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 األمير االموي عبد الرحمن الداخل المضروبة باألندلس دراهم
 م  ( (711 - 756هـ  / 172 – 131)) 

                                              د. اياد كاظم هادي                                                      
  / جامعة الكوفة كلية العلوم السياسية                                                    

 55/05/5102 -تاريخ قبول النشر :                            6/01/5102 -تاريخ أستالم البحث:

 المبحث األول:

   اهمية المسكوكات االسالميةاوال : 
مية إذ ال ُتعد المسكوكات اإلسالمية مصدرًا ميًما من مصادر التاريخ واآلثار والحضارة اإلسال

يوجد فرع في التاريخ خدمتو مسكوكاتو بالقدر الذي خدمت بو المسكوكات اإلسالمية التاريخ اإلسالمي 
(ٔ). 

وقد حظيت المسكوكات باىتمام خاص في الدولة اإلسالمية، واىتمت الشريعة اإلسالمية بيا في 
والعقود والوقف والديات وغيرىا. ميدان العبادات والمعامالت، وذلك التصال المسكوكات بالزكاة والصداق 

كما لعبت المسكوكات دورًا ميمًا في العصر اإلسالمي ليس باعتبارىا أداة ميمة في النظام االقتصادي 
فحسب، ولكن باعتبارىا الجياز اإلعالمي الحكومي الذي يقوم اآلن مقام وسائل اإلعالم الحديثة المختمفة 

ىا، وذلك لما تتمتع بو المسكوكات من سرعة في التداول من إذاعة وتميفزيون وصحف ومجالت، وغير 
 . (ٕ)وسعة في االنتشار، فيي ال تخمو منيا يد وال تغيب عن رؤى عين
أسماء الخمفاء والحكام  –ماعدا القميل  –تكمن أىمية المسكوكات اإلسالمية في أنو سجل عمييا 

سالمية الحصول عم  قوائم لمسالالت الذين قاموا بسكيا، لذلك أمكن من خالل تصنيف المسكوكات اإل
واألسرات والدول الحاكمة في العالم اإلسالمي، وضبط تواريخ حكميا بمزيد من الدقة. وذلك ألن 
المسكوكات اإلسالمية كانت تحمل تاريخ سكيا في كثير من األحيان. وقد تمتعت المسكوكات اإلسالمية 

انت شارة من شارات الممك والسمطان ومظيرًا ميمًا في ىذا الجانب، ألنيا ك –إل  حد كبير –بالصدق 
من مظاىر الحكم والسيادة، لذلك فقد تمسك الخمفاء والحكام بيذا الحق ولم يسمحوا ألحد بانتزاعو. وكان 
من يضرب السكة بغير إذن الخميفة أو الحاكم يعتبر ثائرًا ضده، ومنازعًا لو في ممكو ، وكانت 

ن السمطان والتي سكيا الثوار والخارجون ال تجوز في التداول، وال ُيعترف المسكوكات المضروبة بغير إذ
بيا ، في كثير من األحيان ، وىو ما يتضح جميًا من خالل ما ذكره الماوردي في تحديد أنواع 

)يقصد المضروب باسم السمطان(  (ٖ)والمطبوع موثوق منيا» ... المسكوكات المقبولة في الخراج فقال :  
. 



 
 – 131دراهم األمير االموي عبد الرحمن الداخل المضروبة باألندلس                د. اياد كاظم هادي

                                              م                     711 - 756هـ  / 172

 

535 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2016التاسع عشر: العدد 

وكات اإلسالمية التي وصمتنا، تحمل في كثير من األحيان أسماء مدن السك التي والمسك
، مما يجعل دراسة المسكوكات اإلسالمية من ىذا الجانب ذا أىمية خاصة لمباحثين في مجال (ٗ)أصدرتيا

كات جغرافية األقاليم والواليات والمدن اإلسالمية، وسيصبح األمر أكثر وضوًحا إذا ما عممنا أن المسكو 
قميم ووالية وكورة، ٓٓ٘ٔاإلسالمية التي وصمتنا تحمل ما يقرب من  وقرية، ونير،   اسم لمدينة وا 

ومعسكر، وقصر، وغيرىا تنتشر في ربوع العالم اإلسالمي الممتد من المحيط األطمسي غرًبا إل  أواسط 
مما يجعل من ىذه األسماء ، (٘)الصين شرًقا، ومن أواسط أوربا شمااًل حت  أواسط وشرق أفريقيا جنوًبا 

المسجمة عم  المسكوكات اإلسالمية ثروًة ىائمًة لمجغرافيين والباحثين في جغرافية أرض اإلسالم ، خاصًة 
 وأن كثيًرا من ىذه المدن واألقاليم قد اندثرت، ولم يبق لنا سوى اسميا المنقوش عم  ىذه المسكوكات . 

 م  (  757 – 661هـ /  431 – 14مي ) ثانيا : نهاية االمويين في المشرق االسال
 (ٙ) م ( ٜٗٚىـ /  ٕٖٔىناك عوامل شجعت االمويين بالفرار ال  االندلس بعد واقعة الزاب )  

فقد لعبت سياسة القتل والتنكيل التي مارسيا العباسيين ضد االمويين دورا كبيرا في تفرقيم في ارض البالد 
ين ال  المغرب ويعود سبب فرارىم ال  المغرب تحديدا عوامل المختمفة فقد فر معظم من نجا من االموي

كثيرة اىميا بعد المغرب عن مناطق نفوذ العباسيين اضافة ال  الصالت الوثيقة بين االمويين وبين القبائل 
العربية  التي بايعت االمويين فقد ذكر ابن القوطية ان الخميفة االموي الوليد كان يقطع االراضي لكل من 

االندلس من العرب ، ومن اىم الشخصيات االموية التي فرت من المشرق ال  المغرب اسرة عبد يدخل 
العزيز بن مروان التي شارك ذوييا في معركة الزاب وعائمة جزي بن زبان بن عبد العزيز بن مروان 

 . (ٚ)وكذلك ابناء الوليد بن يزيد ومنيم العاصي وموس 
 ( ٛ)ثالثا : عبد الرحمن الداخل

عبـــد الـــرحمن الـــداخل مـــن األمـــويين الـــذين فـــروا مـــن بطـــش العباســـيين، وقـــرر أن يـــذىب إلـــ   كـــان
األندلس ليبدأ في تأسيس دولتو، فراسل كل األمويين ومحبي الدولـة األمويـة فـي كـل مـن المغـرب واالنـدلس 

 يعرض عمييم فكرتو، وبدأ يستعد لدخول األندلس،
قية سقوط الدولة األمويـة ليسـتقل بحكـم إفريقيـة عـن استغل عبد الرحمن بن حبيب الفيري والي إفري

، فتتبعيم بالقتل، فَقَتل  (ٜ)العباسيين ومن ثم  خشي الفيري ظيور األمويين الفاّرين من المشرق عم  واليتو
منيم ابنين لموليد بن يزيد لذلك  ظل عبد الرحمن يتنقل من مكان إل  مكان خمس سنين متخفيا عن اعين 

ن نزولـو عمـ  أخوالـو بنـي نفـزة ، وىــم مـن بربـر طـرابمس، ثـم عمـ  نـزل عمـ  مكناسـة وقيــل الفيـري  بـدًءا مـ
مغيمة، حيث آواه أبو قّرة وانسوس المغيمي ، لحمايتو من متعقبيو ثـم منيـا إلـ  قـوم مـن زناتـة منـازليم قـرب 

 .  (ٓٔ)البحر في سبتة
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ـــب م ( ، أرســـل مـــواله بـــدًرا إلـــ  مـــوالي بنـــي أم ٚٗٚىــــ/  ٖٙٔوفـــي عـــام )  يـــة فـــي األنـــدلس يطم
عضضيم والتمييد لدخولو األندلس  فعرض بدر رسالة عبد الرحمن عم  أبي عثمـان عبيـد اب بـن عثمـان 

، (ٔٔ)وعبـــد اب بـــن خالـــد وأبـــي الحجـــاج يوســـف بـــن بخـــت زعمـــاء مـــوالي بنـــي أميـــة فـــي األنـــدلس، فأجـــابوه 
يـر أن الصـميل خشـي عمـي نفـوذه بن حاتم وكان من زعمـاء المضـرية، غ (ٕٔ)وعرضوا األمر عم  الصميل

من مجيء عبد الرحمن، فاستقر عم  أال يجيبو  ، وكانت األندلس حينئذ تغمي بسبب النزاعات المتواصـمة 
بـــين القبائـــل المضـــرية واليمانيـــة ، فوافقـــت دعـــوة عبـــد الـــرحمن رغبـــة اليمانيـــة المـــدفوعين بالرغبـــة فـــي الثـــأر 

شــقندة ،  فاحتشــدوا لنصــرة االميــر االمــوي عبــد الــرحمن ويــدخل ليــزيمتيم أمــام الفيريــة والقيســية فــي موقعــة 
عبــد الــرحمن بــن معاويــة األنــدلس ويبــدأ فــي تجميــع النــاس مــن حولــو ، محّبــي الدولــة األمويــة ، والبربــر و 
مواليــو ، وبعــض القبائــل المعارضــة ليوســف بــن عبــد الــرحمن الفيــري، وقــد جــاء بعــض األمــويين مــن بقــاع 

( عبر عبد الرحمن بن معاوية بجيشو القـوي ومـن ٘٘ٚىـ/ ٖٛٔربيع الثاني سنة ) األرض المختمفة ، وفي
معو من القادة مضيق جبل طارق إل  داخل االندلس بييبة وعظمـة الفـاتحين وانضـم إليـو أنصـاره وأخضـع 
ـــة  ـــم نجـــح فـــي دخـــول قرطب ـــبالد فـــي طريقـــو وزحـــف إلـــ  إشـــبيمية واســـتول  عمييـــا وبايعـــو اىميـــا، ث كافـــة ال

بعــد أن ىــزم جــيش يوســف بــن عبــد الــرحمن الفيــري فــي موقعــة المصــارة فــي العاشــر مــن ذي  العاصــمة،
( ليؤسس بذلك إمارة أموية في قرطبة عمل بعـد ذلـك عمـ  توطيـد أركـان حكمـو ٘٘ٚىـ/ ٖٛٔالحجة سنة )

 .  (ٖٔ)بتأسيس جيش قوي واالىتمام بالتعمير والتعميم والقضاء
 رابعا : صقر قريش وثورة العباسيين

ت ىناك واحدة فقط من الثورات العديـدة التـي ثـارت ضـد عبـد الـرحمن الـداخل ىـي التـي سـنقف كان
عنــدىا ، وذلــك ألىميتيــا الشــديدة فــي اىميــة االنفصــال الــذي حــدث لؤلنــدلس عــن الخالفــة العباســية ، وىــذه 

داخل م ( ، أي بعـد حـوالي ثمـان سـنوات مـن تـولي عبـد الـرحمن الـ ٖٙٚىــ/  ٙٗٔالثورة حدثت في سنة ) 
 ،   (ٗٔ)حكم األندلس، وقام بيا رجل ُيدع  العالء بن مغيث الحضرمي

كــان الخميفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور قــد راســل العــالء بــن مغيــث الحضــرمي كــي يقتــل عبــد 
 الرحمن بن معاوية ، ومن ثم يضم األندلس إل  أمالك الخالفة العباسية ، 

وىـي البمـد  -ا طبيعًيـا بالنسـبة لـو ذ إذ يريـد ضـم بـالد األنـدلس وبالنسبة ألبي جعفر المنصور فيذا يعّد أمـرً 
الوحيـد المنشــق مـن بــالد المسـممين ليعــود بـو إلــ  حظيــرة الخالفـة العباســية الكبيـرة، فجــاء العـالء بــن مغيــث 
الحضرمي من بالد المغرب العربي وعبر بالد األنـدلس، ثـم قـام بثـورة ينـادي فييـا بـدعوة العباسـيين، ويرفـع 

 .(٘ٔ)ة السوداء التي أرسميا لو الخميفة أبو جعفر المنصورالراي
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لم يتوان عبد الرحمن الداخل ، فقامت لذلك حـرب بـين العـالء بـن مغيـث الحضـرمي وعبـد الـرحمن 
بــن معاويــة، وكعادتــو فــي قمــع الثــورات انتصــر عميــو عبــد الــرحمن بــن معاويــة، ووصــمت األنبــاء إلــ  أبــي 

عبـد الـرحمن الـداخل قـد ىـزم جـيش العـالء الحضـرمي ىزيمـة منكـرة،  جعفر المنصور، وكان في الحـ  بـأن
 وأن العالء بن مغيث الحضرمي قد ُقتل.

يريــد أنــو  -وىنــا قــال أبــو جعفــر المنصــور: َقْتَمَنــا ىــذا البــائس  يعنــي العــالء بــن مغيــث الحضــرمي 
مـن مطمـع ) يعنـي عبـد  قتمو بتكميفو إيـاه بحـرب عبـد الـرحمن بـن معاويـة ،  ثـم قـال: مـا لنـا فـي ىـذا الفتـ 

الرحمن بن معاويـة (، الحمـد ب الـذي جعـل بيننـا وبينـو البحـر ومنـذ ىـذه المحظـة والدولـة العباسـية لـم تفكـر 
لحظًة واحدة في استعادة بالد األندلس ، بـل إن أبـا جعفـر المنصـور الخميفـة العباسـي ىـو الـذي سـّم  عبـد 

تير بو بعد ذلك، فقد كـان أبـو جعفـر المنصـور جالًسـا الرحمن بن معاوية بصقر قريش وىو المقب الذي اش
مع أصحابو فسأليم: أتدرون من ىو صقر قريش؟ فقالوا لو ك: ىو أنت ،  فقال ليم : ال فعّددوا لو أسماء 
حت  ذكروا لو معاوية وعبد الممـك بـن مـروان مـن بنـي أميـة فقـال أيضـا: ال. ثـم أجـابيم قـائال: بـل ىـو عبـد 

دخــل األنــدلس منفــرًدا بنفســو ، مؤّيــًدا برأيــو ، مستصــحًبا لعزمــو، يعبــر القفــر ويركــب الــرحمن بــن معاويــة ، 
البحر حت  دخل بمًدا أعجمًيا فمّصر األمصار وجّند األجناد ، وأقام ممًكا بعد انقطاعو بحسـن تـدبيره وشـدة 

 عزمو، وىكذا كان أبو جعفر المنصور العباسي معجًبا بخصمو عبد الرحمن بن معاوية 
 حث الثانيالمب

 اوال : عبد الرحمن الداخل وبناء دولته الجديدة
حين استتّب األمر لَعْبد الرَّْحَمن الدَّاِخل في أرض األندلس، وبعد أن انتي  نسبًيا مـن أمـر الثـورات 

 بدأ يفكر فيما بعد ذلك، فكان أن اىتم باألمور الداخمية لمبالد اىتماًما كبيًرا، فعمل عم  ما يمي :
 أ بإنشاء جيش قويأواًل: بد

 وفي بنائو لجيشو الجديد عمل عم  ما يمي:
 ( اعتمد في تكوين جيشو عم  العناصر التالية:ٔ
اعتمد في األساس عم  عنصر الموّلدين، وىم الذين نشأوا  نتيجة انصيار وانخراط الفاتحين بالسكان  -أ 

 األصميين من أىل األندلس، وكانوا يمّثمون غالبية بالد األندلس .
اعتمد كذلك عم  كل الفصائل والقبائل الموجودة في بالد األندلس، فضّم إليو كل الفصائل المضرية   -ب 

سواء أكانت من بني أمية أو من غير بني أمية ، وضّم إليو كل فصائل البربر، كما كان يضّم إليو رؤوس 
و اليمنيـين مـع عممـو بـأن أبـا الصـباح ، بل إنو ضـم إليـ(ٙٔ)القوم ويتأّلفيم فيكونون عوامل مؤّثرة في أقواميم 
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اليحصبي كان قد أضمر لو مكيدة ، األمر الذي جعمو يصبر عميو حت  تمكـن مـن األمـور تماًمـا ثـم عزلـو 
 .(ٚٔ)بعد إحدى عشرة سنة من توّليو الحكم في البالد  -كما ذكرنا  -
ْبـد الـرَّْحَمن الـدَّاِخل مـن كذلك اعتمـد عمـ  عنصـر الصـقالبة ، وىـم أطفـال نصـارى كـان قـد اشـتراىم عَ  -ج 

 (ٛٔ) أوروبا، ثم قام بتربيتيم وتنشئتيم تنشئة إسالمية عسكرية صحيحة.
وبرغم قدوم َعْبد الرَّْحَمن الدَّاِخل إل  األندلس وحيًدا، فقد وصل تعداد الجيش اإلسالمي في عيده إل  مائة 

تـي ظمّــت عمـاد الجــيش اإلسـالمي فــي ألـف فـارس غيــر الرّجالـة، مشــّكل مـن كــل ىـذه العناصـر الســابقة، وال
 . (ٜٔ)األندلس لدى أتباع وخمفاء وأمراء بني أمية من بعده

( أنشأ  ُدوًرا لؤلسمحة، فأنشأ مصانع السيوف ومصانع المنجنيق، وكان من أشير ىذه المصـانع مصـانع ٕ
 طميطمة ومصانع برديل.

مـن مينـاء كـان منيـا مينـاء طرطوشـة وألمريـة  ( نشأ أيًضا أسطواًل بحرًيـا قوًيـا، باإلضـافة إلـ  إنشـاء أكثـرٖ
شبيمّية وبرشمونة وغيرىا من الموانئ  .(ٕٓ) وا 

( كان يقّسم ميزانية الدولة السنوية إل  ثالثة أقسام: قسم ينفقو بكاممو عم  الجـيش، والقسـم الثـاني ألمـور ٗ
ان يّدخره لنوائب الزمان غير الدولة العامة من مؤٍن ومعماٍر ومرتباٍت ومشاريَع وغير ذلك، والقسم الثالث ك

 المتوقعة.
 ثانيا: َأْوَل  العمَم والجانَب الدينَي اىتماًما بالًغا:

 أعط  َعْبد الرَّْحَمن الدَّاِخل العمم والجانب الديني المكانة الالئقة بيما، فعمل عم  اآلتي:
 نْشر العمم وتوقير العمماء. -
 .(ٕٔ)اىتّم بالقضاء وبالحسبة -
أعمالو في الناحية العمرانية بناء مسجد قرطبة الكبير، والذي أنفق عم  بنائو ثمانين ألًفا  كان من أعظم -

، وقــد تنــافس الخمفــاء مــن بعــده عمــ  زيــادة حجمــو حتــ  تعاقــب عمــ  اكتمالــو فــي (ٕٕ)مــن الــدنانير الذىبيــة 
 شكمو األخير ثمانية من خمفاء بني أمّية.

 
 

 ي :ثالثا: العناية الكبيرة بالجانب الحضار 
 ويبرز ذلك في الجوانب التالية:
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 ،(ٖٕ)اىتمامو الكبير بالعمارة ، وتشييد الحصون والقالع والقناطر  -
 بإنشاء دور لسك النقود اإلسالمية في األندلس .  -
إنشـــائو الرصـــافة، وىـــي مـــن أكبـــر الحـــدائق فـــي اإلســـالم، وقـــد أنشـــأىا عمـــ  غـــرار الرصـــافة التـــي كانـــت  -

ه ىشام بن عبد الممـك وقـد أتـ  ليـا بالنباتـات العجيبـة مـن كـل بـالد العـالم ، والتـي بالشام، والتي أسسيا جد
 إن كانت تنجح زراعتيا فإنيا ما تمبث أن تنتشر في كل بالد األندلس.

  .(ٕٗ)رابعا: حماية حدود دولتو من أطماع األعداء 
 ثانيا : ختم عسكري  لؤلمير عبد الرحمن الداخل 

الداخل فقد حصمنا  في احد المتاحف عم  ختم اسالمي منشورعم   قبل البدء بدراسة مسكوكات
( لؤلمير عبد الرحمن الداخل ومن المعروف ان الداخل لم يتخذ لقب ٕ٘موقع لممسكوكات االسالمية)

( في المسممين ( وانما اتخذ لقب األمير واسس بذلك ألمارة اموية في (الخميفة ) خميفة الرسول محمد 
بالداخل ألنو اول من دخل األندلس حاكمًا من بني امية كما لقب باألمام ولقب   االندلس وكذلك لقب

)بسمطان االندلس ( و ) األول ( ألنو اول من حمل لقب عبد الرحمن ولقب بصقر قريش ولقب ايضا  ) 
(  ٕٙبأبن الخالئف ( اي ابن الخمفاء األمويين والختم الذي نحن بصدد دراستو يحمل لقب االمير)

 ىذا الختم كما يمي ونصوص 
 

 الظير الوجو
 لؤلمير                   

 مركز الوجو/  عبد الرحمن بنـــــ
 معويو جيش فيـــــ             
 سبيل الـمو ال يغمب            

 وال ييـــــــــــزم               
 

  
 مركز الظير/   نقش زخارف نباتية اسالمية    

 
 
 

 (  ٔشكل رقم ) 
 

ذا الختم وكما يبدو من نصوصو الواردة اعاله عسكريا صرفا خاصا بالجيش الذي اسسُو عبد ى
الرحمن الداخل ويستخدم كما يبدو لممخاطبات والمراسالت ويطبع بو او يختم بو عم  القراطيس لما 

ب ال يصدر من قرارات عسكرية يقوم باتخاذىا االمير الداخل وىو يحتوي عم  نــــص ) جيش في سبيل ا
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ُيغمب وال ُييزم ( ال ُيغمب بضم الياء وال ُييزم ايضا بضم الياء والمراد منو ان ىذا الجيش ُأعده الداخل 
لمجياد في سبيل اب وما دام ىذا الجيش  في سبيل اب فأن ىذا الجيش ال ُييزم وال يمكن االنتصار عميو 

ىنا ان الداخل استغل عقيدة الجياد في سبيل اب وىي عقيدة الجياد االسالمية المعروفة ويمكن ان نصفيا 
 ألغراض سياسية ليكون الجيش الذي يقاتل بو ينضوي عم  عقيدة قتالية ثابتو ال تزعزع .

 م  (ٛٛٚ - ٙ٘ٚىـ  / ٕٚٔ – ٖٛٔ(  ) حكم ٕٚثالثا :  دراىم األمير الداخل)
ام لم تحض بتنوع كبير اثناء الدراىم الفضية العربية األسالمية المضروبة باالندلس  بشكل ع    

امارة عبد الرحمن الداخل  بل كانت قوالب السك متشابيو عم  مر سنوات حكم الداخل واألختالف البسيط 
التي تحف بالوجو وعم  جانب الظير، كذلك لم تحمل  (ٕٛ)في شكل الخط الكوفي أو في نظام الحمقات

لمدن اإلسالمية في االندلس  كما عيدناه في الدراىم اسماء الخمفاء او االمراء األمويين او اسماء والة ا
العربية اإلسالمية المضروبة عم  الطراز الساساني في العراق والشام التي حممت اسم الحجاج بن يوسف 

وغيرىم ، فقد اقتصرت الدراىم (ٜٕ)وبشر بن مروان والخوارج مثل قطري بن الفجاءة وعطية بن االسود
رات اإلسالمية اضافة ال  ذكر التاريخ ومدينة السك ) األندلس ( عم  جانب االندلسية  عم  ذكر المأثو 

الوجو ، وعم  جانب الظير حممت في الوسط ) سورة اإلخالص تبدأ من  ، اب احد ........ ( وعم  
طوق الظير )محمد رسول اب ارسل باليدى ............ ( واستمر ىذا الطراز وىذا النوع من القوالب 

راىم االمير الداخل   وكما ما ىو مبين في المثال التالي ألول درىم معرب ضرب في سنة ) عم  د
 م ( من ، وقد حمل النصوص اآلتية :  ٕٙٚىـ / ٘ٗٔ

 م (  ٕٙٚىـ /  ٘ٗٔدرىم مضروب باألندلس سنة)  -
 الظير الوجو

 ال الو اال
 وحدهالمـو مركز الوجو/       

 ال شريك لو
 

ىذا الدرىم باألندلس في  الطوق/بسم اب ضرب
 سنة  خمس واربعين ومئة    

 اب احد اب
 مركز الظير/    الصمد لم يمد و

 لم يولد ولم يكن                
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره المشركون

، غم  8ٜٕٛ( ، الوزن ٕشكل ) (ٖٓ)درىم 
 ممم  ٖٓالقطر 
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وىذا الدرىم يزدان بموحة خطية جميمة في ثالث اسطر من الخط الكـوفي عمـ  الوجـو والطـوق يـذكر مدينـة 
الضرب وىذا النصوص محاطـة بـثالث دوائـر مسـننة وامـا الظيـر فيتوسـط المركـز سـورة االخـالص وتحـيط 

صــوص ايضــا دوائــر مســننة بســورة االخــالص دائــرة مســننة تفصــل نصــوص الطــوق و وتــدور حــول ىــذه الن
وتتــــوزع ســــت حمقــــات صــــغيرة عمــــ  لغــــرض زخرفــــي وجمــــالي وىــــي بيــــذا تشــــابو الــــدراىم االمويــــة المعربــــة 

 المضروبة بدمشق او الكوفة .
 م ( ٖٙٚىـ /  ٙٗٔدرىم مضروب باالندلس سنة )  -

 الظير الوجو
 ال الو اال

 وحدهالمـو مركز الوجو/       
 ال شريك لو

رب ىذا الدرىم باالندلس الطوق/بسم اب ض
 سنة ست واربعين ومائة

 اب احد اب
 مركز الظير/    الصمد لم يمد و

 لم يولد ولم يكن             
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره المشركون

غم ،  8ٕٛٓ( ، الوزن ٖشكل ) (ٖٔ) درىم
 ممم ٕٚالقطر 

 
 م ( ٜٙٚىـ /   ٕ٘ٔدرىم مضروب باالندلس سنة )  -

 الظير الوجو
 ال الو اال

 وحدهالمـو مركز الوجو/       
 ال شريك لو

الطوق/بسم اب ضرب ىذا الدرىم باالندلس 
 سنة اثنين وخمسين ومائة

 اب احد اب
 مركز الظير/    الصمد لم يمد و

 يولد ولم يكن لم             
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 المشركون الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره

غم ،  8ٜٕٙ( ، الوزن ٗشكل ) (ٕٖ)درىم 
 ممم ٕٛالقطر 
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 م ( ٙٛٚىـ /  ٓٚٔدرىم مضروب باألندلس سنة )  -

 الظير الوجو
 ال الو اال

 حدهو المـو مركز الوجو/       
 ال شريك لو

الطوق/بسم اب ضرب ىذا الدرىم باالندلس 
 سنة سبعين ومئة

 اب احد اب
 مركز الظير/    الصمد لم يمد و

 لم يولد ولم يكن                
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره المشركون

غم ، القطر  8ٕ٘ٓ( ، الوزن ٘شكل )(ٖٖ)درىم 
 ممم ٕٚ
 

 
 م (  ٚٛٚىـ /  ٔٚٔدرىم مضروب باالندلس سنة )  -

 الظير الوجو
 ال الو اال

 وحدهالمـو مركز الوجو/       
 ال شريك لو

الطوق/بسم اب ضرب ىذا الدرىم باألندلس 
 سنة احدى وسبعين ومئة

 اب احد اب
 مركز الظير/    الصمد لم يمد و

 لم يولد ولم يكن                
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 الحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره المشركون

، القطر  8ٕٗ٘الوزن ( ، ٙشكل ) (ٖٗ)درىم 
 ممم ٕ٘

 
 
 
 م (  ٛٛٚىـ /  ٕٚٔدرىم مضروب باالندلس سنة  )  -
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 الظير الوجو
 ال الو اال

 وحدهالمـو      مركز الوجو/  
 ال شريك لو

 
الطوق/بسم اب ضرب ىذا الدرىم باألندلس 

 سنة اثنين وسبعين ومئة

 اب احد اب
 مركز الظير/  الصمد لم يمد و

 لم يولد ولم يكن               
 لو كفوًا احد 

الطوق/ محمد رسول اب ارسمو باليدى ودين 
 ونالحق ليظيره عم  الدين كمو ولو كره المشرك

غم ، القطر  8ٕٛٓ( ، الوزن ٚشكل) (ٖ٘)درىم
 ممم  ٕٛ

 الخاتمة واالستنتاجات 
اوال: لعبت المسكوكات التي قام بضربيا االمير االموي عبد الرحمن الـداخل دورا اعالميـا وذلـك مـن خـالل 

ول العـودة حمميا لممأثورات االسـالمية مثـل سـورة التوحيـد والشـيادتين فـي مقابـل العقيـدة المسـيحية التـي تحـا
 بالمجتمع االسباني

ثانيـا :حافظـت المسـكوكات التــي قـام بسـكيا الــداخل عمـ  قالـب واحــد وىـو نفـس القالــب السـائد اثنـاء خالفــة 
 االمويين في العالم االسالمي من حيث الشكل والقالب 

وانمـا اكتفـت  ثالثا : لم تحمل المسكوكات االسالمية اسم االمير عبد الرحمن الداخل او اسـماء والة وغيـرىم
 بذكر تاريخ ومدينة السك االندلس 

رابعــا : يبــدو ان مدينــة الســك الوحيــدة ىــي االنــدلس وممــا يعنــي مركزيــة الســك عمــ  عكــس خالفــة العصــر 
االموي حيث نجد ان المسكوكات وخاصة الدراىم حممت العديد من اسـماء المـدن مثـل مـرو والـري والكوفـة 

 (ٖٙ)ووغيرىا من االسماء 
م نعثــر عمــ  دنــانير ذىبيــة مــن خــالل مــدة حكــم عبــد الــرحمن الــداخل او فمــوس نحاســية ومــن خامســا : لــ

المعــروف ان الدولــة العربيــة االســالمية تــداولت ثالثــة فئــات مــن المســكوكات ىــي الــدنانير الذىبيــة والــدراىم 
 الفضية والفموس النحاسية .

الذي شاع ابان مدة العصر الراشدي  سادسا : تميزت الدراىم الواردة في البحث بحمميا الخط الكوفي
عم  (ٖٚ)والعصر االموي والذي يتميز بالدقة  والرصانة ويميل ال  الميونة اكثر ، وقد اطمق المختصون

الخط الكوفي خالل العصر الراشدي والعصر االموي بشكل عام الخط الكوفي البسيط او الكوفي البدائي 
فة ولم يمحقو أي تظفير او تزىير ويميل نحو التأنق وذلك لخموه من أي ضرب من ضروب الفن والزخر 
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والميونة دون ان تدخل عميو أي زيادات او زخارف نباتية ، ويقوم عم  اصول ىندسية حيث تمتقي 
الحروف اليندسية العمودية مع الحروف الممتدة المنبسطة  ويمتاز الخط الكوفي البسيط بشكل عام  في 

 . ببعض السمك والقصر وتقارب حروفو ال  بعضيا القرن الثاني اليجري في االندلس
 المصادر والمراجع 

، تحقيــق احمــد مختــار العبــادي ومحمــد ابــراىيم الكنــاني ، الــدار  ٖابــن الخطيــب ، لســان الــدين : اعمــال االعــالم ، ج  .ٔ
 .  ٕٜٙٔالبيضاء 

 . ٜٛ٘ٔس الطباع ، ابن القوطية ،عمر بن عبد العزيز :  تاريخ افتتاح االندلس ، تحقيق عبد اب اني .ٕ
 ٕٜٙٔابن حزم ،عمي بن احمد  االندلسي : جميرة انساب العرب تحقيق عبد السالم ىرون  . دار المعارف القاىرة  .ٖ

. 
 .  ٖٜٛٔابن حيان ، ابو مروان بن خمف : المقتبس في اخبار بمد االندلس تحقيق عبد الرحمن الحجي ،  .ٗ
يخ االنــدلس والمغــرب ، تحقيــق ، س كــوالن وبروفنســال ، بيــروت ، ابــن عــذاري ، المراكشــي : البيــان المغــرب فــي تــار  .٘

ٜٖٔٛ . 
الجبـــوري ، يحـــي وىيـــب : الخـــط والكتابـــة فـــي الحضـــارة العربيـــة االســـالمية ، دار الغـــرب االســـالمي ، بيـــروت لبنـــان ،  .ٙ

ٜٜٔٗ . 

بغــداد ، كميــة االداب حــاتم ، صــالح ىــاتف : نقــود القــرن االول اليجــري الســابع المــيالدي . اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة  .ٚ
 . ٕٗٔٓقسم االثار ، 

 . ٕٜٛٔالحايك ، سيمون : عبد الرحمن الداخل صقر قريش ،بيروت  .ٛ

الحسيني ، حسين فرج : النقوش الكتابية عم  العمائر في مصر ، تقديم اسماعيل سراج الدين ، دراسات فـي الخطـوط  .ٜ
 ، االسكندرية .  ٕٚٓٓ،  ٗعدد ، 

لبيزنطية والساسانية المتداولة في العــراق حت  أواخـر عيـد عبـد الممـك بـن مـروان ، مجمـة الشيخ ، عمي : المسكوكات ا .ٓٔ
   ٕٕٔٓكانون األول  ٕالعدد / ٕمركز بابل لمدراسات الحضارية والتاريخية ، المجمد/ 

 
تعميم العـالي حميد ، عبد العزيز و القيسي ، ناىض عبد الرزاق  ، والعبيدي ،صالح  : الخط العربي ، مطبعة وزارة ال .ٔٔ

 .ٜٜٓٔ، الموصل 
 . ٕٜٔٔالخطاب ، الزمخشري : جار اب ابي القاسم : اساس البالغة ، دار الكتب المصرية  .ٕٔ
 .  ٖٕٓٓالخمف ، سالم بن عبد اب :  ُنظم حكم االمويين ورسوميم باألندلس  و الرياض ،  .ٖٔ

 .  ٜٜٛٔخمية ، الرشيد ، بغداد الدوري ، ابراىيم ياس : عبد الرحمن الداخل وسياستو الخارجية والدا .ٗٔ
دي شـــازو و ميشـــل بينســـي : والة العـــراق ونظـــام الحمقـــات عمـــ  الـــدراىم األمويـــة ، ترجمـــة عبـــد العزيـــز حميـــد ، مجمـــة  .٘ٔ

 .   ٕٚٓٓ، الييأة العامة لآلثار والتراث ،   ٚٔ  - ٙٔالمسكوكات عدد 
 .ٚٔ، ص  ٕٗٓٓىرة رمضان ، عاطف منصور : موسوعة النقود في العالم االسالمي ، القا .ٙٔ
 . ٕٛٓٓعباس ، رضا ىادي : االندلس رحمة في التاريخ والحضارة ، بغداد  .ٚٔ
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 . ٜٜٛٔالعميد ، طاىر مظفر : اثار المغرب  واالندلس ، بغداد  .ٛٔ
 . ٕٓٓٓالفراء ، ابي يعمي محمد بن الحسين : االحكام السمطانية ، تحقيق ، محمد حامد الفقي ، بيروت ،  .ٜٔ
 .  ٛ، مجمة المؤرخ العربي ، عدد  ٜٛٚٔار االسالمية في االندلس ، بغداد ، فكري ، احمد : .االث .ٕٓ

 . ٜٛٙٔالقيرواني ، الرقيق ابو اسحق ابراىيم : تاريخ افريقية والمغرب ، تحقيق المنجي الكعبي ، تونس  .ٕٔ

 م  .  ٜ٘ٙٔالمسعودي ، عمي بن الحسين : التنبيو واالشراف ، بيروت  .ٕٕ
ح الطيب من غصن االندلس الرطيب ،تحقيق احسان عباس ،  دار صادر ، بيروت المقري ، احمد بن محمد : نف .ٖٕ

ٜٔٙٛ . 

 . ٜٓٛٔمؤنس ، حسين : معالم تاريخ المغرب واالندلس ، القاىرة  .ٕٗ
 . ٖٜٛٔالنباىي ، ابو الحسن بن عبد اب : تاريخ قاة االندلس ، بيروت  .ٕ٘
 

 المالحق
 اوال: الخارطة
 ثانيا: الصور

 
 سخارطة بالد االندل
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ختم من عهد االمري عبد الرمحن بن معاوية منقوش عليه لالمري عبد الرمحن بن معاوية ال 
 ( 1يغلب وال يهزم  شكل ) 

 ( 2شكل )  هجرية 145درهم االمير عبد الرحمن الداخل مضروب سنة 
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 (  3هجرية شكل )  146اخل مضروب سنة درهم االمري عبد الرمحن الد

 (  4هجرية شكل )  152درهم االمري عبد الرمحن الداخل مضروب سنة 
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 (  5هجرية شكل )  171درهم االمري عبد الرمحن الداخل مضروب سنة 

 (  6شكل )  هجرية 171درهم االمير عبد الرحمن الداخل مضروب سنة 
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 -اليوامش :
                                                 

، و ينظر الشيخ ، عمـي ٙٔ، ص   ٕٗٓٓرمضان ، عاطف منصور : موسوعة النقود في العالم االسالمي ، القاىرة  - ٔ
ات : المسكوكات البيزنطية والساسانية المتداولة في العــراق حت  أواخر عيد عبد الممك بن مروان ، مجمة مركز بابـل لمدراسـ

 .                                                            ٜٕٕ، ص   ٕٕٔٓكانون األول  ٕالعدد / ٕالحضارية والتاريخية ، المجمد/ 

 حت  أواخر عيد عبد الممك بن مروان.
 .ٚٔ، ص  ٕٗٓٓرمضان ، عاطف منصور : موسوعة النقود في العالم االسالمي ، القاىرة  - ٕ

 ٔٛٔ.ص ٕٓٓٓء ، ابي يعمي محمد بن الحسين : االحكام السمطانية ، تحقيق ، محمد حامد الفقي ، بيـروت ، الفرا  - ٖ
 . 

 .ٖٔ،ص  ٜٜٙٔ، بغداد ،  ٔالحسيني ، محمد باقر ، تطور النقود العربية االسالمية ، ط .ٖٙ - ٗ

 .ٔٔرمضان ، عاطف منصور : مصدر سابق ، ص  - ٘

م  ( قــرب نيــر الــزاب األكبــر، وىــو أحــد  ٓ٘ٚىـــ /   ٕٖٔفــي جمــادي االخــرة مــن عــام)   وقعــت معركــة الــزاب الكبــرى  - ٙ
روافــد نيــر دجمــة، ويقــع فــي شــمال العــراق. وقعــت المعركــة بــين عبــد اب بــن عمــي بــن عبــد اب وىــو عــم أبــو العبــاس عبــد اب 

ين الموصـل وأربيـل فـانيزم جـيش مـروان السفاح ومروان بن محمـد الخميفـة األمـوي. حيـث التقـي الجيشـان فـي منطقـة الـزاب بـ
وبمقتمـة انتيـت عمميـًا الخالفـة األمويـة   وفر إل  مصر حث قتل فـي مدينـة أبـ  صـير فكـان آخـر ممـوك بنـي أميـة فـي الشـام.

 (  7شكل )  هجرية 172وب سنة درهم االمير عبد الرحمن الداخل مضر
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ولذلك تعد إحدى المعـارك الفاصـمة فـي التـاريخ اإلسـالمي، ولـم ينجـو مـن األمـوين إال عبـد الـرحمن بـن معاويـة بـن ىشـام بـن 
مك الممقب بعبد الرحمن الداخل الـذي فـر إلـ  األنـدلس وأسـس الدولـة األمويـة بيـا ، المسـعودي ، عمـي بـن الحسـين : عبد الم

 .  ٖٖٓم ، ص  ٜ٘ٙٔالتنبيو واالشراف ، بيروت 

ابــن عــذاري ، المراكشــي : البيــان المغــرب فــي تــاريخ االنــدلس والمغــرب ، تحقيــق ، س كــوالن وبروفنســال ، بيــروت ،   - ٚ
 . ٖٙص  ، ٖٜٛٔ

عبــد الــرحمن بــن معاويــة بــن ىشــام بــن عبــد الممــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي العاصــي . األميــر األمــوي المروانــي  - ٛ
الــداخل إلــ  األنــدلس  وىــو أول مــن تممــك األنــدلس . وذلــك أنــو ىــرب وانفمــت مــن بنــي العبــاس عنــد اســتيالئيم عمــ  الممــك 

ندلسـي أن عبـد الـرحمن بـن معاويـة الـداخل لمـا سـار ىاربـا مـن مصـر صـار وىاجر إل  المغـرب فـروى جـابر بـن عبـد اب األ
إل  أرض برقة فأقام بيا خمس سنين ثم رحل منيا يريد األندلس فدخل بدر مواله يتجسـس عـن األخبـار فقـال لممضـرية : لـو 

من بــن معاويــة فــأتوه فبــايعوه وجـدتم رجــال مــن أىــل الخالفــة أكنــتم تبايعونـو قــالوا : وكيــف لنــا بــذلك فقــال بــدر : ىـذا عبــد الــرح
فــولي عمــييم ثالثــا وثالثــين ســنة ثــم ولــي ابنــو مــن بعــده  قــال : ودخولــو األنــدلس فــي ســنة تســع وثالثــين ومائــة وكــان يوســف 
الفيــري أول مــن قطــع الــدعوة عــنيم ، وكــان مــن قبمــو يــدعون لولــد عبــد الممــك بــن مــروان بالخالفــة فأبطــل يوســف ذلــك ودعــا 

الــرحمن الــداخل إلــ  األنــدلس قاتــل يوســف واســتول  عمــ  الــبالد ثــم قــال : بمغنــا أن عبــد الــرحمن بــن لنفســو فممــا دخــل عبــد 
معاوية لما توجو إل  يوسف الفيري عدى إل  الجزيرة فنزليـا فاتبعـو أىميـا فمضـ  فـي عسـكر إلـ  إشـبيمية فأطاعـو أىميـا ثـم 

ما رأى يوسـف العسـاكر قـد أظمتـو ىـرب إلـ  دار الشـرك مض  إل  قرطبة فاستول  عمييا فكان كمما قصد مدينة بايعوه ،  فم
فتحصن ىناك فغزاه فيما بعـد عبـد الـرحمن الـداخل فوقعـت نفـرة فـي عسـكره فـانيزم ورجـع عبـد الـرحمن مظفـرا منصـورا وجعـل 

 لمن يأتيو برأس يوسف ماال فأتاه رجل من خاصة يوسف برأسو وقيل مات بسجنو ، 

ن بالشام سنة ثالث عشرة ومائة ودخل األندلس في ذي القعدة سـنة ثمـان وثالثـين ومائـة وولد األمير أبو المطرف عبد الرحم
فقامــت معــو اليمانيــة وحــارب يوســف عبــد الــرحمن الفيــري متــولي األنــدلس فيزمــو وأســتول  عمــ  قرطبــة يــوم النحــر مــن العــام 

، تحقيـق احمـد مختـار  ٖاالعـالم ، ج  نفسو وعاش إل  سنة اثنتين وسبعين ومائة ، ، ابن الخطيـب ، لسـان الـدين : اعمـال
فمـا بعـد ،  ولممزيـد ينظـر ، الـدوري ، ابـراىيم يـاس : عبـد  ٚ، ص  ٕٜٙٔالعبادي ومحمد ابراىيم الكناني ، الـدار البيضـاء 

فمــا بعــد و عمــي ، ادىــم : صــقر قــريش ،  ٕ٘، ص ٜٜٛٔالــرحمن الــداخل وسياســتو الخارجيــة والداخميــة ، الرشــيد ، بغــداد 
 .   ٜٖص   القاىرة ،

 . ٖٓٔ، ص ٜٛٙٔالقيرواني ، الرقيق ابو اسحق ابراىيم : تاريخ افريقية والمغرب ، تحقيق المنجي الكعبي ، تونس  - ٜ
 . ٕٖٔالقيرواني  : تاريخ افريقية والمغرب، ص  - ٓٔ
، بيروت  المقري ، احمد بن محمد : نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ،تحقيق احسان عباس ،  دار صادر  - ٔٔ

 . ٜٖٔ، ص  ٔ، ج ٜٛٙٔ
الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن جده قاتل الحسين عميو السالم دخل االندلس في جيش بم  بن بشر  - ٕٔ

غمب عم  امر والي االندلس يوسف الفيري حت  اصبح ىو الحاكم الفعمي توفي الصميل في سجن عبد الرحمن الداخل 
م ،عمي بن احمد  االندلسي : جميرة انساب العرب تحقيق عبد السالم ىرون  . دار م ( ، ابن حز  ٕٙٚىـ / ٘ٗٔسنة ) 

 .ٕٕٔ، ص ٔ، ج ٕٜٙٔالمعارف القاىرة 



 
 – 131دراهم األمير االموي عبد الرحمن الداخل المضروبة باألندلس                د. اياد كاظم هادي

                                              م                     711 - 756هـ  / 172

 

554 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2016التاسع عشر: العدد 

                                                                                                                                                         

 . ٕٓ٘، ص  ٜٓٛٔمؤنس ، حسين : معالم تاريخ المغرب واالندلس ، القاىرة  - ٖٔ
 .فما بعد   ٖٓٔ، ص  ٕٜٛٔالحايك ، سيمون : عبد الرحمن الداخل صقر قريش ،بيروت  - ٗٔ
 .  ٖٖٔالحايك ، سيمون : عبد الرحمن الداخل صقر قريش، ص  - ٘ٔ
 . ٕٙ، ص  ٕٛٓٓعباس ، رضا ىادي : االندلس رحمة في التاريخ والحضارة ، بغداد - ٙٔ
 فما بعد. ٚٛٗ، الرياض ، ص  ٖٕٓٓالخمف ، سالم بن عبد اب :  ُنظم حكم االمويين ورسوميم باألندلس ،  - ٚٔ
 فما بعد  . ٜٓٗعبد اب :  المصدر نفسو، ص الخمف ، سالم بن  - ٛٔ
  ٕٕٗ، ص ٖٜٛٔابن حيان ، ابو مروان بن خمف : المقتبس في اخبار بمد االندلس تحقيق عبد الرحمن الحجي ،  - ٜٔ
 ، 
 فما بعد. ٜٜ٘، الرياض ، ص  ٖٕٓٓالخمف ، سالم بن عبد اب :  ُنظم حكم االمويين ورسوميم باألندلس ،  - ٕٓ
 ٛ٘، ص  ٜٛ٘ٔوطية ،عمر بن عبد العزيز :  تاريخ افتتاح االندلس ، تحقيق عبد اب انيس الطباع ، ابن الق- ٕٔ

 .  ٗٗ، ص  ٖٜٛٔوالنباىي ، ابو الحسن بن عبد اب : تاريخ قاة االندلس ، بيروت 
 عم  الرغم من اننا لم نعثر عم  دنانيير ذىبية حممت تاريخ ضرب من عيد االمير الداخل . - ٕٕ
 فما بعد .  ٕٚ، ص  ٛ، مجمة المؤرخ العربي ، عدد ٜٛٚٔفكري ، احمد : .االثار االسالمية في االندلس،بغداد،- ٖٕ
 .ٖٜٔ، ص  ٜٜٛٔالعميد ، طاىر مظفر : اثار المغرب  واالندلس ، بغداد - ٕٗ
 وقد حصمنا عم  صورة ليذا الختم  من خالل مراسمة الموقع االلكتروني - ٕ٘

WWW. Coins of al-Andalus Tonegawa . collection.COM )  ) 
اِوُر الجمع : ُأَمراُء ، َأميراٌت اأَلميُر : َمن َيَتولَّ  اإلمـارة اأَلميـُر مـن ُوِلـد فـي بيـت اإلمـارة والجمـع : ُأَمـراء اأَلميـُر الُمشـ - ٕٙ

ـــو الخميفـــة ا ـــك دولـــة إســـالمّية وأّول مـــن ُلق ـــب ب ـــة المســـممين أو مم ـــر المـــؤمنين : لقـــب لخميف ـــن الخطـــاب ، أمي ـــاني عمـــر اب لث
 . ٜٔ، ص  ٔ، ج  ٕٜٔٔالزمخشري : جار اب ابي القاسم : اساس البالغة ، دار الكتب المصرية 

بعـد البحــث فــي المصـادر والمراجــع حــول مســكوكات عبـد الــرحمن الــداخل لـم نجــد ىنــاك مــا يشـير الــ  ىــذا الموضــوع  - ٕٚ
ي بغـداد وذلـك بدراسـة مجموعـة مـن مسـكوكات الـداخل وعميـو نتقـدم بالشـكر لذلك ارتئينا االستعانة بالمتحف العراقي الكائن فـ

الجزيل والتقدير ال  القائمين عم  المتحف العراقي لتعاونيم في اخراج المسكوكات والسماح لنا بقراءتيـا ودراسـتيا وتصـويرىا 
نصـوص الـدراىم الـواردة بالبحـث )  وقد اعانني الباحث والزميل الدكتور صالح ىاتف حاتم المختص في عمم النميات لقـراءة

 الباحث ( 

دي شــازو و ميشــل بينســي : والة العــراق ونظــام الحمقــات عمــ  الــدراىم األمويــة ، ترجمــة عبــد العزيــز حميــد ، مجمــة  - ٕٛ
 .   ٕٗ، ص  ٕٚٓٓ، الييأة العامة لآلثار والتراث ،   ٚٔ  - ٙٔالمسكوكات عدد 

ة الــ  اطروحــة الــدكتوراه لمباحــث حــاتم ، صــالح ىــاتف : نقــود القــرن االول لممزيــد حــول ىــذه التفاصــيل يرجــ  العــود - ٜٕ
 فما بعدىا. ٙٙٔ، ص  ٕٗٔٓالثار ، اليجري السابع الميالدي . اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية االداب قسم ا

 مس ( ٕٛٛٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٖٓ

 مس ( ٕٛٛٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٖٔ
 مس ( ٜٕٚٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٕٖ
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 مس ( ٕٓٛٚٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٖٖ
 مس ( ٕٔٛٚٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٖٗ
 مس ( ٜٕٛٚٚٛٔالمتحف العراقي )  -ٖ٘
  فما بعد . ٓٛٔحاتم ، صالح ىاتف : مصدر سابق ، ص  - ٖٙ
ات فـــي الحســيني ، حســين فـــرج : النقــوش الكتابيـــة عمــ  العمـــائر فــي مصـــر ، تقــديم اســـماعيل ســراج الـــدين ، دراســ  - ٖٚ

، الجبــــوري ، يحــــي وىيــــب : الخــــط والكتابــــة فــــي الحضــــارة العربيــــة  ٗ٘، االســــكندرية ، ص  ٕٚٓٓ،  ٗالخطــــوط عــــدد ، 
، عبــد العزيــز ، ودفتــر ، نــاىض عبــد فمــا بعــد ، و  ٔٚ، ص  ٜٜٗٔاالســالمية ، دار الغــرب االســالمي ، بيــروت لبنــان ، 

 . ٛٓٔالرزاق والعبيدي ، صالح : الخط العربي ، ص 


