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 ملخص: 

ح حملته من نقوش وصور توض لدراسة جوانب التاريخ المختلفة من خالل ما امهم   االمسكوكات مصدر   تعـــد                        
 قوتها وسيطرتها من خالل كما توضح مدى ضربتها،لدولة التي لمدي ازدهار أو اضمحالل الجانب االقتصادي 

هل كانت و وجود أعداد من العمالت المضروبة في فترة أحد الحكام، كذلك تبين لنا النقش والصور ديانة هذه الدولة 
 متعددة المذاهب الفكرية أم كانت على مذهب واحد.

ومدي أهميتها من الناحية التاريخية، فتحدثت عن المقايضة وكيف  ببالد المغربالعمالت  لدراسةا تتناول                    
 ضة إلىالعصور المختلفة من المقاي وكيفية تطورها عبر ،كانت تتم وأهم عيوبها، ثم تناولت أول من سك العملة

 اإلغريقية ومن ثم النوميدية و الرومانية. المسكوكات الفينيقية إلى

summary: 

       Coins are an important source for studying different aspects of history 

through the inscriptions and pictures they carried that show the extent of the 

prosperity or decline of the economic aspect of the country that struck 

them. The state and whether it was multiple sects of thought or was it one 

sect. 

      The study dealt with currencies in the countries of the Maghreb and the 

extent of their importance from the historical point of view, it talked about 

barter and how it was carried out and its most important defects, then it 

dealt with the first coinage and how it developed through different ages 
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from barter to Phoenician coins to Greek and then Numidian and Roman 

coins.  

. 

 أهمية الدراسة: 

المخلفات الحضارية المهمة التي تعكس للباحث األوضاع  أهم   ل إحدىتكمن أهمية دراسة العملة في كونها تمث                     
الدينية والسياسية واالقتصادية، و أيضا  توضح المستوي الفني للمجتمع الذي خلفها، باإلضافة لكونها تعكس روح 

 ،) ديني ةربت خالله، فهي تتأثر بصورة مباشرة بما يدور في فترة سكها على كافة األصعدالزمن أو العصر الذي ض  
 اقتصادي، اجتماعي، فني ( ،سياسي

انية المختلفة ت اإلنسا مهما  جدا  لدراسة حضارات المجتمعاالعملة تعتبر مصدرا  وثائقي   يمكننا القول بأن   بذلك                      
ا هي كم ،فهي المرآة التي تعكس حضارة الشعوب وت عرفنا على مظاهر القوة والضعف التي مرت بها ،عبر العصور

 .   ية الحضارية واالستقالل االقتصاديعنوان الشخصية الوطنية والهو 

 أهداف الدراسة:

ا خالل والتطور الحادث عليه ،تسليط الضوء على المسكوكات النقدية ببالد المغرب تهدف هذه الدراسة إلى      
 ي: إلى العصر النوميدي من خالل التال الفترات التاريخية وصوال  

  لدارسين والباحثين في مختلف المجاالت.لإظهار كيفية إفادة المسكوكات 
 . كيف ساعدت المسكوكات على توثيق المراحل التاريخية المختلفة 
 المسكوكات. اءةالمادة التاريخية من خالل قر  التي تساعدنا على استخالص معرفة أبرز األمور 

 إشكالية الدراسة:

الل تتبع ، من خعلوم خاصة  للتاريخسين بمختلف الدار لإمكانية إفادة العملة لتكمن إشكالية الدراسة في      
تطور العملة بالمغرب بداية  من المقايضة واستخدامها وما شابها من عيوب حتى ظهور العملة خالل العصور 
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تصادية قالمختلفة حتى العصر النوميدي، ومدي تأثيرها على مختلف مناحي الحياة الدينية والسياسية واال
 واالجتماعية ومعرفة مدي انعكاس هذا التأثير عليها .

 المنهج المتبع:

 لتاريخيةالمعلومات ا جمع تبع في كتابة هذا البحث المنهج التاريخي السردي التحليلي الذي يعتمد علىا    
قة المراجع المتعل ، باالعتماد على عديديتوفر من معلومات ومن ثم تحليلها وفق مامن مصادرها األصلية، 

 بموضوع الدراسة.

 النظام النقدي.مقايضة، عملة، نقد، مسكوكات،  الكلمات المفتاحية:

 تمهيد.الأواًل: 

يتأقلم مع كل المستجدات التي تطرأ على محيطه  منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض، وهو يحاول أن       
ر أساليب وأنماط معيشته في مجتمعه من جهة، ومع  االجتماعي والبيئي، وكلما اتسع نطاق انتشاره وتكاثره طو 

بن اكان مع بدايات ظهور مجتمعه األسري البسيط  ،ظروف البيئة النباتية والمناخية المستجدة عليه من جهة أخرى 
يأكل من أعشابها، وثمار أشجار الطبيعة، ويصطاد بعض حيواناتها ليسد حاجته اآلنية وال شيء أبعد من ذلك،  بيئته

 لذا لم يكن في حاجة إلى المبادلة السلعية مع غيره، نظرا  لتوفرها لكل أعضاء مجتمعه البسيط آنذاك.و 

موحه وبحكم ط للمجتمعات البشرية،ولكن مع توسع رقعة األرض التي يعيش عليها بازدياد عدده المكون       
اعي للخبرات ازداد إبداعه في المجال الزر  تبادلهالذي أماله عليه عقله المتطور، وبالمتميز عن بقية المخلوقات و 

والتعديني، وتعرف على صناعات تقليدية عديدة من خامات البيئة المحيطة، وباستئناسه للحيوان عن طرق تربيته، 
تهالك، عن حاجته اليومية لالس توإمكانات االستفادة من منتجاته، كل ذلك زاد من حجم الثروة التي يملكها، فتراكم

بحث عن سبل فلزم له أن ي ،ترف معيشته، ولتنويع مقتنياته، وصوال  إلى حياة أكثر رفاهية وسعةفأصبحت في 
 ،الحصول على الحاجات األخرى المتنوعة والتي ال سبيل إليها إال بفكرة المقايضة مع أخيه اإلنسان، دفعا  لالقتتال

داعات راعية والتعدينية، وجاءت أيضا  من تنوع إبهذه الحاجات المستجدة جاءت من تنوع بيئات األقاليم ومنتجاتها الز 
 .المجتمعات في مختلف المجاالت
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 البشرية، المسيطرة على الذاتبتنامي غريزة حب التملك واالستحواذ  الحصول عليها، في رغبة اإلنسانيةوتأكدت                    
ي ع أو قدرات خدمية أخرى ال تتوفر فلذا أصبح يقايض اآلخرين بما يملك ليحصل على بعض ما يملكون من سل

 .بيئته أو غير قادر على إنتاجها بمفرده

ين الناس فالعالقات االجتماعية ب طيلة تاريخها، هو السائد في المجتمعات البشرية القديمة ةكان مبدأ المقايضف     
ضة تتم عملية المقايمما جعل ، والحاجات لم تكن تزيد عن ضروريات الحياة المحددة ،في تلك الفترة لم تكن معقدة

 ا هيرودوتخر ليحصل على حاجاته، فيذكر لنا آنسان  إإذ يقوم إنسان بإنتاج سلعة معينة فيقايض بها  ،بيسر وسهولة
(Herodote) ل عن المقصود بالمقايضة وكيفية نتساء، وهنا (1)القديمة ةكيفية المقايضة بين الشعوب األفريقي

 حدوثها.

حاجة المتبادلين". وتقدر كمياتها  هي "تبادل سلعة بأخرى أو بخدمة نظيرها، من أجل سد   : تعريف المقايضة                   
نوعية السلعة أو الخدمة، ومدى حاجة الفرد لها هي المحدد  أن   أيية نوعيتها لطرفي عملية المقايضة؛ بقدرها وأهم

 المتبادلة في هذه العملية. األخرى  لمقدارها المقابل للسلع أو الخدمات

السلع تحتاج إلى أساليب تخزين وحماية، ووسائل نقل يصعب على صاحبها توفيرها أو  أن   ومن المالحظ      
ة، ومن االحتفاظ بها قد يفقدها قدرا  كبيرا  من أهميتها االقتصادي األحوال، باإلضافة إلى أن  معظم تغطية تكاليفها في 

ذي األمر الالسلعة المطلوبة مقابل سلعته أو خدمته على جهة أخرى وجد اإلنسان صعوبة بالغة في الحصول 
ث مهام حقق ثالي سلوب ينبغي أن  على سرعة تحقيق مبادلته، هذا األيخترع أسلوبا  جديدا  يساعده  استوجب عليه أن

 ضرورية وهي:

 وسيطا  للتبادل بين مختلف السلع والخدمات. األداة المستخدمةأن تكون  -1

 أن تكون قاسما  مشتركا  ومعيارا  يتفق الجميع على قيمته وقبوله. -2

ونتيجة لكل  ،المختلفةللحصول على السلع والخدمات  اتكون سهلة الحمل وقابلة للتجزئة ليتم التعامل به أن   - 3              
 يتعامل بها في المعامالت التجارية وغيرها.لتكون معروفة الوزن  التي المسكوكاتذلك اهتدى اإلنسان إلى 

                                                           

Herodote.IV.196.) 1( 
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ملة، وذلك العوبالتالي لم يعرف  لم يعرف اإلنسان البدائي في أول األمر المعادن وقيمتها،ظهورها: اختراع العملة و              
ما كانت تجتبيه يداه من ثمار وحبوب وصيد الحيوانات والطيور، ثم انتقل اإلنسان من الكهوف  ألنه كان يعيش على

 .(2)ي تكونت المجتمعات البشرية األولىوالمغارات والجبال إلى السهول والبطاح، وبالتال

سيلة و  إليها مدركا  أهميتها باعتبارهاتوجهت أنظاره لمعادن الثمينة واألحجار النفيسة ااإلنسان  عندما اكتشف                   
لفة ومتباينة مختتشكيلها إلى أحجام  بين المجتمعات البشرية فضال  عن للتعامل داة مة ومعيارا  متفق عليه كأمه

ك اعتمدت كنقود، وبذل ،درة كبيرة على إقناع اإلنسان بدورها في عمليات التبادل بمختلف كمياتها وأنواعهاق اكسبها
أبناء الطبقة ام وقد ق ،صناعتها وتشكيالتها بما يخدم تجويد قيمتها وحركة تداولها أن تطورت من حيثثم مالبثت 

تبنت أنظمة الحكم السائدة هذه المهمة، وقد سعى كل طرف إلى أن يضع إال أنه بمرور الوقت  ،بذلكاالرستقراطية 
لتبادل اإليحاء بقدرتهم وسطوتهم في مجال مصدرها بهدف السيطرة وا علىعليها بعض اإلشارات واألسماء الدالة 

 ،اتهلتحكم في توجهات المجتمع وسياساخالله  يتحقق منباعتباره العصب الحيوي في حياة اإلنسان،  التجاري 
 ،إلى مخازن للسلع والمعادن بما تحويه من ذهب وفضة ومجوهرات وتحف نادرة ونفيسةآنذاك تحولت بيوت المال ف

فقد أضحت هذه  في األسواق كأثمان للسلع والخدمات، وبالتالي وطرحتهاات مسكوك ونجحت في إصدار 
لمدى سطوة المصدر على السلطة في المجتمع، الذي يمثله الحاكم وأسرته وأعوانه، وبمضي  ا  هام ا  شعار المسكوكات 

حيان للرفض، وحلت  في كثير من األ الوقت أصبحت الورقات المختومة بخاتمه صكوكا  وعمالت ورقية غير قابلة
 محل العملة المعدنية.

تعتبر فكرة النقود واستخدامها في التبادل نابعة عن الذكاء اإلنساني، لتجاوز الصعوبات التي تكتنف نظام      
 -، والمتمثلة في األتي:(3)المقايضة

 .(4)عدم إمكانية االحتفاظ بالقيم أو السلع المستخدمة في المقايضة -1

                                                           

) طرابلس،  4، العدد 41( صالح ونيس عبد النبي، العملة العربية من خالل دينار أموي من الذهب، مجلة البحوث التاريخية مركز الجهاد لسنة 2)
 .411م ( ص 4991هـ/ 4141

 .9م ( ص 4991هـ/ 4144( صبحي تادرس قريصة، اقتصاديات النقود والبنوك ) اإلسكندرية، 3)

 .44المرجع نفسه، ص( 4)
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 .(5)عدم وجود معيار مشترك تتم في ضوئه المبادلة -2

إذا كان المبادل مضطرا  والمبادل  تقوم على أساس عادل في بعض األحيان وخاصة    أن عملية المقايضة ال  -3              
 معه زاهدا  في الحاجة التي مع المبادل.

التبادل حينما ظهرت الحاجة إلى تبادل السلع بين األفراد، وتذكر يمكن أن نستخلص بأنه اكتشفت وسيلة                      
هم أول من سك النقود المعدنية، وكان ذلك في القرن السابع قبل الميالد،  (6)بعض المصادر التاريخية أن الليديين

 .(7)وكانت من مادة االكتروم وهو معدن يتكون من مزيج من الذهب والفضة

ق.م ( يعتبر أول من ضرب العملة في التاريخ، نقش عليها صورة أسد  225 – 252 يس )يوكان ملكهم إد     
، ثم ضرب الملك كرويسيس عملــة (8)ق.م( نقش أسمـه عليها 525-215فاتح فمه، ثم أضاف ملكهم ألياتس )

 .(9)ذهبيـة خالصـة، وأخــرى فضية

 .(10)وأخذت تحمل صورا  وعالمات مختلفة ومتميزةباقي األقاليم ل بعد ذلكبعد ذلك صناعة المسكوكات  انتشرت    

 ثانيًا: أنواع المسكوكات ومسمياتها

 ( السكة:1

                                                           

 .41م( ص4991هـ/4111( خالد علي الدليمي، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار األنيس )مصراته، 5)

 ر)*( )الليديين هم سكان المناطق الساحلية في آسيا الصغرى، كانت مدنهم موطنا  للتجارة، حيث تجمعت المعادن النفيسة في هذه المدن( ينظ
 .44دفتر، المسكوكات ) د.م ، د.ت ( صناهض عبد الرزاق 

ـــ / 4144( سعيد على حامد، لمحة تاريخية عن نشأة العملة القديمة، مجلة آثار العرب، الدار الجماهيرية، العدد األول ) مصراته،   7)  4991هـ
 .11م ( ص

 .411( صالح عبد النبي، العملة العربية، ص8)

 .44( ناهض دفتر، المسكوكات، ص9)

 نفسه والصفحة. ( المرجع10)
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، وأراد بالسكة الدينار (11)العرب سكلغة: هي حديده كتب عليها تضرب بها الدراهم، وهى المنقوشة وكل مسمار عند 
 والدرهم المضروبين.

المتعامل بها بين الناس بطابع حديد وينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة اصطالحا : هي الختم على الدنانير والدراهم 
 .(12)ويضرب بها على الدرهم والدينار

كذلك ت عرف بأنها العملة المتداولة بين الناس من دراهم ودنانير وفلوس أو النقوش التي تزين هذه العملة من                     
خذ لطبع هذه النقوش، كما أطلق هذا اللفظ على المكان الذي تضرب فيه صور وكتابات أو الحديدة أو القالب المت

 النقود أو وظيفة القائم بسكها.

 ( العملة:2

لغة : هي العمل إذا أدخلوا الهاء كسروا الميم، والعمله  والعملة ما عمل، والعملة حالة العمل، ورجل خبيث العملة إذا                 
 .(13)الرجل: باطنته في الشر خاصة وكله من العملكان خبيث الكسب، وعملة 

َلة  وال عَماَلة  وال ع الة والعمالة  كله، أجر ما عمل، وعاملت الرجل أعامله معاملة والمعاملة في كالم      َلة  وال ع م  م  وال ع 
و حفر أو في طين أ أهل العراق هي المساقات في كالم الحجازيين والعملة: القوم يعملون بأيديهم ضروبا  من العمل

 .(14)غيره

 .(15ا)اصطالحا : يطلق لفظ عملة على القطعة المعدنية التي لها صيغة قانونية تشير إليها نقوشه

                                                           

 .1/1114( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة سكك، دار المعارف ) د.م، د.ت ( 11)

 .411م( ص 4991هـ/ 4141( عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة، دار الفكر العربي ) بيروت، 12)

 .1/1411( ابن منظور: لسان العرب، مادة عمل، 13)

 مصدر نفسه والصفحة.( ال14)

 .1/4119م( 4911هـ/4111( محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث العربي )بيروت، 15)
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د  والتنقاد: تميز الدراهـم وإخـراج المـزيف منها ( النقود:3          : خـالف النسيئة: وال نق  ـد   .(16)لغـة: هي العمل نقـد: ال نق 

 .(17)والنقد مصدر نقدته دراهمه: ونقدته الدراهم أي قبضها، ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف               

، وهي مقياس للقيم الحاضرة والقيم اآلجلة  كما أنها وسيط للتبادل (18)اصطالحا : إي شيء له القدرة على الشراء
 .(19)ا أو أي شيء يلقى قبوال  عاما  كوسيط للتبادلومستودع للقيمة، أو َتعر ف بالنسبة للوظائف التي تؤديه

وتعرف النقود في الوقت الحالي بأنها قطع من ورق خاص تزين بنقوش خاصة، وتحمل أعدادا  صحيحة يقابلها                      
كومة الحعن الحكومة أوعن هيئة تبيح لها  في العادة رصيد معدني بنسبة معينة يحددها القانون، وتصدر إمـا

 وهي تعبير عن مظهر من مظاهر السيادة للدولة. (20)إصدارها ليتداولها الناس

، النمي: أصله الرصاص، جعله في العيب (21)واحدته نميه، والنمي: الصنجة : هي فلوس الرصاص،  لغـة ( النميات:4            
 .(22)بمنزلة الرصاص في الفضة

لعملة واألوسمة واألشياء المتعلقة بها باعتبارها أعماال  فنية ومصدرا  اصطالحا : النميات هي علم جمع ودراسة ا
 .(23)للمعلومات

                                                           

 .6/1141( ابن منظور: لسان العرب، مادة نقد، 16)

 ( المصدر نفسه والصفحة.17)

 .4111د.ت ( ص(فاطمة محجوب: دائرة معارف الشباب، دار النهضة العربية ) القاهرة، 18)

 .46(صبحي قريصه: اقتصاديات النقود، ص19)

 4111اإلســــــــالمي ودورها في التنمية االقتصــــــــادية، دار الحامد ) األردن،  ي( موفق محمد عبده: الموارد المالية العامة في الفقه االقتصــــــــاد20)
 .61م ( ص 1111هـ/

 .2/4551( ابن منظور: لسان العرب، مادة نمي، 21)

 والصفحة..( المصدر نفسه 22)

 .1552م( ص 1393هـ/ 1333( حسين سعيد: الموسوعة الثقافية، دار المعرفة ) القاهرة، 23)
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والنميات بما تحمله من األشكال القديمة للكتابة، وصور األشخاص البارزين ونسخ من األعمال الفنية تساعد                     
 .(24)لتجاريةعلى تحقيق التواريخ، وتوضيح الحالة االقتصادية والعالقات ا

 (الدينار، الدرهم، الفلس أجزاء المسكوكات)ثالثا :

 .(25)فتقال دنانير ودنينير –بالتشديد  –وأصله دنار ( الدينار:لغـة: الدينار فارسي معرب1

  ورجل م دبر: كثير الدنانير، ودينار م دبر: مضروب، والمدنر من الخيل الذي به نكث فوق 

أي  Denis، وهي مشتقة من DINARUS(26)لفظ معرب عن اليونانية ديناريوس DINARاصطالحا : الدينار                 
 .(28)وهو أسم وحدة من وحدات السكة الذهبية (27)عشرة

طلقون يونظرا  لشيوع استخدام النقد البيزنطي في بالد الشام فقد شاعت هذه التسمية أيضا ، وأصبح أهل الشام                       
 .(29)على العملة الذهبية كلمة دينار يوس ثم ع ربت إلى لفظ دينار، وأصبح متداوال  عندهم

 (Tremis)والثلث  ( sen is )وهناك عـدة أجزاء للدينار كالتي وجدت في مصر من قطع النصف دينار                      
وقد أشير إلى هذه العمالت كلها في أوراق البردي، وكـان الهـدف مـن إصـدار هـذه  (Quadrans)والثلثين والربع 

 .(30)األجزاء من الذهب لتسهيل أمور الشراء والبيع

                                                           

 ( المرجع نفسه والصفحة.24)

 .2/1432( ابن منظورة: لسان العرب، مادة دنر، 25)

 .183ص م(1332ه/1412واأللقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة)بيروت، معجم المصطلحات عبدالكريم، (الخطيب: مصطفى26)

( فاطمة قدورة الشامي: تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري ) من العصر الجاهلي إلى العصر األموي ( دار النهضة العربية ) بيروت، 27)
 .123م ( ص 1339هـ/ 1418

 .39م( ص1383هـ/1453( حسان حالق: دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، دار النهضة العربية )بيروت، 28)

م(  1332هـ/  1413( خالد محمد الهدار: عن تاريخ النقـود عنـد العـرب، مجلة تراث الشعب، مكتبة التراث والفنـون العدد األول ) د.م، 29)
 .114ص

 .18( المرجع نفسه، ص30)
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كما عرف الدينار بأسماء أخرى قد تعتمد على مادة دينار، والبعض اآلخر على نوعية الدينار والبعض اآلخر      
 .(32)، فعرف بالعين وهى في اللغة تعني الذهب(31)كهأعتمد على أسماء الذين قاموا بس

 ( الدرهم:2

 .(33)لغـة: الدرهم المدرهم الساقط من الكبر، وقيل هو الكبير أيا  كان، وقد درهم يدرهم أدرهاما ، أي سقط من الكبر                

اهم، ودرهمت الخبازي استدارت فصارت على شكل وجمع الدرهم دراهم، ورجل مدرهم وال فعل له، أي كثير الدر                     
 .(34)الدراهم 

 .(35)اصطالحا: الدرهم هو وحدة نقدية للتداول، أي من وحدات العملة الفضية في نظام السكة 

 ، واألصل في الكلمة ) درهم ( غير معروف بالتحديد، أحد اآلراء(36)وتطلق كلمة درهم على وحدة كيل السوائل                    
 .Drachm(37)( ويقابلها بالفارسية دراخم وديران Drachmaيقول بأنها عربت عن الكلمة اليونانية )الدراخما،

، والدرهم في الغالب مسكوك من (38)والدرهم نوعان: الدرهم الحميري والدرهم الساساني، ويختلفان بالنقوش   
 .(39)الفضة

 .(40) (Tremis)وثلث الدرهم  ) ( semisوقد أشير إلى أجزاء الدرهم، كأصناف الدرهم       

 ( الفلس:3

                                                           

 .115( خالد الهدار: عن تاريخ النقود، ص31)
 .9/415 م(1398ه/1338)بيروت،2يين،طقبل اإلسالم، دار العلم للمالالمفصل في تاريخ العرب، ،(علي: جواد32)
 .2/1323( ابن منظور: لسان العرب، مادة درهم، 33)
 ( المصدر نفسه والصفحة.34)
 .3م ( ص 1393هـ/  1333( ناصر محمود النقشبندي مهاب درويش البكري: الدرهم األموي المعرب ) بغداد، 35)
 .112( خالد الهدار: عن تاريخ النقود، ص 36)
 .13تعريب النقود والدواوين، ص ( حسان حالق:37)
 .123( فاطمة الشامي: تطور تاريخ العرب، ص 38)
 .193( مصطفى الخطيب: معجم المصطلحات ، ص39)
 .13( حسان حالق: تعريب النقود ، ص40)
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 .(41)لغـة: الفلس والجمع في القلـة أفلـس، وأفلـس الرجـل: صـار ذا فلوس بعد أن كــان ذا دراهــم

 .(42)ي فلس إفالسا : صـار مفلسا ، وأفلـس الرجـل إذا لم يبـق لـه مـال أي وصـل حـال ليس معه فلس

، وهـو من (43)هـو وحـدة نقدية تضرب من غير الذهب، أو هو قطعة نقدية مضروبة من النحاس اصطالحا :                  
 .(44)الوحدات النقدية التي أستمر التعامل بهـا في العصور اإلسالميـة األولــى

دن األخرى، كما تؤكد معظم المصادر بأن الفلس كان يضرب في الغالب من معدن النحاس دونا  عن المعا                    
 .(45)وذلك لتوفر هذا المعدن في المناطق التي سكت بها

 كان متداوال  بين العرب قبل اإلسالم  (46) (Follis)وكلمة فلس مشتقة من اللغة اليونانية                

 (.47وتداولوه أيضا  فيما بينهم في عمليات الشراء والبيع البسيطة)              

ربت فيها                     .(48)أما عن وزنها فقد اختلفت أوزان الفلوس الختالف األقاليم التي ض 

 ثالثا : المسكوكات ببالد المغرب خالل العصور القديمة .

عرفت بالد المغرب العديد من النظم النقدية وتعاملت بها بدأتها بالمقايضة ثم دعتها الحاجة إلي سك مسكوكات                      
حملت نقوشا  وعبارات مختلفة اختلفت باختالف الحكومات والدول وسكت من معادن عدة حسب ما كان يتوفر لدول، 

،وحملت العديد من النقوش التى دلت على قوة هذه الدول أو ضعفها فسكت من الذهب والفضة والنحاس وغيرهم

                                                           

 .3/3425( ابن منظور: لسان العرب، 41)
 ( المصدر نفسه والصفحة.42)
 .9/453) بيروت، د.ت (  3دار المعرفة، ط( محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين، 43)
م( مكتبة النهضة ) القاهرة،  18-9هـ ) 12( مايسه محمود داود: الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية منذ القرن األول حتى أواخر القرن 44)

 .18م ( ص 1331هـ/ 1412
م (  1391هـ/ 1331) د.م،  2العهد النبوي حتى العصر الحاضر ( ط( إبراهيم الشريقي: التاريخ اإلسالمي خالل أربعة عشر قرنا  ) منذ 45)

 .82ص
 .123( فاطمة الشامي: تطور تاريخ العرب، ص46)
 .113( خالد الهدار: عن تاريخ النقود، ص47)
 .25( حسان حالق: تعريب النقود ، ص48)
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فوجدت مسكوكات تحمل صور لاللة أثينا وللحصان المجنح او حصان يعدو باإلضافة لصورة الفيل والبومة وصور 
 الملوك، وفيما يلي نتحدث عن بعضها:

التبادل  رغم أن فترة إزدهار وإتساع مناطق: لم يهتم الفنيقيون في البداية باستخدام المسكوكات يالعصر الفينيق
التجاري في البحر المتوسط بحوضيه الشرقي والغربي واكبت ظهور استخدام المسكوكات، تمسكوا بالمقايضة ألنها 

 .(49)تخدم أهدافهم والمتمثلة بالدرجة األولي في الحصول علي المواد الخام خاصة المعادن

رطاجيين على النشاط التجاري، إال أن ضرب العملة تأخر داخل األسواق من وفرة المعادن واعتماد الق بالرغم
 بها كأداة للتبادل ولكن لعبت دور الوسيط، فتعتمد على العملة، وال تعتر  القرطاجية ألنها من المناطق التي ال

ام تبادل يكون (المصرية، وقد تبنت قرطاجة نظkedet) وتعاملت مع عدة عمالت أجنبية، كاألوبية االتيكية والكدات
 (50)بين العملة والمقايضة يعرف بنظام  وزن المعدن الثمين

كما استعملت الوعد المالي المكتوب على الجلد أو الرق والمذيل بخاتم بعض المدن الشهيرة تتعهد فيه بدفع قدر                    
 (51)معين من الذهب أو الفضة

خالل القرن الخامس في شمال إفريقيا من فئة  (52)وجود عمالت إغريقية السيادة اإلغريقية: أثبتت الحفريات األثرية
( فضية يطلق عليها ادراخما، وكان سبب إصدارها من أجل دفع أجور المرتزقة الذين تعودوا Drakhmaدراخمات )

المسكوكات  حملت هذه على استالم مستحقاتهم مسكوكات معدنية )إغريقية( والتي كانت رائجة في العالم اإلغريقي،
سمي ي صورة الربة ارتميس محاطة بالدالفين في الوجه، أما الظهر فيحتوي صورة النخلة وفي نفس القرن ظهرت ما

( من الذهب والتي يعتبرها المختصون بمثابة البداية الحقيقية Siculo-puniquesبالعمالت الصقلية البونية )
بالسنابل، وعلى  متوج يحمل على وجهه رأس أنثوي لربة تانيتو  يللعمالت القرطاجية و يطلق عليه الشيكل الفينيق

                                                           

، 2ق.م، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة الجزائر 332ق.م_ 1255في البحر المتوسط  يفطومة: شالف، االقتصاد الفينيق( (49
 158م(ص 2518-2519)الجزائر،

(50) Julien,Charlesandre,histoie de l;afrique Du Nord.DesorginsaLaconquete Arabe,4thEdition,ceres Editions 
Tunis,2003,P121. 

 . 34/ 1م( 2513)د.م،  2ور القديمة، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، العدد ريمة، مليزي، قرطاج في العص(51) 
 م(2559للمزيد عن العملة اإلغريقية ينظر عزت زكي قادوس، العمالت اليونانية والهلنستية، )اإلسكندرية،  (52)
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اذ وجدت قرطاجة نفسها مجبرة على اعتماد العملة استجابة لمتطلبات التعامل  (53)الظهر تظهر صورة الحصان
سواء في داخلها أو خارجها، الن نشاطها التجاري كان يتم مع مناطق اعتمدت هذه الوسيلة في التبادل منذ فترة 

وكذلك نتيجة لإلصالحات االقتصادية التي (54)ة، كما اضطرت إلي دفع مرتبات جنودها في جبهات القتالطويل
قامت بها قرطاجة بعد معركة همير هذا وقد ضربت قرطاجة عملتها البرونزية األولي في النصف الثاني من القرن 

من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري، كما وتستخدم هذه النقود داخل األقاليم القرطاجية  (55)الرابع قبل الميالد
يمكن للجنود استعمالها داخل معسكراتهم من أجل اقتناء مستلزماتهم اليومية، وبعد استيطان القرطاجيين إلسبانيا 
ووصولهم إلي مناجم الفضة في القرن الثالث قبل الميالد صدرت في مدن قادس وإيبيريا عمالت فضية ذات قيمة 

لى ع هميلكار، حنبعل ن بقية عمالت قرطاجة، فقد حملت بعض القطع صورة القادة الكبارومكانة خاصة بي
وسك  (57)صورة الفيل على الظهر لتخليد الزحف القرطاجي على روما في نهاية القرن الثالث قبل الميالد (56)الوجة

أخري  وعملة الحصان المجنحأيضا  عملة ثانية من البرونز تحمل على الوجه صورة النخلة والظهر تحمل صورة 
تحمل على الوجه صورة الربة تأنيت مزينة بالسنابل والظهر تحمل صورة حصان يعدو، وتعني أن خالل فترة الحاكم 

  .الذي سك العملة لم تتوقف الفتوحات واالنتصارات وترمز أيضا  إلي قوة الدولة

  

                                                           

-j.Alexandropoulos,LesMonnalesde;l,Afriqueantique 400av.j.c-40ap.jزيارة ميدانية لمتحف قوز التيك، وينظر (53)  
c,2007,p67. 

-B.fischer,LoMonnaies Antiques d.Afrique du N0rd,1981,pp153ينظر ايضا  .164السابق،ص  ريمة،المرجع: مليزي ( 54)
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رسالة ماجستير غير ق.م(  416-141المنقوش، وريدة علي، الحياة السياسية في قرطاجة من التأسيس حتى نهاية الحرب البونية الثالثة) ( 55)
 .416م(ص 1111اكتوبر )مصراته، 1منشورة، جامعة 

 Necropolis de GadirUniversidad deP ulido(E.M), Hercules, ElHades,lconogra onللمزيد56) )

lasMonedasprocedentes de la cadi2 
 . 411ريمة، المرجع السابق، ص (57)
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 عن ورشة المقايضة والمسكوكاتنماذج لدراخما وماظهر عليها من صور 

 

 صورة لشيكل الفنيقي )مأخوذة من محاضرات ورشة المقايضة والمسكوكات (

  ( 58)فقرطاجة إذا اتجهت إلي سك عملة خاصة بها بعد أن بلغت درجة كبيرة من االزدهار االقتصادي                       

ما  نقديا  ابتداء  من القرن الثالث على نفس نمط النظام اإلغريقي، استخدموا أما نوميديا فقد استخدمت نظا                      
اكثرو التداول بها حتى وصل بهم خلق نظام نقدي  و (59)فيه مادة النحاس والرصاص إلي جانب الفضة والذهب

بقليل والسبب يعود إلي حكم جوارها مع أسبانيا، والتي كانت بينهما اتصاالت وتبادالت  ةأفريقي بعد قرطاج محلي
 (60)تجارية منذ العهد البرونزي 

                                                           

م( 4919ق.م حتى القرن الثاني الميالدي، رسالة ماجستير غير منشورة )د.م،4411يبيا من الجربي:فيصل علي اسعد، الفنيقيون  في ل( (58
 419ص 

 .166م( ص1111ق.م، منشورات أبيك)د.م، 16-141فرحاتي،فتحية، نوميديا من حكم الملك جايا إلي بداية االحتالل الروماني (59) 
(60)Chpicard,viequotidienneacarthage au temps d Hannibal ,paris,1968-p182 
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اما عن نوعية المادة التى سكت منها النقود النوميدية، معظمها  من معادن رخيصة مثل الرصاص والنحاس،                       
والحفالت العامة والمسارح وقد استخدم  Satnrnus ساتورنيوس اآللهة ة مثل أعيادإذا استخدموها للمناسبات الخاص

 (61)يدل هذا على فقر في ميزانية الدولة للتجارة الخارجية نقود فضية، حيث ال

 ىعند حديثه على حرب يوجورتا على كنوز الملكية النوميدية، فقد عرف عل(Sallust ) فقد ذكر سالوسيت                    
 .  (62)ملوك نوميديا بأن لهم كنوز تتألف من سبائك فضية وذهبية

ق.م أول من تبنى النظام النقدي المعدني األول مرة في مملكتين 118-258وخلفاؤه  (Mesinisa)يعد ماسنيسا                    
 المواصفات التالية:المايسيسل( حيث كان المعدن من البرونز والرصاص وتحمل  النوميديين )الماسيلو

الوجه حمل رأس الملك ماسينيسا ملتٍح مكلل أو معصب متجه إلي اليسار ويحمل الظهر فيل يمشي إلي اليسار      
 خلفه تحته كتابة بالبونية أو حصان واقف إلي اليسار خلفه صولجان كتابة بالبونية

 

المعادن  البرونز والفضة التى تم  ،يعتمد على ثالثة أنواع من)63)الجمهوريةإن تطور النظام النقدي في الفترة                      
ق.م والذهب الذي ضرب خالل فترات 228( في سنة Denariusوفق نظام الديناريوس) (64)إصدار أول عملة فضية

 (65)ق.م253-219متقطعة إلغراض عسكرية حيث ضربت أول قطعة ذهبية رومانية مابين 

                                                           

61) G-camps,laceramiquedes,monuMentsmegue, collections du muse du Bardo p208) 
62Sallust;Bell,jugh,xii,2;xxxvii,3;txxv,(1) 

 م(1111االول)بنغازي، للمزيد ينظر: الهدار، خالد محمد ، محاضرات في العملة الرومانية العصر الجمهوري، جامعة قاريونس، الجزء (63)
 pline.H.N.33(بلين: (64

 توفيق، ورشة نظام المقايضة والمسكوكات  ((65
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على الوجه  (66)ق.م43األول بعد انتصاره على أنصار قيصر سنة  ضربت عملة من الفضة خاصة بالملك يوبا                    
 صورة جدع يوبا معصب، يرتدي ذرع حربي كتابة باألثينية، والظهر المعبد الثماني مع كتابة مزدوجة بالبونية.

 

 نموذج من عملة يوبا األول)عن عمروني توفيق(

من خالل المكتشفات األثرية نستدل على أن المملكة المويطانية في الغرب سجلت تأخر كبير في تبني نظام                    
  (67).العملة المعدنية

إال أن الملك بوخوس األول في نهاية القرن الثاني وبداية القرن األول استدرك هذا التأخير بوضع نظام نقدي                   
اإلصدار بتعدد الورشات وتبنى نظام معدني يعتمد على اإلصدارات البرونزية، فمن ضمن  ةمد على الالمركزييعت

اإلصدارات النقدية عملة عليها من الوجه صورة واسم الملك بوخوس باليونانية، وعلي الظهر صورة المعبود 
 باخوس يمسك عصا وعنقود العنب بجانبه ثور.

                                                           

 .1/132م(2515الصغير،محمد غانم، مقاالت وآراء في تاريخ الجزائر، دار الهدي )الجزائر، (66 ) 
ا( يللمزيد عن عملة المملكة الموريطانية: ينظر توفيق، عمروني، الحركة النقدية والتداول في شمال إفريقيا)البروقنصلية، نوميديا، موريطان( (67

 م. 2558رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر معهد اآلثار، 
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ق.م فكانت من الفضة بثالث نماذج والبرونز بنموذج واحد، ضربت 38-43أما عن عمالت الملك ليوغود                      
باألثينية  ق.م على الوجه صورة الملكية مع األسطورة33-43الثاني  من البرونز في فترة حكم الملك بوخوس عملة

 (م الملكي تمثل رموز محلية أو وطنيةوعلى الظهر الفيل، األسد ، الحصان)صورة رأس إفريقيا مع الكتابة باالس

 

مختلفة  وأصبحت لها أنماط تحولت العملة من برونزية إلي ذهبية في فترة حكم الملك يوبا الثاني وبطلموس                      
السيفيرية  ،كما اهتمت األسرة(68)واإلغريقية وقيصري، واستعملت فيها الكتابة األثينية وديني وحربي نمط وطني

بالعملة وخاصة اإلمبراطور سبيتموس حيث سك عملة من الفضة تحمل على الوجه رأس سبيتموس وعلى الظهر 
ورة سيفيروس وعلى الظهر ص باسيس،وأخري من ذهب يظهر على الوجه صورة اإلمبراطور سبيتموس فونداتور

 .(69)زوجته جوليا وابناه غيتا وكاركال

                                                           

امعة الجزائر، جدكتوراه  ي وبطليموس)االقتصاد النقدي والتداول( رسالةللمزيد ينظر توفيق، عمروني، دراسة العملة المورطانية ليوبا الثان( (68
 م. 2515
 .23م( ص1333بن علي، زين العابدين، النقود التونسية عبر التاريخ،البنك المركزي )تونس،  (69)
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 ,ALEXANDROPOULOS, les monnaies de l' Afrique antique 400 av J. C 40 ap. J C, PUMنقال عن 
2000 

 الخاتمة

دراسة موضوع النظام النقدي والمقايضة ومكتنفها من صعوبات واختراع العملة ومراحل تطورها حتى  من خالل                   
 العصر الروماني  يمكننا استخالص األتي :

 بالمقايضة وذلك وفق بدايته و بساطة فكره الذهني وضروريات حياته. حياتهتعامل اإلنسان في بداية  -
ة في ذلك الشعوب والحضارات القائم بباقيمقارنة  اإلفريقيظل التعامل بالمقايضة  فترة طويلة في الشمال  -

 الوقت .
اهيهم بالذهب بال رغبة في شهرة ملوكها وال ت  االقتصاديةسكة العملة في الفترة القرطاجية نتيجة لمتطلباتها  -

. 
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استخدمت قرطاجة المقايضة في التعامالت التجارية لفترة طويلة حتى بعد ظهور المسكوكات وذلك النها  -
كانت تفضل الحصول على المعادن الثمينة مقابل البضائع المختلفة والتي تعتبرها مكسبا  أكثر من استخدام 

 المسكوكات
افة إلي ، باإلضادن ذهب ،فضة، برونز ، رصاص ، نحاسضربت العملة في الفترة القديمة بمختلف المع -

 . عدة سبائك من مركبات معادن كالبرونز وااليكروم وغيرها
خلفت لنا العملة معلومات تاريخية في مختلف النظم من ازدهار ورقي واضطراب وانتصار وتبادل تجاري  -

 انت عليه تلك الشعوب.، وكل مأمن شأنه توضيح وإظهار ما كوتطور معماري وأسماء ملوك والهة

 التوصيات:

 اهتمام الباحثين بدراسة العملة وانواعها بالمغرب وابراز أهم النظم الحضارية المرتبطة بها. -
 قيام علماء اآلثار بدراسات مسحية للعملة والحفاظ عليها من عوامل األكسدة والتلف. -
 العصور.إعداد بحوث ودراسات للمقارنة بين لبعمالت المغاربية في مختلف  -
 القيام بدراسة لمعرفة كيف كان تأثير العملة على مختلف جوانب الحياة. -

 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر:

 .عبد الرحمن محمد  :  بن خلدون / ا1
 م(  1339هـ/ 1418المقدمة، دار الفكر العربي ) بيروت،             

 .أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  :بن منظور/ا2
 (  بدون مكان، بدون تاريخلسان العرب، مادة سكك، دار المعارف )             

Herodote.IV.196/  .3 

/   pline.H.N.33 3 44 
 /Sallust;Bell,jugh,xii,2;xxxvii,3;txxv5 
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 ثانيا: المراجع العربية
 .بن علي، زين العابدين /2

 (م1333النقود التونسية عبر التاريخ،البنك المركزي )تونس،             

 .حسان :حالق /9

 م(1383هـ/1453دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية، دار النهضة العربية )بيروت،            

 .معبد الكري مصطفى :الخطيب /8 

 م(1332ه/1412واأللقاب التاريخية،مؤسسة الرسالة )بيروت، معجم المصطلحات             

 .مايسه محمود :داود /3

م( مكتبة النهضة  18-9هـ ) 12الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية منذ القرن األول حتى أواخر القرن            
 م ( 1331هـ/ 1412) القاهرة، 

 ناهض عبد الرزاق :دفتر /15
 (بدون مكان، بدون تاريخالمسكوكات )         

 خالد علي :الدليمي /11
 م(1338هـ/1429النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار األنيس )مصراته،            

 .حسين :سعيد   /12
 م( 1393هـ/ 1333الموسوعة الثقافية، دار المعرفة ) القاهرة،            

 .فاطمة قدورة : الشامي /13
تطور تاريخ العرب السياسي والحضاري ) من العصر الجاهلي إلى العصر األموي ( دار النهضة العربية         

 م ( 1339هـ/ 1418) بيروت، 
 .إبراهيم: الشريقي /14

بدون ) 2الطبعة التاريخ اإلسالمي خالل أربعة عشر قرنا  ) منذ العهد النبوي حتى العصر الحاضر (            
 م ( 1391هـ/ 1331، مكان

 .الصغير،محمد غانم /15
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 م(2515مقاالت وآراء في تاريخ الجزائر، دار الهدي )الجزائر،           
 .موفق محمد عبده: /12

اإلسالمي ودورها في التنمية االقتصادية، دار الحامد ) األردن،  يالموارد المالية العامة في الفقه االقتصاد          
 م ( 2554هـ/ 1424

 جواد :علي / 19
 م( 1398ه/1338)بيروت/2قبل االسالم، دار العلم للماليين، الطبعة المفصل في تاريخ العرب           

 .حمد شفيقمغربال: / 18
 م( 1389هـ/1459الموسوعة العربية الميسرة، دار إحياء التراث العربي )بيروت،             

 .فتحية: فرحاتي /13

، بدون مكانق.م، منشورات أبيك)42-213نوميديا من حكم الملك جايا إلي بداية االحتالل الروماني            
 م( 2559

 .عزت زكي :قادوس /25

 م(2559العمالت اليونانية والهلنستية، )اإلسكندرية،         

 .صبحي تادرس :قريصة/ 21
 م (  1335ـ/ه 1411اقتصاديات النقود والبنوك ) اإلسكندرية،             

 .فاطمة :محجوب /22
 (  بدون تاريخدائرة معارف الشباب، دار النهضة العربية ) القاهرة،              

 .مهاب درويش البكري  و ناصر محمود :النقشبندي /23
 م (  1393هـ/  1333الدرهم األموي المعرب ) بغداد،                 

 .خالد محمد  :الهدار /24

 م(2554محاضرات في العملة الرومانية العصر الجمهوري، جامعة قاريونس )بنغازي،         

 .وجدي: محمد فريد /25
 (  بدون تاريخ) بيروت،  3دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، ط           
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 ثالثًا المراجع األجنبية:

26/ALEXANDROPOULOS, les monnaies de l' Afrique antique 400 av J. C 40 ap. J 
C, PUM, 2000 

B.fischer,LoMonnaies Antiques d.Afrique du N0rd,1981,  /29 

Chpicard,viequotidienneacarthage au temps d Hannibal ,paris,1968 /28 

ElHades,lconogra on lasMonedasprocedentes de la cadi   /23 

30  / G-camps,laceramiquedes,monuMentsmegue, collections du muse du Bardo    

31/ j.Alexandropoulos,LesMonnalesde;l,Afriqueantique 400av.j.c-40ap.j-c,2007, 

32  / Julien,Charlesandre,histoie de l;afrique Du    

33  /Nord.DesorginsaLaconquete Arabe,4thEdition,ceres Editions Tunis,2003. 

Necropolis de GadirUniversidad deP ulido(E.M), Hercules,   /34 

 الدوريات/
 ي.سعيد عل :حامد/ 35

لمحة تاريخية عن نشأة العملة القديمة، مجلة آثار العرب، الدار الجماهيرية، العدد األول ) مصراته،              
 م (  1335هـ / 1411

 .صالح ونيس :عبد النبي /36
، 14العملة العربية من خالل دينار أموي من الذهب، مجلة البحوث التاريخية مركز الجهاد لسنة              

 م ( 1332هـ/ 1413) طرابلس،  1العدد 
 .مليزي  :ريمة /37

 م( 2513 بدون مكان،) 2قرطاج في العصور القديمة، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، العدد         



 النظام النقدي وتطوره في بالد المغرب )من المقايضة إلى المسكوكات الرومانية(      محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 
 إكرام البشير أحمد الجمل                  اندش           مد لطفية التهامي مح                                                   

 

 

   
 (172الصفحة )   م2202يونيو هـ / 4111ذو القعدة  /  العدد الــرابــع

 .خالد محمد الهدار: /38
 ،بدون مكانعن تاريخ النقـود عنـد العـرب، مجلة تراث الشعب، مكتبة التراث والفنـون العدد األول )           

 م(  1332هـ/  1413
 الدراسات العلمية/

 
 .عمروني :توفيق/39

الحركة النقدية والتداول في شمال إفريقيا)البروقنصلية، نوميديا، موريطانيا( رسالة ماجستير غير منشورة،           
 م. 2558جامعة الجزائر معهد اآلثار، 

دراسة العملة المورطانية ليوبا الثاني وبطليموس)االقتصاد النقدي والتداول( رسالة دكتوراه جامعة الجزائر،         
 م. 2515

 فيصل علي اسعد الجربي:/ 45
بدون ق.م حتى القرن الثاني الميالدي، رسالة ماجستير غير منشورة )1155الفنيقيون  في ليبيا من           

 م( 1383،مكان
 .فطومة: شالف/ 41

ق.م، رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة الجزائر 332ق.م_ 1255في البحر المتوسط  ياالقتصاد الفينيق        
 م(2518-2519، )الجزائر،2

 .وريدة علي :لمنقوش/ا42

رسالة ق.م(  142-814الحياة السياسية في قرطاجة من التأسيس حتى نهاية الحرب البونية الثالثة)           
 .م( 2559اكتوبر )مصراته، 9جامعة  ماجستير غير منشورة،


