
  پيدايش سكه

سكه از هنگام پيدايش تا . به وجود آمدن سكه پس از پيدايش خط بزرگترين پديده بشري است

همانطوريكه پيش از اين اشاره شد سكه توانسته است راهگشاي .كنون بهترين نوع پول بوده است

 شناختن حقايق و دستيابي پژوهشگران بر بسياري از واقعيت هاي تاريخي گذشته هاي دور و

  .نزديك تمدن بشري باشد

  :در كتاب تاريخ سكه راجع به پول هاي نخستين و اختراع سكه مي نويسد»ملكزاده بياني«خانم

در ارمنستان و حلقه هاي مصري ]ميالدي[1889سال حلقه هايي در كاوش دمرگان«

  moenjeo-daro»موهنجادارو«و ميله هاي مسي كه در كاوش هاي )outen(اوتن

بدست آمده است و متعلق به سه هزار سال قبل از ميالد )ي در پاكستان كنونيخرابه هاي شهر(

  ».ترين وسيله مبادله تا پيش از اختراع سكه دانست مي باشد كه آنها را مي توان كهن

  :و مي افزايد

فيلسوف يوناني كه در قرن ششم پيش از ميالد مي زيسته است،ليدي  xenophaneگزنفون«

نگار يوناني مي گويد؛بطوريكه  تاريخ herodoteند و هردوتها را مخترع سكه مي دا

تاريخ سكه از /».مشهور است ،ليدي ها اولين مردمي هستند كه سكه زر و سيم ضرب زده اند

  .قديميترين ازمنه تا دوره اشكانيان

  :روانشاد پورداود در زمينه پيدايش سكه عقيده دارد



ترين سكه اي  كهن.بود mermnadeرمناد پيدايش سكه در روزگاران شهرياران خاندان م«

 gygesپيدايش سكه از زمان گيگس .كه در دست داريم از قرن هفتم پيش از ميالد است

  .هرمزدنامه/».سرسلسله مرمناد آغاز شد

ليدي كشوري بود،واقع در همسايگي ايران در آسياي صغير كه دولت اين كشور به سبب ثروت 

زر و سيم ،پيش از روي كار آمدن مادها در ايران،براي سهولت بسيار و داشتن معادن فراواني از 

امر داد و ستد مبادرت به ضرب و پخش سكه اي در ليدي نمود كه مخلوطي از زر و سيم به 

بود كارشناسان مسايل پولي،الكترون را )electron(زر و نامش الكترون% 70سيم و % 30نسبت 

د ها در دوران سلطنت كرزوس پادشاه ليدي در سال البته بع.پدر بزرگ پول هاي بعدي مي دانند

پيش از ميالد به خاطر پخش الكترون هاي تقلبي به وسيله عده اي سود جو ،سكه هاي  550

الكترون به فرمان وي از گردش افتاد و به جاي آنها سكه هاي زرين و سيمين با وزن و اندازه 

نسوب به كرزوس اين سكه ها م.ودپشت نقش شده ب معين ضرب گرديد كه بر آنها پيكر الك

سكه كرزوييد را جامع كليه شرايط سكه هاي .شهرت يافت)Cresoide(به نام كرزوييد

تاريخچه ضرب سكه و چاپ اسكناس،مجله /».امروزي بود،نخستين سكه حقيقي مي دانند

  .32،ص15،شدانستني ها

  :مشخصات تعدادي از سكه هاي منحصر به فرد جهان بدين شرح است

  .زيباترين سكه جهان است»سيراكوز«سكه باستاني  – 1

بزرگترين سكه جهان سكه اي زرين است كه نوشته روي آن به فارسي است و مشخصات  – 2

  :سكه عبارت است از



سانتيمتر  5/14اندازه قطر دايره اين سكه )گرم و اندي31=انس(وزن آن بيش از هفتاد انس

ضرب دار الخالفه شاه جهان «و عبارت »ل اهللاال اله اال اهللا محمد رسو«نوشته سكه.است

  :و در حاشيه آن هم اين شعر ديده مي شود»1064آباد

  از صدق ابي بكر شد ايمان انور        اسالم قوي دست شد از عدل عمر

  دين تازه شد از شرم و حياي عثمان     وز علم علي يافت واليت زيور

  .بريتانيا ست اين سكه منحصر به فرد بوده و اكنون در موزه

است كه در سال »يك دالري امريكايي«گران قيمت ترين سكه يك سكه سيمين – 3

راهنماي ./ميالدي ضرب شده است،و فقط شش نمونه از آن در جهان بيشتر موجود نيست1804

  .گرد آوري سكه

فته شايان توجه است كه در لغتنامه دهخدا راجع به اولين وسيله اي كه در داد و ستد به كار ر

  :چنين آمده» پاره «در باره واژه 

پيش از اينكه فلزات را سكه بزنند و آنها را به نقش يا .پاره ياد آور نخستين مرحله سكه است«

  .لغتنامه/».خطي بيارايند،پاره فلزات از براي داد و ستد بكار مي رفت


