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  املسكوكات

 واخللفاء الراشدون  ()يف زمن الرسول 

 (رضي اهلل عنهم)

 نهال خلول. د.م

 19/8/2001: تاروخ القبول 10/5/2001: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

 إن اإلنسان البدائي في مراحل الحياة األولى لم يكن بحاجة إلى النقود أو 
وقد كان يستطيع أن يسد االحتياج . وذلك ألن احتياجاتو كانت بدائية. التعامل بيا

فالحاجة إلى الطعام كان يسدىا عن طريق صيد الحيوانات . أو النقص بنفسو
إلى الممبس عن طريق لبس جمود الحيوانات أو  والحاجة. الموجودة بالقرب منو

أن يسدىا عن طريق االحتماء  والحاجة إلى المسكن استطاع. فرائيا أو صوفيا
.  بالكيوف وىكذا بالنسبة لبقية احتياجاتو األخرى

 وبما أن الزمن في تطور مستمر، وعجمة الحياة تدور، لم يبق األمر عمى 
ن تطور الزمن انعكس عمى حياتو فتطورت، ومع ىذا إ والسيماعميو،  ما ىو

.  األولى لمتعامل بالنقود التطور بدأت البدايات
بصورتيا البسيطة، وىو أن  (المقايضة) وقد بدأ التعامل بالنقود عن طريق 

. (إعطاء سمعة من نوع معين مقابل سمعة من نوع آخر)يقوم اإلنسان بعممية تبادل 
إلييا، أو إنيا فاضت عن حاجتو، مع األخذ بنظر االعتبار أن  قد يكون بحاجة

.  قيمة السمعتين متساوية
وفكر اإلنسان بإيجاد وحدة  (عممية المقايضة) وتطورت بمرور الزمن 

لمتبادل، وذلك ألن عممية التبادل عن طريق المقايضة كان يتبعيا صعوبات، كما 
نيا لم تكن عمى أساس عادل السيما إذا كان المبادل مضطرًا ومحتاجًا، . وا 

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم التاريخ .
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والمبادل معو زاىدًا، وقد ظير من جراء ذلك صعوبات ومشاكل صعب وتعذر 
 بعد أن اىتدى السيماالنقود،  حميا، فمذا بدأت تظير بصورة تدريجية الحاجة إلى

وحدة التعامل سبيكة  اإلنسان في بالد وادي الرافدين التعامل بالمعادن، وان تكون
معدنية، ليا وزن معين، سيمة الحمل والنقل، قيمتيا تكاد تكون ثابتة، ثم جعموا ليا 

.  (عمميات البيع والشراء)أجزاء ومضاعفات، وذلك لتسييل التجارة 
ّن النقود والتعامل بيا لم تظير جممة أو دفعة إ فإذن من الممكن القول 

.  وانما كان األمر بصورة تدريجية، وببطئ ليس بالشديد. واحدة
 : (رضي هللا عنهم) والخلفاء الراشدين ()المسكىكات في زمن الرسىل 

 :  ()المسكوكات في زمن الرسول - 1
نما إن النقود المعدنية لم تظير جممة واحدة،   ظيرت بعد أن استقر وا 

.  (المقايضة)اإلنسان، زرع األرض، دجن الحيوان، فظير دور المبادلة 
، فاعتبر نوعًا من النقود، (الشعير)كان أساس التبادل التجاري في العراق القديم 

يمثل  (الثور)أما في اليونان فقد كان . لمغرض نفسو (المحار)استخدم  وفي الصين
نماأساس التبادل التجاري، ولم يقتصر التبادل عمى ىذه المواد المذكورة فقط،   وا 

 . شمل أيضًا الخيول، والماشية، والشاي، والرز
 ولكن عمى األغمب كانت ىذه السمع ثقيمة الوزن، يصعب حمميا من مكان 
إلى آخرمن قبل التجار، أضف إلى أنيا كانت تحتاج إلى مكان كبير وواسع 

فمذا دعا ىذا األمر اإلنسان يفكر . لحفظيا، كما أن البعض منيا كان قاباًل لمتمف
ن تكون أفي مادة جديدة بديمة لما سبق من المواد، تتوفر فييا الفائدة والبساطة، و

فوجد أن خير ما . مدى الزمن سيمة الحمل، خفيفة الوزن، غير قابمة لمتمف عمى
فمذا بدأ . (والفضة الذىب)يمثل رغبتو ىذه ىي المعادن الثمينة، والسيما معدني 

.  (1)التعامل بيما، ومن ىنا يمكننا القول بأنو بدأ يظير دور النقود

                                                 

 .8 – 5، ص1969الحسيني، محمد باقر، تطور النقود العربية اإلسالمية، بغداد، : نظر (1)
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 إن العممة المتداولة عند العرب قبل ظيور اإلسالم في الجزيرة العربية ىي 
ن أكثر المدن أ، السيما و(1)البيزنطية والساسانية، أو ما عرف بالرومية والكسروية

.  (2)العربية في تمك الحقبة من الزمن كانت واقعة تحت حكم وسيطرة الروم والفرس
فعرب الجاىمية عرفوا أنواع عديدة وكثيرة من العممة النقدية، وتعامموا بيا، 

 إليالف)بسم اهلل الرحمن الرحيم . وذلك الشتيار أىل مكة بالتجارة وبرحالتيا
رحمة الشتاء والصيف، فميعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من إيالفهم قريش، 

فمكة ممتقى الخارج والداخل وتحمل إلييا البضائع . (3)( ووٍع ووممهم من  وفٍع 
 قال (4)كل حدب وصوب، وىي من أكثر البالد نعمًا ومنفعًة وتجارةً  والسمع من

 إليهمفا عل أفئدًة من الماس تهوي )اهلل الرحمن الرحيم  بسم: سبحانو وتعالى 
بسم اهلل الرحمن الرحيم : وقال عز وجل . (5)(وارزقهم من الثمرات لعمهم يشكرون

.   صدق اهلل العظيم(6)( ثمراتُت كل شيءٍع إليهأولم ممّكن لهم حرمًا وممًا ي بى )
 وتجارة مكة المكرمة قديمة قدم إبراىيم الخميل عميو السالم عندما دعا ربو 

.  (7)بتوفيراألمان والرزق ألىل مكة، فاستجاب لو ربو الدعاء
منيا البغمي الذي كان يزن . عرف العرب أنواعًا عديدة من الدراىم، وتعامموا بيا

، والمغربي الذي كان وزنو (أربعة دوانق)، والطبري الذي كان يزن (ثمانية دوانق)
.  (1)(ستة دوانق)، ثم اليمني الذي كان يزن (ثمانية دوانق)

                                                 

، 3/571صالح الدين المنجد، مصر، : البالذري، احمد بن يحيى، فتوح البمدان، تحقيق (1)
، 1975الخربوطمي، عمي حسني، الحضارة العربية اإلسالمية، القاىرة، : ؛ وينظر574
 .215ص

، 1992احمد، لبيد إبراىيم، وآخرون، الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي، بغداد،  (2)
 .207ص 

 .سورة قريش (3)

ابن جبير، أبو الحسن محمد بن احمد، رحمة ابن جبير، لجنة تحقيق التراث، بيروت،  (4)
 .87 – 86، ص 1981

 .(37)سورة إبراىيم، اآلية  (5)

 .(57)سورة القصص، اآلية  (6)

، 1965رشدي الصالح، مكة المكرمة، : األزرقي، أبو عبد اهلل محمد، أخبار مكة، تحقيق (7)
1/76. 
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كما عرف . (البغمي والطبري) وقد كان أجود ىذه الدراىم في التعامل 
الحبة، والدانق، والمثقال، والتي ىي عبارة عن أجزاء من الدينار  العرب أيضاً 

 تمثل تمثال الممك، أو أحد أبنائو، أو حصن اً حممت ىذه العممة نقوش .(2)والدرىم
تماثيل تكون مخصوصة بيا مثل تمثال السمطان لعيدىا، أو تمثيل ): أو حيوان 

حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك، ولم يزل ىذا الشأن عند العجم إلى آخر 
، (4)أو إنيا كانت تحتوي عمى نقوش تمثل صور بيوت النار المجوسية. (3)(أمرىم

.  (5)(بصورة الصميب)أو الرموز المسيحية متمثاًل 
 () ولكن عند ظيور اإلسالم في الجزيرة العربية، وأنشأ الرسول 

الدولة في المدينة المنورة، أبقى وأقر التعامل بيذه  (رضي اهلل عنيم) وأصحابو
– ىـ 11)من  (رضي اهلل عنو)من بعده الخميفة أبو بكر الصديق  النقود، وكذلك

 .(م634– م 632 )(ىـ13
حدثت عن شريك عن سعد  :  فقد روي عن أبي عبيد قال 

 فاطمة ()زوجني رسول اهلل ): بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن عمي قال 
فقد كانت ىذه النقود . (6)(عمى أربعمائة وثمانين درىمًا وزن ستة (رضي اهلل عنيا)

.  (رضي اهلل عنيا) تمثل ميرًا لفاطمة

                                                                                                                       

 .9/15، 1978ابن كثير، أبو الفداء، البداية والنياية، بيروت،  (1)

 .1/263، (ت-د)ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خمدون، دار البيان،  (2)

 .1/261المصدر نفسو،  (3)

عبد : يحيى الخشاب،مراجعة: سيتنس، آرثر، إيران في عيد الساسانيين، ترجمة: ينظر (4)
 ؛ ماجد، عبد المنعم، تاريخ الحضارة 152 – 151، ص 1957الوىاب عزام، القاىرة، 

 .42، ص 1978اإلسالمية في القرون الوسطى، القاىرة، 

عبد الرزاق، المسكوكات، الكويت،  ناىض،: ؛ وينظر1/283البالذري، المصدر السابق،  (5)
 .42 ؛ ماجد، تاريخ الحضارة، ص 24، ص (ت-د)

، 4/523، 1986محمد خميل ىراس، بيروت، : ابن سالم، أبو عبيد القاسم، األموال، تحقيق (1)
الفراء، محمد بن الحسين، األحكام السمطانية، :  لمعممة ينظر()وعن إقرار الرسول 

 .176، ص 1966محمد حامد، مصر، : تصحيح
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 قام بتقسيم النقود بين أصحابو متمثاًل () كما روي أيضًا أن الرسول 
.  (1)بدنانير بيزنطية كان قد بعث بيا إليو إمبراطور الروم

من بعده  (رضي اهلل عنيم) وأصحابو، () ويبدو أن سبب إقرار الرسول 
– عماًل بسنتو ليذه العممة عمى الرغم من أنيا كانت تحمل صور أو رموز سياسية 

:  ، يعود إلى أكثر من سبب (2)دينية، ال يقرىا الدين اإلسالمي
، بنشر (رضي اهلل عنيم) وأصحابو () قد يرجع إلى انشغال الرسول 

الدين اإلسالمي، ومحاولتيم تركيز دعائم الدولة الفتية الجديدة من خالل تثبيت 
 يواالجتماعي والثقافي لممجتمع الجديد واإلشراف عميو، ثم جيود أب البناء السياسي

، من خالل ()في تثبيت المبادئ العامة لسياسة الرسول  (رضي اهلل عنو)بكر 
معالجة المواقف المرتدة التي كان قد ظير بعضيا في الفترة األخيرة من حياة 

.  (4)، ثم اشتدت بعد وفاتو، وىددت وحدة الدولة(3)()الرسول 
 في ()نو لم ُيَتْح الوقت الكافي لمرسول أ وقد يرجع السبب أيضًا إلى 

وذلك إلدراكو بأنو ليس من السيل . إصدار عممة جديدة، أو لتغيير ىذه العممة
بجديدة، ألن األخيرة تحتاج إلى وقت، وثقة، وقناعة،  (القديمة)تبديل ىذه العممة 

ال  (لمنقود)ن التغيير بالنسبة أ والسيماواعتياد من قبل الناس عمى التعامل بيا، 
، (5)ألن ذلك قد يستغرق فترة زمنية طويمة جداً  يمكن أن يتم جممة أو دفعة واحدة،

 لم تكن ليم مسكوكات خاصة بيم، أو أنيم وأصحابو ()فمذا نرى أن الرسول 
                                                 

 .269ابن سالم، المصدر السابق، ص  (2)

المسكوكات  التل، صفوان، تطور أسموب:  ؛ وينظر1/262ابن خمدون، المصدر السابق،  (3)
، 1989وأىميتيا في الدراسات اإلنسانية، مجمة اليرموك لممسكوكات، جامعة اليرموك، 

 .1/40م

-د)طو عبد الرؤوف سعد،بيروت، : ابن ىشام، أبو محمد عبد الممك، السيرة النبوية، تقديم (4)
 والخمفاء ()الحديثي، نزار، األمة والدولة في سياسة النبي : ؛ وينظر183–4/182، (ت

، وما بعدىا ؛ حالق، حسان، تعريب النقود والدواوين في 225، ص 1987الراشدين، بغداد، 
 .1/40 ؛ التل، مجمة اليرموك لممسكوكات، م26، ص 1988العصر األموي، بيروت، 

بخيت عبد :  ؛ ولممزيد عن حركات الردة ينظر189 – 187الحديثي، المرجع السابق، ص  (5)
 .63 – 60، ص 1967الحميد، عصر الخمفاء الراشدين، مصر، 

 .1/40التل، مجمة اليرموك لممسكوكات، م (1)
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. فكروا بسك عممة جديدة، عمى الرغم من إجراء بعض التغييرات البسيطة عمييا
.  فالتركيز في ىذه المرحمة المبكرة كان عمى إقرار سيادة الدولة وتأمين السمم

 :  (رضي اهلل عمهم)المسكوكات في زمن ال مفاء الراشدين - 2
الذي كانت مدة  (رضي اهلل عنو) بدأ في زمن الخميفة عمر بن الخطاب 

الخطوة .  تغييرًا تدريجيًا وجزئيًا لمعممة(1)خالفتو عشر سنين وستة أشير وأربعة أيام
نفسو بأنو أمر بضرب  (رضي اهلل عنو)األولى ليذا التغيير بدأت من قبل الخميفة 

نو زاد في أدراىم ولكنيا كانت عمى نقش الكسروية، وعمى نفس شاكمتيا إال 
ال إلو إال اهلل )، وفي بعضيا (محمد رسول اهلل)، وفي بعضيا (الحمد هلل)بعضيا 

، وعندما بويع (دراىم ستة مثاقيل وزن كل عشرة)، وفي نياية خالفتو أصبح (وحده
فإذن . (2)(اهلل أكبر) قام بضرب دراىم نقش عميياعبارة (رضي اهلل عنو)عثمان 

ىذه العممة ممكن التعامل بيا حسب المعيار الذي كان متبعًا من قبل الرسول 
()الميزان )نو قال أ، فقد روي (رضي اهلل عنو) بكر ي، وصاحبو من بعده أب

.  (3)(ميزان المدينة)، وفي رواية (ميزان أىل مكة
نو قد استمر التعامل إ ولكن عمى الرغم من ىذا التغيير التدريجي والجزئي ف

.  بالنقود القديمة، والسيما بالنسبة لمعطاء والخراج
، عندما كثرت األموال عن (رضي اهلل عنو) فالخميفة عمر بن الخطاب 

والتحرير أشير عميو أن يجعل ديوانًا، فمذا دون الدواوين وفرض  طريق الفتح
ّنو دعا إلى ذلك عقيل بن أبي طالب، أحيث  (م641/ىـ20)العطاء في سنة

اكتبوا : وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف، وقال ليم  ومخرمة بن نوفل،

                                                 

محمد مصطفى : حمد بن عمي، كتاب السموك لمعرفة دول المموك، تصحيحأالمقريزي،  (2)
 .1/13، 1956زيادة، القاىرة، 

 .176الفراء، المصدر السابق، ص  (3)

 .3/572البالذري، المصدر السابق، :  ؛ وينظر176المصدر نفسو، ص  (4)
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، وفي (1)عمى حسب درجاتيم وابدأوا ببني عبد مناف الناس عمى حسب منازليم أي
.  (3)ىؤالء الثالثة من نساب قريش وقد كان. (2)رواية ببني ىاشم

بإجراء التغيير  (رضي اهلل عنو) ويبدو أن قيام الخميفة عمر بن الخطاب 
 بأن ىذه العممة ىي وسيمة من وسائل أوالً البسيط عمى العممة وذلك إلحساسو 

.  اإلعالن عن سيادة الدولة، إضافة إلى ما تتمتع بو من قيمة اقتصادية
 وقد أعقب الخطوة األولى بخطوة أخرى جديدة يمكن أن نطمق عمييا إذا 

والتي حصمت بصورة كاممة في . (4)(لتعريب النقود)صح التعبير البدايات األولى 
ّنو أ، حيث (م705/ىـ86 )(م685/ىـ65)زمن الخميفة األموي عبد الممك بن مروان 

ومن ضمن أسباب ىذا الضرب . (5)(م696/ىـ76)أول من أحدث ضربيا في سنة 
 مع ()وذكر النبي "قل ىو اهلل أحد:"الروم   ّنو كتب في صدور الكتب إلىأ

ال أتاكم في :"التاريخ، فكتب إليو ممك الروم  إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وا 
فأحضر خالد بن يزيد بن . فعظم ذلك عميو. دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرىون

حرم دنانيرىم، واضرب لمناس سكة فييا ذكر اهلل : معاوية، فاستشاره فيو، فقال 
.  (6)"فضرب الدنانير والدراىم. تعالى

ّنو أمر إف (رضي اهلل عنو) أما بالنسبة إلجراء الخميفة عمر بن الخطاب 
جديدة شبيية بالدراىم الفارسية القديمة التي كانت موجودة في  بضرب دراىم

نو أمر أن ينقش عمى الدراىم أكما . الخاضعة لمفرس األراضي والمدن اإلسالمية

                                                 

 ؛ وعن الخراج 2/153، 1960اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت،  (1)
 .1/98، (ت-د)المقريزي، الخطط، بغداد، : وجمعو ينظر

محمد أبو الفضل إبراىيم، القاىرة، : الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والمموك، تحقيق(2)
1977 ،4/210. 

 .4/210المصدر نفسو،  (3)

 .207حمد وآخرون، المرجع السابق، ص أ: ينظر (4)

 .177 – 176الفراء، المصدر السابق، ص  (5)

 ؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ، بيروت، 284 – 283البالذري، المصدر السابق، ص  (6)
1965 ،4/416 – 417. 
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ال إلو )و  (الحمد هلل)عقيدة اإلسالم، مثل  المضروبة جديدًا، عبارات دينية تخص
. (1)(محمد رسول اهلل)و (إال اهلل وحده

الذي تضرب أو تصنع  (الدار)عمى العممة، وعمى المكان  (السكة) وقد أطمق لفظ 
ىي الختم عمى الدنانير والدراىم : وعمى حسب قول ابن خمدون إن السكة .فيو

المتعامل بيا بين الناس بطابع جديد ينقش فيو صورًا أو كممات مقموبة ويضرب 
ولذا . (2)بيا عمى الدينار أو الدرىم فتخرج رسوم تمك النقوش عمييا ظاىرة مستقيمة

من اآللة التي تطبع عمييا، ثم يضرب عمييا  (السكة) ّن العممة اشتقت اسمياإف
.  بالمطرقة

 أما بالنسبة لقيمة الدرىم المتداول في شبو جزيرة العرب، وفي األمصار 
، فمذا نرى أن الخميفة عمر (4)، وقد أشرنا إلى أوزانيا(3)المفتوحة، فقد كانت مختمفة

أمر أن ينظر األغمب في التعامل فكان  :"(رضي اهلل عنو) عمر بن الخطاب
البغمي والطبري اثني عشر دانقًا، وقد كان الدرىم ستة دوانق، وان زدت ثالثة 

ذا نقصت ثالثة أعشار المثقال .  (5)"كان درىماً  أسباعو مثقااًل، وا 
حرص عمى أن يكون ىناك توازن بالنسبة  (رضي اهلل عنو) فالخميفة 

الختالف وزن الدرىم، ولذا قام بتوحيد قيمة الدرىم اإلسالمي بأن جعمو ستة 
، وذلك حتى يجري التعامل بو بالنسبة لحقوق الناس من المعامالت (6)دوانيق

، والضرائب األخرى، والعطاء، وحتى (7)الشرعية مثل الزكاة، واألنكحة، والحدود
.  (8)تعامل الناس بالدرىم الساساني يحد أيضًا من

                                                 

 .176الفراء، المصدر السابق، ص  (1)

النقشبندي، ناصر محمود وآخرون، : ؛ ولممزيد ينظر1/261ابن خمدون، المصدر السابق،  (2)
 .21– 19، ص1974الدرىم األموي المعرب، العراق، 

 .3/571البالذري، المصدر السابق،  (3)

 .9/15ابن كثير، المصدر السابق،  (4)

 .1/262ابن خمدون، المصدر السابق،  (5)

 .1/262المصدر نفسو،  (6)

 .1/263المصدر نفسو،  (1)

 .207حمد وآخرون، المرجع السابق، ص أ (2)
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 ويبدو أن فكرة ضرب عممة جديدة من الدراىم أو الدنانير أو الفموس بدأت 
رضي )، عندما قام القائد خالد بن الوليد (م637/ىـ16م أو 636/ىـ15)منذ سنة 
بضرب دنانير في طبرية، كانت مشابية لمدنانير الرومية، وعمى شكميا  (اهلل عنو
.  (1)تماماً 

رضي اهلل )ّنو في زمن الخميفة عمر بن الخطاب أ كما أن المقريزي يذكر 
تم ضرب دراىم مشابية لمدراىم الفارسية من حيث  (م639/ىـ18)، في سنة (عنو

و  (الحمد هلل) عبارات ليا مدلول ديني مثل عبارة (2)نو أضاف عميياأالشكل، إال 
، وقد كان ذلك بعد أن أتم اهلل عمى يديو (ال الو إال اهلل وحده)و  (محمد رسول اهلل)

، وجاءتو الوفود ومنيم وفد البصرة، حيث أمر (3)فتح مصر، والشام، والعراق
بحفر نير معقل، ووضع الجريب والدرىمين في  (رضي اهلل عنو)الخميفة 
 اً  إسالمياً ، والذي يعتبر درىم(م641/ىـ20)وقد تم ضرب درىم في سنة . (4)الشير

. (5) ضرب عمى الطراز الساسانياً إسالمي
 وىنا يمكننا القول إن فكرة ضرب النقود من قبل الخميفة عمر بن الخطاب 

، ويبدو أن تنفيذ ىذه الفكرة كان ييدف (م639/ىـ18)بدأت سنة  (عنو رضي اهلل)
، ومن خالل قراءة واستقراء ما كتبو واألىدافمن ورائيا تحقيق جممة من األمور 

:  المؤرخون في ىذا المجال من الممكن أن نتوصل إلى أن ىذه األىداف ىي 
عمى أن يكون البناء االقتصادي مستقرًا في  (رضي اهلل عنو)حرص الخميفة - 1

ال يتوفر إال باستكمال مستمزمات الدولة العربية اإلسالمية، ثم  الدولة، وىذا
أن يقوي الحكم العربي اإلسالمي، باعتباره ضرورة  إن ىذا اإلجراء من شأنو

من ضروريات السيادة اإلسالمية، والتي البد ليا أن تتكامل من خالل 
ّن األمر يعود إلى إالضبط التام لمميزانية واالقتصاد، فإذن ممكن القول 

.  تحقيق مصالح سياسية واقتصادية عميا
                                                 

 .216الخربوطمي، المرجع السابق، ص  (3)

 .176الفراء، المصدر السابق، ص  (4)

 .176المصدر نفسو، ص  (5)

 .176المصدر نفسو، ص  (6)

 .1/10، 1969النقشبندي، الدرىم اإلسالمي، بغداد،  (7)
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تحقيق أول خطوة عمى حركة التعريب التي تمت بالفعل فيما بعد في زمن - 2
. (م705/ىـ86 )(م685/ىـ65)الخميفة األموي عبد الممك بن مروان 

يؤدي ىذا اإلجراء إلى خطوة ميمة جدًا وىي التقميل من التعامل بالنقود - 3
.  األجنبية سواء أكان منيا ما يخص الدراىم الفارسية أو الدنانير البيزنطية

تمامالحاجة إلى توفير النقود التي تمزم لمزاولة - 4  العمميات التجارية والمساعدة وا 
.  عمى مرونتيا

محاوالت عديدة من أجل ضرب  (رضي اهلل عنو) وقد جرت بعد عمر 
عممة إسالمية جديدة صرفة، ولكن ىذه المحاوالت لم تكن ناجحة، ألن العممة التي 

ضربت كانت غير جيدة ولم تستطع أن تضاىي أو أن تنافس العممة األجنبية 
 من ىذه المحاوالت سك معاوية بن ابي سفيان، الخميفة (1)(الرومية+ الفارسية )

، ومحاولة ابن الزبير في العراق في سنة (2) درىمًا باسمواألول األموي
.  (3)(م689/ىـ70)

 ولكن المحاولة الناجحة ىي التي قام بيا الخميفة األموي عبد الممك بن 
ّنو أمر بسك وضرب إ، حيث (ىـ76ىـ أو 75ىـ أو 74)مروان كانت في سنة 

.  (4)صرفة، يكون اإلشراف عمييا من قبمو مباشرة وبتفويض منو ونقش عممة عربية
 والبد لنا من اإلشارة قبل أن ننيي الكالم عن فترة الخميفة عمر بن 

ّنو فكر باستبدال المعدن الفضي الذي إ:  نقول أن، (رضي اهلل عنو)الخطاب 
، ويعود سبب ذلك إلى (5)المواد، وىو جمود اإلبل تصنع منو الدراىم بنوع آخر من

انو انتشرت عممة مزيفة في زمنو في العراق، كان الفرس قد ضربوىا، وغشوا فييا، 
يضطر إلى أن  (رضي اهلل عنو)، مما جعل الخميفة (الزيوف)وقد أطمق عمييا اسم 

                                                 

ماجد، التاريخ السياسي لمدولة العربية، عصر :  ؛ وينظر176الفراء، المصدر السابق، ص  (1)
 .2/166، 1971الخمفاء األمويين، القاىرة، 

 .176الفراء، المصدر السابق، ص  (2)

 .176 ؛ الفراء، المصدر السابق، ص 3/574البالذري، المصدر السابق،  (3)

 .4/416ابن األثير، المصدر السابق،  (4)

 .216الخربوطمي، المرجع السابق، ص  (1)
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ىذه الزيوف، وكسرىا،  بجمع (عبد اهلل بن مسعود)يأمر عاممو عمى العراق 
.  (1)وتحويميا إلى فضة

نما إذن ىذه الفكرة لم تتحقق،   كانت بنت وقتيا، ظيرت بسبب ظيور وا 
.  يتضايق من ىذا األمر (رضي اهلل عنو)ىذه الزيوف التي جعمت الخميفة 
ىو أول من ضرب الدرىم  (رضي اهلل عنو) إذن الخميفة عمر بن الخطاب 

في اإلسالم عمى الطراز الساساني في السنة الثامنة من خالفتو أي في سنة 
 (م642/ىـ21)وفي سنة . ، حيث نقش عميو تصوير يزدجرد الثالث(م641/ىـ20)

.  (2)ثم ضربو وعميو تصوير كسرى الثاني. ضربو وعميو تصوير يزدجرد الثالث
، (جيد)، وعمى بعضيا (بسم اهلل)وكتب عمى الطوق إحدى الكممات منيا 

، ومدينة الضرب، والتاريخ، ولكن بالحروف البيموية، وكان (الممك)كما كتب اسم 
: التالية  ذلك في المدن

.  (م641/ىـ20)سجستان سنة - 1
. (م641/ىـ20)نير تيرا سنة - 2
.  (م642 و 641/ىـ21 و 20)مرو سنة - 3
.  (م642/ىـ21)الري سنة - 4

:  تسمية المسكىكات وأنىاعها 

                                                 

 .3/576البالذري، المصدر السابق،  (2)

 .1/21النقشبندي، المرجع السابق،  (3)



 م2010/هـ1432                                         (58) العدد –آداب الرافدون 

 339 

 :  (Denarius)الديمار الذهبي : أواًل 
 ىذه التسمية عمى األكثر أصميا غير عربي، وقد ترجع في أصوليا إلى 

وقد كان الدينار يقابل عشرة دراىم عند . (Denarius)الالتينية، مأخوذة من 
 . (1)العرب

  وقد كان الدينار البيزنطي لو أىمية كبيرة في التعامل التجاري وذلك لدقة 
الوزن  (رضي اهلل عنو)وقد حدد فيما بعد الخميفة عمر بن الخطاب . وزنو،وسكو

ليذه العممة،وذلك حتى يكون شرعيًا من جانب، ثم من جانب آخر إن العممة كانت 
.  توزن وال تعد

 وقد كان لقريش أوزان في الجاىمية، وعندما دخل اإلسالم أقرت ىذه 
األوزان عمى ما كانت عميو في السابق، فقد كانت قريش تزن الذىب والفضة، 

فكل عشرة من أوزان )دينارًا، والفضة بوزن تسميو درىمًا  فالذىب تزنو بوزن تسميو
. (الدراىم سبعة أوزان الدنانير

 كما كان ليم وزن يسمى وزن الشعيرة، وىو يساوي واحد من الستين من 
الدرىم، وقد كانت ليم األوقية وزن أربعين درىمًا والنش وزن عشرين درىمًا،  وزن

.  وقد كانت ليم النواة، وىي وزن خمسة دراىم
 مكة () وقد كانوا يبتاعون بالتبر عمى ىذه األوزان، وعندما قدم الرسول 

 . (2)عمى ذلك أقرىم
بسم اهلل الرحمن :  وقد ورد ذكر ىذه الكممة في القرآن الكريم قولو تعالى 

.  (3) (وممهم من إِإن تتممه بديمارٍع ال ييدد إليي اال ما دمت عميه قائماً )الرحيم 
 البن مسعود قولو () كما ورد ذكر الدينار والدرىم في حديث الرسول 

() :  محاربييم نساؤىم، وشرفيم )عن الذين يخمدون في النار الذين يجعمون
لييم  الدراىم والدنانير، وىميم بطونيم، أولئك ىم شر األشرار، الفتنة منيم وا 

 . (4)(تعود
                                                 

 .43ماجد، تاريخ الحضارة، ص :  ؛ وينظر574 – 3/571البالذري، المصدر السابق،  (1)

 .175الفراء، المصدر السابق، ص :  ؛ وينظر3/573المصدر نفسو،  (2)

 .(75)سورة آل عمران، اآلية  (3)

 .32، ص1979الناصري، محمد باقر، مع الرسول األعظم في حكمو ووصاياه، بيروت،  (1)
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يا أبا ): قولو  (رضي اهلل عنو) ألبي ذر () ومن وصايا الرسول الكريم 
.  (1)(ذر كن عمى عمرك أشح منك عمى درىمك ودينارك

:  (Drachmos)الدرهم الفضي : ثاميًا 
، أو أن أصل (Drachmos) ىذه الكممة أما محرفة عن اليونانية دراخما 

، وأطمق (درم)ىذه التسمية فارسي معرب، حيث إنيا انتقمت إلى إيران فحورت إلى 
.  (2)(الدرىم)العرب عميو اسم 

 وقد ورد ذكر ىذه الكممة في القرآن الكريم بصيغة الجمع، بسم اهلل الرحمن 
.  (3) (وشرود بثمنٍع ب سٍع دراهمَم معدودةٍع )الرحيم 

.   وورد ذكرىا في الحديث الشريف أيضًا، وقد أشرنا إلى ذلك
، فصار وزن كل عشرة اً  وزن الدرىم العربي أربعة عشر قيراطأصبح وقد 

.  (4)دراىم سبعة مثاقيل
:  (Follis)الفمس المحاسي : ثالثًا 

، جمع فموس أصميا التيني من (5) عبارة عن عممة نحاسية خفيفة الوزن
(Follis)(6) . وقد يكون مصنوع من نحاس، أو من نحاس مخموط بفضة، وقد قيل

:  لصنم يعود لطيء في الجاىمية، وفيو قيل شعرًا  ّنو كان اسمإقيل 
 (7)فمس فال ينصبك حب مفمس   ما حب القتول وحبياأحب

                                                 

 .59المرجع نفسو، ص  (2)

باشا :  ؛ وينظر289 – 8/287، (ت-د)الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت،  (3)
، 1983حمد خطاب العمر، جامعة الموصل، أ: حمد بن سميمان، في التعريب، تحقيقأزاده، 
 .25 – 24ص 

 .(20)سورة يوسف، اآلية  (4)

 .4/418 ؛ ابن األثير، المصدر السابق، 3/571البالذري، المصدر السابق،  (5)

 .1/206ق/2، ج1942المقريزي، السموك لمعرفة دول المموك، القاىرة، (6)

 .43ماجد، تاريخ الحضارة، ص :  ؛ وينظر1/206ق/2المصدر نفسو، ج (7)

 .44– 43ماجد، تاريخ الحضارة، ص: ؛ وينظر ايضاً 4/210الزبيدي، المصدر السابق،  (1)
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وليس معناىا أنيا . (الفموس العتق)وقد كان البعض منيا يطمق عميو اسم 
نما. الفموس التي تعود إلى ما قبل النقود اإلسالمية  المقصود بيا ىي التي تكون وا 

.  (1)الفموس في التعامل والتداول بين الناس أقدم من غيرىا من
 كما عرفت عمالت صغيرة تسمى مكسور، والتي ىي عبارة عن أجزاء من 
دوانق )الدينار والدرىم مثل القطع، والدانق الذي ىو سدس الدينار والدرىم وجمعو 

 . (2)، والمثقال(ودوانيق
:  وقد قيل في الدانق شعرًا 

 (3)القاتل المرء عمى الدانق يا قوم من يعذر من عجرد 

وعمى نفس النيج الذي حصل بالنسبة لمدينار والدرىم فان الخميفة عمر بن 
أمر بضرب فموس أيضًا عمى الطراز البيزنطي مضافًا  (رضي اهلل عنو)الخطاب 

ّن ىذه العبارات العربية التي إومما الشك فيو ف. إلييا بعض الكممات العربية
ثم أيضًا .  محاولة من أجل التعريبدُّد أضيفت إلى الفمس المضروب ىي األخرى ُتعَ 

من أجل تخميصيا من التبعية البيزنطية، ومن أجل أن يصبح لمعرب فموس 
.  (4)نحاسية خاصة بيم وغير تابعة

، والتي (Nummia) وقد كانت القيمة النقدية لمفمس تساوي أربعين نميًا 
وقد وجد من ىذه . (5)(M)كان يشتمل عمييا ظير الفمس معبرًا عنيا بالحرف 

ّن ما عممو المسممون في ىذه إوعمى ىذا ف. (6)بدمشق، وجدة، والقدس الفموس
بالخط الكوفي عمى  (النصوص الدينية)المرحمة لتطوير المسكوكات ىو إضافة 

.  الحواشي، وفي الوسط
ّنو قام بضرب دراىم، إ، ف(رضي اهلل عنو) أما الخميفة عثمان بن عفان 

رضي اهلل )وذلك عمى نفس الطراز الذي ضرب عميو الخميفة عمر بن الخطاب 
                                                 

 .1/206ق/2المقريزي، المصدر السابق، ج (2)

 .6/349الزبيدي، المصدر السابق،  (3)

 .2/294، (ت-د)ابن دريد، أبو بكر محمد، جميرة المغة، بغداد،  (4)

 .1/17النبراوي، فموس عمان وجرش، مجمة اليرموك،  (5)

 .1/16المرجع نفسو،  (6)

 .1/17المرجع نفسو،  (7)
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 تاريخو بالمغة وأيضاً ، (المدينة)اسم الممك، ومكان الضرب  فتضمنت. درىمو (عنو
:  البيموية، وكتب بالخط الكوفي عمى الطوق عبارات دينية منيا 

. بركة– محمد – هلل – بسم اهلل ربي –  بسم اهلل 
وخالل فترة حكمو كان ضرب الدرىم في المدن اآلتية وبالسنوات اآلتية 

: فييا 
. (ىـ35 و 32 و 31 و 30 و 29 و 26 و 25)الري سنة- 1
. (ىـ35 و 29 و 27)أردشير خره سنة - 2
.  (ىـ35 و 31 و 30 و 26 و 25)بيسابور سنة - 3
.  (ىـ29)البصرة سنة - 4
 .(ىـ35)بيقباذ سنة - 5
.  (ىـ30)دار بجرد سنة - 6
.  (ىـ26)سجستان سنة - 7
.  (ىـ30)الشيرجان سنة - 8
. (ىـ31 و 29 و 25)مرو سنة - 9

. (ىـ34 و 33 و 30 و 28 و 25)نياوند سنة - 10
.  (ىـ27)نير تيرا سنة - 11
.  (ىـ28)ىراة سنة - 12
. (1)(ىـ31 و 26)ىمدان سنة - 13

ّنو سار إ، ف(رضي اهلل عنو) أما الخميفة الراشدي الرابع عمي بن أبي طالب 
وأيضًا . (رضي اهلل عنو)النيج الذي سار عميو الخميفة عثمان بن عفان  عمى نفس

:  كتب عمى الطوق عبارات دينية منيا 
.  بسم اهلل ربي– ربي اهلل – بسم اهلل 

                                                 

 .22 – 1/21النقشبندي، الدرىم اإلسالمي،  (1)
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:  وقد كان ضرب الدرىم في فترتو في المدن والسنوات التالية منيا 
.  (ىـ37)نياوند سنة - 1
.  (ىـ37)الري سنة - 2
.  (ىـ37)سنة  (سوسو)إيران - 3
.  (ىـ38 و 37)سجستان سنة - 4
.  (ىـ39 و 38 و 37)بيشابور سنة - 5
.  (ىـ39)أردشير خره سنة - 6
.  (1)(ىـ39)الشيرجان سنة - 7

 وفي النياية البد من أن نشير إلى حقيقة ميمة جدًا، وىي أصل ىذه 
ّنو يعود إلى أىل إن ذلك يعود إلى العرب، أم . النقود، نشأتيا، ظيورىا بشكل عام

 أقوام أخرى ؟ 
 إننا وجدنا من خالل استقراء الحقائق والكتابات التاريخية الموجودة في 

إن أصل ىذه الفكرة يعود إلى . المصادر األولية، ومن خالل الكشوف األثرية
.  العرب أواًل، ومن ثم انتقمت إلى بقية األقوام األخرى

- أور )الذي خمف أباه  (شولكي) فعمى سبيل الدليل التاريخي إن الممك 
وقد كانت ىذه . عمى عرش أور اىتم بالموازين والمكاييل، وجعل ليا قياس (نمو

وقد . وكان ذلك بكتابة قصيرة– مقدار الوزن – الموازين ينقش عمييا اسم الممك 
كانت عمى األغمب مصنوعة من الحجر عمى شكل البط رؤوسيا متجية إلى 

.  (2)الوراء
ّنو استحدثت في زمنو دوائر مثل دائرة المقاييس أ واألكثر من ىذا 

والمكاييل، وىي عبارة عن دوائر اقتصادية تكون مسؤولة، أو ميمتيا تنظيم األوزان 
.  (3)والمكاييل من حيث الضبط والمراقبة ومن ثم اإلشراف عمييا

                                                 

 .1/22المرجع نفسو،  (1)

 .1/387، 1986باقر، طو، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، بغداد،  (2)

، 1983سميمان، عامر، العراق في التاريخ، بغداد،: ؛ وينظر أيضاً 1/397المرجع نفسو،  (3)
 .198ص 
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 وقد عرفوا معدن الفضة واستخدموه والسيما في معامالت المداينات 
.  (1)والقروض

ضافة إلى ما سبق ذكره قام  باستعمال المعادن  (البابميون واآلشوريون) وا 
فقد استخدموا معدن الفضة عن طريق . واستخداميا كواسطة لمتبادل في التعامل

وقد كان ليا أوزان معينة، . صفائح أو حمقات أو أقراص مثقوبة تشكيمو عمى شكل
وأحيانًا أخرى كانت تطمغ ىذه من أجل المحافظة عمى نوعيا، وزنيا، وأيضًا حتى 

وأيضًا استخدم في عيد الممك . (2)ال يتكرر وزنيا من جديد في كل معاممة
قطع من المعدن ليا وزن مقدر ومعموم بـ  (م. ق681-705)اآلشوري سنحاريب 

.  (3)(رؤوس عشتار)، وقد أطمق عمييا اسم (نصف شيقل)
ن اليونان استخدموا بعض األوزان البابمية والتي ىي أونالحظ أيضًا 

، حيث قسموه كوزن، (نصف كغم في المقاييس البابمية)الذي وزنو حوالي  (المنا)
، ومنو جاءت كممة (دراخما)، أطمقوا عميو اسم ( قسم100)وعممة إلى حوالي

.  (4)أيضاً  (المنا)، كما أن الفرس استخدموا (الدرىم العربي)
أن فكرة النقود من حيث المنشأ )ومن خالل ما سبق تأكد لدينا 

ن، ثم ين، واليونانييعربي، ثم انتقمت إلى األقوام األخرى كالميدي (واالستخدام

                                                 

سميمان، العراق في موكب الحضارة، بغداد، : ؛ وينظر1/399باقر، المرجع السابق،  (1)
 .249، ص1999عامر سميمان، بغداد، : ؛ ساكز، ىادي، قوة آشور، ترجمة1/373، 1988

سميمان، العراق في موكب الحضارة، : ؛ وينظر10– 9الحسيني، المرجع السابق، ص (2)
1/373. 

 .10– 9الحسيني، المرجع السابق، ص (3)

:  ينظر (المنا) ؛ ولممزيد عن األوزان البابمية ومنيا 12 – 10المرجع نفسو، ص  (4)
- Gelb, Ignce, J., Old Akkadian In scriptions in checago natural history 

museum, Texts of legal and business interest , 1955 ,   vol.  44 , no.2   
p.193. 

- F-Joannes: Kassaia, fille de nabuchodonosor II, revue d assyriologie et 
d archeologie orientale, paris, 1980, vol. LXXIV , No. 2, p.183 
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الرومان والفرس، ثم انتقمت إلى العرب ثانية، إلى األنباط في جنوب شرق األردن، 
.    (1)ثم إلى تدمر ومصر

 

                                                 

محمد جابر عبد العال، مصر، : سحق إبراىيم، المسالك والممالك، تحقيقإاالصطخري، أبو  (1)
 .10الحسيني، المرجع السابق، ص: ؛ وينظر94، ص1961
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 نقشت بكتابة مسمارية تذكر مقدار األسودبطة وزن من حجر الديورايت  "(1)
 رقميا أور، وجدت في  (م. ق2046 – 2093) أورواسم شمكي ممك 

" . (م ع – 3580)
 ، ص 1972بصمو جي ، فرج ، كنوز المتحف العراقي ، بغداد ، : ينظر - 

471.   
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صندوق الرخام يستعمل لحفظ النقود في المعابد ، نقش نقشًا بارزًا بمشيد  (2)
 ، وجد في الحضر األسطورياالنسان ، الفرس  (السنتاور)يمثل ممحمة 

 . (م ع – 58068)رقمو 
  .479بصمو جي ، المرجع السابق ، ص : ينظر - 
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 البيزنطي وأحد اإلمبراطورفمس عربي بتأثيرات بيزنطية عميو صورة  (3)
.  ولديو

   .1/22البزاوي ، فموس عمان وجرش ، مجمة اليرموك ، : ينظر - 

 الظير الوجو
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مسكوكات فضية ساسانية ويبدو عمى الوجو صورة نصفية لمممك الساساني  (4)
 الجانب أما. وىناك اختالف بشكل التاج لكل منيم  متجيًا نحو اليمين

 فيحمل دكة النار والحارسان يقفان  اآلخر
. عمى الجانبين 

  .198ناىض ، المرجع السابق ، ص : ينظر - 

 الظير
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(. محمد)و( بركة)، (بسم اهلل)مسكوكات ساسانية حممت كممات وعبارات عربية مثل  (5)
  .199ناىض ، المرجع السابق ، ص : ينظر - 
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  :مالحظة 
ّنو كان في أإن سبب استخدام الذىب في العممة من قبل الكل يعود إلى 

الماضي وكما ىو اليوم مثار اعتزاز بسبب مظيره الالمع الجذاب، وخاصيتو في 
سيل الصياغة، ولكونو معدنًا خاماًل، فمم تكن ىناك ضرورة  بريقو ولمعانو، فيو

لتنقيتو، وىو خام، وىو من المعادن المطاوعة، ولذا من الممكن تشكيمو، وجعمو في 
.  أشكال معينة ومتنوعة

 :  (Gold)ينظر عن الذىب 
، 1990ليون يوسف، بغداد، : دانيال، كمين، موسوعة عمم اآلثار، ترجمة- 

1/284 –285.
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Al-Mascuca 
 Dr. Nehal Khalil Al-Sharaby 

 

Abstract  
Doubtlessly coins have a special importance in 

characterizing and knowing some matters which have 
relationship with the time in which the coins were made in. 
They are considered official documents that couldn’t be 
distorted. The error in the coins is very rare. Coins are the 
main resource if the sources are limited. The importance is not 
according the purity of the metal or the weights , moreover , 
the importance is in the writings and pictures inscripted on. So 
we know the history and the place of manufacture and 
occasionally the name of the person who commanded the 
operation of making the coins and the limits of his religious 
and living authority and some other features of live he was 
living. 
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