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 چکيده

دهد.  ها، اجازه آزادی و قدرت میها و تمدنپول برای همه افراد بشر جذاب است. پول به ملت

گیرد؟  هدف از این پژوهش، پاسخ به سواالت اینچنینی است: پول از کجا و چه چیزی نشات می

آورد و از دست  تاریخچه تکامل آن چگونه است؟ و چرا بارها و بارها ارزش خود را بدست می

و گردآوری و ترجمه متون    ایدهد؟ روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات کتابخانه می

ارائه  پژوهش،  این  زیربنای  است.  اقتصادی  و  عنوان  تاریخی  تحت  کنزت«  »جرگ  از  ای 

تر شدن مطالب، برخی موارد غیر ضرور، حذف  است. برای غنی  »تاریخچه پول« در موزه پول

ور در  دهند که استفاده از پول یک کشها نشان میو مطالب مهمتری به آن اضافه شدند. یافته

تجارت و معامالت بین المللی، به شدت وابسته به قدرت سیاسی، نظامی و پشتوانه اقتصادی  

تمدن افول  و  ظهور  اینکه  نتیجه  دارد.  کشور  و حکومتآن  ظهور  ها  به  منجر  ترتیب  به  ها 

 شود. مسکوکات جدید و از گردش خارج شدن آنها می 

اف  :واژگان کليدي  اقتصادی، ظهور و  پول، ضرب سکه،  ول تمدندیرینه شناسی  ها، 

 . سکه طال و نقره

 

 

 

 هاي جهان شمول و مورد استفاده تاریخچه ضرب سکه

 هاهاي بين المللی در بستر ظهور و افول تمدندر تجارت 
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 4یاسر کارگري،  3هافاطمه ميرزاعبداللهی، 2دهقانیجالل ، 1مجيد سبزهء

 .دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران 1
 . دانش آموخته دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.  3
 .مدیریت مالی دانشگاه تهراندانش آموخته کارشناسی ارشد   4
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 جالل دهقانی 
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 مقدمه 

و خاورمیانه خاستگاه و زادگاه اقوام  های علمی باستان شناسان، هزاران سال پیش از میالد مسیح، بین النهرینبنا برکاوش

گویند. تنها راه  ای از ایشان باقی نمانده، به آنها مردم پیش از تاریخ میو نژادهای گوناگونی بوده است و از آنجا که خط و نوشته 

ی، یک تیر و پیکان  های پیش از تاریخ، اسباب و ابزارهایی مانند: ساختمان سنگی یا خشتی، ظروف سفالآگاهی ما از احوال انسان

 سنگی، یا یک خنجر مفرغی و ... است که ایشان از خود به یادگار گذاشته است. 

های بزرگ)دجله، فرات و نیل(، همواره پربار  های اطراف بین النهرین)عراق امروزی( و مصر به علت وجود رودخانهسرزمین

ها ابتدا باشند. زندگی در اطراف رودخانهبع مناسبی از تغذیه میها و گیاهان منو پر برکت بودند و از این جهت برای مردم، دام

به صورت فردی و با افزایش جمعیت و همچنین به جهت دفاع از خود در برابر خطرات طبیعی، به شکل جمعی در روستاها ادامه  

به شهرها تبدیل شدند. گسترش شد. روستاها با گذر زمان رشد یافتند و  پیدا کرد و روستا نیز به صورت کدخدامنشی اداره می

ها، اختراع نوشتن، توسعه ادارات دولتی و ... در قالب  های آبی، کانال شهرنشینی و هم اندیشی نخبگان منجر به اختراع آسیاب

شهر شد؛ بدین معنی که هر شهر توسط دولتمندان و بزرگان همان شهر)اعم از نخبگان، تجار، کاهنان و ثروتمندان( اداره  -دولت

های بابل، اکد، آشور، ماد،  ها با هدف متحد کردن کل جهان شناخته شده تاسیس شدند. حکومتگشت. پس از این امپراتورییم

 های متعددی نیز داشتند. یافتند و با یکدیگر نزاع و درگیریپارس، پارت، عیالم، اسالو، یونان، مصر و... روز به روز گسترش می

ترین روش نوشتن در پایان هزاره  است و دلیل آن ناشی از قدیمی  2لغت به معنای خراشیدن « در  1کلمه یونانی »نوشتن

چهارم قبل از میالد به صورت خط میخی است. در خط میخی از عالئم مختلفی به صورت خطوط عمومی، مورب و افقی استفاده  

های مصر و بین النهرین استگاه این خط در تمدن توانستند از آن استفاده کنند. خ شد که تنها نخبگان کوچکی از مردم میمی

ها حروف الفبا را اختراع کردند که جایگزین مناسبی برای خط میخی بود. آنها از پاپیروس و رنگ برخی  است. بعدها، فنیقی

لف« )به معنای  ها از بیست و دو حرف تشکیل شده که اولین آنها »اگیاهان به جای کاغذ و دوات استفاده نمودند. الفبای فنیقی

گاو( و دومین آنها »ب«)به معنای بیت یا خانه( و ... است. الفبای فارسی به صورت »الف، ب و... «، الفبای انگلیسی به صورت 

«A, B , …  و الفبای التین به صورت »آلفا، بتا و...« است که در طول زمان و با تغییراتی منحصر به فرد، از همین حروف »

 اند. نشات گرفتهها  الفبای فنیقی

 
 سال قبل از ميالد مسيح، بين النهرین 2350لوح گلی با خط ميخی، 

 امپراتوري ليدي و آغاز ضرب سکه
گر  مبادالت تجاری در ابتدا به صورت سیستم پایاپای)کاال به کاال( مستقیم بود، مثالً کشاورز مازاد گندم خود را به کوزه

توانستند کسی را پیدا کنند که مازاد جنس مورد  نمود. گاهی افراد نمینیازش را دریافت می داد و از وی اشیای سفالی مورد می

نیازشان را داشته باشد. این موضوع باعث شد که ابتدا چند نفر همزمان با یکدیگر به مبادله بپردازند، اما مشکالتی چون عدم  

 
1. To Write 
2. Scratch  
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ر مستقیم صور پذیرد. مبادالت غیرمستقیم همراه با یک  وجود معیار سنجش ارزش سبب شد که مبادالت پایاپای به صورت غی

توانست عاج فیل، پوست برخی پرندگان، صدف، زیتون، ای میگرفت. این شی واسطهای دارای نقش اعتباری انجام میشی واسطه

 های قیمتی و... باشد. برنج، سنگ

کرد و از طرفی خط نیز اختراع شد. رشد جمعیت   همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، بشر از لحاظ تکنولوژیکی کمی پیشرفت

دولت ایجاد  پیچیده-و  باعث  به  شهرها  تامینی،  خود  اقتصادی  از سیستم  مردم  که  به طوری  اقتصادی گشت  روابط  تر شدن 

ابزار یا وسیله   ای شناخته شده برای پرداخت وتولیدکنندگان، تاجران و مصرف کنندگان تغییر یافتند؛ به همین جهت تهیه 

بایست برای داد و ستد )اعم از خرید و فروش  پوشش دقیق همه معامالت ضروری گشت. این ابزار یا وسیله عالوه بر اینکه می

شد.  بود تا درصورت نیاز به مبادله، استفاده میای برای مخزن ارزش نیز میها( مناسب باشد، باید وسیلهکاالها و پرداخت بدهی 

های مشخص، برای داد و  این نقش را بازی کند، فلز بود. از فلزات عامه پذیر و با ارزش، در اندازه توانست  ای که میبهترین شی

 کردند. ستد استفاده می

آخرین پادشاه    5شد. کاندوالساداره می  4ها تحت حاکمیت دودمان هراکلیدی  3در قسمت غربی آسیای صغیر، کشور لیدی

، کاندوالس که همواره از زیبایی ملکه خود،  7داشت. به نقل از هرودوت  6به نام ژیگس این دودمان بود که محافظ مورد اعتمادی 

ای آمده است که کاندوالس برای اینکه آورد. در تواریخ اسطوره، متحیر بود، نزد ژیگس از این زیبایی سخن به میان می8نیسیا

کند تا شاهد آنها در خلوت باشد. وقتی  خود پنهان می  زیبایی همسر خویش را به ژیگس نشان دهد، ژیگس را به اجبار در حرم

شود، ولی با  گردد؛ اما ملکه از این موضوع آگاه میشود، ژیگس به آرامی از اتاق خارج میهایش میملکه در حال درآوردن لباس

خواند و با وی  را فرا میآورد. ملکه برای انتقام از همسرش بابت این فضاحت و بی آبرویی، ژیگس  این حال سخنی به میان نمی

ای باید به دست مامورین من اعدام شوی.  گذارد: یا کاندوالس را بکش و مرا به همسری بگیر؛ یا چون مرا دیدهدو شرط می

پایان میکشد و به سلسله هراکلیدیشود که ژیگس، کاندوالس را میاینگونه می و موسس    دهد. وی خود را پادشاه لیدی ها 

بخشد. برای جلوگیری از کودتا در لیدی، ژیگس  کند و با ازدواج با نیسیا به حکومت خود مشروعیت میاعالم می   9سلسله مرمناد

شود اما  در ابتدا خواستار فاش شدن این راز در بین مردم می  کند. پیتیا، درخواست کمک می11، غیبگوی معبد دلفی 10از پیتیا

از آنجا که کودتا منجر به آشوب و کشت و کشتار مردم بیبا مخالفت شدید ژیگس و نیسیا روبرو می گناه در کشور گردد و 

پنجم این پادشاه خواهند  ها انتقام خود را از نسل  دهد هراکلیدیگیرد از آن دو حمایت کند، اما وعده میشد؛ تصمیم میمی

 گرفت.

ژیگس در طول دوران حکومت خود، به توسعه لیدی پرداخت که از جمله کارهای مهم وی، ایجاد سواره نظام قدرتمند و  

از جنس فلزات گرانبهای    14سال قبل از میالد مسیح بود. استاتر به نوعی سکه  700نقره در حدود    13سکه استاتر   12همچنین ضرب 

می  16ال یا ط  15نقره اطالق  باستان  استاتردر دوران  الکتروم  شود.  و همچنین  پادشاه    17طال  توسط  نقره(  و  )آلیاژ طبیعی طال 

 
3. Lydian 
4. Heraclidae 
5. Candaules 
6. Gyges 
7. Herodotus 
8. Nyssia 
9. Mermnadae 
10. Pythia or Pythoness 
11. Oracle of Delphi 
12. Mint 
13. Stater 
14. Coin 
15. Silver 
16. Gold 
17. Electrum 
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سال قبل از میالد مسیح ضرب شد و آن کشور را در زمره ثروتمندترین    550، پایتخت لیدی، در  19در شهر سارد   18کرزوس 

 سل ژیگس است که وعده نابودی وی توسط پیتیا داده شده بود.  های جهان قرار داد. کرزوس پنجمین پادشاه از نتمدن

ها توسط کرزوس در  استاترها در اوزان مختلف وجود داشتند اما همواره از باالترین ارزش برخوردار بودند. ضرب این سکه

های همسایه شده بود. ایجاد  بلکه در تمدن  های متفاوت منجر به سهولت هرچه بیشتر معامالت نه تنها در لیدیاوزان و ارزش

بازارهای باز و تجارت آزاد، نتیجه تاسیس این سیستم پولی و شکوفایی فرهنگ باستان در آن زمان شده بود. مردمان تا قرن  

 کردند. بیستم از اصطالح استاتر در زبان یونانی، برای متعادل کردن ترازو استفاده می

 
 پيش از ميالد، ضرب شده در ليدي  سکه استاتر طال، قرن ششم 

 ظهور دولت هخامنشيان و امپراتوري جهانی پارس 
ها مردمانی آریایی بودند که در ناحیه انشان واقع در شرق شوشتر و حوالی کارون ساکن بودند. آنها دولت کوچکی  پارس

های پارسی  ان هخامنش است که همه قبیلهکرد. جد ایشداشتند که ابتدا از دولت عیالم و آشور و سپس از دولت ماد اطاعت می

سال قبل از میالد( نام داشت که از انشان به پارس)استان   675تا    740)  21پش ، چیش20را زیر فرمان خود آورد. پسر هخامنش

، شش پادشاه در پارس پادشاهی کردند تا اینکه 22پش تا کوروش کبیر فارس کنونی( رفت و آنجا را تسخیر نمود. از زمان چیش

پروراند  سال قبل از میالد مسیح( بر تخت نشست و این فکر را در سر می  529تا    559هفتمین آنها کوروش سوم یا کوروش کبیر)

ماد، یعنی همدان،  ها )اعم از پارس و ماد و پارت( را زیر یک پرچم متحد سازد. وی ابتدا از پاسارگاد به پایتخت  که همه آریایی

ها)پارس، ماد و پارت(، کشوری بزرگ به نام ایران تشکیل  لشکر کشید و دولت ماد را منقرض ساخت. وی پس از اتحاد آریایی

 داد.

بود. وی از طرف کوروش احساس نا   )که در قسمت قبل در مورد وی توضیح دادیم( پادشاه لیدی در همین زمان، کرزوس

پادشاه مصر متحد شد. نبرد سختی بین    25و آمازیس   24پادشاه بابل   23امنی کرد و برای اینکه پیشدستی کرده باشد، با نبونید

ارتش کوروش و کرزوس درگرفت اما کرزوس تاب مقاومت نداشت و به طرف پایتخت خود، سارد، عقب نشست. چون زمستان  

شود و توان حمله ندارد به همین علت، لشکریان خود را ، کرزوس گمان برد که کوروش در زمستان زمینگیر میفرارسیده بود

مرخص کرد. کوروش در این هنگام با نبونید شاه بابل پیمان صلح بست و با اطمینان یافتن از پشت سر خود، به سمت سارد  

واهی برخی از اسناد تاریخی، کوروش با کرزوس به خوبی رفتار  پیش رفت و پایتخت لیدی را بدون زحمت تسخیر نمود. به گ

کرد و از آنجا که کرزوس فردی بسیار دانا در علوم مالی و اقتصادی بود، وی را به عنوان مشاور اقتصادی خود برگزید. ایده ضرب  

نقوش بز و گوسفند نر در دوره های دارای های ایرانی در دولت هخامنشی از تفکرات کرزوس نشات گرفته است. سکهاولین سکه

 
18. Croesus 
19. Sardis 
20. Achaemenes 
21. Teispes 
22. The Cyrus The Great 
23. Nabonidus 
24. Babylon 
25. Amasis 
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قبل از میالد    486تا  522بزرگ) 28در دولت داریوش 27و سیمین)نقره( سیگلوی 26)طال( دریک های زرینکوروش کبیر؛ و سکه

 مسیح( ضرب شدند. 

 

 سکه زرین)طال( دریک، ضرب شده در دوران داریوش کبير 

رب سکه با نام و نشان خود ادامه دادند. آنها گاها با دستیابی به  ها و پادشاهان ایرانی به ضاز این دوران به بعد، حکومت

  های تر یا تسخیر شهرها و کشورهای جدید، اقدام به ذوب سکههای قدیمیمعادن جدید فلزات، جمع آوری و منسوخ کردن سکه

و   30، اشکانیان29های قدرتمند هخامنشیانها در دوران امپراتوریآنها و ضرب سکه جدید با نام و نشان خود پرداختند. این سکه

، در گستره وسیعی از اقتصاد جهان شاخته شده آن روزها، قابل معامله بودند و مردمان نقاط و کشورهای دیگر اعم  31ساسانیان 

های بعدی تاریخی به علت حمالت  کردند. با انزوای ایران در دورانند و اعراب از آنها استفاده می از یونان، روم، مصر، چین، ه

های ایرانی، هرچند که مورد پذیرش  های داخلی یا بی کفایتی حاکمان، سکهها( و همچنین جنگگسترده)اسکندر، اعراب و مغول

 شناخته شده خارج از مرزها، به طور جدی نداشتند. ای در اقتصاد جهانبودند اما رفته رفته نقش تعیین کننده

 امپراتوری متمدن یونان

ها در فالت ایران،  های باستان مردمانی بودند که از حدود ده قرن پیش از میالد مسیح و همزمان با سکونت آریایییونانی

با حمالت خود، مستعمراتی   32ها د، یونانی سال پیش از میال  750در اطراف دریای مدیترانه به صورت پراکنده سکونت داشتند. در  

ای که در این کشور ترین شی واسطهرا در اطراف دریای مدیترانه ایجاد کردند و منطقه حکمرانی خود را گسترش دادند. قدیمی 

های ضرب شده، از جنس نقره و مربوط به همین دوران)قرن هشتم پیش از میالد مسیح( است. این شی)مشابه پول( فقط در شهر

« دولتمرد و قانون گذار آتنی،  33سال پیش از میالد، »سولون   594اصلی یونان مورد پذیرش بود)حالت جهان شمولی نداشت(. در  

، سولون با وضع قانون »برداشتن بارها و  34نخستین قوانین را در حوزه سیاست، اقتصاد و قضاوت نوشت. به نقل از ویل دورانت

شد.  درصد می 12دولتی مشتمل بر زیاده)ربا( را حذف کرد. سود یک بدهی یا وام نباید بیش از  های فردی وتعهدات«، همه وام

های متعدد بین این  ها و درگیریگرفت و مرزهای آنها شاهد جنگهایی صورت می همواره بین دو تمدن ایران و یونان کشکمش

 دو تمدن بزرگ بوده است. 

 
26. Daric 
27. Siglos 
28. Darius 
29. Achaemenid 
30. Arsacid 
31. Sasanian 
32. Greece 
33. Solon 
34. William James Durant 
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ضرب   36شهر آتن-سال قبل از میالد مسیح در فرهنگ  455است که حدود    اولین سکه تجاری بزرگ جهان  35تترادراخم

سال    38گویند. این سکه به مدت پنج قرن و تا  نیز می  37شد. به علت عکس جغدی که روی آن حک شده، به آن »جغد یا اولز«

سال نیز ارز پیشرو در سراسر شد. ارزش آن حدود چهار درهم بود و تا صدها  قبل از میالد مسیح همچنان در آتن ضرب می

لیگ چندین شهر    گرفتند. دلیان« خراج می38شهرهای اطراف دریای مدیترانه بود. در آن زمان شهرهای یونانی از »دلیان لیگ 

قرار   39یونانی بودند که برای حفاظت متقابل در برابر ایرانیان، در اتحادیه دلیان متحد شدند و خزانه داری آنها در شهر دالوس

های تتراداخم  شد. اینگونه بود که سکههای بزرگ استفاده میو دیگر ساختمان  40ها برای ساخت معبد پارتنونداشت. از این خراج

شار مختلف مردم اعم از کارگران، مهندسان، کاهنان معابد، سربازان، دولتمردان و سیاست مداران، بازرگانان و تجار، مردم  بین اق

 شد. آمد و روز به روز بر اعتبار آن افزوده می عادی و ... به گردش در می

 
 سال قبل از ميالد مسيح، ضرب شده در آتن  455سکه تترادراخم، 

رفت  می 42ر شمال یونان و در شبه جزیره بالکان بود. هنگامی که داریوش هخامنشی به جنگ با سکاها شهری د 41مقدونیه

کردند. وقتی  از پادشاهان هخامنشی اطاعت می  43این سرزمین را ضمیمه شاهنشاهی خود نمود و حاکمان آنجا تا زمان فلیپ دوم 

تشکیل داد و با زور و زر و همچنین مخالفت    44می به نام فاالنژ قبل از میالد بر تخت نشست، لشکر منظ 359فلیپ دوم در سال  

ها،  شدید متفکران آتن، حکومت دموکراسی یونان را مطیع خود ساخت. فلیپ به همه مردم تلقین کرد که دشمن اصلی یونانی

بزرگترین فیلسوف آن زمان   )اسکندر( داشت که او را برای آموزش و تربیت نزد  45ایرانیان هستند. وی فرزندی به نام الکساندر

قبل از میالد به پادشاهی رسید. پس از آنکه اسکندر به طور    335، فرستاد. پس از مرگ فلیپ، اسکندر در سال  46یعنی ارسطو 

قبل از میالد، به ایران لشکر کشید. سرداران    334کامل بر یونان مسلط شد، از اوضاع آشفته ایران آگاه گشت و در بهار سال  

هایی را نیز بر او تحمیل ساختند اما در نهایت وی بر ایران، سوریه، مصر، بابل و  شجاعانه به مقابله با او پرداختند و ناکامی ایرانی 

بین النهرین تا نزدیک هند غلبه یافت. وقتی اسکندر به شهر پارس رسید با اینکه مردم مقاومتی در برابر وی نکردند اما شهر 

آتش کشید و به کشتار و غارت مردم پرداخت. غنایم بدست آمده از شهر پارس بقدری زیاد بود که  ( را به  47پارس )پرسپولیس

تعداد زیادی قاطر از شوش و بابل درخواست کرد.   ها و طالهای زرین و سیمین را بر سه هزار شتر بار زد و مجدداًظروف، سکه

وی در نهایت دختر داریوش را به همسری گرفت و برای امتزاج ایرانیان و یونانیان دستور داد هشتاد تن از فرماندهان و ده هزار 

 
35. Tetradrachm 
36. Athens 
37. Owls 
38. Delian League 
39. Dalus 
40. Parthenon 
41. Macedonia 
42. Saka 
43. Philip II 
44. Phalangos 
45. Alexander 
46. Aristotle 
47. Perspolis 
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ت. از آنجا که مدیریت  سرباز یونانی او با دوشیزگان ایرانی ازدواج کنند و به مدت پنج روز برای خود و ایشان جشن عروسی گرف

 گرفت.  ایرانی به عنوان مشاور کمک می 48های این سرزمین پهناور تقریباً غیر ممکن بود لذا از ساتراپ

سالگی بر اثر افراط در شرابخواری و تب شدید در بابل    31قبل از میالد و در سن    323ژوئن سال    13زمانی که اسکندر در  

یونان، مصر، فلسطین، لیدی، ایران، بابل، بین النهرین و تا نزدیک هند بود. هرگاه شهر   درگذشت، امپراتوری جهانی وی شامل

هایی با نام اسکندر  شدند و سکهها ذوب میآمد، انبارهای طال و نقره موجود در منازل، معابد و خزانهجدیدی به تصرف درمی

 به یک واحد پول جهانی مشترک تبدیل شده بود.   شد که در گستره بزرگی از جهان در گردش و مبادله بودند وضرب می

 
 قبل از ميالد، ضرب شده در ممفيس مصر   323تا  336سکه تترادراخم پادشاه مقدونی: اسکندر سوم، سال  

 امپراتوري مقتدر روم 

ایتالیا و به مرکزیت شهر رم از میالد در  ابتدا روم به صورت   49تمدن روم باستان در قرن هشتم پیش  شکل گرفت. در 

گیرند که  هایی که پادشاهان در حق مردم روم روا داشتند، متفکران تصمیم میشد اما بر اساس ظلمامپراتوری مطلق اداره می

اداره امور را از مدیریت فردی به جمهوریت تغییر دهند)قرن ششم پیش از میالد(. به همین جهت بعد از دویست سال، نظام  

بود    50دشاهی را برچیدند و نظام جمهوریت را جای آن اجرا نمودند. وظیفه قانون گذاری در جمهوری روم بر عهده مجلس سنا پا

شدند. جمهوری روم در سال راهی سنا می 51شدند و با عنوان کنسول و هر سال دو نفر از اهالی هر شهر به قید قرعه انتخاب می

 بعد از میالد دوام یافت.   476قبل از میالد مسیح با کشته شدن سزار، مجدداً به امپراتوری روم تغییر کرد و تا سال  27

کرد. برنز آلیاژی طبیعی از مس و قلع است که در معادن نیز با همین  برای پول استفاده می  52روم در ابتدا از آلیاژ برنز

مشتق   54باشد و احتماالً از واژه فارسی برنج« می53شود. ریشه برنز از واژه ایتالیایی »برنزوورت طبیعی استخراج میترکیب به ص

گری شده، برای تجارت داخلی کاربرد داشت  های برنز ریختههای برنز، وزن سنگین آنها بود. سکهشده است. یکی از عیوب سکه

سقوط   55کردند. این سیستم در طول هرج و مرج جنگ دوم پونیکخارجی استفاده می  های نقره یونانی برای تجارتو از سکه

های پونیک، بین دولت روم و دولت  جایگزین شد. سلسله جنگ  56قبل از میالد مسیح با سکه دناریوس  211کرد و در سال  

 )تونس فعلی( بر سر جزیره سیسیل بود که در نهایت به پیروزی روم منجر شد. 57کارتاژ 

های برنزی قدیمی روم تنظیم شده بود. نام دناریوس ریشه التینی دارد و به معنای »ده تایی«  احد دناریوس قبالً برای سکهو

شد. در همان زمان، دناریوس وزن های خدمات نظامی مزدبگیران استفاده میبرای پرداخت هزینه  58های نقرهنیز است. دیناری

 
48. Satraps 
49. Rome 
50. Senate 
51. Consules 
52. Bronze 
53. Bronzo 
54. Birinj  
55. Punic 
56. Denarius 
57. Carthage 
58. Silver Denarii 
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« ایزدبانوی محافظ  59ها، همیشه نماد »الهه روما ارت مناسب بود( داشت. روی اغلب سکهمشابهی با درهم یونانی)که برای تج

به عنوان نشان ارزش روی سکه استفاده   60کشور و دولت روم حک شده بود. روما در این عکس دارای کاله بود و از حرف ایکس

از میالد، دناریمی بریتانیا و از شمال آفریقا تا سرزمین  کردند. در قرن دوم پس  های مجاور  رومی از سواحل دریای سیاه تا 

شد. منطقه گردش دناریوس بسیار بزرگتر از یورو مدرن امروزی بود. دناریوس، به عنوان یک سکه، استفاده می 61رودخانه دانوب

تا   نام آن  این حال  با  بود.  از میالد در گردش  پنی تا تورم بزرگ قرن سوم پس  باقی ماند.  نماد    62دوران مدرن  با  بریتانیایی 

 اند. ایتالیایی از این نام مشتق شده 65آلمانی، دنارو 64فرانسوی، فنیگ  63، دنیرdاختصاری 

 
 سال قبل از ميالد مسيح، جمهوري روم  211سکه دناریوس، ضرب شده در 

 امپراتوري نوظهور بيزانس 

سال   و سقوط میالدی،    395در  تضعیف  با  غرب  باستان  تاریخ  شد.  تفکیک  غربی  و  بخش شرقی  دو  به  روم  امپراتوری 

پایان می  476امپراتوری روم غربی در سال   به  از میالد،  بیزانسپس  امپراتوری  یا همان  امپراتوری روم شرقی  اما  از   66رسد؛ 

ای که پیدا کرده بود، از نفوذ  با قدرت سیاسی و نظامیفروپاشی در امان ماند و مجال رشد و عرض اندام یافت. این امپراتوری  

 68پایتخت را به بیزانس منتقل نمود و آن را قسطنطنیه   67خود استفاده کرد و روم غربی را ضمیمه خود نمود. امپراتور کنستانتین

ترین شهرهای آلمان  ون از کهن)که اکن 70یردر شهر تری 69ای از جنس طال با نام سولیدوس نام نهاد. در همان ابتدای کار، سکه

است( ضرب شد. روی این سکه، نقل مکان قدرت از رم )پایتخت روم غربی( به قسطنطنیه )پایتخت روم شرقی یا بیزانس( حک  

ای)نماد زمامداری ارض روم( به حاکم قسطنطنیه است. سولیدوس طالیی  شده است به طوری که الهه روما در حال تقدیم کره

های مختلف  میالدی تحت نام 14های ضرب سکه در دوران باستان و قرون وسطی است؛ زیرا همچنان تا قرن رابط بین سیستم

سنجش وزن طال معادل    شد. شایان ذکر است که بعدها و در گذر زمان از واژه سولیدوس برای های متفاوت ضرب میو ظرافت

 شد. گرم استفاده می 4.5

 
59. Roma 
60. X 
61. Danube River 
62. Penny 
63. Denier 
64. Pfennig 
65. Denaro 
66. Byzantine 
67. Constantine 
68. Constantinople 
69. Solidus 
70. Trier 
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 یر پس از ميالد مسيح، ضرب شده در تري 314سکه سوليدوس طالیی، سال 

منجر به جرقه رنسانس در    دوران باستان شرق و غرب روم، در بیزانس ادغام شدند. حفظ هنر یونانی و رومی در بیزانس

و   71میالدی شد. امپراتوری بیزانس قدرت خود را قریب به یک هزار سال حفظ کرد اما بعدها ابتدا توسط لومباردها  15قرن  

در زمان سلطان محمد   73ها توسط عثمانی 1453به شدت مورد حمل قرار گرفت و تضعیف شد تا اینکه در سال  72سپس اعراب 

 دوم فتح گشت.  

 

 هور اسالم و گسترش خالفت اسالمی ظ

شدند. اغلب آنها بادیه نشین بودند و زبان سامی خود را همچنان قبل از ظهور اسالم، اعراب به چندین قوم و قبیله تقسیم می

ظهور کرد و دعوی پیامبری نمود. از آنجا که وی در بین اعراب   74حفظ کرده بودند. در قرن هفتم میالدی شخصی با نام محمد

امانت راستگویی،  امین میبه صفاتی همچون  به وی محمد  لذا  بود  راستگویی،  داری و زیرکی مشهور  به  را  اعراب  گفتند. وی 

ی، خیانت، بت پرستی، قتل  کرد و آنها را از دروغگویها و طبیعت دعوت میداری، پرستش خدای یکتا، رعایت حقوق انسانامانت

سال تبیلغ اسالم وفات یافت.    23نمود. پیامبر پس از  و خونریزی، زنده به گور کردن نوزادان دختر و پیروی از خرافات نهی می

گذاری شد و سپس همه اعراب منطقه، از طریق دین اسالم با یکدیگر متحد شدند. آنها  حکومت جدید اسالمی در عربستان پایه

تقسیم شدند. اولین دوره از جانشینان پیامبر،  76و سنی 75ا بر سر جانشینی پیامبر به اختالف افتادند و به دو دسته شیعهدر ابتد

بودند که گستره حکومتشان را تا ایران، هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، مصر و شمال آفریقا، جنوب ایتالیا،    77چهار خلیفه راشدی 

گسترش دادند و همه آنها را تحت لوای خود درآوردند. پس از خلفای چهارگانه، حکومت مسلمین   79تا پیرنه  78شبه جزیره ایبری 

بردند و خالفت را موروثی    81افتاد و آنها پایتخت یا دار الخالفه خود را به دمشق   80با تزویر و نیرنگ به دست خلفای ظالم بنی امیه

های  و ترکستان، اسپانیا و پنجاب را ضمیمه حکومت خود کردند. معماری  نمودند. بنی امیه نیز بر گستره حکومت خود افزودند 

میالدی، بنی    750باشکوه اسالمی هم اکنون در شهرهای مختلف دنیا اعم از ایران، هند و اسپانیا قابل مشاهده است. در سال  

مدتی اوج، رو به افول نهادند و    حکومت موروثی خود را بنا نهادند و پس از  82امیه توسط بنی عباس سرنگون شد و عباسیان 

 مستعمرات آنها یک به یک اعالم استقالل کردند. 

 
71. Lombard 
72. Arabs 
73. Ottomans 
74. Prophet Mohammad  
75. Shiites 
76. Sunnis 
77. Rashidun Caliphs 
78. Iberian Peninsula 
79. The pyrenees 
80. Umayyad’s sons 
81. Damascus 
82. Abbasids 
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هایی بر علیه مسلمانان وضع شد و بر  در دمشق، تحریم  83در زمان حکومت پنجمین خلیفه امویان یعنی عبدالملک مروان

المی به مشکل برخورد و از نقدینگی  اثر برخی از اختالفات مذهبی و سیاسی بین مسلمین و مسیحیان، سیستم مالی حکومت اس

کافی برخوردار نبود. خلیفه برای حل این مشکل تصمیم گرفت که علی رغم میلش، قاصدی را نزد یکی از دانشمندان مسلمان 

ابن علی  آنها در نحوه زمامداری 84به نام محمد  )موسوم به محمد باقر، امام پنجم شیعیان( بفرستد و علی رغم خصومتی که 

برنامهحکومت   در  وی  نماید.  درخواست مشورت  مشورت  از وی  داشتند،  عدالت  برقراری  به و  ارزی،  اصالحات  به  موسوم  ای 

های در گردش دست مردم، جمع آوری و ذوب کند و سکه مورد های دارالخالفه را به همراه سکهعبدالملک فرمود: طال و نقره 

های سلسله ساسانیان ایران بود، نوشته شمایل کلی آن برگرفته از درهم  نقره که  85نیاز جامعه را ضرب نماید. روی این درهم 

 .86شده بود: »ال اله اال اهلل و ال شریک له«

دینارها  توسعه ضرب سکه،  و  مشابه سکه، که سکه87با گسترش  وزنی  بودند؛  از جنس طال  های طالی سولیدوس  هایی 

داشتند اما نام آنها از دیناروس رومی مشتق شده بود. دینار به سکه طالی بین المللی تبدیل شد و ممالک زیادی در    بیزانسی

های باستان  کردند. یافتههای آسیا، آفریقا و اروپا در تجارت خود از آن استفاده میغرب و شرق عالم در قسمت اعظمی از قاره 

رساند. هر دینار طالیی معادل  به اثبات می  90و اسالو  89، بالتیک88در کشورهای اسکاندیناوی ها را نیز  شناسی، تجارت با این سکه

ها  میالدی است به طوری که تجارت با این سکه  1012تا    800ده سکه درهم از جنس نقره بود. بزرگترین تیراژ درهم از سال  

 باشد. ، درهم می92یا امارات متحده عربی  91مثل مراکش  سال ادامه داشت. امروزه نیز واحد پول برخی از کشورها 300بیش از 

 

 ميالدي 741تا   699سکه نقره درهم عبدالملک، ضرب شده در سال 

 ها امپراتوري فرانک

درآمدند ولی بعدها حکومت مستقل   هاپیمان رومی  ها بودند که ابتدا به عنوان همیکی از قبایل متعدد ژرمن  93ها فرانک

داد. یکی از پادشاهان فرانک به نام کلویس  خود را تشکیل دادند که قسمت اعظمی از فرانسه کنونی و آلمان غربی را پوشش می

میالدی،    751میالدی به دین مسیحیت درآمد و منجر به تغییرات تاثیرگذاری در تاریخ اروپا شد. در سال    481در سال    94یکم 

 
83. Abd Al-Malik 
84. Mohammad ibn Ali = Mohammad the son of Ali 
85. Dirham 
86. There is no god but Allah, He has no partners 
87. Dinar 
88. Scandinavia 
89. Baltic 
90. Slavic 
91. Morocco 
92. United Arabs Emirates = UAE 
93. Frankish 
94. Clovis I 
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، حکومت 98و کارلمان  97های شارلبر تخت نشست. پس از مرگ وی، دو پسرش با نام  96« با موافقت پاپ95رمانروا »پین کهترف

را بین خود تقسیم کردند اما کارلمان پس از مدتی از حکومت کناره گرفت و در صعومه، کنج عزلت برگزید و به عبادت مشغول  

ها است  قرار گرفت. شارلمانی از معروفترین فرمانروای فرانک  99با نام شارلمانی   شد. در نتیجه کل کشور تحت سلطه برادرش

با کشورها و اقوام همسایه، افزایش داد. دامنه فرمانروایی وی تا    های پیروزمندانهقدرت خود را با گسترش مسیحیت و جنگ

میالدی، پاپ   800یافته بود. در روز کریسمس سال برخی از شهرهای اتریش، اسپانیا، ایتالیا، کرواسی، آلمان و فرانسه گسترش 

، لقب امپراتور را به شارلمانی داد و تاج امپراتور روم را بر سر وی نهاد؛ به همین ترتیب وی رقیب امپراتوری بیزانس 100لئو سوم 

اتحادی بین روم و  در جانشینی حکومت و پادشاهی روم شد. پس از شارلمانی و در حکومت فرمانروایان پس از وی، همکاری و  

 فرانک شکل گرفت که منجر به اروپای متحد و قدرتمند گشت.   

 102شیلینگ    20برابر    101ای را معرفی کرد که مقیاس واحدها در آن بدین شرح بود: یک پوند شارلمانی سیستم ضرب سکه 

ش داشت. این سیستم تا قرن بیست پنی ارز  240بود، بنابراین یک پوند معادل    103پنی   12بود. از آنجا که یک شیلینگ برابر  

میالدی در انگلستان همچنان رواج داشت. سکه فنیگ آلمانی جانشین دناریوس رومی شد. علی رغم اینکه فرآیند تولید سکه، 

های  نیازمند چندین ضرابخانه بود اما سیستم ضرب سکه در امپراتوری فرانک، متمرکز بود چراکه عرضه جامع آن طبق سیاست

 گرفت. مرکز این سکه، مونوگرام شارلمانی است وپشت سکه نیز نماد صلیب وجود دارد.ز چند مجرای خاص انجام میحکومتی ا

 

 ميالدي، شهر ميالن  794سکه فنيگ شارلمانی فرمانرواي فرانک، ضرب شده در  

 امپراتوري مقدس روم 

جمعیت در اروپا آغاز شد و تا قرن چهاردهم ادامه داشت.  ای به علت رشد روزافزون از اواسط قرن یازدهم تغییرات گسترده

های مدرن و همچنین توسعه فنون و ابزارآالت باعث  های جدید شد. ظهور دولتاین امر موجب کشف و سکونت در سرزمین

ن  رونق گرفتن کشاورزی، مصنوعات دستی، تجارت و اقتصاد گشت. آموزش در دسترس همگان قرار گرفت و خواندن و نوشت

هایی بین روحانیون های متعدد افتتاح شدند و کشمکشآموختند. مدارس و دانشگاهدیگر یک امتیاز نبود، بلکه همه باید آن را می

قرون وسطی  در  آمد.  وجود  به  پادشاهان  صلیبی ، جنگ104و  برای   105های  را  متحد، هفت جنگ  اروپای  مذهبیون  آغاز شد. 

و قرار بود که سرزمین مقدس از دست مسلمانان آزاد شود. در پس انگیزه مذهبی،  کردند  هدایت می  106حاکمیت بر اورشلیم 
 

95. Pepin the Short 
96. Pope 
97. Charles 
98. Carloman 
99. Charlemagne  
100. Pope Leo III 
101. Pound 
102. Shilling 
103. Penny 
104. Middle Age or Medieval Period 
105. The Crusades 
106. Jerusalem 
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خواست تمام مسیحیان را بر علیه مسلمانان متحد کند تا به برتری جهانی برسد.  ادعای قدرت سیاسی پاپ وجود داشت. او می

 .  شدندافتاد و گاها غارت میشهرهای متعددی بارها به دست مسلمانان و صلیبیون می

ای برای ماجراجویی جنگی، یا به واسطه عقاید  های صلیبی تاثیرات متعدد اقتصادی نیز داشت. علی رغم اینکه عدهجنگ

با   از خود، یا به جهت غارت و... به جنگ آمده بودند، عده دیگر شانس خود را در تجارت  برای دفاع  یا به اجبار، یا  مذهبی، 

باط تجاری دیدند. ایتالیا به جهت موقعیت جغرافیایی که داشت، مرکز ارتصلیبیون مسیحی و همچنین مسلمانان مشرق زمین می 

بین کشورهای شرقی و غربی شده بود. تجارت فراوان بین این کشورها، منجر به این ایده شد که به جای حمل مبالغ هنگفت از 

  108مشترک و معتبر و سپس صدور یک »سفته یا ضمانت نامه بانکی«   107های سنگین، از سپرده گذاری نزد یک صرافی)بانک(سکه

های( مخصوص نقد شود. بدین سان در های)بانکتوانست در شهرهای مختلف و نزد صرافیه میاستفاده کنند. این ضمانت نام

 شکل گرفت. 109میالدی، مقدمات سیستم بانکداری بین المللی  1200سال 

میالدی رونق فراوان داشت، نیاز به ضرب یک سکه جدید، بیش از    14و    13از آنجا که تجارت در شمال ایتالیا در قرن  

در کشور ایتالیا   112و ونیز  111ای منتشر شده در شهرهای تجاری ثروتمند جنوا اولین سکه نقره  110شد. گروسوس میپیش احسا

بود و باالترین ارزش را تا به حال در ایتالیای قرون وسطی داشته است. این نام از   113است که اندازه آن بزرگتر از دو عدد دنارو 

یا پنی« با قطر ضخیم یا وزن سنگین گرفته شده است. این سکه بعدها توسط   « به معنای »دناریوس114»گراسوس دناریوس

شناسند. این سکه معادل شش دینار است  می  115بسیاری از شهرهای ایتالیا و اروپا کپی شد. آن را در زبان انگلیسی با نام گراتس 

 دهد. را مطابق با موقعیت او به عنوان امپراتور روم نشان می 116که فردریک

 

 ميالدي، شهر برگامو  1250سکه گروسو در امپراتوري فردریک دوم، ضرب شده در سال  

  هاییها، مقدار زیادی طال وارد ایتالیا شد و در نتیجه ضرب سکههای مکرر صلیبیون در جنگدر همین سالها به علت پیروزی

های نقره بود چونکه هم های ارزشمند طال بسیار آسانتر از سکهاز جنس طال امکان پذیر شده بود. از طرف دیگر معامالت با سکه

  117میالدی، سکه طالی دیگری به نام گولدن  1252حجم کوچکتر و هم ارزش ذاتی باالتری داشتند. به همین جهت در سال  

روی آن بود    119گرم وزن داشت و عکس گل زنبق  3.5قع در ایتالیا ضرب شد. این سکه  وا  118در شهر تجاری و ثروتمند فلورانس

 
107. Banker 
108. The Promissory Note 
109. International Banking 
110. Grosso 
111. Genoa 
112. Venice 
113. Denaro 
114. Grossus Denarius  
115. Groats 
116. Frederich 
117. Gulden 
118. Florence 
119. Lily Flower  
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کردند.  و به پرمصرف ترین و تجاری ترین سکه در تجارت بین الملل تبدیل شد به طوری که بسیاری از کشورها از آن استفاده می 

تبدیل شده است. تا سال    121بان انگلیسی به فلورنشد که در زخوانده می  120این سکه به علت عکس گل زنبق در ایتالیا فیورینو

(  122در گردش بود و در واحد شمارش پول هلند)یعنی گیلدر   flمیالدی که یورو معرفی شد، این پول با عالمت اختصاری    2002

 نیز تعریف شده بود. 

 

 ميالدي، جمهوري فلورانس   1307تا  1252سکه طالي گلدن، ضرب شده در  

 د و آغاز عصر استعمار گسترش منطقه نفوذ هلن

ها از  ها وارد جنگ شدند. از آنجا که هلندیها برای کسب استقالل بیشتر، علیه اسپانیاییدر قرن شانزدهم میالدی، هلندی 

ها برخوردار بودند. در  ها قبل بر روی مسائل دریانوردی تحقیق، آزمون و خطا کرده بودند، لذا از قدرت مانور باالیی در دریاسال

ها آسیب پذیر بود، به همین دلیل آنها با زیرکی تمام جنگ را به داخل خشکی و در مستعمرات  مقابل اسپانیا در تمام اقیانوس

میالدی فقط   1662گفتند. این شهر در سال بود که به آن ونیز شمالی نیز می  123خود کشیدند. مرکز اقتصادی هلند، آمستردام

جمعیت داشت و به لطف تجارت بین المللی به شدت رونق گرفته بود به طوری که به اولین کالنشهر تجاری اروپا در  هزار  100

ای  ها )جزیرهمیالدی تبدیل شده بود. شایان ذکر است که نام آمستردام برای سه بخش از اکتشافات دریانوردی هلندی 17قرن 

تحت حمایت    1662که از سال    125ای در منهتن تبدیل شد، جزیره  124رج تاون در جنوب هند، ساحلی در آمریکا که بعداً به ج

 رفت. تبدیل شد( نیز به کار می 126انگلیس به نیویورک

طال با   میالدی اقدام به ضرب سکه  1606های متحد در سال  با توسعه هر چه بیشتر تجارت و قدرت گرفتن هلند، استان

تا    10نمودند. این سکه نام خود را از اسب سوار حک شده روی آن گرفته بود. ارزش این سکه در ابتدا بین    127نام گودن رایدر

میالدی همچنان    1763گیلدر افزایش یافت و این نرخ تا سال    14میالدی قیمت آن به    1749گیلدر متغیر بود. در سال    11

 ثابت ماند.  

 
120. Fiorino 
121. Florin 
122. Guilder 
123. Amsterdam 
124. Georgetown 
125. Manhattan 
126. New York 
127. Gouden Rijder 
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 128ميالدي، دورد رخت 6317سکه طالي گودن رایدر، ضرب شده در سال  

 هاپسبورگ؛ ظهور مجدد امپراتوري مقدس روم 

های متمرکز و هدفمند، به قدرتمندترین  های سیاسی هوشمندانه و اتخاذ سیاستاز طریق ازدواج  129خاندان هاپسبورگ

ها همگی از پادشاهان امپراتوری میالدی، نوادگان هاپسبورگ  1740تا    1438تبدیل  شد. از سال    ها ها در تمام دورانسلسله

های استعماری خود، کردند و به دنبال سیاستمیالدی بر اسپانیا و پرتغال حکومت می  17و    16مقدس روم بودند. آنها در قرن  

 ین آمریکا حاکم بودند.  های آسیا و آفریقا و بخشی از سرزمها از قاره در برخی کشور

سال   در  هاپسبورگ  امپراتور  آخرین  مرگ  از  ترزا1740پس  ماریا  وی  دختر  استفان    130میالدی،  فرانسیس  همسرش  و 

  1806میالدی تا فروپاشی امپراتوری مقدس روم در سال   1765لورن را تاسیس کردند که از سال -، سلسله هاپسبورگ131لورن 

  1918آلمانی، امپراتوری موروثی اتریش بود که تا سال -ها مشغول بودند. آخرین امپراتور رومیمیالدی، به عزل و نصب امپراتور

  40میالدی همچنان بر مسند قدرت وجود داشت. ماریا ترزا در میان رعایای خود از محبوبیت باالیی برخوردار بود و به مدت  

امتداد داشت.    136تا پاراما   135و از سیلسیا  134تا ترانسیلوانیا   133و اتریش   132سال بر قلمروی خود، حکومت کرد. این قلمرو از هلند 

 انجام داد. 137وی در دولت چند قومیتی خود همان مهارتی را نشان داد که هم عصرش کاترین کبیر روسیه 

امروزی( با هدف    140یا بایرن  139)در شهر باواریا   138قدم بعدی ماریا ترزا، ضرب یک سکه نقره جدید در ضرابخانه گونزبورگ

شهرت داشت؛ به    142یا تالر مشرقی  141میالدی بود. این سکه، اصطالحاً به تالر ماریا ترزا  18تجارت در آفریقا و خاور دور در قرن  

ها بود)دالر نیز از این نام مشتق شده است(. نقش ملکه در حالت میانسالی با  عبارت دیگر، تالر عنوان یا به نوعی لقب این سکه

ای مرتب، روی این سکه درج شده است. ظرافت، طراحی زیبا و ساختار منسجم این سکه به محبوبیت هرچه نیم تنهحجاب  

افزود و پشتوانه قوی سیاسی و اقتصادی حکومت باعث شد که تا مدت زیادی در تاریخ تجاری و پولی جهان مورد  بیشتر آن می

 استفاده قرار گیرد.

 
128. Dordrecht 
129. Hapsburg 
130. Maria Theresa 
131. Francis Stephen of Lorraine  
132. Netherland 
133. Austrian 
134. Transylvania 
135. Silesia 
136. Parama 
137. Catherine the Great of Russia 
138. Gunzburg 
139. Bavaria 
140. Bayern 
141. Maria Theresa Thaler 
142. Levant Thaler 
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 ميالدي  1780ضرب شده در سال  سکه تالر ماریا ترزا،  

های جهان  تواند بر دیگر قارهبر اساس تصور عموم، اتریش به عنوان یک ایالت کوچک و محصور در خشکی، به سختی می

شد. از طرف دیگر  تاثیر بگذارد. اما باید توجه داشت که قدرت استعماری اسپانیا، روزگارانی توسط پادشاهان هاپسورگ اداره می

های کوتاه، متعلق به اتریش بود. تجارت  میالدی علی رغم وقفه  1918تا    1381در شرق مدیترانه از سال    143تریست  شهر بندری

قهوه منجر به ایجاد گردش قابل توجهی برای این سکه گشت و برای پوشش این حجم از تجارت، اتاق بازرگانی اتریش در سال  

به    144میلیون تالر از وین   15میالدی، بیش از    1927رد. در اواخر سال  میالدی، دستور ضرب مجدد این سکه را صادر ک  1783

ها کپی و ضرب شدند.  نیز این سکه  147و پروس   146، توسکانی 145عربستان وارد گشت و تا قرن بیستم در جریان بود. در ونیز 

 1940ها در سال  تولید و گسترش یافتند. انگلیسی   151و بروکسل  150، لندن149، پاریس 148میالدی در رم   1935همچنین از سال  

نیز از این سکه ضرب نمودند.   153، در شهر بمبئی 152های اتیوپیمیالدی، برای پرداخت پول به سربازان در شرق آفریقا و پارتیزان

و کشورهای    154عثمانی   ها را در سراسر امپراتوریشد. بازرگانان عرب، سکهروز به روز منطقه گردش این سکه بزرگ و بزرگتر می

 پخش کردند.   160و موزامبیک 159، زنگبار 158، سودان 157، چاد 156، نیجر155قاره آفریقا شامل آزور

 

 استعمار اسپانيایی آمریکا 

نظامی خود را به آنجا روانه ساختند. با ورود    هایها به سرعت کشتیپس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب، اسپانیایی 

شدند(  آنها به آمریکا جنگی بین ارتش اسپانیا با سرخپوستان بومی آمریکای مرکزی و جنوبی )که به اشتباه هندی خوانده می

دی جنگجو، های جنگی پیشرفته، بومیان علی رغم داشتن تعداد زیادرگرفت و به علت برخورداری نظامیان اسپانیایی از سالح

 شکست خوردند. 

 
143. Trieste 
144. Vienna 
145. Venice 
146. Tuscany 
147. Prussia 
148. Rome 
149. Paris 
150. London 
151. Brussels 
152. The Partisans of Ethiopia 
153. Bombay 
154. Ottoman Empire 
155. Azores 
156. Niger 
157. Chad 
158. Sudan 
159. Zanzibar 
160. Mozambique 
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یا »ریال دی اوچو«   161پزو اوایل دوران مدرن بود که    162اسپانیایی  به معنای »دارای ارزش هشت ریالی«، سکه تجاری 

ای با وزن معین گرفته شده که قبل از ورود سکه و پول های نقرهارزشی معادل تالر آلمانی داشت. عنوان پزو از نام قطعه یا توده

ای از جنس نقره و دارای ارزش )شبه پول( جهت مبادالت در مکزیک استفاده  مرکزی و جنوبی، به عنوان شی واسطهبه آمریکای  

  )به معنای وزن(، نام انگلیسی پزو است، چراکه وزن پزوهای163های مکزیک سرشار از معادن نقره بودند(. ویت شد)برخی از کوهمی

میالدی اولین ضرابخانه اسپانیایی در کنار معادن نقره مکزیک  1535های نقره بود. در سال ضرب شده، معادل وزن همان قطعه

  1888تا    1537پزو در آمریکا ضرب شد و تولید آن ابعاد بزرگی به خود گرفت به طوری که از سال    1536افتتاح شد و در سال  

 ر مکزیک ضرب شد. میلیون پزو تنها د 3میالدی، حدود 

از آنجا که طبق قوانین جدید، داشتن فلزات گران بها به صورت خام و ضرب نشده، در تمامی مستعمرات ممنوع اعالم شده 

های  بود؛ کاشفان و صاحبان معادن در مکزیک، طال، نقره و طالی فلزات خود را به صورت دستی و با بی دقتی به انبوهی از سکه

های آنها عمدتاً غیر نامیدند؛ زیرا تصاویر و کتیبهمی  165یا پزو کشتی   164این قطعات را پزو دزدان دریایی   کردند. خام تبدیل می

هایی که فلزات گران بها را از آمریکا به اروپا  ها در کشتیقابل تشخیص بود. مردم عادی اروپایی بر این باور بودند که این سکه

میلیون   15کردند. آنها ساالنه  های بزرگ حرکت میز ترس دزدان دریایی، همیشه در دستهها ااند. این ناوگان آورند، ضرب شدهمی

فرستادند. پزو کشتی به مهمترین ماده خام برای ضرب سکه در سراسر اروپا تبدیل شده  سکه نقره و گاهاً طال را به اسپانیا می

 بود.

 
 دي در ليما ميال  1737دوبلون هشت اسکودوي اسپانيایی، ضرب شده در سال 

افتتاح شدند. پزو ضرب شده در این مناطق دارای نشان    169و بولیوی  168، پوتوسی 167، پرو 166ها بزودی در لیما ضرابخانه

ها، یک نشان کروی وجود داشت. پزو به سرعت به یک ارز ها بود و در بین ستونرسمی اسپانیا، با دو ستون هرکول در کناره

گفتند. هنگامی که آمریکا اولین  تبدیل شد. در آمریکای شمالی به آن، دالر اسپانیایی یا مکزیکی میاصلی در کل قاره آمریکا  

میالدی،   1792میالدی معرفی کرد، آنها معادل دالر اسپانیا بودند و با قانون ضرب سکه در  1785های خود را در سال  اسکناس

میالدی، دالر   1763در کانادا نیز پس از فروپاشی حکومت فرانسه در سال    دالر اسپانیا به عنوان ارز قانونی در آمریکا تبدیل شد.

اسپانیایی پرکاربردترین سکه بود. در شرق آسیا نیز، پزو محبوب و پرکاربرد بود به طوری که در چین تا قرن نوزدهم میالدی  

 
161. Peso 
162. Real De a Ocho 
163. Weight  
164. Pirate Pesos 
165. Ship Pesos 
166. Lima 
167. Peru 
168. Potosi 
169. Bolivia 
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ها یوان چین را پذیرفتند  گرد است. ژاپنیگفتند که به معنای سکه  می   170سکه اصلی برای تجارت بود. در زبان چینی به آن یوان 

 نامیدند.  171معرفی کردند، آن را ین 1871و زمانی که واحد پول کشور خود را در سال 

 

 امپراتوري ناپلئون در فرانسه 

، یک افسر ساده توپخانه ارتش فرانسه بود. وی در وقایع بعد از انقالب کبیر فرانسه به تدریج رشد کرد و به مقام  172ناپلئون

شد. تا اینکه  آورد، روز به روز بر محبوبیتش افزوده میهای متعدد به دست میهایی که در جنگفرماندهی رسید. او با پیروزی

لتی رسید و چند سال بعد، به امپراتوری فرانسه برگزیده شد. وی همانند یک سیاستمدار  در طی یک کودتا، به منصب عالی رتبه دو

کرد با استفاده از ارتباطات خانوادگی با قدرتمندان، قدرت خود را در سراسر اروپا تثبیت کند. او  فئودال قرون وسطایی سعی می 

پادشاه اسپانیا شد. در    174در حالی که برادر دیگرش جوزف  میالدی، پادشاه هلند کرد  1806را در سال    173برادرش لوئی بناپارت 

میالدی،    1808در سال    177داده شد و ماری کارولین مورات بناپارت  176به برادر جروم  175میالدی، پادشاهی وستفالیا  1807سال  

ه آلمانی، از جمله پادشاهان  های زیرکانه و ارتباطات خانوادگی، شانزده شاهزادشد. ناپلئون توانست با اتخاذ سیاست  178ملکه نپال 

 ها عنوان دارایی فرانسه اعالم شدند. متحد کند که در نهایت این سرزمین 181را در راین بوند  180و باواریا  179وورتمبرگ

میالدی معرفی شد و نظمی جدید در سیستم ارزی فرانسه    1795همزمان با انقالب کبیر فرانسه در سال    182پول فرانک

  20اقتباس شده بود و به    184کرد که از پوند چارلزکار می  183ایجاد کرد. تا قبل از این، سیستم پولی فرانسه با ارزی به نام لیور 

)به معنای پوند شهر تور است و یکی از ارزهای دوران قرون   187یور تورنویسشد. اما ل)دینار( تقسیم می186دینر  12و    185شیلینگ 

 188سانتیم  100وسطی و اوایل دوران مدرن در فرانسه بود( دچار کاهش ارزش شد و فرانک جایگزین آن گشت. هر فرانک به  

ایفا کرتقسیم می را  پولی التین، نقش مهمی  اتحادیه  در  فرانک در قرن نوزدهم میالدی  انگلیس  شد.  پوند  با  نهایت  اما در  د 

 جایگزین شد. 

 
170. Yuan 
171. Yen 
172. Napoleon 
173. Louis Bonaparte 
174. Joseph 
175. Westphalia 
176. Jerome 
177. Marie Caroline Murat-Bonaparte 
178. Naples 
179. Wurttemburg 
180. Bavaria 
181. Rhine Bund 
182. Franc 
183. Livre 
184. Charles` Pound 
185. Shillings 
186. Deniers 
187. Livre Tournouis 
188. Centimes 
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 ميالدي  1810سکه پنج فرانکی امپراتور فرانسه ناپلئون بناپارت، ضرب شده در سال 

 امپراتوري بریتانياي کبير 

شوند که این کشور نقش بسزایی در محاسبات جهانی بازی کند.  های کشور انگلیس همواره به نحوی تعیین میسیاست

ها و راهبردهایی توسط سیاستمداران این کشور، که با مشورت اقتصاددانان، جامعه شناسان، نظامیان، روانشناسان  سیاستاتخاذ  

شود. این کشور به  189ها رهبر امپریالیسمگرفت، منجر شده بود که انگلستان سالو متبحرین علوم سیاسی و تاریخی صورت می

های نسبتاً کوچک اما استراتژیک جهان مثل:  های بزرگ، بر مکانجای فتح سرزمینوسیله قدرت نظامی و دریانوردی خود، به  

تمرکز کرد. پس از قرارداد صلح   196با فالکلند  195، هنگ کنگ194، سنگاپور193، مستعمره کپ 192، عدن191، مالت 190جبل الطارق 

توان به قرارداد صلح جدیدی بین سالهای  در دوران باستان، که به موجب آن بین ایران و روم صلح برقرار شد، می  197پکس رومانا 

ای جدید که پیش از آن به ها اشاره کرد. یک سیاست و ایده، توسط انگلیسی198میالدی با نام پکس بریتانیکا   1914تا    1815

های  رتذهن هیچ یک از سیاستمداران آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و حتی پاپ خطور نکرده بود. در این دوره صلحی نسبی بین قد

 بزرگ به وجود آمد و در طی آن امپراتوری بریتانیا به قدرت هژمونیک جهانی تبدیل شد و نقش پلیس جهانی را پذیرفت.  

های هوشمندانه به یک  میلیون نفر جمعیت داشت اما با اتخاذ سیاست  4تنها    199انگلستان در در زمان سلطنت الیزابت اول 

های  شد. این کشور شروع به ایفای نقش مهمی در صحنه سیاسی جهان کرد و با پیروزیقدرت تجاری و دریایی در جهان تبدیل  

های متعدد، اقتصاددانان  های سیاسی، نظامی و اقتصادی، برتری خود را نیز به رخ همگان کشید. این پیروزی متعدد در صحنه

که ملکه الیزابت اول ضرب شد. روی این سکه  ای جدید فکر کنند؛ بنابراین سسیاسی آن کشور را بر آن داشت که به ضرب سکه

 تصویر فرمانروایی است که بسیار با شوکت و مکنت روی تخت پادشاهی خود نشسته است. 

 
189. Imperialism 
190. Gibraltar 
191. Malta 
192. Aden 
193. Cap Colony 
194. Singapore 
195. Hong Kong 
196. Falklands 
197. Pax Romana 
198. Pax Britannica 
199. Elizabeth I 
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 ميالدي   1583سکه ملکه اليزابت اول، ضرب شده در سال  

میالدی به سیستم ضرب سکه بریتانیا نیز شکلی اساسی داد. البته سیستم پولی بریتانیا    1816قانون ضرب سکه در سال  

تا حد زیادی ثابت و بدون تغییر ماند و فقط تغییراتی جزئی در طراحی آنها اتفاق افتاد. از آنجا که بریتانیا تبدیل به یک کشور 

فت، بنابراین تا آغاز جنگ جهانی اول، سیستم ارزی آن نیز به مهمترین سیستم ارزی پیشرو در جهان شد و قدرت زیادی گر

نقش سی روی سکه،  تصویر  فراوان منتشر گشت.  مقادیر  در  و  به همین جهت سکه طال ضرب شد  تبدیل گشت.  نت  جهان 

تدوین شده است. محبوبیت   201به عنوان قاتل اژدها است که توسط حکاکی فردی ایتالیایی به نام بندتو پیستروچی  200جورج 

های طالی جدیدتر انگلیسی و همچنین زیاد تصویر قاتل اژدها باعث شده است که این نقش امروزه نیز روی بسیاری از سکه

 شود. های نقره، دیده میروی تاج

 
 ميالدي  1817سکه طالي جرج سوم، ضرب شده در  

 پيدایش و توسعه ایاالت متحده آمریکا 

آمریکا به بیش از ده هزار سال قبل و از زمان مهاجرت مردمان آسیایی به آنجا به علت اوج گرفتن عصر یخبندان تاریخ قاره  

بر اساس   202میالدی رخ داد که کریستف کلمب  1492های متمدن امروزی نیز در سال  گردد. کشف این قاره توسط انسانبر می

برای ورود به کشور هند، رهسپار دریاها گشت و کامالً اتفاقی به قاره    فرضیه کروی بودن زمین و برای پیدا کردن راهی جدید

آمریکا رسید. پس از مساعد دیدن شرایط زندگی در آمریکا و وجود مناطق بکر در آن، افرادی از سراسر قاره اروپا برای زندگی  

های اروپایی بود تا اینکه  ارت کامل حکومتها تحت نظبه قاره تازه کشف شده آمریکا سفر کردند. آمریکا از لحاظ سیاسی تا مدت

نشینان آنجا )اعم از مردمان، متفکران و سیاستمدارانی که در آنجا زاده و تربیت یافته بودند(، خواهان استقالل آمریکا  مستعمره

آمریکا را به امضا   میالدی توانستند اعالمیه استقالل  1776و جدایی کامل آن از اروپا و علی الخصوص بریتانیا شدند و در سال  

 میالدی طبق معاهده پاریس به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شد.   1783برسانند. آمریکا نیز از سال 
 

200. Saint George 
201. Benedetto Pistrucci 
202. Christophe Colomb 
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)یکای رسمی پول 203میالدی، آمریکا ارز مناسبی را معرفی کرد که از بسیاری از جهات با پوند استرلینگ   1792در سال  

نامیده شدند که از نام تالرهای آلمانی مشتق شده بود اما وزن و ظرافت   204کایی، دالر های جدید آمریبریتانیا( متفاوت بود. سکه

های قبل گفته شد، ارزش پزو اسپانیایی با تالرهای آلمانی برابر  مکزیکی منطبق بود )همانطور که در قسمت- آنها با پزو اسپانیایی

( و  Pهای تجاری آن زمان )یعنی  ع نماد پزو در کتابانتخاب شد چون از جم  $بود(. به همین جهت عالمت دالر به صورت  

متعلق به پزو اسپانیایی با نام »ریال دی اوچو« با معنای »دارای ارزش هشت ریالی« ایجاد شده بود. به عبارت    8ای از عدد  تکه

 دیگر: 

Peso + Real de a Ocho = P + 8 = $ → Thaler or Dollar 

نان به عنوان مهمترین ارز جهانی باقی مانده است. بسیاری از ارزها مثل ارز کانادا، استرالیا از آن زمان تا به امروز، دالر همچ

اقتصادی است که توسط -یک شاهکار هنری  1908دالری متعلق به سال    20اند. سکه طالی  و نیوزلند از آن الگوبرداری شده

معرفی شد    206سکه توسط رئیس جمهور روزولتطراحی شده است. این    205نت گائودنز«مجسمه ساز مشهور »اگوستوس سی

 میالدی در گردش بود.   1933تا  1907های یونان باستان بود. این سکه از سال چراکه وی از عالقمندان به سکه

 

 ميالدي در فيالدلفيا   1908سکه بيست دالري ایاالت متحده آمریکا ضرب شده در سال  

 وحدت اقتصادي اروپا و شانس یورو

»یورو  یکسان  پول  یکای  ریاست  207ایده  که همزمان  فرانسه  اقتصاد  وزرای  از  یکی  توسط  ابتدا  اروپایی،  در کشورهای   »

ارائه این طرح نیز تعریف مجدد هویت کل اروپا به صورت یکپارچه در   کمیسیون اروپا را نیز بر عهده داشت، مطرح شد. هدف 

 ها، رشد اقتصادی و دیگر منافع تجاری برای کشورهایش بود. بازارهای جهانی به جهت تقویت اقتصاد، تثبیت قیمت

اکه اوالً مزایای رشد  در آستانه هزاره سوم، اروپا این فرصت را پیدا کرد که نظام ارزی خود را مجدداً سازماندهی کند. چر

و همکای سیاسیاقتصادی  قدرتمند  اتحاد کشورهای کوچک -های  ثانیاً  و  بود  و مسلم شده  آشکار  آن کشورها  بین  اقتصادی 

شد و  اروپایی با یکدیگر، منجر به یک اروپای بزرگ و قدرتمند در برابر روسیه و سایر رقبای جهانی )اعم از چین، آمریکا و...( می

د جمعیت اروپا باعث شده بود تعداد افراد در کشورهایی که قرار بود از یورو استفاده کنند، بیشتر از تعداد شهروندان از طرفی رش

توانست به یکپارچگی سیاسی و اقتصادی  ایاالت متحده آمریکا )به عنوان استفاده کنندگان از دالر( باشد. بنابراین ایجاد یورو می

میالدی یورو پا به عرصه اقتصاد جهان گذاشت و با گذر زمان ارزشی   2002ن جهت در سال  اروپا کمک شایانی کند. به همی

 بیش از ارزش دالر کسب نمود.

 
203. Pound Sterling 
204. Dollar 
205. Augustus Saint-Gaudens 
206. Roosevelt  
207. Euro 
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 ميالدي در اروپا  2002سکه یک یورویی، ضرب شده در سال 
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