
  پول

و آن از  obolosبول از ريشه يوناني ابلس (يوناني»بول«ظاهرا اين كلمه از زمان اشكانيان از 

پول زرين را پول زرد،پول سيمين را پول سفيد و .گرفته شده است.)التين است obolusابلوس 

تا اين زمان ناصرخسرو قديميترين كسي است كه .پول غير از زر و سيم را پول سياه مي گويند

  .لغتنامه دهخدا/كلمه پول را به كار برده است

پول در لغت به معني قطعه فلزيست از زر،سيم،مس،يا فلزات ديگر است كه از طرف دولت 

فرهنگ /سكه زده شود،يا اسكناس كه توسط دولت يا بانك ناشر اسكناس چاپ و منتشر شود

  .عميد

و در فرانسه ) obogus(بلوسيوناني است كه در التين ا)obolos(واژه پول از كلمه ابلس

بوده و از سيم و مس )drachmeدراخمه(=ابلس يك ششم درهم.شده است)obole(ابل

  .سياحتنامه شاردن،ترجمه محمد عباسي/سكه زده مي شد

  :واژه پول عبارت است از

�سيم بوده و در آتن رواج داشته و پول را مشتق از واژه يوناني ابلس مي دانند كه واحد سكه - 1

�
 

  .هم بوده استدر

  .پول را از فلس ماهي مي دانند و پولك هم از همين واژه است- 2

  .مجله مهر،مجيد موقر/اوستايي آمده است  fshuسانسكريت و فشو pasuپول از واژه پسو- 3

در اوستا نيز به واژه اي بر مي خوريم كه مفهوم پول و مسكوك از آن بر مي آيد و آن واژه 

  .لغتنامه/استshaeta»شئته«



  .و نيز در فارسي دانك و دانكانه به معني پول آمده است

اظهار نظر نموده اند كه به طور »پول«اين نظريات مختلف دانشمنداني بود كه راجع به واژه 

يوناني و آن از obolosاز زمان اشكانيان از ابلس » پول«خالصه مي توان بيان داشت،واژه

را به كار برده است و »پول«التين گرفته شده و اولين بار ناصر خسرو كلمه   obolusابلوس 

آن،در تغت به معني قطعه فلزي است كه از طرف دولت سكه زده شده يا اسكناسي كه توسط 

  .دولت چاپ و منتشر شده است

–به صورتي كه اكنون در جهان رايج است  -پيش از آنكه سكه و اسكناس و به طور كلي پول

يعني كااليي يا .د آيد،داد و ستد مردم به وسيله تبادل كاال يا حيوان انجام مي شده استپدي

چنانكه مدتهاي مديدي در چين چاي . پول را ميان مردم عهده دار بوده است حيواني نقش

  .،مرواريد و غيره اين نقش را داشته اند

كناس تعيين شده بود مي روانشاد پورداود در زمينه حق الزحمه پزشك كه غير از سكه و اس

  :نويسد

در اوستا فصل هفتم ونديداد در چند قسمت از حق القدم پزشك ياد شده است،كه براي درمان «

هرمزد /اشخاص مختلف متناسب با مقام اجتماعي آنها گاو،اسب،گوسفند و ا الغ داده مي شد

  .نامه،پورداود

تا .،برنز نقش پول را به عهداه داشتنددر اولين دوران فلزها و آلياژهاي مشترك،فلزهاي مس،آهن

پول «اينكه پس از مدت زماني زر،سيم و الكترون نيز پديد آمد و بدانها افزوده گشت در كتاب 

  :راجع به كاربرد كاال يا حيوان به عنوان پول آمده است»و سيستم هاي پولي در جهان



يش از ميالد مسيح سال پ در خالل دو هزار mesopotami در غرب در دوره مزوپوتامي«

يونانيان نيز از ده قرن .شمشهاي مسي و برنزي و سپس طال و نقره به عنوان پول ظهور پيدا نمودند

قبل از ميالد مسيح از پول هاي نقره اي استفاده مي كردند اند،و در دوران هخامنشيان با اينكه 

ه صورت جنسي بود و سكه پديد آمده بود باز هم پرداخت مزد كارگران و صنعتگران بيشتر ب

  .سيستمهاي پولي در جهان،ژ بورژه/».گوسفند و شراب پايه و ميزان پرداخت به حساب مي آمد

ميله هايي از جنس مس مربوط به سه هزار سال پيش از ميالد در كاوشهاي 

ناحيه موهنجو دارو اكنون در خاك پاكستان واقع (»moenje-daroموهنجادارو،«

ها را پيش از پيدايش سكه مي توان قديميترين و كهن ترين وسيله كشف شده است كه آن.)است

  .تاريخ سكه از قديميترين ازمنه تا دوره اشكانيان،ملكه ملكزاده بياني/مبادله اي و پولي دانست

چيزهايي كه پيش از پيدايش سكه و حتي مدتها پس از آن به عنوان پول به كار رفته است 

  :عبارتند از

دندان - دندان نهنگ- گاو-دلفين-دندان ماهي- پوست الك پشت- خرمهره- پوست حلزون

غمناكانه مي دانيم كه در (غالم و كنيز- برنج-بز-گوسفند-اسب-خوك–سر داركوب -خوك

همچنانكه مشاهده مي شود نام آنها .ادوار گذشته براي غالم و كنيز ارزش انساني قائل نبوده اند

 كج-چاقو- آبجو-شراب-ذرت-نمك-پشم-زفت-توتون -چاي-.)را در اين فهرست آورده اند

-برنز-سرب-آلياژ طال و نقره-طال-نقره-)فلز(برنج-مس-آهن-سنگ-چيني-قايق-گلدان-بيل

ترجمه شريف تصاد پول و بانكداري،لسترو چندلر،اق/كارت بازي و سفال-چرم-كاغذ-نيكل

  .اديب سلطاني


