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محمد حودابندى )1578 - 1587( التى 
يصل وزنها بمثقال واحد إلى 4،68 جم، 
العظيم  استبدالها فى عهد عباس  تم  فقد 
النقدية  بالوحدة   )1628  -  1587(
جم(،   7،68 )تزن  عباسى   – الجديدة 
لدى  للعملة  قاعدة  تمثل  وصارت 
فى  الناشئة  األذربيجانية  اإلقطاعات 
النصف الثانى من القرن 18- اإلمارات 
الخاصة  المسكوكة  النحاسية  بعمالتها 
قامت  ما  وسرعان  الممهورة.  غير  بها 
القسرى  بالضم  القيصرية  روسيا 
لإلمارات األذربيجانية الشمالية، ودخلت 
تلك اإلمارات ضمن فلك التعامل النقدى 
فى  حقها  وفقدت  لالمبراطورية،  العام 
إليها  يعد  ولم  بها،  الخاصة  النقود  سك 
من  قرنين  مرور  بعد  إال  الحق  هذا 
فى ظل  وذلك   ،1919 عام  فى  الزمان 
أول جمهورية أذربيجانية مستقلة، ولكن 
ارتباطا  ورقية،  إصدارات  صورة  فى 
العالمى  النقدى  للنظام  الجارى  بالتحول 

من النقود المعدنية إلى الورقية.
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البيزنطية(، والتى جرى ضربها بدرجة 
واسعة فى دور سك العملة األذربيجانية، 
اإلنتاجية  المراكز  كبرى  فى  المقامة 
الحرفية، والثقافية والعسكرية- السياسية 
أردوبيل،  شيزى،  مثل:  البالد،  فى 
ناختشوان، بردا، باكو، ديربنت، والتى 
مثلت فى نفس الوقت المراكز الرئيسية 

للتبادل السلعى والتعامل النقدى.
وقوع  واكبت  التى  الفترة  وتميزت 
أذربيجان ضمن أركان الخالفة العربية، 
بتطور المدن واإلنتاج السلعى والتجارة. 
المناطق  من  وأذربيجان  آران  وكانت 
دراهم  سك  فيهما  جرى  التى  المبكرة 
الخالفة. وكان سك تلك العمالت معروفا 
دور  وأُقيمت  و723.  أعوام 707،  منذ 
آران  من:  كل  فى  العملة  لسك  جديدة 
اإليازيديا  )غنجه(،  جنزة  )بايالكان(، 
الخزر.  وآرز  البيزة،  بلح  )شاماخى(، 
تأثيرا  السياسية  العوامل  أكثر  وتمثلت 
لذلك العصر فى تشكل الدول االقطاعية 
فى مختلف مناطق أذربيجان، تلك الدول 
األسر  أو  السالالت  حكمتها  التى 
الملكية  الشعارات  نقش  وتم  »سيكا«- 
فى  الحكام  أسماء  وذكر  العملة،  على 

خطب صالة الجمعة.  
شيروان  فى  الفضية  الدراهم  كانت 
المازياديين،  لدى  المسكوكة  شاه 
مع  تتساوى  والسالريين  والسجيديين، 
بالتجارة  المشاركة  فى  الخالفة  دراهم 
العالمية، وغطت خالل القرنين 10-11 
الهائل  السوق األفروآسيوى- األوروبى 

القديم.
الميزان  فى  السلبى  الخلل  كان 
التجارى للشرق فى تلك التجارة )تصدير 
النقود المعدنية- الدراهم الفضية بكميات 
هائلة( سببا من أسباب نفاد الفضة لدى 
التجارة  وتعرض  مصدريه،  موارد 
نهاية  منذ  األدنى  الشرق  لدول  النقدية 
الفضة«  »أزمة  لظهور  العاشر  القرن 
الظواهر  احدى  الصيت-  سيئة 
االقتصادية التى أفرزها عصر النهضة 
االسالمى. أما فى الداخل، وفى التجارة 

التراجع  فى  الفضة  أخذت  المدن،  بين 
واحتل  النحاس،  أمام  مكانها  لتفسح 
الذهب موقع السيادة فى التبادل السلعى- 
والداخلى  الدولى  الصعيد  على  النقدى 
بين المدن، ليقوم بكل الوظائف الخاصة 
بالنقود. ويؤكد على ارتفاع دور الذهب 
الفترة،  تلك  فى  دوليا  نقدا  باعتباره 
الدفائن من الدينارات الذهبية للخالفة فى 
وخاصة  والسالجقة،  البوهيين  عصر 
القرنين  خالل  البيزنطية  العمالت 
بكثرة  عليها  العثور  تم  والتى   ،11-12

فى أذربيجان.
وبغض النظر عن االجتياح المغولى 
تصاعد  طويلة  لسنوات  أعاق  الذى 
والحياة  االقتصادية  االجتماعية  الحركة 
بداية  أنه منذ  إال  أذربيجان،  الثقافية فى 
القرن الرابع عشر، بدأت المدن القديمة 
المدن  وظهرت  تدريجيا،  النهوض  فى 
باليك،  بابى،  بازار،  الجديدة: أالجيوز، 
آقاجى،  قارا  قارقار،  جيشتاسبى، 
آراز،  إى  بول  آباد،  محمود  قاراباغ، 
بفضل  أكثر  نالت شهرة  والتى  خونان، 
تم  كما  العمالت.  من  النقدى  إنتاجها 
الداخلية  التجارية  الروابط  إحياء 
السلعية  العالقات  وبعث  والخارجية، 
عبر  عليها  الطلب  كان  والتى  النقدية، 
الدراهم  بعودة  يٌُلبى  التعامل،  وسائل 
الفضية لإليلخانديين. كما جرى ضرب 
بوزن  محمد  لحسن  الموحدة  الدراهم 
2،13 جم فى أكثر من أربعين مدينة فى 

مختلف دور سك العملة بأذربيجان. 

الوسطى  آسيا  عملة  من  وبدال 
الجياليريين  ودراهم  »ميرى« 
المتدهورة )تزن حوالى 1 جم( ظهرت 
النقدية  الوحدة   14 القرن  نهاية  فى 
الجديدة – تنجا التى تزن 6،2 جم، بعد 
)تامرالن(،  تيمور  أكساك  أدخلها  أن 
النقدى فى  للنظام  قاعدة  تمثل  وصارت 
الدول األذربيجانية االقطاعية فى القرن 
أونلو،  قوى  آق  أونلو،  قوى  قارا   15-
شيروان شاه، ولكنها تراجعت فى أوائل 
وزنا  األثقل  العملة  أمام   16 القرن 
التى سكها  واألعلى جودة  )9،36 جم( 
الشاه اسماعيل األول )1501-1524(، 
دينارا  خمسين  تعادل  اسمية  بقيمة 
العملة  سك  حق  منح  وجرى  نحاسيا. 
واعتمادها إلى ستين دار للسك فى المدن 
االمبراطورية  أرجاء  ضمن  الواقعة 
الصفافدة  دولة  أقامتها  التى  الواسعة 

األذربيجانية. 
بين  المستمرة  الحروب  وكانت 
بالتيوركية  المتحدثة  الدول  أعراق 
والشيبانيون(  والعثمانيون،  )الصفافدة، 
انعكست  قد  بأكمله،   14 القرن  عبر 
الالحقة  األوضاع  على  مدمرة  بصورة 
إلى  وأدت  األذربيجانية،  الدولة  لنظام 
االنكماش الحاد فى عدد دور سك العملة. 
وزن  تدهور  الحروب  تلك  سياق  وفى 
واقترابا  مستمر،  نحو  على  الشاه  عملة 
من نهاية القرن وصل وزنها إلى نصف 
عملة  وحدة  أما  جم،   2،34 مثقال 
أدخلها  التى  )محمودى(،  »محمدى« 
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التعامل  نظام  مجال  أذربيجان  دخلت 
من  أللفين  ممتدا  ظل  والذى  النقدى، 
القسرى  الضم  جرى  حتى  األعوام، 
جمهورية   أراضى  من  الشمالى  للقسم 
القيصرية  إلى روسيا  الحالية  أذربيجان 

فى أوائل القرن العشرين.
وقد مهد لالرتقاء نحو درجة نوعية 
هنا  النقدى  التعامل  تطور  من  جديدة 
النقود، والصالت متعددة  التعرف على 
الهيلينية،  الثقافية  الدوائر  مع  األوجه 
العالية  االقتصادية  القدرة  وكذلك 
تقاطع  عند  الواقعة  القديمة،  ألذربيجان 
الطرق التجارية العابرة الدولية القديمة، 
الشمالية-  أذربيجان  عبر  تمر  والتى 
وأطروباتينا  المائى(،  )الطريق  ألبانيا 
طريق  البرى-  )الطريق  الجنوبية 
الحرير العظيم(. وبدءا من القرن الثالث 
ق. م. كان يجرى ضرب عمالت فضية 
خاصة تقليدا لعمالت اسكندر المقدونى، 
وذلك فى مدينة كاباالك األلبانية )جاباال 
عمالت  أن  المعروف  ومن  الحالية(، 
تُسك  طويلة  لفترة  ظلت  اسكندر 
موت  وبعد  تجارية،  عمالت  باعتبارها 
الفاتح العظيم جرى استخدام نماذجها فى 
األراضى  جميع  فى  المقلدة  العمالت 
آسيا  من  الممتدة  وأطرافها  الهيلينية 
الوسطى حتى الجزر البريطانية. وكانت 
تلك العمالت المسكوكة التى أطلق عليها 
وكان  ممهورة،  غير  الهمجى«  »التقليد 

ومع  محليا.  طابعا  يحمل  بها  التعامل 
سيليفكا  دول  عمالت  تدفق  ازدياد 
عمالتها  تقليد  ظهر  الهيلينية،  وبارفى 

أيضا.
وبدءا من القرن الثانى ق. م. تصاعد 
أذربيجان،  إلى  بارفى  عمالت  تدفق 
وانتشر من بينها بصورة كبيرة الدراهم 
الثانى  متريدات  عهد  فى  الفضية 
العمالت  وخاصة  م.(،  ق.   88-124(
الثالث  أرتابان  عهد  فى  المسكوكة 
)10-38 ق. م.(، والتى تعود إلى ساللة 
آبائه األطروباتيين- قياصرة أطروباتينا 
التاريخى ألذربيجان.  الجنوبى  القسم   –
وكانت عمالت ذلك القيصر التى تحمل 
يتم  »أطروباتينا«،  أحادية   رموزا 
الثانية  العاصمة  بارفى  فى  سكها 

المدينة  إكباتان  وفى  لألرساكيين، 
الحالية(.  )حمدان  الرئيسية ألطروباتينا 
وظل ضرب تلك العمالت مستمرا بعد 
وفاته، وأيضا فى عهد األرساكيين الذين 
الرئيسى  المكون  وظلت  بعده،  من  أتوا 
لوسيلة التعامل ليس فقط فى أذربيجان، 
بل فى جنوب القوقاز وحتى فى شماله.       
وقد انعكسا بدورهما على االقتصاد 
النقدى فى أذربيجان الركود الذى أصاب 
الحياة االقتصادية وانهيار التبادل النقدى 
اللذان اتسم بهما عصر القرون الوسطى 
المبكرة. كما ظل قائما حتى نهاية القرن 
األلبانية  العمالت  ضرب  م.  ق.  األول 
المقلدة، والتى أخذت قيمتها فى الهبوط 
عبر القرون. وفى هذا الصدد، يتضح أن 
الدور األخير لم تلعبه دراهم بارفى التى 
بها  معترف  جودة  أكثر  بنوعية  تتمتع 
التدهور  بل  و«معتمدة«،  رسميا 
مكانته  احتل  الذى  لالقتصاد  التدريجى 
منذ عهد األرساكيين األواخر، مما أدى 

إلى انتشار التبادل العينى.
وحتى  الخامس  القرن  نهاية  ومنذ 
تأثر  السابع،  القرن  من  األول  النصف 
فى  العملة  سك  لنظام  القوى  التطور 
الدهشة،  إلى  تدعو  بصورة  أذربيجان 
النقدى  التعامل  وذلك عند دخوله مجال 
على  ويشهد  الساسانية.  لإلمبراطورية 
الدراهم  من  العديدة  الدفائن  األمر  هذا 
الساسانية )كثيرا ما وجدت مع  الفضية 
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منذ  المضروبة  العمالت  على  أما 
القرن الثالث قبل الميالد، وعلى عمالت 
من  واحدا  كان  الذى  إكباتان؛  بالط 
فى  واالقتصادية  الثقافية  المراكز 
أطروباتينا؛ فنجد اسم أذربيجان منقوشا 
األحرف  من  أحادية  رموز  صورة  فى 
 A.T.P. اإلغريقية-  
متأخرة  فترة  وفى   ،=><ATPоpatnνη
اإلسم  نشاهد  الساسانيين  عصر  أثناء 
التى  األثرية  المسكوكة  العمالت  على 
مكتوبا  الحجرى،  العصر  إلى  تعود 
و   .A.T البهلوية-   بالخطوط 
 ،>ATURPATKAN<  
عهد  فى  المضروبة  الدراهم  وعلى 
اإلقطاعية  الدول  فى  العربية  الخالفة 
مثل  الوسطى  بالقرون  األذربيجانية 
اآلقوإى  ودول  والسالريين  السجديين 
أونلو وغيرها، وحسب األبجدية العربية 
أذربيجان،  مكتوبا:  اإلسم  نرى 
البالد منذ حوالى 1500  والمعروفة به 

عاما. 
إن تاريخ أذربيجان مثبت عبر الثقافة 
من  العديد  وخالل  والروحية،  المادية 
واإلثنوغرافية  األرخيولوجية  اآلثار 

التى خلفها البشر، بما فيها آثار العمالت 
المسكوكة. وتمتلك أذربيجان تراثا غنيا 
ففى  العمالت.  من  المسكوكات  بآثار 
القومى  المتحف  مسكوكات  صندوق 
لتاريخ أذربيجان التابع ألكاديمية العلوم 
المركز  وفى  األذربيجانية،  القومية 
المسكوكات  وتجميع  لحفظ  الجمهورى 
من  أكثر  تجميع  تم  وثائقها،  وتسجيل 
من  معظمها  تتكون  عملة،  ألف   100
أراضى  فى  عليها  ُعثر  التى  العمالت 
الدول  إلى  ضربها  ويعود  الجمهورية، 

صندوق  يمتلك  كما  األذربيجانية. 
المسكوكات العمالت التى ضربها الغزاة 
وبعض  األذربيجانية،  المدن  فى 
المجموعات التى ال بأس بها لجميع دول 

الخارج األدنى واألقصى منها تقريبا. 
موضع  القدم  منذ  أذربيجان  كانت 
والدول،  الشعوب  مختلف  اهتمام  جذب 
االستراتيجى،  العسكرى  بموقعها 
االقتصادى  التجارى  والجغرافى 
الثرية،  الطبيعية  وبمواردها  المتميز، 
الروابط  أذربيجان  لعقد  مهد  مما 
المتحضر. ونتيجة  العالم  والصالت مع 
فى  العمالت  ظهرت  الصالت  لهذه 
عمالت  عن  عبارة  وكانت  أذربيجان. 
أربعة  منها  الواحدة  تساوى  فضية 
سكها  التى  الدراهم  وأيضا  دراهم، 
وسيلة  مثلت  والتى  المقدونى،  اسكندر 
المعامالت الرئيسية على كافة األراضى 
الهائلة لالمبراطورية اليونانية المقدونية. 
أذربيجان ظهور عمالت  وتبع ذلك فى 
أطاللها  )تقع  الهيلينية  سيليفكا  دول 
المعروفة بتل عمر على مسافة 25 كم 
ظهرت  سقوطها  وبعد  بغداد(،  جنوب 
آسيا  ودول  وباكترى،  بارفى،  عمالت 
الصغرى )فيفينى، وكابادوكى، وبونتا(. 
وعبر المائة عام األخيرة، تم العثور فى 
أذربيجان على أكثر من عشر دفائن من 

العمالت القديمة.
القديمة،  العمالت  تدفق  وبفضل 

أذربيجان- هى الوطن التاريخى العريق للشعب اآلذرى. وقد أطلق اسم 
ق.م.(،   204-210( بوليب  مثل  اإلغريق  الكتاب  قدماء  »أذربيجان« 
اسم  ويعود  وغيرهم.   ،)23-79( وبلين  ق.م.(،   54-37( وسترابون 
»أطروباتينا« إلى اإلسم العام لحكام أطروباتينا الميدية، وإلى أطروبات 
آثار  على  مرة  ألول  اسمه  نشاهد  والذى  األطروباتيين،  دولة  مؤسس 

العمالت المسكوكة.
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ألبانيا، نموذج النقود لإلسكندر األكبر، الفضة، تترادراخما

ألبانيا، نموذج للنقود لإلسكندر األكبر، الفضة، الدرهم
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