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  چکیده    
آورد که به عنوان افزایش معامالت و خدمات تجاري، تقاضا براي پول را پدید می

راي پول ي اسالمی در ابتدا داکند. جامعهرکنی ضروري در مبادالت ایفاي نقش می
کرد. در خاص خود نبود و از درهم و دینار ایران و روم در معامالت استفاده می

هاي ي دوم قرن اول هجري با اقدامات عبدالملک بن مروان خلیفه اموي سکهنیمه
هاي درهم و دینار داراي یک وزن مشخص و مقدار معین اسالمی ضرب شدند. سکه

ي فراوان در قلمرو اسالمی در قرن دوم هجري هانقره و طال بودند. وجود دارالضرب
ها عالوه بر کاربرد اقتصادي، از مهمترین گویاي استقالل مالی مسلمانان بود. سکه

منابع اطالعاتی مربوط به عناوین و القاب، گسترش قلمرو اسالمی و مدت خالفت و 
ول حکومت بودند. با گسترش بازرگانی، بازرگانان مسلمان عالوه بر سکه از پ

کردند که از مزایایی چون امنیت و حمل و نقل اعتباري در داد و ستد استفاده می
آسان برخوردار بودند. ضرب سکه و استفاده از انواع پول در معامالت تجاري 

  موجب رشد و رونق اقتصادي در سراسر قلمرو اسالمی گردید.
  : پول، سکه، درهم، دینار، اوزان.هاي کلیديواژه
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  مقدمه 
ي اسالمی تا دهه هفتاد هجري از کی از ارکان اصلی در تجارت، پول است. جامعهی

کردند. به فرمان عبدالملک بن مروان هاي ایران و روم در معامالت استفاده میسکه
هایی با متون عربی ضرب شدند و به تدریج در سراسر قلمرو اسالمی رواج سکه

عباسیان با تغییرات جزیی ادامه یافت.  هاي اسالمی تا زمانیافتند. روند ضرب سکه
هاي اقتصادي مسلمانان، به خصوص قرون اولیه اسالم ي فعالیتپژوهش درباره

تحلیلی و با تکیه بر منابع -اهمیت بسیاري دارد. این مقاله با رویکردي توصیفی
گیري نظام پولی اي در تالش است به این سوال پاسخ گوید که روند شکلکتابخانه

ي انان با توجه به وضعیت اقتصادي دولت اسالمی از صدر اسالم تا پایان دورهمسلم
  اموي در قلمرو اسالمی چگونه بود؟
هاي دور دست تحوالت اقتصادي مهمی را طی نفوذ و گسترش اسالم در سرزمین

قرون اول تا دوم هجري به دنبال آورد. در قرن اول هجري جامعه اسالمی از لحاظ 
هاي جنگی، خراج، جزیه، زکات و عشور کاالهاي بازرگانی یمتاقتصادي به غن

هاي وابسته بود. در قرن دوم هجري با پایان یافتن فتوحات و کسب غنایم، هزینه
اقتصادي دولت از طریق کشاورزي، صنایع، معادن و تجارت در سراسر قلمرو 

د اوضاع شد. با ایجاد فضاي مناسبی که خلفا به وجود آوردناسالمی تأمین می
اقتصادي کشور از رشد و رونق باالیی برخوردار شد. در پاسخ به سوال مطرح شده 

توان گفت که مسلمانان در صدر اسالم (زمان حضرت محمد(ص) به دلیل فقر می
اقتصادي قادر به ضرب سکه نبودند. در نتیجه رشد اقتصادي جامعه، در ربع آخر 

هاي ایران و روم شد. از قرن دوم با ههاي اسالمی جانشین سکقرن اول هجري سکه
توجه به وضعیت اقتصادي بسیار خوب مسلمانان، در سراسر قلمرو اسالمی ضرب 

و  هاي طال و نقره گسترش یافت. در این پژوهش، پول و اهمیت آن، انواع سکهسکه
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 گیرند تا با استفاده از نتایج اینپول، ضرب، وزن درهم و دینار مورد بررسی قرار می
  شود.بررسی، امکان مطالعه نظام پولی جامعه اسالمی بهتر فراهم 

    پول
امروزه ممکن نیست کسی در جهان باشد که سکه و پول را نشناسد و ارزش و 

شود. افزایش معامالت اهمیت آن را نداند. در تمام جوامع بازرگانی با پول انجام می
و در اقتصاد تجاري به عنوان آورد و خدمات تجاري، تقاضا براي پول را پدید می

رکنی ضروري در مبادالت نقش مهمی بر عهده دارد. هر چیزي که بتوان از آن در 
ي مبادله استفاده کرد، پول داخل یک نظام مالی به خصوص بازارها به عنوان وسیله

ي ي مبادله، وسیله). به پول عناوینی چون وسیله189: 1384شود(گولد،نامیده می
    ).119/ 1: 1346اند(چندلر، ي گردش دادهو وسیله هاپرداخت

-در جوامع ابتدایی، داد و ستد به صورت کاال با کاال یا پایاپاي (تهاتُري) انجام می

: 1368گرفت که به مبادله مستقیم کاال با کاال یا خدمات موسوم است(قدیري اصل، 
وقت، زحمت و  هایی چون اتالف). این نوع سیستم مبادله معایب و محدودیت7

). عدم امکان دسترسی سریع و آسان به کاالهاي 5/ 1: 1346مشقت فراوان(چندلر، 
گذاري، تقسیم ناپذیري و عدم امکان ذخیره اي براي ارزشمورد نیاز، فقدان وسیله

برخی از کاالها، محدویت مبادله با مناطق دور و عدم رشد و توسعه اقتصادي را به 
اي به نام پول از میان برداشته ها با وسیلهو محدودیت همراه داشت. این موانع

). که توانست توازن میان صادرات 78: 1368؛ قدیري اصل،  3-1: 1383شد(احمد، 
گیري، و واردات را برقرار کند. در ابتدا کاالهایی مثل نمک، صدف، قالب ماهی

بردند به کار میي مبادله، واحد سنجش و ارزش حیوانات و غیره را به عنوان واسطه
گفتند. حمل و نقل، فسادپذیري، عدم تقسیم پذیري و که به آن پول کاالیی می

تفاوت در کیفیت برخی از کاالها مشکالت این نوع پول بود و به مرور زمان با 
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: 1383کشف و استخراج فلزات قیمتی، پول فلزي جایگزین سایر کاالها شد(احمد، 
  ). 233: 1383؛ مکی،  5-6

ها شدند که داراي ویژگیهاي فلزي بهترین ابزار مبادله و معیار ارزش شمرده میپول
و خصوصیاتی از قبیل بادوام و مقاوم بودن، قابل حمل و نقل بودن، قابل تقسیم و 
تجزیه بودن، یک شکل بودن، قابل ذخیره بودن، قابل قبول عموم بودن، خوش رنگ، 

یده نشدن و ثبات قیمت بودند(قدیري اصل، زیبا و شفاف بودن، فساد ناپذیري، اُکس
اي از فلز مثل طال، نقره و ). سکه یا پول فلزي، قطعه27: 1387؛ برزگر،  9: 1368

مس با وزنی معین بود که بر روي آن عالمت رسمی حکومت منقوش شده بود و در 
 ). 14/ 1: 1370سراسر کشور رواج داشت(ملکزادة بیانی، 

آمد. هاي خالفت یا پادشاهی به حساب مید چون از نشانههیچ دولتی بدون سکه نبو
کردند. براي شناخت هر حکومتی نام خلیفه یا پادشاه را روي فلزات ضرب می

ي خاص، مورخ اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به خصوص اقتصادي یک دوره
ا به هها، سال، وزن، جنس و عیار سکهها، نقشتواند با بررسی نوشتهو محقق می

). اگرچه در طی 29: 1383اطالعات موثق و مهمی دست پیدا کنند(جمعی از مولفان، 
شود ولی داراي اهمیت ها کاسته میزمان از کیفیت هنري و ارزش زیبایی سکه
آید، براي روشن شدن و ها به دست میبسیاري هستند. اطالعات مختلفی که از سکه

خط، زبان، هنر، تمایالت مذهبی و هاي محلی، آداب و رسوم، شناختن تاریخ
هاي حکومتی سودمند و مفید عقیدتی، القاب خلفا، پادشاهان و امراء محلی و سلسله

). نوع و جنس فلزاتی که 31: 1387؛ دریایی،  91-90: 1389کوب، هستند(زرین
شدند وضعیت اقتصادي و مالی آن منطقه را نشان ها استفاده میبراي ضرب سکه

هاي هایی که از پولها طال بود به نسبت کشورشورهایی که پول رایج آندادند. کمی
ها کردند از اقتصاد باالتري برخوردار بودند. سکهنقره و مس در مبادالت استفاده می
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ي تجارت و بازرگانی، منابعی براي عالوه برکاربرد اقتصادي به خصوص در زمینه
  هستند.  ر و قدیمیهاي بسیار دوشناخت فرهنگ و تمدن در زمان

  هاي عرب ساسانی سکه
-جزیره عربستان داد و ستد به صورت پایاپاي انجام می ها قبل از اسالم در شبهسال

ها با شد. به تدریج و با گسترش بازرگانی در این منطقه و رابطه تجاري عرب
 کشورهاي همسایه استفاده از پول در مراکز تجاري چون مکه و مدینه رواج پیدا

ها به دلیل فقر اقتصادي قادر به ضرب سکه نبودند و در مبادالت و داد و کرد. آن
-هاي ایرانی یا کسروي استفاده میشان از دینارهاي رومی یا هرقلی و درهمستدهاي

ها با هاي ایران و روم این بود که، بیشتر معامالت عربکردند. علت استفاده از سکه
-ها مثل عراق، یمن، شام و مصر انجام میت نفوذ آنهاي تحایران و روم و سرزمین

ها بستگی داشت. بعد شد. واردات درهم و دینار نیز به میزان کاالهاي صادراتی عرب
ها را امضاء کردند و مسلمانان در از اسالم، پیامبر(ص) نیز معامله با این سکه

-127: 1375ولی، هاي پکردند(پول و نظامها استفاده میمعامالتشان از همین سکه
). براي نظام اقتصادي یک کشور داشتن پول ضروري و ضرب سکه براي 131

هاي گردش مالی و پرداخت مالیات الزم بود. به همین دلیل پس از تصرف سرزمین
هاي مخصوص تصمیم گرفتند تا سکه دیگر و گسترش قلمرو اسالمی، مسلمانان

تحت تاثیر دین اسالم قرار گرفت و  هاي کشورهایی از جمله ایرانضرب کنند. سکه
  هاي اسالم در قلمرو ایران توسط حاکمان عرب مسلمان ضرب شدند. اولین سکه

هاي اولیه اسالم تا قبل از اصالحات عبدالملک بن هاي عرب ساسانی، به سکهسکه
ها و هاي ساسانی با تغییراتی در نوشتهشود که به همان سبک سکهمروان گفته می

هاي ایرانی و ها و نقشاویر بودند. به عبارتی دیگر ترکیبی از طرحگاهی تص
). که به دو خط پهلوي و کوفی 50: 1385بگلو، ؛ قاسم 208/ 1: 1388عربی(سامی، 

هاي عرب ساسانی در زمان ). درهم83: 1387ها حک شده بودند(جدي، بر روي آن
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عبدالملک بن مروان  خلفاي راشدین و اوایل دولت اموي یعنی تا زمان حکومت
هاي پادشاهان ساسانی، به ). مسلمانان از سکه16: 1369کاربرد داشتند(نقشبندي، 

). تقلید کردند بدون اینکه 165: 1389خصوص خسرو دوم و یزدگرد سوم(مشیري، 
ها بردارند، نام خود و تصاویر پادشاهان ساسانی و محل و تاریخ ضرب را از روي آن

ید، بسم اهللا، بسم اهللا ربی، بسم اهللا ال اله اال اهللا، بسم اهللا ال اله اال کلمات شهادتین (ج
هللا وحده محمد رسول اهللا، بسم اهللا ولی االمر، الحمدهللا، محمد رسول اهللا و نمونه 

امینی، (ها اضافه کردندها بر آني سکههایی از این قبیل) را به خط کوفی بر حاشیه
؛  32و4: 1369نقشبندي، ؛ 105و42- 41و11-10 :1369شمس اشراق،  ؛15: 1389

-). سکه42: 1387؛ وثیق،  105: 1391؛ غالمی دهقی، 58: 1387داوودي و دیگران، 

-زرین(اندشدههاي عرب ساسانی تا قرن دوم هجري در طبرستان و بخارا ضرب می

رخ ها نیمبر روي این نوع از سکه). 67 :1369 ؛ شمس اشراق، 91: 1389کوب، 
دوم (پرویز) با تاج مخصوص درون یک دایره و یک نیم دایره نقش شده  خسرو

است و سمت راست و چپ بیرون دایره ماه و ستاره و در زیر دایره نیز طرح ماه و 
ستاره با چند نقطه وجود دارد. رو به روي تصویر خسرو نام حاکم به خط پهلوي و 

ي سکه واژه و بر حاشیه ي پهلوي افزوت (فزونی و برکت)پشت تصویر نیز واژه
ي تو به خط کوفی ضرب شده است. بر پشت سکه درون سه دایره» بسم اهللا«عربی 

در تو آتشدان مقدس زرتشتی با نقش دو نفر در دو سوي آن قرار دارد. در سمت 
ها نام ضرابخانه و در سمت چپ آن تاریخ ضرب به خط پهلوي راست درون دایره

-9-6- 3ها نیز، روي موقعیت ساعت رف بیرون دایرهنوشته شده است. در چهار ط
   ).74 :1369شمس اشراق، (نقش ماه و ستاره ضرب شده است 12

ها و شهرها را به علت نبودن مسلمانان بعد از استیال بر ایران، نام برخی از ایالت
-گ) در زبان عربی تغییر دادند. به همین دلیل گندي-برخی حروف فارسی (مثل پ

 :1369شمس اشراق، (سابور و دارابگرد به دارابجرد تبدیل شده استجنديشاپور به 
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زنی، اعتبار شاه ساسانی نزد مردم(امینی، ها با روش سکهعدم آشنایی عرب). 59-60
ها (ساسانی)(نفیسی، ) و عادت مردم ایران به این نوع از سکه293-294: 1387
احتی تصویر خود را جایگزین ). موجب شد که حاکم جدید نتواند به ر174: 1384

پرستی شاه ایران کند. عالوه بر آن به دلیل شرعی نقش تصویر بر سکه را نوعی بت
ي تغییر ظاهر سکه، اعتبار کردند به واسطهدانستند، از طرف دیگر حکام تصور میمی

هاي رود. به همین دلیل، مسلمانان بعد از ورود به ایران ضرب سکهآن از میان می
هاي و سکه» عین«هاي طال را نی را به همان سبک و روش قبلی ادامه دادند. سکهایرا

). از 56: 1387؛ داوودي و دیگران، 4: 1369نامیدند(نقشبندي، می» ورِق«نقره را 
شد، طبري و بغلی رواج بیشتري داشتند(ابن هاي ایرانی که استفاده میمیان درهم

نی نازك، ساده و تا حدودي فاقد ظرافت و هاي ساسا). سکه1/503: 1375خلدون، 
  ).207/ 1: 1388کار هنري بودند(سامی،

)، 150: 1374؛ صدر،  4: 1369در زمان حیات حضرت محمد (ص)(نقشبندي، 
- هاي اقتصادي از همان سکهخالفت ابوبکر و چند سال از خالفت عمر در فعالیت

ها ایجاد نشد(سامر، ت سکهشد و هیچ تغییري در وضعیهاي ایران و روم استفاده می
اي که بعد از اسالم هجري به فرمان عمر (اولین خلیفه 18). ولی در سال 202: 1391

). درهم عرب ساسانی به تقلید از 208/ 1: 1388به دستور او سکه ضرب شد(سامی، 
؛ داوودي و دیگران،  105-104: 1391هاي ساسانی سکه زده شد(غالمی دهقی، سکه

» اهللا اکبر«هاي عهد عثمان به سبک درهم عمر و همچنین نقش رهم). د58: 1387
؛ 58: 1387بود که توسط حاکمان و امرا عرب ضرب شدند(داوودي و دیگران، 

؛ غالمی  38: 1369؛ شمس اشراق،  32: 1369؛ نقشبندي،  23/538: 1372دهخدا، 
ک و هایی به همان سبي حضرت علی (ع) درهم). در دوره105: 1391دهقی، 

هاي ؛ پول و نظام 59-58: 1387اند(داوودي و دیگران، مضامین قبلی ضرب شده
) و در دوران 34-33و 5: 1369؛ نقشبندي، 237: 1383؛ مکی، 159: 1375پولی، 
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کوب و دیگران، هاي عرب ساسانی ضرب شده است(زرینخالفت معاویه نیز درهم
/ 2: 1379؛ اشپولر،  34: 1369؛ نقشبندي،  174: 1384؛ نفیسی،  316/ 4: 1379
-). برخی نویسندگان دینارهایی مانند دینارهاي ایرانی به معاویه نسبت داده241

-؛ پول و نظام 147: 1384؛ مزارعی،  196: 1370؛ بیات، 102/ 1: 1389اند(زیدان، 

-151: 1374). در دوران حکومت خلفاي راشدین(صدر، 161: 1375هاي پولی، 
) اگرچه مسلمانان در اثر فتوحات به دست آمده و 42: 1387، ) و معاویه(وثیق152

کسب غنایم فراوان، از نظر اقتصادي در سطح نسبتاً خوبی قرار گرفتند ولی اقدام 
هاي اقتصادي به ویژه در نظام پولی صورت نگرفت. چون مسلمانان مهمی در زمینه

که در این دند. با ایندر این دوره بیشتر به فکر کشورگشایی و گسترش دین اسالم بو
ها به وجود آمد، هاي سکهدوره ضرب سکه شروع شد و تغییراتی در نقش و نوشته

ولی آن قدر گسترده نبود که در وضع بازار تاثیر بگذارد و پول رایج کشور شود و 
ساز ضرب ها زمینهتغییر کلی در سیستم پولی داشته باشد بلکه ضرب این نوع سکه

هاي اسالمی هاي عرب ساسانی در سرزمیند. به همین دلیل سکههاي اسالمی شسکه
-رسمیت نداشتند و همچنان در معامالت از دینار رومی و درهم ایرانی استفاده می

  کردند.
  هاي عرب بیزانسیسکه

هاي عرب ساسانی، دینارهاي عرب بیزانسی نیز ضرب مسلمانان عالوه بر درهم
هاي اسالمی محدود بودند و در ها در سرزمینهکردند. ولی انتشار این نوع از سک

هاي بیزانسی نقش معامالت و بازرگانی رواج و کاربرد نداشتند. بر روي سکه
). 10: 1369حضرت عیسی یا مقدسان دیگر مسیحی ضرب شده بود(شمس اشراق، 

هاي شود که مسلمانان به تقلید از سکههایی گفته میهاي عرب بیزانسی به سکهسکه
ها پس از فتح سوریه و فلسطین ). این سکه42: 1387کردند(وثیق، یان ضرب میروم

-اند. با ترکیبی از نقش اصلی سکهي دوم توسط مسلمانان ضرب شدهدر زمان خلیفه
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هایی اسالمی به خط کوفی که معموالً بدون نام و هاي امپراتوري بیزانس و نوشته
هجري) بر تعدادي از  75ا تاریخ ضرب (تاریخ بودند، ولی نام خلیفه (عبدالملک) ی

- ترین دینار شناخته شده). قدیمی127: 1369ها ضرب شده است(شمس اشراق، آن

هجري  15دهند دیناري است که خالد بن ولید در سال اي که به مسلمانان نسبت می
در طبریه شام ضرب کرد. این سکه مانند دینارهاي رومی یک طرف آن داراي 

ي خالد و وگان بود و بر طرف دیگر سکه به حروف یونانی کلمهصلیب، تاج و چ
)Bonيي دکتر مولر مورخ آلمانی کلمه) نقش شده بود. به عقیدهBon  مخفف

؛ پول و 196: 1370؛ بیات،  102-101/ 1: 1389ابوسلیمان، کنیه خالد است(زیدان، 
-ها مین سکه). یکی از عوامل عزل خالد را ضرب همی157: 1375هاي پولی، نظام

  ). 157: 1375هاي پولی ، دانند(پول و نظام
ي قلمرو ایران در صدر اسالم به تصرف نیروهاي اسالمی درآمد، ولی تقریباً همه

المال ي بیتتمام قلمرو دولت روم از تصرف آن خارج نشد. از طرف دیگر اداره
فترداران و حسابداران ي ایرانیان بود. به طور طبیعی دمسلمانان از زمان عمر بر عهده
دادند. به همین دلیل المال را برحسب درهم ارائه میایرانی نیز دخل و خرج بیت

). در 148: 1374تر بودند(صدر، تر و رایجهاي ایرانی از دینارهاي رومی متداولدرهم
هاي عرب ساسانی نبودند و هاي عرب بیزانسی به گستردگی سکهنتیجه سکه

ها نیز با هم یکسان نبودند و جنس هاي آنها و نوشتهند. نقشتعدادشان اندك بود
). از 127و38: 1369ها از مس و تعدادي نیز از طال بودند(شمس اشراق، اکثر آن

دانستند. به تر از دینارهاي ایرانی میطرف دیگر مسلمانان دینارهاي رومی را مرغوب
المثل شده ها ضربنطوري که زیبایی و درخشندگی دینارهاي رومی در نزد آ

  ). 101/ 1: 1389بود(زیدان، 
هاي اسالمی یک سیستم دو در کل سیستم پولی دولت اسالمی تا قبل از ضرب سکه

فلزي طال و نقره بود. به این معنی که در مناطق شرقی مثل ایران، عراق، حجاز و 
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-اده میها استفاي بود که مردم در معامالت از آنهاي نقرهیمن پول اصلی درهم

کردند. از طرف دیگر پول رایج در مناطق غربی قلمرو اسالمی چون مصر، سوریه و 
-فلسطین دینارهاي طالي رومی بود. البته مردم هر منطقه فقط یک نوع پول را نمی

شد و پول دیگر را شان با پول رایج آن منطقه انجام میشناختند بلکه بیشتر معامالت
کردند. بر این وز به پول رایج آن منطقه تبدیل میها بر اساس قیمت ردر صرافی

اساس محاسبات مالیاتی دولت اسالمی زمانی به درهم و زمانی دیگر به دینار بود و 
جایی که درآمد و مخارجش در سراسر قلمرو اسالمی با سیستم پولی مختلف از آن

هر دو نوع پول ها با بود، بنابراین در اخذ مالیات و زکات و همچنین پرداخت هزینه
  ). 154- 153: 1375هاي پولی، اي و طالیی سروکار داشتند(پول و نظامنقره
  هاي اسالمی سکه

هاي ي اموي، عبدالملک بن مروان، سکهي پنجمین خلیفههاي اصالح شدهبه سکه
هاي مذهبی، به خط کوفی گویند که به جاي تصاویر انسانی و نشانهاسالمی می

متون مذهبی مثل سوره توحید در متن سکه و سوره توبه در  هاي عربی بانوشته
ها بدون نام خلیفه بودند، ولی با کمک تاریخ حاشیه ضرب شده است. این سکه

اي که سکه در زمان او ضرب شده است پی برد. نام توان به نام خلیفهها میضرب آن
: 1369نوشتند(شمس اشراق، ها میضرّاب و محل ضرب را نیز بر روي سکه

: 1369؛ نقشبندي،  244/ 2: 1379؛ اشپولر،  50: 1385بگلو، ؛ قاسم 67- 66و22و11
هایی که بعد از عبدالملک در جوامع اسالمی ضرب ). به نوشته اشپولر سکه15

شدند، یکی از مهمترین منابع اطالعاتی مربوط به عناوین و القاب، گسترش حوزه 
، 2: ج1379باشند(اشپولر، قتصادي میحاکمیت، مدت خالفت و حکومت و اوضاع ا

هاي وارداتی (رومی و ایرانی) ممنوع ). به فرمان عبدالملک معامله با انواع پول244
هاي ها به تدریج جانشین سکههاي اسالمی آغاز شد. این سکهشد و ضرب سکه

قبلی شدند. در نتیجه قلمرو اسالمی داراي یک سیستم پولی مستقل گردید که کیفیت 
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هاي پولی، نمود(پول و نظامها را حکومت مرکزي معین میکمیت ضرب سکه و
). عالوه بر آن به فرمان او زبان عربی زبان رسمی اداري در سراسر 155: 1375

قلمرو اسالمی اعالم شد. سیستم پولی یکسان و عربی داراي نتایجی از جمله : از 
هاي مسیحی که ، رهایی از پولمیان برداشتن تفاوت در میزان زکات، مهریه و دیه

عبارت تثلیت داشت، پیشرفت سیاسی حکومت اموي و استقالل اقتصادي مسلمانان 
  ). 144- 143: 1389از نفوذ بیگانگان بود(طقّوش، 

)، 3583/ 8: 1375ي بسیاري از مورخین از جمله طبري(طبري، به گفته
)، دینوري(دینوري، 18/ 13 :1371اثیر، )، ابن اثیر(ابن345/ 5، 1374واقدي(واقدي، 

)،  653: 1337)، بالذري(بالذري، 78/ 2: 1363خلدون، )، ابن خلدون(ابن360: 1368
) و 103- 102/ 1: 1389)، جرجی زیدان(زیدان، 274: 1364مستوفی(مستوفی، 
). اولین کسی که به طور رسمی و عمومی دینار و 280: 1380فیلیپ حتی(حتی، 

الملک بن مروان بود. اقدام او موجب رواج یک نوع درهم اسالمی ضرب کرد عبد
هاي مختلف جمع آوري گردید(به جز هاي اسالمی شد و تمام سکهسکه در سرزمین

). 67: 1369هجري ادامه یافت(شمس اشراق،  84در چند مورد استثنایی که تا سال 
: 1365رسته، ها نقش نهاد(ابناو اولین کسی بود که به زبان عربی خالص بر سکه

ي عبدالملک در اي که در دوره). دینارهاي اسالمی2/233: 1371؛ یعقوبی،  226
). عالیم 196: 1370شدند به دینار دمشقی معروف بودند(بیات، دمشق ضرب می

ها به ها جاي خود را به نقوش عربی دادند، تمام سکهمسیحی و زردشتی روي سکه
ها نماد حاکمیت، هویت، ). این سکه38/ 1: 1370خط کوفی بودند(ملکزاده بیانی، 

هاي قبلی بودند(الپیدوس، قدرت دولت و عدم وابستگی اقتصادي به امپراتوري
) و موجب استقالل مالی مسلمانان و همچنین وحدت و همبستگی میان 109: 1387

  آنان شد. 
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اند: عبدالملک روزي هاي اسالمی را این گونه شرح دادهمورخان دلیل ضرب سکه
القدس ذي را دید که روي آن به سبک رومی و مسیحی شعار پدر، پسر و روحکاغ

قل هو «اي که براي امپراتور روم فرستاد عبارت نوشته شده بود. او نیز در آغاز نامه
را نوشت. با این اقدام عبدالملک، امپراتور روم عصبانی شد و گفت: اگر » اهللا احد

هاي اسالمی استفاده ي رومی که در سرزمیناین کار را ترك نکنید بر روي دینارها
شود که به پیامبر شما توهین خواهد شد. به دنبال این شود عباراتی حک میمی

تهدید عبدالملک به فکر چاره افتاد و با امام محمد باقر (ع) به مشورت پرداخت. 
هاي ایشان نیز درهم و دینار ایرانی و رومی را تحریم کردند و فرمان ضرب سکه

). ولی 61-60: 1387؛ داوودي و دیگران،  102/ 1: 1389اسالمی را دادند(زیدان، 
-). و ابن خلدون(ابن343: 1337)، بالذري(بالذري، 18/ 13: 1371اثیر، ابن اثیر(ابن

- ). این رأي و فرمان را به خالد بن یزید بن معاویه نسبت می77/ 2: 1363خلدون، 

ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک و  دهند. بعد از عبدالملک، جانشینانش
کردند(غالمی ها را ضرب میعمر بن عبدالعزیز به سبک عبدالملک بن مروان سکه

  ). 109: 1391دهقی، 
تا زمانی که پول رایج و رسمی به جریان گذاشته نشد، فرمانروایان ایاالت هر کدام 

هایی به نام خود د و سکهاي جداگانه داشتني حکمرانی خودشان ضرابخانهدر حوزه
هجري نخستین کسی بود که در عراق  70کردند. مصعب بن زبیر در سال ضرب می

). 652-651: 1337؛ بالذري،  500/ 1: 1375خلدون، دینار و درهم ضرب کرد(ابن
هجري درهم ضرب  75بعد از او حجاج بن یوسف، عامل اموي در عراق در سال 

ي اخالص را هایی که حجاج بر روي آن سوره). سکه315: 1383کرد(ماوردي، 
ها )، فقها و علماي دین آن را مکروهه نامیدند، آن235: 1365رسته، حک کرد(ابن

خلدون، ؛ ابن19/ 13: 1371اثیر، زنند(ابنمعتقد بودند که افراد ناپاك بر آن دست می
ه داشتند و آن ). ولی عجمان از کمی وزن آن اکرا652: 1337؛ بالذري،  77/ 2: 1363



37  نظام پولی مسلمانان در حجاز و شام از قرن اول تا دوم هجري قمري بررسی

هاي حجاج گاهی نام وي ). بر روي سکه652: 1337نامیدند(بالذري، را مکروه می
). پس از حجاج، در 316/ 4: 1379کوب و دیگران، شد(زرینبه خط کوفی نوشته می

دوران خالفت یزید بن عبدالملک، عمر بن هبیره به فرمانروایی عراق رسید. او اولین 
بر درستی وزن و خالص کردن نقره را جدي گرفت و کسی بود که امر نظارت 

هاي مرغوبی را سکه زد. پس از او خالد بن عبداهللا قسري در زمان هشام بن درهم
عبدالملک همین روش را ادامه داد. اما بعد از او یوسف بن عمر، براي مرغوبیت 

بار  گیري او به حدي بود که یکها جدیت بیشتري به خرج داد. افراط و سختسکه
ها را آزمایش کرد و متوجه شد که یک درهم، یک حبه (نخود) کم دارد و عیار درهم

هاي هر یک از کارگران ضرابخانه را که صد نفر بودند هزار ضربه شالق زد. درهم
هاي دوران امویان بودند. ترین و بهترین سکههبیري و خالدي و یوسفی از مرغوب
ها را به عنوان اي امویان فقط این نوع سکههبه طوري که منصور عباسی از سکه

خلدون، ؛ ابن19/ 13: 1371اثیر، ؛ ابن 653-652: 1337کرد(بالذري، خراج قبول می
  ). 77/ 2: 1363؛  500/ 1: 1375

با اینکه ضرب سکه اسالمی به فرمان عبدالملک در بیشتر مناطق اسالمی به طور 
هاي ساسانی یا واحی ایران سکهرسمی شروع شد و رواج یافت ولی در برخی ن

شدند. امراي طبرستان خود را از شاهزادگان عرب ساسانی ضرب و استفاده می
دانستند و پس از کشته شدن یزدگرد سوم در برابر مسلمانان مقاومت ساسانی می

 180بسیاري کردند. بعد از فتح ایران و تا مدت زمان بسیار طوالنی (تا حدود سال 
-ی به سبک ساسانی و خط پهلوي در این ناحیه ضرب میهایهجري) سکه

ها را ). این سکه4/317: 1379کوب و دیگران، ؛ زرین 208/ 1: 1388کردند(سامی، 
هاي عرب ساسانی کمتر و ها) از سکهگرم آن 2نامیدند و وزن (حدود طبرستانی می

  ).11: 1369ي آن نیز کوچکتر بودند(شمس اشراق، اندازه
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اهللا «سوره قرآن  112طرف درهم و دینارهاي اموي به خط کوفی آیاتبر روي یک 
 33و بر پیرامون آن آیه » احد، اهللا الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد

محمد رسول اهللا ارسله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو «سوره توبه 
الاله االاهللا وحده الشریک «شهادة  ، بر روي طرف دیگر سکه عبارت»کره المشرکون

حک شده » بسم اهللا و سال ضرب«ي آن به صورت دایره عبارت و بر حاشیه» له
). ذکر محل ضرب در 4/318: 1379؛ زرین کوب و دیگران،  50: 1387بود(وثیق، 

هاي نقره در عصر امویان بدون نام پشت سکه همیشه به خط پهلوي بود. سکه
هاي فرمانرواي کل از والی وجود ري که امکان تشخیص سکهاشخاص بودند. به طو

و  242/ 2: 1379بردند(اشپولر، نداشت و بر اساس تاریخ ضرب به نام خلفا پی می
شد و ذکر هاي طالي اموي فقط تاریخ ضرب سکه ضرب می). بر روي سکه246

بومی  ي نقره بیشتر در مناطق). سکه22: 1369محل رایج نبوده است(شمس اشراق، 
ي طال براي تجارت شد. ولی سکهو اسالمی به منظور تجارت داخلی استفاده می

  خارجی و معامالت راه دور کاربرد بیشتري داشت. 
  پول اعتباري

را ابداع کردند » چک«یا » هاي اعتباريبرگه«تر بازرگانان عرب براي داد و ستد آسان
ي نخستین بل معاوضه بودند و به منزلهجاي امپراتوري با کاالها قاکه تقریباً در همه

از مزایاي  ). 63و12: 1386کورزین، نظام مالی اعتباري در جهان شناخته شده بودند(
پول اعتباري امنیت و حمل و نقل آسان آن بود. سفرهاي بازرگانی که حداقل سالی 

شدند موجب صدور دو بار میان شام و یمن قبل از بعثت رسول خدا (ص) انجام می
و قبول حواله و چک یا سفته میان بازرگانان قریش، شام و یمن شد. رواج معامالت 

ي فراوان از این ي استفادهنسیه قبل و بعد از اسالم که همراه با اصالحاتی بود، نشانه
شد اگر مورد قبول نوع معامله بودند. رسیدي که میان طرفین معامله رد و بدل می

شد. عمر بن ي مبادله استفاده میه عنوان پول و وسیلهسایر معامله کنندگان بود، ب
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خطاب اولین کسی بود که چک صادر نمود. حجم کاالهاي وارد شده از مصر به 
شد. به دستور عمر، زید بن ثابت مدینه زیاد بودند و مانع تقسیم سریع میان مردم می

وشت و مهر شان بر روي کاغذي حواله یا همان چک را نبراي مردم برحسب منزلت
ي خویش را تحویل بگیرند. المال رجوع کنند و سهمیهنمود تا مردم به تدریج به بیت

فروختند که با مخالفت عمر مواجه ها را به افراد دیگر میبرخی از مردم این حواله
هاي طعام جار(به شدند. در زمان حکومت مروان بن حکم نیز برخی از مردم حواله

جا در میان گردید و از آنشد و در بندر جار انبار میرد میحبوباتی که از مصر وا
فروختند که شد) را قبل از اینکه طعام را تحویل بگیرند، میمردم مدینه تقسیم می

؛ 152و149 :1374صدر، توسط ماموران مروان از این کار جلوگیري به عمل آمد(
ها، بعد ایمی آن). به علت فراوانی قبایل و اختالفات د337-336: 1375علی، 

مسافت مناطق شمالی، مرکزي و جنوبی شبه جزیره و دشواري مسافرت، حجم پول 
گیر و گسترده نبود و بازرگانان در معامالت بیشتر اعتباري در این منطقه بسیار چشم
-ها نیز می). یکی از علت150: 1374صدر، کردند(از همان درهم و دینار استفاده می

ردم و بازرگانان به پول نقد باشد. به طوري که امروزه با تواند عادت داشتن م
هایی که در نظام پولی به وجود آمده است برخی از بازرگانان و بازاریان در پیشرفت
  برند.کنند و از ابزارهاي پیشرفته بهره نمیشان فقط از پول نقد استفاده میمعامالت

هاي نقد، بازرگانان با ل پولهاي اسالمی براي محدود کردن حمبا گسترش سرزمین
هاي تجاري یا مالی در دو هاي معامالتی و افراد سرشناس پیمان یا توافق نامهطرف

رساندند. بدین ترتیب که فرد سوم با در دست داشتن منطقه مختلف به امضا می
ي آن به طرف مقابل، چیزي توانست با ارائهامضاي یک طرف که همان سفته بود، می

). هم زمان با 240: 1383؛ مکی، 1624/ 2: 1387ند(هولت و دیگران، دریافت ک
توسعه بازرگانی و معامالت پولی در دوران اسالمی عملیات صرافی و بانکداري نیز 

- گسترش یافت. در شهرهاي مهم ایران صرافان به حساب مشتریان پول نگه می
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شهر دیگر پول حواله کردند و از شهري به داشتند، در معامالت بازرگانی شرکت می
می دادند. کارگزاران پولی حکومتی که در حقیقت صرافان دولتی بودند، جهبذ و 

گفتند. جهبذها عالوه بر کارهاي صرافی، در امر ها را جهبذه میسازمان آن
گذاري اجناس)، وصول مالیات و خراج نیز دخالت می کردند(مزارعی، تسعیر(نرخ

کردند(هولت ها را از میان تاجران اصیل انتخاب می). اغلب اوقات جهبذ285: 1384
  ). 1634/ 2: 1387و دیگران، 
  ضرابخانه 

هایی که به صورت ي سکه در ابتدا نام مهر آهنینی بود که بر آن کلمات و نقشکلمه
کردند. سپس نقشی را که معکوس حک شده بودند بر روي درهم و دینار ضرب می

ي طال و که خواندند. بعد از مدتی عمل ضرب سکهافتاد ساز سکه بر روي پول می
-ها و لوازم آن را نیز سکه میها، تهیه کردن نیازمندينقره، نظارت در تکمیل آن

ي سکه در عرف و اصطالح به مفهومی که امروزه کاربرد نامیدند. به تدریج کلمه
- 104/ 1: 1389؛ زیدان،  499-498/ 1: 1375خلدون، دارد اختصاص یافت(ابن

سازي در مجموع عبارت بود از : طرازبندي یا ترسیم اشکال، نقوش ). کار سکه105
ها، ضرّابی یا ها یا مطَلَّسها یا سبیکهسکهسازي، تولید پیشهاي متن، سرسکهو نوشته

-ي درستی وزن، طراز و عیار سکهزنی و ممیزي یا رسیدگی دقیق دربارهسکه

ایلی از جمله چکش، سرسکه رویی و زیرین که طرح ). وس34-30: 1377ها(عقیلی، 
ي مورد نظر به صورت معکوس بر آن حک شده بود، ترازو و قیچی رو و پشت سکه

). 119: 1369شدند(شمس اشراق، ها استفاده میمخصوص براي ضرب کردن سکه
ها در کشور به جریان گذاشته شود کار که سکهها و قبل از اینبعد از ضرب سکه

میهاي ناخالص و معیوب جلوگیري شد تا از رواج سکهها انجام میزي بر روي آنم
به عمل آید. باالترین مقام مسئول دارالضرب که معموالً امور ممیزي را نیز بر عهده 

ها موجب شد ). فراوانی تعداد ضرابخانه34: 1377شد(عقیلی، داشت معیر نامیده می
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مناطق اسالمی رواج پیدا کند و مشکالتی را براي هاي ناخالص و تقلبی در که سکه
دولت و مردم به وجود بیاورد. به همین دلیل خلفا مامورانی را جهت نظارت بر 

کردند به هاي تقلبی ضرب میکردند و کسانی که سکهضرب سکه انتخاب می
  شدند.هاي سنگین محکوم میمجازات

یا نقص پس از عیارسنجی  سکه اسالمی به لحاظ حفظ ارزش و جلوگیري از غش
ها و هاي اسالمی در پایتخت). از زمانی که سکه203: 1391شد(سامر، ضرب می

شهرهاي مهم اسالمی ضرب شدند و رواج یافتند، درهم و دینار ایرانی و رومی از 
ها ها بنا به مقتضیات زمان و مکان، حجم و شکل آناعتبار و رونق افتادند. این سکه

اي د. در آن دوره نیز هر دولتی در شهرهاي مهم اسالمی ضرابخانهکردنتغییر می
هاي گرفتند. دانستن نام ضرابخانهداشت و بابت ضرب سکه مالیات مهمی می

ها و هر یک ها آمده قلمرو فرمانروایی سلسلههایی که بر روي سکهاسالمی و تاریخ
  سازد. ها را روشن میاز حکومت

هاي ایران (اصطخر، بیشابور، بصره، ر برخی از دارالضربدر دوران خلفاي راشدین د
بهقباد در عراق، دارابگرد، ري، شوش، سیرجان، مرو، نهاوند، نهرتیري در اهواز، 

). در 33-32: 1369کردند(نقشبندي، شان سکه ضرب میهرات و همدان) به نام
ثر عصر امویان به علت گسترش قلمرو اسالمی عالوه بر منطقه شام، در اک

-هاي ایران، عراق و شمال آفریقا، به نام خلفا درهم و دینار ضرب میدارالضرب

شدند. (به عنوان مثال: آذربایجان، اران، ارمینیه، اسکندریه، طرابلس، بخارا، بصري، 
بلخ، بزم قباد در فارس، جزیره، جندي شاپور، جی، حرّان، حلب، حلوان، حمص، 

ها، زنجان، سرخس، فسطاط، فلسطین، کرمان، هرمز، رحیره، خراسان، دمشق، رام
/ 2: 1379؛ اشپولر،  397-396: 1377کوفه، موصل، نصیبین، نیشابور و...)(عقیلی، 

؛  147-139و134-131و128-127و53-42: 1369؛ شمس اشراق،  246-245و242
: 1379کوب و دیگران، ؛ زرین 56-51: 1385بگلو، ؛ قاسم 91: 1389کوب، زرین
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-اي که درهم امویان در آن ضرب میترین یا پرکارترین ضرابخانهرحاصل). پ4/320

در اواخر دوران ). 4/319: 1379کوب و دیگران، زرین(شد متعلق به شهر واسط بود
ها چون اندلس، افریقیه، دمشق، ها تعطیل شدند. تعدادي از آناموي اکثر ضرابخانه

هجري  132-131هاي البواب در سالابصره، واسط، سامیه (در عراق)، جزیره و باب
 و142 و53 و49 و45 -44 :1369شمس اشراق،  جا؛(همانکردندسکه ضرب می

دهد که از اواخر قرن اول هجري هاي فراوان نشان میوجود دارالضرب). 146
هاي اسالمی شروع شد. دسترسی به منابع طالي آفریقا تحوالت اقتصادي در سرزمین

وان زمینه گسترش ضرب سکه و استفاده از پول را فراهم و تشکیل بازارهاي فرا
  نمود و موجب رشد و رونق آن شد. 

  وزن درهم و دینار 
و به فارسی » Drachma«اي غیرعربی است. معرب واژه یونانی دراخما درهم کلمه

-کار می گویند. اصطالحی که در ایران بعد از اسکندر بهنیز دراخم و دیرام می

بارتلد، »(Denarius«ي دینار از). کلمه58: 1383؛ بارتلد،  3: 1369رفت(نقشبندي، 
: 1389زیدان، »(ده«التین  به معناي » Den «). یا دنی 73: 1386؛ لوئیس،  58: 1383

  ). گرفته شده است. 172: 1381؛ ممتحن،  1/101
ینی از زمانی که بشر پول فلزي را براي داد و ستد و تجارت به کار بردند، ترتیب مع

ها استفاده ها داده شد. به همین دلیل براي وزن کردن فلزات از وزنهبراي تقسیم وزن
هایی داشتند که نقره را با واحدي به نام درهم و کردند. قبل از اسالم قریش وزنمی

هاي نقره را درهم و کردند. به همین دلیل سکهطال را با واحدي به نام دینار وزن می
نامیدند که در اصل واحد وزن بودند. به سبب اختالف ینار میهاي طال را دسکه

کردند. وزن هر ده ها را وزن میها، مردم در مبادالت خود، آنسکه موجود در وزن
 1قیراط برابر  5درهم برابر هفت مثقال بود. مثقال کمتر از بیست و دو قیراط (هر 

ه و هر اوقیه برابر چهل درهم گرم) بود. واحدي به نام رطل داشتند که دوازده اوقی
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بود. وزنی به نام نش که معادل بیست درهم بود. واحدي نیز به نام نواة که معادل پنج 
ها به درهم بود. در زمان حضرت محمد (ص)، خلفاي راشدین و معاویه نیز وزن

نوشته خلدون در این مورد ). ابن650-649: 1337همان صورت قبل بودند(بالذري، 
هاي دینار و درهم از لحاظ مقدار و هاي مختلف اسالمی سکهدر سرزمین است که،

  وزن گوناگون بودند. 
بسیاري از احکام از جمله زکات، ازدواج، حد زدن و غیره به دینار و درهم وابسته 

ها را معین کردند، از آغاز بودند. به همین علت در شرع و قانون ارزش و مقدار سکه
خلدون، به و تابعان وزن هر ده درهم هفت مثقال بود(ابناسالم تا روزگار صحا

). عجمان سه نوع درهم بیست، دوازده و ده قیراطی داشتند که 503- 502/ 1: 1375
ها را شدند. زمانی که عبدالملک وزن و معیار پولدر مجموع چهل و دو قیراط می

یک سوم از  هاي درهم را به وزن چهارده قیراط ضرب کردند کهمعین نمود، سکه
-؛ ابن20-19/ 13: 1371اثیر، ؛ ابن 648: 1337مجموع این سه درهم بود(بالذري، 

). به عبارت دیگر ده درهم به وزن 78-77/  2: 1363؛  501-500/ 1: 1375خلدون، 
ده مثقال، ده درهم به وزن شش مثقال و ده درهم به وزن پنج مثقال را با یکدیگر 

را بر سه تقسیم کردند و هفت مثقال به دست آمد،  جمع و عدد بیست و یک مثقال
هایی ضرب نمودند که هر ده عددش هفت مثقال بود. این امر براي مردم پس درهم

؛  648: 1337شدند(بالذري، تر شد و براي پرداخت زکات دچار مشکل نمینیز آسان
  ). 102/ 1: 1389زیدان، 

هاي بزرگ و کوچک صورت درهمقبل از اقدام عبدالملک، زکات مسلمانان به دو 
شد. وزن دینار چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم، در هر دو شکل پرداخت می

بیزانسی و اسالمی یک مثقال و در حدود بیست و دو قیراط بود(داوودي و دیگران، 
-). عبدالملک سکه101/ 1: 1389؛ زیدان،  106: 1391؛ غالمی دهقی،  62: 1387

). با این 122: 1375هاي پولی، وزن مشخص ضرب نمود(پول و نظامهایی با عیار و 
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هاي نویسندگان متفاوت است و تا هاي درهم و دینار گفتهي وزنوجود درباره
هاي عرب حدودي اندك و ناچیز برحسب زمان و مکان تفاوت دارند. وزن درهم

). در زمان 77: 1369گرم بودند(شمس اشراق،  40/4تا  10/3ساسانی معموالً بین 
) و یا 48: 1387(وثیق، 94/2تا  70/2خلیفه عبدالملک وزن هر درهم تا حدودي بین 

؛ گرانتوسکی و 114/ 1: 1381گرم(میکل،  25/4گرم بودند. وزن هر دینار نیز  97/2
) بودند. 48: 1387گرم(وثیق،  64/4تا  22/4) یا تقریباً بین 184: 1385دیگران، 

هاي گرم بودند. نسبت سکه 4گرم و دینارها  3ها تقریباً همبنابراین در عصر اموي در
  ). 41: 1369؛ شمس اشراق،  281: 1384طال به نقره یک بر ده بودند(مزارعی، 

  نتیجه گیري
ي مبادله در داد و ستد در بین تمامی جوامع نقش اساسی و پول به عنوان وسیله

رات و واردات را برقرار کرد. مهمی در اقتصاد بر عهده داشت. پول تعادل میان صاد
پول فلزي به دلیل مقاوم و بادوام بودن بهترین نوع پول بود و براي شناخت اوضاع 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي یک دوره و منطقه خاص کاربرد بسیاري 

ها قبل و بعد از اسالم به دلیل رابطه تجاري با کشورهاي ایران و ها سالدارند. عرب
کردند و خود داراي پول خاصی ها و دینارهاي این کشورها استفاده میدرهمروم از 

هاي ایران و روم، نبودند. اگرچه در زمان خلفاي راشدین و معاویه به تقلید از سکه
-هاي ترکیبی عرب ساسانی و عرب بیزانسی در برخی از قلمرو اسالمی به نامسکه

ري در اوضاع بازار نداشتند. در نتیجه شان ضرب شد، ولی بسیار محدود بودند و تاثی
ها در قلمرو اسالمی به رسمیت شناخته نشدند و تغییر کلی و این نوع از سکه

  اي در سیستم پولی مسلمانان به وجود نیامد. اساسی
در دوران خالفت عبدالملک بن مروان دستگاه اداري یا دیوان و مسکوکات عربی 

هاي اسالمی (درهم و ار و به طور رسمی سکهشدند. به فرمان او براي نخستین ب
ها تغییر یافت، از متن قرآن هاي اسالمی ضرب شدند. نقش سکهدینار) در سرزمین
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ها نیز بر مبناي وزن شرعی تعیین شد. در دو طرف سکه استفاده گردید و وزن آن
جب هاي ایران و روم در معامالت ممنوع اعالم گشت. این اقدام مواستفاده از سکه

وحدت و یکپارچگی قلمرو اسالمی و همچنین استقالل مالی مسلمانان نسبت به 
هاي اسالمی در زمان کشورهاي دیگر شد. سبک عبدالملک بن مروان در ضرب سکه

ها رایج نبود و تنها راه جانشینانش نیز ادامه یافت. ذکر نام خلفا بر روي سکه
رشد اقتصادي جامعه اسالمی و  ها بودند. باها تاریخ ضرب سکهتشخیص نام آن

ها در سراسر قلمرو اسالمی دسترسی به منابع طالي آفریقا، به تعداد دارالضرب
هاي اعتباري افزوده شد و از طرف دیگر مسلمانان در کنار استفاده از سکه، از پول

-ها در معامالت، زمینهبردند. ضرب سکه و استفاده گسترده از انواع پولنیز بهره می

  ز رونق و شکوفایی اقتصادي در قلمرو اسالمی گردید.سا
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