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32 کشور حاضر در  جام جهانی 2022  
را به میانجی اسکناس هایشان روایت 
کردیم. اسکناس ها خطوط سفید الی 
کتــاب تاریخ کشــورها هســتند. این 
شیء دم دستی اهداف، خواسته ها و 
جهان نگری دولت-ملت ها را بازنمایی 
می کند. با اسکناس کشورها به جهان 
آنها سفر می کنیم و همچنین جهان را 

از پنجره آنها می نگریم.

بـه بهانه 
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

بعضــی ایده هــا بســیار ســاده اند و 
دم دســتی؛ امــا اجــرای آنهــا ســخت 
اســت و دشــوار. ایده هایی کــه چنان 
ساده اند که بســیاری تصور می کنند 
به فکر خودشان هم رسیده، ولی هیچ گاه نتوانستند یا 
نخواســتند زمان بگذارنــد و آن را اجرا کننــد. به همین 
دلیــل ســاده فــرار از ســختی راه، افــراد کمــی در جهان 
چیزهایــی را کــه برایشــان جالــب اســت، در یــک نظم 
مشخص جمع آوری و نگهداری می کنند. کلکسیونرها 
ایــده ســاده ای را دنبــال می کننــد؛ جمع کــردن مرتب و 
منظــم همــه آن چیزهایــی که دوست شــان دارنــد. این 
چیزها می توانند بی ارزش ترین اشیای عالم از نظر مادی 
باشــند تــا جواهراتــی گران قیمت یــا تابلوهای نقاشــی 
ارزشــمند. به عنــوان نمونه تمبــر ارزش مــادی چندانی 
ندارد، ولی وقتی یک کلکسیونر در یک نظم مشخص 
آنها را جمع می کند، این ترکیــب دارای ارزش معنوی و 
احیاناً مــادی فراتــر از جمــع ارزش تک تــک آن تمبرها 
می شــود. تمبــر و بســیاری از چیزهای دیگر بخشــی از 
زندگی روزمــره ما را می ســازند کــه در جریــان هیجان و 
ســرعت زندگــی توجهــی بــه آنهــا نمی کنیــم کــه ایــن 
می توانــد زیباتریــن جلــوه هنــر باشــد. هنر راســتین با 
زندگــی عجیــن می شــود و مــا هــر روز از آن اســتفاده 
می کنیم. هنر راســتین جایش گوشــه موزه ها و زیر نور 
چراغ هــا نیســت. هنــر راســتین می تواند مجســمه ای 
باشد که در میدانی نصب شده و هر روز آن را می بینیم. 
شهر می تواند مصداق یک اثر هنری باشد، مانند ونیز 
و بارسلونا. به همین ســیاق بسیاری از چیزهای زندگی 

ما می تواند مصداقی از یک اثر هنری باشد.
کیفیت زندگی جمعی ما تابع دقیقی از همین جزئیاتی 
است که ممکن است به آنها توجه نکنیم. با این وجود 
اشیا در نگاه بســیاری از پژوهشگران انســانی اهمیت 
چندانی ندارند. شاید برخی باستان شناسان به دنبال 
اشــیای قدیمــی بگردنــد و برخــی از ســوداگران گنج به 
ســودای ثروتمندشــدن جســت وجو کننــد. به عنــوان 
نمونه داســتان های زیادی خوانده  ایم که وقتی اشیایی 
قدیمی در اهــرام مصر پیدا شــدند، چگونه ســوداگران 

گنج و باستان شناســان روانه ایــن محل های قدیمی 
شدند. در طول تاریخ یکی از اشیا و چیزهای روزمره و 
به بیان دقیق تر ابزارهایی که کمتر دیده شده اند، پول 

و مهم ترین مصداق آن اسکناس است. 
پول اگر انتزاعی ترین ابزار ساخته شــده توسط بشر 
نباشــد، حتماً جزء انتزاعی ترین هاســت. به ســختی 
می توان ابــزاری مانند پــول یافت که ایــن همه خالق 
و انتزاعــی و البتــه کاربــردی در زندگی روزمره باشــد. 
این در حالی است که پول تا همین اواخر کمتر مورد 
توجه جامعه شناســان، فیلســوفان، روان شناسان و 
حتی مورخان بــود. با اینکه تاریخ پــول فراتر از تاریخ 
بانکداری، بورس و بیمه اســت، ولی حجم محتوایی 
کــه درباره پــول وجــود دارد، کمتــر از حجــم محتوای 
مرتبــط بــا بانکــداری اســت. بــا این همــه امــروز پول 
و بانکــداری چنــان عجیــن شــده اند کــه تصــور پــول 
بدون بانــک برای ما ســخت و دشــوار اســت. شــاید 
اگر بیت کویــن و دیگر رمزارزهــا خلق نشــده بودند و 
در عمــل نمی دیدیــم کــه می توانیم پول بــدون بانک 
داشــته باشــیم و حتی عملیات مهم بانکداری را هم 
بــدون بانک هــا انجــام دهیــم، ایــن حرف هــا بیش از 
حــد انتزاعی به نظــر می رســید. همین امــروز هم که 
مصداق هــا را دیده ایــم و انقــالب بالکچیــن در حــال 
دگرگونی در تمام زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی اســت، هنوز به قدرت بانک ها 
ایمان داریم و پــول بدون بانــک را مانند زنبــور بدون 

عسل می دانیم!
مهم تریــن مصــداق فیزیکــی و شــیء واره بودن پول، 
حتــی در دوران دیجیتــال مــا، ســکه و اســکناس 
اســت. همیشــه هم بوده انــد کســانی که به ســکه و 
اســکناس به عنــوان یــک موضــوع کلکســیونی نگاه 
کرده   و پول های کاغذی دوره های گوناگون کشورهای 
متفاوت جهان را نگهداری کرده اند. شاید این ادعای 
بزرگی باشد که اســکناس مهم ترین چیزی است که 
خالصــه تاریخ یک کشــور در آن منعکس می شــود؛ 
یــا حداقل این طــور بگوییم کــه خالصه تاریخ کشــور 
از دیــدگاه حاکمــان فعلــی آن در پول )به طــور خاص 

درباره ایده ویژه نامه  اسکناس های 32 کشور جهان به بهانه جام جهانی فوتبال قطر

نقش چیزهای کوچک 
در زندگی جمعی ما رضا قربانی

مؤسس 
کارخانه نوآوری 

رسانه راه کار

ما اطالعات 
زیادی درباره 
اسکناس  های 
کشورهای دیگر 
نداریم. تصور 
می کنیم می دانیم، 
ولی در واقعیت چیز 
زیادی نمی دانیم؛ 
حتی کشورهایی 
مانند آمریکا و 
اسکناس های دالر 
هم برای بسیاری 
از ما در اسکناس 
یک دالری و 
صد دالری خالصه 
شده
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شماره شصت و سوم

اســکناس( روایت می شــود. اســکناس ها می توانند 
اثری هنری باشــند و قاعدتاً واجد همه آن نمادهایی 
که برای یک کشــور و مردم آن مهم هستند. در طول 
زمان و بــا دگرگونی های سیاســی ممکن اســت طرح 
اســکناس  ها تغییــر کنــد، ولــی با توجــه به دشــواری 
تغییــر در اســکناس ها قاعدتــاً پــول )به طــور خــاص 
اسکناس( از ثبات مطلوبی برخوردار است. به عنوان 
نمونه چند سالی است که در ایران ایده حذف صفر 
از اسکناس ها مطرح شــده و بانک مرکزی به صورت 
آهسته در حال ایجاد تغییرات جزئی در پول هاست، 
ولی تغییر یکباره پول امری ســخت و زمان بر اســت. 
یا به عنوان مثالی دیگر بعد از فوت ملکه الیزابت این 
ســؤال مطرح شــد که حاال تصویــر چه کســی را باید 
روی پول انگلســتان چاپ کرد! در ســال های گذشته 
نوآوری هــای زیــادی در زمینــه اســکناس ها انجــام 
شــده و حتی برخی کشــورها به ســراغ مــواد پلیمری 
برای ســاخت پــول رفته انــد. بســیاری از کشــورها به 
اسکناس هایشان به مثابه اثری هنری نگاه می کنند 
و برای آن از بهترین طراحان جهان کمک می گیرند و 
از بهترین فناوری های چاپ برای خلق اسکناس بهره 
می برند. اســکناس مهم تریــن و پرتکرارترین تصویر 
در زندگی روزمره مردم یک کشور است. آن قدر تکرار 
می شــود که به مرز فراموشــی می رســد. کمتر کســی 
آگاهانه در هر بار استفاده به طرح یا نقش ونگار پول 
توجهی می کند و این توجه نکردن به حدی زیاد است 
که تقریباً اگر بخواهیم پول هــای در گردش خودمان 
را هم یادآوری کنیم، گاهی برایمان ســخت و دشــوار 

می شود. 
ما اطالعات زیادی درباره اســکناس  های کشــورهای 
دیگــر نداریــم. تصــور می کنیــم می دانیــم، ولــی در 
واقعیت چیــز زیــادی نمی دانیــم؛ حتی کشــورهایی 
مانند آمریکا و اســکناس های دالر هم برای بسیاری 
از مــا در اســکناس یــک دالری و صــد دالری خالصه 
شــده و اســکناس های دیگــر کشــورها هــم حتــی در 

همین حد شناخته شده نیستند.
بــا گســترش فناوری هــای دیجیتــال و حتــی رواج 
رمزارزهــا، شــاید مــرور اســکناس های کشــورهای 
گوناگون امــری عجیب به نظر برســد، امــا همین امر 
عجیب دریچه ای است برای درک جهانی که فراموش 
می کنیم کنار ما زندگی می کند. اسکناس هر کشوری 
معموالً مهم ترین نمادهای آن کشــور را در یک چیز 
کوچک کنار هم جمع کرده و با نگاه به اسکناس یک 
کشــور می توان به این رســید که درون آن کشــور چه 

خبر است.
ایده این شــماره ماهنامه عصر تراکنش هم از اینجا 
آمد که می خواستیم به مناسبت جام جهانی فوتبال 
ویژه نامه ای داشــته باشــیم که درباره 32 کشــور جام 
جهانی باشــد. چهار ســال پیش ایــن راه را به شــیوه 
دیگری رفتیم و این بــار ایده های زیادی روی میز بود. 
در نهایت به ساده ترین ایده که در اجرا سخت ترین 
آنهــا بــود، رســیدیم.  به ایــن رســیدیم که 32 کشــور 
جــام جهانــی را از دریچــه اســکناس های آنهــا مرور 
کنیــم؛ ایــده ای کــه ظاهراً ســاده اســت، ولــی در اجرا 

پیچیدگی هــای زیــادی بــر مــا تحمیل کــرد. این شــماره 
عصر تراکنش نگاهی متفاوت است به 32 کشور جهان.
اســکناس های ایــن کشــورها را مــرور کرده ایــم و حتــی 
نگاه کــردن به ایــن اســکناس ها هم تجربه لذت بخشــی 
اســت. البته این تــازه ابتــدای راهی اســت کــه در آینده 

می توان آن را به شیوه های دیگری کامل کرد.
محور اصلــی ایده این شــماره اســکناس اســت و تصور 
می کنیــم اســکناس فرصتــی اســت بــرای شــناختن 

کشورهای گوناگون جهان.
فلســفه  کلی حاکم بر این پرونده مفصل، اهمیت اشیا 
در زندگی روزمره اســت. ایــن پرونده و مطالــب آن به ما 
کمک می کنند جهان را از زاویه به ظاهر بی اهمیت ترین 
چیزهــای زندگــی ببینیم. اگــر تاریخ فلســفه 200 ســال 
گذشته را بررسی کنیم، نام هایی را می یابیم که تأمالتی 
درباره زندگی اشــیا داشــته اند، ولی کار بــزرگ »گئورگ 
زیمل« آلمانی در حوزه جامعه شناسی به عنوان فلسفه 
پول یکی از جالــب  توجه تریــن دیدگاه ها دربــاره زندگی 
اشیاســت. هرچند مطالعه زندگی اشــیا، تاریخ بســیار 
کوتاهی دارد، ولــی اکنون ما در جهانــی زندگی می کنیم 
که اشــیا نقش مهمی در آن دارند. البته زندگی اشــیا را 
نباید بــا بت وارگی اشــیا اشــتباه بگیریــم. ما اینجــا قرار 
نیست مروج ناانسانی شدن روابط انسانی باشیم؛ بلکه 
می خواهیم بر انسانی شــدن روابط انســان ها از دیدگاه 

اشیا نگاه کنیم. 
در سال های اخیر و با خلق رشــته هایی مانند مطالعات 
فرهنگی مادی می توانیم امیدوار باشــیم که رابطه میان 
افراد، اشــیا و ســایر چیزهــا دقیق تر مطالعه شــود. همه 
اینها در بســتر اقتصــادی رخ می دهد کــه آن را اقتصاد 
روایی می خوانیــم؛ این روایت ها هســتند کــه زندگی ما 
را معنــادار می کننــد و حتــی گاهــی بر شــاخص های آن 
اثر جــدی می گذارند. در ایــن میان اســکناس ها یکی از 
بهتریــن دریچه ها بــرای شــناخت روایت هــای حاکم بر 

جهان امروز هستند.
در پایان الزم است از همه آنهایی که این ایده را به چنین 
ویژه نامه ای تبدیل کردند تشکر کنم و امیدوارم راهی که 
اینجا شــروع شــده، ادامه پیدا کنــد و بتوانیــم در زمینه 
مطالعه چیزهای به ظاهر ساده و دم دستی فراموش شده 
که آنها را نمی بینیم، کاری هرچند کوچک انجام دهیم 

و چیزی به یادگار بگذاریم.
از علی ورامینــی و همکارانش که ســردبیری مهمان این 
شــماره ویژه نامه را بر عهده داشــت، تشــکر می  کنم و از 
همه همــکاران در کارخانه نوآوری رســانه راه کار ممنونم 
کــه اگــر یــاری همدالنــه آنهــا نبــود ایــن »چیــز« شــکل 
نمی گرفت. امیدوارم در میان انبــوه هیجان های روزمره 
زندگــی ایــن کارهــا تأثیــری هرچنــد کوچــک در بهبــود 

کیفیت زندگی همه ما داشته باشند 

فلسفه  کلی 
حاکم بر این پرونده 
مفصل، اهمیت اشیا 
در زندگی روزمره 
است. این پرونده 
و مطالب آن به ما 
کمک می کنند جهان 
را از زاویه به ظاهر 
بی اهمیت ترین 
چیزهای زندگی 
ببینیم. اگر تاریخ 
فلسفه ۲۰۰ سال 
گذشته را بررسی 
کنیم، نام هایی را 
می یابیم که تأمالتی 
درباره زندگی اشیا 
داشته اند، ولی 
کار بزرگ »گئورگ 
زیمل« آلمانی در 
حوزه جامعه شناسی 
به عنوان فلسفه 
پول یکی از جالب 
 توجه ترین 
دیدگاه ها درباره 
زندگی اشیاست
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در صحنــه ای از فیلــم »اسپنســر«، در 
حاشــیه مراســمی کــه در آن لنــز تمــام 
دوربین ها روی »پرنسس دایانا« متمرکز 
بود، ملکه الیزابت که تاب چنین توجهی 
به دایانا را نداشت، به او گفت: »مهم اینه که عکس کی روی 
اسکناس ها چاپ میشه.« گویی نقش بستن تصویر ملکه 
انگلستان روی اسکناس بیش از تمام داشته هایش می ارزد. 
در واقع اسکناس ها و تصویر نقش بسته روی آنها بیش از 

آنچه تصور می کنیم، مهم هستند.
مطالعه تصاویر چاپ شده روی اسکناس یک کشور حقایق 
جالب توجهی را درباره آن ارائه می دهد. اینکه چرا در جایی از 
دنیا، برای نقش روی اسکناس، تصویر هنرمندان را انتخاب 
کرده اند، در جایی دیگر تصویر سیاست مداران یا مکان ها را، 
خود تحلیلی از شرایط فرهنگی و سیاسی آن ارائه می دهد. 
اسکناس ها روایتگران خاموشی هستند که تاریخ، فرهنگ و 
سیاست یک ملت را بازگو می کنند. روایتگران بی ادعایی که 
در هر زمان و در هر مکان، در کیف پول مان همراه ما هستند. 
اسکناس ها و سکه ها قرن هاست به نمود ارزش در جوامع 
تبدیل شــده اند. قدمت این ابزارهــا از بســیاری از ابزارهای 
امروزی ما بیشتر است و فقط طی تاریخ و با تغییر جوامع 
جنس و طرح آنها تغییر کرده است؛ طرح هایی که مطالعه 
آنها مطالعه تاریخ، سیاســت، جامعه و فرهنگ یک ملت 
اســت. اســکناس ها حرف های زیادی برای گفتن دارند، اما 
آن قدر وجه ارزش آنها غالب شده که کم پیش می آید از این 
زاویه به آنها نگاه کنیم. اسکناس ها راوی تحوالت تاریخی 
یــک ملت انــد و جــزء اولین مظاهــری که بــا تحوالت بــه روز 

می شوند.
با اینکه شــکل های جدید پول ظهور کرده اند، از کارت های 
بانکی تا رمزارزها، هنوز هم اسکناس و سکه کاربرد خود را از 
دست نداده اند. گرچه برای ما در ایران این ابزارها به تدریج 
در دست مردم کم شده اند و با سرعتی فوق العاده به سمت 
جامعه بدون پول نقد حرکت کرده ایم، اما هنوز هم در دنیا 
و حتی کشــورهایی که برنامه ای برای حذف آن داشــته اند، 
اسکناس ابزار مهم انتقال ارزش است. برای ما اسکناس ها 
و سکه ها دیگر کاربرد گذشته را ندارند؛ نه اینکه با برنامه ای 
دقیق و از پیش تعیین شده به سمت حذف آن حرکت کرده 
باشیم، بلکه عوامل گوناگون دست در دست هم داده اند تا 

با هزینه زیادی اسکناس و سکه را کنار بگذاریم.
اهمیت اسکناس ها در ماهیت آنهاست و چیزی که نمادش 
هستند، یعنی پول. اغراق نیست اگر بگوییم پول مهم ترین 
ســاخته دســت بشــر اســت؛ به هر شــکلی که طی قرن ها 
درآمده، جایگزینیِ ارزش با چیزی که خود ذاتاً ارزشی ندارد، 
دستاورد بزرگی است که انسان را از اسارت در دست کاالها 
نجات داد و ذهن را فراتر از آنچه لمس می کرد، هدایت کرد. 

گسترش علم، شکل گیری شهرها، توسعه صنایع و فناوری، همه و همه مرهون ابزاری به 
نام پول هستند که اجازه داد ذهن انسان فراتر از زمان و مکان حرکت کند. پول، این مفهوم 
انتزاعی پیچیده، همان چیزی اســت کــه به انســان اجــازه داد فراتر از زراعــت و صناعت 

بیندیشد و افق های جدیدی روی انسان گشود.
پول که پایه و اساس اقتصاد را شــکل می دهد، مفهومی پیچیده است که درباره ماهیت 
و کارکرد آن بســیار گفته شده اســت. ما هم در رســانه های خود یعنی راه پرداخت، عصر 
تراکنش و کتاب های انتشارات راه پرداخت تالش کرده ایم به این موضوع مهم بپردازیم. طی 
این سال ها به شکل های گوناگون درباره پول گفته ایم و خصوصاً در انتشارات راه پرداخت 
چندین کتاب با موضوع پول منتشر کرده ایم؛ از جمله کتاب های پول نقد دیجیتال، پول، 
فلسفه پول و مالی، پول چگونه کار می کند، استاندارد بیت کوین، پایان پول و نفرین پول نقد 
که هر کدام از زاویه ای به موضوع پول پرداخته اند. در حال حاضر نیز کتاب های دیگری در 
دست انتشار داریم که به موضوع پول پرداخته اند. در دنیا آثار مهمی درباره پول منتشر 
شده که ما نیز خود مخاطب این آثار هستیم و معتقدیم پول آن قدر موضوع پیچیده، مهم 
و پویایی است که هیچ وقت انتشار آثاری در این زمینه پایان نخواهد یافت و ما نیز در ادامه 

راه خود آثار دیگری را تقدیم مخاطبان خواهیم کرد.
ویژه نامه ای که در دســت دارید نیز یکی از محصوالت کارخانه نوآوری رسانه راه کار است 
که این بار به بهانه جام  جهانی فوتبال 2022 به مطالعه اسکناس 32 کشور حاضر در این 
تورنمنت بزرگ ورزشی پرداخته است. هر طور که فکرش را بکنید، نمی توانیم چنین تنوعی 
از کشورها را در یک جا جمع کنیم و چه موقعیتی بهتر از حضور در این میدان برای زوم شدن 
روی یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی دنیــا؟ و چه میدانی زیباتر از میدان فوتبال برای 

نگاهی عمیق به تاریخ کشورها؟
فوتبال و اسکناس، این پدیده های به ظاهر نامرتبط، اتفاقاً شباهت های زیادی به هم دارند. 
فوتبال نیز همچون اسکناس به شدت تحت تأثیر فرهنگ یک کشــور است. فوتبال هر 
کشوری آینه ای از فرهنگ و سیاست آن کشور اســت و حتی تیم های محلی با بازیکنان 
محلی هم ســبک خاص خود را دارند؛ مگر نه اینکه اســکناس ها هم آینه ای از فرهنگ و 
سیاست یک کشورند؟ کدام ورزش در دنیا به اندازه فوتبال بُعد سیاسی دارد؟ کدام ورزش 

در دنیا به اندازه فوتبال تحت تأثیر جنگ ها و اختالفات میان کشورهاست؟
حافظه تاریخی ضعیف ما شاید یاری ندهد، اما نگاهی به تاریخ فوتبال ما نشان می دهد که 
این ورزش بارها و بارها در کشورمان تحت تأثیر جریانات سیاسی قرار گرفته و به واقع مردم 

از کدام تیم ورزشی به اندازه فوتبال انتظار کنش سیاسی و اجتماعی دارند؟
یکی از مهم ترین اتفاقات فوتبال ایران متأثر از تحوالت سیاسی بعد از انقالب بود که برخی 
آن را مظهر رژیم شاهنشــاهی می دانســتند. ســال 13۵8 زمانی که تیم ملی فوتبال برای 
شرکت در مسابقات آسیایی در اردویی در بوشهر بود، تظاهرات گسترده ای علیه آن برگزار 
شد. شعار آن روزها این بود: »اردوی تیم ملی، خیانت است به ملت«. تظاهراتی که سبب 
شد اعضای تیم ملی خیلی بی سروصدا ساک هایشان را جمع کنند و به تهران برگردند. 
همین تیم ملی خائن تیمی بود که در جــام جهانی 1998 فرانســه در میدانی که تیم ملی 
آمریکا را شکست داد، به قهرمان ملی تبدیل شد. تیم های فوتبال نیز همچون اسکناس ها 
به نمادی تبدیل شده اند که با هر تحول سیاسی در کشورها دستخوش تغییرات زیادی 
می شــود؛ از اولین نمادهایی که هر قدرت حاکمی می خواهد به سلیقه خود آن را بیاراید. 
ما این شــباهت ها را در این ویژه نامه کنار هم قرار دادیم تا از زاویه ای که تابه حال کسی در 
ایران به آن نپرداخته، به تیم های حاضر در جام  جهانی فوتبال بپردازیم. چهار سال پیش 
هم برای جام جهانی روسیه کاری متفاوت برای 32 کشور انجام دادیم، اما این بار با تمرکز 
بر اسکناس ها راوی داســتان کشــورها شــدیم. امیدواریم در آینده بتوانیم این کار را برای 

کشورهای دیگری که شانس حضور در جام جهانی را نداشتند، ادامه دهیم 

چرا به بهانه جام جهانی فوتبال به سراغ اسکناس کشورها رفتیم؟ 

نمادها و روایت ها
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یادداشت

 آبان 1401
سال ششم

شماره شصت و سوم

 روزهایی بود که در فکر بودیم چطور 
ویژه نامه ای برای جام  جهانی داشته 
باشــیم که هــم بی ربط بــه ماهنامه 
تخصصی عصر تراکنش نباشــد و 
هم اینکه حرفی جدید بزنیــم. به خصوص دوره قبل 
جام جهانی، عصر تراکنش ویژه نامه ای مفصل درباره 
کشــورهای حاضر در جام  جهانی وقت منتشر کرده 
بــود و در آن بــه ابعــاد بانکــی و فین تکی آن کشــورها 
پرداخته بود. در همین اثنی، صبح روزی رضا قربانی 
زنگ زد و گفت »یافتم«. دقیقاً به سبک ارشمیدس 
که از حمــام جهیده بــود بیــرون و گفته بــود »اُره کا«. 
انصافاً هم خوب یافته بود. ایده  نابش را گفت و ما هم 
با یک حســاب سرانگشــتی و ایــن بــه آن و آن به این 
گفتیم  که »حله آقا«. و ندانستم که این دریا چه موج 

خون فشان دارد. 
یاران راه را خبر کردم، از محسنین محمودی و آزموده 
گرفته تا سپهر خرمی و مسعود شاه حسینی. گفتم 
دوســتان بیایید که کار داریم بسی ســهل؛ به آسانی 
کندن پوست نارنگی. آنها هم آمدند، بی آنکه بدانند 
همراه من به چه بیابان بالیی قدم می گذارند. سخن 
کوتــاه کنــم، آنچــه در  دو مــاه گذشــته بر ما گذشــت 
تا ببینــم فــالن کشــور حاضــر در جــام جهانــی کدام 
اســکناس را دارد، بــا کــدام اســکناس می تــوان آن را 
روایت کرد و پشــت و روی اســکناس هایش اشاره به 
چه چیزی دارد، دشمن نبیناد و دوست نشنود. همه 
اینها که تمام شد به ویراستار پرحوصله رسیدیم، یلدا 
شایســته فر که هر متن بارها و بارها عوض شد و از نو 
ویراستاری کرد. تا رســیدیم به گروه هنری و مدیریت 
صفحه آرایی که با علیرضا کیوان باحوصله بود که اگر 
جای علیرضا هر دیار دیگری بود، قطع به یقین امروز 
مشغول نوشتن این خطوط نبودم و خیلی پیش تر به 
 دست جنون آنی کشته شده بودم. کار که به روح هللا 
گیتی نژاد رسید و طراحی جلد نفس راحتی کشیدیم 

همگی. 
شــاید ســؤال شــود کــه همــه ایــن دو مــاه بی خوابی، 
استرس و زحمت زیاد می ارزید؟ فارغ از ماست بندی 

و ترش و شیرین بلی می ارزید. 
چالش اصلــی امــا این نبــود؛ چالــش بزرگ تــر از این 
زحمــت، رنجی بــود کــه بــرای ایــن روزهــای ایران مان 
متحمــل می شــویم. در کــوران همــه آن روزهــا دائمــاً 
از خود می پرســیدیم کــه اصالً ویژه نامــه جام  جهانی 
منتشــر کنیم؟ اصالً به جــام جهانــی می رویم؟ اصالً 
»چــه می شــود؟« آن هــم بــرای اکوسیســتم مدنظر، 
اکوسیســتم فناوری هــای مالــی کــه اصــل و اســاس 
کارشــان یعنی اینترنت دچار مشــکل شــده اســت. 

بســیاری از کســب وکارها تعطیــل شــدند و... چیزهای 
دیگر که همه می دانیم. 

هربار امــا خــود را جمــع می کردیــم، هــم بــرای اینکه به 
میانجــی کار کمــی از بــار دنیــا و خبرهــای همــه تلخش 
وارهیــم و هــم اینکه به ایــن باور داشــتیم که شــاید یک 
روز خــوب بیایــد؛ روزی کــه دغدغــه مــا هــم بحث هــای 
این چنینی نباشــد و اگــر این روزهــا را هیــچ کاری نکرده 
باشــیم، هم پیــش خودمــان شــرمنده ایم، هــم باالخره 
وقتی را که می شــد کاری کنیــم، به بیــکاری گذرانده ایم. 
در نهایت بد هم نشــد. تاریخ خواندیم. با اســکناس ها 
به کشــورها و تاریخ شــان ســفر کردیم. برایمــان بیش از 
پیش مسجل شــد که »این نیز بگذرد«. از اسکناس ها 
یاد گرفتیم که اگرچه تاریخ را همیشه قوم غالب روایت 
می کنــد، امــا آن کــه کار نیــک کــرده و بــرای مردمــان و 
سرزمینش گامی برداشته، باالخره روزی ارج می بیند و 
بر صدر می نشیند. به قول حافظ »پری رو تاب مستوری 

ندارد...«. 
از اســکناس ها مســیر کشــورهای توســعه یافته را 
یــاد گرفتیــم. دیدیــم کــه دغدغــه اصلــی مســئوالن 
روی  عمدتــاً  کــه  کشــوری  هــر  تصمیم گیــران  و 
اسکناس هایشــان بازتــاب داده شــده، تــا چه میــزان بر 
دیروز و اکنون شــان تأثیرگذار بوده اســت. جز اسکناس 
بــه سیاســت و فوتبــال کشــورها هــم ســر زدیــم و چــه 
جالب کــه این ســه چطــور در پیونــد وثیقــی با هــم قرار 
دارند. کشــورهایی دیدیم که برای ۵0 ســالِ فوتبال شان 
برنامه ریــزی دارند، همان طور که می داننــد کدام پول در 
چند ســال آینده به گــردش درخواهد آمد و بــرای هر دو 
سیاســت گذاری های دقیقی کردند. چه کشورهایی هم 
دیدیــدم که فوتبال پناه شــان اســت. پنــاه مردمــی برای 
جهیدن از دام فقر و بیچارگی، پناه مردمی که جایی جز 
استادیوم ندارند تا بتوانند بدون ترس و یک صدا شعار 
بدهند و پناه مردمی که با بردوباخت فوتبال باخت های 
مدام شــان را ســر می کنند. شــاید این گزاره خام باشــد، 
امــا تقریبــاً کشــورهایی کــه اقتصــاد باثباتی داشــتند و 
اســکناس های باپشــتوانه تر، فوتبــال کمتــر برایشــان 
حیثیتی بود و ورزشی بود که برای آن ذیل سیاست های 
کلیشه شان طرح و برنامه داشتند، اما هرچه کشورهای 
بی ثبات تر و با تاریخ معاصر ملتهب تر را بررسی کردیم، 
فوتبال بیشتر برایشان حیثیتی بود. البته شاید شما با 
ورق زدن صفحات پیش رو چیز دیگری استنباط کنید. 

در آخر از رضــا قربانی و مینا والی تشــکر ویــژه می کنم؛ 
آدم هایــی کــه فــارغ از شــأن حرفــه ای و مدیریتی شــان، 
به عنوان دوست در سخت ترین روزها اطراف شان را گرم 
می کنند، در دل رفقایشان حتی شــده کورسوی امیدی 

روشن می گذارند، تا خاموش نشویم به ناگهان 

تا خاموش نشویم ناگاه
علی ورامینی

سردبیر مهمان

از اسکناس ها 
یاد گرفتیم که 
اگرچه تاریخ را 
همیشه قوم 
غالب روایت 
می کند، اما آن 
که کار نیک کرده 
و برای مردمان 
و سرزمینش 
گامی برداشته، 
باالخره روزی ارج 
می بیند و بر صدر 
می نشیند. به قول 
حافظ »پری رو 
تاب مستوری 
ندارد...«
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ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

 اســکناس این روزهــا ارج وقرب ســابق را 
نــدارد. روزگار پســت مدرن اســت و 
همه چیز مجازی و اینترنتی و الکترونیکی 
شده. دیگر کسی پول کاغذی را دوست 
ندارد؛ جز قدیمی ها که بلد نیستند با اپلیکیشن اینترنتی و 
خودپرداز ها و »پوز«ها کار کنند. گذشت زمانی که آدم پولدار 
کسی بود که جیبش از اسکناس های درشت باد کرده بود و 
نماد ثروتمندی، کیف سامسونتی پر از دسته های اسکناس 
تلقی می شد؛ روزگاری که پول شــمردن یکی از مهارت های 
کســانی بــود کــه زیــاد بــا پــول ســر وکار داشــتند و آنهــا که 
نمی توانستند یک دســته صدتایی هزاری را تند و سریع و 
دقیــق بشــمارند، دســت وپاچلفتی تلقی می شــدند. حاال 
اسکناس داشتن و اسکناس ردوبدل کردن، به ویژه در جامعه 
ما که پولش روزبه روز ارزشی نزولی می یابد، چندان افتخار 
تلقــی نمی شــود. حتــی نانوایی هــا و تاکســی ها کــه مبالــغ 
دریافتی شان نسبت به دیگران کمتر است، ترجیح می دهند 
اسکناس نگیرند و ندهند. می گویند اسکناس کثیف و آلوده 
اســت، هزاران بار دست به دســت شــده و معلوم نیست از 
چاپخانه بانک مرکزی، تا جیب ما چه مسیری را طی کرده 
است. خالصه کاربرد روزمره اسکناس در حال منسوخ شدن 
اســت و دیگــر کســی بــه ایــن تکه کاغذهــای پرنقش ونگار 

عالقه ای ندارد.
اســکناس در روزهــای اولــی هــم که داشــت جــای ســکه را 
می گرفت، وضعیت بی ثبــات کنونی را داشــت. مردمی که 
برای اولین بار با این اوراق بهادار مواجه شــدند، با خودشان 
فکر کردند، سکه نقره یا طال یا حتی برنج، فی نفسه ارزشمند 
است، اما چرا باید به ارزندگی این تکه کاغذها اعتماد کرد؟! 
اما با توسعه علمی و صنعتی، گسترش ارتباطات تجاری، 
پیشرفت سرمایه داری و افزایش بی سابقه مبادالت مالی و 
اقتصادی دیگر نمی شد مثل قدیم سکه ضرب کرد و سکه 
ردوبدل کرد. خیلی زود، دولت-ملت هــای مدرن، به عنوان 
مهم ترین بازیگران عرصه سیاست نظارت خود را بر عرصه 
اقتصادی با انحصاری کردن چاپ و انتشــار اسکناس های 
معتبــر در قلمروهــای سیاســی اعمــال کردنــد. در نتیجــه 
اســکناس جایگزین سکه شــد و ســکه های رایج، به عنوان 
پول خرد، تنها در مبادالت بســیار کوچک دست به دست 
شدند. اما آیا سکه ها، به ویژه سکه های قدیمی به طور کلی 
بی ارزش شدند؟ قطعاً خیر. بسیاری از آنها، مخصوصاً آنها 
که دیگر ضرب نمی شدند، غیر از ارزش مادی شان به دلیل 
فلز به کاررفته در ساخت شان، ارزش کلکسیونی پیدا کردند. 
برخی نیز به موزه ها راه یافتند و همزمان تخصص یا مهارتی 
پدید آمد تحت عنوان سکه شناســی که به مطالعه انواع و 

اقسام سکه ها و ویژگی های آنها می پرداخت. 
سکه شناسی بیش از هر چیز ذیل باستان شناسی تعریف 
شده و در ابتدا برای شناخت دوره های تاریخی بسیار قدیمی 
کاربرد داشت. یک علت اهمیت سکه برای دوره های مذکور، 

فقدان منابع مکتوب تاریخی از آن روزگاران است. اما در دهه های اخیر، با اهمیت یافتن 
منابع مادی و غیرمکتوب، سکه شناسی در تحقیقات تاریخی مربوط به دوره های جدیدتر 
هم اهمیت یافت.  اسکناس در مقایسه با سکه بارها اطالعات بیشتری در اختیار مورخ 
می گذارد. جزئیات و ریزه کاری های آن به مراتب بیشتر است و دسترسی ما به آنها فراوان تر. 
رواج اسکناس در مبادالت مالی و اقتصادی جهان جدید از اواخر سده هجدهم و اوایل قرن 
نوزدهم آغاز شد، اگرچه پیش از آن نیز در برخی تمدن ها همچون چین و ایران، نمونه هایی 
مشابه پول کاغذی کاربرد داشته است. این فاصله زمانی نزدیک موجب می شود که اکثر 
اسکناس های کشورهای مختلف در دو سده اخیر، در دسترس باشند و بتوان آنها را بازبینی 
کرد، ضمن آنکه ما به خوبی در مورد شرایط چاپ و نشر این اسکناس ها، پدیدآورندگان آنها و 
ارزش اقتصادی و سایر مسائل شان آگاهی داریم. برای نمونه نخستین اسکناس ها در ایران 
در عصر ناصرالدین شاه قاجار توسط بانک شاهنشاهی چاپ شد. بانک شاهنشاهی که 
امتیاز تأسیس آن توسط »بارون رویتر« انگلیسی از ناصرالدین شاه اخذ شد، اولین بانک 
مدرن در ایران بود. با یک جست وجوی ساده اینترنتی می توان بیشتر این اسکناس ها را در 

فضای مجازی دید و سیر تحولی آنها را بررسی کرد. 
با توجه به آنچه گفته شــد، ممکن است ســؤال شــود اگر همه چیز را در مورد دوران خلق 
اســکناس های جدید می دانیم، دیگر چه فایده ای دارد که آنها را بررســی کنیم؟ واقعیت 
این اســت که بر خالف دوره های قدیم، در روزگار جدید، مخصوصاً بعد از اختراع ماشین 
چاپ، ما در اغلب کشورهای متمدن و پیشــرفته، در بررسی های تاریخی با کمبود منابع 
مواجه نیستیم، بلکه تکثر منابع را سراغ داریم، هم منابع مکتوب مثل کتاب های تاریخی 
دست اول و اسناد مالی و اداری و آثار ادبی و علمی و مکتوبات و نامه نگاری ها و...، هم منابع 
غیرمکتوب مثل سکه ها و اسکناس ها و ابنیه تاریخی و دستاوردهای فناورانه و اختراعات 
و... . در این وضعیت، تاریخ نگار ناگزیر است روایت خود را بر مجموعه کثیری از داده ها و 
اسناد استوار کند و صرفاً به روایت های رسمی و مشهورات تاریخی بسنده نکند. برای این 
کار اسکناس ها یکی از بهترین و گویاترین اسناد تاریخی هستند.  اسکناس صرفاً اطالعات 
اقتصادی و ارزش پولی یک دوره تاریخی را بیان نمی کند، بسیاری اطالعات ارزشمند دیگر 
را هم در خود دارد، مثل آگاهی های سیاسی درباره دولتی که حق انحصار چاپ اسکناس 
را داشته و مهم تر از آن ایدئولوژی و عقاید سیاسی و ترجیحات فکری آن دولت. به عبارت 
دقیق تر، یک اسکناس، نمادی کوچک و گویا از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی فرهنگی یک جامعه است. با نگاه به آن می توانیم نوع نگاه زیبایی شناختی مردمان 
آن عصر را دریابیم. اسکناس ها در کنار سایر منابع تاریخی، تصویری دقیق تر و درست تر 
از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نسبت دولت و جامعه در آن را به ما 
نشان می دهند. جنس و فناوری به کاررفته در آنها و میزان ظرافت و جزئیات شان، سطح 

پیشرفتگی و توسعه اقتصادی و علمی در یک جامعه را آشکار می سازد. 
امروز شــاید دیگر کســی به اســکناس 200ریالی دهه 60 بــه لحاظ اقتصــادی هیچ وقعی 
نگــذارد. همــان کــه روی آن تصویر مســجد جامع یــزد و پشــتش تصویــری از جهادگران 
سازندگی نقش شده است. واقعیت این است که این اسکناس هنوز برای کلکسیونرها 
و موزه داران نیز جذابیتی ندارد، اما همین یک برگه کوچک ناچیز، برای یک مورخ، گویای 
تاریخ پرفرازونشیب سیاسی و اجتماعی جامعه ای است که انقالب سیاسی تمام عیاری 
را پشت سر گذاشــته و در جنگ به سر می برد. رمزگشــایی از تک تک عناصر نوشتاری و 
بصری این برگه کوچک، بــرای یک متخصص تاریــخ، روایت دهه ای پرافت وخیز اســت؛ 
روزگاری که همبستگی اجتماعی بسیار زیاد بود، گفتمان مذهبی شیعی با قرائتی سیاسی 
و ایدئولوژیک بر کشور حکم فرمایی می کرد، کشور درگیر جنگ بود، مردم به فکر سازندگی 
و خودکفایی و استقالل بودند و فکر برابری و برادری به سادگی تحقق پذیر می نمود. ارزش 
اقتصادی این اســکناس در دهه بعد، تا حدی افت کرد که دیگر کسی به عناصر شعاری 
بصری روی آن توجهی نکرد و حاال هم که کامالً از چرخه اقتصادی حذف شده است. آیا 

این بدان معناست که شعارها و باورها هم تمام شده؟ 

تاریخ به روایت اسکناس

زبان ناطق روزگاران
محسن 
آزموده

روزنامه نگار و 
پژوهشگر تاریخ



معاصران 
به روایت 
اسکناس

اسکناس بیش از 150 سال است که در جیب و کیف ایرانیان جا خوش کرده و برای دادوستدهای 
اقتصادی دست به دست می شود؛ تکه کاغذی پرنقش ونگار و در مقایسه با سایر برگه ها و 
کاغذها؛ عجیب و غریب! با هر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، شکل و شمایل 
این اوراق بهادار تغییر می کند، اما کمتر کسی به این تحوالت توجه می کند و می کوشد رمز و 
راز آنها را دریابد. اسکناس تنها کاغذی معتبر برای مبادله اقتصادی و نشانه ثروت و دارایی 
نیست، بلکه در شکل و هیئت فیزیکی آن هزار نکته نهفته اســت و با دقت در آن می توان به 
فضای سیاســی و اجتماعی و فرهنگی یک دوره راه یافت. در نوشته های پیش رو با همین 
هدف کوشیدیم از رهگذر تماشای اســکناس های ایرانی به بازخوانی ادوار گوناگون تاریخ 

سیاسی معاصر این مرزوبوم بپردازیم. 

ایران 
معاصر
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فناور ی های مالی ایران

  روایت های کژتاب

پهلوی ها در یادآوری نام آقامحمدخان قاجار، بنیان گذار قجرها، معموالً اصرار داشتند که بر 
نقص جسمانی او تأکید شود. هنوز هم همه اصرار دارند که حتماً »آقا« را »آغا« بنویسند، 
به نشانه  تحقیر و تصغیر. همزمان در سفاک بودن و خشونت بی حدوحصر او در آغاز کار 
تأکید می ورزند، انگار همه  سلسله های دیگر با سالم وصلوات به قدرت رسیده اند. فراموش 
می کنند که برجسته نمایی خشونت، گذشته از آنکه یکی از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی 
است، روشی برای ارعاب و وحشت افکنی هم هست؛ سیاستی برای بر سر جای نشاندن 

 قاجاریه به روایت اسکناس

دولت مقتدر 
در غیاب مردم

قاجارها بدنام هستند. نام شان که بر زبان ها جاری می شود، معموالً صفات مذمومی چون ناکارآمدی، فساد، بی مباالتی، تنبلی، 
زورگویی بی حساب وکتاب، دزدی، دغل کاری، چاپلوسی، تملق، خیانت پیشگی، وطن فروشی و... به ذهن متبادر می شود. همه 
از شهوت رانی و بی لیاقتی و تن پروری شاهان قاجار قصه ها شنیده اند. علت اصلی روشن است. تاریخ نگاری مدرن ایران در دوران 
حکومتی شکل گرفت که از مرده ریگ قجرها سربرآورده بود  و خود را در تقابل و تعارض با آنها تعریف می کرد. پهلوی و مورخانش 
باید هم قاجارها را می کوفتند و کوچک و حقیر بازنمایی می کردند. تأثیر این تاریخ نگاری سوگیرانه تابه امروز هم باقی مانده، به خصوص که نظام 
سیاسی بعدی، اصوالً دچار ضعف شدید تاریخ نگاری است و روایت هایش از گذشته از سوی جامعه چندان جدی گرفته نمی شود؛ بگذریم که 

در تصویرپردازی از قاجار شدیداً تحت تأثیر کلیشه های تاریخ نگاری پهلوی است.

هر گونه مخالفتی. نمی دانند یا یادشان می رود که همین 
سردار باهوش و زیرک، ایران تکه پاره شده را از وضعیت 
آشفته ای که در قرن پرآشــوب هجدهم داشت، نجات 
داد، کشور را متحد کرد، نظم و امنیت را -تا سرحد امکان 
آن روزها- در همه جا برقرار کرد و هوشــمندانه تهران را 

به عنوان پایتخت برگزید.
در همیــن روایت هــای کژتــاب و ســوگیرانه، وقتــی بــه 
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سال ششم
شماره شصت و سوم

ایران 
معاصر

فتحعلی شاه می رسند، اولین مطلبی که می گویند، زنان 
بسیار و حرمسراهای اوســت و از شکست های ناگزیر 
ایــران در برابر روس ها به عنــوان نشــانه ای بر بی لیاقتی 
دولت مرکزی یاد می کنند، انگارنه انگار که فتحعلی شاه 
در بســیاری از جنگ هــا رأســاً حضــور داشــته و اصوالً 
ایــن میل جامعــه و به خصــوص مذهبیــون بــوده که بر 
تنور جنگ می دمیده است. در طول ســی و اندی سال 
حکومــت او، اســاس و پایــه دولتــی باثبــات در منطقه 
مضطرب و ویران خاورمیانه ریخته شــد. ترکمانچای و 
گلستان، قراردادهای ننگینی بودند، اما باید دید در چه 
شرایطی به امضا رســیدند و اگر به توافق نمی رسیدند 
و خام دســتانه و بــدون توجه بــه امکانات، بر سیاســت 
جنگ با قدرتی جوان، مهاجم و زیاده خواه چون روسیه 
پافشــاری می کردنــد، چــه فجایعــی رخ مــی داد. آنهــا 
نادیــده می گیرنــد کــه غیــر از نهــاد دربــار و روحانیــت، 
اساس بســیاری از نهادهای دیگر در ایران نوین در دوره 

فتحعلی شاه پایه گذاری شد.

  بانک شاهنشاهی و انحصار پول

این قصه پردازی ها از ناصرالدین شاه و نیم قرن حکومت 
پرفرازونشــیبش به ســادگی می گذرند و قتل او توســط 
میرزارضای کرمانــی را نتیجه قتل امیرکبیــر می دانند. 
آنها به تالش های مداوم و با افت وخیز اصالحات در این 
نیم ســده توجهی نمی کنند و تعمداً فراموش می کنند 
کــه بنیــاد تجــدد و مشــروطه ایرانــی، در روزگار ناصری 
پی ریزی شد. اســکناس های دوره ناصری نمادی از این 
تجدد است. با تأسیس بانک شاهنشاهی با موافقت 
ناصرالدین شــاه توســط رویتــر انگلیســی، نخســتین 
اســکناس هایی که به نمونه امروزی شــباهت داشــت، 
در سال 1269 شمسی در خارج از کشور چاپ و در ایران 
منتشر شد. نفس تأســیس بانک و استقرار نظام های 
سامان یافته پولی اهمیت بسیاری داشت. تا پیش از آن، 
در دادوستدها معموالً سکه مبادله می شد و صرافی های 
پراکنده، کار نقل وانتقال امور مالی و اعتبارات را بر عهده 
داشتند. برخی تجارتخانه های معتبر سندی امضاشده 
و معتبر به نــام بیجــک را بــه کار می بردند و شــماری از 
بازرگانان از اســکناس های خارجی مثل اسکناس های 
روشــی و عثمانی در شــمال و اســکناس های هندی در 

جنوب کشور استفاده می کردند. 
با تأسیس بانک شاهنشاهی، نه فقط چاپ اسکناس 
به عنــوان پــول رســمی کشــور انحصــاری شــد، بلکــه 
بانکداری جدید ایران نیز تأسیس شد. البته استفاده 
از اســکناس در بــدو امر با مقاومــت روبه رو بــود و حتی 
در سال های آغازین جنگ جهانی، یعنی ربع قرن بعد 
از چاپ اســکناس های جدید، بسیاری تمایل داشتند 
اســکناس های خود را با سکه های نقره معاوضه کنند، 
زیرا اسکناس را کاغذی بی اعتبار و بدون پشتوانه تلقی 
می کردند. اما با وجود همــه مخالفت هایی که معموالً 
با مظاهــر جدید صورت می گیــرد، به تدریج اســکناس 
چند تومانی، به عنوان پول کاغذی دارای ارزش و اعتبار 
به رسمیت شناخته شد و در مبادالت اقتصادی به کار 
می رفت. این اسکناس ها، به عنوان وجه رایج مملکت، 
دقیقاً همــان کارکــردی را داشــته و دارند که ســکه ها در 

دوره های پیش از آن؛ یعنی نشانه و سندی آشکار برای تحقق مفهوم دولت به معنای دقیق 
وبری آن، یا نهادی مدعی اعمال زور مشروع در قلمرو معین. همان طور که در گذشته سکه ها 
و طرح و نقشه ها و نوشته های پشت و روی آنها، نشان دهنده حضور یک قدرت سیاسی 
رسمی و انحصاری در قلمرو مشخص بود، حاال شکل و چهره اسکناس در کنار کارکرد رایج 

و روزمره همان کارایی را دارد. 

  اسکناس ها و  غیاب مردم 

روی این اسکناس ها، به خط ثلث و به تقلید از خط رسمی امپراتوری عثمانی، در باال با قلم 
مشکی نوشته شده بانک شاهنشــاهی ایران و زیر آن به همین خط، اما درشت تر، مبلغ 
پول به حــروف درج شــده، مثالً یک تومــان، دو تومان، ســه تومان یــا... تا هزار تومــان. البته 
روی این قلم مشــکی ارزش اســکناس، به رنگی دیگر و با اعداد هم نوشته شده، همچنان 
که در چهار طرف پشت و روی اسکناس، ارزش آن به صورت عددی درج شده است. باالی 
 اســکناس، کلمه »طهران« نوشته شده و در پشــت آن که به زبان انگلیســی است، آمده: 
»PAYABLE AT TEHRAN ONLY«. احتماالً نشــانه آنکه دادوســتد اســکناس تنها در 
پایتخت صورت می گیرد و هنوز در ســایر نقاط کشور رواج نیافته اســت. این امر از سویی 
شاهدی بر مقاومت جامعه در برابر دولت است و از سوی دیگر توان محدود و اندک دولت 

برای متقاعد و مجبورکردن جامعه در خارج از مرزهای پایتخت را نشان می دهد. 
اما جالب توجه ترین بخش اســکناس های قجری، تصاویر روی آن است. سمت راست 
روی این اسکناس ها، در قابی بیضی، محصور در نقش های ایرانی-اسالمی، تصویر سه رخ 
ناصرالدین شاه، مقتدرترین شاه قاجار درج شده؛ در دوران اوج قدرتش، مصمم و جدی، 
با تاجی بر ســر و ســینه ای ســتبر در لباس شاهنشــاهی که با نگاهی نافذ و سیبیل های 
مرتب امــا از بناگوش دررفتــه و روبه بــاال، به افــق می نگرد. ســمت دیگر، به قرینه نشــان 
شیر و خورشید به چشــم می خورد؛ شیر نری ایستاده روی ســه دست و پا و شمشیر به 
دست راست که به تماشاچی می نگرد و خورشیدی از پشت کمرش در حال طلوع است. 
این نشــان که تلفیقی از ســنت های کهن ایران، عرب، ترک و مغول است، در طول تاریخ 
مهم ترین نشــان هویت ایرانی با انــواع و اقســام فرهنگ ها و قومیت ها تلقی می شــود و 
حضور آن بر اسکناس های قجری، نشان از هوشــمندی طراحان دارد. کمی باالتر از این 
نشان، تاج کیانی مصور شده که نشانه ای از تفوق و برتری شاه بر این هویت است. پشت 
اســکناس که به زبان انگلیســی اســت، تنها در وســط تصویر شیر و خورشــید به چشم 

می خورد، البته همچنان تحت کنف تاج شاهنشاهی!
اسکناس های شرح داده شده، با تفاوت هایی تا سال های آغازین حکومت پهلوی اول، وجه 
رایج مملکت بودند؛ اوراق بهاداری که نشــان حضور یک دولت مرکزی مقتدر و روبه جلو را 
داشتند. در آنها نشــانگانی از مردم و ملت نبود، فقط اسم بانک »شاهنشــاهی« بود؛ بر 
خالف دوره پهلوی که این بانک ملی بود که اســکناس چاپ می کرد. مــردم کماکان رعیت 
بودند و هنوز جنبش مشــروطه و تالش برای شهروند شدن اتباع دولت، به ثمر ننشسته 
بود. در اسکناس های قجری، نشــانه و نمادی از دین و دیانت هم به چشم نمی خورد، جز 
همان طرح های ایرانی-اسالمی زمینه؛ یعنی حکومتی سکوالر بر مردمان حکمرانی می کند. 
البته تاج کیانی بر فراز شیر و خورشید، یعنی شاهنشاهی مقدر است و از سوی خداوند بر 

شاه عرضه شده است.
 

  شاه شهیدِ نوستالژیک

قاجاریه به گــواه همین اســکناس ها، یــک دولــت اقتدارگرای مســلط بود که می خواســت 
زمینه های نوجویی و نوخواهی را، ولو در سطح دیوانساالری و اداره  کشور ایجاد کند. همین 
هم شد، بعد از ناصرالدین شاه و با به قدرت رسیدن شاهی نسبتاً ضعیف و بیمار همچون 
مظفرالدین شاه، جنبش مشروطه خواهی در ایران پیروز شد و حتی محمدعلی شاه مستبد 
و خشن هم نتوانست از پیشروی زمان جلوگیری کند. سال ها بعد از مرگ ناصرالدین شاه، 
همچنان مردم به یاد روزگار خوش ثبات »شاه شهید« قصه سرایی می کردند. این یادآوری 
نیک از گذشته، اگرچه خصلت عمومی آدمیزاد نوستالژیک است، اما از یک واقعیت هم 
پرده برمی دارد؛ نه در میان مورخان که دســت کم بین مردم، ناصرالدین شاه، حاکمی عادل 
)عدالت در مفهوم سنتی یعنی حافظ نظم ]ولو استبدادی[ موجود( بود. بی دلیل نبود که در 
پی آشوب پس از مشروطه، بار دیگر همه به دنبال شاهی قَدَرقدرت چون او می گشتند و تا 
سال ها پس از برقراری نظم نو، همچنان اسکناس هایی منقش به تصویر او در جیب مردمان 

بود 
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  دوران عقب افتادگی

عقب افتادگــی نظــام سیاســی را به خوبــی می تــوان در تصویــر اســکناس های عصــر 
پهلوی بازنمود. دولت پهلوی در ســال 1304 تأســیس شد، اما تا ســال 1311 همچنان 
اسکناس های قجری با تصویر ناصرالدین شاه و نشان شیر و خورشید منتشر می شد. 
ســال 1307 بانــک ملی تأســیس شــد و حــق انحصــاری انتشــار اســکناس را بــه خود 
اختصاص داد. در بهار 1311 خورشــیدی، نخستین اســکناس های چاپ این بانک با 

 عصر پهلوی به روایت اسکناس هایش

مدرنیزاسیون 
بدون مدرنیته

عمده ترین تحول ایران در بیش از نیم قرن حکومت پهلوی، گذار از جامعه ای روستایی-ایلیاتی به جامعه ای شهری است. این 
تغییر کوچکی نیست و خود در حد یک انقالب تمام عیار اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بی دلیل نیست که این جراحی 
اقتصادی نسبتاً سریع با یک انقالب سیاسی به پایان رسید. بذرهایی که در دوران قاجار در خاک ایران کاشته شد، به مدد نفت 
آبیاری شد و در نیمه  نخست قرن چهاردهم خورشیدی به ثمر رسید. اما ذهنیت دولت )State( به عنوان نهاد نهادها تغییر 
چندانی نکرد. این عدم تغییر به مدد انقالبی بود که 20 سال پیش از به قدرت رسیدن پهلوی، در ابتدای سده بیستم، بنیادهای سلطنت مطلقه 

یا به تعبیر دقیق تر استبداد ایرانی را سخت لرزاند و در نوع خود در منطقه، پیشتاز و پیشرو شد؛ انقالب مشروطه.  

تصویر رضاشاه منتشر شد. 
بدیــن ترتیــب بــرای نخســتین بار یــک بانــک ایرانی 
عهده دار چاپ و نشر اسکناس شد، بر خالف بانک 
پیشین یعنی شاهنشاهی که بریتانیایی ها تأسیس 

کرده بودند. 
اســکناس های دوره  پهلــوی را -بــا وجــود تفاوت ها و 

تبریز

ارومیه
رشت

زنجان

همدان قم

تهران

کرمانشاه

زاهدان

بندر عباس

اصفهان
یزد

نیشابور
مشهد

اهواز

شیراز
کرمان
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تنوع ها- می توان به دو دوره کلی تقسیم کرد؛ دسته 
اول اســکناس های دوره رضاشــاه اســت که تا ســال 
1323، یعنی ســه ســال بعد از ســقوط او و بر سر کار 
آمدن پســرش محمدرضا پهلوی منتشــر می شــد و 
بر اســاس شــکل به تصویر کشیدن شــاه، کاله دار یا 
بی کاله بــودن او و انــدازه  ایــن کاله به چند زیردســته 

تقسیم می شود. 
دســته دوم اســکناس های دوره محمدرضاشــاه 
اســت که خود بــه دو دوره کلی تقســیم می شــود؛ از 
ســال 1323 تا 1340 که بانک ملی عهده دار انتشــار 
اسکناس بود و از ســال 1340 تا 1357 که با تأسیس 
بانک مرکزی، انحصار چاپ و نشــر اسکناس به این 
نهاد محول شد. در تمام این 34 سال، تفاوت عمده 
و اساســی در شــکل و چهــره اســکناس ها رخ نــداد، 
تنها چهره محمدرضاشــاه، به تناســب ســن و سال 

او تغییر کرد. 

  ناسیونالیسم باستان گرا

اولین ویژگی متمایزکننده اسکناس های دوره پهلوی 
با اســکناس های قجری بانــک شاهنشــاهی، تغییر 
واحــد پــول از تومــان و قران بــه ریــال در ســال 1308 
بــود کــه روی اســکناس ها هــم بازتــاب یافــت. کلمــه 
»ریال« از Real پرتغالی و Royal انگلیسی به معنای 
»شــاهی« یا »شــاهوار« یا »ســلطنتی« گرفته شده 
است. دومین ویژگی بصری، تغییر خط نوشتاری از 
ثلث به نســتعلیق بود. ســومین ویژگی تمایزبخش، 
شکل و چهره شاه بود. در اسکناس های دوره پهلوی، 
هــم در دوره پــدر و هــم در دوره پســر، شــاه چهره ای 
اساطیری و متمایز، با لباسی متفاوت نیست؛ اگرچه 
چهــره ای باصالبــت دارد، به ویــژه در اســکناس های 
دوره  اول رضاشــاه، موســوم به »کاله کوچک« که در 
آنها عکس تمام رخ رضاشاه پهلوی خیره به دوربین 
نقش شده، با هیبتی مقتدر که وجه مشخصه او در 
تمام روایت هایی اســت که بر جای مانده است. این 
نکته نیز گفتنی است که رضاشــاه همواره در دوران 

سلطنتش لباس نظامی به تن داشت. 
اما از اینها مهم تر بازتاب یافتن ایدئولوژی ملی گرایی 
باســتان گرای پهلوی ها روی اسکناس هاست. نشان 
مشهور شیر و خورشید، در بسیاری از اسکناس های 
دوره  پهلوی دیده می شود. البته هرچه به انتهای این 
دوره نزدیک می شویم، میزان کاربرد آن کمتر و کمتر 
می شــود و تنــوع بیشــتری در طرح هــا و عکس هــای 
ملی گرایانــه روی اســکناس ها دیــده می شــود. 
ناسیونالیســم یا ملی گرایــی دوران پهلــوی، به عنوان 
ضرورتی برای تشــکیل و تکویــن دولت-ملت مدرن 
ایرانی، در تداوم ایدئولوژی باستان گرای میانه قاجار، 
به برجسته سازی تاریخ و فرهنگ ایران پیش از ورود 
اســالم می پرداخت و می کوشید ســلطنت پهلوی را 
احیاکننده شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی 

معرفی کند. 
در این ایدئولوژی توجه چندانی به ایران دوره اسالمی 
نمی شــد؛ البتــه اگــر نگوییــم تعمــداً نادیــده گرفتــه 
می شــد یــا تحقیــر می شــد. در برخــی خوانش های 

تندروانه نیز اصوالً مشکل انحطاط ایران به حمله اعراب نسبت داده می شد. 
این ناسیونالیســم باســتان گرا، به وضــوح در اســکناس های دوره پهلوی بازتــاب یافته 
اســت. در نخســتین اســکناس های عصــر رضاشــاه پهلــوی، در کنــار عکــس کاله دار 
او، برخــی نمادهــای ملی گرایانــه مثل تصویــر کــوه دماونــد )در اســکناس 500ریالی(، 
چهل ستون اصفهان )در اسکناس 50ریالی( و تخت جمشید )در اسکناس 100ریالی( 
به چشم می خورد. پشت همه  این اسکناس ها به شیر و خورشید با تاج کیانی بر فراز 

آن منقش است. 
در اسکناس های ســری های بعد، این وجه ایدئولوژیک پررنگ تر می شود. برای مثال 
در اســکناس 1000ریالی در کنار تصویر سه رخ رضاشــاه، یکی از دیوارنگاره های تخت 
جمشــید که نبرد شــهریار با شــیر را بــه تصویر می کشــد، دیده می شــود. پشــت این 

اسکناس، نماد مشهور فروهر به چشم می خورد.   
اسکناس هایی که در نیمه دوم حکومت رضاشاه پهلوی چاپ شده، عالوه بر تصاویر 
ملی گرایانه مذکور همچون پاســارگاد )اســکناس 500ریالی(، بعضــاً اقدامات عمرانی 
رضاشــاه را نیز به تصویر کشــیده اند، مثل کشتی ســلطنتی در اســکناس 100ریالی و 
تصویر راه آهن سوادکوه، در اسکناس 20ریالی و بنای بانک ملی در اسکناس 100ریالی. 
اســکناس 50ریالی از سری هشتم اســکناس های عصر پهلوی اول که با تصویر بدون 
کاله رضاشــاه به چاپ رســیده، نمادی کامــل از ایدئولــوژی حکومت پهلــوی اول را به 

نمایش می گذارد. 
تصویر شاهی مقتدر در کمال پختگی که هیچ گاه لباس نظامی را از تن به در نمی آورد، 
در برابرش نماد فروهر و در چشــم اندازش کوه دماوند. پشــت اســکناس هم نمایی از 
ویرانه های تخت جمشید به چشم می خورد. در بخش پایینی روی این اسکناس این 
جمالت تحکم آمیز به چشم می خورد که نشانه بارزی از قدرت مطلقه و استبدادآمیز 
پهلــوی اول، به ویژه در ســال های پایانی حکومتش اســت: »هر کس اســکناس بانک 
ملی ایران را جعل کنــد یا با علم بــه جعل و تزویر اســتعمال یا داخــل مملکت نماید، 
طبق ماده 98 قانون مجازات عمومی به حبس با اعمال شــاقه تا پانزده ســال محکوم 
خواهد شد«! یعنی دولت با هیچ کس شوخی ندارد و تمایل دارد زور عریان خودش را 

به صورت روزمره به ایشان نمایش دهد. 
در اســکناس های دوره پختگــی و اقتــدار محمدرضا پهلــوی، این عبــارات تهدیدآمیز 
حذف شد، اما نمادهای باســتان گرایانه مثل طاق بســتان و اژدهای بالدار )10 ریالی(، 
سنگ نگاره شــیر گاوشکن )20ریالی( و ســنگ نگاره پیشــکش آوران)50ریالی( از آثار 
تخت جمشــید، کاخ داریوش کبیر در تخت جمشــید )100ریالی( همچنان به چشم 

می خورند. 
بــا پیشــروی مدرنیزاســیون پهلــوی دوم، به تدریــج تصاویــری از اقدامــات عمرانــی و 
ساخت وسازها به روی اسکناس ها و در کنار تصویر شاه راه می یابند، مثل پاالیشگاه 
آبــادان )100ریالی(، تونل کوهرنگ و ســد آن )50ریالی(، ســد کرج )10ریالــی(، فرودگاه 
مهرآباد )200ریالی(، اصول انقالب سفید و اصالحات ارضی )50ریالی(، میدان شهیاد 

)200ریالی( و... .

  نوسازی آمرانه

با مروری بــر تصاویر مجموعه اســکناس های مذکــور، غیاب مــردم و جامعه به وضوح 
در آنها به چشــم می خورد. همیــن غیبت وجــه عقب افتاده حاکمیت پهلوی اســت؛ 
به ویژه در قیاس با تحول عظیمی چون انقالب مشروطیت که پیش از بر سر کار آمدن 
پهلوی به وقوع پیوسته بود. در اسکناس های پهلوی ها؛ ملت، جامعه، مردم، ساکنان 
سرزمین و هر آنچه نشانی غیر از شــاه و افکارش باشد، حضور ندارند. یک بار هم که 
در سال 1350 در دو اسکناس یادبودی 50 و 100ریالی مردم به اسکناس ها راه می یابند، 
هدف نشــان دادن اقدامات »گهربار« و »ارزشــمند« دولت یعنــی اصالحات ارضی و 
اعزام سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی است. این ویژگی سرشت 
نوســازی آمرانه یا از باالی پهلوی را عیان می ســازد؛ مدرنیزاســیونی بــدون مدرنیته یا 
چنان که برخی محققان گفته اند، تجدد آمرانه. اســکناس های پهلوی می کوشــند با 
ناسیونالیسمی باستان گرا و مردســاالرانه، ایدئولوژی شاهنشاهی تاریخی را موجه و 
مشــروع جلوه دهند، حال آنکه جامعه همســو با جهــان متجدد، ســال ها از آن عبور 
کرده بود. این ناهمســازی و تضاد میان دولت و ملت، خود را در انقالب 1357 نشــان 

داد 

ایران 
معاصر
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  دوران سوشارژی

نخستین سری اسکناس های بعد از انقالب، سوشارژی هستند، یعنی همان اسکناس های 
قبلی هستند، با مُهری روی آنها. روشن اســت که در شرایط پرتنش انقالبی بین سال های 
1358 تــا 1360، هنوز تنــش میان گروه ها و جریان های سیاســی باالســت، اوضاع کشــور تا 
حدودی آشفته است، انقالبیون در امر سیاست مداری و دیوان ساالری بی تجربه اند و ثبات 

 نگاهی به ایران پساانقالب به واسطه اسکناس ها

از اسالم ایرانی 
تا ایران اسالمی

انقالب 1357، یک قیام مردمی بود. البته این روزها و به واسطه آنچه پس از آن اتفاق افتاده، بسیاری از قدیمی ترها، تالش دارند 
نقش خود را در آن انکار کنند یا پیروزی آن را به عوامل بیرونی مثل قدرت های جهانی منتسب کنند؛ یک راه خوب برای فرارکردن 
از زیر بار مسئولیت. اما تقریباً همه روایت های رسمی و دانشگاهی و محققانه، حاکی از آن است که این انقالب همچون سایر 
جنبش ها و خیزش های چند سده اخیر در ایران، تقریباً خیزش یا قیام همه اقشار و گروه های اجتماعی علیه دولت بود. با سهم 
هر یک از گروه ها و میزان اثرگذاری شان کاری نداریم و قرار نیست وزن کشــی کنیم. در ماه های آخر سال 1357 یک نوع ائتالف بین همه گروه ها و 
اقشار اجتماعی برقرار شد و همه مردم علیه دولت ایستادند و آن را ســاقط کردند، اگرچه این ائتالف مثل موارد پیشین، چنان که »جان فورن«، 
پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی نشان می دهد، شکننده بود و بعد از اسقاط نظم کهنه، اتحاد مذکور هم به سرعت چندپاره شد و از میان گروه های 
مؤثر، اسالم گرایان اصول گرا به رهبری امام خمینی)ره( و روحانیان تقریباً جوان پیرو او، با اتکا به انبوه توده ها توانستند باقی جریان ها را تحت حاکمیت 
خویش درآورند و به آن مُهر انقالب اسالمی بزنند. این روند را به خوبی در اسکناس های منتشرشده در سال های نخست انقالب می توان مشاهده 

کرد. 

الزم برای پرداختن به ریزه کاری ها و جزئیات وجود ندارد، 
از ســویی حکومت انقالبی باید به همگان نشان بدهد 
که نظم پیشین فرو ریخته و اسکناس های مستعمل در 
دستان مردم )منقش به تصویر شاه(، هرچه زودتر باید 
جمع شوند. در چنین وضعیتی بهترین کار استفاده از 
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سوشارژ  اسکناس های پیشین اســت، با مُهرهایی که 
روی آنها نام نظــام جدید، یعنی »جمهوری  اســالمی« 
حک شــده اســت. نکته جالب توجهی که باز نشــانگر 
وضعیت انقالبی است، اشتباهاتی است که در سوشارژ 
و مهرزدن رخ می داد، به گونه ای که در مواردی، مهر دقیقاً 
روی عکس شاه سابق نمی نشست یا آن را نمی پوشاند یا 
کمرنگ تر از آن بود و باعث می شد چهره زمامدار پیشین 
مشهود باشد و اسکناس مذکور را برای کلکسیونرها یکه 

و ارزشمند سازد.

  اسکناس های انقالبی دهه 60

با تثبیت نظام جمهوری اسالمی و کناررفتن سایر گروه ها 
و مدعیان، نظام جدید فرصت یافت که اســکناس های 
جدید با نــگاه و رویکرد خود را چاپ و منتشــر کند. بین 
سال های 1360 تا 1362 اسکناس های موسوم به بارگاهی 
منتشر شدند که روی آنها تصویری از بارگاه امام رضا)ع( 
در مشــهد، جایگزیــن تصویــر محمدرضاشــاه پهلوی 
شد؛ پیامی روشن بر تفوق و برتری اسالم شیعی یا چنان 
که »هانری کربن«، شیعه شــناس فرانســوی می گفت، 
»اسالم ایرانی« در عرصه سیاسی و دولت که توان چاپ 
اســکناس دارد. پشــت این اســکناس ها نیــز همچنان 
برخی تصاویر قبلی شامل آرامگاه علمایی مثل ابن سینا 
)200ریالی( و حافظ )1000ریالی( یا ابنیه ای چون مدرسه 

چهارباغ )100ریالی( به چشم می خورد.
همچنیــن در دهــه 60، ســری اســکناس های انقالبــی 
منتشر شــد که به وضوح نشــانگر عناصر ایدئولوژیک 
حاکمیت مسلمان انقالبی بود و گرایش خاص ایشان 
را در کنار جریان های سیاســی اســالمی معاصر نشــان 
می داد؛ روی جلــد یکی از ایــن اســکناس ها )100ریالی( 
تصویر سیدحسن مدرس، روحانی سیاسی شیعه و از 
مخالفان سرسخت رضاشاه پهلوی به چشم می خورد، 
در 200ریالی، مسجد جامع یزد دیده می شود، 500ریالی 
تصویری از نماز جماعت مســلمین انقالبــی به امامت 
یک روحانــی در نمــاز جمعه تهــران واقــع در دانشــگاه 
تهــران را نشــان مــی داد، 1000ریالــی مدرســه ســنتی و 
اسالمی فیضیه قم را به تصویر کشیده بود و 2000ریالی، 
رزمنــدگان جنــگ را نشــان می دهــد کــه مشــعوف از 

»آزادســازی خرمشهر« جلوی مسجد جامع مشــهور این شهر به ردیف ایســتاده اند و در 
حالی که عکسی از امام خمینی)ره( را در دست گرفته اند، شعار سرمی دهند.

روی ارزشمندترین )از نظر اقتصادی( اسکناس ها در این دوره یعنی 5000ریالی و 10.000ریالی، 
تصویری از تظاهرکنندگانی پیش رونده به چشم می خورد که به وضوح روحانیون شیعی 
پیشتاز ایشان هستند و عکسی از امام خمینی )ره( را باالی سر روی دست گرفته اند و پشت 
آن به ترتیب این شعارها روی پالکاردها یا پارچه هایی در دستان تظاهرکنندگان دیده 
می شود: »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« و »ما همه سرباز توایم خمینی«. نکته 
جالب در نقاشی تظاهرکنندگان حضور زنانی همگی چادری و محجبه است که در کنار 

یا پشت سر مردان حرکت می کنند. 
تصاویر و نقش های پشت این اســکناس ها هم بسیار گویاســت؛ ساختمان مجلس 
شورای اســالمی )100ریالی(، تالش جهادگران ســازندگی در حال ساخت راه یا عملیات 
عمرانی بــا بیــل و تراکتــور )200ریالــی(، ســردر دانشــگاه تهــران )500ریالــی(، قبه الصخره 
در بیت المقــدس )1000ریالــی(، کعبــه )2000ریالــی(، بــارگاه حضــرت معصومــه)س( در قــم 
)5000ریالی( و بــارگاه امام رضا)ع( در مشــهد )10.000ریالی(. ایدئولوژی و رویکرد سیاســی و 
فکری منتشرکنندگان این اسکناس ها به وضوح مشهود و بی نیاز از توصیف و تشریح است. 
غیاب عنصری ملی و ایرانی به معنای باســتان گرایانه، چنان که در اسکناس های دوره های 
پیشــین دیدیــم، از ویژگی هــای بــارز ایــن اسکناس هاســت و برعکــس عناصــر مذهبــی و 
جهان روایانه آشکار است. البته در همان عناصر اسالمی هم عمدتاً اسالم ایرانی یا شیعی 

مطابق خوانش حاکمیت رسمی به چشم می خورد. 

  واقعیت ها و الزامات

بعد از جنگ و درگذشت بنیان گذار انقالب اســالمی، در دهه 1370، همزمان با جایگزینی 
چهــره او روی همــه اســکناس ها به جــای تصاویــر رویــی پیشــین، تصاویر انقالبی پشــت 
اســکناس ها، مثل تصویر تظاهرکنندگان یــا تصویر جهاد ســازندگی یا تصویر آزادســازی 
خرمشهر حذف شــد، از شمار تصاویر مذهبی هم کاســته شــد و به جای آنها تصاویری از 
بناهای تاریخی، مثل خانه آقازاده ابرکوه )پشت 20.000ریالی( و آرامگاه شاعران برجسته 
ایرانی مثل حافظ )10.000ریالی( و ســعدی )100.000ریالی( چاپ شد؛ نشــانه ای آشکار از 
فاصله گرفتن نظام از شعارهای انقالبی و نزدیک شدن به ایران اسالمی یا چنان که در گفتار 

رسمی شنیده می شود، تمدن و فرهنگ ایرانی-اسالمی. 
در اســکناس های جدیــدی کــه بــا کمرنگ کــردن و حــذف چهار صفــر از جلــوی رقــم ارزش 
اقتصادی منتشــر شــده و نیز در اســکناس های موســوم به ایران چک یا تراول یا چک پول، 
همین رویه ادامه یافته است.  پیروزمندان انقالب 1357، روحانیون نواندیش جوان و جوانان 
اسالم گرا و چپ گرایی بودند که به رهبری کاریزماتیک امام خمینی)ره( و پشتیبانی میلیونی 
توده ها از او توانستند پس از سرنگونی رژیم پهلوی، در رقابت با سایر مدعیان موفق شوند و 
اسکناس هایی منقوش با نام و افکار و باورها و آرزوها و آمال خود چاپ کنند. این افکار، باورها، 
خواســت ها و آرزوها اما چنان که دیدیم، ثابت و یک شکل باقی نماند و ناگزیر متناسب با 
شرایط زمان و مکان و به خصوص همسو با اندیشه ها و خواست های جامعه، تغییر یافت. 

اگر در دهه نخست، ایدئولوژی سیاسی-مذهبی شیعی می کوشید عناصر ملی و ایرانی را به 
نفع وجوه جهان روایانه اسالم نادیده انگارد، در دهه های بعد به ناگزیر دریافت که دست کم 
در روزگار سلطه دولت-ملت های مدرن، آرزوی تأسیس امت اسالمی مثل سده های میانه 
چندان واقع بینانه نیست؛ بنابراین به الزامات عمل تن داد و مدعی اسالم ایرانی در محدوده 
مرزهای ایران اسالمی شــد؛ اگرچه کماکان رؤیای هالل شیعی را در ســر می پروراند و تداوم 

حضور نمادهایی چون مسجداالقصی در اسکناس ها از این منظر قابل ارزیابی است.  

  مردمی که حضور ندارند

تحول بارز دیگر در تصویر اسکناس ها، حذف مردم، ولو همان مردم انقالبی اسالم گرای طرفدار 
امام خمینی)ره( و دنباله روی روحانیون از اسکناس هاست. نگاهی گذرا به تصویر اسکناس های 
دیگر کشورها از آمریکا و انگلیس و فرانسه گرفته تا روسیه و چین نشان می دهد که در آنها 
به تفاریق، تصاویری از مردم به چشم می خورد. این حضور نمادین مردم روی اسکناس هایی 
که هر روز در جیب شان هست، حتی اگر سیاست ورزانه و با هدف جلب رضایت آنها باشد، 
نشــانگر حضور حاکمیتی اســت که به اندازه نقش روی یک اســکناس به آنها توجه دارد. 
اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسالمی، به ویژه از این جهت است که نظامی برآمده 

از انقالبی مردمی است و در پیروزی آن همه مردم حضور داشتند 

ایران 
   قاره: آسیا

   واحد پول: ریال
   تعداد اسکناس های در گردش: 6 

IR :نماد   
   کوچک ترین واحد: ریال

   بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران 

   GDP: 1.573 تریلیون دالر 
)بیست ویکمین در جهان(
   درآمد سرانه: 18.332 

)شصت وششمین در جهان(

ایران 
معاصر
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رسانه مدیران فناوری های مالی ایران

a s r e t a r a k o n e s h . i r



اسکناس ها 
روایت 

می کنند

چه چیزی را در جهان سراغ دارید که به اندازه پول متناقض باشد؟ همیشه همراه ماست و زندگی 
بدون آن عماًل امکان پذیر نیست، اما معمواًل آدم ها به تصویرها و نمادهای اسکناس ها چندان 
توجه نمی کنند، انگار نوعی وسوسه پایان ناپذیر برای خواستن و نخواستن همراه پول است که 
حتی در عمیق ترین الیه های خودآگاه و ناخودآگاه ما بازتاب می یابد. اگر همین االن کیف پول خود 
را باز کنید، چه کسانی را آنجا می بینید؟ بدون اینکه تابه حال نشسته باشید و جدی به آن فکر کرده 
باشید، شما همیشه در حال حمل جدی ترین سند روایت تاریخ هستید؛ سندی روایتگر داستان 
انقالبی ها و محافظه کاران، جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، فاشیست ها و پارتیزان ها، 
خالصه اشک ها و لبخندها، بیم ها و امیدها، برنده ها و بازنده ها و دوستان و دشمنانی که مدام 
جایشان عوض می شود. اما آیا تابه حال از خود پرسیده اید که چه کسانی واقعًا باید روی اسکناس 
باشند؟ حاال مجموعه ای بکر و دیدنی برای شــما فراهم کرده ایم تا بگوییم اسکناس ها از چه 

چیزهای سخن می گویند. 

جهان
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دیگر عمالً جنگ تمام شده بود... حاال 
دیگر کاتالونیا زیر چکمه سربازان فرانکو 
بود... تلفات مــا به  حدی بــود که حتی 
نمی شد شــمارش کرد. با یک حساب 
سرانگشتی هم نمی شد تعداد کشته ها را حساب کرد... 
در دهکــده ای بی نام ونشــان منتظــر سرنوشــت بودیــم. 
شب هنگام که کنار آتش کیف پولم را درآوردم تا شاید برای 
واپسین بار صورت ماریسا و کاندال را ببینم، چیزی دیدم که 
حسابی شــوکه ام کرد؛ تمام مدت جنگ عکس فرانکوی 
حرامــزاده روی پزوتا، کنــار صــورت عزیزانم بــود... چطور 

 می شود از پول متنفر نبود... 

  سیســیلیا کانتــو، روایت هــای شــفاهی جنــگ داخلی 
اسپانیا

اگر همین االن کیف پول خود را باز کنید، چه کسانی را آنجا 
می بینید؟ احتماالً به افرادی نگاه می کنید که در کشور شما 
تاریخ ساز شده اند. بدون اینکه تابه حال نشسته باشید و 
جدی به آن فکر کرده باشید، شما همیشه در حال حمل 
جدی ترین ســند روایت تاریخ هســتید؛ ســندی روایتگر 
داســتان انقالبی هــا و محافظــه کاران، جمهوری خواهــان 
و ســلطنت طلبان، فاشیســت ها و پارتیزان هــا، خالصــه 
اشک ها و لبخندها، بیم ها و امیدها، برنده ها و بازنده ها و 
دوستان و دشمنانی که مدام جایشان عوض می شود. اما 
آیا تابه حال از خود پرســیده اید که چه کسانی واقعاً باید 

روی اسکناس باشند؟ 
جواب این ســؤال در کشــورهای مختلف بسیار متفاوت 
اســت. در برخی کشــورها، هنرمندان، از جمله نقاشان، 
نویســندگان، مجسمه ســازان و بازیگــران، عناصر ثابت 
اسکناس ها هستند، در شــماری دیگر، سیاست مداران 
حضــور حداکثــری دارنــد، در بعضی ها شــخصیت های 
تاریخی و قهرمانــان اســطوره ای جا خــوش کرده انــد و در 
تعدادی دیگر تنوع زیستی و انسانی بازتاب یافته است. 
اگرچه در بعضی کشورها، اکثریت مردم حتی در اسکناس 
هم نصیبی از قدرت ندارند و جز رهبرانِ »به زور متبسم« 
ســهمی در »بازتاب مشارکت سیاســی در قالب تصاویر 
اســکناس ها« ندارنــد، امــا در برخــی کشــورها تصاویــر 
اســکناس ها بازتاب حقیقی »خودآگاه جمعــی« و »روح 

ملی« آنها محسوب می شود.
در ادبیات ناسیونالیســم، تقریبــاً اغلب نویســندگان به 

ابزارهای فرهنگی از قبیل سکه ها، تمبرها، پرچم ها و اسکناس ها به  مثابه متونی برای 
گسترش ملی گرایی نگریســته اند. به ویژه پول حامل نمادها و نشانه هایی است که در 

راستای تولید و بازتولید دولت-ملت ساخته شده اند. 
»اریک هابزبام« از پول به   منزله جهانی ترین شکل از تصویرسازی عمومی نام می برد که 
همزمان با فرایند ایجاد دولت-ملت خلق شده  است. در واقع، همه کشورها از چاپ پول 

و ضرب سکه در راستای افزایش مشروعیت خود استفاده می کنند.
حکومت ها از اسکناس ها به عنوان ابزارهای ایدئولوژیکی برای تثبیت و تقویت روایت های 
خاص از هویت ملی ســود جســته اند. بنابراین پول ابزاری برای مشروعیت بخشی به 

ساخت قدرت دولتی بوده است. 
در نوشــته حاضر که مقدمه ای برای پرونده »اســکناس ها روایت می کنند«، به شــمار 
می رود، به دنبال مطالعه و بررسی »چیزهایی هستیم که اسکناس ها به ما می گویند«؛ 
چیزهایی در مــورد تاریخ، سیاســت، جامعه شناســی، روان شناســی و به ویــژه فوتبال. 
اما نکته اساســی این اســت که از طریق کاوش در عناصــر و المان هــای بازتاب یافته در 
اسکناس ها، می توان به »روایت های برجسته شده« از یک  ســو و »روایت های حذف، 
طرد و الپوشانی شده« از دیگر سو پی برد. اسکناس ها نقش مهمی در برساخت هویت 

ملی و احساس توده مردم در مورد شخصیت های ملی بر عهده دارند. 
ما می خواســتیم این تجزیه وتحلیل تا حد امکان جامع و مانع باشــد، بنابراین ســراغ 
تک تک 32 کشور حاضر در جام  جهانی 2022 قطر رفتیم و از رهگذر روایتی تاریخی-

سیاسی به نمادپردازی اسکناس های این کشورها پرداختیم. 
از مجموع اسکناس های بررسی شده 32 کشور حاضر در جام  جهانی 2022 قطر، 241 

اسکناس به افراد منحصربه فرد تعلق داشتند.
در این میان تصویر 51 اسکناس )21 درصد( به شخصیت های زن اختصاص داشت و 

تصویر 190 اسکناس )79 درصد( متعلق به شخصیت های مرد بود. 
عالوه بر این، نویسندگی رایج ترین شغل در بین زنان و دومین شغل رایج برای مردان بود. 
در واقع، 19 درصد از افرادی که روی اسکناس ها نشان داده شده اند، نویسنده هستند 

)45 نفر از 23 کشور(.
برخی چهره های برجســته در ایــن رده عبارت انــد از: »ایچییــو هیگوچــی«، »فوکوزاوا 
یوکیچی«، »شین سایم دانگ«، »برادران گریم«، »آنتوان دوسنت اگزوپری«، »رابرت 

برنز«، »چارلز دیکنز«، »ویلیام شکسپیر« و بسیاری دیگر. 
نویسندگان می توانند مکان، زمان و فرهنگ را به گونه ای بازتاب دهند که حس هویت 
مشترکی در بین شهروندان القا شود و شاید به همین دلیل است که آنها را به انتخابی 
محبوب برای نمایش روی اســکناس ها تبدیل شــده اند. از این رو، مــالک انتخاب یک 
نویسنده، بیش از آنکه با برنده شدن نوبل ادبیات یا شهرت داخلی و جهانی او در پیوند 
باشد، با نزدیکی او به »گفتمان رسمی« و به ویژه نقش آن در برساخت هویت در ارتباط 

است. 
اگرچه نویسندگان برای قرارگرفتن روی اسکناس انتخاب مطمئنی به نظر می رسند، اما 
می توانند جنجال ایجاد کنند. به عنوان مثال، حمایت از برده داری، تنفر از رنگین پوستان، 
دفاع از نسل کشی بومیان، توجیه استعمار و زن ستیزی در میان پاره ای از این نویسندگان 
دیده می شود. این  استدالل که در گفتمان و زبان رسمی در قرون گذشته اصطالحاتی 

جهانبهروایتاسکناسها

کیف پول به مثابه 
ایدئولوژی محسن 
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چــون »کاکاســیاه«، »ضعیفــه«، »اســکاتلندی دندان گــرد«، »یهــودی طمــاع« و... لزوماً 
توهین آمیز نبوده اند، امروزه چندان پذیرفته نیســت. در نتیجه، هرازگاهی انتشار تصویر 
نویسنده ای روی یک اسکناس جنجالی می شود، به گونه ای که معموالً در سری های بعدی 

طراحی و چاپ اسکناس ها جایگزین می شوند.  
دومین حرفه متداول به رئیس دولت-رهبر، رئیس جمهور و نخست وزیر بازمی گردد. در 
اینجا نیز شمار مردان به هیچ وجه با زنان قابل مقایسه نیست. در واقع، تعداد سیاست مدار 
زنِ روی اسکناس ها از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند. در این میان، چهار تن از این 
زنان نقش خاصی در دولت داشتند؛ »ملکه الیزابت دوم«، »اوا پرون«، »اگنس مکفیل« و 

»ادیت کوان«، اولین زنان منتخب پارلمان، به ترتیب در کانادا و استرالیا.
در هیچ کشوری که مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم، زنی وجود نداشت که بنیان گذار ملت 
خود به حســاب آید. در عوض، زنانی که در جنگ های اســتقالل شــرکت داشــتند، اغلب 

»قهرمانان ملی« یا انقالبی نامیده می شوند.
از آنجا که ســران دولــت، سیاســت مداران، بنیان گذاران و پادشــاهان همگی به شــکلی در 
حکومت دخالت دارند، بنابراین می توان آنها را با هم حساب کرد. با انجام این کار، 103 فرد 
منحصربه فرد در این دسته شناسایی می شوند. به عبارت دیگر، 42 درصد از تمام افرادی 
که تصویرشان روی اسکناس ها قرار دارد، عموماً نقشی در حکمرانی ایفا کرده اند. از لحاظ 
فراوانی، نویســندگان در رتبه دوم قرار می گیرند. به عالوه، فقط 12 پادشاه روی اسکناس ها 

وجود دارد و تنها یک نفر از آنها زن است؛ ملکه الیزابت دوم.
نکته جالب توجه در اینجاســت که تصویر هیچ شــخصیت زنده ای در اسکناس ها وجود 
نداشت؛ تمامی اسکناس ها به شخصیت هایی اختصاص یافته اند که دیگر در قید حیات 
نیســتند. تنها اســتثنا می توانســت ملکه الیزابت دوم باشــد که در  شــهریورماه امســال 

درگذشت. 
به عالوه، حدود 20 درصد اسکناس ها به »اولین ها« اختصاص یافته است؛ نخستین رهبر، 
نخستین رئیس جمهور، نخستین فارغ التحصیل و همچنین مخترعان و مکتشفان. البته 
اولین ها به اشخاص محدود نمی شود و نهادها، اماکن، ساختمان ها و بناهای یادبود را نیز 

دربر می گیرد. 
در برخی کشورها، حساسیت زیادی روی رایج ترین اسکناس وجود دارد. در بیشتر مواقع، 
سعی شده این اسکناس به تصویری اختصاص پیدا کند که بیشترین قرابت را با خودآگاه 

جمعی و روح ملی داشته باشد. 
هانیبال، فرمانده نظامی معروف کارتاژ باســتان و چهره ای که اسکناس 5دیناری تونس به 
آن اختصاص یافته، 183 ســال قبل از میالد درگذشت؛ بنابراین او قدیمی ترین فرد در این 

مجموعه از اسکناس هاست. 
کــره جنوبــی به طــور متوســط دارای قدیمی تریــن شــخصیت های تاریخــی بــود؛ بیشــتر 
شــخصیت هایی که تصویر آنها روی پول این کشــور بازتاب یافته، متعلق به قــرون 13 و 14 

هستند. 
نکته جالب توجه دیگر این است که در برخی کشورها پیرامون اینکه تصویر چه کسانی را 
می توان روی اسکناس ها درج کرد، قانون گذاری شده است. برای نمونه، وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده به صراحت اعالم کرده که از نظر قانونی تنها می توان از تصویر افراد متوفی روی 
اسکناس ها استفاده کرد. همین امر در مورد بانک مرکزی انگلستان و کانادا نیز صدق می کند 
)اگرچه هر دو برای ملکه و پادشاه استثنا قائل می شوند(. کانادا یک گام فراتر نهاده است؛ 
»دست کم باید 25 ســال از درگذشت فردی که قرار اســت تصویر آن روی اسکناس ها درج 
شود، سپری شده باشد.« به عالوه، انگلستان، کانادا و استرالیا استفاده از شخصیت های 

خیالی را برای نمایش روی اسکناس منع کرده اند. 

  پیوند اسکناس و فوتبال 

اگرچه نخســتین چیزی که در رابطه با پیوند اســکناس و فوتبال به ذهن متبادر می شود، 
»کاالیی شدن فوتبال« و پول و سرمایه عظیمی است که در این ورزش ردوبدل می شود، اما 
اساساً نقطه ای که فوتبال و اسکناس را به هم پیوند می دهد، مفهوم »برساخت هویت ملی، 
پرکردن شکاف های اجتماعی و کاهش گسل ها و تضادهاست«، بنابراین نقش فوتبال در 

جوامع مدرن، بسیار فراتر از یک ورزش بوده است. 
»ژاک دریدا«، فیلســوف، نشانه شناس و هوادار پرشــور فوتبال، در جایی گفته بود: »ورای 
خطوط زمین فوتبال، هیچ چیز وجود ندارد.« منظور دریدا این نبود که فوتبال برتر از اتفاقات 
زندگی است، بلکه شــاید همه چیزهایی که خارج از اســتادیوم اتفاق می افتد - سیاست، 

اقتصاد، یا حتی هنر و فرهنــگ - به طور خــودکار در درون آن 
منعکس می شود. زمین فوتبال یک جهان کوچک است.

با این حال، »فوتبال شدن فوتبال« مولود راه طوالنی و دشواری 
است که این ورزش در طول بیش از یک قرن گذشته پیموده 
است؛ به ویژه در ابتدای پیدایش که بسیاری از کشورها دیدگاه 
مثبتــی در مــورد آن نداشــتند. در واقــع، تأکیــد افراطــی روی 
ورزش های ملی-ســنتی از جانب دولت هایی صــورت  گرفته 
که فوتبــال را متعلق بــه کارگــران، مهاجران، رنگین پوســتان و 
اقلیت های قومی-زبانی می دانستند و حتی آن را برای هویت 
ملی مضر تلقــی می کردنــد. بــرای مثــال، »گابریــل کوهن«، 
مورخ و نویســنده در کتاب »فوتبال علیه دولت« می نویسد: 
»فوتبال مورد حملــه محافظه کاران قــرار گرفته کــه آن را یک 
»ورزش لیبرال«، »ورزش دانشگاهی«، »ورزش کمونیستی« 
و »ورزش مهاجران« می دانســتند.« »جــک کمپ«، مدافع 
ســابق بوفالو بیلز، در کنگره اســتدالل کرد کــه ایاالت متحده 
نباید میزبان جام جهانی 1994 شــود، زیرا فوتبال آمریکایی 
»ســرمایه داری دموکراتیــک« اســت، در حالــی کــه فوتبــال 

»اروپایی و سوسیالیستی« است.
از دهه آخر قرن بیســتم، عالقه بــه فوتبال در سراســر جهان 
تقریباً به طور تصاعدی در حال رشد بوده است. در خط مقدم 
آن امپراتوری های لیگ برتر قرار دارند که با کمک تلویزیون های 
کابلی و بعداً ماهواره ای، شاخک های خود را چند سال پس از 
هزاره جدید در سراسر آفریقا و آسیا گسترش دادند. لیگ های 
اســپانیا، آلمان و ایتالیا بــه زودی در سراســر جهان هــواداران 

پرشوری پیدا کردند. 
با تغییر شکل سیاست به یک »برند«، باشگاه های فوتبال برتر 
اروپایی که قبالً مانند شرکت ها اداره می شدند، متوجه شدند 
که به چیزی شبیه شــرکت های چندملیتی تبدیل شده اند. 
فوتبال یا بهتر است بگوییم »تجربه فوتبال« به کاالیی تبدیل 
شد که اکنون در سطح جهانی در مقیاسی بی سابقه به فروش 

می رسد. 
برای اینکه فوتبال به طور یکنواخت برای مردم در گوشه وکنار 
جهان »مصرف پذیر« شود، این ورزش باید تا حد ممکن خنثی 
و فاقد هرگونه معنایی می بود که مانع تماشای بازی می شد. از 
این رو، استادیوم باید به گونه ای ساخته می شد که »خنثی« 
به نظر برســد و از هر عنصر خارجی که ممکن است به بازی 
معنایی فراتر از رویدادهای داخل زمین بدهد، محافظت شود؛ 
سیاســت زدایی از فوتبال، از همین جا نشئت می گیرد. باید 
روایت آنتاگونیستی از تاریخ حذف شود و جای خود را به نوعی 
روایت خنثی یا مغشــوش بدهد. بازی برزیل و پرتغال، بازی 
الجزایر و فرانســه و امثالهم فاقد ارجاعات تاریخی می بود. با 
وجود این، هرازگاهی این راهبرد به ضد خود بدل می شود. در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، در جریان بهار عربی، از استادیوم ها 
به  مثابه ابزاری برای رساندن پیام های خود استفاده می کردند. 
بنابرایــن مــا قوانینی داریــم کــه از نمایش پیام های سیاســی 
یا ایدئولوژیک در ورزشــگاه ها جلوگیری می کنــد؛ بدین نحو 
که هر پیامی را که برای یک رویداد ورزشــی مناســب نیست، 
به ویژه پیام هایی که ماهیت سیاسی، ایدئولوژیکی، مذهبی، 
توهین آمیز یا تحریک آمیز دارند، ممنوع می کند. البته فیفا در 
قبال نسل کشی، نقض گسترده حقوق بشر، حذف نظام مند 
قومی-مذهبی-زبانی یا حتی محروم ساختن بخش هایی از 
جمعیت یک کشــور، موضعی اتخاذ نمی کند؛ مگر اینکه با 

فشار و اجماع جهانی مواجه شود 
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پیروزی به هر قیمتی
فوتبال بدون شک پرطرفدارترین ورزش در آرژانتین است، درست مانند باقی کشورهای آمریکای جنوبی. با این حال، آرژانتین 
از این جهت متمایز است که فوتبال و سیاست در طول تاریخ به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط بوده اند؛ پیوندی پرتالطم که 
همچنان به قوت خود باقی اســت. فوتبال، چه منتقدان بخواهند و چه نخواهند، امتداد سیاســت است. فوتبال بخشی از 

سیستم سیاسی است و اغلب اتفاق می افتد که یک موضوع فوتبالی به سرعت سیاسی شود.

  امتداد سیاست

در دوران ریاســت جمهوری »خــوان پــرون« مداخلــه 
دولــت در فوتبــال بــه اوج خــود رســید. سیاســت های 
پــرون عمدتــاً جهــت گســترش جذابیــت و تقویــت 
زیرســاخت های ورزش بود و فوتبال بــه اولویت اصلی 
تبدیل شــد. پرون مشــتاق بود کــه تصویــری مثبت از 
کشورش به عنوان یک تبلیغات سیاسی ارائه دهد؛ از 
 این  رو به دنبــال ارتقای اهمیت فوتبال برای دســتیابی 

به این هدف بود.
پرون فوتبال را برای پیشبرد تصویری از غرور و وحدت 
ملــی الزم می دیــد. حــزب او شــعارهایی ماننــد »پرون 
ورزشــکار حرفــه ای« و »پــرون حامــی فوتبــال« را برای 
پرورش وجهــه او به عنوان یک هوادار دوآتشــه فوتبال 

ابداع کرد.
پرون زیــرک بود. او پتانســیل فوتبال را وســیله ای برای 
پیشرفت سیاســی می دانســت. حضور در مسابقات 
فوتبــال در بوئنوس آیرس در دوران تصــدی او به عنوان 
رئیس جمهــور بــه باالتریــن حــد خــود رســید و پــرون 
متوجه شد که استادیوم فوتبال عرصه مناسبی است 
که می تواند به وسیله آن آرمان های خود را برای تحرک 
اجتماعــی و ملی گرایــی ترویج دهــد. مثال رژیــم پرون 
منعکس کننده پیوندهای قوی بین فوتبال و سیاست 
در آرژانتین اســت، اما پس از پرون بود که این دو واقعاً 
شروع به هم پوشــانی کردند. دولت پرون زمینه را برای 
دولت های آینــده فراهم کرده بود تــا از فوتبال به عنوان 
ابزاری سیاسی استفاده کنند، به ویژه حکومت نظامی 
آرژانتیــن به رهبــری ژنرال »خورخــه رافائل ویــدال« که 
جام جهانی 1978 به میزبانــی آرژانتین را یک فرصت 
سیاسی بزرگ می دید. ویدال رهبری یک کودتای نظامی 
را بر عهده داشــت که در مارس 1976 و به دنبال بحران 

اقتصادی سال قبل از آن، قدرت را قبضه کرد.
ویدال از جام جهانی 1978 به عنوان یک تریبون عمومی 
استفاده کرد و اصرار داشت که گزارش های وحشیانه 
رژیم او چیزی جز یک »توطئه ضدآرژانتینی« نبود. او 
حتی »هنری کیسینجر« را به استادیوم برد و از تشویق 
بی وقفــه جمعیــت حســابی کیفور شــد. خصوصــاً او 
عاشق تشــویق ایســتاده بود، بنابراین به لیدرها حالی 
می کردند که زود به زود جمعیت را برای تشویق ایستاده 
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او به خط کنند. اما فرماندهان او پشت درهای بسته به 
شدیدترین شــکل ممکن با فعاالن برخورد می کردند. 
مزدوران او شبانه زندان ها را آتش می زدند و معترضان 
سیاسی را تشویق به فرار می کردند، اما به محض فرار 
آنها را به رگبار می بستند. به این شیوه او صدها نفر را 

قتل   عام کرد.
در نگاهی به گذشته، مســابقات 1978 یک پیروزی در 
سطوح مختلف برای ویدال بود. با پیروزی تیم، ویدال به 
هدف اصلی خود در نشان دادن آرژانتین به عنوان یک 
کشور قدرتمند دست یافته بود؛ در  عین  حال او توجه 
را از فضای تیره اقتصادی و اقدامات هولناک حکومت 
نظامی خــود منحرف کــرده بود. از اســتقرار پرونیســم 
و اســتفاده از فوتبــال به عنــوان یک ابــزار سیاســی، تا 
معامالت خشــونت آمیز و خائنانــه دیکتاتــوری ژنرال 
ویــدال و در نهایــت تاریــخ بدنــام صدهــا گــروه بارابراوا 
)اولتراها( در فوتبال آرژانتین، آشــکار است که فوتبال 
و سیاســت در آرژانتین تاریخ پر فراز و نشــیب اما کامالً 

در هم تنیده ای دارند.

  تاریخچه پزوی آرژانتین 

پــزو واحــد پــول آرژانتیــن اســت که بــا نمــاد $ قبــل از 
مقدار مشــخص می شــود؛ درســت مانند بســیاری از 
کشــورها که از پزو یا دالر اســتفاده می کنند. هر پزو به 

100 سنتاووس تقسیم می شود.
پول آرژانتین از اواسط قرن بیستم تورم شدید همراه با 
دوره های ابرتورمی را تجربه کرده، در نتیجه در دوره های 
مختلف مجبور به چاپ پول های جدید یا حذف چند 
صفر از پول خود شده است. برای  مثال، در سال 1970 
اســکناس 10.000.000.000.000 )10 تریلیــون( چاپ 

شد که تا سال 1992 رایج بود. 
از اوایــل قــرن بیســت و یکم، پــزوی آرژانتین به  شــکل 
قابل  توجهی دچار کاهش ارزش شد، به طوری  که نرخ 
تورم ســاالنه به بیش از 51 درصد در سال 2021 رسید. 
در زمان معرفی پزو در ســال 1992، نرخ رســمی برابری 
دالر آمریکا 1:1 بود، سپس از سال 2002 تا 2008 به 3:1 
رســید، در ادامه بین ســال های 2009 تــا 2015 از 6:1 به 
10:1 کاهش یافت. در ژوئیه 2022 نیز نرخ رسمی برابری 

با دالر آمریکا به 131:1 رسید. 
در سال 1992 اســکناس های 1، 2، 5، 10، 20، 50 و 100پزویی معرفی شدند. در سال 1994 
نیز اســکناس یک پزویی با ســکه جایگزین شد. تا ســال 2001، در همه اســکناس ها این 
یادداشــت درج شــده بــود کــه »ارزش ایــن اســکناس بــا ارزش دالری آن برابر اســت«، 
اما از آنجایــی که اکثــر اســکناس های قدیمــی جایگزین شــده اند، به نــدرت می توان 

اسکناس هایی را یافت که تاکنون تبدیل نشده باشند.

  اسکناس 100پزویی و بازتاب آرژانتین 

در بین اسکناس های 20، 50، 100، 200، 500 و 1000پزویی، احتماالً هیچ کدام به اندازه 
اســکناس 100پزویی منعکس کننــده آرژانتین -به ویــژه در یک دهه اخیر- نیســت. 
در ســایر پول ها، روی اســکناس به قهرمانان اســتقالل آرژانتین اختصاص یافته اند و 
پشت اسکناس به تنوع زیستی اشــاره دارد. برای مثال، در اسکناس 200پزویی، چهره 
»مارتین میگل دی گومز«؛ در اسکناس 500پزویی، چهره »مانوئل بلگرانو« و در اسکناس 
1000پزویــی، چهــره »خــوزه فرانسیســکو د ســن مارتیــن موتــوراس« )همگــی از رهبــران 
جنگ های استقالل آرژانتین( دیده می شود. با وجود  این، اســکناس 100پزویی به زنان و 
حقوق آنها توجه کرده است. روی این اســکناس چهره »ماریا اِوا دورتی دِ پرون« )1952-
1919( که بیشــتر با نام »اوا پرون« یا با نام مســتعار »اویتا« شــناخته می شــود، به چشم 
می خورد. او سیاست مدار، هنرپیشه و بشردوست آرژانتینی بود که از ژوئن 1946 تا هنگام 

مرگ، جایگاه بانوی اول آرژانتین را در اختیار داشت. 
او در 22 ژانویه 1944 با سرهنگ خوان پرون در جریان یک رویداد خیریه به نفع قربانیان 
زلزلــه در ســن خوان آرژانتین مالقات کــرد. آنها، ســال بعــد ازدواج کردند. خــوان پرون در 
ژوئــن 1946 به عنــوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شــد. در طول شــش ســال بعد، اوا 
پرون در اتحادیه های کارگری طرفدار پرونیست، هواداران بسیاری پیدا کرد. او همچنین 
وزارتخانه های کار و بهداشــت را اداره کرد، بنیاد خیریه اوا پرون را تأســیس و اداره کرد، از 
حق رأی زنان در آرژانتین حمایت کرد و اولین حزب سیاسی زنان در مقیاس بزرگ، حزب 

زنان پرونیست را تأسیس کرد.
در سال 1952، اوا پرون در 33سالگی براثر سرطان دهانه  رحم درگذشت. پیش از مرگش 
کنگره آرژانتین به او لقب رســمی »رهبر روحانی ملت« را اعطا کرده بود. زندگی اوا پرون 
موضوع کتاب ها، فیلم های سینمایی، نمایش ها و تئاترها و سریال های بسیاری در سراسر 
جهان، به ویژه در آمریکای التین بوده  است. از زندگی اوا و همسرش تئاتری موزیکال به  نام 

اویتا و فیلمی به همین نام با بازی مدونا و آنتونیو باندراس ساخته شده  است. 
»کریستینا آلوارز رودریگز« مدعی اســت که اویتا هرگز »خودآگاه جمعی« آرژانتینی ها 
را ترک نکرده است. »کریستینا فرناندز د کرشنر«، اولین زنی که به عنوان رئیس جمهور 
آرژانتین انتخاب شد، گفت که زنان هم نسل او به  خاطر »عشق و مبارزه طلبی« به او مدیون 
هستند.  قابل توجه است که پشت این اسکناس به اعطای حق رأی به زنان در آرژانتین 
در سال 1947 اختصاص یافته است. آرژانتین از این لحاظ اگرچه کشور نخست منطقه 

نبود، اما جزء کشورهای پیشتاز محسوب می شد. 

  دست خدا 

فوتبــال بــرای آرژانتینی ها بســیار مهم اســت چیــزی در حــد نان شــب. فوتبال بــه آن ها 
امکان داده تا احســاس کنند در چیزی با اهمیت بســیار زیاد در بین بهترین های جهان 
جای دارند. از طریق فوتبال بــود که آرژانتینی ها فکر می کردند مالوینــاس )فالکلند( را در 
سال 1986 به لطف دست خدای دیگو مارادونا، تسخیر کرده اند و امپراتوری بریتانیا را با 
فضاحت از آن جا بیرون رانده اند. اما پیوند سیاست و فوتبال برای آرژانتینی ها پیامدهای 
منفی قابل توجهی نیز داشته اســت. نیاز شــدید و تقریباً هذیان آمیز به پیروزی بر لذت 
بازی غلبه کرده است. میل به پیروزی به هر قیمتی ارزش های شما را از بین می برد. تقسیم 
دنیا به دو دستة برنده و بازنده بیماری است که پیوند فوتبال و سیاست به آن دامن می زند. 
تبدیل باشگاه ها به کشورهای کوچک هویتی را می سازد که هواداران آن را مجبور می کند تا 
به عنوان موضوعی برای مرگ و زندگی از آن دفاع کنند و این یعنی خشونت افسارگسیخته 
در سکوها و حتی بیرون از استادیوم ها. شــاید وقت آن فرا رسیده که آرژانتینی ها یک بار 
دیگر به بینش های فوتبالی شــان در دهه 1980 بازگردند. ارزش های که ستایشگر فوتبال 
برای فوتبال بود و از کاالیی شدن، دالل صفتی و تالش برای پیوستن به باشگاه های ثروتمند 

اروپایی پرهیز می کرد 

آرژانتین
   قاره: آمریکای جنوبی

   واحد پول: پزوی آرژانتین
   تعداد اسکناس های در گردش:  4

$  Arg :نماد   
   کوچک ترین واحد: سنتاووس

   بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری 
آرژانتین 

   GDP: 1.195 تریلیون دالر 
)بیست وهشتمین در جهان( 
   درآمد سرانه: 25.822 دالر 
)شصت وپنجمین در جهان(
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