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 مختلفتين زمنيتين ن من فترتينيطراز نحاسية تحمل  فلوس
 محمد حسين حويدق د.

   :ملخصال 

 فترتينتحمل نقوشها طرازين من  ،فلوس  ةخمس ونشر دراسةهذا البحث  يتناول
حصلوا عليها  ،للهواة مجموعات خاصة فىمحفوظة و  -من قبل ق نشرهالم يسب-ين تمختلف

 3.15وزنه  يعلى فلس بيزنط امضروبً  يًّاو م  أ   فلًساعن طريق الشراء، ويعد الفلس االول 
 يحمل الشهادتين مضروب على فلس بيزنطى ىمو أ   الفلس الثانى ومم،  17جرام وقطره 

وزنه  ومانىعلى فلس ر   مضروب   ىو م  أ   سفل الفلس  الثالثو  ،مم20جرام وقطره  3.4وزنه 
جرام  2.2وزنه  أيوبى مضروب على فلس أموى الرابع فلسال و، مم 21جرام وقطره  3.5

جرام  2.9و وزنه  نكىمضروب على فلس ز   يمملوكف فلس الخامسال اما،مم 17وقطره 
الشكل  :من حيث ، فلوسالهذه ل دقيق وصفيتم فى هذا البحث سوف ، و مم  19وقطره 

دراسة  وكذلك والظروف التاريخية المصاحبة إلصدارها، العام ونصوص الكتابات والزخارف
 فلوسب يترت أيًضاسيتم ونسب كل طراز للعصر الذي ينتمي إليه، و  الطرز الواردة عليها

 هذه لطرزمع ذكر نماذج سبق نشرها  ،األقدم فاألحدث حيث الطراز من اتاريخيً  البحث
 . الفلوس

 هميتها :أإشكالية الدراسة و 

ألمرين اإلسالمية،  فلوسالواردة بالبحث إضافات جديدة لل الخمسة الفلوستمثل 
 إمدادنا بمعلومات جديدة و في هميتهاأل هما:وثاني ، ول مرةمن حيث نشرها أل أولهما:

 فلوس.في ترتيب التسلسل الزمني لإلصدارات المختلفة من ال  مساعدة علماء النميات

 الكلمات الدالة:

 .مويةاأل ،الوصف ،العصر ،الطراز ،فلوسال
 

                                           
 شريك فى شركة فنادق mhuessin0@gmail.com    

mailto:mhuessin0@gmail.com
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 مقدمة :

 ،(1)نحاسية ال الفلوسالشكل العام لوجه وظهر مجموعة من  :بأنه "الطراز"ي عّرف 
 في شكل اإلطارات الداخلية والخارجية والكتابات وعدد األسطر والزخارف، اتشترك معً 

خالل العصر  (2)الفلوس وقد تنوعت طرز ،كل فترة زمنية بطرز خاصة بها وتتميز
في النشاط التجاري،  النها كانت مساعدة للدنانير والدراهم حكامالبها  لم يهتمو  ،اإلسالمى

 .للسلطات المحلية ضربها اوتركو  ،يفرضوا عليها رقابة ولم

مدونة بعديد من الخطوط العربية خالل العصر كتابات و  وقد سجلت عليها زخارف
على  هذا الخط سجلوقد  ،أول هذه الخطوط (3)ويعد الخط الكوفى البسيطاإلسالمى، 

في عبارات متناسقة ، راعى فيها النقاش المسافة بين الحرف والحرف الذي  األمويةالفلوس 
كانت  قدلو .  ف حقه في الطول والقصر وحجم الخطيليه، وحافظ على إعطاء كل حر 

جرى ولذلك  ،من تلك المضروبة على الظهر هميةكثر أأ الوجهالمضروبة على  نقوشال
اإلسالمية في نفوس المسلمين، على ومنـزلة الكتابات  لقدسية االع رف عند الباحثين نظرً 

كانت ولو حتى  لها اظهرً  عدي   دونـها اإلسالمية، وما للفلوس اعتبار الكتابات الدينية وجهً ا
الدينية األخرى فى وجودها على  لقاب الحاكم، ولشهادة التوحيد السبق على المأثوراتأ

ألن الخليفة يمثل  ؛اإلسالمية فلوسلل األقاب الخليفة العباسي وجهً  ايضً أ الوجه ، وت عد
، على الوجهين مذهب أهل السنة والجماعة، أما في حالة وجود ألقاب واسم الحاكم فقط

 .الوجه والظهر حسب الع رف المتبع في ترتيب األلقاب كتابات فيتم ترتيب

العصر  عمال دور الضرب فىمن  ضرب الفلوسوقد اقتبس العرب طريقة هذا 
                                           

طــرق  : شــاهين،انظــر كالنحاســية مــن النحــاس األحمــر وعنــد خلــط معــدنها بمعــادن أخــرى تصــب  ســبا  الفلــوس (1)
 .154ص صيانة ، 

بالالتينية ومعناها كيس النقود وتشير إلى المال، وتعني النقود النحاسـية بشـكل  Follies: ومفردها فلس، الفلوس (2)
لم يكن لهـا وزن أو حجـم ثابـت خـالل الفتـرة األمويـة والفتـرة العباسـية، وكانـت تضـرب فـي دور ضـرب  والتىخاص، 

 .107-106محلية، وسعر صرفها متغير بالنسبة للدرهم الفضي: انظر: القسوس: نميات نحاسية، صـ
الخط الكوفي هو أحد أنواع الخطـوط العربيـة، وهـو الخـط الجـاف كثيـر الزوايـا ويعتمـد علـى الخطـوط المسـتقيمة،  (3)

وخــرج منــه الكــوفى البســيط الــذي يجمــع بــين الليونــة واليبوســة: انظــر: إبــراهيم جمعــة: دراســة فــي تطــور الكتابــات، 
 .328؛ كمال قنديل: الخط العربي، صـ45صـ
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السابق، وهي طريقة يدوية لم تتغير خالل العصر اإلسالمي حتى ظهور الميكنة، ولم 
كان يتم ، وما وصلنا عنها الشيء اليسير، و تمدنا المصادر التاريخية بمعلومات كافية عنها

 ،من النحاس اضرب قضبانً ثم ي   ،ى يصير ماءسبك النحاس األحمر في دار الضرب حت
، م حفر قوالب السك بكتابات معكوسةوكان يلز  ،(4)رصع بالطرازثم ي   ،صغيرةً  اقطع قطعً وي  

ثم يتم الطرق على سط  المعدن فتظهر الكتابات بشكل صحي ، وكان يتم اإلمساك 
واآلخر  ،وهو القالب السفلي ه:أحدهما للوج :عة المعدنية ويطرق عليها بقالبينبطرف القط

، (5)ألنه يتحمل ثقل ضربة المطرقة ؛اللظهر وهو القالب العلوي، واألخير كان أقصر عمرً 
بطريقة  الفلوس ضربب يقومون العاملون فى دار السك كان حيانفى كثير من األو 

منها سطحها متشقق بسبب تركها حتى تبرد ثم  عديدوصلنا لذلك عشوا ية دون اهتمام، و 
بحاالت سي ة بسبب قابلية معدن  منها عديد كشفت الحفا ر عن. وقد (6)يطرق عليها 
ووصلنا  ب مرتين،و ضر مفي الكتابات أو  خطاءأب منها  كثير صلناو و  ،النحاس للصدأ

  .موضوع البحث وهو مضمون  تحمل نقوشها طرازين من عصرين مختلفين، فلوس اأيضً 
 على النحو التالى : فلوسدراسة خمسة التضمن هذا وت

 ،مم محفوظ في مجموعة الوليد العجارمة 17جرام وقطره 3،15( وزنه 1فلس )لوحة رقم  -
 مضروب (Standing caliph) (7)مروان عبدالملك بن طرز الخليفة الواقف هو من و 

اإلسالمية في  للفلوسالخليفة الواقف أول إصدار رسمي  فلوست عد و  ،بيزنطي طرازعلى 
 بالد الشام قبل التعريب، وطرزها متعددة وتحمل أسماء مدن ببالد الشام ، 

نقشت عليها كتابات عربية فقط، وأغلب تلك الطرز تحمل مكان الضرب، قد و 
ذلك م، و 694-693هـ/74ويمكن تحديد تاريخ تلك السلسلة من الطرز إلى ما بعد سنة 

                                           
 .464، صـ3صب  األعشى، جالقلقشندي:  (4)
 .181،  92؛ القسوس: نميات نحاسية، صـ12ابن بعرة: كشف األسرار العلمية، صـ( 5)
 .28ابن بعرة: كشف األسرار العلمية، صـ (6)
هــ، 65انتقلـت إليـه الخالفـة األمويـة بعـد وفـاة أبيـه سـنة  ،الخليفة عبدالملك بـن مـروان بـن الحـاكم األمـوي القرشـي (7)

ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وهو أول مـن ضـرب دنـانير إسـالمية: انظـر: أبـو الفـدا: 
 .37التبر المسبوك، صـ
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 الشكلو  ،(8)على افتراض ضربـها بعد ضرب الدينار الذهبي للخليفة الواقف في هذه السنة
 كتاباته وجاءت، هعبارة عن دا رة من حبيبات متماسة تحيط من الخارج بنقوش للفلس العام

 بـهذا الشكل:

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 الخليفة صورة: مركز

 عبداهلل عبدالملك أمير المؤمنين :هامش

 )الكتابات معكوسة(

 صليب محور على مدرجات :مركز

 [وحده: ال إله إال اهلل ]هامش

 رسول ]اهلل[محمد 

 )يتخلل الكتابات أحرف يونانية(

نقشت في مركز الوجه و  سجلت الكتابات العربية على الفلس بالخط الكوفى البسيط،
رة على سيفه، وحول الصو  اقابضً  ،الخليفة عبدالملك بن مروان في وضع مواجهة صورة

ونقش في مركز  ،(9)المؤمنين" عبداهلل عبدالملك أميريرج  نصها: " و هامش كتاباته معكوسة
على  بشكل بيضي، وحوله هامش يشتملالظهر صليب محور على مدرجات ينتهي 

 محمد -الشهادتين غير مكتمل وفاقد كلمات: وحده الشهادتين في اتجاه عقارب الساعة، ونص 
وقد ورد على الفلس مكان الضرب  ، أحرف كتابات يونانية الكتابات العربية اهلل، ويتخلل -

سط   ويبدو أن، ونقشت جهة اليسار نجمة مثمنة، األلف والنون يلحرف افاقدً  (10)عمان
بعض األحرف  وردتولذلك ، وى عند ضرب الطراز اإلسالمى عليهالفلس كان غير مست

كن لم ت الضاربويبدو أن  ،لم يستطع النقاش طبع الطراز اإلسالمي كاماًل و بارزة، اليونانية 
                                           

 .67،  66القسوس: نميات نحاسية، صـ (8)
الخليفة، ولقب أمير المؤمنين هو لقب مركـب علـى لقـب أميـر، ويقصـد بـه لقب عبداهلل هو لقب مركب على لقب  (9)

الباشـا:  ن الخطـاب رضـي اهلل عنـه: انظـر: حسـنبعقيدة اإلسالم، وأول من تلقـب بـه عمـر بـ اقلبيً  االمصدقين تصديقً 
 .393،  194األلقاب، صـ

، ورج  آخـرون أنهـا كانـت تتبـع جنـد عمان مدينة تقع في بالد الشام، رج  البعض أنها كانت تتبع جند فلسطين( 10)
: انظـر: رأفـت النبـراوي: "الخليفـة الواقـف" فلـوسعربيـة بيزنطيـة و  فلـوسدمشق في العصر األموي، وقد ضربت فيها 

 .16،  15عمان وجرش، صـفلوس 
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 .(11)بشكل كامل اإلسالمى لديه القدرة الفنية المطلوبة لطبع الطراز

تختلف عن  وهىضرب عمان،  "الواقف الخليفة" فلوس وقد نشر عديد من طرزهذا 
، ويختلف (12)بعضها البعض في نصوص الكتابات وموضع النجمة جهة اليسار أو اليمين

 .اليونانيةحرف األعمان لوجود  فلوس الفلس الوارد بالبحث عن

، "نضال جاوه"مم محفوظ في مجموعة 20جرام وقطره 3،4( وزنه 2فلس )لوحة رقم  -
والشكل العام  ،على طراز بيزنطيب و يحمل الشهادتين مضر  وهو طراز إسالمي أموي

ودا رة واحدة تحيط  ،تحيط بنقوش الوجه ،دا رتين من حبيبات متماسة :للفلس عبارة عن
 نقوشه بـهذا الشكل:وردت و بنقوش الظهر، 

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 ال ]إ[له

 إال ا]هلل[

 ]و[حده

 حرف يونانيةأويتخلل الكتابات العربية 

 ]محـ[ـمد

 ]ر[ســول

 اهلل

 رءوسويتخلل الكتابات العربية ثالثة 
 دميةآ

،  وظهر الفلس ،على وجه لبعض األحرف فاقدةً  البسيط يبالخط الكوف انالشهادتجلت س  
تعلوها  دميةآ رءوسكتابات يونانية على الوجه، ووجود بقايا ثالثة  من  أحرف بروزبسبب 

قدم : األنقوش الفلس تحمل طرازين نألنا  وفى ضوء ذلك يتض  ،ظهرالالصلبان على 
موى أخر طراز إسالمى هرقل وولديه، واآل)األباطرة الثالثة(  وهو طراز ،بيزنطى فيهما

 يحمل الشهادتين.

بة بقالب أموي العربية البيزنطية المضرو  فلوسمن نماذج ال اوقد نشر القسوس عديدً هذا 

                                           
 .187القسوس: نميات نحاسية، صـ (11)
 .18عمان وجرش، صـ فلوسرأفت النبراوي: ( 12)
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 .(13)محفوظة بمجموعته باألردن حمل الشهادتين، وهىت

وهو محفوظ في مجموعة  ،مم"21"جرام وقطره " 3،5"( وزنه 3فلس )لوحة رقم 
 "حمص"من إنتاج دار ضرب  اأمويًّ  اإسالميًّ  االفلس طرازً ، وتحمل نقوش "فيليب السوري"

عبارة عن دا رة تحيط بالفلس  للفلسوالشكل العام  ،مضروب على طراز من عصر سابق
 ويحيط بالدا رة الداخلية هامش عكس اتجاه عقارب الساعة، و ،من الخارج داخلها دا رة

 نقوشه على هذا النحو:جاءت 

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 بشر ن بنامرو  بأمر مركز/

/ ]محمد رسول اهلل أرسله بالهدى هامش
 و[

من كتابات  احرفً أيتخلل الكتابات العربية 
 التينية

 اليربوع صورةمركز / 

]اهلل ضرب هذا الفلس هامش/ بسم 
 بحمص[

من كتابات  احرفً أيتخلل الكتابات العربية 
 التينية

كتابات مركز وتشتمل  ،ة على الفلس بالخط الكوفى البسيطسجلت الكتابات العربي
يتفق الباحثون أن اسمه لم يرد في صدار الفلس لمروان بن بشر، الذى الوجه على أمر إ

في المصادر التاريخية، ولذلك حاول كل منهم تحديد فترة واليته لحمص، فمنهم من حددها 
ويتفق اسلوب الكتابه المسجلة على ي العصر العباسي، العصر األموي ومنهم من حددها ف

 هامش فتشغلهأما ال ،(14)بداية القرن الثاني هجري/ الثامن ميالدي الفلس مع كتابات 
 داخل دا رة، رة اليربوعووردت على الظهر صو  ، أحرف من كتابات التينيةحرف عربية و أ
التينية أحرف  المة "بسم" وأيضً بعض األحرف العربية المتناثرة وك جاءت فى الهامشو 
إمبراطور الدولة الرومانية في القرن الرابع  "قنسطنطين"ني ااإلمبراطور الروم سماب

                                           
)وزن  628مسلسـل  -مـم( 21جرام وقطر 3،6)وزن  624مسلسل  457،  456نحاسية، صـالقسوس: نميات  (13)

 مم(.27جرام وقطر 4،5
 .56،  55، صـالمضروبة بحمص لفلوسنبراوي: طرز ارأفت ال (14)
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 .الميالدي

ثاره آبقيت  طراز حمص األموى مضروب على طراز رومانى أن لنا  يتضفى ضوء ذلك و 
، الالتينيةكتابات اللبروز  الطراز اإلسالمي كاماًل  الضراب سك يستطعلم و ، على الفلس

 بالقالب. الضرب عليه عند الينً سط  المعدن ليكون لتسخين وجود آثار  ايضً أ ويالحظ

 "الڤواه"، منها نموذج نشره  من نماذج الطراز اإلسالمي ضرب حمص ر عديد  ش  هذا وقد ن  
 .(15)محفوظ في المكتبة األهلية في باريس

، يونس القتنانىمحفوظ في مجموعة مم 17جرام وقطره 2،2( وزنه 4فلس )لوحة رقم  -
 ،(16)أيوبي كتاباته مسجلة بخط النسخ :منهما ، الحديثإسالميين والفلس يحمل طرازين

واليحيط بكتاباته زخارف  أموي يحمل الشهادتين وكتاباته مسجلة بالخط الكوفي، :والقديم
 وجاءت على هذا النحو :

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 ]ال إله[

 إال اهلل

 وحده

 محمد

 رسو]ل[

 الـ]ـله[

 

 

 

 

                                           
(15) 

Lavoix: Catalogue 1898, P. 367, No. 1418 (3,10g - 15mm). 
هو أحد أنواع الخط العربي، وهو الخط الذي تقل فيه المستقيمات وتحل األقواس محل الزوايا، وقـد  :خط النسخ (16)

احتــل مــع خــط الثلــث مكــان الصــدارة كخــط رســمي للتــدوين علــى الفنــون التطبيقيــة فــي القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 
 .160 57صـص عشر الميالدي: انظر: مايسة داود: الكتابات العربية، 
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من  والشكل العام للطراز األيوبي عبارة عن دا رة داخلها مربع من إطارين، الخارجي
 حبيبات، وجاءت الكتابات الواردة على هذا الطراز كما يلي:

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 ]اإلمام[

 ]المـ[ـستعـ]ـصم[

 ]باهلل أمير المؤمنين[

 هامش / ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل[

 الملك الصا]ل [

 ]نجم الدين أيوب[

 

 هامش / ]ضرب بحماة سنة ...[

أحرف من لقب الخليفة العباسي المستعصم باهلل  ي:وه ،الطراز األيوبيضربت نقوش وجه 
الذى يتضمن و  ،نقوش ظهر الطراز األموي بجانب م(1258-1242هـ/640-656)

نقوش وجه  بجانبظهر الطراز األيوبي  ربت نقوش  النصف الثاني من الشهادتين، وض  
الملك  :نالطراز األيوبي اللقباورد بنقوش قد و الطراز األموي الذي يحمل شهادة التوحيد، 

م( 1245-1240هـ/ 643-637وهما لقبا ملك دمشق الصال  إسماعيل ) ،(17)والصال 
م( والملكان 1249-1239هـ/ 647-636ملك مصر الصال  نجم الدين أيوب )لقبا  أو

، "نجم الدين أيوب"للصال   هذا الطراز نسب ، ويرج عاصرا فترة خالفة المستعصم باهلل
 انموذجً  "الڤواه"نشر  وقدضرب دمشق والقاهرة وحماة، فى دور المضروبة  فلوسهنتشار ال

 يما الطراز األمو أ ،(18)في المكتبة األهلية بباريس امحفوظً  يوبىيتشابه مع هذا الطراز األ
 .(19)بمجموعته محفوظة  من النماذج تنتمى إليه وهى  اعديدً  "سوسالق"فقد نشر 

 

                                           
طلق لقب الملك على الر يس األعلى للسلطة الزمنية، وكان يطلق علـى الـوالة مـن أفـراد األسـرة األيوبيـة، ولقـب ي (17)

، 377نظر: حسن الباشـا: األلقـاب، صــالصال  نعت لبعض الملوك، وصفة ألهل الصالح من رجال العلم والدين: ا
499. 

(18)
 Lavoix: Catalogue 1896, P. 255, No. 663 (2,10g). 

 .300القسوس: نميات نحاسية، ص  (19)
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 ،"أحمد أبو قبع"مم محفوظ في مجموعة 19جرام وقطره 2،9وزنه( 5فلس )لوحة رقم  -
 ،(20)كتاباته مسجلة بخط الثلثمنهما مملوكي  الحديث إسالميين، والفلس يحمل طرازين

وشكله  ،مسجلة بالخط الكوفياته كتابو ،  زنكي مضروب بحلب قدم فهوالطراز األ ما أ
الخارج، داخلها دا رة سجلت فيها كتابات العام عبارة عن دا رة من حبيبات حول الفلس من 

المركز من سطرين، ويحيط بالدا رة هامش عكس اتجاه عقارب الساعة، ووردت نصوص 
 كتاباته هكذا:

 الــظــهــــر الــوجـــــــه

 الملك           مركز /

 الصال                  

 هامش /     ضرب بحلب سنة ...

 إسماعيل مركز /

 محمو]د[بن      

 هامش / العمر السالم والعز الدا م

 ،كلمة بارة عن دا رتين متوازيتين تتوسطهماع :الشكل العام للطراز المملوكيما أ
جاءت و  ،من الدا رة الداخلية لخارج إطار الدا رة الخارجيةخطوط عديدة تمتد أطراف و 

 :على هذا النحونصوص كتاباته 

 الــظــهــــر الــوجـــــــه
 

 الملك    

 األشرف   

 

 بحماة

أبقى الضراب على نقوش ظهر وقد  ،يوجه الفلس الزنكى طراز مملوكضرب على 
 ورد عليه اسم الملك الصال  إسماعيل ونسبه وهامش غير واض ، يالذ ،الطراز الزنكى

                                           
تبوأ مكان الصدارة وحده كخط رسـمي للتـدوين علـى الفنـون التطبيقيـة فـي  الذي خط الثلث: أحد الخطوط العربية (20)

القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع والخامس عشر الميالديين، ويمتاز الخط بتعدد أشـكال حروفـه، ولـذلك يمكـن 
 .166،  160كتابة الجملة الواحدة عدة مرات بأشكال مختلفة: انظر: مايسة داود: الكتابات العربية، صـ
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لقابه ومكان الضرب حلب وتاريخ أ فيحمل أما وجه الطراز الزنكى المفقود على الفلس
 ،م1174هـ/569لك أبيه سنة ورث م   "الصال  إسماعيل" :وجدير بالذكر أنالضرب، 

ولم يتبق له  ،وسرعان ما استولى أبناء عمومته وصالح الدين األيوبي على أراضي ملكه
، وقد نشر (21)م1183هـ/ 578حتى وفاته سنة  فلوسهسوى حلب التي ضرب فيها 

 .(22)عته بلندنفي مجمو  اللطراز الزنكي محفوظً  انموذجً  "ميتشنر"

 ،المفقود وجه الطراز الزنكيعلى  المضروبة مملوكيالطراز النقوش ظهر  ماأ
 هوجهعلى  لحماة مدون  معروف  مملوكى وهو طراز ،(23)مكان الضرب "حماة"فتحمل 
-1363هـ/ 778-764لألشرف شعبان بن حسين ) "كورن"نسبه لذلك ، و "األشرف"الملك 
 الفلوسشاع في بالد الشام ضرب  هذا السياق، يوف ،لوجود لقب السلطان م(1377

وال يتوافر لدينا التأكد من هذا  ،(24)المملوكية باللقب األصل ليدل على شخص السلطان
ونشر ، "كورن"وهو اجتهاد شخصي من جانب  ،لقاب سالطين المماليكألتشابه  النسب
وتجب اإلشارة  ،(25)بمركز الفنون اإلسالمية في برلين اللطراز المملوكي محفوظً  انموذجً 
 فلوسعدم اكتراث سالطين المماليك بالالشكل يدل على  ظهور الفلس بـهذاأن  هنا

 .ضربالمضروبة في الواليات، وترك السلطات المحلية لتقوم بدور الرقابة على دور ال

 

 

 

 

                                           
 .67أبو الفدا: التبر المسبوك، صـ (21)

(22)
 Mitchiner: The world of Islam, P. 190. No. 1135 (3,9 g). 

حماة: مدينة صغيرة في بالد الشام، صارت في العصر المملوكي إحدى نيابات الشام، وكانت حتى نهايـة عهـد  (23)
تعامالتهــا النقديــة وصــنجها مثــل دمشــق وحلــب: انظــر: الســلطان الناصــر محمــد بيــد بقايــا البيــت األيــوبي، وكانــت 

 .237،  236، صـ4القلقشندي: صب  األعشى، ج
 .130محمد حويدق: طرز النقود المملوكية، صـ (24)

(25)
 Korn: Tübingen, P. 46, No. 581 (2,36 g). 
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 :نتائج البحث

 وجودتها المحافظة على الطراز من حيث فلوسالهتمام السلطات الحاكمة باعدم  -1
 . الدنانير والدراهمبالمقارنة مع 

، وجزء منها تمت إعادة تسخينة القديمة الواردة لدور الضرب فلوسعدم صهر جميع ال -2
 .للطرق عليه بالطراز الجديد ليكون قاباًل 

الطراز  عدم طبعإلى  دىمما أ؛ تدنى القدرات الفنية لبعض العاملين فى دور الضرب -3
 .من الطراز القديم بقايا ثارآمع وجود  فلوسعلى ال كاماًل 

محاولة الضراب  (4) ، ويالحظ فى الفلس رقمكتابات الدينية فى نفوس المسلمينثر الأ -4
 عند ضرب الطراز األيوبى.األموية  تجنب الضرب على الكتابات الدينية

، سالميةاإلفلوس بمعلومات مهمة عن ضرب ال -موضوع البحث-فلوسمدتنا دراسة الأ -5
 إضافات جديدة فى مجال البحث العلمى .هى و 
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 قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية

ابن بعرة )منصور الذهبي الكاملي(: كشف األسرار العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق:  - 1
 .1966عبدالرحمن فهمي، القاهرة 

هـ(: التبر المسبوك في تاريخ الملوك، تحقيق: محمد زينهم 732ت  -الفدا )إسماعيل بن علي أبو  - 2
 .1995عزب، القاهرة 

، 3، جءنشاهـ(: صب  األعشى في صناعة اإل821 ت -القلقشندي )أبو العباس أحمد بن علي  - 3
 .1963، نسخة مصورة عن الطبعة األميرية، القاهرة 4ج

 .1978الباشا )دكتور(: األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثا ق واآلثار، القاهرة حسن الباشا محمود  - 4

 رأفت محمد النبراوي )دكتور(:

 .1989عمان وجرش في صدر اإلسالم، مقالة في مجلة اليرموك للمسكوكات، عمان فلوس  - 5

مجلة العصور، لندن  المضروبة بحمص في القرنين األول والثاني الهجريين، مقالة فيفلوس طرز ال - 6
1991. 

 .1999عبد المعز شاهين )دكتور( : طرق صيانة وترميم االثار والمقتنيات الفنية ، القاهرة  -7

مايسة محمود داود )دكتور(: الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية من القرن األول حتى أواخر  - 8
 .1991هـ(، القاهرة 18-7القرن الثاني عشر للهجرة )

ن حويدق )دكتور(: طرز النقود المملوكية المحفوظة بمجموعة األميرة: موضي بنت يمحمد حس  - 9
 .2015عساف بالرياض ومجموعات أخرى )دراسة مقارنة(، المنصورة 

نايف چورچ القسوس )دكتور(: نميات نحاسية أموية جديدة من مجموعة خاصة، مجموعة الدكتور  - 10
 .2004 لبنك األهلي األردني للنميات، عمانمتحف انايف القسوس الخاصة في 

11 - Grieson (Philip): The Monetary Reforms of Abd Al-Malik in: Darkage Numismatics. 

London 1979. 

12- Korn (Lorenz): Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen, Hamah Ivc Bilād-aš  šām III, 

Berlin 1995. 

- Lavoix (Henri): 

13 - Catalogue Des, Monnaies Musulimanes De la Bibliotheque Nationale Egypte Et Syrie, Paris 

1896. 

14 - Catalogue Des, Monnaies Musulimanes De la Bibliotheque Nationale, Paris 1898. 

15 - Mitchiner (Michael): The world of Islam, Oriental coinage and their values, London 1977. 
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 فلس أموى قبل التعريب مضروب على فلس بيزنطى

 مجموعة : الوليد العجارمة
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 فلس أموى يحمل الشهادتين مضروب على فلس بيزنطى

 مجموعة : نضال جاوه
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 يموى مضروب على فلس رومانأفلس 

 يمجموعة: فيليب السور 
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 فلس أيوبى مضروب على فلس أموي

 مجموعة: يونس القطناني
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 فلس مملوكى مضروب على فلس زنكي

 مجموعة: أحمد أبو قبع
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Copper Coins With Two Different Types 

In Two Different Times 

Dr. Mohamed Hussein Hwaidak


 

Abstract: 

The research deals with the study of five Islamic follis not 

previously published and bear the inscriptions of each follis two 

types of two different times. The first one of follis is  the caliph's 

standing types struck  above a Byzantine type, the second one is the 

Umayyad struck above a Byzantine type which is  the three 

emperors Heraclius and his two sons. The fourth one bears two 

inscriptions of two types Umayyad and Ayyubid times , and the last 

one of them is the Mamluk follis  of Hama mint but struck above 

zinc type. 

The types of coins and the proportions of each types will be 

studied for the period to which it belongs. The coins will be 

described in detail in terms of the general form, the texts of the 

Inscriptions and the historical conditions associated with its 

issuance, as well as the decorations. 

The published coins represents new additions to the science of 

development and it is great importance in assisting archaeologists in 

arranging the chronology of the different versions of Islamic coins. 

The published coins is kept in special collections in Jordan and 

Syria. 

Key wors: 

Types; coins; copper; follis; Byzantine. 
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