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هدف: هدف این پژوهش، بررسی روش های متداول سازماندهی 

سکه ها و اسکناس ها در موزه ها و پیشنهاد نظام ه�هنگ، به منظور 

سازماندهی یکپارچه و مناسب این اشیا در موزه هاست.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض، پژوهشی پی�یشی و توصیفی 

است. مبانی نظری پژوهش حارض به روش کتابخانه ای و جمع آوری 

داده ها به روش پی�یشی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها 

مصاحبه پژوهشگر با موزه داران موزه های حاوی سکه و اسکناس 

(ایران و خارج از کشور) است. 

جامعۀ پژوهش: جامعۀ این پژوهش، موزه های حاوی سکه و اسکناس 

ایران و جهان هستند. در این پژوهش، ۶۵ موزه دار ایرانی و خارجی در 

مصاحبه رشکت کردند (۱۳ موزه دار داخل کشور و۵۲ موزه دار خارج 

از کشور). موزه دار های رشکت کننده در مصاحبه از موزه های مختلف 

حاوی سکه و اسکناس ،۱ با در نظر گرف² پراکندگی جغرافیایی و گسرتۀ 

جهانی انتخاب شده اند.

یافتـه های پژوهـش: یافتـه های پژوهـش حاکـی از آن است که در 

حـال حاضـر روش واحـدی برای سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در 

موزه ها وجود ندارد. در نهـایت، با تکیه بر یافته های پژوهش حارض، 

نظام ه�هنگ، به منظور سـازماندهی یکپارچه و مناسب سکه ها و 

اسکناس ها در موزه ها پیشنهاد شده است. موزه داران رشکت کننده در 

مصاحبه، نظام ه�هنگ را مناسب و کاربردی ارزیابی کردند.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حارض، که نشان دهندۀ عدم 

سازماندهی یکپارچۀ سکه ها و اسکناس ها در موزه هاست؛ پیشنهاد 

نظام ه�هنگ برای سازماندهی یکپارچۀ این اشیا در موزه ها رضوری 

به نظر می رسد. سازماندهی یکپارچۀ سکه ها و اسکناس ها در موزه ها، 

به وسیله نظام ه�هنگ، منجر به مدیریت بهرت سکه ها و اسکناس ها 

در موزه ها و، در نتیجه، موجب بهبود همکاری، تعامل، و بهره برداری 

بیشرت از این اشیای موزه ای می شود. 
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۱ . موزه های سکه و اسکناس از جمله 

موزه های تخصصی محسوب می شوند 

(مستغاثی، ۱۳۸۹). 
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سازماندهی یڪپارچۀ سڪه ها  و 
اسکناس ها در موزه ها

مقدمه
پيدايش سكه از بزرگ ترين اختراعـات بشرى است. به كمك سكه ها، بسيارى از ابهاـمات 
تاريخى روشن شده است. سكـه، به دليل شناسانـدن اوضاع اقتصادى، اجتماعى، و سياسى 
حكومت هاى گذشته و مواردى مانند خط، هنر، نقاشـى، تزئين، نمايـش پوشاك مـردم و 
پادشاهـان، و حتى برگـزارى جشـن ها و سوكـوارى ها از اهميت فراوانـى برخوردار است 

(شهبازى فراهانى، 1380). 
واژة سكه، برگرفته از چك(قباله و حواله) است كه خود نيز از صك4  عربى گرفته شده 
است. برخى معتقد هستند، سكه از سكتوم5 التين، به معنى سپر اخذ شده است. برخى ديگر، 

ريشه سكه را از سيكل، شيكل يا شيقل6 تورات مى دانند(فتحى، 1386).
در دنياي قديم، قبل از به وجود آمدن سكه، معامالت مردم به صورت مبادلة كاال با كاال صورت 
مي گرفت و پاية مقياس و ميزان مبادلة كاال چهارپايان بودند. بر روي نقاشي ها و حجاري هاي 
برجاى مانده از دنياى قديم، صحنه هاي معامالت و دادوستد مشاهده مي شود(مجموعه مهر و 

سكه، 1385). 
 در دوران پيدايش فلزات، تمدن بشر نيز تكامل يافت و بشر براى تسهيل دادوستد، 
از فلزات مختلف مانند مس، برنز، طال، و نقره اشيايي به اشكال مختلف مانند حلقه، ميله، 
قطعات محدود، چهارگوش و يا به صورت تبر و كارد تهيه كرد. اين اشكال مختلف، وسيلة 
معاوضه در معامالت بود. به عنوان مثال، در چين، فلزاتى به شكل كارد، ميله هاي باريك يا 
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حلقه ساخته مي شد(تقى زاده،1390، ص14؛ مجموعه مهر و سكه، 1385). 
در خرابه هاي آشور، شمش هاي طال و نقره  متعلق به 2500 تا 1200 سال قبل از ميالد 
كشف شده است. عالمت هايى بر روي اين شمش ها مشاهده مي شود كه حاكي از اولين قدم 
انسان جهت ابداع سكه است. اما اولين انسان هايي كه به ضرب سكه اقدام كردند ليدي ها1 
بودند. ليدى ها با توجه به موقعيت جغرافيايي2 خاص، شهرت و به خصوص وجود ذرات 
طال در شن هاي رود پاكتول3 ، كه از سارد4، پايتخت ليدي، عبور مي كرد، متوجه تجارت و 

به خصوص ساختن سكه شدند(مجموعه مهر و سكه، 1385).
قديمى ترين سكه هاي ليدي به شكل قطعة پهن نامنظمي از مخلوط نقره و طال( آلكتروم) 
بودند. در دورة كروزوس(561-546ق. م.)، شاه ليدي، سكه هايي معروف به كروزئيد به وجود 
آمد كه مي توان آن را اولين سكة حقيقي (سكة استاندارد) دانست. اين سكه ها از جنس طال 

و نقره بودند (فتحى، 1386).
در سال 546 قبل از ميالد، كوروش هخامنشي، كشور ليدي را تسخير كرد. كوروش،پس 
از فتح ليدى، متوجه اهميت سكه و تأسيس ضرابخانه شد؛ ولى مرگ به او اين فرصت را 
نداد كه از سكه استفاده نمايد(خندان سويرى، 1389، ص13).داريوش هخامنشي (522-

486ق.م.)، اولين كسي بود كه درايران به ضرب سكه اقدام كرد. وى، سكه هايى از جنس 
طال و نقره به نام هاى دريك5 و سيگلس6 (به ترتيب، به وزن 8/41 گرم و 5/6 گرم) ضرب 

كرد(خندان سويرى، 1389، ص13؛ شرقى، 1386، ص10).
پس از ضرب سكه، قرن هـا سپري شد تا بشـر به فكر استفاده از اسكنـاس افتاد(پول و 
تاريخچه اسكناس و مسكوك، بى تا). اولين تالش هاى بشر براى ساخت اسكناس، دردوره 
اردشيرسوم، با ساخت سكه هاي مسي با ارزش ذاتي كمتراز ارزش اسمي آن صورت گرفت و 
نمونه هايي ازآن كشف شده است. اما با اختراع كاغذ در چين باستان، نخستين بار اسكناس كاغذى 

در كشور چين ساخته شد. اين اسكناس جياوزى نام داشت (خندان سويرى، 1389، ص 2).
 اسكناس، در زبان فرانسه، آسينا7 ناميده مى شد كه به معنى تضمين پرداخت وجه از طرف 
دولت است. روس ها به آن آسيگناف مى گفتند كه اين كلمه در زمان حكومت فتحعلى شاه 

قاجار در ايران به صورت اسكناس در آمد (تاريخچه اسكناس در ايران، بى تا). 
شواهد نشان مى دهد كه اولين اسكناس غير كاغذى دنيا، در دورة اردشير سوم هخامنشى 
رايج شده است. اين اسكناس غير كاغذى شاهاكان يا شاهاگان نام داشته و از جنس چرم بوده 
است و بر روى آن مهر مخصوص پادشاهى را به صورت داغ مى زدند. شاهاكان، بعدها، به 
كلمه شهروا تغييريافت. ازسال 358 تا 348 قبل ازميالد، شهروا8 ، به عنوان اولين اسكناس جهان 

باپشتوانة طال ونقره منتشرشد(خندان سويرى، 1389، صص3-2).

1. Lydia

۲. مردم لیدی ابتدا كوچ نشین بودند اما 

رسانجام در مغرب تركیه امروزی ساكن 

شدند و كشور لیدی را به وجود آوردند 

(شهرها و كشورهای دنیای قدیم، 1389).
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4. Sardis

5. Daric

6. Siglos
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۸. درفرهنگ معین شهروا  به معنی زر 

ناخالص و پولی است که ارزش

 حقیقی کمرت از ارزش اسمی دارد 

(خندان سویری، ۱۳۸۹، ص ۳).
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 پس ازحملة مغول و انقراض سلسلة خوارزمشاهيان، نوادگان چنگيز در ايران حاكم 
شدند. در زمان گيخاتو ايلخان مغول به تقليد از كشور چين، پول كاغذى در ايران انتشار 
يافت. اين پول كاغذى، چاو مبارك ناميده شد(خندان سويرى ، 1389، ص 3). چاو مبارك، 

قديمى ترين اسكناس شناخته شده در ايران است(تاريخچه اسكناس در ايران، بى تا).

تاریخچۀ موزه و سازماندهی سکه ها و اسکناس ها
مـوزه را فرانسـوى ها از كلمـه اي يوناني گرفتنـد. اين كلمـه، مـوزيون1 و به معنـاي مجلـس 
فرشتگان است. در يونان قديم، موزه به محلي گفته مي شد كه در آن به مطالعه صنايع و علوم 

مي پرداختند(اشجارى، 1386،ص42؛ كبير، 1379، صص42، 78).
در دوران نوسنـگي، انسان ها مجموعـه هايي از صـدف، گوش ماهـي، سنگ ريـزه، و 
استخوان جانوران را گردآوري و از آن براي تزئيـن استفاده مي كردند. اين مجموعه ها، به ويژه 
درگورستان هاي تمدن هاي عهـد باستـان و فالت ايران يافت شده كه بيانگـر اعتقـاد آنها به 

زندگي پس از مرگ است(قاسمى مطلق، 1383، ص154).
در اواخرسدة چهارم و آغاز سدة سوم پيش از ميالد، بطلميوس اول، كه از سرداران اسكندر 
مقدونى بود در كنار كاخ خود در شهر اسكندريه مكانى را به نام موزه ايجاد كرد. اما پس از 
بطلميوس كار او دنبال نشد و از اين موزه تنها اشاره هايى در كتاب ها باقى مانده است(تاريخچه 

موزه در جهان، بى تا؛ قاسمى مطلق، 1383، صص156-155).
پس از آن، از زمانـى كه علوم زيبايى شناسى موجب تقويت و رشد قدرت هنرى شد، 
رومى  ها با خالقيت هنرى فراوان و با تكيـه بر ذوق و نبوغ خود، صاحب مجموعه ها و 
كلكسيون هاى نفيسى شدند(نقش نگار، 1389). در اماكن مذهبي مشرق زمين وكليسا هاى 
مسيحى در مغرب زمين نيز انواع مختلفي از اشياى كمياب، از قبيل جواهرات و زيورآالت، 
سالح هاي جنگي تزئين شده با سنگ هاي گرانبها، و همچنين پارچه هاي گرانبها نگهداري 

مي شد(قاسمى مطلق، 1383، ص156).
در دورة رنسانس، از قرن چهارده تا شانزده ميالدي، به دليل دگرگونى هاى اساسى و 
تحوالت فكرى جوامع اروپايى، صاحبان مجموعه ها ديگر به مجموعة خود به عنوان سرماية 
مالـى نگاه نمى كردند؛ زيرا به ارزش فرهنگـى و هنـرى آنها پى برده بودند. بدين جهت، 
مجموعه ها از مخفيگاه ها بيرون آمد و به درون تاالر هاى نمايش منتقل شد. مجموعه دار ها، 
براى نمايش اشيا، اتاق  هاى نورگيرى ساختند و آن راگالرى ناميدند. برخى از آنها، گالرى هاى 
خود را موزه نام نهادند. بدين ترتيب، واژة موزه در دوران رنسانس متداول شد(قاسمي مطلق، 

Moseion .13831، ص156).

سازماندهی یکپارچۀ سکه ها 
و اسکناس ها در موزه ها
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پاپ سيكتوس1 چهـارم، اولين شخصى است كه در سال 1471 نخستين موزه را با 
مفهوم امروزى آن در كشور ايتاليا ايجاد كرد(نقش نگار، 1389). بعد از آن، موزة آشمولين، 
اولين مجموعة شخصي موزه اي دنيا بود كه در سال 1683 به صورت عمومي درآمد. در 
واقع،آشمولين،نخستين موزة ملى جهان است(نگاهى گذرا به تاريخچه موزه و موزه دارى در 

ايران و جهان،1390).
 در قرن نوزدهم و بيستم، مردم استقبال فراوانى از موزه ها مى كردند. از آغاز قرن نوزدهم، 
به اهميت موزه و نقش سازندة آن در جوامع مختلف پي برده شد. از اين پس، موزه ها جنبة 
علمي پيدا كردند و آموزش يكي از كاركرد هاي آنها شد(قاسمى مطلق، 1383، ص161)؛ در 
نتيجه، موزه هاي تخصصي مانند موزه هاى پول، شيشه، منسوجات، و قالي تأسيس شدند 

(تاريخچه موزه در جهان، بى تا).
 در قرن بيستم، ارائة  اشياى موزه اى با رعايت اصول زيبايى شناسى، حتى در موزه  هاى بدون 
ارتباط با هنر از اهميت ويژه اى برخوردار شد. از دهة 1950 به بعد، تحوالت چشمگيرى در ارائة 
اشياى مرتبط مشاهده مى شود. فنون نمايش نيز  طى صد سال گذشته تحول فراوانى كرده است 
و پيشرفت هاى شگرف علمى و فنى، نمايش اشيا را بسيار گوناگون ساخته است(نقش نگار، 

.(1389
زمان تشكيل نخستين موزه در ايران را بايد در گنجينه هاي گرانبهايي كه باستان شناسان 
به دست آورده اند، جست و جو كرد. ايراني ها، گاه، گنجينه هاي گرانبهايي مانند كلوزر، كلماكره، 
و مجموعة سفال آبگينة گرگان را براي رهايي از آسيب بيگانگان، درون چاه ها و حفره هايي 
پنهان مي كردند(موزه: نگاهى گذرا به تاريخچه موزه و موزه دارى در ايران، 1390؛ نگاهى 

گذرا به تاريخچه موزه و موزه دارى در ايران و جهان،1390).
جمع آورى و نگهدارى اشياى گرانبها در ايران با انگيزة حفظ آثار شخصى بوده و 
بيشتر جنبة خصوصى داشته است. اولين نمونه هاى آن را مى توان در دوران هخامنشى و با 
شكل گيرى حكومت مستقل ايران مشاهده كرد. اين مكان هاى موزه مانند، جنبة خصوصى 

داشته و تنها مورد استفادة حكام و امراى وقت بوده است(نقش نگار، 1389).
موزه، با مفهـوم نوين و امروزى آن، در ايـران، از حدود120 سال پيش شكل گرفت. 
اولين نمونه آن را در زمان حكومت ناصرالدين شاه، در پي سفرهاي او به كشورهاي اروپايى 
مى توان مشاهده كرد. به دستور ناصرالدين شاه قاجار،تاالرى از كاخ گلستان به موزة ابزار و 
اشياى قيمتى و سلطنتى تبديل شد كه اعيان و اشراف از آن بازديد مى كردند(قاسمى مطلق، 

1383، ص158؛ كارگران، بى تا).
در دورة مشروطه، به دستور صنيع الدوله، وزير معارف، دايره اي با نام ادارة عتيقات، بين  1. Sixtus
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سال هاي 1295 تا 1297ق. به وجود آمد. در همين زمان بود كه اولين موزة رسمى ايران، در 
سال 1295ق.، با نام موزة ايران معارف (موزة ملى ايران) در يكى از تاالرهاى مدرسة دارالفنون 

تأسيس شد(تاريخچه موزه در جهان، بى تا؛ درخشان، 1379، ص31).
پس از آن، قانون حفظ آثار ملي در سال 1309ش. به تصويب رسيد و برطبق آن دولت 
موظف به حفظ آثار ملي و نظارت بر آنها شد. رضا شاه نيز دستور داد موزه اى با نام موزة 
ايران باستان (موزة ملى ايران) ساخته شود(قاسمى مطلق، 1383، ص158). بعد از انقالب 
نيز موزه هايى از جمله موزة شهدا، موزة پول، مجموعة كاخ هاى سعدآباد و نياوران  و موزة 

هنرهاى تزئينى اصفهان تأسيس شدند(تاريخچه موزه در جهان، بى تا).
با بررسى سير تاريخـى تشكيل و تكامل موزه ها، اين نكته روشـن مى شود كه موزه ها 
به تدريج، به اهميت اشياى خود از نظر تاريخى، فرهنگى، و آموزشى (تربيتى) پى بردند و 
جايگاه خود را در گردآورى، نگهدارى، و ارائة اشياى موزه اى يافتند. اين امر موجب شد تا 
توجه موزه ها نسبت به سازماندهى اشيا، به منظور اطالع رسانى و تبادل اشيا و اطالعات با ساير 

موزه ها به نحو مناسب ترى جلب شود.
سازماندهى، جزء مهم ترين مباحث مطرح در مديريت است. مديريت موزه در سال  هاى 
اخير به يكى از اساسى ترين مسائل سازمان ها و مؤسسه هاى مرتبط، در سطح جهان و، به  ويژه 
در اروپا تبديل شده است. سازمان ها و مؤسسه هاى موزه اى مانند ايكوم و اِى.اِى.ام .1 برنامه هاى 
آموزشى- تكميلى را به  منظور آموزش مديريت صحيح(سازماندهى اشيا) در موزه ها ارائه 
مى دهند. امروزه، مديريت موزه، در سطح جهان، تكليفى پذيرفته شده و نشان دهندة شناخت 

و آگاهى از مسئوليت يك موزه در قبال جامعه است (صابرى، 1387).
 مبحث سازماندهى در مديريت اشياى موزه اى، نقش مهمى در انجام وظايف موزه ها 
ايفا مى كند. سازماندهى اشياى موزه اى را مى توان اين گونه تعريف كرد: سازماندهى اطالعات 
(اشيا) عبارت است از توصيف و سازماندهى محتوا، ويژگى ها، و اهداف اسناد (سكه و 
اسكناس) به  گونه  اى كه اين اسناد و پيام هاى نهفته در آنها براي فرد جستجو كننده دسترس پذير 
شوند (تقى زاده،1390،ص41). سازماندهـى اطالعات (اشيا)، همة شيـوه هاى مربوط را به  
منظور بازيابى اطالعات دربر مى گيرد. سازماندهى اطالعات (اشيا)، به  منظور تسهيل بازيابى و 

دسترسى به اطالعات صورت مى گيرد(دايره  المعارف كتابدارى و اطالع رسانى،1386).
با سازماندهى مناسب اشياى خود (سكه ها و اسكناس ها)،  جامعة بزرگ موزه اى، 
مى تواند وظايف خود را به نحو بهترى انجام دهد. سازماندهى مناسب سكه ها و اسكناس ها 
در موزه ها موجب مى شود كه نقش آموزشى و پژوهشى موزه ها و ارتباط ميان موزه ها به  نحو 
بهترى صورت پذيرد. همچنين، سازماندهى مناسب سكه ها و اسكناس ها در موزه ها موجب 

1.American Association 

of Museums (AAM)
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دسترس پذيرى بهتر اين اشيا و بهره بردارى مفيد از اطالعات نهفته در آنها و در نتيجه پر كردن 
خأل موجود در پيشينة تاريخى كشور ها مى شود. 

پژو هش هاى اوليه،نشان دهندة فقدان اثرىاست كه در يك جمع بندى كلى به مسئلة 
سازماندهى سكه ها و اسكناس ها درموزه هاى داخل وخارج از ايران پرداخته باشد. اين 
پژوهش ها نشان مى دهند كه در حال حاضر روش هاى متفاوتى براى سازماندهى سكه ها 
و اسكناس ها در موزه ها وجود دارد. در واقع، به نظر مى رسد مجموعة استاندارد واحدى 
در سطح موزه اى وجود ندارد و در بيشتر موارد، موزه ها به استاندارد هاى غير موزه اى متكى 
هستند. آثار زير از جمله پژو هش هايى هستندكه ارتباط نزديكى باموضوعات پژوهشي دارند، 

لذا الزم است كه درابتدا، مرورى برآنها انجام شود.
براون1 (2009)، در دستورنامه اى مجموعه سياست ها و رويه هاى موزة قلعة تاريخى 
ميسوال2 را بيان كرده است. در اين دستورنامه، دو شماره براى اشياى موزه اى در نظر گرفته 
شده است. اين دو شماره، شمارة دسترسى3 و شمارة امانت4 هستند. عالوه بر اين، ويژگى ها 
و ساير اطالعات مرتبط با شمارة دسترسى و امانت نيز در اين دستورنامه ارائه شده است. 
هدف اصلى اين منبع ارائة دستورنامه اى كامل براى تمامى مسائل و وظايف مطرح (از جمله 

مديريت، منشور اخالقى و فهرست نويسى) در موزة تاريخى قلعة ميسوالست.
مليونيس5 (2009)، در منبعى به بررسى مديريت مجموعه هاى قديمى موزه (موزة 
بروكلين6)، مربوط به اجسام مصر باستان پرداخته است. در اين منبع، روش هاى مختلف 
شمارده دهى كه در موزة بروكلين آلمان وجود دارد و مزايا و معايب هر يك از آنها، به طور 
كامل بيان شده است. هدف  او بررسى نحوة مديريت و سازماندهى مجموعه هاى  قديمى 
موزة بروكلين و ارائة راهكار براى ايجاد يكپارچگى در سازماندهى چنين مجموعه هايى 
است. همچنين، منبع حاضر بيان داشته است كه اِى.اِى.ام. كمك فراوانى به مديريت صحيح 

مجموعه هاى موزه اى از جمله موزة بروكلين كرده است.
مارتى، ريوارد، و تايدل7 (2003)؛ در مقاله اى به بررسى انفورماتيك موزه اى پرداخته اند. 
هدف آنها بيان تأثير علوم و فناوري اطالعات بر موزه هاست(مانند تأثير فناوري بر محيط، 
آموزش، پژوهش، سازماندهى، و دسترسى موزه ها). در اين مقاله، بيان شده است كه روش هاى 
مختلفى به منظور اختصاص شمارة دسترسى به اشياى موزه اى وجود دارد و در حال حاضر 
اكثر موزه ها، از طرح شماره دهى سه گانه8 استفاده مى كنند كه توسط اِى.اِى.ام. پيشنهاد شده 
است. همچنين، بيان شده است كه  براى مرتب كردن (طبقه بندى) اشياى موزه اى  از طرح هاى 
متفاوتى استفاده مى شود و كمبود استاندارد در جامعة موزه اى بحثى جدى است كه حتى كسانى 
كه  اطالعات اشياى موزه اى را از طريق وب ارائه مى كنند، با آن مواجه هستند. مطالب ارائه 

1. Brown 

2. Historical Museum at Fort 

Missoula

3.  Accession Number

4. Loan Number

5. Meleounis

6. Brooklyn Museum

7.Marty, Rayward, & Twidale 

8. Tripartite Numbering Scheme
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شده در اين مقاله، بيشتر در مورد استاندارد هاى مربوط به رقمى كردن اطالعات اشياى موزه اى 
است. 

باك1 (بى تا)، در منبعى به بررسى شماره دهى اشياى موزه اى پرداخته است. در اين 
منبع بيان شده است كه براى پيدا كردن اشياى مجموعة موزه اى در بخش هاى مختلف، 
بين مجموعه هاى ثابت، امانى، و فرعى و از همه مهم تر دسترسى به مدارك و اسناد اشياى 
مجموعة موزه اى استفاده از طرح شماره دهى، اصولى حياتى است. اين منبع، روش هاى 
مختلف شماره دهى و مزايا و معايب و ويژگى هاى هر يك از روش ها را بيان كرده است. 
هدف منبع مذكور ايجاد يكپارچگى در شماره دهى اشياى موزه اى است. همچنين، اين منبع 
بيان داشته است كه طى سال ها، براى شماره دهى اشياي موزه اى روش هاى متفاوتى در موزه ها 

به كار رفته است. 
وگت-اوكانر2 (1995)، در مقاله اى به بررسى استاندارد هاى اطالعات موزه اى در قرن 
بيست و يكم پرداخته است. در اين مقاله، بيان شده است كه برخالف كتابخانه ها و مراكز 
آرشيوى، موزه ها، تالشى براى ايجاد و توسعة استاندارد هاى ملى موزه اى نكرده اند. همچنين، 
در اين مقاله بيان شده است كه در حال حاضر موزه ها به ارتباط با ساير موزه ها و سازمان ها، 
آموزش، و پژوهش عالقه مند شده اند؛ اما نبود استاندارد هاى كافى، ارتباطات و انجام امور 
آموزشى و پژوهشى را دشوار كرده است. اين مقاله، چهار استاندارد را براى اطالعات اشياى 
موزه اى الزم دانسته است. اين چهـار استـاندارد شامـل استـاندارد واژگان (ارزش) داده ها 3، 
استاندارد محتواى داده ها4 ، استاندارد ساختار داده ها5 ، و استاندارد سامانة اطالعاتى6 است. در 
اين مقاله، توضيحات كاملى در زمينة هر كدام از اين استاندارد ها بيان شده است كه كاربرد 
فراوانى در فهرست نويسى اشياى موزه اى دارند. تأكيد اين مقاله بر استاندارد هاى اطالعات 

موزه اى در سامانه هاي اتوماتيك (خودكار) است.
حق صفت (1387)، در كتابى به بررسى سكه هاى ماشينى جمهورى اسالمى ايران از سال 
1358 تا 1386 پرداخته است. كتاب حاضر، ضمن ارائة اطالعاتى دربارة آلياژهاى سكه و نحوة 
قيمت گذارى آن، به بررسى سكه هاى موجود از سال 1358 تا 1386 پرداخته است. در اين 
بررسى، قوانين و مصوبات مطرح در توليد سكه، اندازة سكه ها، جدول مشخصات سكه هاى 
ضرب شده و خالصه اى از مشخصات سكه هاى هر دوره شامل مبلغ اسمى، تاريخ ضرب، 
شرح رو و پشت سكه، جنس، وزن، و قطر، به همراه تصويرى از سكة مربوطه ارائه شده است. 
در پايان كتاب نيز جدول ها و مشخصات سكه ها به زبان التين پيوست گشته است. در اين 

كتاب، عالوه بر مواردى كه بيان شد، شماره دهى(كددهي) براى سكه ها پيشنهاد شده است.
اسفرايني (1362)، در پژوهشى به بررسى تبديل موزه  هاي كشور به موزه  هاي فعال و 

1. Buck

2. Vogt - O’Connor
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آموزشي پرداخته است. اين پژوهش، مديريت امور فرهنگى در ايران را مورد بررسى قرار 
داده است. هدف اين پژوهش ارائة راهكارى براى تبديل موزه هاي كشور به موزه  هاي فعال و 
آموزشي است. نتايج اين پژوهش نشان دهندة وضعيت ضعيف موزه هاى ايران از نظر پويايى 

و بحث آموزشى است.
ارفع (1358)، در پژوهشى به بررسى ساخت و مديريت موزه هاى تاريخ و باستان شناسى 
ايران پرداخته است. جامعة اين پژوهش، موزه هاى تاريخ و باستان شناسى ايران است. هدف اين 
پژوهش، بررسى سازمان و مديريت موزه هاى تاريخ و باستان شناسى ايران است. برنامه ريزى 
امور فرهنگى نيز در پژوهش حاضر مورد بررسى قرار گرفته است. نتايج اين بررسى حاكى است 
كه در ايران، با توجه به قدمت پيشينة تاريخى و فرهنگى آن، توجه الزم نسبت به موزه هاى تاريخ 

و باستان شناسى وجود ندارد.

هدف پژوهش
اهداف کلی پژوهش: پيشنهاد روش مناسب براى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها.

هدف جزئی پژوهش: شناسايى متداول ترين شيوه هاى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها در 

موزه ها(ايران و خارج از كشور) كه كمك فراوانى در جهت رسيدن به هدف كلى فراهم 
مى آورد.

روش پژوهش
در انجام پژوهش حاضر، از روش مطالعة كتابخانه اى براى جمع آورى اطالعات پايه در مورد 
تاريخچه و مبانى نظرى استفاده شد. درادامه، براى جمع آورى اطالعات در مورد سازماندهى هاى 
متداول سكـه ها و اسكناس ها در مـوزه ها و ايجاد نظـام هماهنـگ در سازماندهـى اين اشيـاى 
موزه اى، از روش مصاحبه استفاده شد. انجام مصاحبه هاى حضورى و تلفنى براى موزه هاى 
حاوى سكه و اسكناس در ايران و مصاحبه از طريق پيام نگار براى موزه هاى حاوى سكه و 

اسكناس خارج ازكشور، ازجمله شيوه هاى جمع آورى اطالعات بوده اند.
 در اين پژوهش،سازماندهى سكه ها و اسكناس ها از جنبة شماره دهى (كددهى)، نظم 
حاكم بر چيدمان اين اشيا و همچنين چيدمان سكه ها و اسكناس ها در مخزن و چيدمان مدارك 
مربوط به اين اشياى موزه اى مورد بررسى قرار گرفته است. بنابراين، جامعه مورد پژوهش 
شامل موزه هاى حاوى سكه و اسكناس مى شود كه دردودستة كلى (ايران و خارج از كشور) 
قراردارد. اين دو دسته در قالب جدول 1 و جدول 2 ارائه شده اند. به منظور خالصه شدن 
مطالب از آوردن نام موزه هايى كه پاسخگوى پژوهشگر حاضر نبودند خوددارى شده است.
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نام مصاحبه شونده  ها (موزه دار ها) و ِسمت آنهامحلنام موزه ها

بهروش ( کارشناس موزه) و شعیبی ( امین اموال)بیرجندموزۀ باستان  شناسی بیرجند

رصیرایی (مسئول موزه و گنجینه دار)تربیزموزۀ آذربایجان، تربیز

تهرانموزۀ پول 

جواهری (مدیرکل موزه  های بنیاد مستضعفان)

 و اندامی( عضو اجرایی و عضو کمیتۀ تخصصی موزه  های

 پول و بانکداری ایکوم در ایران و کارشناس موزه)

فروغیان (کارشناس سکه و موزه  دار)تهرانموزۀ سکه بانک سپه

بارصی (مسئول بخش سکه و مهر)تهرانموزۀ ملی ایران

رازی پور ( کارشناس موزه و باستان  شناس)تهرانموزۀ ملی ملک

یوسف  زاده (موزه دار)قمموزۀ آستانۀ مقدسۀ قم

گنجینۀ Ùرب، اسکناس و مسکوک موزۀ 

آستان قدس رضوی
مشهد 

بهروز ( معاون امور موزه  ها و مسئول خزانه) و یزدی نژاد ( مسئول گنجینۀ 

Ùرب، اسکناس و مسکوک)

موزۀ سکه و مردم شناسی حیدرزاده

 (یزد)
حیدرزاده (صاحب موزه) و صفری  (موزه  دار)یزد

موزه هایی حاوی

سکه و اسکناس داخل کشور

جدول ۱

موزه های حاوی سکه و اسکناس 

خارج از کشور (الفبایی نام کشور)

جدول ۲

نام موزه هامحلنام مصاحبه شونده ها (موزه دار ها)و ِسمت آنها

Don (Curator) World Coin Gallery

Farhad Sediqy (Curator of  Numismatic) AfghanistanNational Museum of Afghanistan

Shpresa Lubonja (Numismatic O�ce
Issue Department) 

AlbaniaBank of Albania, Museum

Dave (Curator) Antarctica  Antarctica Bank, Museum

Julia Domes (Curator) Australia
Money Museum and Collections 
of the OsterreichischeNationalbank

Clare-Frances Craig (Manager Development 
Service)&Dr. Ian D. MacLeod 
(Executive Director)

AustraliaWestern Australian Museum

Ian Hutchinson (Museum Manager)AustraliaRoyal Australian Mint, Museum

Virginia MacDonald (Curator) Australia
Museum of Auastralian Currency 
Note

Joel Anderson (Curator) BarbadosInteresting World Coins

سازماندهی یکپارچۀ سکه ها 
و اسکناس ها در موزه ها
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K. Zhukov (Curator) 
Belarus

National Bank of the Republic of 
Belarus, Museum

Jan Moens (Curator) &Johan Van Heesch 
(Curator) 

Belgium
Royal Numismatic Society of 
Belgium, Museum 

Marianne Danneel (Curator) Belgium
Museum of the National Bank of 
Belgium

Simone Ferreira Gaspar de Oliveira 
(Substitute Coordinator
Manager of Communication) 

Brazil
Museum of Money- Banco Central 
do Brasil

Lazarova Ines (Curator) BulgarianBulgarian National Bank, Museum

Sean Isaacs (Curator)CanadaAlliance Coin & Banknote

Dr. M. Leduc-Grimaldi (Curator)
Central 
African 
Republic

Royal Museum for Africa

Sanchez Chaves Gisela Maria
(Public Relationship) 

Costa Rica
Numismatic Museum, Costa Rica 
Central Bank

Jaakko Koskentola (Head of Museum) FinlandBank of Finland Museum

Presse Information GermanyDeutsche Bundesbank, Museum

Dr. Anastasia Loudarou 
(Project Manager Judaica Europeana
Archaeologist)

GreeceJewish Museum of Greece

Dr. Dimitra Tsangari (Curator) Greece
Alpha Bank Numismatic 
Collection

Yorka Nikolaou
(Curator) & Dr. Evangelia Apostolou 
(Curator) 

GreeceNumismatic Museum

Bognar Tamas (Curator) HungaryMagyar Nemzeti Bank Museum

Anton Holt (Numismatist) IcelandCentral Bank of Iceland, Museum

Matthew Richardson 
(Curator, Social History) 

Isle of ManManx Museum

Stefano Ruggeri (Curator) & Massimo 
Morandini (Curator) & Giuseppe Motta 
(Curator)

ItalyBank of Italy, Museum

نام موزه هامحلنام مصاحبه شونده ها (موزه دار ها)و ِسمت آنها

موزه های حاوی سکه و اسکناس 

خارج از کشور (الفبایی نام کشور)

ادامۀ جدول ۲

سعیده تقی زاده
سعید رضایی شریف آبادی
معصومه کربال آقایی کامران
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نام موزه هامحلنام مصاحبه شونده  ها (موزه دار ها)و ِسمت آنها

Sandra Moodie (Curator)JamaicaMoney MuseumBank of Jamaica

Currency  MuseumJapan
Currency  Museum
Bank of Japan

Vincas Ruzas (Museum Expert) Lithuania
Money Museum of the Bank of 
Lithuania

dr Arent Pol (Curator)NetherlandsGeldMuseum

Keri Roberts (Information O�cer) &Carolyn 
McGill 
(Collection Manager, History) 

New Zealand
Museum of New Zealand

Dr. Aimee E. Newell
(Director of Collections) 

Panama National Heritage Museum

Doug MacBeath, Curator
& Hania Smerecka, Curator

ScotlandMuseum on the Mound

Aimee E. Newell, Ph.D.
Director of Collections 

ScotlandNational Heritage Museum

Dr. J.D. Bateson,
(FSA Senior Curator)

Scotland
University of Glasgow, the 
Hunterian, Museum 

Vicky Wong 
(Manager, Programmes (Education)) 

SingaporeNational Museum of Singapore

Mercedes lopezdea (Assistant Curator)SpainMint Museum, Madrid, Spain

Rosanna E. Isselt-Agard (Curator) Suriname
Numismatic Museum of the 
Suriname Bank

Discovery Centre Team&Richard Gillespie 
(Head History) & Technology

UKMuseum Victoria

Ilaria Perzia (Administrator of Antiquities) & 
Dr. Chris Osman (Documentation O�cer) 
& Roz Britton-strong (Curator)  & Volker 
Heuchert (Collections Manager) 

UK Ashmolean Museum

Joseph Payne (Assistant Curator) UKRoyal Mint Museum

Marie  (Curator) &Grayson PerryInformation 
(Curator) &Tom Hockenhull
Duty (Curator) 

UK (United 
Kingdom) 

British Museum

Jerry Nelson (Curator) USA
Federal Reserve Bank of  Chicago, 
Money Museum

موزه های حاوی سکه و اسکناس 

خارج از کشور (الفبایی نام کشور)

ادامۀ جدول ۲

سازماندهی یکپارچۀ سکه ها 
و اسکناس ها در موزه ها
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Doug Mudd (Curator)USA
American Numismatic 
Assosiation, Money Museum

Karen Lee (Curator)USA
National Numismatic Collection, 
National Museum of American 
History

David Cowen(Director of Exhibits) 
&Maura Ferguson (Director of Exhibits) 
& Educational Programs&Kristin Aguilera 
(Administrative Assistant) 
& Tempris Small (Administrative Assistant)

USAMuseum of American Finance

Information, Smithsonian  USASmithsonian, Museum 

Patricia Lenar-Burns (Public A�airs 
Representative) & pat lenar (Curator) 

USA
Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Museum

Dr. Gary W. Tapp (Director, Economic 
Education)& Melissa Michaels  (Curator)& 
Leslie Williams (Curator)

USAAtlanta Monetary Museum 

General Information USA
American Numismatic Society, 
Museum

نام موزه هامحلنام مصاحبه شونده ها (موزه دار ها)و ِسمت آنها

موزه های حاوی سکه و اسکناس 

خارج از کشور (الفبایی نام کشور)

ادامۀ جدول ۲

در انتخاب اين موزه ها سعى شد تا تمامى موزه هاى جهان كه حاوى سكه و اسكناس 
هستند در نظر گرفته شوند. در اين بين، موزه هايى كه نام آنها در جدول هاى 1 و 2 ارائه شده 
است از قاره هاى مختلف جهان پاسخگوى پژوهشگر حاضر بوده اند. اين موزه ها مهم ترين 

موزه هاى حاوى سكه و اسكناس جهان هستند.

پرسش های پژوهش
1. متداول ترين روش هاى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها كدام هستند؟

2. روش پيشنهادى براى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها چيست؟

یافته های پژوهش
پاسخ به پرسش نخست پژوهش(متداول ترين روش هاى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها 

در موزه ها كدام هستند):
در اين پژوهش، روش هاى متداول سازماندهى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها، به ويژه 
از دو جنبة نظم حاكم بر چيدمان اشياى مذكور و شماره دهى اين اشيا مورد بررسى قرار 

سعیده تقی زاده
سعید رضایی شریف آبادی
معصومه کربال آقایی کامران
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گرفت. همچنين، نگاهى به چيدمان سكه ها و اسكناس ها در مخزن و چيدمان مدارك مربوط 
به اشياي مذكور در موزه ها صورت گرفت. در نهايت، با انجام بررسى هاى الزم و با تكيه بر 

يافته هاى پژوهش حاضر نتايج زير به دست آمد. 
1. شماره دهـى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها، به روش هاى مختلفى صورت مى پذيرد 
و هر يك از موزه ها روش خود را براى اين منظور دارند(باك، بى تا؛ هاهمن1  ،2011-2010). 
بعضى از موزه ها و مراكز موزه اى مانند اِى.اِى.ام. روشى را براى شماره دهى به سكه ها و 
اسكناس ها پيشنهاد كرده اند، اما هيچ يك از روش هاى پيشنهادى به صورت استاندارد در سطح 

موزه اى پذيرفته نشده است (مارتى، ريوارد ،تايدل، 2003).
2. شماره دهـى سكـه ها و اسكنـاس ها در موزه ها از اجزايـى تشكيـل شده است. اين 
شماره دهى ها تك عنصرى، دو عنصرى، سه عنصرى، چهار عنصرى، و پنج عنصرى هستند. 
روش سنتى (نخستيـن روش) شماره دهـى سكه ها و اسكنـاس ها در موزه ها، شمارة ثبت2  
(شمارة مسلسل) است (باك، بى تا؛ هاهمن،2010-2011). استاندارد سامانة شماره دهى، كه 
در موزه ها استفاده مى شود، سامانة شماره دهى سه گانه3 است كه توسط اِى.اِى.ام پيشنهاد شده 
است(انجمن موزه هاى آلبرتا ،2010). در حال حاضر، سامانة شمارة ثبت (شمارة مسلسل) 

بيشتر از ساير شماره دهى ها  مورد استفاده قرار مى گيرد (باك، بى تا).
3. نظم حاكم بر چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه ها، بيشتر بر اساس ترتيب تاريخى 
است. اين نظم به طور كلى، به ترتيب، بر اساس قاره، كشور، دوره، پادشاه، سال حكومتى، سال 
ضرب (ساخت)، و جنس ايجاد مى شود(انجمن موزه هاى آلبرتا4، 2010؛ موزه پول5، بى تا؛ 

موزه: نگاهى گذرا به تاريخچه موزه و موزه دارى در ايران،1390).
در مورد شماره دهى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها مى توان گفت:

•  6 روش شماره دهى براى سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى كشور وجود دارد.
• 41 روش شماره دهى براى سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى خارج كشور وجود دارد.

• در سطح جهانى، در مجموع 47 روش شماره دهى براى سكه ها و اسكناس ها در موزه ها 
وجود دارد.

در مورد نظم حاكم بر چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه ها مى توان گفت:
• 2 روش براى نظم دهى چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى كشور وجود دارد.

• 23 روش براى نظم دهى چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى خارج كشور وجود 
دارد.

• در سطح جهانى، در مجموع 25 روش براى نظم دهى چيدمان سكه ها و اسكناس ها در 
موزه ها وجود دارد.

1. Hohmann 

۲. در این نوع ش�ره دهی، اشیا به ترتیب 

ورود و ثبت در موزه، ش�ره دریافت 

 Registration Number or) می کنند

Inventory Number) (باک، بی تا).

۳. در این نوع ش�ره دهی، ش�ره ای که 

به اشیا می دهند از سه جزء سال، مجموعه 

(چندمین مجموعه در سال خاص)، شیء 

(چندمین شیء در مجموعۀ خاص) تشکیل 

 tripartite numbering) شده است

system) (انجمن موزه های آلربتا، ۲۰۱۰).

4. Alberta Museums Association

5. Currency Museum

سازماندهی یکپارچۀ سکه ها 
و اسکناس ها در موزه ها
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در ادامه، متداول ترين روش هاى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها از چهار جنبه بررسى 
و به تفكيك براساس كشور ايران و در سطح جهانى ارائه مى شود.

   در بررسى هاى صورت گرفته در موزه هاى حاوى سكه و اسكناس كشور، شمارة ثبت 
بيشتر از ساير روش ها براى شماره دهى سكه ها و اسكناس ها به كار مى رود. در مورد نظم 
حاكم بر چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى كشور، نظم تسلسل تاريخى بيشتر از 

ساير نظم ها به كار مى رود.
   همچنين، به طور كلى در سطح جهانى، روش هاى شماره دهى كه در ادامه ارائه شده اند، 

به ترتيب، بيشتر از ساير روش ها براى شماره دهى سكه ها و اسكناس ها به كار مى روند:
1. شمارة ثبت،

2. شماره دهى سه گانه، و
3. شمارة فهرست.

به طور كلى، در سطح جهانى، در مورد نظم حاكم بر چيدمان سكه ها و اسكناس ها در 
موزه ها، نظم تسلسل تاريخى بيشتر از ساير روش ها به كار مى رود.

   چيدمان سكه ها و اسكناس ها در مخزن موزه هاى كشور بيشتر بر اساس شماره دهى 
اين اشياست. چيدمان مدارك مربوط به سكه ها و اسكناس ها در موزه هاى كشور به طور برابر 
هم بر اساس نظم حاكم بر چيدمان اين اشيا و هم بر اساس شماره دهى اشياى مذكور صورت 

مى گيرد.
به طور كلى، در سطح جهانى چيدمان سكه ها و اسكناس ها در مخزن موزه ها و چيدمان 
مدارك مربوط به اين اشيا در موزه ها بيشتر بر اساس شماره دهى سكه ها و اسكناس ها صورت 

مى پذيرد.
پاسخ به پرسش دوم پژوهش: روش پيشنهادى براى سازماندهى سكه ها و اسكناس ها 

در موزه ها چيست:
روش پيشنهادى، «نظام هماهنگ» نام دارد كه در زير به شرح آن مى پردازيم.

نظام ه�هنگ
در انتها، بعد از انجام پژوهش هاى الزم و مصاحبه با موزه دار ها و متخصصان مطرح در اين 
زمينه، با تكيه بر يافته هاى پژوهش حاضر  و با تجميع نظر موزه دار ها در مورد نظام هماهنگ، 
عناصر نظام هماهنگ پيشنهادى مطابق با نظر موزه دارها تعيين شدند. عناصر نظام هماهنگ از 
ماهيت و تسلسل تاريخى سكه ها و اسكناس ها نشأت گرفته اند. اين نظام، همخوانى فراوانى 
با نظم حاكم بر چيدمان سكه ها و اسكناس ها در موزه ها دارد. هشت عنصر نظام هماهنگ 

به ترتيب، پياده سازى آنها بر سكه ها و اسكناس هاى موجود در موزه ها در ادامه ارائه شده اند:

سعیده تقی زاده
سعید رضایی شریف آبادی
معصومه کربال آقایی کامران



۱۲۱
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۶

1. شناسة (كد) محل نگهدارى (اختصار نام كشور و موزة محل نگهدارى): براى تعيين 
اين عنصر از نظام هماهنگ، اقدامات زير بايد انجام شود:

در هر كشورى فهـرست مـوزه ها مشخص مى گردد(هر موزه اى نيز كه در آينده تأسيس 
مى شود، به اين فهرست اضافه مى شود). در ادامه، اختصار نام تمامى موزه هاى داخل يك 
كشور، فهرست مى شود. اختصار نام موزة محل نگهدارى شىء مورد نظر مى تواند با حروف 
كوچك انگليسى بعد از اختصار نام كشور(در سطح بين المللى) آورده شود. درواقع، در 
اين مرحله، اختصار نام كشور را با اختصار نام موزة محل نگهدارى سكه و اسكناس پيوند 
مى دهند و كد محل نگهدارى ايجاد مى شود. اين كار را در سطح جهانى نيز مى توان با 

همكارى موزه ها و سازمان هاى موزه اى انجام داد.
2. شناسة(كد) شىء(نوع شىء): براى اين منظور مى توان حرف و در مواردى حروف 
ابتدايى اشيا را به انگليسى براى تعيين شناسة شىء در نظر گرفت. اين حروف بهتر است 
كه حروف كوچك انگليسى باشند. براى مثال، شمارة شى ء سكه حرف  و كد شىء 

اسكناس حرف  است.
3. شناسة (كد) كشور (كشورى كه سكه يا اسكناس متعلق به آن است): براى اين منظور 
مى توان اختصار نام كشورى را كه سكه يا اسكناس در آن ساخته شده و يا متعلق به آن است، 
در نظام هماهنگ گنجاند. بعضى از كشور ها، در حال حاضر وجود خارجى ندارند و در نتيجه 
اختصارى براى آنها در سطح بين المللى در نظر گرفته نشده است. براى اين كشور ها كه در 

گذشته وجود داشته اند، مى توان اختصارى ايجاد كرد و در نظام هماهنگ به كار برد. 
4. شناسة (كد) دوره (دورة ضرب سكه و چاپ اسكناس): براى تعيين شناسة دوره 
الزم است به نكاتى كه در ادامه ارائه شده است، توجه كرد. در ابتدا، ترتيب ظهور دوره هاى 
مختلف در يك كشور تعيين مى شود. بعد از آن، بر اساس ترتيب ظهور دوره هاى مختلف 
در يك كشور، شناسه هايى به هر يك از دوره ها داده مى شود. به عنوان مثال، اگر دوره هاى 
تاريخى ايران به چهار دوره تقسيم شوند، در اين حالت مى توان اين دوره ها را به صورت زير 

بيان كرد:
1. ايران پيش از تاريخ1؛

2. ايران باستان2؛
3. ايران اسالمى3؛ و

4. ايران معاصر4 (رشد،1390) .
در اين حالت، ايران پيش از تاريخ، شناسة 1؛ ايران باستان، شناسة 2؛ ايران اسالمى، 

شناسة 3 ؛و ايران معاصر، شناسة 4 را دريافت مى كند.
5. شناسة حاكم (حاكم يا رهبرى كه در زمان او سكه ضرب شده يا اسكناس چاپ 

۱. دوره مادها و همه Ùدن های 

محلی و منطقه ای قبل از آن

(تقی زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱)

۲. از آغاز حکومت هخامنشی تا پایان 

حکومت ساسانیان(تقی زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱)

۳. پس از ورود اسالم به ایران تا پایان حکومت 

قاجار(تقی زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱)

۴. از آغاز دورۀ پهلوی تا به امروز(تقی زاده، 

۱۳۹۰، ص ۱۴۱)
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شده است): براى تعيين شناسة حاكم نياز است كه ابتدا فهرستى از سلسله ها و حكومت هاى 
هر دوره در يك كشور تهيه شود. در ادامه، در هر سلسله و حكومت، پادشاهان آن به ترتيب 
سلطنت فهرست گردند. در اين مرحله مى توان به ترتيب سلطنت حكام، شناسه  هايى را به آنها 
اختصاص داد. در واقع، حكام هر دوره به  ترتيب سلطنت خود، شناسه هايى را دريافت مى كنند. 
همچنين، در زمان معاصر، كه حاكمى بر ايران اسالمى حكومت نمى كند و رهبرى واليت فقيه 

در رأس كشور قرار دارد، به جاى حاكم، به رهبران، به ترتيب، شناسه هايى داده مى شود. 
براى مثال، دوران ايران معاصر، به ترتيب 4 شناسه دريافت مى كند. در اين حالت، شناسة 
1 به رضا پهلوى، شناسة 2 به محمد رضا پهلوى، شناسة 3 به رهبر انقالب (امام خمينى)، و 

شناسة 4 به آيت اهللا خامنه اى اختصاص داده مى شود. 
6. سال ضرب (سال ضرب سكه و چاپ اسكناس): براى  اين منظور، نياز به بررسى 
سكه و اسكناس است. معموالً بر روى سكه ها سال ضرب آنها نوشته شده است. اگر بر روى 
سكه، سال ضرب آن ذكر نشده باشد، از روى شواهد (مانند نوع خط، ماده تاريخ و عالئم 
خاص) مى توان به سال ضرب پى برد. در مورد اسكناس ها نيز، بر روى اين اشيا سال چاپ 
آنها مشخص شده است. در صورتى كه سال چاپ اسكناس مشخص نشده باشد، از روى 

شواهد موجود بر اسكناس مى توان، به سال چاپ آن پى برد. 
براى مشخص شـدن نوع تاريخ سكه و اسكنـاس دو راه وجـود دارد. اول آنكـه در 
راهنمايى كه براى نظام هماهنگ تدوين مى شود در قسمت سال ضرب، به عنوان مثال در 
مورد تاريخ ايران توضيح داد كه تا پايان دورة اسالمى (دورة سوم) (قاجار) تاريخ ايران هجرى 
قمرى و بعد از آن تا زمان حال هجرى شمسى است. اين امر موجب مى شود كه نيازى به 
استفاده از پسوند نوع سال نباشد و شمارة نظام هماهنگ كوچك تر شود. اين كار را مى توان 

براى تمامى كشور ها و تمامى تاريخ ها انجام داد.
 دوم آنكه مى توان پسوندى بعد از سال قرار داد. به عنوان مثال، سال هاى هجرى قمرى، 
 ،AH، HS، AC هجرى شمسى، پيش از ميالد مسيح و پس از ميالد مسيح به ترتيب پسوند هاى

و AD را دريافت مى كنند. 
7. شناسـة(كد) ارزش (براى اسكنـاس ها و اختيـارى): اين شناسـه را مى توان براى 
اسكناس هايى كه در يك سال خاص چاپ شده اند، ايجاد كرد. به عنوان مثال، در سال 1350، 
اسكناس هاى پنجاه، صد، پانصد، و هزار تومانى چاپ شده اند. در اين شرايط، اسكناس پنجاه 
تومانى، شناسة 1؛ اسكناس صد تومانى، شناسة 2؛ اسكناس پانصد تومانى، شناسة 3 ؛و اسكناس 
هزار تومانى، شناسة 4 را دريافت مى كند. اين كار را مى توان براى تمامى سال هايى كه چاپ 

اسكناس صورت گرفته است و در هر كشورى انجام داد. 

سعیده تقی زاده
سعید رضایی شریف آبادی
معصومه کربال آقایی کامران



۱۲۳
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۶

8 . شناسة(كد) جنس (جنس سكه و اسكناس): براى اين منظور مى توان نماد شيميايى 
(اختصار) جنس سكه و اسكناس را در نظام هماهنگ اشياي مذكور به كار برد. در مورد 
سكه ها و اسكناس هايى كه تركيبات مختلفى در ساخت آنها به كار رفته است، نماد شيميايى 
عنصر غالب در ساخت آنها در نظام هماهنگ مربوط گنجانده مى شود. براى مثال، سكة طال، 

Au؛ سكة نقره، Ag؛ سكة برنز، AE؛ و اسكناس كاغذى، p را در نظام هماهنگ خود دارد.

براى نظام هماهنگ پيشنهادى در هر كشورى الزم است راهنمايى تدوين گردد. تمامى 
عناصر نظام هماهنگ يك به يك به صورت قراردادى بايد تعيين و در راهنماى مذكور 
گنجانده شوند. همچنين، در محيط موزه اى مى توان راهنما ها و عالئمى مانند آنچه در محيط 
كتابخانه بر روى قفسه ها ست، براى چيدمان سكه ها و اسكناس ها در ويترين، چيدمان مدارك 
مربوط به اين اشيا و چيدمان سكه  ها و اسكناس ها در مخزن در نظر گرفت. اين امر نقش 

مؤثرى در ذخيره، بازيابى، و ارائة سكه ها و اسكناس ها در موزه ها دارد. 
در انتها، مثالى براى درك بهتر نظام هماهنگ پيشنهادى پژوهشگر حاضر ارائه شده است. 
مثال: شمارة نظام هماهنگ براى اسكناس 10000 ريالى چاپ سال 1350 دوران سلطنت 

محمد رضا پهلوى كه متعلق به موزة پول است، به صورت زير خواهد بود.
شناسة جنس/ شناسة ارزش/سال ضرب/ شناسة حاكم/ شناسة دوره/ شناسة كشور/ 

شناسة شى ء/ شناسة محل نگهدارى
IRp     /    b      /   IR      /    4    /    2    /   1350  /    4      /   p

نتیجه گیری و پیشنهاد 
موزه  ها، به منظـور برطرف كـردن نياز هاى جامعه از جملـه جمع آورى، نگهدارى، حفاظت، 
نمايش، و پژوهش در آثار متنوع  فرهنگى، هنرى، و تاريخى (مانند سكه ها و اسكناس ها) شكل 
گرفته اند. از ميان آثار متنوع فرهنگى و تاريخى، سكه ها و اسكناس ها، از جمله اشيايى هستند 
كه تا به امروز باقي مانده اند و اطالعات فراواني در زمينه هاى هنري، فرهنگي، ديني، اعتقادي، 
و سياسي در اختيار قرار مي دهند. سكه ها و اسكناس ها، اسنادي هستند كه با دارا بودن تاريخ 
و محل ساخت، نام، القاب، و عناوين سالطين كمك فراوانى در پژوهش هاي تاريخي به 

مورخان، سكه شناسان، و عالقه مندان تاريخ مى كنند.
درپژوهشى كه انجام گرفت، فقدان يك نظام سازماندهى جامع و يكپارچه براى ذخيره، 
بازيابـى و ارائة سكه ها و اسكناس ها در مـوزه ها كامًال مشهـود است. سازماندهى مناسب و 
يكپارچة سكه ها و اسكناس ها، كمك مى كند تا نمايش اشياى مذكور به گونه اى زيبا و با حفظ 
ارتباط اشيا با يكديگر صورت پذيرد. همچنين، سازماندهى مناسب و يكپارچة سكه ها و 
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اسكناس ها در موزه ها موجب تسهيل ارتباطات ميان موزه اى مى شود و اين امر پويايى موزه ها 
و دسترس پذيرى بهتر اطالعات نهفته در سكه ها و اسكناس ها را به دنبال دارد؛ زيرا سكه ها و 
اسكناس ها در مجموعه ها و مخازن موزه هاي مختلف نگهداري مي شود و دسترسي به اين 
مخازن براي پژوهشگران بدون وجود سازماندهى مناسب و يكپارچة اين اشيا در موزه ها 

امكان پذير نيست. 
   زمانى كه سكه ها و اسكناس ها به شيوه  اى مناسب و يكپارچه سازماندهى شوند، 
ذخيره، بازيابى، و ارائة اين اشيا بهتر صورت مى گيرد. در واقع، سازماندهى مناسب و يكپارچه، 
سبب تسهيل كار موزه دار ها و كاربر ها مى شود. در اين شرايط موزه ها به وظايف خود بهتر 

عمل خواهند كرد و جايگاه موزه ها بيش از پيش آشكار مى گردد. 
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