  - ررع   د  ح   ،لرردا ر مجا 

   م 1933هــ   1352،القاهرة: الم بعة السلرية 

   م( 1283   هـ681مد بن دبراهيم بن أبي بكر)تأبو العباط أحمد بن مح ،ابن خلكان

يم قاسم حقق أصولد وكت، هواماد: يوسع علي طويل و مر ،ات األعياع وأ باء أبناء الزماعويي -

   م 1998   هـ1419روت ، دار الكت، العلمية، بي ،ستة أجزاء ،طويل

   م( 1405   هـ808لدين عبد الرحمن بن محمد )تأبو زيد ولي ا ،ابن خلدون

 دار ،قراهرة ال ،ثالثرة أجرزاء ،ال بعرة الثالثرة  ،تحقيق: علي عبرد الواحرد وافري ،مقدمة ابن فلدوع -

   ت(   د ) ،ناضة مصر لل بت والنار 

م مةن ذو  تاريخ ابن فلدوع المسما  ديواع المبتدأ والخبر يم أيام العجم والبربر ومن عاصةره -

 م 1992 هـ1413 ،سبعة أجزاء بيروت: دار الكت، العلمية ،السلطاع األكبر

   م( 854هــ   240بي هبيرة الليثي العصرري )تخليرة بن أ ،ابن خياط 

هـرـ   8613 ،النجع م بعة اآلداب )د  ط( ، ،تحقيق: أكرم ضياء العمري ،تاريخ فلي ة بن فيا  -

   م 1967

   م(1407   هـ 809ت ) دبراهيم محمد العالني ،ابن دقما 

ط(   ) د ، بد الرتاح عاشرورتحقيق: سعيد ع ،الجوهر الثمين يم سير الخل اء والملو  والسال ين -

   ت(  ) د ،مكة  : مركز البح  العلمي ودحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى  ،

   م( 12هـ   6  ت  أبو الرضل جعرر بن علي ) ،الدماقي

األزهريرة،  مكتبة الكليات ط( القاهرة0)د،تحقيق: البارى الاربجي ،اإلاار  إلى محاسن التجار  -

   م(1997   هـ1417

   م( 1405   هـ808ت  أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى ) ،الدميري 

   ت(   )د ،بيروت: دار دحياء التراث ،جزءان ،ط(  )د ، يا  الحيواع الكبرى -

  ( م894   هـ281د هللا بن محمد بن سريان ) تأبو بكرعب ،ابن أبي الدنيا 

 م 1992هـ   1412ر: دار الوفاء، القضاة، مصتحقيق: مص رى مصل   ،إصالن المال -

   م(1348   هـ748ين محمد بن أحمد بن عثمان )تشمم الد ،الذهبي

  م9481   هـ1368)د  ط( ، مصر: مكتبة القدط  ، تاريخ اإلسالم و بقات الم سرين واألعالم -

ارة زصح  عن النسةة القديمة المحروظة في مكتبرة الحررم المكري تحرت رعايرة و ، ت كر  الح اظ -

م أمكرمرة مكرة ال ،الجرزء الثالر  ،خمم مجلدات ،ال بعة العاشرة ،المعارف للحكومة العالية الاندية

   م 1958   هـ1377القرى لل باعة والنار، 

كتبررة ط(، مصررر: م  ، قرردم لررد: سرريد حسررين العررراني، حققررد: خيررر سررعيد ، )د أعةةالم النةةبالء يرسةة -

 ت(    د التوفيقية ، )

الرازي ، عبد الررحمن برن أبري حراتم محمرد برن ددريرم برن المنرذر التميمري )ت327هرـ 938م(   - 

   الجرن والتعديف ، تسعة مجلدات ، بيروت: دار دحياء التراث الاعبي ، 1271هـ 1952م  

 م( 1268هـ 666الرازي ، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر )ت نحو 

ط( ، بيررررروت: المكتبررررة العصرررررية 0، عنايررررة ، يوسررررع الارررريخ محمررررد،)دمختةةةةار الصةةةةحان -

    م2004هـ 1424،
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 م (    1008هـ    406، أبو الحسن محمد بن الحسن الاريع ) ت  الرضي

:  ( ، القاهرة ، شرحد : محمد عبده ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، )د  ط  ه  البالغة  -

 المكتبة التجارية الكبرى ، ) د ت (   

 م( 1311هـ 710)ت عباط نجم الدين األنصاريأبو ال ابن رفعة ،

 خرروف، ) ، حققد وقدم لرد : محمرد أحمرد دسرماعيلاإليوان والتبياع يم معرية المكيال والميزاع -

 م 1980هـ  1400 ،( ، دماق: دار الركر  ط  د

 م(  866هـ  251، حميد بن مةلد بن قتيبة األزدي )ت ابن زنجوية

 ، الريررا : مركررز الملررك فيصررل للبحرروث والدراسررات، ، تحقيررق: شرراكر ديرر، فيررااألمةةوال -

  م 1986هـ 1406

 م(   845هـ   230) ت عبد هللا محمد بن منيت الزهري  أبو ،ابن سعد 

 ت (    د  )  ،بيروت : دار صادر  ،تسعة مجلدات  ،ط(  ) د  ، الطبقات الكبرى -

 ، جرزءان ،محمرد برن صرامل السرلمي  دراسرة وتحقيرق : ، الطبقة الكبرى الخامسةة مةن الصةحابة -

 لقسم د(  ا -سلسلة الناقص من طبقات ابن سعد )،م 1994هـ  1414 ،ال الع:مكتبة الصديق

 م(  839هـ 224ابن سالم ، القاسم أبو عبيد الاروي األزدي )ت

 م  1986هـ 1406، تحقيق: محمد خليل هراط، بيروت: دار الكت، العلمية،  األموال -

 م( 1506هـ 911الحسن نور الدين علي بن أحمد )تالسماودي، أبو 

(، جرررررزءان، بيرررررروت: دار دحيررررراء الترررررراث،  ط  د ،)بأفبةةةةةار دار المصةةةةةط ى ءالويةةةةةا ءويةةةةةا -

   م1967هـ 1386

 م( 1333هـ  734السنامي، عمر بن محمد بن عو  )ت

معي، جراالال ال، ، تحقيق ودراسة: مريزن سعيد عسيري، مكة المكرمة: مكتبة  صاب ار تساب -

   م1986هـ 1406
 

 م( 1506هـ 911)ت السيوطي، أبو الرضل جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد

وت بير ،جزءان  ،وضت حواشيد : خليل المنصور  ،  سن المحاضر  يم أفبار مصر و القاهر  -

   1997هـ   1418 ،: دار الكت، العلمية 

 م (   820هـ   204ن العباط ) تمحمد بن ددريم ب عبد هللا بوأ ،الاافعي 

   1990هـ   1410 ،بيروت : دار الركر  ،خمسة مجلدات  ،ط(  ) د  ، األم -

 م (   1362هـ   764) ت ، صالح الدين بن خليل بن أيبك  الصردي

 ،رانررز شررتايز المانيررا : دار الناررر ف ،ال بعررة الثانيررة  ،عنايررة : ط ديرردرينغ  ، الةةوايم بالوييةةات -

 م  1975  هـ 1394

 م(  947هـ   335محمد بن يحيى بن بكر ) ت  ،الصولي 

  ،القاهرة : الم بعة السلرية  ،جزءان  ،) د ط(  ،تحقيق : محمد باجت  ، أدب الكتاب -

 م  1932هـ   1341

 م(   922هـ  310جعرر محمد بن جرير ) ت  وأب ،ال بري 

مراجعررة : صرردقي  ، كةةف مةةنهم (تةةاريخ الطبةةر  ) تةةاريخ الرسةةف والملةةو  ومةةن كةةاع يةةم زمةةن  -

 م  1998هـ   1418 ،بيروت : دار الركر  ،ثالثة عار جزءاً  ،)د ط(  ،جميل الع ار 
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م( 871  هـ257المصري ) ت  أبو القاسم عبد الرحمن  بن عبد هللا القرشي الاافعي ابن عبد حكم ،

   

   1954هـ   3137 ،مكتبة وهبة  ،القاهرة  ،ال بعة  الثانية  ، سير  الخلي ة عمر بن عبد العزيز -

ب وت : دار الكترابيرر ،ط (  ) د  ،حققد وقدم لد : عبد هللا أنيم ال با   ، يتون أيريقيا واأل دل( - 

 م  1964هـ   1383 ،

 (   ت ) د   مصر لجنة البيان العرب ط  د ، تحقيق: عبد المنعم عام ،) يتون مصر والمغرب -

 م(   940هـ 328األندلسي ) ت  أحمد بن محمد ،ابن عبد ربد 

ار دبيررروت :  ،سرربعة مجلرردات  ،حققررد وشرررحد وعرررف أعالمررد : محمررد التنرروخي  ، العقةةد ال ريةةد -

 م   2001هـ   1421 ،صادر 

 م(  1287هـ   685غري وريوط بن أهرون المال ي ) ت  ،ابن العبري 

 ،كيرة ت : الم بعرة الكاثولبيررو ،)د ط (  ،تحقيرق : أن روان صرالحاني  ، تاريخ مختصر الةدول -

  م 1960هـ   1379

 م(  1148هـ   543ابن العربي  أبو بكر محمد بن عبد هللا المالكي ) ت 

  : جمل مرعارلي  بيرروت: دار الكتر، العلميرةعارضة األ وذ  صحيب الترم  , وض   واايو -

  م 1997هـ   1418

 م (   1004هـ   395) ت أبوهالل الحسن بن عبد هللا بن سال بن سعيد  ،العسكري 

)  ،لعلروم الريرا  : دار ا ،جرزءان  ،ط (  ) د  ،تحقيق : وليد قصاب ومحمد المصرري  ، ألوا فا -

 ت(    د 

بيرروت  ، جرزءان ،ال بعة الثانية  ،تحقيق : عزة حسن  ، ) يم معرية أسماء األاياء ( التلخيص -

 م  1993هـ   1413 ،: دار صادر 

 م (  1176هـ   572الحسين بن هبة الاافعي الدماقي ) ت  علي بن ،ابن عساكر 

 ،مانية أجزاء ث ،ال بعة الثانية  ،تاذي، وترتي، : عبد القادر بدران  ، ته يا تاريخ دمشق الكبير -

 م   1979هـ   1399 ،بيروت : دار المسيرة 

 

 

 م(   1678هـ   1089أبو الرالح عبد الحي ) ت  ،ابن العماد الحنبلي 

)د ت  ،ية بيروت : دار الكت، العلم ،أربعة مجلدات  ،)د ط(  ،  رات ال ها يم أفبار من ذهاا -

   ) 

 م (   1111هـ   505 تحمد ال وسي )ال زالي ، أبو حامد محمد بن أ

 )د ت (    ،القاهرة : دار الاع،  ،أربعة أجزاء  ،)د ط(  ، إ ياء علوم الدين -

 م(   892هـ   279دسحا  بن العباط المكي ) ت  أبو عبد هللا محمد بن ،الراكاي 

مررة : مكررة المكر ،دراسررة وتحقيررق : عبررد الملررك بررن دهرري   ، أفبةةار مكةةة يةةم قةةديم الةةدهر و ديثةةو -

 م   1978هـ   1407 ،م بعة الناضة الحديثة 

 م (  1210هـ   606محمد بن عمر بن الحسين ) ت  ،الرةر الرازي 
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 )د ت (    ،دار الكت، العلمية  ،طاران  ،ط(  د  ) ، الت سير الكبير -

 م (   1332هـ   732عماد الدين دسماعيل بن محمد بن عمر )ت  ،أبو الرداء 

 ت (    )د  ،بيروت :  دار صادر  ،ط(  د  ) ، تقويم البلداع -

 م(   903هـ   290أبو بكر أحمد بن محمد الامذاني )ت  ،ابن الرقيد 

    م1885هـ   1302 ،بيروت : دار صادر  ، ط ( )د ، مختصر كتاب البلداع  -

 م(   1415هـ   817مجد الدين محمد بن يعقوب ) ت  ،الريروز أبادي 

 ،ة ال بعررة الةامسرر ،بإشررراف : محمررد نعرريم العرقسوسرري  ،تحقيررق : الناشررر  ، القةةامور المحةةيط -

 م  1998هـ  1418 ،بيروت : م سسة الرسالة 

 م(   890هـ 276 بن مسلم الدينوري )ت أبو محمد عبد هللا، ابن قتيبة 

دار :     ، بيرروتأربعرة أجرزاء  ،ال بعة الرابعرة  ،تحقيق : محمد اإلسكندراني  ، عيوع األفبار  -

 م2000هـ   1420، الكتاب العربي 

 م(  787هـ  170محمد بن زيد بن أبي الة اب ) ت  ،القرشي 

)  ،ضة مصر : دار النا ،قيق : على البجاوي تح ، جمهر  أاعار العرب يم الجاهلية واإلسالم -

 د ت (   

 

 

 م(   1284 هـ 682)ت   زكريا محمد بن محمود األنصاري أبو عبد هللا ،القزويني 

 )د ت (    ،بيروت : دار صادر  ،)د ط(  ، آ ار البالد وأفبار العباد -

 م(   1418هـ   821أبو العباط أحمد بن علي بن عبد هللا ) ت  ،القلقاندي 

   شررحد وعلرق عليرد وقابرل نصوصرد : محمرد حسرين شرمم  صبب األعشى يم صةناعة اإل شةاء -

 م   1987هـ   1407 ،بيروت : دار الكت، العلمية  ،أربعة أجزاء  ،الدين 

   ،)د ت(بيروت : دار الكت، العلمية  ،ط (  )د  ،  هاية األرب يم معرية أ ساب العرب -

هرـ   751شرمم الردين محمرد برن أبري بكرر الزرعري الدمارقي الجوزيرة ) ت  عبرد هللا وأب ،ابن القيم 

 م (   1351

 م   2000  هـ1420  ،بيروت : دار ابن حزم  ،ال بعة الثانية  ، زاد المعاد يم هد  فير العباد -

 م(  1362هـ   764محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن )ت  ،الكتبي 

لكتر، بيرروت : دار ا ،حمرد عبرد الموجرود علي معرو  و عرادل أ ، تحقيق : محمد يوات الوييات -

 م   2000هـ   1421 ،العلمية 

 م(  1372هـ   774عماد الدين أبو الرداء دسماعيل بن عمر الدماقي ) ت  ،ابن كثير 

صردقي  وثيرق :تحقيرق وت ، ) ومعو  هاية البداية والنهايةة يةم ال ةتن والمال ةم ( البداية والنهاية -

   هررـ1419 ،بيررروت : دار الركررر لل باعررة والناررر  ،عاررر مجلررداً  لع ررار ، )د ط ( ، أحرردجميررل ا

 م   1998

 م(   819هـ   204أبو المنذر هاام بن محمد بن السال، )ت  ،الكلبي 

 م   1993هـ   1413 ،بيروت : عالم الكت،  ،تحقيق : ناجي حسن  ، جمهر  النسا -
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 م (  795هـ 179نم األصبحي ) ت مالك بن أ

ترر، بيررروت : دار الك ،خمسررة أجررزاء  ،ضررب د وصررححد : أحمررد عبررد السررالم  ، المدو ةةة الكبةةرى -

 م   1994هـ   1415 ،العلمية 

 م   2001هـ   1422 ،القاهرة : مكتبة الصرا  ،تحقيق : محمود بن الجميل  ،المو أ  -

   م ( 1058هـ   450أبو الحسن علي بن محمد بن حبي، ) ت  ،الماوردي 

 )د ت (    ،بيروت : دار الركر ،)د ط (  ، األ كام السلطا ية -

 م (   989هـ   285أبو العباط محمد بن يزيد ) ت  ،المبرد 

عرة أجرزاء أرب ،عار  بأصولد وعلق عليد : محمد أبو الرضل دبراهيم  ، الكامف يم اللغة واألدب -

 م   1998هـ   1418 ،بيروت : المكتبة العصرية  ،

 م (   957هـ   346أبو الحسن علي بن الحسين )ت  ،عودي المس

 م  1893هـ  1310 ،بيروت : دار صادر  ،ليدن  ،)د ط(  ، التنبيو واإلارا  -

بيروت  ، أربعة أجزاء ،تحقيق وتعليق : قاسم الاماعي الرفاغي  ، مروـ ال ها ومعادع الجوهر -

 م   1989هـ   1408 ،: دار القلم 

 م(  985هـ  375بد هللا شمم الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر) ت أبو ع ،المقدسي

  ت (  )د  ،بيروت : دار صادر  ،ال بعة الثانية ، أ سن التقاسيم يم معرية األقاليم -

 م(   1442هـ   845تقي الدين أحمد بن علي )ت  ،المقريزي 

، ط(  د ) ، بدر الدين السباعيتحقيق :  ، إغا ة األمة بكشآل الغمة ) تاريخ المجاعات يم مصر ( -

 ت(    )د  ،القاهرة : دار الوليد 

 )د ت(     ،مصر : م بعة بو   ،)د  ط(  ، المواعع و ارعتبار ب كر الخطط واآل ار -

 ت(    )د  ،ن (  )د  ،مصر  ،ط(  )د  ، األوزاع و األكيال الشرعية -

  

 م(  1209هـ   606زكريا ) ت أبو المكارم أسعد بن ماذب بن مينا بن  ،ابن مماتي

 ،مصررر : م بعررة مصررر  ،)د ط(  ،جمعررد وحققررد : عزيررز سررولاير ع يررة  ، قةةوا ين الةةدواوين -

 م  1943هـ  1362

م 1311هرـ   711أبو الرضل جمال الدين عبد هللا محمد بن مكرم بن أبي الحسرن ) ت  ،ابن من ور 

  ) 

ر الكتر، بيرروت : دا (،ط د ) ،عبرد أعلرى مانرا دشراف :  ، ته يا لساع العرب ) لساع اللساع ( -

 م   1993هـ   1413 ،العلمية 

 م   2002هـ 1422 ،بيروت : دار صادر ،ثمانية عار جزءا  ، لساع العرب -

 م (   1622هـ   1031محمد عبد الرؤوف بن تال العارفين بن علي ) ت  ،المناوي 

 )د  ،)د  ن(  ،ب رداد  ،ط(  )د  ،محمرد السرامرالي تحقيق : رجاء  ، النقود والمكاييف و الموازيين -

 ت(   

 م(   1088هـ  481أبو معين القيادياني المروزي )ت  ،ناصر خسرو 

امعرة جالريرا  :  ،ترجمرة وتقرديم : أحمرد خالرد  ، ) ر لةة  اصةر فسةرو القباديةا م ( س ر  امةو -

 م   1983هـ   1403 ،عمادة شهون المكتبات  ،الملك سعود 

   م( 996هـ   385أبو الررل محمد بن أبي يعقوب دسحا  الورا  الب دادي )ت  ،لنديم ابن ا
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   9851هـ  1406 ،)د م( : م بعة ق ري بن الرجاءة  ،تحقيق : ناهد عباط عثمان  ، ال هرس  -

 م(   1038هـ   430)ت، أحمد بن عبد هللا األصرااني  أبو نعيم

  ت(   )د ،بيروت : دار الركر  ،الجزء الةامم  ،د ط( ) ،  لية األولياء و بقات األص ياء -

 م(  1333هـ 732النويري  أحمد بن عبدالوهاب  )ت

صرررية   )د ط(   الجررزء الواحررد والعارررون  القاهرة:الم سسسررة الم هايةةة األرب يةةم ينةةوع األدب_ 

 العامة للتأليع والترجمة والنار  )د ت( 

 م (   828هـ   213الملك بن أيوب المعافري ) جمال الدين  أبو محمد عبد ابن هاام ، 

الردالي  ، ضبم وتحقيق : محمد علي ق ، ومحمرد ) المعروية بسير  ابن هشام ( السير  النبوية -

 م  1998   ـه1418 ،بيروت : المكتبة العصرية  ،أربعة أجزاء  بل ة،

 م (  946هـ   334الحسن بن أحمد بن يعقوب )  ،الامداني 

دار  :الريرا   ،ط(  )د  ،دشرراف : حمرد الجاسرر  ،تحقيق : محمرد األكرو   ، العرب ص ة جزير  -

 م   1977هـ   1397 ،اليمامة 

لرردر صررنعاء : ا ،حققررد وعلررق حواشرريد : محرر، الرردين  ،  سةةاب  ميةةراإلكليةةف مةةن أفبةةار الةةيمن وأ -

 م  1987هـ   1407 ،اليمنية 

عررداد  د ،أعررده للناررر بإيضرراح غوامضررد  ، يوةةاءالجةةوهرتين العقيقتةةين المةةا عتين الصةة راء والب -

ار دالريرا  :  ،فاارسد ودضافة بح  عن التعردين والمعرادن فري الجزيررة العربيرة : حمرد الجاسرر 

 م   1987هـ   1407 ،اليمامة 

 م(   799هـ  182يعقوب بن دبراهيم )ت   ،أبو يوسع 

 ت(    )د  ،فة بيروت : دار المعر  ،ط(  )د  ، الخراـ ) موسوعة الخراـ ( -

 

 

 م (904 هـ292بن جعرر بن واه، بن واض  )ت أحمد بن أبي يعقوب بن دسحا   ،اليعقوبي

 ت(    )د   ،بيروت : دار صادر  ،جزءان  ،ط(  )د  ، تاريخ اليعقوبم -

 ت (    د  ) ،ن(  د  ليدن : ) ،ط(  )د  ، البلداع -

 م(  1065هـ   458محمد بن الحسين الرراء الحنبلي )  ،أبو يعلي 

د تبة أحمد بن سرعندونيسيا : مكأ ،ال بعة الثالثة  ،صححد : محمد حامد الرقي  ، األ كام السلطا ية -

 م   1976هـ   1395 ،

 

 :  المترجمة  ا ياً : المراج  العربية واألجنبية

 ألبان بن محروظ    ،اإلدريسي 

 ،سرالمية الجامعرة اإل ،رسرالة ماجسرتير  ، الموارد المالية للدولة اإلسالمية يم العصر األمةو  -

 م (   1992هـ  1413)  ،المدينة المنورة 

 أبو صال    ،األلري 

)د ت  ،لمعرارف القراهرة : دار ا ،ال بعة الثالثة  ، ) أصولو و يلس تو و مدارسو ( ال ن اإلسالمم -

  ) 

 أومان   

  ت( ، )د دار الركر العربي بيروت :  ،تعري، : مص رى طد بدر  ، مبرا ورية البيز طيةار -
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 محمد ضيع هللا  ب اينة ، 

 ، عمان : ) د م ( ، )د ت(    الحيا  ارقتصادية األولى -

 ريتاارد    ،بالنت 

م 1994   هرـ1414 ،مكتبة السرال   ،سوريا  ،تعري، : بسام سرول  ، النقود العربية واإلسالمية -

   

 صروان خلع    ،التل 

 عمان : مناورات البنك المركزي،)د ط( ، ألردع عبر التاريختطور المسكوكات يم ا -

 )د ت(   ،األردني  

 

 
 

 محمد علي    ،التااوني 

هللا  ترجمة : عبد ،تقديم ومراجعة : رفيق العجم  ، موسوعة كشا  مصطلحات ال نوع والعلوم -

  م 1996 هـ1416، بيروت : مكتبة لبنان ،  جزءان ،تحقيق : علي دحرول  ،الةالدي 

 تركي ع ية    ،الجبوري 

   م 1976هـ   1395 ،ب داد : دار التراث اإلسالمي  ،)د ط(  ، الخط العربم اإلسالمم -

 عالاة سعيد    ،أبو الجدايل 

لت ررورات " دراسررة فرري ا ، ) القةةرع السةةاب  المةةيالد  األول الهجةةر  ( مبرا وريةةة البيز طيةةةار -

 م  1995هـ   1415 ،ت الريا  : م بعة المرردا ،والت يرات " 

 أدولع    ،جورهمان 

 ،د حسرن ترجمة : حسن دبراهيم حسرن وعبرد الحمير ، أوراق البرد  العربية بدار الكتا المصرية -

 م   1994 هـ  1414 ،القاهرة : دار الكت، المصرية  ،السرران : األول والسادط  ،ال بعة الثانية 

 محمد مرل  جاد هللا   ،ملة حتا

جامعررة  ،دشررراف : نبيررل العيررون  ،رسررالة ماجسررتير  ، األمويةةة يةةم متحةةآل اآل ةةار األرد ةةم النقةةود -

 م (  1984هـ   1404) ،عمان  ،األردن 

 جبراليل    ،جبور  ،ادورد  ،جرجي  ،فيلي،  ،حتي 

 م  2000هـ  1420 ،بيروت : دار الكااف ،ال بعة العاشرة  ، تاريخ العرب -

 منة   أبو حجر ،  

   م2002هـ   11422لنار والتوزيت ، عمان : دار أسامة ل ، المدع العربية موسوعة -

 م 2003هـ   11423 ،عمان : دار أسامة للنار والتوزيت  ، موسوعة المدع اإلسالمية -

 محمد باقر    ،الحسيني 

 م  1978هـ  1388 ،ب داد : دار الجاحظ  ، تطور النقود العربية واإلسالمية -

 غ،   طاهر را ،حسين 

 م   1984هـ   1404 ،القاهرة : )د ن(  ،)د ط( ، النقود اإلسالمية األولى -

 زكي محمد    ،حسن 
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 )د ت(    ،القاهرة : دار الركر  ،)د ط(  ، ينوع اإلسالم -

 حمد بن دبراهيم    ،الحقيل 

 2001 ـ  ه1422 ،الريا  : دار الوطنية  ،ال بعة الرابعة عارة  ، كنز األ ساب ومجم  اآلداب -

 م   

 حسان علي    ،حال  

 م   1978هـ   1398 ،بيروت : دار الكتاب اللبناني  ، تعريا النقود والدواوين -

   م1989هـ  1409وت : دار الناضة ، بير ، دراسات يم تاريخ الحوار  اإلسالمية -

ة ظريةةالن ال كةةر والبحةةث التةةاريخم والعلةةوم المسةةاعد  والتحقيةةق يةةم المخطو ةةات بةةين منةةاه  -

 م   1991هـ   1411 ،بيروت : دار الناضة العربية  ، والتطبيق

 محمد   ،حميد هللا 

يروت : دار ب ،ال بعة السادسة  ، مجموعة الو ا ق السياسية ) للعهد النبو  والخالية الرااد  ( -

 م   1987هـ   1407 ،النرالم 

 نجدة    ،خماش 

 م   1987هـ   1407 ،: دار طالط  الشام يم صدر اإلسالم دمشق -

 شوقي    ،أبو خليل 

 م   9991هـ   1420 ،بيروت : دار الركر  ،ال بعة الرابعة  ، أ ل( التاريخ العربم اإلسالمم -

 محمد عبد المنعم    ،خراجي 

 م 0032هـ 1424لقاهرة :الدار المصرية ، ا ،ال بعة الثانية  ، مدارر النقد لألدب الحديث -

 محمد يوسع    ،خضر 

 هرـ  1421 ، أبو ظبي : دار السرويدي للنارر والتوزيرت ،ال بعة الثانية  ، تاريخ ال نوع اإلسالمية -

 م   2000

 

 ناهض عبد الراز     ،دفتر 

 )د ت(    ،ب داد : جامعة ب داد  ،)د ط(  ، المسكوكات -

 وفيق    ،الدقدوقي 

 م  1986هـ   1406 ،بيروت : م سسة الرسالة  ، يم عهد الدولة األموية الجندية -

 عبد العزيز     ،الدوري 

 م 9619هـ   1388 ،بيروت : دار ال ليعة  ،)د ط(  ، مقدمة يم التاريخ ارقتصاد  العربم -

 ،ار المارر  دبيروت :  ،ال بعة الثانية  ، تاريخ العراق ارقتصاد  ) يم القرع الراب  الهجر  ( -

 م   1974هـ   1394

 م  ط    ،ديماند 

 ،ة الثالثرة ال بعر ،مراجعة وتقديم : أحمد فكري  ،ترجمة : أحمد محمد عيسى  ، ل نوع اإلسالميةا -

 م   1982هـ   1402 ،القاهرة : الجمعية المصرية لنار المعرفة والثقافة العالمية 

 دانيل    ،دينيت 
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 ،د ط( اط ،)د هللا ، وراجعررد : دحسرران عبررترجمررد وقرردم لررد : فرروزي فارريم جررا ، الجزيةةة واإلسةةالم -

 )د ت (    ،بيروت : دار مكتبة الحياة 

 دبراهيم القاسم    ،رحاحلة 

 ، م (697م : 750هةـ ( )365هةـ : 132النقود ودور الورب يم اإلسالم يةم القةر ين األولةين )  -

 م  1999هـ   1419 ،القاهرة : مكتبة مدبولي 

 ، معروف  الرصافي

 ودي ، ، تحقيق: عبد الحميد الرشوالمرايق والهنات ارلة واألدا  وما يتبعهما من المالب( -

 م  1980هـ 1400ط( ، العرا  : وزارة الثقافة اإلعالم، دار الرشيد للنار ،  )د

  رنسيمان ، ستيرن

، ،مصررر: الايهررة العامررة للكترراب2، ترجمررة: عبرردالعزيز توفيررق جاويررد، طالحوةةار  البيز طيةةة -

 م 1997هـ 1418

 

 

   ، ضياء الدين الريم

لثقافة و ط(، القاهرة: وزارة ا0،)دبد الملك بن مرواع مو د الدولة العربية، ) ياتو وعصره(ع -

 ت( 0اإلرشاد القومي،)د

ـ   هر1405ث ، ، ال بعة الةامسة ، القاهرة : دار الترا الخراـ والنظم المالية للدولة ارسالمية -

 م  1985

 ، خير الدين  الزركلي

 م  1999ـ ه1419، ثمانية أجزاء ، بيروت: دار العلم للماليين،، ال بعة الرابعة عارةاألعالم -

  ضيع هللا بن يحيى، الزهراني 

 م 1993هـ 1413ن( ،  د، مكة المكرمة  )زيآل النقود اإلسالمية -

 ، محمد خميم   الزوكة

 م 1996هـ 1417، ال بعة الثانية،اإلسكندرية: دار المعرفة، جغرايية العالم اإلسالمم -

 جرجي   ،  زيدان

 ت(   ط(، القاهرة دار الاالل، )د ، )دالعرب قبف اإلسالم -

 ت(  ط(، جزءان، بيروت: دار مكتبة الحياة، )د ،)دتاريخ التمدع اإلسالمم -

 ، حصة صباح  السالم

 م 1985هـ 1405ط(، جنيع: متحع وارث،  ،)دكنوز ال ن اإلسالمم -

 ، السيد عبدالعزيز  سالم

 م 1947هـ 1394ن( ،  ط(، اإلسكندرية:)د ، )ديةتاريخ الدولة العرب -

ة لل باعرة ط(، اإلسركندرية : م سسرة شرباب الجامعر ، )دتاريخ ابو الجزير  العربية قبف اإلسةالم -

 م 1999هـ 1419والنار،

 ، علي أحمد  السالوط

 م 1985هـ   1405، الكويت: مكتبة الرالح ،النقود واستبدال العمالت -
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 د السيع  السيع ، عبد هللا محم

 :نيرة ، بيرروت ، ال بعرة الثا الحيا  ارقتصادية وارجتماعية يم  جد والحجاز يم العصر ارمو   -

  م   1983هـ   1403م سسة الرسالة ، 

 ، محمد زكي  شافعي

  م1985هـ 1405، ال بعة الثامنة، القاهرة : دار الناضة، مقدمة يم النقود و البنو  -

 محمود    ،شاكر 

 )د ت(    ،بيروت : المكت، اإلسالمي  ،ع إيرا -

 م    1978هـ  1398 ،بيروت : المكت، اإلسالمي  ،فراساع  -

 ، عبد الرحمن عبد الواحد  الاجا 

ة اإلحسران، ، ال بعرة الرابعرة، صرنعاء، مكتبرتاريخ اليمن يم اإلسالم يةم القةروع األربعةة األولةى -

 م 2002هـ 1420

 بن سلمان  ، نايع بن عبد هللا  الارعان

نقرد ، رسالة ماجسرتير، محروظرة فري م سسرة ال قود أموية وعباسية ضرب الحجاز و جد وتهامة -

 م( 1997هـ 1418الريا ، ) ،العربي السعودي، جامعة الملك سعود

   ش ناوي ، ديناط عمر عبد هللا

ر، دشرراف: جستي، رسالة ماالكر  ر  األموية يم قرية ـ أم  ما  ـالعناصر الزفريية ل لور ال ت -

 م(   1998هـ 1418)،خلع فارط، جامعة اليرموك، عمان 

 شما، سمير 

ط( القررررراهرة: م بعرررررة الجماوريرررررة،  ، )دالنقةةةةةود اإلسةةةةةالمية التةةةةةم ضةةةةةرب  يةةةةةم يلسةةةةةطين -

 م 1980هـ 1400

 شير ، السيدادي 

 م 1980هـ 1400ن(،  ، بيروت: )دمعجم األل اظ ال ارسية -

   أحمد صقر ، صقر

 لقاهرة: مكتبة ناضة ا ،ط( )د ،النقود والبنو  وارقتصاد الدولم محاضرات يم -

 م 1989   هـ1409الار ،

   ناهض ،دفتر ، خلع ، ةال روان

  0م1994   هـ1414الثقافة،عمان: وزارة  ،ط( )د ،المسكوكات وقراء  التاريخ -

 

 

   ليلى  ، عبد الجواد

م 1960  هــ 1379 ،القاهرة: دار الناضة ،ط( )د ،الدولة البيز طية يم عصر اإلمبرا ور هرقف -

   

    هنري ط ، عبودي

  م 1991هـ 1411نية، بيروت: جروط برط، ال بعة الثا ،معجم الحوارات السامية -

 ثريا حافظ    ،عرفة 



 - 131 - 

د السرريد دشرراف : أحمر ،رسرالة دكتروراه  ، الحيةا  ارقتصةادية يةم بةالد الشةام يةم العصةر األمةو  -

 م (   1989هـ   1409) ،مكة المكرمة ،لقرى جامعة أم ا ،درال 

   السيد الباز  ، العريني

    م 1982   هـ1402، بيروت: دار الناضة ،ط( )د ،الدولة البيز طية -

   يوسع  ،الع 

 ،ط(  )د ،الدولةةةة األمويةةةة واأل ةةةداق التةةةم سةةةبقتها ومهةةةدت لهةةةا ابتةةةداء مةةةن يتنةةةة عثمةةةاع -

   ت( 0)د ،ن( )د،سوريا

   بو الررل محمد أ ، الع 

الدوحررررة: وزارة  ،ط( )د ،النقةةةةود العربيةةةةة اإلسةةةةالمية المح وظةةةةة يةةةةم متحةةةةآل قطةةةةر الةةةةو نم  -

   م 1984   هـ1404،اإلعالم

   م 1977   هـ 1397، دماق: الم بعة الجديدة ،آ ار ا يم اإلقليم السور  -

 فوزي    ،ع وي 

 م   1999هـ  1419 ،ركر بيروت : دار ال ، ارقتصاد السياسم للنقود والنظم النقدية -
 

   نعمت دسماعيل  ، عالم

  ت( )د ،القاهرة: دار المعارف ،ال بعة الةامسة ،ينوع الشرق األوسط -

   السيد بحر  ، العلوم

مكتبررة ، ب ررداد الال بعررة الةامسررة ،(النقةةود اإلسالمية)اةة وذ العقةةود يةةم ذكةةر النقةةود للمقريةةز  -

   م 1967   هـ1386الحيدرية، 

 

   اد محمد جو ، علي

علررم روت: دار  البيرر ،عارررة أجررزاء ،ال بعررة الثانيررة ،الم وةةف يةةم تةةاريخ العةةرب قبةةف اإلسةةالم -

   م 1978   هـ1398للماليين،

   محمد كرد  ،علي

   م 1970  هـ1389روت: دار العلم للماليين، بي ،ستة أجزاء ،فطط الشام -

 صال  أحمد   ،العلي 

  بيروت : دار ، ية يم البصر  يم القرع األول الهجر التنظيمات ارجتماعية وارقتصاد -

    1969هـ   1388 ،ال ليعة 

   وسام عبد العزيز ، فرل

 ، مةيالد العالقات بين اإلمبرا ورية البيز طية والدولة األموية  تى منتصآل القةرع الثةامن ال -

   ـهر1402اب، ة المصرية العامة للكتراإلسكندرية: الايه ،ط( )د ،تصدير: جوزيع نسيم يوسع

  م1981

    عبد الرحمن ، فامي

   م6419   1383،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة:ط( )د ،النقود ماضيها و اضرها -

   م 1975   هـ1394، ) د ط(، القاهرة: )د ن( صنب السكة يم يجر اإلسالم -
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   سام  عبد الرحمن  ، فامي

   ت( )د ،ة: دار الريصليةط( مك )د ،المكاييف يم صدر اإلسالم -

 يوليوط    ،فلاوزن 

حمررد عبررد ترجمررة : م ، ) مةةن ظهةةور اإلسةةالم إلةةى  هايةةة الدولةةة األمويةةة ( تةةاريخ الدولةةة العربيةةة -

هرـ   1404 ،القاهرة : لجنة التأليع والترجمرة  ،)د ط(  ،مراجعة : حسين م نم  ،الاادي أبو ريدة 

 م   1984

   نايع  ، القسوط

  م 1996هـ 1416 ط(، عمان: البنك العربي،)د ،األمويين يم بالد الشام مسكوكات -

   عبد الراز  ناهض  ، القيسي

  م 2001  هـ1421، األردن، دار أسامة، موسوعة النقود العربية اإلسالمية -

   سيدة دسماعيل  ، كاشع

    ت(  )د ،القاهرة: دار الكتاب العربي لل باعة والنار ،ط( )د ،عبد العزيز بن مرواع -

   هرـ8913، العربري لل باعرة والنارر، بيرروت: دار الكتر ،ال بعة الثانيرة ،مصر يم يجر اإلسالم -

   م 1970

   عبد الحي بن عبد الكبير  ، الكتاني

 ت(  د) ،بيروت: دار الكتاب العربي ،ط( )د ، ظام الحكومة النبوية ) التراتيا اإلدارية( -

   عمر رضا  ، كحالة

لرسرالة، اء، بيرروت: م سسرة خمسرة أجرزا ،ال بعرة الثامنرة ،با ف العرب القديمة والحديثةةمعجم ق -

   م 1997   هـ1417

   األب أنستاط ماري  ، الكرملي

   ( ت )د ،دينيةالقاهرة: مكتبة الثقافة ال ،ال بعة الثانية ،رسا ف يم النقود العربية اإلسالمية -

   محمد طاهر  ، كردي

نرون، ثقافرة والرلسرعودية للالريرا : الجمعيرة العريبرة ا ،ال بعة الثانية ،عربم وآدابوتاريخ الخط ال -

   م 1982   هـ1402

   عوف محمود  ،ى الكرراوي

معررات، إلسرركندرية: دار الجاا ،ال بعررة الثانيررة عاررر ،النقةةود والمصةةار  يةةم النظةةام اإلسةةالمم -

   م 1987   هـ1407

 كي    ،لسترنج 

بيرروت :  ،ال بعرة الثانيرة  ،ترجمة : باير فرنسريم و كروركيم عرواد  ، الشرقيةبلداع الخالية  - 

 م   1985هـ   1405 ،م سسة الرسالة 

 لويم    ، لمبارد

 الرر : الارركةالجز ،ال بعرة الثانيرة  ،ترجمة وتعليق : دسماعيل العربي  ، اإلسالم يم مجده األول -

 م   1979هـ  1399 ،الوطنية للنار والتوزيت 

بررد الرررحمن ترجمررة : ع ، الجغراييةة التاريخيةةة للعةةالم اإلسةةالمم )فةةالل القةروع األربعةةة األولةةى ( -

 )د ت (   ،دماق : دار الركر  ،)د ط(  ،حميده 
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 غوستاف    ،لوبون 

 ي وشركالدم بعة عيسى البابي الحلبالقاهرة :  ،)د ط(  ،ترجمة : عادل زعيتر  ،  وار  العرب -

 )د ت(    ،

   سعاد ،ماهر
يرررة، رسرررية والوسرررالل التعليممصرررر: مركرررز الكتررر، الجامعيرررة و المد ،ط( )د ،النسةةةي  اإلسةةةالمم -

   م 1977   هـ1397

 م 1985هـ 1405جدة : دار البيان العربي،  ، جزءان ،العمار  اإلسالمية على مر العصور -

   علي  ، مبارك

   ت(  )د ،افة الدينيةالقاهرة: مكتبة الثق ،الميزاع يم األقيسة والموازيين -

 متحع الرن اإلسالمي بالقاهرة    

 ( .9281 برقم ) قطعة مسجلة  -

  علي جمعة  ، محمد

   م0120هـ 1421القاهرة، م بوعات القدط،  ،ال بعة الثانية ،المكاييف والموازين الشرعية -

 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية   

 م   8919هـ   1409 ،الريا  : الناشر  ،) د ط (  ، ند المسلمينزفرية ال وة والمخطو ات ع -

   محمد زكي  ،المسير

   م 1982   هـ1402هرة: دار الناضة العربية، القا ،اقتصاديات النقود -
 

   محمد جاسم حمادي  ، مااداني

، الير: حسررام الرردين السررام قرردم لررد ،مةةوارد الةةبالذر  عةةن األسةةر  األمويةةة يةةم أ سةةاب األاةةرا  -

  م 1986   هـ1407ة : مكتبة ال ال، الجامعي، مكة المكرم ،جزءان ،ط( )د

   رفيق  ، المصري

 زيز،بجامعة الملك عبد العجدة: مركز النار العلمي  ،ال بعة الثانية ،اإلسالم والنقود -

   م 1992   هـ1412 

لملرك عبرد ، جامعرة العلميجدة: مركز النار ا ،يم ال كر ارقتصاد  اإلسالمم قراءات من التراق -

  م  1999هـ   1420العزيز، 

 زريق مرزو     ،المعاي ة 

امعرة ج ،دشرراف : صرال  الحمارنرة  ،رسالة ماجستير  ،  شأ  وتطور الدواوين يم صدر اإلسالم -

 م (   1985هـ   1403)  ،األردن 

   صالح الدين ، المنجد

   م 1970   هـ 1389، بيروت: دار الكتاب،معجم بنم أمية -

 فكتور    ،مورجان 

 هرـ  1413 ،تاب القاهرة : الايهة المصرية للك ،)د ط(  ،ترجمة : نور الدين خليل  ، تاريخ النقود -

 م  1993

هرـ   1419 ،الريا  : جامعة اإلمرام سرعود  ،)د ط (  ، الموسوعة الجغرايية ) ا تشار اإلسالم ( -

 م   1999
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نارر لالجمعيرة المصررية  ،)د ط(  ،محمرد شرريق غربرال  ،شرراف د، الموسوعة العربيةة الميسةر  -

 م   1995هـ   1416 ،دار الجيل  ،المعرفة والثقافة العالمية 

ية يمة واإلسالمومقتنياتاا من النقود القد –، دصداراتاا من النقود  مؤسسة النقد العربم السعود  -

 )د ط( ، )د ن( ، ) د ت (    

 رتاح   فتحية عبد ال ،النبراوي 

هررـ   2414 ،عررالم الكترر، ،القرراهرة :ال بعررة الثانيررة ،( علةةم التةةاريخ ) دراسةةة يةةم منةةاه  البحةةث -

 م  2002

 ناصر محمود    ،النقابندي 

 م   1953 هـ1372، ب داد : م بعة الراب ة ، )د ط (  ، الدينار اإلسالمم يم المتحآل العراقم -

هـ 1388 ،ب داد : م بعة الحكومة  ،)د ط(  ، اسا مالدرهم اإلسالمم الموروب على الطراز الس -

 م   1969  

 مااب    ،البكري  ،ناصر محمود  ،النقابندي 

 م   1974هـ   1393 ،العرا  : وزارة اإلعالم  ،)د ط(  ، الدرهم األمو  المعرب -

 أسامة ناصر    ،النقابندي 

  ،لنارررر : دار الحريرررة لل باعرررة وا ب رررداد ،)د ط (  ، األفتةةةام اإلسةةةالمية يةةةم المتحةةةآل العراقةةةم -

 م   1974هـ   1393
 

 فالتر    ،هنتم 

 ، )د ط( ،سريلي ترجمة : كامرل الع ، المكاييف واألوزاع اإلسالمية و ما يعادلها يم النظام المتر  -

 م   1970هـ   1389 ،عمان : )د ن( 

 سلوى    ،هنري 

)  (، مقبطة  -م ـةـ رومةا م ـةـ بيز طةم  راز األزياء يةم العصةور القديمةة ) يرعةو م ـةـ يو ةا  -

 م   2001هـ   1421 ،مصر : مكتبة النجلو المصرية  ،د ط( 

 

  الثاً : الدوريات العلمية : 

 ، فالزة دسماعيل  أكبر

م( ، 1993هـ  يناير 1413، رج، ) 8، مج عصورمجلة الالزط وموقعام في التاريخ اإلسالمي ،  -

    135 – 170  

  أمينة   ،بي ار 

 ، 3  ، خيةةالتاري مجلة الدراسةات ،هـ 359هـ و 132الحياة ا قتصادية في بالد الاام بين سنتي  -

    136   ،م ( 1980هـ  1401) 

 دبراهيم عبد العزيز   ، الجمي  

 م(750 ـر661هرـ   132ـ  41عصر األموي ) م اهر النااط ا قتصادي في مواسم الحج في ال -

 ،نار العلمري جدة : مركز ال ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ، عزيزمجلة جامعة الملك عبد ال ،

   165   ،م ( 1994هـ   1414)  ،7مج 

 ، دبراهيم، حركات

  18  -267،  مجلة دعو  الحقاألوضا  المالية ا قتصادية في العصر األموي،  -
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 الحسيني، محمد باقر 

مجلةةةة  روبة فررري الرررري )المحمديرررة(،دراسرررة الكنرررى واأللقررراب علرررى النقرررود اإلسرررالمية المضررر -

  170م(  1976هـ   1395،) 7،  المسكوكات

 

 

 حسان علي    ،حال  

)  ،21مررج ، المجلةةة التاريخيةةة المصةةرية ،الجمعيررة المصرررية  ،دراسررات فرري النقررود اإلسررالمية  -

    17   ،م ( 1965هـ   1384

 ، سعدية محمد صال   الحلي

، لمسكوكاتامجلة راقي على ضوء التعديل األخير لقانون اآلثار، النقود التي أحرزها المتحع الع -

 6    ،176-177  

 ، يوسع   نون

   80-79    ،11-10،  مجلة المسكوكاتدرهم نحاط نادر من العصر األموي،  -

 ضيع هللا بن يحيى    ،الزهراني 

، مرج  صةورالعمجلةة  ،التن يمات اإلدارية والمالية في عاد الةليرة الزاهد عمر بن عبد العزيز  -

  48 -31 م ( ،1994هـ   1414، ) 1، ل 9

 مريد    ،الزيدي 

 ،م رخرون التاريخ وال ،الم رخون وتدوين عاد أسرة قالون المملوكية البحرية في مصر والاام  -

م 5200ديسرمبر  -هرـ 1426( و  و القعردة و و الحجرة ، )71) عام  ،67م  ،599   ، مجلة المنهف

   180 -178     ،م ( 2006يناير 

 ، عيسى  سلمان

   19م(،  1969هـ 1388، )2،  مجلة المسكوكات،  المسكوكات المصورة -

 ، سمير  شما

م(، 9701هرـ  1389،)3،  مجلةة المنهةفالنقود األموية بعد دصالح عبد الملك وأماكن ضررباا ،  -

 149   

 حاتم عبد الرحمن    ،ال حاوي 
   ، المنهةةف مجلةةة ،اإلسررالمي علررى أوربررا فرري العصررور الوسرر ى  أثررر الركررر ا قتصررادي العربرري -

 ،م ( 2006م يناير 2005ديسمبر  -هـ 1426)  ، و القعدة و و الحجة  ،( 71عام )  ، 67م  ، 599

  97   

 ، عبد الواحد  نود  طد

 هـ  1396، )3،  5، ممجلة المورد، صور من سياسة الحجال الثقري المالية في العرا  -

  57 م(، 1976

 صالح الدين    ،العبيدي 

 ،م ( 3197هرـ   1392) ،2 -1ل  ، 29مرج  ، مجلة سةومر ،مالبم الندامى في العصر العباسي  -

  223   
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 ، محمد عباط  عبد الوهاب

  31م(،  1958  هـ1377، )2، ط17،  مجلة المجلةالوحدة الرنية بين مصر وسورية،  -

 ، محمد عبد الستار  عثمان

، لعصةورامجلةة لملك بن مرروان ، اية دعالية لآلثار اإلسالمية في عاد الةليرة عبدد  ت سياس -

    57 - 38م(،    1989هـ  1409، )1، ل4مج

 

 خالد    ،عزب 

عرام  ، 67م  ، 599   ، المنهةف مجلةة ،التاريخ والم رخون  ،الحافظ ابن عساكر وتاريخ دماق  -

    247   ،م ( 2006م يناير 2005ديسمبر  -هـ 1426و القعدة و و الحجة ، )   ،( 71) 

 ، 67م  ، 599   ، المنهةف مجلةة ،التراريخ والم رخرون  ،ابن األثير صاح، الكامل في التراريخ  -

    251   ،م ( 2006م يناير 2005ر ديسمب -هـ 1426و القعدة و و الحجة ، )   ،( 71عام ) 

و   ،( 17عرام )  ، 67م  ، 599   ، المنهف ةمجل ،التاريخ والم رخون  ،الواقدي السةي اليحي  -

   245   ،م ( 2006م يناير 2005ديسمبر  -هـ 1426القعدة و و الحجة ، ) 

 محمد أبو الررل    ،الع  

ؤتمر المةة : وقةةا  ، يةةم مجلةةة اآل ةةار اإلسةةالمية ،المسركوكات فرري الحضررارة العربيررة اإلسررالمية  -

  201 - 56    م ( ،1985هـ   1405)  التاس  لآل ار بتو (

 

 عبد هللا عقيل    ،عنقاوي 

لعلرروم كليررة لررآلداب وا ، مجلةةة جامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز ،كسرروة الكعبررة فرري العصررر المملرروكي  -

  4  م (، 1985هـ   1405، ) 5مي، مج جدة : مركز النار العل ،اإلنسانية 

 

 أحمد صري الدين     ،و  ع

   213   ،م ( 1982   هـ1402، ) 13،   يعةمجلة أضواء الشر ،النقود في اإلسالم  -

 عبد العزيز بن صال     ،ال امدي 

عرام  ، 67 م ، 599   ، المنهةف مجلة ،التاريخ والم رخون  ،هـ ( 748  -673الذهبي م رخاً )  -

    168   ،م ( 2006م يناير 2005ديسمبر  -هـ 1426و القعدة و و الحجة ، )   ،( 71) 

   عبد الرحمن  ،فامي 

 متربية والعلوالعربية لل مجلة المنظمة ،الاارات المسيحية والرمز القب ية على السكة اإلسالمية  -

   244   ،م( 1979هـ   1399)  ،3مج  ،القاهرة  ،

 

 وداد     ،القزاز 

ترل وترل ال ريرري م و1981، 1978المسكوكات المكتارة في موقرت الحبيبرة األثرري مرا برين سرنة  -

   03   ،م ( 1980   هـ1400، ) 11 - 10،    المسكوكاتمجلة  ،النص 

 مراد    ،محمد 

، ) 8ط  ،3   ، مجلة دعةو  الحةق ،األر  والسل ة ) في عاود الةالفة العربية اإلسالمية (  -

   31م ( ،   1996هـ   1417

 حسين    ،نصار 
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هرررـ   1404يرررت )، الكو 3،    14، مرررج  مجلةةةة ال كةةةر  ،أدب المراسرررالت فررري العصرررر األمررروي  -

    23   ،م ( 1984

 ناصر محمود    ،النقابندي 

    8   ، 3   ، مجلة المسكوكات ،نقود الصلة والدعاية  -

 

 المراج  األجنبية : رابعاً: 

 

Gierson, Philip. 

-Byzantine coins, (Arab-Byzantine Coinge), methueh and called ( 

London: University of Col for Nia Press Berkeley and Los Angeles, 1982). 
 

-The monitory reforms, of Abd Almalik, journal of The Economic 

and Social of the Qrient, voll 1-2, (n.p), (1960).  
 

CRIBB, JOE   .   

-Eyewitness Guides Mony، London in association with the British 

museum, (n.d). 

Lene- Poole, Stanley, M, A.                                                         

-Catalogue of the collection of Arabic coins preserved in Khedivied 

Library in Cairo Arabic – collection of Arabic coins in Cairo, (n.p), 

(1987).    
 

Miles, Goerge see.                                                                      

-The Numismatic History of Rayya, new York, (n.p), (1948). 
      

Walker, john, M, A. 

-A catalogue of The Arab Sassanian coins, vol I,( London: The British 

museum, 1941). 
 

-A catalogue of the Arab – Post, reform umaiyad Coins,( London: The 

British museum ,1956 ). 

 فامساً: الشبكة المعلوماتية :

 

WWW.dictionary-alislam.com,p:1 

WWW.dr-ghani.net,p:1 

WWW.Arabsheart.com,p:1 

WWW.eternalegypt.org,p:1 

 

 

 

 

 

http://www.arabsheart.com,p:1/
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( 204ون لمأفوذ من ألوان تشريعاتو )  مورابم  مترجم للملك (  ص 2ملحق )               

 :يوضب استخدام معدع ال وة يم قا وع التعويوات  

 

 
 

   Cribb , Money, p:6المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 141 - 

 

 

 

 
 يمة البحتة :( النقود األجنبية القد3ملحق )                    

 

 ( أشكال النقود الليدية البيضاوية المةتومة 1لوحة رقم )     

 

 

 
 

 
      Cribb , Money, p:10   المصدر:
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  فمد مت تحمل صورة أسد فات، ( نقود الملك الليدي كرويزوط من معدن ا لكتروم 2لوحة رقم )

 كتابات يونانية  

 

   

 
 
 

   ,p:10 Cribb, Money .المصدر:  
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 ( النقود الليدية المنتارة في العالم علياا صورة البومد  3لوحة رقم )     

 

 

 
     

 
  Cribb , Mony, p:10المصدر :      
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 )لك بن مرواع د عبد المعهة المتداولة قبف اإلصالن النقد  ( النقود األجنبي4ملحق )            

 م ( . 705 -685هـ / 65-86

 

ساني جانبية صورة الملك السا: الذي ي ار على الوجد ، ( الدرهم الساساني الرارسي 4لوحة رقم )

 والحارسان المدججان بالسالح   ، موقد النار : وفي الةلع ، ومعتمراً التال ، 

  

 
 

 ،لوسطى لعربم اإلسالمم على أوربا يم العصور اأ ر ال كر اإلقتصاد  ا ،الطحاو  المصدر : 

 . 123ص  ،مجلة المنهف 
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لمحصورة وا، نقدية والصعبة التداول في المعاملة ال،  ( العملة البيزن ية التامة الوزن 5لوحة رقم )

 في التعامل التجاري :

 

 
 

 . 118ص  ،أ ر ال كر اإلقتصاد  العربم اإلسالمم  ،الطحاو  المصدر : 
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 ، انك بن مروالذي كان متداو ً بين العرب حتى عاد عبد المل ، ( الدينار البيزن ي6لوحة رقم )

 :  الوجد والذي ي ار على،  التجزلة ( –القر   –والذي تعر  لكثير من التزييع : ) التقليد 

ت مفصورة الصلي، ، ى ال ار أما عل  اإلمبراطور هرقل مت ولديد قس ن ين و هرقليانوط 

 الكلمات الالتينية    

 

 
 

سالمية التم  قالً عن كتاب المسكوكات اإل 171ص ،رون الخط العربم  ،كامف البابا المصدر :  

 هـ . 1980أصدرها البنك العربم عام 
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ً الذي يحمل على الوجد صورة هرقل واقر، (  الرلم البيزن ي 7لوحة رقم ) لي، بيده يحمل الص، ا

 ( نمياً   40( الدال على القيمة النقدية )  Mأما على ال ار فحرف )   اليمنى

 

 
 

يمة ود القدإصداراتها من النقود ومقتنياتها من النق ،مؤسسة النقد العربم السعود  المصدر : 

 . 16ص  ،واإلسالمية 
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يم ة إسالمية األجنبية التم تم التدرـ يم تعريبها بكلمات عربي ( النقود5ملحق )            

  تى وصل  إلى التعريا الكامف :  العصر األمو 

 

وجد كتابة م ( ، على ال662هـ   41( درهم الةليرة معاوية بن أبي سريان ، عام ) 8لوحة رقم )

 هللا" بسم  ل و منين " ، و اعربية دسالمية بجان، وجد الملك الساساني : " معاوية " ، " أمير الم 

 هـ ( بالبالوية   41"  ، وعلى ال ار: دار الضرب " دار بجرد" ، والتاريخ ) 

 

 
 

 

 

 

 . 359ص  ،كنوز ال ن اإلسالمم  ،السالم المصدر : 
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اسم وعلى الوجد : صورة  ،م ( 684  هـ 74( الدرهم الساساني المعرب عام ) 9لوحة رقم ) 

هللا  مد رسوله ومحراطور الساساني ، وال و  كتابة عربية " بسم هللا " ، "  دلد د  هللا وحداإلمب

 هـ( بالبالوية   74" ، وعلى ال ار : مكان الضرب ، و التاريخ )

 

 
 

 . 118ص  ،قتصاد  العربم اإلسالمم  أ ر ال كر ار ،  الطحاو المصدر :
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بن يوسع  علي يد الوالي الحجالم (697هـ   77عام ) الساساني المعرب ( الدرهم 10لوحة رقم )

ن أعلى ماساني ،على الوجد : اسم الحجال بالةم الكوفي ،  أمام صورة الملك السالثقري في العرا  

 ألسرل ، وال ار : دار الضرب " شاه بور"   

 

 
 

يمة ود القدومقتنياتها من النق إصداراتها من النقود ،مؤسسة النقد العربم السعود  المصدر : 

 . 16ص  ،واإلسالمية
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ملة ، ربية الكا، الوجد : صورة عبد الملك بالمالبم الع( دينار الةليرة عبد الملك 11لوحة رقم ) 

على و " ، سول هللارمحمد و، وال و  : كتابة عربية "   دلد د  هللا وحده يحمل بيده اليمنى  سيراً و

 م(   695  هـ 75عام )  ار : الصلي، قالم على أربت درجات ، وال و  : ال

 

 
 
لمنظمة امجلة  ،الشارات المسيحية والرموز القبطية على السكة اإلسالمية  ،يهمم المصدر :  

 ( . 5، لو ة رقم )358ص ،العربية للتربية والعلوم  
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لملك ااسم عبد لملك بن مروان ، على الوجد : صورة عبد الملك واقراً ، وفلم عبد ا (12لوحة رقم )

وال و   ، وفي ال ار : صورة الصلي، المحور في أعاله كرة على عمود قالم على أربت درجات ،

 : "   دلد د  هللا وحده ، محمد رسول هللا "   

 

 
 

 

قم ر، لو ة 362ص ،لة المنظمة مج ،الشارات المسيحية والرموز القبطية  ،يهمم المصدر : 

(6 . ) 
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عام ااية ن، واسم الةليرة ، وضرب عبد الملك بن مروان خالي من الصورة ( دينار 13لوحة رقم )

ة  ، ر متوازيم( ، على الوجد كتابة عربية بالةم الكوفي البسيم في ثالثـــــة أس 697  هـ 77) 

ة : ب الساعم عقارده   شريك لد " ، ال و  ، : كتابة كوفية تسير عك  دلد د  هللا وح المركز : "

 ، ون " "  محمد رسول هللا أرسلد بالادى ودين الحق لي اره على الدين كلد ولو كره المارك

ر في ب الدين ضرال ار ، المركز : " هللا أحد  هللا الصمد لم يلد ولم يولد " ، " ال و  : بسم هللا

    سنة سبت وسبعين 

 

 
   

يمة ود القدإصداراتها من النقود ومقتنياتها من النق ،مؤسسة النقد العربم السعود  المصدر : 

 . 17ص  ،واإلسالمية
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ة " واسم ضرب مدين ،م (  737هـ    120( درهم الةليرة هاام بن عبد الملك عام )14لوحة رقم )

ولم يولد  لم يلد الصمد : المركز " هللا أحد هللا رز المستقيم كتابة عربية بالةم الكوفي البا "   الوجد

ن لى الدي اره ع" ، ال و  : "  محمد رسول هللا أرسلد بالادى ودين الحق ليولم يكن لد كرواً أحد 

 "ل و  : ا" ،  كلد ولو كره الماركون " ، وال ار ، المركز : "   دلد د  هللا وحده   شريك لد

 ذا الدرهم بواسم سنة عارين و مهة "   بسم هللا ضرب ه

 

 

 

 
 

 

 

  www.eternalejypt.org,p:1:                     المصدر 
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ة بالةم م ( الوجد كتاب719هـ   100( دينار الةليرة عمر بن عبد العزيز عام )15لوحة رقم )

 " محمد رسول : شريك لد " ، ال و  الكوفي غير منقوط ، مركز الوجد : "   دلد د  هللا وحده  

م يلد لالصمد  هللا هللا أرسلد بالادى ودين الحق لي اره على الدين كلد " ، ومركز ال ار: " هللا أحد

 ولم يولد "، ال و  : " بسم هللا ضرب هذا الدينر سنة مهة "   

 

 
 

 

 

 

  .171ص  ،رون الخط العربم  ،البابا المصدر : 
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    دلد د ، على  الوجد : كتابة عربية "( فلم أموي معرب من ضرب مدينة بعلبك 16لوحة رقم  )

  هللا  وحده"  ، وعلى ال ار:  نق  نباتي إلحدى األزهار  

 

 
   

يمة ود القدإصداراتها من النقود ومقتنياتها من النق ،مؤسسة النقد العربم السعود  المصدر : 

 . 19ص  ،واإلسالمية
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  (  تعريا الزفار  اإلسالمية على الصناعات األموية :6ملحق )                    

 

 ةليرة الوليدتعود لعاد ال، علياا زخارف نباتية ، ( ق عة نسيج من الكتان المصري 17لوحة رقم )

  م ( 715 -705هـ  96 -86)بن عبد الملك 

 

 
 
 .   37ص  ، اإلسالميةتاريخ ال نوع  ،فور المصدر :   
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رية أبو صير عثر عليد في ق، حمل الذو  العربي اإلسالمي ، ( دبريق من البرونز  18لوحة رقم ) 

 م (  750-745هـ   132-127يعود للةليرة مروان بن محمد ) ، المصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.eternalejypt.org,p:1المصدر :               
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تابة كعليد  ،أحدهما كبير، بةتمان مستديران  ،  (  قر  مثقال زجاجي  مةتوم19لوحة رقم )

 ربيةو كتابة ع اسم الوالي عبيد هللا بن الحبحاب دعلي، عبارة عن دالرة ص يرة : آلخر ، واكوفية 

 طل عن، واف "  ر -مر عبيدهللا بن الحبحاب  أ  -م هللا " بس: 

  

 
      

 
 www.eternalejypt.org,p:1: المصدر 
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الي من ، خلد قاعدة مستديرة ، على هيهة مةروط  ، ( مكيال من الزجال الرقيق 20لوحة رقم )

 سم  13يكال بد الدقيق سعة الرسوم اآلدمية والحيوانية ، 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 www.eternalejypt.org,p:1 المصدر                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eternalejypt.org,p:1/
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 . ( جداول أسعار السل  والبوا   المتداولة يم األسواق يم العصر األمو 7ملحق رقم )

 

 

بعرض أقلريم ومردن فري والحيوانرات لسلت من المواد ال ذالية عار اسيوض  قالمة با( 1رقم ) جدول   

 :(1) الدولة ا موية

 

 النقد السعر البلد الكمية السل  التاريخ

 درهم 000 40 المدينة 1 رط، م662هـ     41

 = 000 12 = 100  اإلبل  -

 بنت مةا  -

 بنت لبون –

1 = 120-

100 

= 

 = 60-80 = = ةجذع-حقة  -

 = 000 12 = 200  الااة البقر  -

 دينار 2 1 = 1 غنم -

 دينار 1 مصر 1 دجال م690هـ    70

 درهم 10 الحجاز 1 = =

 = 1 = 1 حوت =

 = 2 = 1 حن ة =

 = 20 = مد 1  رة =

 دينار 1 = أردب1 كليجة =

= = = = 12 = 

 درهم 2 واسم كوب زبد م706هـ   86

 = 1 = 12 دجاجة =

 = = = 24 فرول =

 = = = 40 رطل خبز =

 = = = 150 =      لبن =

 = = = 100 =    سمك =

 = 9 الجزيرة قسم1 زيت =

 = 10 =  = = م709هـ   89

 فلم 2 دماق = حزمة بقل م724هـ  105

 

 

                                                 
؛ 26  ،  1لة أخبارمك ،الراكاي ؛  371   ، األموال ،ابن سالم ؛ 103 -97     ، الةرال ،أبو يوسع  (1)

؛ 406،   8؛ ل   80   ،8ل  ، 361 -189،       5ل ،59   ، 4ل ،  أنساب األشراف ،البال ري 
   177 ،   التن يمات؛ العلي ،  350   ،5ل  ،  معجم البلدان ،؛ الحموي  218   ،8ل ، تاريخ ،ال بري 
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بعررض أقلرريم ومرردن فرري  المنسرروجات والمالبررم لسررلت مررن سررعار ايوضرر  قالمررة با( 2رقررم ) جرردول   

 :  (1) الدولة ا موية

 

 النقد السعر البلد الكمية السل  التاريخ

 درهم 2 - 1 قميص م61هـ   40

 = 300 - = كرن =

 = 400 مرو = ثوب م زول م703هـ 83

 = 40 = 10 أثواب ) قمص(  =

 دينار 10 - 1 ديبال رومي مستورد -

 = 1000 -100 - = حلة =

 =      100 - 50 = = كساء خز =

 درهم 700 - 500 = = م رف خز =

 = 1000 اليمن = رداء عدني =

 دينار 400 - = ثوب حرير =

 = 100 - = أكسية قز =

 = 200 - = برد =

 = 3 -2 كرمان = الثياب الرفيعة -

 درهم 100 - = طيلسان =

 دينار 1 - = ق يرة =

جرررورب الوليرررد برررن عبرررد  م706هـ  86

 الملك
 = 100 دماق =

 

 

 

 

    

 

 :(1) من الكماليات بعض األشياءباسعار السلت المة يوض  ق( 3رقم ) جدول

 

 

 النقد السعر البلد الكمية السل  التاريخ

                                                 
   ،7ل ، أنساب األشراف ،؛ البال ري  246 -50   ،5ل  ؛127 -121     ، 4ل ، ال بقات ،ابن سعد  (1)

   ،3ل ،األغرراني ؛ األصرررااني ؛  371  -329      ،دصررالح المررال ،؛ ابررن أبرري الرردنيا  391   ،8ل؛ 13
- 153     ، 2-1ل  ،صررررورة األر  ،؛ ابررررن حوقررررل  140   ،22ل  ؛174  ،19ل  ؛35، 18ل؛ 345
بيررروت : دار ، ) 1، د، ط  ، ل  حليررة األوليرراء وطبقررات األصرررياء ،؛ أحمررد بررن عبررد هللا أبررو نعرريم األصرررااني  313
  320   ، 8ل  ، لبداية والناايةا ،؛ ابن كثير  391 -321   ،)د ت( (  ،الركر 

 
، ض براب بيرت السريع المرضر ؛ 22 -8     ،باب المنراجزة  ،كتاب الصرف  ، 3ل ،المدونة  ،مالك بن أنم  (1)

أنسررراب  ،؛ الررربال ري 121   ، 4ل  ،ال بقرررات ،؛ ابرررن سرررعد 122   ، األمررروال ،؛ ابرررن سرررالم 25 -24   
؛ 401   ،22ل  ،األغراني  ،ني األصرراا؛  329،    دصالح المال ،؛ ابن أبي الدنيا 391   ، 8ل  ،األشراف
   299 -135     ، 1ل ،األر صورة  ،ابن حوقل 
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 دينار 10 فارط منا1 دهن الةالف المراغي -

 = 300 مصر  راًعا30 ستور =

 = 10 أرمينيا 1 تكة م710هـ  90

 درهم 200 - = در  حرب -

 دينار 10 -1 - = قوط عربي =

 = 10 مدينةال = سيع مرضض =

 = 10 = = مصحع فيد فضة =

 = أو أقل2 -4  1 - = جلد غنم مصبو  =

 درهم 1 - = أغاية السرول من الجلد =

 (3)دينار أو أكثر50 (2) مد = حجارة ال حن =

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1)الجواريمن الرقيق من ال لمان ولسلت سعار ايوض  قالمة با( 4رقم ) جدول

 

 

                                                 
اشرتارت  ،ارة كانت مبنية بالحج ،الذي يحيم باا من كل جوانباا ،  مد : تقت بأر  الجزيرة بالعرا  قرب دجلة  (2)

  491   ،  ثارالبالد ،بكثرة األشجار والبساتين   القزويني 
  122   ، األموال ،ابن سالم  (3)
ل  ،ألغاني ا ،ي األصراان؛ 297،    1ابن عبد ربد ، العقد الرريد ، ل؛ 272   ، فتوح أفريقيا ،ابن عبد حكم  (1)
 ، 2ل  ،  صورة األر  ،؛ ابن حوقل 175   ،17ل  ،260   ،9، ل 25   ،6ل  ، 45 -44     ،1

 قدم لد وضب د وشرحد : ، ست رفالمست رف في كل فن م ، ي؛ محمد بن أحمد بن منصور األبايا452  
  165   ،م(  2000=هـ 1420 ،بيروت : دار مكتبة الاالل ، )1ل ،صالح الدين الاواري 

 النقد السعر البلد الوصآل لعددا الصنآل التاريخ

رقيق  

 أسود

راعي دبل ، باري  1

للقسي والنبل ، رواية 

 للاعر ، شاعر 

-200 مصر

1 000 

 دينار 

رقيق  

 تركي 

 دينار 000 3  - 

 درهم  000 80 - بكر فالقة الجمال 1 جارية م698هـ   78
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 ( جداول بالصادرات يم العصر األمو  .8) ملحق رقم                      

 

ويتم تبادل تلك  ( السلت والبضالت التي تصدرها أقاليم ومدن الدولة األموية ،1جدول رقم )         

خاصة أن كل بلد من  ،السلت محلياً بين مدن اإلقليم الواحد أو مدن الو يات مت بعضاا البعض 

  (1)من أنوا  التجارات ميزها عن غيرها  بلدان أقاليم الو يات خصاا هللا بايء

 

 (2)الصادرات : -1

 

 صنآل الصادرات اسم المدينة اسم اإلقليم

 

 

 الجزيرة العربية

 المدينة

 ال الع

 اليمن

 الةيل-ال ي، 

 األحذية-لزبي، ا-لجلود المدبوغة ا-اإلبل 

 العصال،-البرود -لعنبر ا -لجز  ا -العقيق 

 السيوف-الدرو  -لورط ا-الديبال 

                                                 
  251   ،مةتصر كتاب البلدان ،بن الرقيد ا (1)
 ،قرل ؛ ابرن حو253 -252     ،  البلدان مةتصر ،؛ ابن الرقيد 4ا -26     ،التبصر بالتجارة  ،الجاحظ  (2)

   ، ثارالبالد  ،؛ القزويني 145 -79   ،  التقاسيم أحسن ،؛ المقدسي  299 -37    ، 2،ل ر ألا صورة
45  

 = 000 60 = تركية = - =

= = = - = 40 000 = 

 = 000 30 = وصيرة = = =

 = 000 10 = وصيرة م نية = = = 

 دينار 000 4 = قارلة للقرأن راوية   = مولدة =

 = 000 1 الم رب وصيرة من البربر = سبية =

 = 500 المدينة وصيرة   = جارية =

= = = = - 200 = 

 = 000 2 = م نية  شاعرة = =  م719هـ 101
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 العرا 

 البصرة

 األبلة

 الموصل

 الكوفة

 واسم

  مد

 حران

 نصيبين

 الرقة

 حلوان

 عبادان

 األهواز

 السوط

 الحناء -لبنرسج ا -اء الورد م -لةز ا-التمور 

 العمالم -المناديل 

 المل  -ل العس -الاعير –الحن ة 

 دهن البنرسج -لوشي ا -لةز ا -التمور 

 والتكك -البسم  -الستور 

 الصوف -لكتان ا -لمناديل ا -لوشي ا -السة ال ي

 الموازيين -العسل  -الق ن 

 الزجال -لموازيين ا -لرصا  ا -الرواكد 

 األقالم -الزيت  -الصابون 

 التين-الرمان 

 الحصر

 التمور -السكر 

 الديبال -الحرير 

 

             

 (1):( تابت السلت والبضالت التي في العصر ا موي 2جدول رقم )

 

 صنآل الصادرات اسم المدينة اسم اإلقليم
 

 

 فارط

 سابور

 سينيز

 جنابة

 توز

 منسا

 سيراف

 النرجم -لبنرسج ا -دهن الةالف 

 الثياب السينيزية

 المناديل الجنابية

 الثياب التوزي

 الثياب الوشي

 الموازيين -لل ل ا -الروط 

 

 خراسان

 

 مرو

 نيسابور

 هراة

 ضةالر -حاط الن -لحديد ا -الرواكة 

 الريروزل -لذه،  ا -الرضة 

 لمالحم الرالقةا -الثياب المروزية 

 الثياب الق ن

 الرواكة

 

 كرمان

 

- 

 -ي الزال الذهب -الذه،   -الرضة  -النحاط  -الحديد 

 ال يالسة –التوتيا 

  طبرستان

- 

 -الم ارف  -وف ال الية األكسية الص -الثياب الحرير 

 المناديل الق ن

                                                 
ول مررر ،؛المسررعودي 279 - 253    ،مةتصررر البلرردان ،؛ ابررن الرقيررد 42   ، التبصررر بالتجررارة ،الجرراحظ  (1)

 ، لتقاسريما أحسرن ،ي ؛ المقدسر452 -313     ، 2، ل  األر  صرورة ،ابن حوقل ؛ 176،    1، ل  الذه،
 ،وي ؛ الحمر 164   ، 1ل ، تراريخ ،؛ ابرن عسراكر 348 - 123   ، ثارالبالد ،؛ القزويني 420 -323    

    163   ،7ل  ، البداية والنااية ،؛ ابن كثير 145   ،5ل  ،  معجم البلدان
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 أرمينية

 بر عة

 مدينة الباب

 ديبل

 التكك -ررش ال -لثياب ا -الدواب 

 -البسم  -الرقيق -الزعرران  -القز  -  الرفيعة والمناديل

 ألصبا  القرمزيةا -األنماط 

 

 

 بالد الاام

 

 

 -لبنان    -فلس ين  -دماق 

 األردن  

 -الحبوب  -الزيوت  -جررة الرواكد الم -الق ن  -الدمقم 

السيوف  -الحديد  -األخااب  -كبريت ال -المل   -الماشية 

 الرراء -الصابون  -الزجال  -

م دمياط ) تني -اإلسكندرية  مصر

  ا (ش -ديبق  -

 الثياب الق نية والكتانية           

 

 الم رب

  

- 

عباءات أبو قلمون المرعزية الصوف الذهبية الباه ة 

 الثمن

 مو  .( جدول بالواردات يم العصر األ9ملحق رقم )     

 

   

أسرروا  الدولررة العربيررة اإلسررالمية فرري  األجنبيررة، ، الترري ترررد علررى( السررلت والبضررالت 1جرردول رقررم )

    (1)األموي من الدول األجنبية المجاورة لاا    العصر

 

 صنآل الواردات اسم الدولة

 
 الصين

 
  ال ضالر الصينية-لسمور ا -لعود ا -لحرير ا -لمسك ا -الةولنجان 

 
 التبت

 
 المسك التيتين

 الاند

 
 ال ضالر -السيوف 

 
 التركستان -البلــ ـار

 
 لسيوفا -الدرو   -لب ال ا -لةيل ا-ل نم ا -لبقر ا -الرقيق 

 
 قبر 

 
 الزال -الآلدن  -لسمن ا -لعسل ا -األغنام 

                                                 
 ،لجراحظ ا؛  294   ،أر  العردو  باب ما جاء من التجار على ،كتاب التجارة  ، 3ل ، المدونة ،مالك بن أنم  (1)

     ك،والممالر المسرالك ،؛ ابن خر ادبرة  251   ، البلدان مةتصر ،؛ ابن الرقيد  42   ،  التبصر بالتجارة

 ،؛ المسررعودي  325   ، التقاسرريم أحسررن ،؛  المقدسرري 452  ، 2ل ، صررورة األر  ،؛ ابررن حوقررل  70 - 69

 ،؛ القزوينري 417  ، 3، ل11،   2،ل معجرم البلردان ،لحمروي ؛  ا184 - 147     ، 1ل ،الذه،   مرول

   518 – 18    ،   ثار البالد
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 صقلية

  
 الذه، -الرضة  -لنحاط ا -الحديد 

 
 بالد الروم

 
 األكسية - كتان الروميال -الديبال الملكي 

 
 

 

 

 ( جداول بمقادير الخراـ  يم العصر األمو  .10ملحق رقم )

 

 
  100-99  95 -75  64 -55   53 -45( مقاديرالةرال الرذي جبري فري أعروام : )1جدول رقم )  

هـ ( فري العررا   ، والتري ت ارر سري رت الدولرة األمويرة علرى النقردين المعردنين الرضرة 102-105

   (1)ما في العالم  نذاك  والذه، المتعامل با

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 ،دية ؛ ابن خر ا 135   ، مةتصرالبلدان ،؛ الرقيد  247 -227      ،3ل  ، أنساب األشراف ،البال ري   (1)

؛ 175     ،حكررراماأل ،؛ المررراوردي 220   ،2ل  ، أدب الكتررراب ،الصرررولي ؛  14   ، المسرررالك والممالرررك
   274   ،3ل  ، معجم البلدان ،الحموي 

 النقد مقدار الخراـ  وع األرض الزراعية اسم  اإلقليم التاريخ

  م 673 -66هـ   53 -45

 العرا 

 

 خراجية

100 000 000   

125 000 000  

 

 درهم

  م684 -675   هـ64 -55

= 

 

= 

124 000 000 

135 000 000 

 

= 

  م714 -695هـ   95 -75

= 

 

 

= 

 

18 000 000 

118 000 000 

 

= 

 

  م719 -718هـ   100 -99

= 

 

= 

120 000 000 

124 000 000 

 

 

= 

  م724 -721هـ   105 -102

= 

 

= 

60 000 000 

100 000 000 

 

= 
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هـ ( في الاام ومصر  105  60-41) ( مقادير الةرال الذي جبي في أعوام 2جدول رقم )

 :  (1)واإلسكندرية وقبر   بالدرهم والدينار 

 

 النقد مقدار الخراـ  وع األرض الزراعية اسم  اإلقليم تاريخال

  م680 -662هـ   60 -41 

 الاام

 

= 

1280 000 

1880 000 

180 000 

 

 دينار

 

 م680 -662هـ   60 -41

  

 م724هـ    105

 

 مصر

 

 

= 

3 000 000 

 

 

4 000 000 

2 723 837 

 

 

= 

 = 000 36 = اإلسكندرية م724هـ    105

 = 000 8 000 7 = قبرط =

 

  (2): التي ضمتاا قالمة اليعقوبي ( مقادير الةرال لبراضي الةراجية والعارية3جدول رقم )

 النقد مقدار الخراـ  وع األرض الزراعية اسم اإلقليم
 درهم 000 000 15 عارية اليمامة والبحرين

 دينار 000 1200 = اليمن

 درهم 000 000 70 خراجية         فارط

 = 000 000 12 = دالسوا

 = 000 000 40 = األهواز

 = 000 000 20 = كور دجلة

 = = = نااوند والدينور" ماه الكوفة

 = 000 000 30 = الري

 = 000 000 20 = حلوان

 = 000 000 45 = الموصل

 دينار 000 000 3 = أ ربيجان

 = 000 450 = دماق

 = 000 350 = جند حمص 

 = 000 450 = فلس ين

 = = = قنسرين والعواصم 

 = 000 80 = األردن

 درهم 000 000 55 = الجزيرة الرراتية 

 

      

 (11ملحق رقم )

                                                 
    2، ل ادب الكتاب؛ الصولي   252 -157،      فتوح البلدان؛ البال ري ، 222     تاريخاليعقوبي    (1)

   79،   1، ل الة م؛ المقريزي ، 621-161      1، ل  صورة األر ؛ ابن حوقل ، 162
  234 -233     ،   البلدان ،اليعقوبي  (2)
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 . (1)جدول بالكلمات العربية التم  قش  على فواتم الخل اء يم العصر األمو 

 

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Summary 

 

 The study " Monetory Reform during the Umayyad era and its effects on 

the economy and administration of the state " high lights an important subject in 

                                                 
نرون ناايرة األرب فري ف؛ أحمرد برن عبرد الوهراب النرويري ، 279 -262     ، واإلشرراف التنبيد ،المسعودي  (1)

-487 ،) القرراهرة : الم سسررة المصرررية العامررة للتررأليع والترجمررة والناررر، )د ت ((،    21، د، ط ، ل األدب
598    

 
 

  قش الخاتم التاريخ الهجر  اسم الخلي ة
ً  = عبد الملك بن مروان   منت باهلل مةلصا

 يا وليد دنك ميت = الوليد بن عبد الملك

  من باهلل = سليمان  =

 لكل عمل ثواب  = عمر بن عبد العزيز

 قني الحساب = قني السيهات ياعزيز = يزيد بن عبد الملك

 الحكم للحكيم = هاام   =

 أحذر الموت يا وليد = الوليد بن يزيد بن عبد الملك

 الع مة هلل = يا يزيد قم بالحق          م               744هـ   126  بدالملكيزيد بن الوليد بن يزيد بن ع 

 توكلت على الحي القيوم م 744هـ   127  دبراهيم بن الوليد بن عبد الملك

 ا كر الموت يا غافل = مروان بن محمد بن مروان
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our Islamic civilization . The subject is the Monetory reform which had many 

stages, and faced many difficulties of the most important one is the problem of 

dealing with the various foreign currencies such as Sasanic and Bizantic 

Monetory which came under the rule of the Arab Islamic state that itself suffered 

from economic problems . The Islamic state's economic problems resulted from 

the change and reform that came along with Islamic invasions So, many attempts 

were done to reform the economic problems of which  Monetory reform which 

started in era of Al-Rashedie came at the top. This process of reform was 

followed by many developments all through  the Umayyad era .  

 

Study concentrated on Monetory reform during  the time of Caliph Abdul 

Malek Bin Marwan . Monetory reform at this time is considered the real step 

which helped the Islamic Monetory to get rid of foreign influence, especially, 

after the completion of the process of Arabization of silver , gold and copper 

coins. The effect of this Arabization was clear on the economic and 

administration of the Umayyad organizations.  

 

The study is disordered into an  introduction , three chapters and a 

conclusion . They are as follows :-  

 

I – The introduction ( Monetary exchange before the Umayyad ), handles the 

identification of Monetory in the  Arabic Language , Monetary interchange and 

the types of foreign and Islamic coins used before the Umayyad era .  

Some of its results were as follows :-  
 

1- Monetory is an Arabic word ,  meaning Monetary interchangings .  

2- Metal Monetory proved to be the best of any other type of interchanging 

such as exchanging goods and others .  

3- Arabs , although dealing with foreign Monetory , made their own coins 

such as those Yamani coins which carried engravings of the local Arab 

environment .  



 - 171 - 

4- The foreign Monetory that the Arabs and Muslims used in the old times 

was the Sasanic Persian coins which was in different names and sizes in 

addition to Roman dirhams and Bizantic dinars and the copper coins used 

in Syria . We find that Arabs ascribed these coins to the foreign 

contemporary rulers such as Kisraura coins , ascribed to Leqsur the 

Sasanic King ; Fowqia coins , ascribed to Foqa of Bizanta and Herculean 

coins ascribed to Hercules the Bizanti emperor .  

5- The first Monetary reform was at the time of Omer Bin AlKhatan (may 

God be pleased with him ) who kept in line with economic development 

needed at that time . He changed the weight and the shape of the Persian  

dirham to be an Arab and Islamic one . He also coined the first Islamic 

dinar and restored the old copper Bizanti coins .  

 

II- The first section (Umayyad and Monetory Reform ) deals with the first 

attempts to coin money in Umayyad era , Monetary reform, Arabization 

of coins during the time of Abdul Malek Bin Marwan,  the reasons and 

motives for  Arabization Islamic coins, the many debates are used by  it,  

and  the Monetary  reform after Abdul Malek Bin Marwan .  

 

Conclusions are  as follows :- 

1- Two attempts were done at the beginning of the Umayyad era to reform 

the Islamic Monetory which was affected by foreign effects. The first  was 

Muawiya Bin Abi Sufian attempt who coined the first Umayyad dinar 

carrying his portrait. The second was Abdullah Bin Zubair and his brother 

Musaab who tried to change the weight of the coins after the death of 

Muawiyah, and to write some publicity phrases for the  purpose of making 

more propaganda for themselves .  

2- Study showed the real step in reforming Islamic coins . Caliph , Abdul 

Malek , benefited from his antecedent caliphs , so he improved and 

Arabized the Dirham, the Dinar and the fils ; 
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This period was distinguished with many characteristics. The differences 

between the historians on the date Arabization took place  led the 

researcher to follow up Monetory issuance carried out by Umayyad 

caliphs carried out . Study revealed the seriousness of that reform at the 

time of each caliph as well as the economic status of each era.  

3- The study showed that the fundam ental political motives represented by 

problems facing the unity of the Arabic Islamic state internally and 

externally ; and the economic motives represented by the deficiency of the 

Islamic economy which touched the life of people directly through their 

Monetary interchange such as Zakat , buying and selling, were all  

problems that hastened the Arabization of the Bizantic dinars . Jistinian 

the 2nd had a conflict with Caliph Abdul Malek Bin Marwan around the 

type of Bardi leaves used, and this led to a full indepence of the Umayyad 

state from the Bizanti state .  

4- The study also mentioned the reforms Umayyad caliphs and their 

representatives in the regions did . Those caliphs and their representatives 

were keen to keep gold and silver Arabic Monetory in a good condition . 

These reforms came according to lawful procedures based on Islamic law  

which guaranteed  success and confidence in that the new Monetory . 

  

III- The second section ( aspect of Monetary reform ) handles the 

identification of coining , Monetary unit , the source of Arabic Islamic coins, 

methods and houses of coining . It also display the last types of  the Arabic  

Islamic Monetory in Islamic state. The most important conclusions are as 

follows :-  

1- Coining means striking  which was developed by tine and named 

stamping of the coins  . 

2- Umayyad coins were unique among other Arabic Islamic Monetory in 

having the phrase of " No God but Allah " which is derived   from the 

Holy Quraan , the date of coining and the city in which it was coined. This 

helped in identifying  the religious identity of the state and pointing our 
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the period of the Umayyad caliohas rule, esp. that they did not engrave 

their names or the names of the governors of the districts on these Dinars . 

contrary to the Dinar , names of the Umayyad governors of districts and 

also the names of cities were engraved on the Dirhams . Engraving of the 

coining house helped historicians to know  the border of  the Umayyad 

state was and the names of some obliterated  cities . 

3- The study  identifies is the one responsible for laying  the lawful weight 

Arab sources differed on . Old Arabs had limited weights to dirham and 

dinar . These weights were taken from other different old weights. There 

was standards coining done accordingly during Abdul Malek Bin Marwan 

. Reform and Arabization of the instruments of weights and measuring 

followed .  

4- The Umayyad state restored old coining houses and established new ones 

in new cities . Judges supervised these places to make rule the right 

weight is achieved. This made people  trust coins issued  by the state. We 

have to know that the Umayyad state prohibited the use of  any other 

coins .  

5- The study proves that the copper Fils deviated from the rule of stability on 

one form. It differed from one state to another and had the characteristics 

of the place it came from . Thus , the engravings were pictures of animals 

, plants and humans .  

IV- The third section ( The effect of Monetary Reform on Umayyad Economy 

and Administration " handles the effect of the reform on the reform on the 

economic aspects : agriculture , industry , and trade . As for its affects on 

administration , it includes the divans of Kharaj , soldiers , alms , letters stamps 

and mail .  

 

Some of the conclusions are as follow :-      

1- Agriculture sector benefited from the Monetary empowerment and 

flourishment  as a result , agricultural and irrigation projects increased . 

Important cities were established rivers around. One of these cities was 
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"Waset" where coins mostly were made during the time of caliph Hisham Bin 

Abdul Malek .  

2- Industry nourished as a result the Monetary reform. Monetary arabization 

developed along with the development of the state. Arabized words engraved 

on the coins were related with Caliphate and the government . Manufacturing 

of textile was developed . The prices of merchandises, which filled the 

markets, had Arabic phrases which in turn showed the identity of the 

Umayyad state .  

3- Trading flourished as a result of Monetary empowerment . Local markets 

increased in the big cities . Which received foreign goods. Exports of goods 

as well as imports among provinces of the state increased . All of this period 

the flourishing of economy that the Umayyad state experienced . Arabic 

Islamic coins went outside the state by means of the traders .  

4- Umayyad state divans were developed . Abdul Malek , the Caliph , gave the 

divans more concern . Divans in his time used Arabic . He used Arabic in Al 

Kharaj divan to count the amount of silver and gold coins . This was not 

achieved in the former states such as Sasan and Bizanta states . Monetary 

reform effects were also reflected on divans that used Arabic language in 

documentation.  

 

Umayyad state insisted on the general reform . It was its first goal . This 

reform gave the state the political, economical and administrative 

independence . The Umayyad state gave a very good example of 

independence  a way from foreign influence though it was very big and had a 

variety of nations, and religions, languages and rules.  Umayyad state insisted 

on the unity of Arab Islamic land , a unity that Arab and Muslim world are 

looking for now .        

 

 السيرة الذاتية 
 

 من مواليد مدينة جدة    -

 تلقت تعليماا العام في مدارط المدينة   -
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 ي مدرسرةفبي حالزة على تقدير ممتاز والمرتبة األولى في الثانوية العامة على القسم األد -

 الثانوية الةامسة بجدة   

   م 1995-هـ 1416التحقت بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام  -

                          حررررالزة علررررى در  جامعررررة الملررررك عبررررد العزيررررز ك البررررة متروقررررة فرررري قسررررم الترررراريخ  -

 هـ 1420-1419لعام 

 تبية   حالزة على شاادة استةدام الحاس، اآللي في األعمال المك -

 هـ  2001 -هـ 1422التحقت ببرنامج الدراسات العليا عام  -

 انتات الساعات المعتمدة في برنامج الماجستير بتقدير ممتاز    -

 في قيادة الحاس، اآللي    ICDLحالزة على شاادة  -

 ني   حالزة على شاادة بتقدير ممتاز في دورة لل ة اإلنجليزية للمستوين األول والثا -

 –وسرم المت –اادة خبرة بالتدريم فري التعلريم األهلري للمراحرل ) ا بتردالي حالزة على ش -

            زيررز     الثررانوي ( لمرردة عررام والترردريم المسررالي لالنتسرراب المرردفو  بجامعررة الملررك عبررد الع

 هـ   1427-هـ 1426لعامي  

ان  متحررحررالزة علررى شرراادة تقرردير مررن قسررم الترراريخ للمارراركة فرري المراقبررة العامررة فرري ا -

 م   2003 -هـ 1424الناالية لعام 


