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ا مددا ويددرح  دد ا ال دد ال  دد   عندددما ومددود بتدددريخ تدداريا الصكددر اامتصدداد أ رالبدد 
ا  ددو عبددارا مب ددية تن دد   المحاضددرا الولددم: همددا  دد  النلددود ه  الجددواع داةمدد 

وكأن ددا   دد ا الابددارالالتصكيددرأ ههن ددا و دديبة لبتبددادلأ بدداليبعاه ويبت ددد اليدد ع 
متندددع عدددن ه دددارا ا و نددد أ ون مدددن نا دددل اللدددول.  و تضدددد كدددل مدددا يدددراد مار تددد 

 بدددالترابي ماددد  الماليدددةأ و بددديأن ون النلدددودأ وخددد ل ال ددداعة التاليدددة والمشددداكل
ا ومتادددد الوجدد  بك يددر ممددا يمكددن لشددخ   واامتصددادأ  ددو وك ددر تاليددد ا وتنوعدد 

ا ون يص مدد .  18يببددم مددن الامددر   حددال التابدديد ال ددانو  الحدددي  و  دد  ا دد  عامدد 

يددد ع الدرا ددداي الابيدددا   مدددن دو مايين )مدددن اليددد ع الجددداوحتدددم ون الاديدددد 
يتخدد  ومددع  لددنأ  نددان تريددا   كنشدداي.  ماليددةتدداريا وتيددور ال   دددهلددم يصتلددرون 
أ و دددو مجموعدددة مدددن تتتاراخ اللقتتود والعمتتالتالمرجتتا اليتت ار لاع كتددد شددكل 

م يددد  بااضددا ة هلددم الت بح دد  ال ادوربدد  تميددزي  دد   دد ا المجددال  كتابددايوحددد  ال
 .ا التابيم دور
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يمكددن ال ندداى عبددم  دد ا الكتدداع بصضددل الم ددتوت الاددال  مددن التوليدد  بددين الاديددد 

ه وكدداديم أ يجددع ون 1 ددوبر ريدد  عنددد تكددوين ه أ.  دد  الوامددع يدد  مددن المكوندداي
 ,Crosbyد يكدددون ال دددد  ومدددرع هلدددم التنارمددداي التددد  ا تشدددوب ا شددداةبة لددد 

2Stills, Nash & Young (CSNY)  المازو دددداي  مددددن ك يددددرالولدددديخ

كددان التدد   3أEmerson, Lake & Palmer (ELP)لددد يويبددة المنصددردا ال

مو دديلية  دد   ددياراي ليمددوزين منصصددبة الحصدد ي الهلددم وعضددا  ا ي ددا رون 
 رديددة يويبددة جددد ا لن دددأ بصددراحة أ لددد ي ددتمتاوا بصددحبة ن  ورددا ناز ددو ي و 

 اديميدددةالك كتابددداييمكدددن م حذدددة  لدددن  ددد  الاديدددد مدددن ال باضددد د الدددبا . 
حيددد  تتبدددع الصصدددول م دددارات ا  تذ دددر متندددا راأ والتددد  المجمادددة  ددد  كتددداع

. جمددعالم   الخاصددة  دد  بادد  الحيددان بشددكل مختبدد  عددن ال ددد  الادداد لبددن 
مددن ومددع  لددنأ يمكددن م حذددة ووجدد  التددازر الراةاددة الموجددودا  دد  الل ددد الول 

ن ل مايكدددل  د دددو كمدددأ  حدددول وصدددول النلدددودأ حيددد  ي  كتددداع المرجدددع الصددد ير 
Michael Hudson  هليدددوي پددددوكدددولن  Colin P. Elliot  وبيدددل مدددورير

Bill Maurer  عمدددل باضددد د الدددبا  حدددول الصدددول المبكدددرا لبنلدددودأ و دددو

 دددتيصان  المحدددررين أ بم ددداعدا مدددنم ددداد الكتددداعاتجددداا ي دددتمر  ددد  جميدددع و
الملدمدددة الشدددامبة التددد  توضددد  الجواندددع  ددد  و رباتيبو ددد  وكدددازو يكو يدددا

 CSNY ومددرع لددد أ ومددن  ددد  ددصن الددن   ددو كتدداعالتكميبيددة لكددل م ددا مة  دد  ال

ي ددم   دد ا الددن ل لبيالددع وو الكدداديم  با ددتخداد  دد ا الكتدداع   .ELPمندد  هلددم 

ا و كملدمددة لتدداريا النلدد  د لدديخ  لددي لتلدددير التيددور الزمندد  لبنلددود ولكددن ويضدد 
 الجوانع اامتصادية وو ربما الصب صية لبموضوع.

 
1 Supergroup   المجموعة الصاةلةأ    مجموعة مو يلية ينج  وعضا  ا كصنانين منصردون وو كأعضاى    مجموعاي ناجحة

وخرت.  وصب    ا المصيب  شاةا ا    وواخر ال تينياي من اللرن الماض  لعضاى المجموعاي الناجحة بالصال لت جيل اللبوماي  

   https://en.wikipedia.org/wiki/Supergroup_(music)ا .  ما ا لمو يلم الرونأ وباد  لن يتد حل المجموعة عاد

 
أ وا تمري حتم الربع الول من اللرن نشية     باينياي اللرن الماض   يوكان 1968 رمة رون شابية ومريكية تأ  ي  نة  2

 https://en.wikipedia.org/wiki/Crosby,_Stills,_Nash_%26_Young#Political_activism  .والاشرين دالواح

 
 . 1970ندن    وبريل مجموعة  اةلة هنجبيزية لمو يلم الرون تشكبي    ل  Emerson, Lake & Palmerكاني  3

https://en.wikipedia.org/wiki/Emerson,_Lake_%26_Palmer 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supergroup_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crosby,_Stills,_Nash_%26_Young#Political_activism
https://en.wikipedia.org/wiki/Emerson,_Lake_%26_Palmer
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اختيارنددا لبصصددل الدد   كتبدد  مايكددل  د ددون نجدددا  دد  بددة عبددم  لددن وحددد الم  

يدد  هو دديورا الملايضددةه صددرح لزم   بدددو بكشدد ي حددول وصددول النلددود والدد   
ا يدددرخ اامتصدداد  18)و ددو ومددر يجددع ون يتاددر  عبيدد  كددل يالددع بامددر  عامدد 

 نلدددودوجدددد مبدددل الين ون الدددد  مدددن المحتمدددل   شدددرع  ددد  ه بددداي ونددد وي والماليدددة  
 نصتلدددداالراحددل )الددد    اا دددتخدم  تدد ال تبدددنبا ددتخداد تجربدددة  كريددة مشددداب ة ل

ا   كبيدددة لنددددن ل متصددداد: كيددد   ددد   David Graeber 4ديصيدددد يرايبدددرك يدددر 

الماشددية ه ا ا ت ددتييع ه ا لددد يددتد حصدداد الحبددوع وو  تامددلون يمكددن لبملايضددة 
الجددواع  درجددة خدد ل منتصدد  الصددي   دد  بدد د الشدداد   30 دد  حددرارا  تنلددلال

الدددرخ اا صدداح عددن   كدد ا يددتدأ و ريددر ممكددنالددواما  والامبدد   ددو ون  لددن 
وبح دد  لن  ابيمدد  دد ا م ددد مددن منذددور ت  . انص دد  نلددودالول حددول يبياددة ال

اليدد ع والكدداديميين عبددم حددد  ددواى ا يزالددون يتشددب ون بمصددا يد الملايضددة 
التدد  يرح ددا ور دديو ويدد  ددمي أ عبددم الددررد البشددر  ددتخدم ا وواةددل االتدد  

 دد ا يريلددة جيدددا لبدددى ندد   م ددل  دد ا الددرو . لدددعد مددن عدددد وجددود دليددل 
م ددتلرا و اد ددة عبددم  نلددود ين يحدداولون هنشدداى لندد  يحدددد دا ددع وولةددن الدد الكتدداع 

مددددت يا  ال دددنين: انتدددات عنصدددر ماتدددر  بليمتددد  ويذدددل كددد لن بمدددرور 
 الومي.

 
وكددارل  W. Stanley Jevonsومددع  لددنأ كمددا وشددار دببيددو  ددتانب  جيصددونز 

بدددنصخ الملددددار أ  دددصن الليمدددة  اتيدددة ويمكدددن ون ت دددتند Carl Mengerمينجدددر 

أ وتددتد منامشددة  دد ا ال دديولة status كمددا عبددم المنزلددة utility عبددم المنصاددة

fluidity   ولدددديخ  لددددي  دددد  الم دددداد الخيددددرا  جميددددع وم دددداد الكتدددداعأ دددد

أ ومحددداواي التكامدددلأ والخددددماي المصدددر ية المخصصدددة ل ددداار الصدددر 
 يبدددو أ وصدددماي ال دداار ااجماليددة )المركزيددةأ والخدددماي المصددر ية النلديددة

شددكأل  دد  الوامددع ي   ولكندد  لدد  ر ريددر متنا دد   دد  اللددراىا الولددم دد ا الل ددد الخيدد 

 
 االقتصاديين العراقيين:، شبكة سنة 5000قراءتان لكتاب ديفيد گرايبر  الديون: أول ، "گرايبر راجع ترجمتنا لمراجعة كتاب  4

 شبكة االقتصاديين العراقيين –ترجمة: مصباح كمال   –سنة  5000قراءتان لكتاب ديفيد گرايبر الديون: أول 

(iraqieconomists.net)  
 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/01/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/01/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84/


 
 

ي التاري    خ االقتصادي 
 أوراق ف 

 
 

 

 
 7ن  م 4 صفحة الت لتاري    خ النقود والعم  المرجع الصغي   ستيفانو باتيلوسي ويوسف قسيس وكازوهيكو ياغو 

 

يمكددن الا دددور عبددم وحدددد  اصددر هالتشدددصيره الحددال  . كمددددخل ل مياددة راةاددة 
النلددود  دد  ي ددياأ  يددورالم بددة البددارزا عبددم  لددن  دد  الم دداد المخصصددة لت 

أ بالكدداد تددد التيددر  هلددم التيددوراي  دد  وندد  حتددم ومددي مريددع ن ددبي اخاصددة و 
ي ددديا مدددن مبدددل المددد رخين ال دددربيين الددد ين يركدددزون عبدددم التددداريا المدددال  

عدددن النذددداد  Yohei Kakinumaياتبدددر  صدددل يدددو   كاكينومدددا  والنلدددد . 

لم لصدداي  دد   دد ا النلددد   دد  الصددين اللديمددة هضددا ة راةاددة بشددكل خددا  هلددم ا
ميدددة المبكدددراأ و رضدددية هالصددداود الصصدددل النلدددود الور ددد ا ي يددد    .المجدددال

ا  الحريددر والدد  ع والامدد ي  ꟷوال ددلويه والامدد ي المكمبددة والمختبصددة تمامدد 
مددن  والج را يددا.  منزلددةأ والتدد  ياتمددد ا ددتخدام ا عبددم الذددرو  والالمادنيددة

المنيلددد  اللدددول بدددأن   مندددا لةنذمدددة النلديدددة مليدددد ضدددمن التحيدددز النذدددر  
ي البحددا  الحدي ددة مصددا يد الملايضددة الم ددتخدمة ال ربدد أ وبالتددال أ م بمددا تحددد  

 دد  المجتمادداي المبكددراأ  ددصن درا ددة الامدد ي الصددينية اللديمددة والتيددوراي 
النلديددة الخددرت عبددم مدددت يا  ال ددنين يمكددن ون تضددي  هلددم   منددا لتيددور 

 النلود المبكرا.
 

 Nivاج  دكدد  ددوريو و ي اشدد  ت  دࢤنيدد ندد  بلبددد  دد ا الصصددل هلددم يلودنددا 
Horesh and Hisashi Takagi الصتددرا الخيددرا مددن التوحيددد النلددد   حددول

دولتين امدد يأ بمجددرد  ددت  الدد ال]نشددوى  داخددل الصددين واليابددان الدد   ودت هلددم 
أ ا ددتناد ا هلددم الدددوار الصضدد  المك دديك  )اا ددبان  لبتجددارا مددع اللددوت ال ربيددة

ا   دد ا النليددة يمكددن اللددول و  مددا يخدد  دد  الوامددعأ  ي      ابل ا . ن حلبددة مددا باددد هيضدد 
لبتجددددارا المزد ددددرا واامبرايوريددددة ودي  post-Enlightenment التنددددوير

ي شددار هليدد   دد   و ددو مدداهلددم زيددادا الج ددود لتوحيددد مليدداخ مشددترن لبامدد يأ 
المصدديبحاي الج را يددة وو الم حيددة عبددم وندد  مرجددع: ع مددة و ا ددية وو نليددة 

ر الصضدد   دد  وواخددر اللددرن ن الدددواه  مرجايددة ت خدد  من ددا جميددع الليا دداي.
ال دددامن عشدددر كدددان عمبدددة دوليدددة حليليدددة وو ددداخ الددددوار المريكددد  وكددد لن 
اليددوان الصددين  والددين اليابددان  ) دد  الوامددع كددان و دداخ الامدد ي  دد  جميددع 

يشددير هلددم وجددود رربددةأ عبددم الصددايدين الحكددوم  والتجددار أ و ونحدداى ي دديا  
 دد   ددمة م مددة ل متصدداد والحدددودأ و  زمنمددن وجددل ات ددا  نلددد  يتجدداوز الدد 

الاددالم  مبددل التب ددرا  والراديددو حيدد  تددد ر ددد الماددام ي عبددم يددول الخيددوي 
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تمدددي منامشدددة  ددد ا ااتجا ددداي بالتصصددديل  ددد  الم ددداد   الزمنيدددة والج را يدددة.
الخاصددة بأنذمددة و دداار الصددر  والتكامددل النلددد أ مددع  صددول راةاددة بلبددد بيتددر 

 Peter Kugler and Tobias Straumannيخ  ددترومان ابر وتوبدد يدددكو 

 حدددول Catherine Schenkأ وكدددا رين شدددينن اد بريتدددون وودزحدددول نذددد 

حددددول  Anders Ögrenمنيلددددة الجنيدددد  اا ددددترلين أ ووندددددرخ وورددددرين 

الخيدددر جددددير بالم حذدددة ا دددتخدام  التحبيبددد  لدددد و ددد ا   اتحددداداي الامددد ي.
لروبدددري موندددديل  ’Optimal Currency Area‘همنيلدددة الامبدددة الم بدددمه 

Robert Mundell   ا ددددتخ   دروخ تاريخيددددة مددددن ااتحدددداد النلددددد

واتحدددددداد  1865  لادددددداد Latin Monetary Union (LMU ال تيندددددد 

  لاددداد Scandinavian Currency Union (SCU الامددد ي اا دددكندنا ية

ومدددع   واليدددورو. الوروبدد  والتدد  يمكدددن تيبيل ددا عبدددم ااتحدداد النلدددد  1873

بددددو كنذددداد  نددداة   LMU لددنأ تجددددر ااشدددارا هلدددم ونددد  عبددم الدددررد مدددن ون 

باددد ون مددرر  1878تضددمن الصضددة والدد  ع )حتددم عدداد  bimetallistالمادددن 

أ ومددددين صددددندو  Giacomo Antonelliالكاردينددددال جيدددداكومو ونتددددونيب  

تخصدددي  عمبت دددا الصضدددية لزيدددادا المادددرو  مدددن الددد  ع   أالوايددداي البابويدددة
كددان كدد  ااتحددادين ا ددتجابة لمايددار الدد  ع المزد ددر  دد  التجددارا الاالميددة  دد  

كددان مددن الممكددن منامشددة  دد ا بمزيددد  التا ددع عشددر.  منتصدد  هلددم وواخددر اللددرن
 بلبددد لددورنخ ويددل وو ي دديرالدد  ع  لاعدددامددن التصصدديل وربيدد  بالصصددل الخددا  ب 

Lawrence H. Officer. 
 

 .C. Kم دددا مة ريتشدددارد  ددد  بيدددردكن  الل دددد الخيدددر مدددن الدددن  يضدددد
Burdekin  حددددول صدددددماي ال دددداار ااجماليددددةaggregate price 

shocks ومدددع  لدددنأ يمكدددن  موضدددع ترحيدددع كبيدددر. ح دددن التوميدددي و و دددو أ

وصدد  التدداريا النلددد  عبددم وندد   ب ددبة مددن الصتددراي الصاصددبة بددين الزمدداي 
أ بمددا  دد   لددن الل ددد وك ددر شددموا  وكددان مددن الممكددن ون يكددون  دد ا  أالمتكددررا

ان يدددار بريتدددون وودزأ والتضدددخد المصدددري  ددد  ومريكدددا ال تينيدددة  كتابدددة عدددنال
ا مددا باددد اادول و  تحدداد ال ددو يت  وو حتددم الزمددة الماليددة الاالميددة التدد  داةمدد 
 مددد ر أ الRichard Robertsتبدددع هعددد ن الحدددرع )ريتشدددارد روبدددرتخ ت 
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وبليدددي  ألة ددد  موجدددودا  بينندددالدددد يادددد  أ1914البدددارز لةزمدددة الماليدددة لاددداد 

 دد   وت دداىل عددن الم ددا مة التدد  كددان مددن الممكددن ون يلدددم ا  دد   دد ا الل ددد . 
كددان مددن الممكددن ون تنل ددد منامشددة م ددل  دد ا الحدددا  جيددد ا هلددم بادد   الوامددعأ

 دد ا نليددة  . كتدداعالنذريدداي والنمددا ت اامتصددادية التدد  كانددي راةبددة  دد   دد ا ال
 COVID-19م مدددة لب ايدددة )ا  ددديما ونندددا نادددود هلدددم عصدددر التضدددخد بادددد 

والحددددا   ددد  ووكرانيدددا  حيددد  كدددان مدددن الممكدددن ون يكدددون تكدددرار اليبيادددة 
ةريددة لبتدداريا المددال  والنلددد  وك ددر ه ددادا لةكدداديميين واليدد ع عبددم حددد الدا

صددددماي ال ددداار  حدددولالم دددا ماي ااضدددا ية بشدددكل خدددا  وكددد لن  دددواىأ 
عبدددم مددددت  تدددراي زمنيدددة  نلدددودااجماليدددة والت يدددراي ال دددرياة  ددد  ميمدددة ال

 مصيرا لب اية.
 

توليددد  الوضدددع هن    ددد ا الكتددداع  دددو هضدددا ة مرحدددع ب دددا  ددد   ددد ا المجدددال.
synthesis  الصكددر الجديددد والصددب  حددول الموضددوع مرحددع بدد  هلددم جانددع

لن الاديدددد مدددن النصدددو  المما بدددة  ددد  التخصصددداي  اي الصدددبة كاندددي  ددد  
الماضددد  ضدددحايا همدددا لبتصكيدددر الجمددداع  وو مددددمي  ب دددبة مدددن الم دددا ماي 

المرجددع مدداد محددررو  دللدد   المتلياددة التدد  يصدداع عبددم اللددارب التو يدد  بين ددا.
لصدددد ير لتدددداريا النلددددود والامدددد يأ  ددددتيصانو باتيبو دددد  ويو دددد  م دددديخ ا

أ وخاصددة ينح  اا ددت ناة  لكددل مددن مجتمددع البدد  رجددعأ بصنشدداى موكددازو يكو يددارو 
يدد ع الدددكتوراا  دد   دد ا المجددال وو وولةددن الدد ين يامبددون  دد  التخصصدداي 

تدددداريا الصكددددر  لومددددون بتدددددريخ اي الصددددبةأ وكدددد لن لولةددددن منددددا الدددد ين ي 
ه ا كددان  نددان انتلدداد واحددد يمكددن توجي دد  هلددم   .ماليددةوتيددور ال اامتصدداد 

الدددن أ   دددو ون منامشدددة النذريددداي اامتصدددادية المتابلدددة بتصدددوراي وتيدددور 
ااعتددرا  الو ددع  م بمددا ونالنلددود مددد تددد التيددر  هلي ددا بشددكل عددابر  لدديأ 

 meso-level socialبااتجا ددداي ااجتماعيدددة عبدددم الم دددتوت المتو دددي 
trends بددنصخ اللدددر.  ومددع  لددنأ   دد ا م ددا مة ن  دديكون موضددع ترحيددع كددا

 ■.م مة وكبيرا ويوصم بلراىت ا لجميع الاامبين    مجال التاريا النلد 
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https://eh.net/book_reviews/handbook-of-the-history-of-
money-and-currency/ 

 
دانكددان كددونرزأ محاضددر ومددددأ برنددامل الدددكتوراا  دد  هدارا العمالددد جاماددة ووتدداروأ   *)

 نيوزيبندا. 
 
 مصباح كمالأ كاتع    مضايا التأمين  **)
 

 2022 تموز 20تمي الترجمة بتاريا 
 

 ااشدارا بشدري النشدر بصعدادا الادراميين.  ي دم  اامتصداديين لشدبكة محصوذدة النشدر حلدو 
  2022تموز  31 .هلم المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 

https://eh.net/book_reviews/handbook-of-the-history-of-money-and-currency/
https://eh.net/book_reviews/handbook-of-the-history-of-money-and-currency/
http://iraqieconomists.net/ar/

