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 چكيده
و روند ازرض سكه و تحول دچارتاريخي كه در ادوارديآيمبه حساب تمدنيها شاخصب آن به عنوان يكي .شونديمتغيير

و قوت  ظاهرتيفيكو زيباييكه در يك زمان در نهايت طوريبه؛است سزاي داشتهبهيريتأثدر روند آنهاها حكومتشدت ضعف
در شونديم ميديگر زمانو وب. روندرو به افول سكررسي تغيير متعددلئمسا،هاي تاريخييك از دورههرةتحول روند ضرب

ر و حتي نظامي ميدرا سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي در روند ضرب سكهبررسي ضمن رو سعي شده استايناز،گيردبر
و باخت و تحولابعاد مختلف،رحكومت يوناني و سقوط تمدةآن بر اساس نظري تغيير الگوي نظري ابن خلدونون با رويكردظهور

ازدگيرمورد بررسي قراريبنيتوو  .دگردطرفبر دوره اينموجود تاريخيو ابهاماتهايدگيچيپ تا برخي

سسكه، حكومت يوناني باختر:هاي كليديواژه  روشتيخخط،، ايرانلوكيان،
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 مقدمه.1
و ترقي جهت در بشر ب ارجدر تجارت و معنوي خوده نهادن و براي دوام فعاليت مادي پول را اختراع كرد

و ارزش دادن به آن و بادوام بيشتر رو. گيردرا براي آن در نظر شيء ترين سعي كرد كه بهترين به فلز از اين
و مقاومت باال در شرايط و متنوع سبب دوام كم همچنين سبكيطبيعي بهدرنآ بودن حجمو و ستدها داد

گ شكار از.درفته و روند ضرب آن به عنوان يكي ميي تمدنها شاخصسكه تاريخي ادواردركهديآبه حساب
و با  و نشيبهاحكومت گرفتن قوتضعف و تحول زيادهاي زمان در فراز و اطالعات پيدا كردي تغيير

خويهاي سياسي، اجتماعي، اقتصاددر حوزهبسياري نمدو حتي مذهبي را در سببه،ودذخيره ب همين
و توانديمبا ارزش بررسي اين شيء كمك تاريخي سازدر روشن شدن تحوالت جريانمحققان به پژوهشگران

و شكلو روندها تمدندر مورد سرنوشت امروزه.نمايدشاياني  و يا افول آنها دو رويكرد گيري، توسعه، تكامل
را. وجود دارد سياسيةانديشةدو روايت كالن در حيط حركت«به اختصار توانيماين دو روايت كالن

انديشمندان سياسي معتقد به حركت خطي تاريخ هستند. دانستها حكومت تاريخ» حركت دوري«و» خطي
رودورانةرويدادهاي عمدو معتقدندد ورزنيماصرار نوع تفكر بر اينو  رابهساز تاريخي، روندي و تكاملي رشد

دندماينيم طي س،ورهو هر و پيشرفت نسبت به دوره قبل، ارابه تاريخ را به سوق منشاء اصليويبا تكميل
رانيتر برجسته. دهديم و بارزترين الگوي نظري انديشمندان معتقد به تكامل خطي در آراي توانيمنماد

بسآن نمادروح كلي كه هگل معتقد بود،؛ي يافتهگل، فيلسوف شهير آلمان تر تاريخ عقل مطلق است در
و سقوط،ساز تاريخينو رويدادهاي دورا شوديمجاري  و پديدارهايي هستند،ها تمدناز قبيل ظهور تظاهرات

بههر.دندهيمرويدادها نشان كه روح كلي خود را در بطن اين  يها تمدنو متأخرتريها دورانقدر كه
سرميرسيمجديدتر در مقابل رويكرد معتقد به تكامل خطي. شوديممنزل مقصود نزديك، روح كلي بيشتر به

و  و سيكليةنظري،مندان مانند ابن خلدونشاي از انديپاره،ها تمدنتاريخ را مطرحها تمدنتكامل دوري
تولد، خوشدستدر بستر تاريخكهاست هر تمدن مانند يك ارگانيسيم زندهكه بر اين باوراندو اندكرده

و،توسعه، استقرار  الزاماتبايترحيصحي ديگري كه نسبتها تمدنآنو به جايدشويم ضمحاللاافول
و.)269: 1345 ابن خلدون،( پا به عرصه وجود بگذارند تواننديم، اندزمان برقرار كرده ابن خلدون به جوامع

و دولت، چگونگي تحول جوامع و نحوبه جوامعي پيچيده ساده ماهيت رهبري آةتر نها توجه فروپاشي پاياني
 ماننداساسيةابن خلدون از چند مشخصةنظري،با توجه به موارد باال.)273-272: 1345 ابن خلدون،(دكنمي

دپيروزي اوليه و، و آسودگي، تمتع  كنديمپيروي،سرانجام افولو،يمند بهرهامنه، بسط نفوذ استقرار، ثبات
ودر سير حركتي تمدن كه به راحتي .ملموس استني تمدها شاخص ها

و احوال اجتماعي، سياسي، سانينوخيتار،براي درك حقيقتكه معتقد است خلدونبنا بايد به اوضاع
و مادي كه  كندستنهها تمدنةدهندشكلاقتصادي، فرهنگي و واقن، توجه برد و قوانين حاكم راآ عيت ن

ازنكه در بستر تاريخ اين دوره وجود دارييها معلول؛دندرياب برايو اندو پيچيده منشعب شده عوامل مبهمد
و درك درست از ماهيت آن و ژرف،هادستيابي به اين عوامل و نگرش دقيق دارند تا عوامل، نيازه بينانبه تعمق

ميةاز پي يكديگر به منحصكهـراحوادثةدهندو بسترهاي شكلهانهيزم از دريابندـندرسظهور و
و تحول.دننك پرهيز،نگريسطحي  است هر حكومتناپذير سكه يكي از فرايندهاي جداييروند ضرب تغيير

و خيزهايي كه در مسير تاريخ دچار و تحول روند ضرب سكه بررسي.شونديمافت  توانديم در باخترتغيير
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و مادي جامع موضوعي باشد تا با رويكردي ردموراو جديد تحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي
برو بررسي قرار دهد و معلول آن روشن سازدهب با نگاهيرا باختر ساختار حكومت تغييرآن افزون اين. علت

و روند ضرب سكهتر روشن برايتاحاضر را بر آن داشتهةمقال،مسئله و توزيع آن در دورو شدن سير ةتهيه
ب 130 و،بررسيهحكومت باختر و مĤخذ و پويش در منابع و كاوش با؛حاضر بپردازديها پژوهشتحقيقات
آن،روند ضرب سكهكهالؤس اين و توزيع چه سقوطت يوناني باختر تا گيري حكومشكلياز ابتدا،تهيه

و  و تحول پهابينشو فرازتغيير  سر گذاشته است؟شتيي را

و.2 رگيري حكومت يوناني باختشكلةآن در دورروند ضرب سكه
ر عمدهاطالعاتيشناسدانش سكه  دهديماز وضعيت قلمرو حكومت يوناني باختر در آسياي مركزي ارائها اي

ميكهو در حقيقت بايستي گفت امكان بازسازي رئوس كلي،هاسكهةتواند با مطالعمحقق يا پژوهشگر
و ديني،اقتصادي،ياسيستحوالت  كنراحوزه اين اجتماعي، فرهنگي ي باختر، مانند هاي يونانكهس.دفراهم

ضكهس.دانشده ضرباينقره به صورتهاي سلوكي سكه ميهاي طال تنها در موارد استثنايي ؛ه استشد رب
بهها سكهاين مياز ساير سكه برداريبا الگوكهههاي سلطنتي بود سكه منحصر ،دناهشد هاي متداول ضرب
و ستدهاكه هاي مفرغي تي سكهح  1374 برنارد،( اندنبوده مستثنيروال از اين داشتندي معمولي كاربرددر داد

مير يوناني باختهاي سكه)149-148: توان به دو گروه اصلي تقسيم را بر اساس تقسيمات مشخص جغرافيايي
:دكر
ضرب يوناني باختر تحت تابعيت هندوكشيشمالدر نواحي اين نوع سكه):باختري(يشمال هايكهس.1

از شواهد كه چنان.) Rapson,1962: 391- 149-148: 1374 برنارد،(بود)1(هاي سلوكي سكهازو تقليديشدمي
واهاين سكه،ديآيمبر  بظاهر يوناني داشت شكل سككهه طوري، و4/4درهمييكةهر -سهةسكهر گرم

روو معموالً نام پادشاه با خط يوناني وزن داشت گرم5/17 درهمي .)1374:149برنارد،(.درديگيم درجآنيبر

ميـ هاي هند هاي جنوبي هندوكش سكهر بخشد بهكهبه طوريشد يوناني ضرب وزن كمتري نسبت
كه به طوري؛بودندشبيه بيشتر هاي هندي ها به سكهاين سكه)149: 1374برنارد،(. داشتندمعيارهاي يوناني 

و بومييها نشانه اساين دهندةسكه نشانروي محلي .تمسئله
به خط هاي آن بخشي از نوشته؛دنهستمعموالً دو زبانهها سكهاين:)ييونان هند( هاي شرقيكهس.2

و آنويومريا يوناني  كهروشتييا همان)Prakrit( به زبان پراكريتيهمان نوشتار ترجمه بخش ديگر
)Kharoshti(سككاران يوناني باختر زينتاست كه توسط استاد س.ها شده استهبخش ها بيشتركهاز اين نوع

هاي قديمي هندي با عالمت فشرده چهارگوش گاهي مانند سكهكهدر دست است هاي يك درهمي سكه
يهند هاي ضرب سكه.شدند ضرب مي  توسط فرماندهان يوناني باختر از زماني كه هند سبكي به اين ونانو

ازبهكه تاريخ ضرب آنهاريطوبه،شدآغاز،هگرديدتصرف مناندر مانند اين. گردديمبازم.ق 180سالبعد
ادامه،)م.ق55سال(مقارن با دوران استراتو دوم،بعد از سقوط حكومت يوناني باختر در شرقتا روند حتي 

كهيها سكه نخستين.)149: 1374 برنارد،(داشت  دوي و مرسوم بود، زبان يعنيبه و كهروشتي متداول يوناني
چصنعت ضرب سكه از هنديابي راهبا.)Whiteheed,1914:5(.هاي مسي گرد دمتريوس اول است سكه ين،،

و ايران به باختر، تحول مناسبي در ضرب سك با الگوبرداري آنان.به وجود آمدشاهان يوناني باخترةيونان
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را مناسب از شاهان سلوكي بر؛)Sehayler,1958:409- Madonald,1903:92-93-94(دكردنترلكام آن عالوه
خهروشتيكو يافتن خطوط يونانيراه ناط، سبك نوشتاريةدر جرگهم)سانسكريت( هنديم سوم با

سكر در دوران شاهان اوليه يوناني باخت.دشدرواهاي يوناني باختر سكه به؛رايج بودطالةضرب -يافتهبا توجه
مي ديودوتوس دومبههاسي تعدادي از اين سكهشناهاي باستان از مستندات تاريخيكهطوريبه؛گرددباز

مسكوكات بارو در اين دوران براي اوليندكشبنمايشي از ثروت خود را به تصويرت قصد داشواآيد برمي
و گسترش صنعت ضرب سكه در باختر كه تا حدي بيانگر رشد)1328:9اضل،ف(ندنيكلي در دنيا ظاهر شد

به از ساير نقاط با آمدن استادكاران ماهر بعدها.است بهبه باختر تحول خوبي در امر سكه كهيطوروجود آمد،
و خيال استادكاران روي سكهيهايپرداز چهره و نقش بستها برگرفته از تصور بهو زيبايي لطافت خاصي
.خدايان يوناني تجلي پيدا كردتصوير در كنارشاهان يوناني باختر تصوير افزون بر اين سكه؛دها بخشي سكه

بهشاهان باختر اهرگرفتن كاربا ميرا سياست خاصي اين تصاويرز يك -Rapson,1962: 391(دكردن دنبال
.)358: 2/1384كهزاد،-13: 1328 فاضل،

دندضرب كرد هاي خود را بر روي سكه)2(زئوسشاهان اوليه يوناني باختر تصوير شاهان بعديكهيرحال،
و تصوير آپولون. هاي خود برگزيدند را به عنوان نمادي از سكه هراكلس اُكراتيدس شكل نوعالرب(در دوران

و طبابت به عنوان)3(در دوران اوتيدموس تصوير هراكلس هرچند.دجانشين تصاوير قبلي گردي)طوفان
شحامي خاندان وي نسبت به ساير تصاوير النوع رب كه تمام دهدمي له نشان، اين مسئاستهدترجيح داده

بر فيلو صاوير شاهين، اسبتعدهاب.دبودنتر از محبوبيت خاصي برخوردار در باخ خدايان اساطيري يوناني
را معانيهانماداينازيككه هر نقش بست شاهان يوناني باختر هاي روي سكه تاكه داشتند خاص خود

وبازتابي از حدي اين روح.)Gardner,1914:19( شان بودو سلطنتت از قدر شاهان يوناني باختره انديش تفكر
و ظرافتژرفبا كه آنان كرديمو تفكر معموالً از طريق شاهان به استادكاران انتقال پيدا  عانيم،تماميانديشي

و پوليخو هاي شاهان يوناني باختر در كل ميراثكهس.كردنديمها نقش مورد نظر شاه را بر سكه ار نظام مالي
كه خاصه سلوكيان،انيوناني مي بود و پولي دوران اسكندر برابري كرد تقريباً با نظام مالي

)Whiteead,1914:5-6- Comstock,1969:109-110(.هاي ديودوتوس سكه بهترين مدعا براي اثبات اين امر
با)Herakl( هراكليا)Herakles(ستصوير هراكلو در طرف ديگر سر ناشناسآناست كه در يك طرف اول

هاي ديودوتوس سكهازيبرخ.است به صورت عمودي نوشته شدهخط يونانيباكه قرار دارد،گرزي در دست
 نظراز كه تقريباًستا برخوردار تريسنگينوزنازرهاي ديگنسبت به سكهو ضرب شدهاول به صورت طال 

ومي برابري آنتيوخوس دوميهاي طالي سكهبا شكل از روي آنها الگوبرداري شده بتوان گفت حتي شايدكند
و برهن هاي نمونه روي سكهبر.است و پشت سكه تصوير لخت وةبرداري شده سر شاه قرار دارد زئوس كه سرپا

و صورتش  تصويرايكردن نيزهپرتابو در حقيقت در حالا.تاس برگرداندهچپ به طرف را به پشت ايستاده

تصوير شاه

خط يوناني

يكهروشتخط

يونانيخداي

نشان شاهي
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وةراستش حلقيروي بازوكهدهش يكبر روي نوراني  :Wilson,1842( قرار داردسپر خالي بازوي چپش

سك.)218,219 و در قسمت پايين شاهيني،هدر طرف ديگر شده در هاي ضرب سكه. است سرپا ايستادهتاج
مييباختر به نحو وش؛ ايندنكن داستان قيام باختر را تداعي سي حتي در زمان شنامدارك سكهواهد

سعي،هاو در اين سكهي براي خود ضرب كردهيها ديودوتوس قبالً سكهكه دهد آنتيوخوس دوم نشان مي
را كرده است   -Ramsey,2005 , 47( معرفي نمايدخاندان سلوكيان از جزئي خود

Comstock,1969:110,113(.آنتيوخوس دومهاي به سكه شباهت زياديهاي ضرب شده ديودوتوس اول سكه 
و سكه ها به صورت عالي ضرب شده اين سكه. دارد  هاي سكهو سياق سبكبه طاليي ديودوتوس دقيقاًهاي اند

راكه استوجودمهاي متعددي از ديودوتوس دومكهس.تآنتيوخوس دوم اس ازنتاج كه يك نيمبا او  مادي
مي شاهان بوده تصو حتي سكه دهدنشان يك،دهشوير خود او ضرب هايي كه قبالً با شهربان او را در قالب

را،ديودوتوسةشدهاي ضرب بررسي تصاوير بر روي سكه.)Selby,1833/41:275( مصور مي سازد مشكالتي
و باستانبراي  و نقره تصوير زئوس سكهيمورخان به وجود آورده است، زيرا در تمامشناسان سر با هاي طال

و يا ديودوتوسگريد طرفدرومصور شده نوراني  يك واژهو در كنار آن دارد در خود را طرحي از آَنتيوخوس
و سالخورده«يبه معن)Raged(»راگيد«به نام  مي يا جوان» پير نيوستژاگر به اين گزارش. كشدرا يدك

-از،)Selby,1833/41:275(داندمي همنامرا با پدرش سر ديودوتوس اولپژوستين در آن گزارش،مستند شود
اتوان دريافتميرواين و پاي، تصويراز)و پدرش يعني تصوير شاه جوان(ها اصلي تصوير اين سكهةساس

تصوير،نام خودعالوه بر ديودوتوس سالخوردهو با اين تفاوت، است برداري شدهالگوآنتيوخوس دوم 
دوتوس جوان فقط نام خود را ضرب در حالي كه ديو؛ضرب كردهخوديها را بر روي سكهم آنتيوخوس دو

اسازوهكرد  -Gardner,1914:19- Selby,1833/41:275- - Narain,1957: 16,17(تآنتيوخوس نامي نبرده

Mitchiner,1975:36 – Kovalenko,1995, 1996, :75 – kritt,2007:7(.يهاي دوران پايان بررسي القاب سكه
دو ديودوتوس اول نشان مي بهةشدهاي ضرب سكه از ميان سكه دهد كه حداقل كه او صورت كارگاهي بوده

چاند ضرب شده كاراستاد توسط چند  در قلمرو حكومت يوناني باخترها سكهنوع اين شماردر دورة بعد كه نان،
و تحوالت عمد هايهها به دور نوع اين سكهت.تافزايش يافته اس درا.دگردميآن بازةتاريخي ين تحوالت

كلوداشته شكل آنها تأثير زياديو ها، رنگ سكهضرب  و سياق آنتيوخوسبا هاي ديودوتوس سكهدر  سبك
:دشونيمبه دو دسته تقسيم دوم

كهن دسته از سكهآ:اينقرهيهاكهس باختر والي شهربانهنوز ديودوتوس دهديمنشان هاي هستند
.تاس بوده

طالسكه براعالم استقالل دورانهبكهييهاسكهازدستهآن:هاي .)Wilson,1842: 218( گردديماو

به به نظر گاردنر، اين سكه بنا هك)Gardner,1914:19(دنيآيمبه حساب او هاي شورشن اولين نشانهعنوا ها
است كه ابن خلدون در مراحل سير معني بداناين امرو شوديمرهبر شورشيان معرفي عنوانبهوي در آن
تا كننديمد استفادهواز تمام امكانات موج شانيريگشكليدر ابتداها تمدنكه؛كنديمني به آن اشاره تمد

.دناي از ثبات برسبه مرحله



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيباستان مطالعات/104  1392پائيز

هاي سلوكي الگوبرداري از سكه،ضرب سكه در باختر اولةمرحليهايژگيواز يكي كه اشاره شد، چنان
آراسته زئوس يا هراكلس تصوير با،ديگر طرفوط يوناني به صورت عمودي خطوابها سكهيك طرفكهتاس

و ظاهر آنها؛استشده  و سكه در پشتو بوده به صورت گردو همچنين شكل تصوير زئوس يا هراكلس با نيزه
با روي سكهدر  ل به سكه رواتماميدر غالباو مصور شده به پشته يا ايستادروهروب سپري ايستادههراكلس

مي.همان صورت ادامه داشته است خدايان يونانيكه توان دريافتاگر با تعمق بيشتري به اين روند توجه شود
و عاري از هرگونه پوشش  درهرهستند ،در قسمت پايين.دارند خودبارا از نوراي حلقهسر باالي يك از آنان

ازكهيشاهينتصوير زير پاي چپ هراكلس، به منظور شاه باختر. وجود دارداست،ت مظهر قدرنمادي
 نماييبازنيهمچنو در يك طرف سكهر كردن خدايان يونانييصوتبا حكومت يوناني باختربه رسميت دادن

و شاهينبا،به تمام نقاط امپراتوري شاهان باختر قدرتگسترش تجلي انديشه خود،مصور كردن تصوير خود
هاي در دورهها سكهآراستگي ظاهريهكه طوريب،ستا بيان كردهن سكهاكاراز طريق استاد بر روي سكهرا 

و انحطاط حكومت با يكديگر متفاوت است و اوج .تثبيت

و روند ضرب آن در دور.3 و اقتدارةسكه  تثبيت
 :Rawlinson, 1969: 57, 58- Gardner, 2005(گرفت قدرت قرار رأسدر اوتيدموس،بعد از ديودوتوس دوم

XX(د شدنحذفو خاندان ديودوتوس از صحنه سياسي باختر)Strabo,1961/2: 253(.به تقليد از او
دو ودوتوسيد و سكبرداري از سكهو با الگوم اول طال اقدام كرد تا موجوديتةهاي آنتيوخوس دوم به ضرب

هاي شرقي او دولت مستقل پا شاه سلوكي زماني كه دريافت در مرز. به جهانيان اعالم نمايدرا حكومت باختر 
صلبااست، گذاشته وجود به عرصه و موقتاً،حطرح پيشنهاد بهيسپاهبا غائله با روم را كنار گذاشت بزرگ

شدره طرف شرق ودر آغاز مقابل آنتيوخوس مقاومت كرداوتيدموس. سپار او، ياراي مقابله با سپاه لي سپاه
شدو سلوكي را نداشت از اين.كرد با پيشنهاد صلح شاه سلوكي را به خود جلب نمايدو سعي درهم شكسته

را،دوم آنتيوخوسرو  دابه سبب اعالن استقالل اوتيدموس ولي بنا به داليلي او را مورد،دمورد بازخواست قرار
با نوازش قرار داد كه در التي به سبب مشكت دريافن در اين برهه از زما آنتيوخوس.نمايد او مداراو سعي كرد

و از هم يك زماندر تواندينم مرزهاي غربي با روم دارد  حكومت سلوكي غربيمرزهاي از هم مرزهاي شرقي
 حاكميت نسبي باختر را پذيرفتحمله سكاهاازبه منظور حفظ مرزهاي شرقيورايناز،دفاع كند

)Wilson,1842: 221(.و يافتن مشكالتبعد از پايان وخوسيآنت بهمرزهاي غربي قبول شكست در مقابل روم
و همچنين گسترش  سرمنظور جبران مافات گذشته و رفع خوردگي شكست از روم، به طرف شرق مرزها

و با استفاده از نيروي گيرزمين او با كمك اوتيدموس توانست اشكانيان را در مرزهاي خود.رهسپار شد سازد

شاهين

خط يوناني

گرزحلقه نوراني

 هراكلس

نشان شاهي
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و عاريت گرفتن فيل راIدامن،هاي هنداز بخش جنگي هايكمكي اوتيدموس تامتصرفات حكومت سلوكي
ده هند سويآن نيروهايي جهت تقويت سپاه اوتيدموسعالوه بر آن.)Tarn,1966:138(د گسترش
دريگشانتيوخوس فرستاد تا او بتواند كشورآ . نمايد هند كاملي خود را

به،به هنگام بازگشت از هند وخوسيآنت و واگذار كرد)اوتيدموس( مانشيپهمتمامي اياالت فتح شده را
در خواهر خود را به ازدواج دمتريوس در همان زمان از اين زمان به بعد تمامي حاكميت.آوردپسر اوتيدموس

و پسرش واگذار شد به ديگري هاي زياد سكههاي طال، عالوه بر سكهز اوتيدموسا.منطقه شرق به اوتيدموس
و عالي ضرب شده ها با كيفيت سكهناي.مانده استيجا - سكه.)Wilson,1842:222(هستند تنوعمر بسيااند

و از لحاظ هاي اوتيدموس و الگو بسيار زيبا ميجنس از لحاظ طرح اين كه اشاره شد چنان.باشند فلز خالص
اها سكه ء در اي اوتيدموس تقريباً بدون استثنا هاي نقره سكه.نداشده هاي قبلي در باختر ضربز سكهبه تقليد

دقسمت شمال هندوكش و بخارا(،ر قهندز، كه تا حدي است شده يافتهو همچنين در حوزه باختر) بلخ
هاي مسي زيادي از سكه شمار.)Wilson,1842:222( باشدميدر منطقه حكومتاينة نفوذحوزةدهندنشان

ميةمنطقيها كوههم از اوتيدموس در قسمت جنوب  و حدس زده توسطها اين سكه،شود بگرام پيدا شده
شدهاير روي تمامي سكهب. باشنددهيرسبگرامةبازرگاني به منطق ستدهايوداداز طريقو تجار  ة پيدا

ندو شده استدهيكشعنوان شاه به خوبي به تصوير،اوتيدموس او هاي نقره مونه از سكهر يك ، شاه بدون اي
اتاج است و پارسي بر روي پيش، به بسته شده كه به معني پادشاه است، اين چهرهاويانما سربند هندي ها

و بدون ريش مصور شده استيصورتباوخرصورت نيم .)Wilson,1842:223( صاف

و ظاهراً به اين معني است كه است شده مصور تصوير شاه با ريش،هاي اوتيدموس ديگر از سكهةنموندر
اي اوتيدموس، تصوير هراكلس هاي نقره در سكه.اندي شاه الگوبرداري كردهبرا)Jypiter( آنها از سر زئوس

 :Wilson, 1842( است نشسته سنگياي بر روي صخرهو لباسي بر تن نداردكه است ان داده شده طوري نش

در شهرهاي يوناني ضرب صورت همينبهها سكهدهد، اين تصوير از جمله شواهدي است كه نشان مي.)222
رو. يافتدر سلوكيه) تئوس(هاي آنتيوخوس اين نشان را بر روي سكه توانيمو به راحتي اند شدهيم از اين

مي سكه هاي سكه،ياهاي نقره سكه، هاي طاليي سكه:توان به سه دسته عمده تقسيم كرد هاي اوتيدموس را
و نمونه ها، طرح سكهيدر تمام.مسي  الگوبرداري شده است) تئوس(سوخاصه آنتيوخ،هاي شاهان سلوكي ها

)Wilson,1842:222(.

طال در سكه و در اين تصوير سر شاه بدون تاج.سر شاه در سمت راست قرار دارد يي،هاي يسربنداست
و عريان هراكلس،در پشت سكه،داردبر سر مي به صورت برهنه اي در حالي كه بر روي صخره،شودديده

و دست چپ او خالي يك استنشسته و سنگ به صورت يكپارچه كوپهو در دست راست او گرزي قرار دارد
ا بياياين سكه نمونه.استقرار گرفتهو در پشت سر از نخستينو است نظير كامالً تصويري است كه

بيهاي اين سكهز نشانها.تاوتيدموس به نمايش درآمده اس حان سكه با ست كه طراوصف آنهاها زيبايي

تصوير شاه

سربند خداي يوناني

عالمت شاهي
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خ ببيةاص جلوهنرنمايي و،تصاوير در نهايت زيبايي. اندخشيدهنظيري به آن ،خوانايخطوطبا،روشن صاف
و به صورت و اقتدار آن است دهندة نشان امر اينو اندگرد ضرب شده كامالًبدون ناهمواري و ثبات دولت

كرآن را با هنرغه طراحان بدون دغد نظةاند كه با دوردهنمايي تصور و سوم ها تمدنسقوطو ظهورةريدوم
كه اين روندهكه طوريب.دداريخوان هم دودرباخترةسادةجامعبيانگر اين است و كوشش يك يا دهه تالش

ايسوي جامعهبهو شبانيايسنتي، عشيره كامالًةاز يك جامع،ها حكومتبرداري از ساير حاكمان با الگو
گام مؤسساتوها سازمانپيچيده با باوها كتيبه،شكلنظر از هاي اوتيدموس سكه.م نهاده استترقي تصاوير

كلد.دديگر متفاوت هستنيك قر و نشستن هراكلس بر روي سكوي سنگي كه در پشت سرش رار دارد
شهمچنين وضعيت قرار  تگرفتن پوست ميير در دستش، همگي از وضع موجود  ,Madonald(.كند بعيت

1907/27: 158- Kurt, 1943/25:304(و حروف مي ها براي توان دريافت كه اين سكه در ارزيابي كلمات
ها داراي ها نوشتهدر برخي از سكه. استضرب شده،ديا كساني كه به زبان يوناني مسلط هستنيونانيان 

 متعلق به دورانهاكه اين سكه دهديمنشانهاو شايد بتوان گفت كه ظاهر سكه هستندفراواني اشكاالتي 
درو گرد،متوسطةدر انداز،سيم،هاي اوتيدموس از سكه نوع ديگر.باشد اوتيدموس مي است كه سر شاه
و در پشت سكهو بدون تاجسمت راست  مي نعل دويدناسبي در حال چهار،قرار گرفته است (دشو مشاهده

Wilson, 1842:222- Whiteead,1914:10-11(.

وةمسي چه در اندازيها سكهتمامي قرارةاز لحاظ طرح، نحورعص اينكوچك چه در اندازةبزرگ
و عالمتئتز،گرفتن آنها، نوع آرايش ششناسيهاي معروف سكه ين . اي اوتيدموس است هاي نقره بيه به سكه،

و توصيفات در مورد سر شاه خيلي اما ويژگي و همچنين شرح از متفاوتآنها مي هاي نقره سكه تر ( باشد اي
Wilson,1842:222(.آيدمي پيش گاهي در تشخيص آنها اشتباه ها،شاه بر روي سكه ويراتصيكوچك دليلبه

با اين.)Wilson, 1842:226-227- Whiteead, 1914:10-11( جدا كردتوان نمياز خدايانرا تصوير شاهو
و تصاوير ضرب شكل،وجود نيها بر روي سكهخدايان يونانيةشدها و صنعت دهندةشاناوتيدموس تأثير هنر

اسةضرب سك و تجلي آن در هنر يونان باختري ش؛)Gaurganath, 1920: p.15,16(ت يونان ايد بتوان گفتو
.ها است كه تصوير شاه در اولويت قرار داردتصوير بودن سكهتك،هاي اين دورانهاي سكهيكي ديگر از ويژگي

دبعد تصويريهادر دوره،كهحاليدر و حتي تصوير زنان ميدوتايي .بنددربار بر روي آنها نقش
هاي زيادي به دست از دمتريوس سكه.ددار حكومت گرديعهدهوسيدمترشفرزند،بعد از اوتيدموس

بر.دهديمكه او را با سربند شاهي نشان است آمده و مدارك بنا وسيدمترقلمرو حكومت موجود اسناد
دراي از جنوب هندومحدوده و كياستازبا استفادهاو.گرفتيمبر كش را ،سردار معروفش،)4(مناندرتدبير
ر توانست برهتوسعه داددر اين بخشا متصرفات خود هاي دمتريوس در پيروزي.بدايدست هند غربيبخشو

بهريتأثويهاي هند بر روي سكه تدكهطوريگذاشته است بر رويجريدر اين دوره نمادهاي هندي شرقي به
و خرطوم فيليتصاويراين نمادها.شونديمنماياني باختريها سكه اين امر نشانو استتقليدي از سر
و از اين دورهيي شاهان باختر هنوز جايگاهها جنگدر تا اين زمان فيلكهدهد مي در سپاه بعد به نداشته

.)198: 1380دياكونوف،(راه پيدا كرده است باختر 

و خرطوم فيلسر  هراكلس

سربندنماد شاهي
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بيها سكه راو اقي مانده است زيادي از دمتريوس وايهاي نقرهچون سكهمجزاه دو دستبه توانيمآنها
كرسكه كاله اي سر شاه در سمت راست به همرا هاي نقرهر سكهد.دهاي مسي تقسيم و بههيك سربند خود

وو در دست است در پشت سكه هراكلس ايستاده. شده استصورت يك فيل منعكس  و پوست بر چپ او گرز
هاي قبلي است؛ مانند سكه سر شاهاي دمتريوس هاي نقره از سكه ديگرةنموندر. يك تاج گل قرار داردسرش 

بااما  و خشن او . شده استتصوير هراكلس به صورت ايستاده نشان دادهو در پشت سكه،است لباس زمخت
خط،هاي دمتريوس هاي سكه كي از ويژگيي و كهروشتي است كه جلو هاي وجود ها خاصي به سكهة يوناني

كه برهنهو در حاليقرار داردت هاي مسي سر شاه در سمت راس در سكه.)Whiteead,1914:5( بخشدمي
و انتهاي گرز بر روي دوش چپشاست، تاج بزرگي بر سر دا آپولونةر پشت سكه چهردواست گرفتهقرار رد

لكه مصور شده  و سرش نوراني در اين تصوير و روبرو ايستاده در اين آپولون. استباس كمي به تن دارد
و در دستش كماني دارد، دست راستش را باالتصوير  و دست چپ او به طرف پايين آويزان است چه اگر برده

هاي اوتيدموس هاي او از جهتي شبيه به سكه سكه،است هاي متفاوتي استفاده شده ها از نمونه در سكه
مي اشدبيم خ دهدو اين امر نشان .)Jenkins,1954/19:15(ند انواده هستكه آنها از يك

و خرطوم توانيم هاي اين دورهبا بررسي سكه و الگوهاي هندي چون سر -در سكهرا فيل وجود نمادها
شرقي مناندر در بخش.حاكميت دربار باختر در هند با حكومت مناندر ادامه يافت.نمودمشاهده هاي باختر

اوةهاي دورضرب سكه.دندشآن داردهعهشانو فرزند همسرهاكه بعددادسند حكومتي را تشكيلةرودخان
اس شاهان اول به كلي با ط.تباختر متفاوت سشوديمديده زير كه در تصوير وريبه دوكه، زبانه ها به صورت

از. دهديمخبر باختردر دربار يافتن آنهاترسميويمحليها زبانيابي راهاز تا حديكهاند شده آراسته
بابي تصوير زنان دربار در سكهيااين دوره راه هايويژگي ها تصوير خدايان يوناني در پشت سكه ها است كه

. اندتلفيق شده

و روند ضرب آن در دور.4 و سقوط حكومتةسكه  اضمحالل
اُكراتيدس به عنوان پادشا مياسته باختر بعد از دمتريوس كامالً مشخص شده جايگاه اوو نشان دهد كه

و دمتريودبرخي معتقكه حاليدر؛دگونه خويشاوندي با اوتيدموس ندارهيچ .تاسس ند او فرزند الئوديسه
اُكراتيدسس و پادشاهي مهرداد اول اشكاني با لطنت م.ق 160- 135يها سالبين)ششمين اشك(سلطنت

مهرداد.گرديدمواجه طلبي مهرداد اول اشكاني با موج جديد از توسعهباخترن دوراايندر. بود مقارن در ايران
از حكومت به قلمرو كردن دست غاصباول به بهانه حمايت از دمتريوس شاه مقتول باختري به منظور كوتاه

تصوير مناندر

يونانيخط

سربند شاهي
خط كهروشتي

خداي يوناني

عالمت شاهي



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيباستان مطالعات/108  1392پائيز

س.باختر حمله كرد اُكراتيدس شواهدي دال بر ضرب . وجود داردفتوحات هندي كه در در زمان پادشاهي
كه بعد از طوريبه،اُكراتيدس توانست قلمرو خود را از منطقه پاراپاميزاد به طرف مرزهاي هند گسترش دهد

و شواهد تاريخ)Strabo,1961/2 :253(.تثبيت نمايدباختربرراخودو سروري ادتيسمدتي  يبنا بر اسناد
و پارت خود را براي دو شاهنشاهي بباختر هاي متعدد دمتريوس در رگيريد.دسكاها آماده كردنا جنگ

بنيهمچني دفع ساير مدعيان حكومت، جنوب برا درا مقابله و موج حمالت سكاها درونييهايريدرگشمال
و اغتشاشات حاشيه راو تواناييقدرت پيشازتا باختر بيششدموجب اي دربار كه از دست بدهد خود و زماني

و اضمحالل قرارر باخت حكومت،به قدرت رسيداُكراتيدس .داشتاز ديدگاه دور تمدني در مرحله سقوط

اُكراتيدس سكه اسهاي زيادي در نزديكي كوه از هايي كه در شمال يافتكهس.تهاي پاراپاميزاد پيدا شده
اشده بهبر سر راه تجاريا از آنه شماريكهاي هستند هاي نقره ساساً سكه، و دستشرق به غرب آمده است

به كابليها كوهنزديكي همچنينو» قهندز«يا)Kunduz(»كهندز«ةها از منطق بخش ديگري از اين سكه
ميبه آنهاد كه تعدا- مسكوكات مسي يشترب.آمده استدست  بگرام كشفةاز منطق- رسدبيش از صد قطعه

ميشواهد سكه.)Wilson,1842:237( شده است كال نقرهيها در سكه دهدشناسي نشان و مسي، شاه خودهاي
و در پشت سكه سربازاني  بااند در حال حمله تصوير شده سواركاربر سر دارد بر.همراه شده استاي نوشته كه

و همچنين سكه هاي كوچك نقره روي سكه همانند كاله(هاي كوچك مسي سربازان با كالهي دراز اي
ط-اسقفان ميدر حال حركت نشان) ياريا  ,Browne()5(يا هاي نقره بر روي تعدادي از سكه. شوندداده

و در پشت سكه تصوير آپولونهشاه به جاي اينكه كال)212 :2003 خود بر سر داشته باشد سربندي بر سر دارد
و نوشته و به زبان يوناني بر روي سكه نقر قرار گرفته -(.شده است اي به صورت عمودي به دو خط

Wilson,1842:237 (سربازاني با كالهي شبيه كاله تصوير ها همان سر را دارند، اما تعدادي از اين سكه
بركه از شواهد سكهچنان. است شدهدر پشت سكه ضرب) مثل طيار(ها اسقف ياديآيمشناسي ، اين نوع كاله

اُكراتيدس اول مورد استرادخوهكال اسدادفاده قراراُكراتيدس دوم پسر اُكراتيدسةدوريها ساخت سكه.ته
كه؛استتر متفاوتباختر شاهان هاي سكه ساير نسبت به تقريباً وب،از لحاظ عنواناين سكه چرا زرگي

بهر طلبي حكومت باختنشان از روند توسعه،كالهبه همراه سربازان وجود همچنين  و گذر از مرحله ثبات
و گستمرحله پيش  نخستينتا زماني كه با)Chase 1948/46:41 -Jenkins,1954/19:15(. داردرش مرزها روي

اُكراتيدس در هند برخورد نشده بود، سكه مدوش گونهچيههاي و اُكراتيدس ركي از توسعهااهد و پيروزي طلبي
مي.در هند وجود نداشت و نوشتههاي هند ها با ويژگي توان دريافت كه اين سكهبا بررسي اين سكه هايي

مي شده استمتعدد ضرب  كه با سقوط دانست ها از هر حيثاوج سكهةدوررا اكراتيدسة توان دورو در اصل
ميهاي ها ويژگيسكهتمامي دولت او  اُكراتيدس تصوير،اي نقره هاي در سكه.دندهاختصاصي خود را از دست

تصوير شاه

كالخود

سربند

خط يوناني
سواركاران

 عالمت شاهي
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وت به صور ح برهنه كهدر بر الي ش داردسر تاجي ميچنان اي، هاي نقره در سكه.ده استمصور شود، كه ديده
آنكهمصور شده است خوديهكالباسر شاه در سمت راست  و شاخه همراهب معابدطرحي از بر روي گوش

درو اند ها مصور شدهسكهساير سر شاه مانند تصاوير ديگريها سكهدر. داده شده استنشان يك گاو نر 
سر شاه در سمت راست قرار ديگراي هاي نقره در سكه. حمله وجود داردةكاران آمادسوارتصويرها پشت سكه

و يك لباس خشن بر تن دارد و شاه فقط يك كاله بر سر پشت سكه تصوير آپولون به صورت روبرو، دارد
ازاي ديگر نقره سكةدر. دهدايستاده را نشان مي و مادرش در يك طرف سكهت،اُكراتيدسي در صوير پدر و

و سكه)Babelon, 1887:81(.طرف ديگر تصوير خودش مصور شده است اُكراتيدس به صورت گرد هاي مسي
كال،اندضرب شده متوسطةدر انداز و سر شاه در سمت راست سكه واقع شدههبر سر شاه و خودي قرار دارد

واشدهتصوير) طيار(در پشت سكه سواركاران در حال حمله با كاله اسقفي معموالًها از اين سكه برخيرد ند
مي نوشته اس وع ديگر از سكهن.)Wilson,1842:238( شود هايي ديده اُكراتيدس چهارگوش رد.تهاي مسي

-شدهريو در پشت سكه سواركاران در حال حمله تصوقرار دارد سر شاه با تاج در سمت راستهااين نوع سكه
حداست شده سكه در منطقه بگرام پيدا چهار قطعه از اين نوع تعداد.ندا و ميزان فعاليت شهر كه تا ي اهميت

و اندازه متفاوت ضرب،شكل،ها ها در نمونه اين سكه.دهديمنشان را بگرام در اين دوران .نداشدهالگو
بر سكهدر اُكراتيدس، شاه كالخودي و در هاي چهارگوش و تصوير شاه در سمت راست واقع شده سر دارد

كه شاه در حالي كه ايستاده است دردستش شاخهپشت سكه  در نشان پيروزي اي از نخل خرما وجود دارد او
چپ سكه طرف ديگردر. جنگ است مصور شده سر يك فيل،در قسمت پايين در زير پاي اكراتيدس سمت

بهسكه.)Wilson,1842:238,239( است اُكراتيدس تا حدي اوضاع پايان هاي ي حكومت يوناني دست آمده از
هاي آن را در تمامي مرزهاي كشور منعكسو تا حدي درگيري دهديمو شرق را نشان باختر در غرب

اُكراتيدس ظهور چهرهاي سكهيكي از ويژگي. سازديم معموالًوستاهازنان دربار بر روي سكهةهاي عصر
و در طرف ديگر آن است كه در يكي از آنان تصوير زنان درباسكه به صورت دو تصوير خدايان تصوير ري

ي. شوديوناني متجلي مي مي رأسعني هليوكلس در بعد از مرگ اكراتيدس فرزند او كه چنان.گيردقدرت قرار
به؛است برخوردار زياديهاي سياسي آشفتگيازر حكومت باختدر اين دوره آيدمياز مستندات تاريخي بر

شاطور بايتوانهي كه .اختر را نداردحل مشكالت
با با و همچنين آن از قبيلو بررسي ابعادهاتحليل ساده سكه نگاهي كلي به اوضاع باختر در اين دوره

و زبان اندازه، معيار سكه شكل، جنس، طرح، نوع، ةگفت حكومت باختر در اين دوران به مرحل توانيمها، خط
و سقوط تمدنةپاياني كه در نظري دو نوع اسالفش همانند هليوكلساز.زديك استن،مطرح شدههاظهور

از.باقي مانده استسكه  و دسته ديگر ها نقره سكه اين يك دسته .دهستنهمراه نوشتهبا است كه مسي اي
سكك و تميزي كلمات نقرهةلمات روي و بر روي يكي از سكه مسي به درستي نامي اي، هاي نقره اي نيست

 ظاهراًو كلمه از لحاظ لغوي داراي معني مبهمي استناي نوشته شده است،)Lisiasa(»ليسي آسا«ظاهراً 
.چه منظوري به كار گرفته شده است مشخص نيست به
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اُكراتيدس خاموش هستند به سكه. منابع در مورد هليوكلس با عنوان جانشين مانده از هليوكلسيجاهاي
و دسته ديگر هاي نقره يك دسته از سكه:شوند در كل به دو دسته تقسيم مي در؛مسي هستندهاي سكهاي

كال هاي نقره سكه و سربند در سمت راستهاي سر شاه با ستصوير شده است خود وو در پشت كه تصوير مرد
اس زني وجود دارد كه و نيز لباس آنها از چرم بيبسيارها ين سكها.تسربندي بر سر ندارند و نظير زيبا

و لباس چرمي يا كتانابسر شاه در سمت راست.دهستن ويتصوسربند به صورت در پشت سكه زئوسر شده
ودركهيدرحالروبرو ايستاده  و در سمت راست آن حلقه عصادست چپش يك نيزه اي نوراني قرار سلطنتي

درسهليوكلساينقرههاي نوع ديگر از سكهدر. دارد و تصوير شاه و قرار گرفته سمت راستر شاه با سربند
و در دست ديگرش حلقهيكدر،كهحاليدر،استتصوير زئوس مصور شده،در پشت سكه اي دستش نيزه

جالبي ضرب هاي چهارگوش او است كه به شكل هاي ديگر هليوكلس سكه از جمله سكه. داردقرار نوراني
و در قرار گرفتهو لباسي گشاد در سمت راست شاه با سربندواست اي متوسطها در اندازه اين سكه. اندشده

.پشت سكه تصوير فيلي در چپ نقر شده است
و پشت سكه هليوكلس، مسي چهارگوشيها سكهدر تصوير فيلي در سمت راست سكه ضرب شده
درتصوير شاه در يك طرف.است تصويراز خالي وو به خط استيطرف ديگر تصوير خدايان يونانو يوناني
و كهروشتي تزئخط شتي يا به كهرو اسهندي طالسكهبا تضعيف حكومت باختر در اين عصر.تين شده ،هاي

و مس كمبه سكهرا تدريج جاي خودبهنقره و شكل تريارزشهاي مصورو گردها از حالت گرد به نيمآندادند
ومصور همراه گوشبه تدريج به صورت چهارو تغيير يافت با نوشته  و صيقل داده لي بدون با نوشته ظرافت

و نوشته شدهن .تغيير شكل داد،فقط به يك عكس مبهم بسنده شده استكه درحاليو عاقبت بدون تصوير
دور عد از حمله سكاها به باختب و و اسالفش چون همسر روند ضرب سكه در متصرفات هندي مناندر

و دو  آيدميبرشناسي از شواهد باستانكهيطوربه)Jenkins,1954/19:15(، ادامه يافتم فرزندش استراتو اول
.گرديد پاياني حكومت يوناني باختر با افت محسوس از تمامي جهات مواجهةدر دورها سكهاين

)Gupta,1968:350(

 استراتو اول-هاي اواخر دوره حكومت يوناني باخترسكه

 هاي استراتو دومسكه

تصوير شاه

 سربند شاهي

خط يوناني

حلقه نوراني

عالمت شاهي

نوار حاشيه

به صورت چهارگوشهاسكه و تصويربه همراه نوشتهاسكه ه

و تصويرهاسكه به همراه نوشته

به صورت چهارگوشهاسكه
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 نتيجه.5
ميسكهبا بررسي اجمالي و توسعه سكهو تحوالت اقتصادي، سياسيتوان دريافت، ها ها اجتماعي در روند رشد

ازس. داشته استسزاييبهتأثير و به شكلاختار سياسي حكومت باختر بعد و ثبات گيري هر قدر رو به توسعه
مرود، طرح، نوع، جنس، شكل، اندازه دنبال آن رو به كمال مي و عيار سكه، ميها، خط ، يابد زبان آن تغيير

اُكراتيدس اين تحول در سكهچ و مي نانكه در دوران اوتيدموس، دمتريوس بهترين نمونه.شود ها به خوبي ديده
ميةهاي بسيار زيبا در دورها با طرحسكه نوع از اين يابد كه نشان از حاكميت مقتدر دوم حكومت باختر ظهور

و امنيت اقتصادي  و سقوطةنظريبا تا حدي اين رويهكه به طوري.داردو ثبات سياسي باها تمدنظهور
مي امر اين.مطابقت دارديبنيتوسير خطيون خلدوالگوي نظري دوري ابن و دهد كه جامعنشان ة ساده

و تأ و حكومتثر از ساير تمدنابتدايي باختر با تأثير مهدشل ده مبدبه جامعه پيچي ها ها اتسسؤو نياز دارد تا
و جديدي ساختارو بنياد از.كمال هدايت نمايند سويبهراآنهاي حكومت را تغيير دهند چنانكه بعد

و اجتماعي ساختاردرهاو آشفتگيسياسي مرجواُكراتيدس با ظهور هرج و همچنين با حمله سكاها، اقتصادي
و واليات جدايي هاي داخلي،درگيري و سكهيابميتغييرهاسكهرحطو جنس نوع،،شكل،طلبي اياالت ازد ها

وحالت گرد به صورت نيمه مي چهارگوش بعدها گرد به فلزات بها گراننوع فلزات از فلزاتودهند تغيير شكل
بيپايين و مسدست مي ارزش چون و انداز كندتغيير به سكهةو شكل و از متوسط ها از بزرگ به متوسط

و نگارتر كوچك بييبه زمخت،و ظرافتو از حيث نقش مييريختو هكبه طوري.دنكنو ناهموار سوق پيدا
گاهي،ناهموار كوچك، زمخت، ناخوانا،به صورت هايييوناني باختر سكه ها در دوران پاياني حكومت سكه

و همسران درباريـ گاهي دوتصوير،تصويراوقات تك و گاهي گاهي،ـ شاه و گمنامريتصاوفقط سر شاه
خط از لحاظ نگارشيو،مهمب باو گاهي بدون - كه تا حدي بيان كننديمظهور پيدا آشفتگي در خطوط گاهي
پكارايي حكومتناگر كه،سطح درآمد مليآمدن ايين، و توليد ثروت است افول اقتصادي، عدم رشد نقدينگي

اُكراتيدس در سطح هاي دوران ديودوتوس اول، ديودوتوس دوم، اوتيدموس، دمت در مقايسه با سكه و ريوس
.مي گيرند تري قرار پايينبسيار 

 نوشتپي
و هر سكه سه درهمي4/2به اين معني كه هر سكه يك درهمي.1 .گرم وزن داشتند8/9گرم
.خداي آسمان در اساطير يوناني.2
 پهلوان اساطيري يونان.3
 سردار سپاه باختر.4
و سنگيني سكه.5 د هاي نقره وزن و برخي معتقدند كه اين وزن بين گرم ارزيابي كرده 75/233ر حدود اي را 73/3اند

و برخي ديگر آن معادل مي55/7گرم .دانند گرم

 منابع
عابن خلدون .نشر كتاب ركزموه بنگاه ترجم تهران،ترجمه محمد پروين گنابادي،،مقدمه.)1345(.نبدالرحم،

پ آ.)1374(.لبرنارد، يرزادي،، ترجمه صادق ملك شهم)ي آسياي مركزيها تمدنتاريخ(سياي مركزي، قلمرو يونان در
.هتهران، وزارت امور خارج



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيباستان مطالعات/112  1392پائيز
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