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 This article is the result of theoretical and preliminary studies of 240 Shekel (Siglo) coins of the 

Achaemenid Empire. This valuable collection was obtained by the police of Mazandaran 

province in 2010 from antique smugglers in Amol city. Currently, these very diverse and 

valuable coins, which were discovered from a place in the south of Iran and near the port of 

Assaluyeh, are kept in the Museum in Sari city. Because documenting coins in museums was 

limited to basic recordings, we had the opportunity to document all the coins in the collection 

for library studies and comparisons. Documentary of coins was done by measuring, weighing, 

hand drawing, computer drawing, photography and scanning. After this stage, the main 

questions and objectives of research were posed. Preliminary studies and comparisons 

confirmed the attribution of coins to the Achaemenid period. Also, the initial results of the 

documentation, that's mean examining the details of the image of the coins, including the crown, 

clothes, weapons, body shape and face details, showed differences in their minting and made it 

possible to compare them with referable samples. Although in this study, some materials have 

been proposed to confirm the authenticity and dating and identify the time range of the studied 

coins, nevertheless, accurate determination of their authenticity and scientific chronology will 

be possible after more accurate experiments.Coins were invented as a result of the development 

of societies and the economic needs of human beings. The first coins were minted by the Lydia 

government. Cyrus the Great, recognized the need to use it, but Darius I minted gold and silver 

coins for the first time in Iran. The gold coins were called "Darik" and the silver coins were 

called "Shekel" ) Siglo (. Shekel is a silver coin weighing 5.60 grams. During the Achaemenid 

period, four types of coinage were minted: 1- Imperial coin 2- Satrap coinage 3- State coins 

with the image of the emperor 4- Local coins or non-Iranian lands that were under Persian rule. 

Imperial coinage have no writing; Therefore, their classification needs to be carefully studied 

and compared with similar samples. The collection studied (Shekel), are under the group of 

Achaemenid imperial coins. Since the preliminary studies of this collection were very necessary 

to introduce it to the scientific community, so an attempt was made to make a comparative study 

of the coins of the Mazandaran Museum with the most important coins found from the 

Achaemenid period. Coins were studied and documented by referring to reliable sources. In this 

regard, for comparative studies based on comparison, the characteristics of coins including the 

appearance of persons on the coin, decorative motifs, Type of clothing and individual 

symptoms, with similar cases were considered. This almost tedious process eventually led to the 

creation of a framework for classifying the coins in question. Since the method of documenting 
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these coins in the museum was limited to the initial recordings, due to the importance of the 

subject, we had the opportunity to conduct detailed studies to address the main questions and 

objectives of this study. The comparisons made on the coins of this collection confirmed their 

authenticity and attribution to the Achaemenid period, and the work of documenting showed the 

difference in their minting.At first, all the study documents, including the history and economic 

system of the Achaemenid kings, as well as sources about their cultural works, such as reliefs 

and seals, were collected. The oxide-coated sample was then purged. The oxide layer was then 

removed from the surface of a number of coins. After this step, the weight of the coins was 

measured with a digital scale and their diameter and thickness were measured with a caliper. In 

the next step, the back and front of the coins were photographed with a digital camera and 

scanner, and then they were technically drawn manually with the help of a computer. If the coin 

shapes were not obvious due to wear and tear, clear images were created with the help of 

Photoshop and inverter software for more accurate design. (Figure 1). These coins are very 

simple and the main focus is on the image of the king. The king is armed with a bow, spear or 

dagger in these coins. With the exception of rare cases, there are depressions on the back of the 

coins. Sometimes signs and symbols are engraved on the back and on the coins (Figure 

8).Achaemenid coins, while simple and similar, have a great variety. Different sources have 

dealt with their different types and forms as much as possible, but considering that a number of 

coins in the collection of the Mazandaran Museum in the city of Sari did not have known and 

completely similar examples, Therefore, they were studied, separated and compared with 

samples that had the least details in common. From the studies and comparisons made with the 

samples of other Achaemenid coins, results were obtained that created suitable grounds for 

identifying and classifying the coins of the Mazandaran Museum. Summary table attached, 

Comparison of Achaemenid coins of the collection with other coins discovered (Table 1). 

According to this research, 240 coins belonging to Achaemenid kings have been identified. 

Recognition of the amount and purity of coins, which is a good criterion for determining the 

authenticity of coins, was not tested in this study, but the weight of coins, which is usually the 

standard for mints, was tested. The weight of coins of Mazandaran collection is determined with 

an average of about 5.60 grams, which is the standard weight of Achaemenid coins. The results 

of studies have shown that among this collection, there are coins that are similar to known 

examples. Also, there are coins that do not have similar patterns. This study provided an 

opportunity to examine the details of the image of coins and compare them with other samples, 

to classify them and attribute them to one of the kings who owned the coin. shekel coins have a 

great variety in terms of the image. In other words, the coin of a king has been in different 

details, which has created different types. The reason for this diversity may have been the 

existence of multiple mints or the lack of oversight of coin makers. A number of these different 

species have been identified and introduced in the study collection in Mazandaran Museum One 

of the reasons for the value of the silver coins studied is that they are a collection. This 

collection, as a time capsule, introduces a time range with a specific beginning and end. In total, 

the coins of the seven kings have been identified from the coin-owning kings in this period. In 

this collection, from Darius I, which basically has three species, one species (Figure 8), from 

Xerxes, which has two different species, one species (Figure 11), from Artaxerxes I (Figure 14), 

Darius II (Figure 16) and Young Cyrus, one species (Figure 18), from Artaxerxes II, three 

species (Figure 22, 23, 24) and in Finally, two types of coins have been identified from 

Artaxerxes III (Figure 25, 26). According to the information obtained, the period of the study 

complex was related to the years 522 to 338 BC, which covers about 184 years of the 

Achaemenid Empire. 

 

Keywords: Achaemenid’ Shekel ) Siglo ( coins, classification, dating, Mazandaran museum. 
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 مازندران فرهنگی میراث کل
سامان سورتیجی   

.ايران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد شناسی باستان دکترای دانشجوی  

 1نیکنامی الدین کمال

 .تهران، ايران ی، دانشگاه تهران،شناساستاد گروه باستان

 هایده خمسه

 .رانيا تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،شناسی باستان گروه استاديار
 20/03/1400؛ تاريخ پذيرش: 02/12/1397 تاريخ دريافت:

 چکیده
با  ۀهخامنشی است. اين مجموع ۀشِکِل شاهنشاهی دور ۀسک عدد 240 تعداد ۀهای اولی بررسینظری و  ۀاين مقاله، محصول مطالع

در شهر آمل و از قاچاقچیان آثار تاريخی که در  1389در سال موقع ضابطین انتظامی و قضايی مازندران،  اقدام به واسطۀ بهارزش، 

از يک مکان از جنوب تماماً بسیار متنوع و با ارزش که  ۀاين مجموعاز  بودند به دست آمده است. در حال حاضر خريدوفروشحین 

 آنجايیاز شود. استان مازندران و در شهر ساری نگهداری می ۀدر مخزن گنجین، ايران و در حوالی بندر عسلويه کشف شده است

های ابتدايی محدود بوده که توسط امین اموال موزه انجام مان تنها به ثبت و ضبطمسکوکات تا اين زسازی اين مستند که

ای شامل توزين، طراحی با انجام مراحل مختلف مطالعات کتابخانه تا پذيرفت، لذا نظر به اهمیت موضوع، اين فرصت مهیا شد

اصلی و اهداف اين پژوهش فراهم  سؤاالتسازی مجموعه و طرح مستند ۀای و نیز عکاسی و اسکن، زمیندقیق دستی و رايانه

 ۀو نتايج اولی تأيیدهخامنشی را  ۀهای اين مجموعه، انتساب آنها به دور بر روی سکه گرفته انجامهای  بشود. مطالعات اولیه و مقايسه

ها  در ضرب آن ره و همچنین تفاوتاجزای چهو شامل تاج، پوشش و لباس، سالح، حالت بدن  ها سکهسازی، جزئیات نقوش مستند

گذاری و تاريخاصالت و  تأيیدهای قابل ارجاع را فراهم ساخت. اگرچه در اين پژوهش مطالبی در با نمونه را نمايان و امکان مقايسه

اری علمی ی مورد مطالعه پیشنهاد و ارائه شده است با اين وجود، تعیین دقیق اصالت و گاهنگها سکه زمانی ۀشناسايی محدود

 .خواهد شد پذير امکان تر دقیقهای  ها پس از انجام آزمايش آن

 .مازندران ۀگنجین ،گذاری تاريخ، بندی طبقههای شِکِل هخامنشی،  سکه :کلیدی هایهواژ

 مقدمه. 1

به کاال  کاال ۀمبادل در قالب شان یاقتصادهايی که فعالیت در راستای نیاز آن و جوامع پیشرفت ۀسکه در نتیج

شده  ضرب یلید توسط دولت هانخستین سکهرا مبنی بر اينکه  هرودتنظر  ان،شناساکثر سکهبود، ابداع شد. 

 یهاه ضرب سکهب نخستین پادشاهی بود که ،داريوش اول . در ايران نیز(75:1380،هرودت) قبول دارنداست را 

« لکِشِ»يا « درخم»را  های نقرهسکه و «دريک» اين دوره را یطال یهاسکه .است هاقدام نمود طال و نقره

ها، بندی آنلذا طبقه ؛است ضرب تاريخ، فاقد خط نبشته و یهخامنششاهان  یهاسکهدانیم که  می. نامندمی

 های مشابه دارد.نیاز به بررسی دقیق و مقايسه با نمونه

-قاچاقچیان اموال فرهنگی رمجازیغکاوش  محصولشود، ها پرداخته میکه در اين مقاله به آنهايی  سکه   

ها است. هر چند که آن دوفروشيخراقدام به موقع ضابطین انتظامی و قضايی به منظور جلوگیری از  وتاريخی 
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 240 است تعدادشده ساری  ۀموز ۀشِکِل که تحويل مخزن گنجین ۀعدد سک 276 مجموع از  در روند تحقیقات

باری است که در ايران، اين نخستین با اين حال شدبرای مطالعه انتخاب  ندکه کیفیت بهتری داشت هاآن از عدد

صورت  ای ، مطالعهاند آمدهدست  بهواحدی هخامنشی که از مکان  ۀهای شاهان دوربر روی اين تعداد از سکه

مربوط به يک مجموعه بوده و از نقطه نظر زمانی، معرف  همگی های مورد بررسیسکه آنجايی کهاز . گیردمی

از اهمیت بااليی  تواند میها  سکهپژوهش با توجه به تنوع اين از  حاصلنتايج  هستندآغاز و پايان مشخصی 

 .باشد برخوردار

و  شده واقعمورد اقدام ها  اداری آنثبت و ضبط  منظور بهمقدماتی و  صورت بهفقط متنوع  ۀمجموعچون اين    

ها  آن گذاریبندی و تاريخبه منظور تعیین اصالت، طبقهمطالعاتی ، اولیه ضیضدونقهای به غیر از کارشناسی

جايگاه تواند در تشخیص  علمی می بندی طبقهارائه يک  معرفی و منظور بهحاضر  ۀمطالع ،ه استصورت نپذيرفت

مانند وزن، فرم تاج هايی مؤلفهاز  بندی طبقهبه منظور مطالعه و  واقع شود. در اين پژوهش مؤثرآنها واقعی 

منابع مختلفی  و آرايش ريش و مو گونه و اجزای چهره شامل بینی،و ، سالح، حالت بدن لباس شاه، پوشش و

 استفاده شده است. ،معتبر است شناسان تحلیل سکهبررسی و  محصولکه 

 موضوعادبیات  برمروری  .2

سکه گرفته شدده   یيعن (Nomisma) یيوناناز کلمه  ،تحول آن ۀيا تحقیق دربار (Numismatics) یشناس کهس 

احتمداالً بازرگاندان مهداجر     ،یاولدین پادشداه لیدد    (Gyges) ن هفتم پیش از میالد در زمان گید  در قر است.

شبیه به لوبیايی بزرگ، از يک طرف صداف   یها اين سکهضرب کردند. ها را  سکه نخستین (Mycenae) میسنی

بردندد و شدکل    یبده اهمیدت سدکه پد     کم کم یخطوط غیر منظم بودند. پادشاهان لید یو از طرف ديگر دارا

 یاشدکال زيبداي   (،ق. م 549-561) (Croesus) کدرزوس  ۀسدک  یکه رو نحوی را اصالح کردند؛ به  آن یروتصوير 

 قرن يک ،کرد فتح را باختری صغیر آسیای ،ریکوروش کب که یزمان (.9-10: 1349)اعظمی سنگسری، کردندايجاد 

 لهیوس به کرزوس اينکه از پس .داشتند آشنايی و اهمیت مبادالتی آن سکه با ضرب يونانیان ،آن از پیش نیم و

 میدان  از را اختراعدی  چندین  نیدز  کدوروش د و نشد  داده تغییری ها سکهضرب  ۀنحو در ،رديدگ مغلوب ايرانیان

داريوش ترتیب صحیحی برای تنظیم عايدات مملکدت و تناسدب ثدروت در    در زمان  .(1 :1388 )بابلون، نداشتبر

 . وی(62: 1370)بیانی،صحیح اداره شود  قصد داشت سرزمین وسیعش تحت مقررات، با روشی او ؛شد نظر گرفته

نخستین شاهی بود که ضمن ، (251: 1357)اومستد، پهناور خود  سرزمینبا درک صحیح نسبت به وضعیت مالی 

اقدام کرد. بده عندوان    خود شاهنشاهیهای  سرزمینهای معتبر در تمامی اصالح واحدهای وزنی، به ضرب سکه

« چدارک »و « حدالورو » پدنج برابدر  « داناکده »گدرم،   21/0 تقريبداً  (Halluru)« حدالورو »آن  تدرين  کوچکمثال، 

 (.15-14:1329)مصطفوی، وزن داشته استگرم  10/2 تقريباً

و خارج از آن  شاهنشاهیدورترين مناطق  ورود مسکوکات به تجارت موجب گشت تا معامالت و بازرگانی با

 :استشده هخامنشی، چهار گونه سکه ضرب  شاهنشاهی(. در زمان 209: 1386)گیرشمن، يابد بیشتری رونق 

هدای   های محلی يا سرزمین سکه -4ايالتی با تصوير شاهنشاه  ۀسک -3ها  ساتراپ ۀسک -2شاهنشاهی  ۀسک -1

ر و سدیم  ز ندوع در دو  مسکوکاتاين  (.147: 1388و هراتیان،  یمحمودآباد) ها بودندپارس ۀغیر ايرانی که زير سلط

و ( 41: 1358 )دانددامايف،  شدت گرم وزن دا 40/8و  از جنس طال ،دريک :اند شده یم ضرب «شِکِل»و « دريک»يا 
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 اسدت  اقتبداس شدده  « یسدکه شداه  » یبه معن« داريوش»يا « دارا»از نام  نیز (Daric)« داريک» ۀکلم احتماالً
 .(9 :1349 ،)اعظمی سنگسری

 با درخم نامه ب مضخی و مدور يا تقريباً و عدسی شکل فلزیقطعه  صورت بهای  هنقر یاسکه ،لکِشِ    

 رايج شد. «لسیکِ» يا (Shekel) «لکِشِ»با نام  جيتدر به کرد و ضربآن را  اوّل داريوشو  بود گرم 60/5وزن

است  گرم 60/5حدود وزن میانگین ز جنس نقره و موسوم به شِکِل باا در اين پژوهشمجموعه مورد بررسی 

، کيچهار، به ترتیب سه يک اين سکه تر کوچک تقسیمات د.نگیر قرار می هخامنشیهای  زير گروه سکه در که

 6000و نقره مین يک يا دريک 5 معادل لکِشِ 100، دريکيک ل معادل کِشِ 20.است دوازده يکشش يک و 

گفته شِکِل  ۀدر خصوص وزن و وجه تسمی (.11تا 6: 1388)بابلون،  است تاالن يک يا دريک 300 معادل لکِشِ

واحد  ،و شِکِل اند هنام گرفت« سیکل»گرم،  60/5ها تحت تأثیر سیگلوس يونانی، با وزن که اين سکه شود می

ها را برای که وزن سکه پارسی« منه»اساس اين نظر بر  (.148: 1388آبادی و هراتیان،  محمود)است بوده ها  آنوزن 

در مصر روزگار  (.77: 1365)بیات، کرد، شکل گرفته است گرم محاسبه می 36/8گرم و برای نقره  7طال 

محققان ايرانی نظیر (. 90: 1359)ايوانف،اند نه واحد پول ، واحدهای وزن بوده«کرشه»و « سکل» هخامنشیان،

« سیکل»را تحت عنوان ها  آن شود میهخامنشی  هنقر ۀسخن از سک هر جابیانی نیز  هپیرنیا، بیات و ملکزاد

را معادل « شِکِل»و « سیکل»نظر کسانی همچون داندامايف، فرای، بابلون و ديگران را که و   اند معرفی کرده

 . (157-156: 1388و هراتیان،  یمحمودآباد)دانند. اند را درست نمی هخامنشی دانسته ۀنقر ۀسک

 تحقیق اجرای روش. 3

ت ااز مطالع ،ها اهری سکهعالوه بر تحقیقات کالسیک و از روی مشخصات ظ معموالً مطالعات امروزی،در 

ها استفاده  تشخیص عیار و تشخیص اصالت آن ها، يابی سکهءآزمايشگاهی نیز برای مقاصد مختلفی مانند منشا

تخصصی  ۀشناسانی که در حوز کشف اين تعداد سکه برای محققان و باستان که يیآنجااز شود.  می

و معرفی سريع انتشار اولیه لذا  ،رسد می به نظرای قابل توجه  العاده خارق صورت بهکنند  شناسی کار می سکه

های خود  به شرح يافته طريق مطالعات فیزيکی و ظاهری، از حاضر ۀمطالع دهد. در اولويت قرار میرا  ها آن

مدارک ابتدا  فعلی کند. در رويکرد ها را به تحقیقات آينده واگذار می پرداخته و تحقیق آزمايشگاهی سکه

شناسايی آثار مادی آنان مانند نظام اقتصادی و شامل  هخامنشیان شاهنشاهی ۀمطالعاتی از جمله تاريخچ

گیری که به دلیل قرار هايی نمونهبه  آنپس از  و گرديده است آوری جمعمهرها،   ، مهرها و اثرها ش برجستهنق

اقدام به اکسید زدايی نموده  و پرداخته  شدنداکسید پوشیده  ۀالي ازمفرغی  در ظرف و يا در مجاورت اشیاء

. پس از اين استفاده شده است مکانیکیسپس  و یضماد گذار ۀبه شیو از طريق شیمیايی است. در اين روند

. در گیری شد کولیس اندازه ۀلیوس بهها  ها با ترازوی ديجیتالی سنجیده و قطر و ضخامت آن مرحله، وزن سکه

ها به طريق دستی  و سپس از آن تصوير تهیهمسکوکات با دوربین ديجیتال و اسکنر پشت و روی گام بعدی از 

 فرسودگی برای طراحی مناسب لیبه دل ،ای چنانچه اشکال سکه آمد. به عملطراحی فنی  ،رايانهبا کمک و 

تصاويری منفی و واضح شبیه به  ،(invert) افزار فتوشاپ و فیلتر اينورت کمک نرم  ابتکاری و به ۀگون  نبود، به

 نقاط نامفهوماين تصاوير،  به کمکو  ايجادها  عالئم و نشانهنقر  مخصوص های سمبهو ها سکه نقش قالب سر

عالمت  700، حدود ها سکه بندی نقوش تفکیک و طبقه ۀدر نتیجشايان ذکر است  .(1)تصوير است دهاصالح ش
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ها  به آن به شکل جداگانه در مقاالت بعدی کهشد  یمستندسازنیز  متر یلیم 3حدود  میانگینابعاد  با  و نشانه

    .شود می پرداخته
 

 
 

 شده است. هینقوش ته تر قیدق ییشناسا یبرا invert لتریفتوشاپ با فمحیط که در  یرینمونه تصاو -1 ریتصو
Figure 1- Sample images taken in Photoshop with invert filter for more accurate identification of 

images. 

 ی شِکِل هخامنشیها سکه یشناس سبک. 4

مسلح به نیزه و خنجر بسیار ساده و تمرکز اصلی بر روی تصوير شاه کماندار يا  (Obverse) هاروی اين سکه

ها و بهره کافی در مراحل طراحی، تراش سرسکه ۀدلیل اين سادگی عدم وجود تجرب رسد می است. به نظر

بیشتر در امر ضرب سکه و يا تنها اکتفا به تصاوير فوق به عنوان  ۀنبردن از هنرمندان مناطق دارای سابق

 نمادی از شاه بوده است.

اين »شود.  يده میدهايی نامشخص  فرورفتگی ،ی نادرموارد استثناء به (Reverse) ها در پشت سکه   

 جلوگیری برای سندان ۀبرجست قسمت معرف و متمايل سکه پهنای یسو بهيا  و زادرا طرف بهيا ها  فرورفتگی

ها، عالئم و  گاهی بر پشت و روی سکه .)tLermon, (259 :1873 «استبوده   بر اثر برخورد چکش لغزيدن از

اين امکان وجود های مختلف که به آن اشاره خواهد شد، در خصوص وجود گونه هايی حک شده است. نشانه

کاراديک  مختلف ضرب شده باشد. یها ضرابخانههايی با جنس و وزن مشابه، در دارد که از يک شاه، سکه

(Carradice)  ممکن است  که دهدمی نشان ،سبک در اساسی هایاغلب تفاوت: »سدينو یمدر اين خصوص

Carradice, ) «است نشده اثبات اين مطلب هنوز که هرچند ؛باشند  ضرابخانه ضرب شده يک از بیش ها درآن

1998a: 128). منابع اند بودههای شِکِل هخامنشی در عین سادگی و شباهت، از تنوع زيادی برخوردار سکه .

های تعدادی از سکه اند اما با توجه به اينکهها و اشکال مختلف آن پرداختهامکان به گونه نیز در حد یمختلف

ها آن ۀو مقايس ، مطالعه، لذا تفکیکو کامالً مشابه نداشت شده شناخته یها نمونهساری  ۀمخزن موز ۀمجموع

 دیبارکلی ه .پذيرفتانجام بودند، يا شبیه هايی که در جزئیات دارای نقوش مشترک و  سکهنمونه با 

((Barclay Head، وجود متحدالشکل بودن سبک و عدم را  هخامنشیی هاسکهبندی و مشکل طبقه یدشوار

پرداخته و  با دقت بیشتری به اين موضوعدر مقابل بابلون . Head), (28 :1887 دندامی هاآن روی برنوشته 

امری که بیش از هر چیز در مجموعه : نويسد. او میکند های جزئی معطوف می يافتن تفاوتبه نظر خود را 

ها و اشکال متنوعی است که در پادشاهان مختلف قیافه ،کند هخامنشی نظر را جلب میهای پادشاهان سکه

ها که در روی دريک سر اشخاصی»  :سدينو یم  شارل لنورمان.  او همچنین از قول (15: 1388)بابلون،  وجود دارد

بیشتر از  ،مستقیم و کشیده. بینی برآمدهبینی منقاری و و با  تر منظمنیمرخ با  :استدو قسم ه د بنشوديده می
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ی که تصوير شاه آن دارای يهاسکه همچنین شود و بايد متعلق به تصوير خشايارشا باشدها ديده میساير سکه

از  اين شیوه ،لنورمان نويسد، اگرچه بابلون می .ددانست را متعلق به داريوش مینیبینی مستقیم و کشیده 

: 1388)بابلون،  «ه باشیماو اعتماد داشت ۀبايد بگفت ،وجوداين با  ؛دهد یمارائه  «تأمل و احتیاط»با را  بندی طبقه

ها نام برده شد، شناسانی که در باال از آنتوسط سکه های هخامنشی که سکه بندیاين روش از طبقه  بر .(15

های شاهان نیز وارد است. به عنوان مثال به غیر از مسکوکات ساتراپی و ممالک تابعه، نمونه سکه نقدهايی

؛ اين در حالی است که امروزه است هخامنشی که توسط ايشان بررسی و ارائه شده تنها منحصر به يک گونه

. بدين ترتیب ارجاع اند شدههای مختلفی ضرب های مختلف و گونهها، سکهدانیم بر اساس تعدد ضرابخانهمی

در شود.  می تر رن اند، کم بندی بابلون قرار دادهکه اساس تشخیص و استناد خود را تنها طبقه یشناسان سکه

اين مقاله با ذکر منبع به  در و های بیشتری دسترسی داشتندکه به نمونه یپژوهشگرانتوسط ، های اخیردهه

های دوره هخامنشی مورد بازنگری قرار گرفته گذاری سکهبندی و تاريخ، طبقهها ارجاع داده شده است آن

ها را به چند شاه نسبت گاهی آنيا و  اند شدهی قائل مختلف هایآنان برای يک سکه، گونهبه عنوان مثال . است

شناسان قديم و بر اساس ارجاعات سکه مازندراننگهداری شده در های نمونه سکه ،حاضر پژوهشدر . دهند می

ی تخت آپادانااز خورشیدی  1312سال  درکه  اولداريوش های  سکه شواهدی نظیربر اساس و  متأخر

ها که ش شاهان، سادگی و پیچیدگی نقوش آنپوش ،ها آن ها، میزان سايیدگیسکهوزن ، کشف شدند جمشید

اساس منابع بر نیز به همین شیوه  ها مؤلفهديگر  بررسی شدند. ،دده نشان میزنی را تکمیلی سکه مراحل

)پوپ،  استشاه قدرت  از که نمادی «کیداريس»تاج يا بررسی  ،هاها يا پیکرهنقش برجسته ديگر مانندمادی 

 (به عنوان مثال با لباس يک بت مفرغی که دامن به تن دارد)، ها روی سکه شاهانپوشاک  معرفی (508: 1387

) 1964: 55 ,(Ghirshmanهای تاريخی مختلف گزارشيا  و(ی ساندانیس مثل اشارهandanis)S(  از اهالی

ها به آن )Quintus Curtius( کورتیوسکوئینتوس  که يیها تنه مینلیدی به شلوار و لباس چرمی و فرم 

و همچنین فرم  ( 30: 1381)تامپسون،ها و تعداد آن لباس نیچجزئیات و  Modi), (173 :1937 (پردازد یم

. دهد یماين مطالعه را تشکیل  اساس (Shapour Shahbazi, 2012: 60) ها با موارد عینی و مقايسه آن آستین

: 1355، ریضم روشن)د کر ايفا می مهمیبسیار در ارتش هخامنشیان نقش کمان که نوع  ،افزارها جن در مقايسه 

خنجر » که «شمشیر کوتاه پارسیان» يا (69: 1350)ذکاء،« آکیناکه»خنجر يا شمشیرهای کوتاه موسوم به و  (30

در ونديداد، فرگرد که نیزه و سالح کارآمد ديگر با نام  (Walser, (1965:106شود نیز نامیده می« سبک پارس

های مورد  منابع مقايسه سکه ،(46: 1382)پورداوود،از آن ياد شده است  )ارشتی(با عنوان آرشتاياشا  43، بند 17

 .دهد یمالعه اين پژوهش را تشکیل مط

  هانمونهو معرفی  یتحلیل مقایسه .5

های  آمد که زمینه به دستنتايجی  ،های ديگر هخامنشی با نمونه سکه های اين مجموعه از مطالعات و مقايسه

ع انواويژگی ضمن بیان  ادامهدر . ه استهای مازندران ايجاد نمود بندی سکه بقهشناسايی و طمناسبی را در 

 شود: می پرداختههای مازندران  مقايسه آنها با سکهبه  از شاهان هخامنشی، شده شناختههای شِکِل
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 های داریوش اوّلسکه. 5-1

 تنه میناول که شاه را به شکل  ۀگون .آمده است دست بههای مختلف از داريوش اول سه گونه سکه در وزن

سوم که شاه  ۀدهد و گون و در حال کشیدن کمان نشان می زده زانودوم که شاه را  ۀدهد، گون نمايش می

ها و  شناسان و مورخین تنها به يکی از آن های خود دارد. تعدادی از سکه در دسترا  و کمان و نیزهزانوزده 

 داند ير بريان تنها نوع نشسته را متعلق به داريوش اول میاند. به عنوان مثال، پی تعدادی به هر سه اشاره کرده

به سمت ه تاج پنج کنگربا  داريوشجهت تصوير » نويسد:او می ۀبابلون نیز در توصیف سک و (637: 1385بريان، )

 گرفتهصورت خود را در برابر کمان  ،زمین زده و به دست چپه ب ی خود رازانو ،پارسیبا لباس  است او راست

را به صورت مايل به سمت زمین  استای کروی شکل گلوله آن ای که در رأسنیزهراست دست  اباو . است

 .زده يا نشسته کند؛ فرم نیم تنه و ديگری زانو بیانی اما به دو گونه اشاره می .(253: 1388)بابلون،  «گرفته است

 ،آمده گرديی که بر پشت گردن با ريشی بلند تا روی سینه، بینی کشیده و متناسب و موهادر گونه دوم شاه 

در  یبه دست راست و کمان یازانو زده و نیزهدر روی سکه داريوش  اي ؛ و(74: 1370)بیانی،است نشان داده شده 

دوان  قديانی نیز ضمن تکرار توصیفات باال، شاه را الغر، در حالت نیمه (.43: 1393زاده، )شريعتدست چپ دارد 

مثل شناسان  برخی از سکه  .(132: 1389)قديانی،کند  ديگر، با خنجر کوتاه معرفی می ۀبا سر خم شده و در گونو 

و  ) WaggonerPrice and, 1975(، واگونرHill),1922( هیل، )Carradice,,19981987(کاراديک 

نظر  مسکوکات داريوش اول درخود، سه نوع سکه را برای  یها یبند میتقس بر اساس ،Nelson), 2011(نلسون

 اند: گرفته

 ۀنمايانگر نیم تن که ضرب سارد است. روی سکه گرم 40/5 تا 30/5وزنسکه داريوش اول با  نوع اول:   

 (3و  2تصاوير) .)Carradice, 1998:(175,196 است چپدر دست راست و کمانی در سمت  تیر دو راست،
 

 

          
  3تصوير                                                2ير وتص

  )Carradice, 1998 :(175,196 .نوع اول ،داریوش اول یها سکه :3و 2تصاویر
1998: 175,196) ,. (CarradiceCoins of Darius I, type I2 and 3:  Figure 

 

 با زانوی خمیده و در شاه راها  اين نمونه .ضرب سارد گرم 39/5 تا 30/5وزناول با  داريوشسکه دوم:  نوع   

واگونر . (4تصوير) Hill),  :1731922-(185 دهدنشان می شانه پشت در زدن با تیردانیحال خیمه

(Waggoner) ،یبند میتقسگرم که بسیار نادر است را در همین  658/3دوم شِکِل از نوع دوم به وزن سکه يک 

  Nelson), (23 :2011 کند میمعرفی  گروه در اينم شِکِل را سويک  ۀنیز سک  (Nelson) نلسونو  آوردمی

 .(6و 5تصاوير)
 

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Carradice
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Carradice
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Carradice
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 Hill),  :1731922-(185 .نوع دوم ،داریوش اولی ها سکه :4تصویر

Figure 4: Coins of Darius I, type II. (Hill, 1922: 173-185) 
 

                                      
 Nelson), (23 :2011 م شِکِل. نوع دوم.سوسکه یک  :6تصویر               سکه یک دوم ِشکِل. نوع دوم.          :5تصویر

Figure 6: One-third Shekel coin. Type II.     Figure 5: One-half Shekel coin. Type II. (Nelson, 2011: 

23)                                 
داده ب نس اولشا خشايار و هم به ولا داريوش که هم به گرم 39/5–30/5 وزنبا هايی سکه سوم: نوع   

است  رؤيتصاف و ترکش او قابل  در انتها ريش دار، ، جلوی لباس شاه، چینها گونه سکهدر اين  .اند هدش

) 151987:,Carradice( . تعدادی نیز فاقد و قابل مشاهده  چوب رأسدر  ايی گلوله نقش ، نمونهچند بر روی

  (7تصوير) .:Waggoner and riceP( 731)–715 1975, است اين نقش

                      
 (rice, WaggonerP731)-715, :1975  نوع سوم الف. ،داریوش اول یا خشایارشاشِکِل های  سکه :7تصویر

Figure 7: Shekel coins of Darius I or Xerxes, type III A (Price, Waggoner, 1975: 715-731). 

 مازندران ۀهای داریوش اول در مجموع سکه. 5-2

 هتنه نیست بلکه در حالت زانو زد نیم ها اين نمونه تصوير شاه درگرم است.  60/5تا  40/5ها وزن اين سکه

و با توجه به  دومنوع  ۀمجموعکلی در زير  یبند میتقسها در  با اين توصیف اين نمونه ؛است  نشان داده شده

تا آن ها سايیده و اجزاء نقوش عمدتاً روی آنگیرند.  قرار می سوم ۀگون گروه در زير ،و تصوير شاه فرم بدن

شاه در مقايسه با  ۀ. چهراستراست بر زمین  رت و تنه به سوی راست و زانویحدودی محو گرديده است. صو

رسد. مو در پشت گردن جمع  تر است. بینی او خوش فرم و متناسب به نظر میخشايارشا پهن و کمی مسن

. از جزئیات لباس پارسی تنها چین پشت کمر شاه ادامه داردشده و ريش بلند و نوک تیز او تا روی سینه 

ه دارد و بدنه آن بلند است. کمان در دست چپ و نیزه روی شانه راست کوتا ۀمشخص است. تاج او پنج کنگر
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مازندران عمدتاً نگهداری شده در  ۀهای مجموعو نوک آن به شکل مايل به سمت زمین است. پشت سکه

دارای فرورفتگی مستطیل شکل و يا شبیه به آن به منظور جلوگیری از لغزيدن سکه از روی سندان است. اين 

  .(8 تصوير) ها به شکل عمودی و هم جهت با نقش شاه استفرو رفتگی

          

             
 (سامان سورتیجی ،حا)طر .مازندران ۀهای داریوش اول در مجموع سکه :8 تصویر

Figure 8: Coins of Darius I in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

 های خشایارشاسکه. 5-3

هدای هخامنشدی بده دو گونده نشدان داده       بدر روی سدکه  سر اشخاص : »سدينو یمشارل لنورمان بابلون از قول 

 بیشدتر که ندوع اخیدر   منظم مستقیم و کشیده تا حدودی ديگری  و آمده يکی دارای بینی منقاری و بر ،اند شده

تفاوت اول های داريوش با سکه وضوحه های خشايارشا بسکه شود و بايد متعلق به خشايارشا باشد. می مشاهده

، های مو معدین بیشتر، در روی صورت خطوط رشته تر، چشم متمايل به مقابل، برجستگی گونهتاج کوتاه .دارد

هدا دارای   سدکه پشدت   (.16 و 15: 1388)بدابلون،   «اسدت  آمدده  تدا روی سدینه  و  کشدیده به جلدو   نوک تیزريش 

مطددابق بددا ايددن وجددود  .(75: 1370)بیددانی،  اسددت گددرم 55/5اوشِددکِل وزن  و نددامنظم و مسددتطیل یرورفتگدفدد

های خشايارشا، احتمال انتساب آن به داريوش اول و داريوش دوم نیدز   ذيل، به دلیل مشابهت سکه یبند میتقس

 داده شده است: 

نسبت داده  خشايارشا اولبه  و هم اول داريوشکه هم به  گرم 39/5–30/5وزنبا هايی  سکه اول: نوع   

ترکش ها  در آن. تصوير شده استمتناسب  وصاف  یانتها با بلند یريش با شاه چهره ها سکهدر اين . شوند می

در حالی  ، شاهیای ديگر در نمونه (9تصوير). )Carradice,(15 :1987شود  می ديده یخوب بهلباس  کمان و چین

Waggoner and Price,  نشان داده شده است ،کند حمل می ،یينتهاا برجستگیبدون ساده و ای نیزه که

1975: 715-731).)  

 
 .)Carradice, (15 :1987منسوب به داریوش اول یا خشایارشا  ۀ: سک9تصویر

Figure 9: A coin attributed to Darius I or Xerxes (Carradice, 1987: 15). 

 .اند شدهنسبت داده  دوم داريوش و هم به خشايارشاکه هم به گرم  39/5–30/5 هايی با وزن سکه نوع دوم:   

شاه بر پای چپ تکیه  زانوی راست بر زمین و .است انهيگرا واقع ها به شکل اين سکه تزئینات و جزئیات در

مبالغه  ها سکه در ترسیم نقش تعدادی از .استکروی شکل  برجستگی چوب نیزه در انتها، فاقد .است کرده
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تیردان او  نیز گاهی شود وای کشیده نشان داده می چهره با شاه اهیگاست. زمخت جزئیات تصاوير شده و 

 (10تصوير. )Klein), (203 :1999و  )Kayhan,  (2015:1030نیست مشاهده قابل

 

                            

                                               
 .Klein), (203 :1999و  )Kayhan,  (2015:1030داریوش دومیا  خشایارشا: مسکوکات 10تصویر

Figure 10: Coins of Xerxes or Darius II (Kayhan, 2015:1030) and (Klein, 1999: 203). 

 ،دوم در نوع. است بزرگ تشکیل شده یيا حجم ريش از يک رديف ، معموالًولنوع ا در اعتقاد دارد کاراديک

 خطوط ريش از گاهیو  اند دادهای عقابی نشان بینی و زیآم مبالغه چشمی را باريک و کشیده، باشاه  چهره

ضرابخانه  يک از بیش ها درآنممکن است او در ادامه آورده است که  .است  شده عمودی تشکیل يا منحنی

  .(128a1998,Carradice:) باشند  شدهضرب 

  مازندران ۀدر مجموع خشایارشا های سکه. 5-4

 او کمان در دست چپ شاه در حالت کشیده نیست.،  ها سکهدر اين  .است گرم 60/5تا 40/5ها اين نمونه وزن

به گونه نوع دوم که در سطور باال توصیف شدند بسیار زياد  ها سکهشباهت اين  .مسلح به نیزه استهمچنین 

 .(11تصوير) است

 

                      
(سامان سورتیجی اح،)طر .گیرند میقرار  دوم ۀگون مجموعه که در زیر درانمازن ۀهای خشایارشا در مجموعسکه :11تصویر  

Figure 11: Xerxes coins in Mazandaran collection, which are under the type II collection. (Drawing 

by Saman Soortiji) 

به شاه محو شده است. صورت و تنه تا حدود زيادی و جزئیات نقوش شده تا حد زيادی سائیده  ها روی سکه   

اش نسبتاً جوان او برآمده و چهره ۀگون. استدر وضعیت راه رفتن با زانوی خمیده متمايل و او سمت راست 

. موها و ريش خشايارشا بلند، باريک و استهای برجسته  است. شاه دارای بینی مستقیم و کشیده و لب

تر از کوتاه ۀکوتاه و با ديوار ۀ. او تاجی با پنج کنگروی سینه و به سمت شانه چپ استمستطیل شکل و تا ر

ستین بازوی . آشده استتصوير  به شکل متناسبداريوش اوّل بر سر دارد. اندام شاه در لباس پارسی تاج 
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 نوک. کمان در دست چپ و نیزه با ادامه دارد چپ یراهن بلند او تا باالی زانویو دامن پ دست راست باال زده

است. تیردانی بر دوش شاه زمین امتداد يافته سمت آن به شکل مايل به  سرراست و  ۀسروی شکل، بر شان

فرورفتگی  داراینیز  ها پشت سکهدارد. در دست راست نیزه، يک تیر پردار  ۀنیست بلکه او به موازات دست

 های ويژگیشباهت  مستطیل شکل هم جهت با نقش شاه به منظور جلوگیری از لغزيدن از روی سندان است.

ها را در انتساب به  آن بندی طبقههای مازندران،  ی اين گونه از سکههای موجود بر رو تصاوير و موتیف

 نمايد. خشايارشا توجیه پذير می
 اردشیر اول یهاسکه. 5-5

 را بدا يکدديگر   دو آن تدوان نمدی  اما ردهای پدرش داسکه زيادی به شباهت اين شاهاز به يادگار مانده ی هاسکه

 تاج .(16: 1388)بابلون،  استتر و نوک ريش او کشیده داردتر و انحنای بیشتری ینی وی برجستهاشتباه گرفت. ب

سر در پشدت   یو مو ادامه داشتهنه یس یمرتب و مستقیم تا رواو و ريش است  بلندتر از تاج خشايارشا یکماو 

هدای   کنند. سکه نمی ای های تاج اشارهبه تعداد کنگرهمنبع اين دو  .(75: 1370)بیانی،است گردن برگشته و انبوه 

 شوند: می یبند میتقس گونه خاصبه سه  ها آنبر اساس نقوش  نیز اردشیر اول

نسبت داده  دوم اردشیر و هم به اول اردشیرکه هم به  گرم 60/5و 55/5 وزنهايی با سکه  نوع اول:   

 .اند شده

ظاهری  . اوشود مینشان داده  پهن یها نیچرفتن با لباسی با  با زانوی خمیده در حال راهها شاه در اين سکه 

 مشاهده قابلاو  تیردان اوقات گاهی است. برجستگی کروی بدوناو  انتهای نیزهدارد.  رسمی و پر صالبت

 (21 تصوير) Carradice), :361987نیست 

        

         
 Carradice), 1987: 36( اردشیر دوم اول یا های اردشیر سکه :21تصویر

Figure 12: Coins of Artaxerxes I or Artaxerxes II (Carradice, 1987: 36). 

نسبت داده داريوش سوم  اردشیر اول و هم به که هم بهاست  گرم 60/5تا 50/5وزنهايی با سکه دوم: نوع   

 د.نشومی

 در کمانی وراست  دست در خنجری وابه راست است  حرکت حال در با زانوی خمیدهها در اين سکهشاه 

 . اندضرابخانه ضرب شده يک از بیش درها آن احتماالً ها و عالئم،چپ دارد. با توجه به تنوع نمونه دست

نسبت  دوم داريوش و هم اردشیر اول است که هم گرم 60/5تا 55/5 وزنهايی با سکهمربوط به  :سوم  نوع   

 شوند. داده می
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بوده کمر  تصوير شاه بدون گودیگاهی مناسب است.  و فاقد شکلخشن ها در اين نمونهفرم بدن و ظاهر شاه  

زير  زمین د.نشوديده می ی شاهبازو روی بر هايی برجستگی در مواردی .است همگون نا اعضای بدن اوتناسب  و

 (31تصوير) .)Kayhan, (2015:1035 است نشان داده شده  به هم پیوسته ۀهای برجستهنقط بانیز شاه پای 

 

      
  .)Kayhan, (2015:1035اردشیر اول یا داریوش دوم  هایی با نقش سکه :31 تصویر

Figure 13: Coins with the image of Artaxerxes I or Darius II (Kayhan, 2015:1035). 

. اسدت تر تصوير شده  بلند اوی هاو دستدارد کوتاه ای  کنگره چهارتاج ها  اردشیر در اين سکه ،ریافتخا به نظر

و  داريدوش بدزرگ  پدوش   به همدان شدکلی کده در تدن     ؛دارد 7عدد  به شکلای  يقه ،قسمت جلو او درپوش تن

گر ترتیدب زمدانی و از داليدل اصدلی     نشانتوان  شود. اين ويژگی را می نیز با اندک تغییراتی ديده میخشايارشا 

 .(35: 1393، )افتخاری دانستاردشیر ها به آن ها پس از خشايارشا و انتسابقرار دادن اين سکه
 مازندران ۀدر مجموعاردشیر اول  یهاسکه. 6-5

های اردشیر اول را دارا  سکههای شاخصهاغلب  و گرم دارند 50/5تا  40/5 وزنی در حدود ها،اين نمونه

 (14تصويرباشند. ) می

                                  

 (سامان سورتیجیطراح، ) مازندران. ۀاردشیر اول در مجموعهای  سکه: 14 تصویر

Figure 14: Coins of Artaxerxes I in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

به سمت در همه موارد کماندار  دقت کافی نشده است. صورت ها، اين نمونهها و ضرب  تراش قالب سرسکهدر 

جنگی  فنتن و يا اجرای حال راه رف گويی شاه با زانوی خمیده در  بر زمین نیست وراست است. زانوی راست 

است که  یسال انیمشاه مرد  . زمین در زير پای شاه، به شکل خطی باريک و برجسته ترسیم شده است.است

آراسته  ای ماليم به پشت سر او به خوبی ترسیم شده است. موها تا گردن پايین و سپس با زاويه و لب بینی

تا باالی سینه  مشخص باشد ريشبدون اينکه تارهای  .شده است. ريش شاه پهن نیست و قد آن متوسط است

خشايارشا است. تاج های تاج پنج عدد و بلندتر از دارد. کنگره امتداد يافته است. شاه بدنی کشیده و ورزيده

بر  ،سرو مانند ۀمنتهی به گوی کروی و سرنیز ۀای با دست کمان بدون اينکه کشیده شود، در دست چپ و نیزه

داری  ست شاه، ديگر تیر پراست. برخالف خشايارشا در دست رامتمايل به سمت زمین وی و  راست ۀروی شان

پشت  ۀ. شاه لباس پارسی با چینی در ناحیشود میدر پشت شانه راست به زحمت ديده نیز . تیردان نیست
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پشت است.  باال تا خورده طرف بهکمر بدون جزئیات واضح بر تن دارد. بازوی دست راست و دامن باالپوش 

های مازندران با  هستند. در اينجا نیز مقايسه جزئیات سکه شکلدارای فرورفتگی تقريباً مستطیل  ،نیز ها سکه

شاه هخامنشی، انتساب  ینگار ليشماهای مکشوفه از اردشیر اول و همچنین بر اساس مطالعات  ساير سکه

 دهد. های مازندران را به اين شاه هخامنشی نشان می سکه

 دوم وشیدارهای  سکه. 5-7

با . او کوتاه قد و مسن دارد یا کنگرهزده و تاج پنج تکیه به زمین  ی خود رازانو ،کماندار شکلبه ، دوم وشيدار

اسدت کده    یهمدان  ،با کمی تغییدر او پوش تن .(259 :1388 ،)بدابلون  کلفت است لب چشم برجسته و ،دماغ بزرگ

ی نیزه در انتها (.76: 1370)ملکزاده بیانی، های نوک تیز دارداج بلند او کنگرهت اند.شاهان پیش از وی به تن داشته

در آمدده  تدزاز  ها بده  تزيیندی دو گوی و دو تکه پارچه وی در دو طرف کمان  واست  افقیدارای دو خط  دسته،

 زمخت اسدت.  و زیآم مبالغه ها اغلب تصوير سکه .(38 :1393 ،)افتخاری کنار بینی دارددر خال يک گاهی  اواست. 

 نیسدت  مشداهده  قابدل  تیدردان شداه   هدا  در بعضدی سدکه  . ای دراز و کشیده داردچهرهها شاه  از سکه در بعضی
2015: 1030) ,Kayhan( 178 و ):1999 ,(Klein. (51 تصوير). 

 

                   
 دراز و کشیدهای  با چهره تصویر سمت راستدر و  زیآم مبالغه به شکل تصویر سمت چپ داریوش دوم زمخت ودر  :15 تصویر

 .Klein), 1999:( 178؛ و)Kayhan, (1030 :2015داده شده است نشان
Figure 15: In the picture on the left, Darius II is a rough and exaggerated and in the picture on the 

right, he is shown with a long and elongated face (Kayhan, 2015: 1030) and (Klein,1999:178). 
 

 مازندران ۀهای داریوش دوم در مجموع سکه. 5-8

فراوانی چندانی برخوردار نیستند.  ازوزن دارند و در بین مجموعه  گرم 60/5تا  50/5 در حدودها سکهاين 

 (16تصوير) های قابل استناد امکان مقايسه دارندپادشاه در اين مجموعه با نمونه های اينتنها سه عدد از سکه

 

                   
 (سورتیجیسامان طراح، ). مازندران ۀهای داریوش دوم در مجموع سکه :16تصویر

Figure 16: Coins of Darius I in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

و زانوی راست بر زمین تمايل داشته به سوی راست  و تنهپهن داريوش دوم هخامنشی  ۀچهرها  در اين سکه   

ها به  در اين نمونه ان ویاست. چشمرفته    خود فرو  در به دلیل سن زيادشاه  رسد است. به نظر میتکیه کرده 

ش و موی سر انبوه، کمی بلند و است. ري رؤيتخوبی مشخص نیست. بینی شاه مستقیم و کشیده و قابل 

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=SNG%20Kayhan
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=SNG%20Kayhan
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بلند با ديواره کوتاه دارد. لباس پارسی بر تن شاه و  ۀکنگرتاج شاه پنج است.   ادامه داشتهتا روی سینه  ريش

راست به شکل مايل به  ۀروی شانبر ای  نیزه کمان در دست چپ و است. تا خوردهباال  طرف به وهابازآستین 

شود با توجه  ده می. احتمال داوی قابل مشاهده است دوش راستروی تیردان شاه بر  .داردسمت زمین امتداد 

 فرورفتگی یدارا زین هاپشت سکه باشند.های مختلف ضرب شده ها در ضرابخانههای کلی، اين سکهبه مشابهت

 .تقريباً مستطیل شکل است
 های کوروش جوان سکه. 5-9

تحت ، اسپارتیاز سربازان  یا عدههزار سرباز يونانی و  13متشکل از ارتشیبا  ق.م 401سال در کوروش   

 شوش واردنتوانست اما  (829: 1386 )پیرنیا،بر اردشیر دوم شوريد  ناکساوک محلی به نام در فرماندهی آرکوس

 موفق است شاهان شاه تعالم که طالهای دريک ضربه ب که است ترديد و شک جای بنابراين،د شو پايتخت

 آسیای قرار داشت وی قدرت و سلطه زير در که مناطقیکه  کرد توجه بايد نکته اينبه  با اين همه شده باشد.

 که ورزيد مبادرت طال ۀسک ضرب به ،تثبیت نمايد را خود اعتبار و قدرت اينکه برای ؛ پسبود سوريه و صغیر

 اين سکه .De Morgan), (204 :1923 شتندا یهخامنش خاندان هایسکه ساير به شباهتی وجه چیهه ب

 روی .است قضات کاله به هیشب و بدون کنگره او تاج دهد. نشان می کشیدهبینی  و با ريش بدون را کماندار

 بعضی لباس روی در همین مشخصات همچنان که خورد بچشم می ایبرآمده هایخوردگیگره شاهزاده یردا

 (17 تصوير(. )17: 1388)بابلون، است نقش بسته نیز بابلی هایشخصیت از

 
  .(17: 1388 ،)بابلونکوروش جوان  ۀسک: 17تصویر

Figure 17: Coin of the young Cyrus (Babylon, 2009:17). 
 

 مازندران ۀهای کوروش جوان در مجموع سکه. 5-10

-های زرين با ويژگیکه ذکر شد، از او به داليلی تنها سکه گونه همانگرم است.  60/5تا  50/5ها ونهماين نوزن 

 به وجوداين تصور او،  ۀفاقد کنگر بدون ريش و تاج ۀاما با توجه به چهر؛ ه استضرب گرديد فرد منحصربههای 

اما همچنان بايد بیان  تعلق داشته باشد تعداد چهار سکه به کوروش جوان ،در اين مجموعهد که شايد آم

 (18 تصوير) .قطعی نیست به کوروش جوان،ها  داشت که انتساب اين سکه

             
 (سامان سورتیجیطراح، ) .منسوب به کوروش جوان استدر مجموعه مازندران هایی که با احتیاط  سکه :18تصویر

Figure 18: Coins cautiously attributed to the young Cyrus in Mazandaran collection. (Drawing by 

Saman Soortiji) 
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صورت و تنه  است. شدهها از بین رفته و خطوط آن محو و  سائیدگی آن به دلیلها  روی سکهنقوش  جزئیات   

در تصوير جوان و فاقد ريش است. فرم چشم و بینی به سوی راست و زانوی راست بر زمین است. چهره شاه 

. برخالف است کنگرهو بدون اتاج بلند  و رؤيتد شاه در پشت گردن قابل خیلی مشخص نیست. موی بلن

 و منگوله يا پولک  ، در اين مجموعه، تزئینات شرابهکوروش جوان آمده توضیحی که برای لباس پارسی

آن را  ۀ. شاه بدون آنکه کمان را بکشد، قبضدريک است ۀاما لباس او کمی گشاد و مشابه نمون مشخص نیست

است. تیردانی در پشت شانه ديده  مت زمینبه شکل مايل به س روی شانه راست نیزه و به دست دارد

 فرورفتگی تقريباً مستطیل شکل است.ها دارای  پشت سکه شود. نمی
 های اردشیر دومسکه. 5-11

 «تیسافرن» هایسکه روی در سیلیسی و پادشاهان از يکی هایسکه روی در توانمیرا  دوم اردشیر تصوير

Tissaphernes داتام» و» Datam  عبدسترت( «اول استراتون» بنام صیدا شاه و( Stratton بابلون کرد مشاهده( ،

کرده  جمع در پشت گردنرا  اموه ،کوتاهبا تاج و شاه  یشاهنشاه یهاسکه نقش معمول سکه یرو .(18 :1388

 را Malus « مالوس»ضرب شهر  یها نمونهگرم از  50/10استتر سیمین ۀبابلون سک(. 77-76، 1370)بیانی است

را منسوب به « اول ناستراتو» گرمی 80/5شِکِل فینیقی ۀو سک (19تصوير. )(272 :1388، بابلون) کنگرهسه با تاج 

 (20تصوير) .(440: 1388بابلون، )داند  اردشیر دوم می

          
 .(272 :1388 ،بابلون) دوم، ضرب شهر مالوس با نقش اردشیر سکه : 19تصویر

Figure 19: Coin with the image of Artaxerxes II, minted in the city of Malus (Babylon, 2009: 272). 

 

 
 

 .(440: 1388بابلون، ) استراتوس اول در فینیقیهدوم، ضرب  سکه با نقش اردشیر :20 تصویر
Figure 20: Coin with the image of Artaxerxes II, minted by Stratus I in Phenicia (Babylon, 2009: 

440). 
اردشیر دوم نسبت  بههم دوم و  به داريوشهم گرم  60/5 تا 50/5 وزن،با هايی را سکه و پرايس کاراديک   

است کمر شاه در اين مسکوکات باريک  هخامنشی است.های سکه ها همان سبکسکه شکل رسمی. دهند می

بزرگ و شاه  چشم شود. روی بازو ديده می برای  برجسته هایگلولهصفحه يا  دارد. اغلب کمر دور و در اصطالح

در زير پاهای خط زمینه  مشاهده نیست. در پشت شانه قابل تیردانی هیچ اوقات گاهی کوتاه است.او  ريش

 و (Carradice,1998b:73) صاف استيک خط برجسته و گاهی  ۀبه هم پیوست هاینقطهمتشکل از شاه، گاهی 

Price and Waggoner, 1975:86)) (21تصوير). 

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Price
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 :Price and Waggoner, 1975و (Carradice,1998a: 73) دوم یا اردشیر دوم مسکوکات منتسب به داریوش :21تصویر

86)). 

Figure 21: Coins attributed to Darius II or Artaxerxes II (Carradice, 1998a:73)),Price and 

Waggoner, 1975: 86). 
 

 مازندران ۀاردشیر دوم در مجموعهای  سکه. 5-12

گونه تقسیم کرد. توان به سه  را می هامقايسه با منابع، آن بر اساسگرم وزن دارند.  60/5تا   40/5ها  اين نمونه

در اين گونه چهره و  .مسلح به خنجر و کمان استشاه  دوم ۀگون نیزه و کمان ودر حال حمل  اول شاه ۀگون

با قبايی جلو باز سوم که شاه را  ۀگوندر رسد و  شدن کمی فکاهی به نظر میو ساده به دلیل استلیزه  بدن

 دهد. نشان می

و ريش بلند و نوک  شاه در مقايسه با داريوش اوّل و خشايارشا در پهن نبودن گونه ۀتفاوت چهراول:  ۀگون   

ير ساق پای . موی پر و بلند شاه تا پشت گردن بدون اينکه بسته شود، رها گرديده است. چین زتیز او است

 راست ۀای کوتاه بر روی شان . کمان در دست چپ و نیزهشخص استراست، به خوبی م چپ، پشت کمر و ران

 (22تصوير) .است

           
 (سامان سورتیجیطراح، ) مازندران. ۀدر مجموعاول،  ۀگوناردشیر دوم، های  سکه :22تصویر

Figure 22: Coins of Artaxerxes II, type I, in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

 ۀ. بینی گوشتی و خمیده و پربر زمین استراست به شکل نیمه  بدن به سوی راست و زانویدوم:  ۀگون   

ها نازک و در  ای کوچک و برجسته نشان داده شده است. ريش در قسمت لپ و گونه به شکل دايره بینی

در ناحیه بازوها،  ،ایبلند است. در نمونه ۀبا ديوار وتاه است. تاج کوتاه پنج کنگره،قسمت چانه باريک و نسبتاً ک

مدور قرار گرفته است. خنجری در دست راست و کمانی در دست چپ و تیردانی بر دوش راست  ۀدو صفح

 (23تصوير) .شود میبرجسته ديده افقی و زمین زير پا به شکل خطی  ،هايی از اين گونه در نمونهاست. 
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 (سامان سورتیجیطراح، ). مازندران ۀدر مجموعدوم،  ۀگوناردشیر دوم، های  سکه :23تصویر

Figure 23: Coins of Artaxerxes II, type II, in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

شده است. داده  به خرج، دقت بیشتری آن با توجه به روند تکاملی و تأخر ها سکهاين در ضرب  سوم: ۀگون   

دوم گودی کمر  ۀنیمه بر زمین است. شاه به مانند گونو تنه به سوی راست و زانوی راست به صورت صورت 

ترسیم شده است.  آن ۀ، گونه برجسته و صورت او پهن است. بینی او گوشتی، خمیده و پرتر مسنندارد. چهره 

کمی پهن و در قسمت چانه ها . ريش در قسمت لپ و گونهجمع و امتداد آن به پايین استسر موها در پشت 

-ها ديده می باريک و نسبت به گونه دوم بلندتر و تا روی سینه آمده است. تار موهای ريش در تعدادی از سکه

 ۀو به گونبوده يک کامالً متفاوت  ۀبه ندرت بلند دارد. لباس شاه با گون ۀد. ديواره تاج کوتاه و پنج کنگرشو

های عمودی  چین ،و دو سوی يقهاست  فارسی 7عدد  به شکل دو شبیه است. جلوی تن پوش او ۀشمار

 چپ و خنجر در دست راست قرار دارد واست. کمان در دست  ندی بر کمر بستهکمربشاه  شود. مشاهده می

 فرورفتگی تقريباً مستطیل شکلدر هر سه گونه، دارای  هاپشت سکهنوک خنجر به پشت کمر نزديک است. 

  .(24تصوير) است

                  
 (سامان سورتیجیطراح، ). مازندران ۀدر مجموعگونه سوم، اردشیر دوم، های  سکه :24 تصویر  

Figure 24: Coins of Artaxerxes II, type III, in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 

 ی اردشیر سومها سکه. 5-13

هايی است که شاه را در حال حمل گونه اول سکه :توان در نظر گرفتاصلی را می ۀدو گون ها،برای اين سکه   

گونه دوم که شاه  دارد.های داريوش اول  دوم سکه ۀبه گون اهتیشب ،دهد و از نظر سبک کمان نشان مینیزه و 

های اردشیر نقش سکه» اعتقاد داردبابلون . دهد یمای در دست راست و کمانی در دست چپ نشان را با دشنه

مثل  هسالطین ممالک تابع یهاسکه و های اردشیر دوم استسوم بسیار شبیه به سکه

 استراتون»و  مصر در Bagoas «وآسگبا»و  Mazios «مازيوس»ساتراپ  ،Evagoras«دوم اواگوراس»

پشت (. 18 :1388 ،)بابلون «دنرا داراردشیر سوم نقش  نقوشی شبیه به Sidon« سیدون»پادشاه  Stratun«دوم

  (.77 :1370 ،)بیانیها نیز دارای يک فرورفتگی است سکه
 مازندران ۀهای اردشیر سوم در مجموعسکه. 5-14

با ساير   مقايسه ۀدر نتیجگرم وزن دارند.  80/5  تا 60/5 مازندران ۀهای متعلق به اردشیر سوم در مجموع سکه

 :کرد بندی طبقهشناسايی و  مشخصدو گونه توان در  های وی را می های مکشوفه از اردشیر سوم، سکه سکه
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او . بینی راه رفتن با زانوی خمیده است در حالو راست  طرف بهه اندام الغر ب با چهره وشاه  :اول ۀگون   

 ،های تاجاز کنگره است. جمع شدهپشت گردن  درکشیده و نوک آن خمیده است. موها بلند و با قوسی ماليم 

اما جزئیات آن نمايان نیست. باالپوش بلند  داردلباس پارسی پرچین بر تن شاه . چهار عدد آن مشخص است

ای با سر سروی شکل بر روی شانه و تیری پردار در  است. کمانی در دست چپ و نیزهاه تا روی زانوی چپ ش

شود. زمین  شانه ديده نمی. تیردانی در پشت استک آن به شکل مايل به سمت زمین نو است کهدست راست 

 (25 تصوير) .به صورت خطی افقی ترسیم شده است ی شاهزير پا

           
 (سامان سورتیجیطراح، ). مازندران ۀدر مجموع ،گونه اولهای اردشیر سوم، سکه: 25 تصویر

Figure 25: Coins of Artaxerxes III, type I, in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 
 

ها در ايجاد جزئیات به خوبی مشخص است. صورت و  پیشرفت ضرابخانه ،ها در اين گونه از سکه دوم: ۀگون   

 گودی کمر و با صورت کشیده دارای سال میاناه مردی . شاستراست خمیده  زانوی ه به سوی راست وتن

خمیده است. موها کمی بلند و در پشت گردن به شکل حجمی کروی ديده  ورزيده است. بینی او مستقیم و

تاج کوتاه است.  ۀسته شده است. ديواره و پنج کنگرشود. ريش به شکل باريک و نوک تیز تا روی سینه آرا می

-های دوم و سوم او شباهت دارد. جلوی تن يک متفاوت است و به لباس اردشیر دوم و گونه ۀلباس شاه با گون

های  است. دو سوی يقه چینهای برجسته  و با يک رديف دکمهبه نظر فاقد آستین و وش او هفتی شکل پ

. کمان در دست چپ و خنجر در دست راست و نوک تیغه آن د و کمربندی بر کمر بسته شده استعمودی دار

تیردانی  ،شاه در پشتبه پشت کمر شاه نزديک است.  دوم و سوم(، یها گونه)اردشیر دوم  ۀبر خالف تصوير سک

          .(26تصوير) است فرورفتگی تقريباً مستطیل دارای ها پشت سکهگونه هر دو در  قرار ندارد.

                
 (سامان سورتیجیطراح، ). مازندران ۀدر مجموع ،گونه دومهای اردشیر سوم، سکه: 26 تصویر

Figure 24: Coins of Artaxerxes III, type II, in Mazandaran collection. (Drawing by Saman Soortiji) 
 

 ها سکهجدول مقایسه . 6

آخرين شاه هخامنشی در « داريوش سوم»از همچنین  و« ارشک»يا « ارسس»از الزم به ذکر است که    

 حدود ،شده برای کل مجموعه  رفتهزمانی در نظر گ ۀبنابراين باز؛ ای شناسايی نشد مازندران سکه ۀمجموع

هخامنشی در مجموع معرف مسکوکات هفت شاه هايی از داريوش اول تا اردشیر سوم و  شامل سکه سال 180
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از شاهان  های مکشوفه های هخامنشی مجموعه مازندران را با ساير سکه سکه ۀمقايس  ،خالصهجدول . شود می

 (1)جدول دهد. هخامنشی را نشان می

 های سایر شاهان هخامنشی. مازندران با سکه ۀهای موزسکه مجموعه ۀساده و مقایس ۀخالص :1جدول

Table 1: Simple summary and comparive of the collection of coins from the archive of Mazandaran 

Museum with the coins of other Achaemenid kings. 
 ردیف نام شاه گونه مازندران ۀهایی از مجموعتصاویر نمونه مورد مقایسه یها نمونهتصاویر 

   
(Carradice,1998b:175,196) 

 
 (25: 1393 ،)افتخاری

   مشابه در اين مجموعه ۀفاقد نمون
 اول

 
 داريوش اول

 
 

 
 
 
1 

   
(Hill, 1922: 173-185) 

 
 (74: 1370،)بیانی 

  مشابه در اين مجموعه ۀفاقد نمون
 دوم

    
 (Price and Waggoner, 1975: 715- 

731) 
(Carradice, 1987: 15) 

 
 (1شماره  ۀلوح :1388 ،)بابلون

 
 (43: 1393 ،)شريعت زاده

    
های اول و دوم، شاه در اين گونه  بر خالف گونه

و کمان را در دست چپ و نیزه را روی  زده  زانو
 ۀکند. او با تاج پنج کنگر راست حمل می ۀشان

 ای پهن و کمی مسن چهره ،کوتاه و بدنه بلند
دارد. ريش بلند و نوک تیز او تا روی سینه ادامه 
يافته و مو در پشت گردن جمع و چین پشت کمر 

 مشخص است. 

 
 
 سوم

   
 (32: 1393 ،)افتخاری

    
 (43: 1393 ،)شريعت زاده

  مشابه در اين مجموعه ۀفاقد نمون
 
 اول

 
 

خشايارشا 
 اول

 
2 

  
(Kayhan, 2015:1030) 

(Klein, 1999: 203) 

  
. دوم بسیار زياد است ۀها به گون اين سکه شباهت

شاه در وضعیت راه رفتن با زانوی خمیده با تاج 
تر از تاج کوتاه ۀکوتاه و با ديوار ۀپنج کنگر

 
 دوم

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Carradice
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Asyut%20Hoard
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Asyut%20Hoard
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Carradice
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=SNG%20Kayhan


 111 / 1400 بهار ،1 ۀشمار ،13 ۀدور ،شناسیمطالعات باستان

 
 (1شماره ۀلوح :1388، )بابلون

 
 (75: 1370،بیانی)

 
 (33: 1393 ،)افتخاری

نیزه، يک تیر پردار  ۀداريوش اوّل، به موازات دست
او نسبتاً جوان و ريش  در دست راست دارد. چهره

بلند و باريک تا روی سینه و به سمت شانه چپ 
است. دامن پیراهن بلند او تا باالی زانوی چپ 
 ۀادامه دارد. کمان در دست چپ و نیزه بر شان
راست و نوک آن به شکل مايل به سمت زمین 

 است. 

   
36) (Carradice, 1987: 

 
 (75: 1370،)بیانی

 
 (1شماره ۀلوح: 1388 ،)بابلون

 
 (36 :1393، )افتخاری

      
های اردشیر اول را دارا  سکه ۀها شاخصاين نمونه

زانوی راست بر زمین نیست. زمین در باشند.  می
زير پای شاه، به شکل خطی باريک و برجسته 

تا گردن پايین و سپس  سال میانموی شاه  است.
ای ماليم به پشت سر آراسته شده است.  با زاويه

های تاج ريش تا باالی سینه امتداد دارد. کنگره
پنج عدد و بلندتر از تاج خشايارشا است. کمان 

 برخالف راست است. ۀدست چپ و نیزه روی شان
خشايارشا در دست راست شاه، ديگر تیر پر داری 

 نیست. 

 
 
 گونه کي

 
 

 ردشیر اولا

3 

   
(Kayhan, 2015:1030)  

 (Klein, 1999: 203) 

 
 (2شماره ۀلوح: 1388، )بابلون

 
 (76: 1370،)بیانی

 
 (39: 1393 ،)افتخاری

  
بلند با ديواره کوتاه دارد. زانوی  ۀتاج پنج کنگر

راست کامالً بر زمین تکیه کرده است. بینی شاه 
است. ريش تا روی  رؤيتمستقیم و کشیده و قابل 

سینه ادامه دارد. تیردان بر روی دوش راست قابل 
ای بر  نیزه مشاهده است. کمان در دست چپ و

راست به شکل مايل به سمت زمین  ۀروی شان
 .امتداد دارد

 

 
 
 گونه کي

 
 

 داريوش دوم

4 

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=SNG%20Kayhan
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 (2شماره ۀلوح: 1388 ،)بابلون

  
 بلندو بدون ريش و تاج  جوان ۀبا توجه به چهر
آمد که چهار سکه  به وجود، اين تصور  فاقد کنگره

در اين مجموعه، به کوروش جوان تعلق داشته 
 باشد.

 
 
 گونه کي

 
 

کوروش 
 جوان

5 

  
(Carradice, 1987: 36) 

 
 (2شماره ۀلوح: 1388 ،)بابلون

    
 شده يیشناسا یها نمونهمشابهت اين سکه با 

شکل کلی شمايل شاه و چین لباس و زانوی نیمه 
اردشیر دوم در اين  ۀبر زمین است. تفاوت چهر

گونه در مقايسه با داريوش اوّل و خشايارشا، در 
 پهن نبودن گونه و ريش بلند و نوک تیز است. 

 
 
 اول

 
 

 اردشیر دوم

 
 
6 

    
(Carradice, 1998a: 73) 

Price, 1975: 86)) 

 
 (45 :1393، )افتخاری

 

  
، زانوی راست نیمه سهيمقا قابل یها نمونهمطابق 

داده نشان   به شکل دايره بینی ۀبر زمین است. پر
ها نازک و  شده است. ريش در قسمت لپ و گونه

در قسمت چانه باريک و کوتاه است. تاج کوتاه 
بلند دارد. در ناحیه بازوها دو  ۀپنج کنگره با ديوار

مدور قرار گرفته است. خنجر در دست  ۀصفح
راست و کمان در دست چپ و تیردان بر دوش 

 راست است. 

 
 
 دوم

 
 (44 :1393، )افتخاری

 
مرجع، شاه به مانند  های نمونهمطابق مقايسه با 

دوم گودی کمر ندارد. زانو نیمه بر زمین،  ۀگون
آن ترسیم شده است. ريش در  ۀبینی خمیده و پر
ها کمی پهن و در قسمت چانه قسمت لپ و گونه

باريک و نسبت به گونه دوم بلندتر و تا روی سینه 
به ندرت  ۀگرآمده است. ديواره تاج کوتاه و پنج کن

دو شبیه است. جلوی  ۀبلند دارد. لباس شاه به گون
های  و دو سوی يقه، چین 7عدد  تن پوش او شکل

و نوک خنجر به دارد . شاه کمربند داردعمودی 
 پشت کمر نزديک است. 

 
 
 سوم

    
 (2شماره ۀلوح: 1388 ،)بابلون

      
                                  (77: 1370،)بیانی 

  
شاه با لباس پارسی پرچین در حال راه رفتن با 

های تاج، چهار عدد زانوی خمیده است. از کنگره
آن مشخص است. باالپوش بلند شاه تا روی زانوی 

بر روی   چپ است. کمان در دست چپ و نیزه
شانه و تیری پردار در دست راست است. زمین 

شاه به صورت خطی افقی ترسیم شده زير پای 
  است.

 
 
 اول

 
 
 

 اردشیر سوم

 
7 

http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Price
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Price
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 (49 :1393، )افتخاری

   
شاه تاجی با ديواره و ، شده انجامبر اساس مقايسه 

پوش او هفتی جلوی تنکوتاه دارد.  ۀپنج کنگر
شکل و به نظر فاقد آستین و با يک رديف 

يش ر .های برجسته است. شاه کمربند دارد دکمه
سینه است.  به شکل باريک و نوک تیز تا باالی

يک متفاوت است و به لباس  ۀلباس شاه با گون
های دوم و سوم او شباهت  اردشیر دوم و گونه
به پشت کمر شاه نیز خنجر  ۀدارد. نوک تیغ
  نزديک است.

 
 
 دوم

 

 نتیجه . 7

 (لکِشِ)ای  های نقره های هخامنشی از نوع سکه از سکه یرینظ یب ۀمجموع ،نیز اشاره شد طوری که قبالً همان

دارای اهمیت  ،شناسی باستانو  شناس از قاچاقچیان کشف شده است که برای هر محقق سکه اخیراً ،هخامنشی

برای معرفی به جامعه  ها آنهای مقدماتی  های اولیه و شناسايی بررسی که يیآنجاويژه مطالعاتی است. از 

 از طريق مطالعات تطبیقی و ايجاد مقايسهتا  سعی شد تحقیقبنابراين در اين ، نمود علمی بسیار ضروری می

مراجعه به منابع هخامنشی و با  ۀهای يافت شد سکه نيتر مهمهای گنجینه مازندران با  تک به تک سکه

تطبیقی  مطالعاتبه منظور  در اين راستا، ها به انجام برسد. آن یمستندسازکار مقدماتی شناسايی و  ،مطمئن

های تزيینی، نوع  اشخاص روی سکه، موتیفظاهری ها شامل وضعیت  های سکه ويژگی،  مبتنی بر مقايسه

مستندات فرآيند و اين  تاگرفته شد  ها در نظر موارد مشابه آن با ،های شاخص افراد های بکار رفته و نماد لباس

. شودهای نگهداری شده در مازندران  بندی مناسب برای شناسايی سکه باعث ايجاد چارچوب طبقهدر نهايت 

مورد  ها به هفت شاه هخامنشی از جهت اختصاص آن ،مورد مطالعه ۀسک 240مجموع ،بندی مطابق اين طبقه

ها است در اين  ها که ابزار مناسبی برای تشخیص اصالت سکه . عیار سکهشناسايی و تحقیق قرار گرفته است

ها و حتی جزء  استاندارد معین ضرابخانه عنوان به ها که معموالً ولی وزن سکه فتد آزمون قرار نگرتحقیق مور

 60/5ها با میانگین حدود  وزن آن است. رود، مورد آزمايش قرار گرفته های اقتصادی هر دوره بشمار می معیار

 . های هخامنشی است تعیین گرديده است گرم که وزن استاندارد سکه

شناخته و های  هايی است که از بسیاری جهات، به نمونه ، سکهمورد بررسی ۀمجموعبین در نتايج نشان داد    

در عین  اما استفاده شده است؛  سکه يک سرها از  در ضرب آنکه انگار  یا گونه به، شباهت دارند. مطالعه شده

با بررسی  پژوهش فرصتی را فراهم آورد تای مشابه هستند. اين ها فاقد نمونه که هايی وجود دارد سکه، حال

به يکی از ها  آنب انتسا بندی و امکان طبقه های ديگر، ها با نمونه مقايسه آن ها، سکهدقیق جزئیات اشکال 

تنوع از از لحاظ نقش و تصوير،  کوکات شِکِل،مس. بشودشاهنشاهی هخامنشی میسر  شاهان صاحب سکه در

های مختلفی را  يک شاه، در جزئیات متفاوت بوده و در نتیجه گونه ۀديگر سکبه عبارت ؛ استزيادی برخوردار 

و يا عدم نظارت بر کار  ی متعددهاضرابخانه وجود تواندمی احتماالً آورده است. دلیل اين امر به وجود

تعدادی  ،مازندراندر های مختلف در مجموعه مورد بررسی گونه بوده باشد. از اينها  سازندگان سرسکه
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کند، مجموعه بودن  های مورد بررسی را ارزشمند میکه نمونهيکی از مواردی .ه استشناسايی و معرفی شد

ای که در با آغاز و پايان مشخص است؛ به گونه زمانی ایکپسول زمان، معرف محدوده ۀها است که به مثابآن

 م(ق.  336 -338)« ارسس يا ارشک»های  ناممجموع از شاهان صاحب سکه در اين دوره، به استثنای دو تن به 

هخامنشی بودند،  ۀدور ه هر دو به ترتیب از شاهان اواخرک ق. م( 336-330)« داريوش سوم»و همچنین 

ه گونه است، از داريوش اول که اساساً دارای س ،در اين مجموعهمسکوکات هفت شاه شناسايی گرديده است. 

کوروش  از اردشیر اول، داريوش دوم و است نیز يک گونه، مختلف ۀاز خشايارشا که دارای دو گون يک گونه،

با . ه استاز اردشیر دوم سه گونه و در آخر از اردشیر سوم دو گونه سکه شناسايی شد یز يک گونه،ن جوان

ق.م بوده  338 تا 522ی ها مورد پژوهش، مربوط به سال ۀزمانی مجموع ۀتوجه به اطالعات به دست آمده، باز

علت  ضر بهمطالعه حا. ردیگ یبرمشاهنشاهی هخامنشی را در  سال 184است که اين محدوده چیزی در حدود 

آورد اکتفا کرده  به دستای  های مقايسه شد از طريق بررسی ضرورت انتشار سريع آن، فقط به نتايجی که می

 . ميسپار یمتر را به مقاالت آينده  های دقیق استنباط های مرتبط و تر، انجام آزمايش است. مطالعات عمیق

 سپاسگزاری 

 شائبه یبهای  با راهنمايی کهنیکنامی  نيالد کمالدکتر  آقای  جنابفرهیخته استاد  از فرصت مغتنمی است تا

 نمايم؛ سپاسگزاری دريغ نفرمودند مساعدتیو  از هیچ کمکرا برايم هموار و  پژوهشمسیر  ارزشمند خود و

سرکار الطاف فراوان استاد ارجمندم از  .نمود بسیار مشکل می انجام اين پژوهشايشان بدون شک  بی

استاد از  دانم می الزم را دارم. امتنان ، کمالهدايتم کردند هايده خمسه که با صبر و شکیبايیدکتر  خانم

نیز  و کارشناسی مقدماتی در ساری و به دلیل حضورشان زاده چگینی نوروزآقای دکتر ناصر   جنابارجمند 

 جناب مو همکار ارجمندقديمی از دوست جای دارد تا  در پايان و ؛دانی نمايم قدر سودمند ايشانارشادات 

 قضايی ۀپروند یدر تمام مدت پیگیر کهنیز سی شنا دانشجوی مقطع دکترای باستان یفيشر عبدالمطلبآقای  

 .سپاسگزاری نمايمصمیمانه  بود، مهمراه اين مجموعه

 منابع
، 100شماره  -هنر و مردم ،«اسالمی ههخامنشی تا اوايل دور هايران از دور تحول سکه در»(، 1349اعظمی سنگسری، چراغعلی، )

 .14تا 9صص

 تهران، پازينه. شاهان هخامنشی، یشناس سکه(، 1393افتخاری، يوسف، )

 ، ترجمه محمد مقدم، تهران، علمی و فرهنگی. تاريخ شاهنشاهی هخامنشی(، 1357اومستد، آلبرت تن آيک، )

 ترجمه سیروس ايزدی و حسین تحويلی، جلد اول، تهران، دنیا. تاريخ ايران،(، 1359ديگران، ) ؛ وايوانف، م س

 بیانی و خانبابا بیانی، تهران، پازينه.  زاده ملکترجمه  ی ايران در دوره هخامنشی،ها سکه(، 1388بابلون، ارنست، )

 ، ترجمه ناهید فروغان، تهران، اختران. وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی(، 1385ير، )بريان، پی

 تهران، دانشگاه ملی ايران. کلیات تاريخ و تمدن ايران پیش از اسالم، (، 1365، )اهلل زيعزبیات، 

 جلد اول، تهران، دانشگاه تهران.  ازمنه تا دوره ساسانیان، نيتر یميقدتاريخ سکه از (، 1370بیانی، ملکزاده، )

 تهران، اساطیر.باستانی ايران،  یافزارها جن زين ابزار،  (،1382پورداوود، ابراهیم، )

  فرهنگی. و علمی تهران، دوم، چاپ ناتل خانلری، پرويز ترجمه ايران، هنر شاهکارهای(، 1380اپهام، ) آرتور پوپ،

 ، جلد يک، تهران، نگاه. تاريخ ايران باستان(، 1389پیرنیا، حسن، )

 .فرهنگی و علمی، تهران ،وحی اربابرترجمه  ،دوران نخستین پادشاهان هخامنشیايران در  ،(1386، )داندامايف، محمد

 .نگارش، تهران، رتش شاهنشاهی ايران از کوروش تا پهلویا(، 1350، )يحییء، ذکا

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/13117/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-1349-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-100
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%81
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پايان ی کتابخانه و موزه ملی ملک، از دوره هخامنشی تا ها سکهزمین، مجموعه  ايران یها سکه ،(1393، )اصغر یعلشريعت زاده، 
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