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  :      الملخص
                  ىااا ماان علااد الخلي ااة   80                                                               يتناااول ىاالا البحاار بالدراسااة والتحليااي درىاام أمااوي سااادر  اارب عمااان ساانة   

                                                                                            األموي عبدالملك بن مروان، وىو مح وظ في مجموعة األستاذ حسين اللوادي بقطار، ويعتبار ىالا الادرىم ىاو 

                                               أقدم درىم إسالمي من إصدار دار  رب عمان حتي اآلن.

Abstract: 

This reseach aims to study and analysis a rare Umayyad dirham minted in 

Uman 80 AH., In the region of Umayyad Caliph Abd- Al Malik b. Marwan, preserved 

in Mr. Hussien El- Zawady collection in Qater, It is the oldest dirham from this mint 

house in Islamic Period till now. 

    م(:   705-   685 /    ىا    86-  65                         لي ة عبد الملك بن مروان )   الخ
      ، وقاد 1 م   685 /    هاا  65                                                             بويع عبد الممك بن مروان بن الحكم في الشامم ياوم وفامة والادة  ا     

                                                                                        كم ت األم  العربي  حين ذاك ممزق  ومضطرب ، ب بب ال زاع الم تمر بين القبمئل العربي ،  تيج  

                                                           
                        ؛ الطباري )أباو جع ار محماد    269    م، ص    1940       ، النجا  2    ، ج                    كتااب اااريا اليعقاوبي     ىاا(،    282                                    اليعقوبي )أحمد أبو يعقوب بن جع ار، ت   -1

     ىااا(،    630                                      ؛ اباان األثياار) أبااو الحساان علااي باان أحمااد، ت    423    م، ص    1985         ، بيااروت،  3    ، ج                   ااااريا األماام والملااو      ىااا(،    310           باان جرياار، ت 
  ،  1   ، ج                                              ااااريا اإلسااالم السياسااي والااديني والالقااافي وا جتماااعي                     ؛ حساان )حساان إبااراىيم(،   14 ص    م،    1986        ، بيااروت، 4   ، ج                 الكامااي فااي التاااريا

  .   432    م، ص    1964        القاىرة،

مصر - اإلسالمية المسكوكات مركز مجلة  

Journal of Islamic Numismatics Center, Egypt 

JINCE 

Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/english/


JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 106   

                                ل                                             لتفشاااو رول العةااابي  بي اااام، هاااذا فضاااال عااان الةاااراعمت التاااي  ااامدت معظااام الجباااامت والمراكاااز 
                                                                                         الرئي ي  لمدول  األموي ،  تيج  ألطممع الثوار والخامرجين الاذين  اعوا لتقاويض نركامن تماك الدولا ، 

     طي ،                                                                                    واال تياء عمو ممتمكمتام، وفي  فس الوقت كم ت الدول  األموي  ماددة من قبل الدول  البيز 
                                                                                      تيجاا  ال اازاع القاامئم بااين كاال ماان الخميفاا  عبااد الممااك باان مااروان وايمبراطااور البيز طااي ج اات يمن 

              م بعقااد معمهااادة    686 /    هاااا  67                               م(، ذلااك ال ااازاع الااذ  ا تااااو  اا     695-   685   /    هاااا  76-  66 )        الثاام ي
            ، الاذين خامض 1                                                                      ةمح بين الطرفين لمدة عشر   وات، تم االتفمق فيام عمو  قال الج اود الجراجما 

                   مان الحادود الشامملي    -                                                               م عبد الممك العديد من المعمرك، ب بب تاديدهم الم تمر لحدود دولته   معا
                                                                               ل لمدولااا  األمويااا  خلاااو داخااال األراضاااي البيز طيااا ،  ظيااار دفاااع عباااد المماااك نلااا  دي ااامر ذهاااب  ااا ويمل 

                                                                   ، وبذلك نمن عبد الممك جم ب ايمبراطور البيز طي، وتفرع يخمامد الثاورات 2                  لإلمبراطور البيز طي
                         األوضامع ال يم اي  مان حولااه،                                                       ل     والفاتن الداخميا  بابادةا فم اتطمع فعال ذلاك أل اه كامن مادركمل ل اير

                                                                                   وتمكن من اال تةمر عمو م مف يه، واال تياء عمو مم في نيديام من ممتمكمت، فدا ت لاه الاباد 
  .3 م   693  /     ها  74        

             لعربيا ، رببا                                                               وم ذ ذلاك الحاين عمال عباد المماك عماو ةابة الدولا  اي اامي  بملةاب   ا  
                                                                              م اه فااي اال ااتقال ايدار  واالقتةاامد  عاان كمفاا  الاادول األخاارجا وبخمةاا  ن ااه وجااد نن األجااازة 
                                                                                 ل    ايداري  لدولته متركزة في نيد  موظفين نجم ب يدو ون كال شاب بملم ا  اليو م يا ، هاذا فضاال عان 

               ، لااذلك قاارر عبااد 4 ي                                                                    تااداول الرعياا  ل قااود نج بياا  ذات شاامرات دي ياا  ال تتفااق وتعاامليم الاادين اي ااام
                  ومان الجادير بملاذكر   -                  كمم  أوضح فيمم بعاد  -                                              الممك تعريب كمف  ن ظم  دولته وعمو رن ام ال قود

                                                                                       ن ه م ذ نواخر خاف  عبد الممك بدن اال تقرار ال يم اي واالقتةامد  لمدولا  األمويا ،  تيجا  لتاوفر 
                                                           

    روا                                                                                                                           الجراجمة: ىم جند مرازقة عملوا في خدمة اإلمبراطور البيزسطي جستنيان الالاسي وكاسوا شوكة في حلق الدولة األموياة بابالد الماام، واشاتل  -1
              ، احياق: ر اوان             فتاو  البلادان     ىاا(،    279                                 الابالذر  )أباو الحسان أحماد بان يحاي( ت   ؛                            أطلقو عليلم العرب وىو الماردة                      في التاريا با سم اللي 

    فجار   ،  1                                  موساوعة النقاود العربياة وعلام النمياات                     ؛ فلماي )عباد الارحمن(،    191-   189      م، ص ص    1983                               محمد ر اوان، القسام األول، بياروت، 
  .  94      31    م، ص    1969         ، بغداد،                            اطور النقود العربية اإلسالمية                ني )محمد باقر(،        ؛ الحسي 2    ،     42     م، ص     1965           ، القاىرة،              السكة العربية

                                          العالقاات باين اإلمبراطورياة البيزسطياة والدولاة                    يوس  )جوزيا  سسايم(،   -                       ؛ فرج )وسام عبد العزيز(  43-  42     ، ص ص   د             موسوعة النقو       فلمي،   -2
  .  43-  42       م، ص ص     1981                                          ، الليئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية،                                     األموية حتى منتص  القرن الالامن الميالدي

        السايادة                ؛ فلاوان )فاان(،    611-   527      ، ص ص  3     ، جا                   ااريا األمم والملو           ؛ الطبري،    273-   258      ، ص ص  2    ، جا              ااريا اليعقوبي          اليعقوبي،   -3
  .  71    م، ص    1934                               ى إبراىيم، مطبعة السعادة، مصر،            ، ومحمود زك       إبراىيم                 ، ارجمة: د. حسن                                            العربية والميعة واإلسرائيليات في علد بنى أمية

                 ؛ دفتاار )ساااىد عبااد   29-  28       م، ص ص     1980                         ، مطبعااة الجملوريااة، دممااق،                                   النقااود اإلسااالمية التااى  ااربت فااي فلسااطين            شااما )ساامير(،   -4
  .  53     م، ص     1980        ، بغداد          المسكوكات         الرازق(، 
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                             الم امجد الجممعا  والقةاور وبيار                                                             األموال بخزا تام، وتو عام في نعممل الب مء والتشييد، مثل ب مء 
            ل                                                                    ذلاك، هااذا فضااال عاان اعت اامء الخمفاامء األمااويين بتاازيين قةااورهم مماام  اامعد عمااو ازدهاامر األعماامل 
                                                                                      الف ي ، والحق نن ذلك يعكس الرخمء االقتةمد  لمدول  األموي  م ذ  اميا  خافا  عباد المماك الاذ  

                         تارك الب اه الولياد ومان تبعاه           م، بعادمم   705 /    هاا  86                                     توفو بدمشق يوم الخميس م تة  شوال  ا   
  .1                                         من خمفمء ب و نمي  دول  كبيرة موطدة األركمن

                                                              م كوكمت الخميف  عبد الممك بان ماروان المضاروب  فاي عمامن درهام  امدر              وقد وةم م من 
                                           جرام، محفوظ بمجموع  ح ين الزواد  بقطر، وهو       2779       وز ه:     ها،  80                   ضرب عممن مؤرخ ب    

                                ل                       دار، حيث نن نقدم خةدار كمن معروفلم قبل ذلك هو درهام ماؤرخ                قد  من هذة ال       خةدارُ         ُيعد نقدم 
    ماان       دوائاار      نربااع       بوجااود       يتميااز       العاامم       الشااكل                                     هااا، والوةاا  العاامم لااه عمااي ال حااو ا تااي:  81     ب اا   
        م امفمت     عماي       موزعا        ة يرة       حمقمت     خمس           والخمرجي          الثملث          الدائرة     بين       ويفةل         متمم  ،        حبيبمت
            والاادائرتمن         المركااز،         بكتمباامت      تحاايط          الداخمياا         دوائاار،     ثاااث    بااه       فتحاايط       الظااار     نماام       ل  تقريبلاام،         مت ااموي 

       موزعا        ةا يرة       حمقامت     خماس           الادائرتين      هاذين     باين       ويفةال         الااممش،         بكتمبمت        تحيطمن            الخمرجيتمن
  : ه      كتمبمت       و ةوص         بملوجه،     لمم        مممثم        ل تقريبلم         مت موي         م مفمت     عمي

 الظلر الوجو

 المركز
   إلو إ  
 اهلل وحده 

   شريك لو  

 اهلل أحد اهلل 
 الصمد لم يلد 

 ولم يولد و لم يكن 
               لو ك وا  أحد  

 اللامش 
بسم اهلل  رب ىلا الدرىم بعمان في سنة 

 ثمنين. 
محمد رسول اهلل أرسلو باللد  و دين الحق ليظلره على 

   الدين كلو ولو كره الممركون. 

لم يسبق سمره، ، جرام، مح وظ بمجموعة حسين الزوادي بقطر 2779ىا، وزسو:80(  درىم  رب عمان مؤرخ بسنة 1لوحة )
 وينمر في ىلا البحر ألول مرة

                                                           
  .   667   ، ص 3     ، جا             األمم والملو       ااريا           ؛ الطبري،    281-   280      ، ص ص  2    ، جا              ااريا اليعقوبي          اليعقوبي،   -1
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 رسم او يحي لكتابات الدرىم العلوي

                                                                        وياحااظ عمااو كتمباامت مركااز هااذا الطااراز ن ااام جاامءت عمااي ثاثاا  ن ااطر نفقياا   قشاات بااام 
                                                                "ال خله خال اهلل وحدة ال شريك له" بكتمبمت مركاز الوجاه، والتاي ظاارت ألول                       شامدة التوحيد كممم :

         ، ودراهاام 1  هااا  78                                                                        ماارة عمااو الاادراهم العربياا  اي ااامي  بعااد تعريبااام، وذلااك عمااو دراهاام نرمي ياا   اا   
        العقيادة                          ، وهاو تمثال الاركن األول فاي 3                             ل ، ونذربيجمن فاي  فاس العامم نيضامل 2  ها  78               ضرب الكوف      

  .4                           اي امي  وال يةح اي ام خال بام

      "، ثاام       الاادرىم                  ، وفئاا  ال قااد وهااو " "      بساام اهلل "                                          نماام هااممش الوجااه فاا قش بااه الب اامم  بياار كممماا 
                                           ". ويمثال هاذا التامريخ نقادم ايةادارات ال قديا                          بعمان في سنة احدي وثمنين                        مكمن ال ك والتمريخ وهو "

  .–                     في  وء ما اطلعت عليو   –              امي حتو ا ن                                       التي وةمت م من دار  ك عممن في العةر اي

                                                                          نمم كتمبامت مركاز الظاار فجامءت فاي نربعا  ن اطر نفقيا  تشاتمل عماي الا ص القر  اي مان 
                  ". ويشاير هاذا الا ص                                                          اهلل أحاد اهلل / الصامد لام يلاد/ ولام يولاد و لام يكان/ لاو ك اوا  أحاد              ورة ايخاص: "

                                                                                     القر  ااي خلااو تفاارد المااولو  اابحم ه وتعااملو بملوحدا ياا  ون ااه لاام يتخااذ ةاامحب  وال ولااد، وهااو ن اامس 

                                                           
  ؛ م    1971  ،   27           ، سومر مجلد                                         أقدم درىم معرب للخلي ة عبد الملك بن مروان              سلمان )عيسى(،   -1

Kalat  (Michael, G), Catalogue of the post- Reform dirham the Umayyad Dynasty, Spink, 

London, 2002, No.45. 
2-

   Kalat, Catalogue of the post- Reform dirham, No. 539. 
3-

   Kalat: Catalogue of the post- Reform dirham, No. 23. 

  .  96   ، ص م    2004  ،  1                ، دار القاىرة، ط                   سقود الخالفة اإلسالمية  – 1                                 موسوعة النقود فى العالم اإلسالمي، ج                         رمضان )عاط  منصور محمد(،   -4
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                                                قااراءة  ااورة ايخاااص بأ ااام تااوازج ثمااث القاار ن الكااريم،                    ، وقااد جعاال الر ااول 1               العقيادة اي ااامي 
  .2                                        أل ام تشتمل عمو نهم مبمدئ العقيدة اي امي 

  ،  9            ، الةا :  يا    33                                    االقتبمس القر  ي من  ورة التوب :  ي        الظار                   وجمء بكتمبمت هممش 
يِن ُكللاِو َولَاْو َكارَِه اْلُمْماِر  ﴿      و ةه:  ِ  مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّو َأْرَسَلو بِاْلُلَد  َوِدياِن اْلَحاقل لُِيْظِلاَرُه َعلَاى الادل  ْ  ُ  ْ   َ ِ  َ  ْ  َ َ   ِ ِ  ُ  ل َ َ      ل    ُ َ  ِ  ْ َ  ل  ُِ   ْ   ِ   ِ َ    َ  ُ  ْ ِ    َ َ  ْ  َ  َِّ     ُ   ُ َّ   ٌ َّ  َ         ، وياذكر  ﴾ُ   َ ُكونَ  ُّ

                ( فملاادج: هاو مام                       ولو باللاد  وديان الحاق               ىاو الالي أرساي رسا                                   ابن كثير فاي تف اير ذلاك: قامل تعاملو: )
                                                                              جااامء باااه مااان ايخبااامر الةااامدق ، واييمااامن الةاااحيح، والعمااام ال ااامفع. وديااان الحاااق: هاااي األعمااامل 

  .3                     ( ن : عمو  مئر األديمن                      ليظلره على الدين كلو                                           الةملح  الةحيح  ال مفع  في الد يم وا خرة ) 

            ( ع د تعريب                الدينار والدرىم       لجديد )                                              ولم تكن الكتمبمت التي  جمت عمو الطراز اي امي ا
                                                                                    عبد الممك لم قود ذات دالل  دي ي  فقط، ولكن كامن لاام دالالت  يم اي  بمل ا  األهميا ، حياث كامن 
                                                                                       قااش هااذة الكتمباامت بمثمباا  تعااريض بملدولاا  البيز طياا  وعقياادتام، والتااي  اابق نن تعمماال الم ااممون 

                                    توحيااد بمركااز الوجااه، والاا ص القر  ااي ماان               وتشااير شااامدة ال   ،                                ب قودهاام بماام تحممااه ماان رمااوز م اايحي 
                                                                                     ورة ايخاص بمركز الظار خلو الوحدا ي  المطمق  هلل  بحم ه وتعملو، ون ه لم يتخذ ةمحب  وال 

          ثملاث ثاثا    –               سابحاسو واعاالى  –                                                             ولدا، وفو ذلك رد عمو عقيدة الدولا  البيز طيا  التاي تازعم باأن اهلل 
اام بااأن الم اايح هااو اباان اهلل. كماام نن االقتباامس القر  ااي            كماام تاازعم ني                           )األب وا باان والاارو  القاادس(،  ل                                               ضل

     اول                                                                             ل  "محمد ر اول اهلل نر امه بملاادج وديان الحاق ليظاارة عماو الادين كماه"، يشاير خلاو نن محمادلا 
                             وةامحب الادين الحاق، الاذ  نظاارة                            هاو خامتم األ بيامء والمر امين،  -                 ةامو اهلل عمياه و امم   -   اهلل 

   . 4                                   ولو كرة المشركون، والجمحدون لر ملته                               اهلل عمو  مئر األديمن والمعتقدات، 

                                                           
                                                             د  ت سياسية دعائية لآلثاار اإلساالمية فاي علاد الخلي اة عباد الملاك بان                                                        اسظر دراسة م صلة عن ىلا األمر: عالمان )محمد عبد الستار(،   -1

  .  97-  96     ، ص ص 1   ، ج             موسوعة النقود   ن،    م ا   ؛ ر  63  -  56      م، ص ص    1989        ، يناير  1   ، ج 4                   ، مجلة العصور، مجلد     مروان
  .  97-  96   ، ص 1   ، ج             موسوعة النقود             اسظر: رمضان،   -2
                                                           ارسااة لآليااات القر سيااة علااى السااكة اإلسااالمية فااى  ااوء بعااد المجموعااات                                                    اسظاار لمزيااد ماان الت صاايي: يوساا  )فاارج اهلل أحمااد(، دراسااة مق  -3

                         وماااا بعااادىا؛ رمضاااان، موساااوعة   ،   45    م، ص    1997                                                                            الخاصاااة، مخطاااوط رساااالة دكتاااوراه ميااار منماااورة، مقدماااة إلاااى كلياااة اآلثاااار، جامعاااة القااااىرة 
  .    97-  96     ، ص ص 1  ،ج      النقود

  .  98-  96   ، ص 1   ، ج              موسوعة النقود        رمضان،   -4
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                     هاا، األول محفاوظ بمتحا    81                                                   وقد وةم م من هذا الطراز درهممن م شوران مؤرخمن ب    
           وعاارض بماازاد                                       الثاام ي محفااوظ ب حاادج المجموعاامت الخمةاا           نماام الاادرهم   ، 1                     الب ااك المركااز  العماام ي

                   ران خلاي درهام ي تماي                           ، كمام نشامر روبارت دارلاي دو 2 م    2000           نكتاوبر  ا      5- 4              مؤ     اب ك فاي 
        .3                                ها، محفوظ ب حدج المجموعمت الخمة   82                         خلي هذا الطراز مؤرخ ب    

         الخاامة:
    ُ                          هـ، ُيعد أقدم اإلصـدارات الندديـة   08                                             يتضح مما سبق أن هذا الدرهم المضروب بعمان سنة 

                     وذلـك يـي ضـوا مـا وصـلنا   -                                                  التي وصلتنا من دار سك عمـان يـي العصـر اإلسـحمي اتـ  ا ن
    هـ.  08     هـ، و  08                                                         ايث أن النماذج المنشورة المعروية من هذه الدار مؤرخة بسنة           من ندود،

                  المصادر والمراجع:
         المصادر:

  م.    6431       ، بريوت، 4   ، ج                الكامل يف التاريخ     ىا(،    630                                    ابن األثير) أبو الحسن علي بن أحمد، ت   
 راوو ان، الم وو                   ، حتيوو 5 راوو ان   وو              فتوو ا الداوو ان     ىااا(،    279                                الاابالذر  )أبااو الحساان أحمااد باان يحااي ت             
    م.     6431      بريوت،       األول،
 م.    6431        ، بريوت،  1    ، ج                  تاريخ األم  واملا ك     ىا(،    310                          )أبو جع ر محمد بن جرير، ت        الطبري   
  م    6441       ، النجف 2    ، ج                   كتاب تاريخ اليعم يب     ىا(،    282                                     اليعقوبي ) أحمد أبو يعقوب بن جع ر، ت .  

                 المراجع العربية:
  ،)م    6414         ، بغ اد،        اإلسالمية                     تط ر النم د العربية                     الحسيني )محمد باقر .  
  ،)م.    6414          ، الماهرة، 6   ، ج                                            تاريخ اإلسالم ال ياسي وال يين والثمايف واالجت اعي                   حسن )حسن إبراىيم   
  ،)م.    6431        ، بغ اد         امل ك كات                        دفتر )ساىد عبد الرازق   
   دار                   نموو د افالفووة اإلسووالمية  – 6                               م سو عة النموو د ل العوواال اإلسوالمي، ج                  )عووا ف منروو ر   وو  ،        رمضاان ،      

   م.    2114  ،  6          الماهرة، ط
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    ،)م.    6431                         ،  مطدعة اجل ه رية، دمش ،                                النم د اإلسالمية الىت اربت يف فا طني            شما )سمير   
   )العالقوات بوني اإلمطا  ريوة الديينطيوة وال ولوة األم يوة                    يوسا  )جوزيا  سسايم(،   -                     فرج )وساام عباد العزياز                                               

   م.    6436               اب، اإلسكن رية،                           ، اهليئة املررية العامة لاكت                            حىت منترف المرن الثامن امليالدي
    ،)م.    6411                              ، فجر ال كة العربية، الماهرة،  6                                  م س عة النم د العربية وعا  الن يات                   فلمي )عبد الرحمن   

                 المراجع المعربة:
    ،)ترمجووة5 د. ح ون، ابووراهي  ح وون،                                                   ال وويادة العربيووة والشويعة واإلسوورايفيايات يف عهوو  بو   ميووة             فلاوان )فااان ،                             

   م.    6414              ال عادة، مرر،                          و   د زكى ابراهي ، مطدعة 

                  الدوريات العلمية:
    ،)م.    6426  ،   22          ، س مر جما                                          ق م دره  معرب لاخايفة عد  املاك بن مروان              سلمان )عيسى   
   دالالت سياسووية دعايفيووة ل اووار اإلسووالمية يف عهوو  افايفووة عدوو  املاووك بوون          السااتار(،                 عالمااان )محمااد عبااد                                                          
   م.    6434        ، يناير  6   ، ج 4                 ، جماة العر ر، جما      مروان

                 الرسائي العلمية:
  ،)دراسوة ممارنوة ل يوات المرةنيوة عاوى ال وكة اإلسوالمية ل او م بعو  ا   عوات                     يوس  )فرج اهلل أحماد                                                                
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