
  ينالثاني الهجريالقرنين األول والمسكوكة في دمشق في  يةلنحاساالنقود 

 

  يجغزوان ياالدكتور 

 

 

من  االشتقاق غير المباشر هو، وربما ي، وهو االسم اليوناني الالتينسجمع فل فلوس        

عربية ال سولفكلمة  تواشتق ،وصل إلى العرب من البيزنطيةفقد ، ومع ذلك. أو العبرية ينيةاألرم

 .التي تعني عمالت معدنية مصنوعة من النحاس أو البرونز

 

العملة  على حافظواو ،في التجارةفلوس الهذه العرب ستخدم ا، عقب الفتح اإلسالمي       

-194) األول نستانسأ مبراطوراإلعهد  ا خاللرام  ج 03فلس الوزن  وكان .ةاألجنبية األصلي

ا تدريجي   وزن هذه العملة انخفض و، 'م'الحرف  خلفي للعملةعلى الجزء ال امحفور   ن، وكا(م 184

    .الفتح اإلسالمي رامات خاللج 6حتى وصل إلى 

 

 لتكون ؛هاك  س  تم ، والحظوا أهمية هذه القطع النقدية بالد الشامن والعرب المسلمغزا  عندما       

  .لخإ ...طينفلسو ،دمشقو، حمصو، حلبو، قنسيرينو، ةبيزنطية في طبريمماثلة لعمالت 

 

واالقتصادية  التغيرات السياسية يةعمالت النحاسعكست ال، خالل النقوش والرسومات من       

  .الدولة اإلسالمية بصفة عامةوا دمشق تحديد  التي خضعت لها واإلدارية 

 

 اوع  ون ،فترة تاريخيةيمثل  منها  ، كل واحدس النحاس إلى ثالثة أنواع رئيسيةتقسيم فل يمكننا      

  .الشكل العام والرسومات كذاو، مختلفة اأو أنواع  

 

 606/  ـه 41االستيالء على دمشق في  انإب  البيزنطية العربية  اتفلسالاألول  الجزءيتضمن       

التعريب من قبل الخليفة   أي ،الخطاب حتى بداية اإلصالح النقديفي عهد الخليفة عمر بن  أي ،م

  .م 696/  ـه 30في  مروانبن األموي عبد الملك 

 

النوع األول ظهر ي  . إلى عدة أنواع فرعية مقسما ممنهنوع يتكون من نوعين كل هذا ال     

 اموقف   في عشرينمبراطور اإل فيظهرالنوع الثاني أما   ،عرشهيجلس على  وهو مبراطوراإل

اليونانية الالتينية العربية أو  ، سواء اليونانية الالتينيةالحفرعلى لغة  المواقفكل  تعتمدو .امختلف  

  .أو العربية اليونانية

 

 خالل بداية مرحلة بدأ ذي، والمن آل عبد الملك بن مروان االثاني نقش   الجزءيتضمن      

عبد عهد أثناء تعريب الاالنتهاء من  في هذا العام تم حيث ؛م 696-696/  هـ33-30التعريب 

  .بن مروان الملك

 

مرحلة حتى نهاية  ،هـ33في ها ك  زء الثالث من النقود العربية اإلسالمية التي تم س  الجيتكون        

 .النقود النحاسية حتى العصر الحديث تيبعدها بق .الهجريالثاني نهاية القرن في التعريب 

 

من خالل  األنواعجميع بين التفريق  محاولين ،في هذا البحث نتحدث عن النقود النحاسية       

  .واالختالف بين بعضها البعض ،اليل محتوياتهوصف وتح

 


