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  حيي  الهراان ضيف هللا

 

سالمية حياة اقتصادية حافلة بمظاهر النشاط االقتصادي المتعدد فلقد عاشت الدولة اإل 

 كانت النقود اإلسالمية م  جوود صاد هو القوة النقدية، وبفضل هللاالجوانب، وكان عماد ذلك االقت

لم اإلسالمي باسم اعرف في مشرق العيجنواع النقود في العالم. وكانت تخضع في إصدارها لما كان 

لهذه  (دار السكة)اختيار عنوان  مغربه باسم "دار السكة" وقد آثرت  في ، وعرف (دار الضرب)

، وهى (النقود)ألن مصطلح السكة جعم وجشمل م  مصطلح دار الضرب، فهي تحمل معنى  ؛الدراسة

، (الوظيفة)جطلقت على  اوجخير  اسم للطابع الذي تطبع به النقود ) ا، وهى جيض  (الختم على العملة)

في هذا الميدان  –حسب علمي، وهللاه جعلم–لقلة األبحاث  اونظر   .في عرف الدول ا عليهافصار علم  

إثراء علم المسكوكات، وخاصة دار السكة التي  يرجى الباحث جنه البد م  الكتابة والمشاركة ف

ألن جغلب كتابات علماء المسكوكات كانت تنصب على التحليالت  ؛ينقصنا عنها كثير م  المعلومات

الدقيقة للمسكوكات م  الجوانب الفنية البحتة، لذا آثرنا الكتابة في موضوع )دار السكة: الجزئية و

 .ها اإلداري والفني(اوهازوجعمالها، ونشأتها، 

 

: القسم األول تناول نشأة دور الضرب منذ إلى ثالثة جقسام هاقسمتانني الدراسة عنوان وم  يتضح  

وإنما كان االقتصار على نماذج م   ؛ور التي جنشئتمرحلة التعريب، ولم تتناول الدراسة وميع الد

فقط على جصالة نشأة تلك الدور، جما القسم الثاني فقد اختص بعرض  للداللةبلدان العالم اإلسالمي، 

مووز ع  جهم األعمال التي كانت تقوم بها دور السكة، ولعل جهم جعمال دار الضرب هي إنتاج 

ألنه وانب فني  ؛فراد على حد سواء، ولم نتوسع في هذا الجانبالمسكوكات لسد احتياوات الدولة واأل

 وإنما آثرنا اإلشارة إلى جهم ما تقوم به دار السكة م  جعمال. ؛بحت

 

فالجهاز  ؛اإلداري والفني اللذي  كانا يشرفان على دار السكة وكان القسم الثالث ع  الجهازي    

الذي كان  مراقبة سير العمل، جما الجهاز الفني فهواإلداري كانت مهمته إدارية، م  حيث اإلشراف و

جحدهما اآلخر  كمل  والجهازان اإلداري والفني ي   .يعول عليه في إنتاج المسكوكات الالزم إصدارها

 ضم  مهمة واحدة.

 


