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 ۱۷/۰۱/۲۰۱۸         وینوس آسیایی  سمیت
 

 اندلست ثبت شده ثروتمندان جهان که همه مردان 
 ودرین لست خوشبختانه زنان دیده نمی شوند

 

 

 .  جهانهزار سال اخیر اشخاص در تاریخ ثرروتمند ترین  ۀ در بار روزنامه اینترنتی ایندیپندنت  تحقیقی  دارد 

منحیث ثروتمندترین ها  مجسم  راکفلرو  بیل گیتسدرین تحقیق چون از ثروتمندان یاد آوری شده به ذهن هرخوانندۀ در قدم اول  
از  تاریخ هزار سال اخیردر طول می گردند .  اما آنچه که  قابل توجه است اینست که  اگر خواسته باشیم  در سطح جهانی 

جایش را  به مقایسۀ داشتنن ثروت به اشخاص می دهند که بیشتر از  راکفلرو   بیل گیتسثروت مندان  نام ببریم  در آنصورت 

میالدی کشور  14قرن  امپراطور،مانسا موسی حاجی کانگا" آنها به حساب امروز ثروتمند  بوده اند بطور مثال ثروت  

 شناخته شده است .  هزارۀ اخیر در پولدارترین فرد تاریخ بشر مالی افریقایی  میباشد که

"  به تناسب پولدارترین ثروتمند کشورمالی امپراطور، مانسا موسیحاجی کانگا نشریۀ ایندیپندنت اضافه میکند که  " 

 امپراطور، مانسا موسیحاجی کانگا م  هسپانوی لبنانی تبار باشد ،  ثروتمند  زندۀ جهان معاصر که  کارلوس سلیم یا اسلی
ثبت  بوده  مانسا موسیکانگا چند برابر  بیشتراز ثروت او را داشته  است، برویت اسناد  جایدادی که بنام  ثروت،  مالی

رین شخص یاد شدۀ فعلی جهان میلیارد دالر به پول فعلی امروزه محاسبه کرده اند. درصورتیکه ثروتمندت 400ثروت او را  

 میلیارد دالر در ردیف بیست و دومین فرد پولدار تاریخ بشر شناخته می شود .   68یعنی کارلوس اسلیم با 

 از جملۀ مردان ثروتمند هم اکنون فقط سه نفر از آنها هنوز در قیدحیات اند. 

 باشند.نفراین لست  آمریکائی می   14به اساس نظر نشریۀ ایندیپندیت 

 1913میلیون دالر در سال  100این لیست با درنظر گرفتن نرخ تورم  پولی جهان فی صدی این طور حساب کرده است که 

 میلیارد دالر فعلی می باشد . 63/299/2معادل 

در مالی مـُرد ، فرزندان وی به  1300" در سال  ثروتمند کشور مالی افریقا امپراطور، مانسا موسیحاجی کانگا  وقتی  "

 دلیل حمالت خارجی و نابسامانی داخلی نتوانستند این ثروت را نگه و حفظ دارند . 

نفر دوم این لیست خانواده  روتشیلد یا روچیلدهای یهودی آلمانی هستند که هم اکنون نیز جزء ثروتمندان جهان محسوب می 
 شوند. 

 340معادل  1937ست که ثروتمندترین آمریکائی تاریخ جهان است . وی در هنگام مرگش در سال ا راکفلرسومین شخص 

 میلیارد دالر  به حساب فعلی داشته است.

 میلیارد دالر ثروت  درج لست میباشد.  64با « وارن بافت»کم دارا ترین  سرمایه دار درین لست بازهم مرد است بنام 

 روس نیز نفر پنجم در این لیست شامل می باشد. " آخرین تزارتزار نیکالس دوم"

دیکتاتور « معمرقذافی»این لیست و  ششماز دنیا رفت نفر  1967که در سال  "عثمان علی خان آصف"پادشاه حیدرآباد هند 

 در لست است .   هشتمسابق لیبی نیز نفر 

نیزخبر داده است  Celebrity Net Worthسط سایت فرد ثروتمند تاریخ جهان تو 26نشریۀ ایندیپندنت همچنین از انتشار لیست 

مگرهیچ  نامی از بانوان  درآن دیده نمی شود. پس واضح می   ثروتمندان هزارسال گذشته را شامل می شودکه درین لیست 
انداخته  گردد  که زنان مثل مردان  پولسازی نکرده و بجای پولسازی زندگی سازی نموده اند. زنان نه میدانهای جنگ را  براه

اند ونه  دست به کشتار دسته جمعی زده اند.  ازینرو دیده می شود که زنان افتخار سازنده گی زندگی را نسبت به پولسازی 
 ترجیح داده اند ولی برعکس  در لست قهرمانان زندگی ساز خانم ها  حضور دارند. 
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 رانی الکشمی بای
او ملکه آتشین "جانسی" و یکی از 

قهرمانان جنگ اول آزادی ترین بزرگ
هند بود. پس از مرگ پادشاه جانسی در 

، حاکمان بریتانیا حاضر 1853سال 

نشدند پسِر اندر یا پسر ناتنی او را به 
رسمیت بشناسند و تصمیم به الحاق شهر 

جانسی گرفتند. ملکه الکشمی شورش 
کرد. زمانی که نیروهای بریتانیا در ماه 

کردند، او به جانسی حمله  1858مارچ  

به همراه سپاه متشکل از زنان و مردان 
به مدت دو هفته مبارزه کرد. در آخرین 

روز که بریتانیا شهر را تسخیر کرد، ملکه پسر کوچکش را به کمرش بسته  و با او سوار بر اسب شد. با برخی از افراد 
  .مورد اعتمادش به "کلپی" رفت و آنجا با رهبران انگلیسی جنگید

قدر جنگید که تا بالخره زخمی زد. آنه  فرزندش بر کمرو افسار اسب را با دهان گرفته بود با هر دودست شمشیر میبا اینک
های تاریخی اش را بسوزاند. در گزارشها بیفتد و از مرد مقدسی خواسته بود جنازهخواست بدنش به دست انگلیسیشد. نمی

ترین رهبران هند" توصیف ا "باهوش، باشخصیت و زیبا" و "یکی از خطرناکشده است. او ر بریتانیا به شجاعت او اشاره
 .اندکرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1867 - 1934)   ماری کوری
این دانشمند پولندی به گوش تان خورده مطمئنا همه شما بارها اسم 

به دنیا آمد و  1867فیزیکدان و شیمیدان اهل وارشاو که سال  .است

در زمان عمرش  ماری کوریسالگی از دنیا رفت.  66در سن 

شد و این در حالی بود که پیش از او  جایزه نوبلموفق به کسب 
ت که هیچ زن دیگری موفق به کسب نوبل نشده بود. جالب اینجاس

دو بار و در دو رشته او تنها دانشمند زنی است که جایزه نوبل را 
در رشته فیزیک و  1903کسب نموده است.  یک بار سال  مختلف

 .سال بعد در رشته شیمی 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 (1956-1897) کوری -ایرن ژولیو

، دختر ماری و پیر کوری، با کمک همسرش برای ایرن
، 1935ساخت رادیواکتیویته مصنوعی تالش کرد. در سال 

 جایزه نوبل شیمی را به دست آوردند.
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 (2012-1909) ریتا لوی مونتالچینی

 

شناس ایتالیایی برای کشف "عامل رشد این عصب 

شهرت دارد که در تنظیم رشد، نگهداری و بقای  (NGF) عصب"

کند. کشف او سبب پیشگیری و کاهش های موردنظر کمک مینورون

های عصبی شده است. در سال انحطاط عصب در برخی بیماری

ایزه موفق به دریافت ج، به همراه همکارش "استنلی کوهن"، 1986

 نوبل فیزیولوژی و طبابت شد.

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (1963) بریت موزر -می

او به همراه همسرش "ادوارد موزر" 

شناس نارویژی، موفق  فیزیولوژیست و عصب

هایی شدند که سامانه موقعیت به کشف "سلول

 دهند. یابی در مغز انسان" را تشکیل می

او به دانشمندان در مطالعه فرآیندهای   تایفشک

های استداللی و اختالالتی که منجر به بیماری

شوند، کمک کرد. می آلزایمرعصبی ازجمله 

جان اوکیف" این زوج، به همراه راهنمایشان "

طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی  به

  شدند. 2014و طبابت در سال 
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