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Abstract
Studying Iran’s history, after Alexander’s time period,
which was called Hellenism, has no written primary
resources. Hence, to reconstruct the history of local
governments in this era, especially Pars, local available
resources will be used. Without doubt, the most useful
and reliable local sources in this era, are the coins
minted by the local kings of Persia, that show the Fars
state has enjoyed autonomy for a period of time and its
wardens were from local governors in that area. This
research encompasses the time range between 220 to
140 BC, with a regard to the first set of coins of
Persian kings called "Frataraka". This paper have
implemented by library and field researches that
collected and studied from Persian kings’ coins in the
museums of Bank-e Sepah, Iran-e Bastan and
Tamashagah-e Pool. Obviously, these coins contain
certain political and religious symbols that are rooted
in its sublime past. Symbols used in Frataraka coins
appear in manuscripts and various shapes such as
Frataraka banner or flag, Worshiper, Kaaba of
Zoroaster etc. The ideology of Persian kings’
government over society and implementing its political
aims, is hidden behind these symbols and signs. The
aim of this research is to investigate these symbols
with descriptive – analytical method, with a view to
concepts and its relationship with the ideology of the
Persian kings to achieve their political and religious
goals.
Keywords: Coins, local kings of Persia (Frataraka),
religious and political symbols.
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چکیده
 دورانی که تحت عنوان،مطالعۀ تاریخ ایران در دوران بعد از اسکندر
 از این رو، فاقد منابع دست اول مکتوب است،« هلنیسم» یاد میشود
، بهخصوص فارس،برای بازسازی تاریخ حکومتهای محلی این دوره
از منابع قابل دسترس محلی استفاده میشود؛ بدون شک مفیدترین و
قابل استنادترین منابع محلی این دوره سکههای ضرب شده از سوی
شاهان محلی فارس است که نشان میدهد ایالت فارس برای مدتی
از استقالل داخلی برخوردار و والیان آن از حکام محلی منطقه
 با نگرشی بر،م را.ق242  تا112این پژوهش محدوده زمانی.بودند
سکههای گروه نخست از شاهان فارس معروف به فرترکه
 مقاله پیشرو به صورت میدانی و. در برمیگیرد،)Frataraka(
کتابخانهای انجام گرفته و از سکههای شاهان فارس در موزههای
 ایران باستان و تماشاگه پول جمعآوری شده و مورد،بانک سپه
 ناگفته پیدا است این سکهها در برگیرنده.بررسی قرار گرفته است
نمادهای سیاسی و مذهبی خاصی بوده که ریشه در گذشته واالی
 نمادهای به کار رفته در سکههای فرترکه در قالب نوشتهها.خود دارد
 کعبه زرتشت، نیایشگر،و اشکال مختلفی مانند درفش یا بیرق فرترکه
 ایدئولوژی، در پس این نمادها و نشانهها. نمایان میشوند...و
حکومت شاهان فارس بر جامعه و اجرای اهداف سیاسی آنها نهان
- بررسی این نمادها با روش توصیفی، هدف از این پژوهش.است
 از نظر مفاهیم و ارتباط آن با ایدئولوژی شاهان فارس برای،تحلیلی
.رسیدن به اهداف سیاسی و مذهبیشان است
 نمادهای،) شاهان محلی فارس ( فرترکه، سکه:واژههاي کليدي
.سیاسی و مذهبی
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مقدمه
با به قددرت رسدیدن سدلوکیان در ایدران ،حکومدتهدای
مستقل و نیمهمستقل نیز در گوشه و کندار ایدن سدرزمین
روی کار آمدند که تا پایان دوره اشکانی به حیات سیاسدی
خددود ادامدده دادنددد .یکددی از مهددمتددرین حکومددتهددای
نیمه مستقل در این برهه زمانی که از خاکستره امپراتدوری
هخامنشی برآمد ،حکومت محلی شاهان فدارس بدود .ایدن
حکومت محلی شامل سه سلسله بود کده سلسدله نخسدت
آنان فرترکه نام داشت و از چهار پادشاه تشدکیل مدیشدد.
بغدات 2نخستین شاه این سلسله بود که در سده سوم قبدل
از میالد اقدام به ضرب سکه در وزنهدای چهداردرهمی و
درهم کرد .آخرین شاه از این سلسله وادفردات اول 1بود.
سکه های متنوعی از این حکومت محلی به دست آمده
که بررسی نقوش آنها گویای تفکدرات مدذهبی و سیاسدی
شاهان فارس ،بالخص فرترکده اسدت .ایدن تفکدرات کده
مبنای ایدئولوژی حکومتی شاهان را تشکیل مدیدهندد ،از
لحاظ انعکاسِ فرهنگ جامعه فدارس بسدیار حدائز اهمیدت
هستند .ناگفته پیداست سکه یکدی از مهدمتدرین اسدناد و
مراجع قابل اعتماد از یافته های فرهنگی است که به لحاظ
گاه نگاری مطلق (به دلیل دارا بودن کتیبه ،تداریخ ضدرب،
تصویر شاهان و یافتن توالی شداهان) ،بده لحداظ هندری،
فرهنگی و اعتقادی (با توجه به نقدوش حکداکی شدده بدر
روی آن) ،از لحاظ اقتصادی (با توجده بده جدنس و انددازه
سددکه) و بدده لحدداظ سددبک سددکه (ارتباتددات منطقددهای و
فرامنطقهای) اتالعات ارزندهای را در بردارد.
از آنجا کده مطالعده در زمینده سدکههدای فرترکده در
زیرمجموعه هنر شاهان فارس و گاه به شدکل انفدرادی و
اغلب بده صدورت معرفدی شداهان روی سدکه و توصدی
ظاهری آنها بوده ،در این پژوهش مفاهیم نهفته در نقدوش
و اشکال رو و پشت سکه که در جهدت اهدداف سیاسدی و
مذهبی شاهان فرترکه بدوده اسدت ،بدا روش کتابخاندهای
 .2بغدات یا بغداد( ،)Baydad / Bgdtاو در سکهها خود را این چنین
میخواند"bgdt prtrk’ ZY’ LHY’ BR bgwrt" :
 .1وادفردات اول ( ،)wtprdt / Vadfradadاو در سکهها خود را
این چنین میخواند" wtprdt / prtrk' ZY 'LHY' / br" :

انجام می گیرد؛ به این منظور ابتدا سکههای مدورد نظدر از
موزه های تماشاگه پول ،موزه ملی (ایران باسدتان) و باندک
سددپه گددردآوری شددده و بدده کمددک رهیافددت تدداریخی-
باستانشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد تا هددف
این پژوهش که بررسی و ارزیابی اندیشه سیاسی و مذهبی
شاهان فرترکه است ،حاصل شود.
مختصری پیرامون سکه
در آغدداز ،ارتبدداط تجدداری و داد و سددتد مددردم ،از راه مبادلدده
پایاپای صورت می گرفت و این نظام حتی بین مناتق بسیار
دور از یکدیگر معمول بوده است .در فصل هفتم وندیدداد در
چند قسمت از حق القدم پزشک یداد شدده (پدورداود:2365 ،
 )162که نشان میدهد در برخی موارد در دوران هخامنشدی
وضع دادوستد ،پرداخت مواجب و مزد کارگران و صدنعتگران
به صورت جنسی بوده است (کخ .)52 :2386 ،به مرور زمان
مردم باستان برای دادوستد به مقیاس و میزان نیازمند شدند،
چیزی که شیوه مبادله پایاپای فاقد آن بدود .بدا آغداز دوران
فلزات ،سیر تکامل نظدام اقتصدادی و بازرگدانی بدا سدرعت
چشمگیری به پیش رفت و دوره استفاده از شمش آغاز شدد
و ظاهراً چنین برمیآیدد کده بدرای حمدل و نقدل آسدانتدر
شمشهای فلزی را به قطعات کوچکتر تبددیل کدردهاندد تدا
ناخواسته زمینه ایجداد سدکه فدراهم شدود (شدمس اشدراق،
 .)12 :2351مشکالت وزن کردن زر و سدیم در هنگدام هدر
معامله و تشخیص میزان اختالط آنها به فلزات دیگر ،سدبب
شد که دولتهدا بده ضدرب مسدکوکات اقددام کنندد (امدام
شوشتری ،بیتا .)22 :دکتر بیانی ،با توجه به پیشینه سکه ،به
زیبایی در تعری سکه میآورد :سکه عبدارت اسدت از یدک
قطعه فلز به وزن معین که روی آن عالمت رسمی دولت یدا
حکومتی که عیار و وزن آن را تعهد میکرده ،منقدوش شدده
است (ملکزاده بیانی.)28 :2382 ،
آغاز استفاده از سکه را خاور دور میدانندد کده بدا مدرور
زمان ،به خاور نزدیک را یافت و از رهگذر گسترش بازرگانی
زمینی و دریایی بین دولت شهرهای ایونیه (شرق دریای اژه)
و یونان (غرب دریای اژه) گسدترش یافدت (عبددی:2312 ،
 .)62-62اگرچه عدهای از پژوهشگران بدر ایدن باورندد کده
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سکه در دو سرزمین چین و لودیه به تور مستقل ابداع شدده
و رواج یافته است (.)Scheidel, 2008: 267-268
در ایران بدرای نخسدتین بدار ضدرب سدکه در حکومدت
فرامنطقهای هخامنشی آغداز شدد .پدس از فدتر سداردیس در
سال 645ق.م به دست کورش کبیدر و سدقل لودیده ،ضدرب
سدکههدای لودیده ادامده یافدت ( ;Nimchuk, 2002, 58
;Gardner, 1908: 10؛ امددامی )24 :2381 ،کدده تددا اوایددل
پادشاهی داریوش اول این سکهها به همان شیوه سابق ضرب
میشد ( .)Babelon, 1893: 2در اواسل فرمانروایی داریدوش
اول ،در حدددود سددال 626ق.م سددکههددای جدیدددی توسددل
امپراتوری هخامنشی ضرب شد که وزن کمتدری داشدت و از
جنس تال و نقره بود (رضایی باغبیدی.)4 :2312 ،
روشهای ضرب سکه در گذشته به اشکال مختلفی
بود .در ابتدا به صورت چکشی یا ضربی به ضرب سکه
مبادرت میشد .این روش در ایران و بسیاری نقاط جهان
رایج بود (عبدی .)62 :2312 ،روش دیگر قالبریزی بود.
در این روش قالبها معموالً از گچ یا گل رس ساخته
میشدند و دارای نقش بودند .تراحی نقوش ،نوشتار و
حکاکی در سکه از کارهای حساسی بود که شخص شاه به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر آن نظارت داشت (امینی،
.)15 :2385
منبعشناسی سکههای فرترکه
کش سکه های فارس به حفاریهای باستانشناسدی قدرن
نوزدهم و اوایل سدده بیسدتم بداز مدی گدردد کده تدی آن،
سکه های متنوعی در خوزسدتان و حومده تخدت جمشدید و
استخر در فارس کش شد (.)Rezakhani,2010: 29-30
اگرچه نخستین تالش در دستهبندی سکههای فدارس
توسل الوت دالفدوی ،در سدال 2125م انجدام گرفدت امدا
اولین کاتالوگ در این زمینه توسل جدرج هیدل و در سدال
2111م منتشر شد ( .)Hill, 1922هیل سکههای فارس را
در چهار گروه معرفی میکند :گروه نخسدت را سدکههدای
فرترکه می نامد کده از بغددات تدا اوتدوفرادات اول ضدرب
می شد؛ گروه دوم را هم زمان با تغییر کلمه فرترکه به ملکا
تعیین میکند؛ گدروه سدوم سدکههدای مخددوش شداهان

213

ناشناخته؛ و گروه چهارم را میتوان سکه های متاخر فارس
معرفی کرد .هم زمان با کار تحقیقدی هیدل ،ژاد دمرگدان
کتابی در مورد سکه های منطقه خاورمیانه منتشر مدیکندد
که تعدادی از سکه های فارس در این کاتدالوگ بده چشدم
مددیخددورد ( .)deMorgan, 1923ایدن رونددد در بررسددی
سکه شناسدی فدارس مسدکوت ماندد تدا سدال  2135کده
کاتالوگ محدودی از سکههای فارس منتشر شد ( Kraay
.)and Markholm, 1937
میچینر مجموعدهای از سدکههدای فدارس را در سدال
2158م منتشر کرد ( )Mitchiner, 1978کده زمیندهسداز
یاداشت های معروف روبرت گوبل شد و در سال 2183م به
چاپ رسید ( .)Göbl, 1983دیویدد سدلوود انگلیسدی نیدز
یاریگر این تحقیقات بود که در سدال 2183م در مجموعده
تاریخ ایران کمبریج نوشتههایی در مورد سکههدای فدارس
عرضه کدرد ( .)Sellwood, 1983دکتدر میشدائل آلدرام،
استاد دانشدگاه ویدن ،در سدال 2185م پدا را از تحقیقدات
پژوهشگران پیشین فراتر نهاد و از آن پس بیشتر تحقیقات
سکهشناسی فارس بر پایه تحقیقات وی انجدام مدی شدود.
آلرام در کتاب جدید خود کده حاصدل دسدتهبنددی دقیدق
سکههدای فدارس بدر مبندای شاخصدههدای هندری بدود
( ،)Alram, 1986تبقهبندی جدیدی نسبت بده کارهدای
هیل و دمرگان ارائه میدهد .این اقددام زمیندهسداز تدیلی
شاهکار ویسهوفر بنام قرون تاریک تداریخ فدارس شدد .در
این کتاب ویسهوفر سعی بر آن دارد تا در این برهه زمدانی
دیدی تاریخی از این منطقه داشته باشدد ( Wiesehöfer,
 .)1994این کتاب در سال  2388توسل هوشنگ صدادقی
ترجمه شد (ویسهوفر .)2388 ،در سال 1228م با مطالعدات
گسترده تر در سکه های فدارس نظریدات جدیددی در ایدن
حوزه شکل مدی گیدرد ،از جملده اولیدور هدوور بدر مبندای
تحقیقاتش بغدات را نه اولین فرترکه بلکه سومین فرترکده
فارس میخواند و معتقد است اردشیر اولدین فرترکده بدوده
اسددت ( )Hoover, 2008امددا در سددال 1222م وسددتا
سرخوش این فرض را مطرح میکند که وهبدورز و بغددات
شاهانی بودند که رقیب هم بوده و سکههای سورشارژ شده
آنها را دال بر این ادعدا مدیداندد ( .)Sarkhosh, 2010از
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سال 1222م به بعد متیسفانه تحقیق جدامعی ،مانندد آنچده
آلرام ،هوور و وستا سرخوش انجام دادند ،منتشر نشده و یا
نگارنده در مورد آن بیاتالع است.
تاریخ سیاسی فرترکه
بنابر اسناد تاریخی ،اسکندر مقدونی در حملده بده ایدران و
تصرف آن ،شدیدترین ضدربات را بدر پیکدر فارسدیان وارد
آورد و هرگونه مخالفدت و شدورش علیده خدود را در ایدن
منطقدده از میددان برداشددت (پلوتددارد465-465 :2351 ،؛
اومسددددتد 511-512 :2351،؛ ویلکددددن.)4-213 :2355،
اقدامات اسکندر باعث شد جهان آن روزگار عظمت فدارس
را به وادی فراموشی بسپارد اما مردم فارس هیچگاه پارسه و
هخامنشیان را از یاد نبردند .اگرچه زمان دقیق تالش فارس
برای احیاء قدرت خدود مشدخص نیسدت ،لدیکن در روابدل
سدلوکوس و آنتیوخدوس اول بددا فدارس اتالعدات تدداریخی
اندکی در دست است .آنچه میتوان در ایدن زمینده نگاشدت
این است کده در نتیجده ازدواج سدلوکوس بدا آپامده ،دختدر
اسپیتامنس ( ،)Spitamenesروابل در این دوره را میتدوان
حسنه قلمداد کرد ،اما به دلیل نبودن مؤلفه تبار فارسی عامل
مشروعیت سلوکوس در میان مردم فارس میتوانست بدرای
او مشکل ساز باشد .از ترفی عدم توفیق در ایجاد رفاه برای
مردم فارس دلیل مهمی بر ستیز و مقاومت فارس در مقابدل
سلوکوس بود (ویسهوفر.)35 :2388 ،
پلی یانوس در کتاب هفتم نقل می کند :حاکم مقدونیده
فارس در اندیشه کشتن سه هزار فارسی برآمدد .او آندان را
به بهانه ای ،گردهم آورد و با سپاه سیصد سواره و سه هزار
پیاده سنگین اسلحه قتل عام کرد .او در ادامده مدیافزایدد:
وهوبرز سههزار نیدروی نظدامی یوندانی را در میدان مدردم
منطقه فارس پخدش کدرد و آندان را در میدان خاندههدای
فارسیان جای داد و دستور داد شبانه آنان را قتل عام کنندد
(ویسهوفر.)54-53 :2388 ،
در زمددان فرمددانروایی آنتیوخددوس ،در سددال 112ق.م،
مولون حاکم ماد ،با تایید بدرادرش اسدکندر حداکم فدارس
(پرسیس) ،علم تغیان برافراشت و تاج بر سر گذاشت .این
قیام نشان می دهد سلوکیان در سال های پیش از 112ق.م
بر فارس نظارت داشتهاند .در کتاب دوم مکابیان آمده است

که آنتیوخوس چهارم با سپاهش وارد منطقه فارس شدد تدا
معبد شهر را غارت کند ،اما مردم در مقابل او ایسدتاده و او
را مجبور به فرار کردند .اینکه در مدت زمدانی بعدد مدردم
فارس به رهبری وادفردات اول و به امید اسدتقالل کامدل
خود و ندادن باج به شاهان اشکانی به یاری دمتریوس دوم
شتافتند تا با اشکانیان وارد جنگ شوند ،جای تردید نیست.
آنچه هرتسفلد در مورد تداریخ فدارس نگاشدته ،نشدان
می دهدد کده شداهان فدارس در سدال 322ق.م حکومدت
فرترکه را بنیان نهاده اند .امدا هرتسدفلد ایدن تداریخ را بده
قاتعیت بیان نمیکند ،چنانکه در سدالهدای بعدد او ایدن
تاریخ را تا سال262ق.م متغییر می داند .نیوئل با تکیده بدر
کش سکه های فرترکه توسل هرتسفلد ،تداریخ اسدتقالل
نسبی این شاهان را سال 182ق.م میداند .او در ادامه می-
افزاید :جانشینان اسکندر بر سر به دست گیری قددرت وارد
جنگ شدند و فرترکه از فرصت استفاده کرده و در فدارس
به ضرب سکه پرداختند و توانستند تا قبل از شورش مولون
همچنان حاکمیت نیمهمستقل خود را حفظ کنند.
هیل پیشدنهاد شدروع ضدرب سدکه توسدل نخسدتین
فرترکه ،یعنی بغددات را 162ق.م مطدرح مدیکندد ( Hill,
 .)1967: 397-405کددخ معتقددد اسددت بددیورد (بغدددات)
نهضت ملیگرایی خویش را در نیمه نخست سده سوم قبل
از میالد انجام داده است ( )Koch, 1988: 89-95امدا آن
را به عنوان اسدتقالل کامدل بیدان نمدیکندد .دمورگدان و
اشتیل ،با تکیه بر سکههای به دست آمده از فرترکهها ،این
تاریخ را 112ق.م ( )Stiehl, 1959: 375-379و قتلعدام
فارسیان را مصادف ظهدور بغددات مدی دانندد کده پدس از
آنتیوخوس سوم به ضرب سکه پرداخته است.
با نتیجهگیری از نظریات مورد بحث ،اسدتقاللخدواهی
فرترکهها پیش از ایام سلوکوس اول ممکن نبود چرا که در
متددون تدداریخی پددیش از سددال 321ق.م اسددامی حاکمددان
مقدونی فارس درج شده است .اشمیت معتقد اسدت فدارس
در سال های پس از 112ق.م توسل هدواداران آنتیوخدوس
کبیر اداره میشده است اما هیچ مدرد جدیدی دال بر این
نظریه بیان نمیکند ( .)Schmitt, 1964: 50پس میتوان
نظریات آلرام و دمورگان را پذیرفت که سالیابی پادشداهان
فرترکه را 112ق.م بیان کردهاند.
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اگر بپذیریم این استقالل در این سدال ر داده اسدت کده
نقوش روی سکهها و نمادهای به کار رفته نیز این مدعا را
تییید می کنندد ،اینکده قتدل عدام سدربازان مدزدور توسدل
وهوبرز ،سومین پادشاه فرترکه ،انجام شده؛ بار دیگر قابدل
قبول به نظر می رسد .اما برای نظدر دوم مبندی بدر اینکده
استقالل بعد از بغدات حاصل شده ،باید گزارش پلی یانوس
را بار دیگر مورد کنکاش قدرار دهدیم .او در کتداب هفدتم
می نویسد :وهوبرز سه هزار سپاه مسلر سدلوکی را رهبدری
می کرد که نشان دهنده آن است که او مستقل نبوده ،بلکه
در نتیجه قتل عام این مدزدوران تدالش کدرده تدا ضدمن
انتقام ،استقالل خود را اعالم کند .پس ایدن نظریده قابدل
قبولتر است که دو شاه نخسدت فرترکده ،یعندی بغددات و
اردشیر ،نیمه مستقل بودند و در زمان وهوبرز تدالش بدرای
استقالل نتیجه می دهد و ایدن اسدتقالل کامدل تدا پایدان
حاکمیت وادفردات اول برقرار بوده اسدت .بدا شدروع دوره
دوم شدداهان فددارس در زمددان وادفددردات دوم ،فددارس بدده
صورت نیمه مستقل زیر نظر حاکمان اشکانی به حیات خود
ادامه داد (سلوود .)425 :2353 ،در این زمان حاکمان جدید
در فارس قدرت را به دست گرفتندد و در روی سدکههدای
خود لقب «ملکا» حک نمودند که با سکههای دوره پیشین
تفاوت اساسی داشت و این شداید بیدانگر روی کدار آمددن
خاندان جدید غیر از فرترکهداران باشد (کندی ادی:2382 ،
.)18-15
نمادهای مذهبی و سیاسی در سکههای فرترکه
در بررسی نقوش سکههدای فرترکده بده سدختی مدیتدوان
تفاوتی بین دو نقش سیاسی و مذهبی قائل شد ،چدرا کده در
نقوش این سکهها میتدوان معدانی سیاسدی و مدذهبی را از
نمادهای به کار رفته استخراج کرد .بر این مبنا در این مقالده
به سکه ها و نقوش آنها به دیدی سیاسی– مذهبی نگریسته
میشود .مهمترین ادله برای این نوع نگارش آن است که در
حاکمیت فرترکه سیاست در پیوند با مذهب بود و نمدود بدارز
آن در دوره ساسانی ،از نوادگان فرترکه ،جهانی میشود و دو
بُعد سیاسی و مذهبی در هم تنیده شده و از مهمترین ارکان
حاکمیت ساسانیان میشود .ایدن نگدرش سیاسدی در بافدت
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حاکمیتی ریشه دارد که در دوره فرترکه ظاهر میشدود چدرا
که فرترکه برای مشروعیت خود در منطقه نیازمند چنین ادله
بودند و اینگونه نظام سیاسی مذهبی در قلدب فدارس نمدود
یافت و در دوره ساسانی به بلوغ رسید.
شاه نشسته بر تخت با گل لوتوس در دست (لوح 2)2

تخت ،جایگاه خدایان و فرمانروایان عظدیم و نمداد قددرت
آنان است (هال .)212-2 :2382 ،به عبدارت دیگدر تخدت
جایگاه صاحب اختیار است و نشانه مرکز روحانی پادشاهی
و مرکز استعاری دنیا است.
در پشت سکههای نوع نخست بغدات ،شداه بده حالدت
نیمر چپ بر تخت نشسته است که در دستهدایش یدک
عصددای شدداهانه بلنددد و یددک گددل احتمدداالً گددل لوتددوس
( )Alram, 1986: 514را نگهداشته است .این صدحنه در
بسیاری جهات یادآور نگارکنده تخدت جمشدید اسدت کده
شاید شاه آگاهانه در فکر پیوند با الگوهای تخت جمشید و
شاهان هخامنشی بوده است ،چرا کده بدر تختدی درسدت
مانند تخت داریوش بزرگ در تخت جمشید نشسته و مانند
او گلی در دست چپ و چوبی بلند در دست راست (عصای
شاهانه) گرفته است.
گل لوتوس یکی از مهدمتدرین نمادهدای باسدتانی در
هنرهای آسیا به شمار میرود .این گل را سمبل خورشید و
چرخه تولدد و ندوزایی مدی دانندد و دلیدل آن را بداز شددن
گلبرگ های آن در هنگام سپیده دم و بسدته شددن آن بده
وقت غروب تعبیر میکنند (میت فورد.)65 :2388 ،
در مصر آن را نماد تجدید حیات و تجسم قدرت سدلطنتی
میدانند که با خدای خورشید(رع) در ارتبداط بدوده و در جدای
جای مصر باستان این نماد مشهود اسدت .در معبدد آمدون ،در
کارناد مصر ،ستونها با این گدل آراسدته شدده اسدت (ویدو،
 .)225 ،2356این نماد در بدینالنهدرین بده ایشدتر اختصداص
یافت .او ایزد جنگ ،عشقبازی و تولید مثل بود (لیک:2381 ،
 .)58با فتوحات ایرانیان باستان این نماد با رویکردی ندوین در
 .2لوح شماره  ،2تصویر ال
(امپراتوری آشور)

آورندگان هدایا به کا سارگون دوم
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در اندیشه ایرانی نمود پیدا کرد ،بده تدوری کده ایدن گدل در
دست شاه مقتدر و نمادی بر صلر و شدادی قلمدداد شدد .امدا
برخی از پژوهشگران ،از جمله سودآور ،این نماد را در ارتباط بدا
گل آفتابگردان در دوره هخامنشی عالمت فره ایزدی تعبیدر
میکنند (سودآور.)221-222 :2383 ،
نقش شاه و نیایشگر (لوح )1

از مهمترین ویژگی تصویرنگاری شاه در سکههای فرترکه،
نمود یافتن کاله مخصوصی است که شداهان فرترکده بدر
سر دارند .این کاله در سکههای نوع نخست بغدات ،کداله
شاهی ندودتیدزی اسدت کده نمونده آن در تدابوت شدهر
صیدون 2نقر شدده اسدت ( .)Gall, 1972: 278در پشدت
سکه تغییرات چشم گیری به وجود آمده اسدت ،بده تدوری
که کاله استفاده شده به صورت کاله جلو زده ای است که
بعداً معرف همه حاکمان فرترکه شد .در سکههای فرترکه،
شاه را در روی سکه نشان می داد با کداله جلدوزده ،یعندی
همان سرپوش از جنس نمدد و از پیشدانی بیدرون زده ،بدا
حفاظ گردن و گونده کده تمدام قسدمت پدایین صدورت را
می پوشاند و نوعی به اصدطالح دهدانِ پندام ()paitidana
نامیده می شد ،تدا نفدس آدمدی آتدش مقددس را نیاالیدد.
لبه های این کاله مخصوص ،چانه را نیدز مدیپوشداند امدا
دهان آزاد میماند و تنها در هنگام مراسم مدذهبی انددکی
باال کشیده میشود که در عین حال همه قسمتهای ایدن
کاله به صورت یکپارچه است.
این ویژگی در تجسم فرد نیایشدگر ،در پشدت سدکههدای
فرترکه قابل تییید است ،به توری که فرد مذکور را خود پادشداه
فرترکه در تجسم روحانی بزرگ به تصویر میکشد .ناگفته پیددا
است که شیوه ایستادن مرد نیایشگر در پشت سدکههدا و حتدی
هنر نمایش جامهای که او برتن کرده است ،آدمی را به یاد هندر
پیکره تراشی فارسها در کا هدای تخدت جمشدید مدیانددازد
(لوح -1ی؛ سکه اردشیراول ،موزه بانک سپه).
پشت سکههای فرترکه ،مردی (شاه) را نشان میدهدد
 .2برای اتالعات بیشتر پیرامون تابوت شهر صیدون به مقاله زیر مراجعه
شود" :تاثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر کرانههای سرزمین لبنان" نوشته
موریس شهاب (مجله بررسیهای تاریخی :2362 ،ش )11-26 ،31

که کاله مخصوص بر سر دارد و یدک دسدت خدود را بده
نشان احترام و نیایش باال برده و در دسدت دیگدر کمدانی
دارد که در مقابله سازه مقدس (کعبه زرتشت) است .مشابه
ایددن نقددش را در گوردخمددههددای قیزقاپددان ،دکددان داود،
اسحاقوند و در مهرهای هخامنشی مدیتدوان یافدت کده
شباهت بسیار زیادی بدا نقدش برجسدته فرترکده و نقدش
نیایشگر در سکهها دارند.
در بُعددد نمادشناسددی و تقسددیر آن آمددده کدده کدداله
فروگیایی ،کالهی است با گوشه های به ترف پایین که در
آغاز مغان مزدایی در ایران هخامنشی و ساسدانی بدر سدر
داشتند (هال )153 :2382 ،و نماد سطنت ،قدرت ،پیدروزی
و نیل به افتخارات است (همدان .)233 ،بده عبدارت دیگدر
کاله سمبل اقتدار ,افتخدار و فرمدانروایی و تدزیین کنندده
بخش عالی انسان یعنی خرد.
کمان (لوح )3

کمدددان صدددفت خددددایان و نمدددادی بدددرای دلیدددری و
تسخیرناپذیری است ،کمان ،مطلوب مردانگی نزد هنددیان
و چین باستان بوده است (هال.)255-255 :2382 ،
دکتر شهبازی در مورد کمان آورده است که در جنگافزار
هخامنشی کمان حدود یک متر بوده و با آن در حال تاخدت و
یا ایستاده تیر میانداختند و میتوانستند تا حددود  228متدری
دشمن را از پای درآورند (شهبازی .)226 :2362 ،این در حدالی
است که بیشتر پژوهشگران از جمله کلمان هورا (هورا:2353 ،
 ،)44ریچارد فرای (فدرای ،)255 :2344 ،سرپرسدی سدایکس
(سددایکس )111 :2313 ،و ابددراهیم پددورداود (پددورداود:2346 ،
 )14در رابطه با کمان هخامنشی آن را بلند و بدزرگ توصدی
کرده و ذکر از اندازه دقیق کمان نیاوردهاند .اسدتفاده از کمدان
ساده (تقریباً مشابهه کمان فرترکه) نخسدت در دوره داریدوش
اول نمود یافت و بعد از ایشان این ابزار نظامی و نمداد قددرت
در نقش برجسدته منسدوب بده اردشدیر اول نقدر شدده اسدت
(مرتضوی)41-42 :2356 ،
استفاده از کمان به عنوان عنصر نظامی ،شداه بدا بُعدد
سیاسددی و فروهددر و آتشدددان در بُعددد مددذهبی ،بیددانگر
مشددروعیت و قدددرت شدداهان هخامنشددی و بدده تبددع آن
نوادگان آنان در فارس قلمداد میشود.
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برای نخستین بدار نقدش کمدان در پشدت سدکههدای
وادفردات اول نقر شد (لدوح -3الد ؛ مدوزه باندک سدپه) بدا
تصویر شاه در این سکهها که دست راست خود را به سدوی
سازه مقدس بلند کرده است و در دست چپ کمانی به دست
دارد؛ این کمان حالدت مقدوس دوگاندهای دارد و یدک سدر
کمان با زمین تالقی میکند ،مشابهه ایدن کمدان در نقدش
برجسته گوردخمه قیزقاپان در کردسدتان عدراق نمدود دارد.
گیرشمن و گال کمدان موجدود در گدور قیزقاپدان را معدرف
فرمانروای دنیوی تعبیر کردهاند (.)Gall, 1974: 142
سازه مقدس (لوح )4

در پشت سکههای فرترکه ،شاه ایسدتاده در مقابدل سدازهای
مقدس و در حال نیایش است که روی این سدازه سده شد
نمود دارد (لوح -4ج؛ سکه وهبدورز ،مدوزه تماشداگه پدول).
ناستر این سازه را اینگونه توصی میکند :در قسمت جلدو،
دربی دولنگه میان دو تیر چوبی عمودی قوی نموده شدده و
هر لنگه درب به چهار قاب تقسدیم شدده اسدت ،در قسدمت
فوقانی ردیفی از دندانههای مدوری مشاهده میشود کده بده
نظر میآید سرِ فَرسپها هستند .روی سطر خارجی مسطر،
سه ترح شیئی مربع شکل با قسمت قدامی تاقچده مانندد و
خل فوقانی اندکی پهنتر و ضخیمتدر هسدت کده روی هدر
یدددک از آنهدددا دو شدددا کدددجرو بددده بیدددرون قدددرار دارد
( )Naster,1970: 126-127و درفش یا پرچم در پشت این
سازه نقر شدده اسدت .برفدراز سدازه مقددس سده آتدش بدا
شعلههای بلند فروزاناند ،شاید این سه آتش مظهر سه آتش
تبقاتی ایرانیان (پیشوایان ،جنگاوران ،پیشهوران) باشد.
بیشتر پژوهشگران این سازه مقدس را کعبه زرتشت یا
نمونه مشابه آن می دانندد .در مدورد سدازه کعبده زرتشدت
نظریات مختلفدی مطدرح اسدت ( Schippmann,1971:
 )185-199از جمله اردمان این سازه را با نمونههای نقش
شده در سکههدای فرترکده یکدی مدیداندد ( Erdmann,
 .)1941: 32اما استرونا این سازه در سکههای فرترکه را
به منزله نمونه پساهخامنشدی آتشدگاه هدای هخامنشدیان
توضیر مدیدهدد ( )Stronach,1966: 220-221ایدن در
حالی است که دکتر شهبازی ایدن سدازه را آتشدگاه صدفه
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تخت جمشید تعبیدر مدیکندد (.)Shahbazi,1977: 200
جای شکی نیست که آرامگاه ها و مکدانهدای مقددس در
مشروعیت بخشیدن بده فرترکده حدائز اهمیدت اسدت ،بده
توری که این شاهان ،آگاهانه بر آن بودند تدا خدود را بده
شاهان هخامنشی مرتبل سازند (.)Alram,1986: 162
نقش مرد بالدار (لوح )6

این نقش نخسدت در مصدر پدیدد آمدد کده متحدد کنندده
سرزمین های واحه رود نیل و نشانگر خدای هدوروس بدود
که بعدها در شمال بینالنهرین نشدانگر خددای آشدور شدد
(چراغزاده .)52 :2381 ،در نتیجه غلبه ایرانیان بر بابل ،این
نماد وارد فرهنگ ایرانی شد و فروهر یدا مدرد بالددار نمداد
اهورامزدا گردید و آن را جایگزین تجسم پیشدین او ،یعندی
آتش معابد ،قرار دادند .به توری کده ایدن نمداد بده تدور
گسترده در بناها به کار رفت (هال.)54 :2382 ،
در آیین زرتشت ،اوستا این نماد را روح مقدس و حامی
جهان تعبیر میکند که در همدهجدا حضدور دارد و مظهدر
قدرت معنوی و حامی شاهان ایرانی است و در بداالی سدر
شاه جدای دارد هنگدامی کده او بدر تخدت مدینشدیند یدا
تاجگدذاری مدیکندد (دهقدان .)252-268 :2312 ،فروهدر
واژهای اوستایی و به معنی پیشافزایندده در زبدان پهلدوی
است و یشت سیزدهم آن را پنجمین نیروی باتنی آدمدی
میداند ،از ترفی فروهر را ایزد نگهبان نیکان و راستروان
دانستهاند (گشتاسب پوریارسی .)4 :2362 ،فروهدر نیدروی
مقدس درونی بود که در تجسم مردی نورانی با دو بدال و
حلقهای در وسل نمایان شد و سمبل ملی ایرانیان باسدتان
گردید (اوشیدری.)355-355 :2352 ،
این درحالی است که اکثر پژوهشدگران ایدران باسدتان
فروهددر یدددا مردبالدددار را نمددداد اهددورامزدا مدددیدانندددد
(هرتسفلد152 :2382،؛ روعاف43 :2354 ،؛ هینلدز:2386 ،
231؛ پوپ62 :2385 ،؛ هدال .) 54 :2382 ،امدا عددهی از
پژوهشگران این نماد را فراتر از اهورامزدا و یا در عددم بدا
این نماد معرفی میکنند (گیمن121-122 :2356 ،؛ ذکداء،
62-41 :2355؛ رضی)58 :2381 ،
این نقش در سکههای وادفردات اول ،برای نخستین-
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بار ظاهر شد (لوح  -6ج؛ مدوزه باندک سدپه) کده یکدی از
دالیل مهم در استقالل کامل فارس در دوره فرمانروایی او
قلمداد میشود.
در مورد مردبالددار نظریداتی مطدرح اسدت کده برخدی
پژوهشددگران معتقدنددد ایددن نقددش ،تجسددم خاوراندده یددک
شخصیت سلطنتی پیشرو است که همان اهورامزدا از عهدد
هخامنشی بوده و وادفردات با آن آشنایی کامل داشته است
و عدهای دیگر آن را به منزله فرهمنددی تعبیدر کدردهاندد
(.)Shahbazi,1980: 119-147
کالمییر و شهبازی معتقدند که تاج مرد بالدار با کداله شداه
متفاوت است که شاید معرف فرنه 2یا سل شاه باشد .از ایدن رو
مرد بالدار منقوش در سکههای فرترکه با تداج هخامنشدی مدی-
تواند ادعای فرمانروای جدید را بر جانشدینی قدانونی شدهریاران
هخامنشی در فارس نمادگرایی کند ،چرا کده تداج مدرد بالددار از
نوع تاج کنگرهدار هخامنشی است در حالیکه خدود شداه کداله
مخصوص بر سر دارد .تصویر پشت سدکههدای وادفدردات اول
بازنمودی است از نقش برجسته داریدوش اول در نقدش رسدتم
که در آنجا تثلیث شاه در حال نیایش را نمدایش مدیدهدد کده
کمان در دست دارد :محراب ،آتش و مرد بالدار.
نقش پرچم یا درفش (لوح )5

هال پرچم را نماد و نشانه پیروزی مدیداندد (هدال:2382 ،
 )225درفش یا پرچم ،پدرده یدا صدفحهای اسدت کده بدر
نیزهای نهاده شدده و چلیپدایی از دو گوشده روبدهرو پدرده،
درفش را به چهار بخش تقسیم کدرده کده در هدر بخدش
دایددرهای نقددش گردیددده اسددت .از بخددش زیددرین درفددش
چهاربند از دو سوی چوب درفش دوبهدو آویخته شدده کده
هریک به گویی پایان مییابد .به گواهی نوشتههای کهدن
و شاهنامه فردوسی ،این چهار نوار به رنگهای ،سر  ،زرد،
بنفش و آبی بدوده اسدت (بختورتداش .)216 :2384 ،ایدن
نقش در تمام سکه های فرترکه وجود دارد ،به تدوری کده
در پشت سکه ها این نماد قرار دارد که الگوی پدرچمهدای
هخامنشی است که به اختر یا ستاره با منگولههایی آراسته
شده است (.)Nylander,1983: 19-37
 .2همان فره ایزدی.

با ظهور نخستین سکههای فارس ،پرچم به عنوان جدزء
جداییناپذیر ،بر سکههای سلسله نخست فارس (فرترکده) و
سلسله دوم نقش میبندد ،اما آیا فرترکده ایدن نقدش را بده
صورت آگاهانه برای زنده کردن گذشته پرافتخار فارس نقدر
کرده بودند؟ برای پاسخ به ایدن سدوال الزم اسدت ابتددا در
مورد پرچمهای مدورد اسدتفاده در دوره هخامنشدی مطدالبی
ذکر شود :بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابی زرین بدا
بددالهددایی گشدداده کدده بددر نیددزه بلندددی نصددب شددده بددود
(بختورتاش .)58 :2384 ،گزنفون در مورد بیرق اردشدیر دوم
در پیکار با کوروش کوچک میگوید :بیرق شاه عقابی اسدت
از تال که بالهای خود را گشوده و بدر ندود نیدزهای قدرار
گرفته است (گزنفون .)31 :2331 ،این روند تغییدر بیدرق تدا
جایی ادامه مییابد که بیرق نقدر شدده بدر روی سدکههدای
داریوش سوم (بختورتاش )12 :2384 ،شباهت بسیار زیدادی
با بیرقهای فرترکه پیدا میکند .در دوره دوم سلسله شاهان
فارس ،در روی بیدرق تصدویر شداهین یدا پرنددهای نمایدان
میشود که بازگشت و یادمدان دوران پرافتخدار فدارس را در
ذهن بیننده تداعی میکند .اما هنوز جوابی برای ایدن سدوال
وجود ندارد که چرا بیرق فرترکه شدباهت زیدادی بده بیدرق
داریوش سوم دارد؟ در حالی که در دوره دوم شاهان محلدی
فارس این شباهت در بیرقهای مورد استفاده ،بیشدتر یدادآور
بیرق شاهان بزرگ نخستین هخامنشی است.
نگارنده بر این عقیده است که دوره دوم شاهان محلی
فارس بیانگر خاندان جدیدی غیر از خاندان وادفردات اول
هستند .چرا که در این دوره روند کلی در ضرب سکهها
تغییرات چشمگیری را به دنبال دارد و اینکه در دوره دوم
شاهان محلی فارس هم از نظر تصویر نقر شده شاه و هم
به لحاظ نمادها و سبک مورد استفاده چیزی جدای از روند
سکههای فرترکه را دنبال میکند.
بحث و نتیجهگیری
فرترکه شاهان محلی در فارس بودند که با آگاهی کامل از
سنن و نمادهای سیاسی و مذهبی به کار رفته در فرمانروایی
هخامنشی ،آن را حفظ کرده و به صورت تکامل یافتهتر به
نسل بعد از خود یعنی ساسانیان منتقل کردند تا این نظام
سیاسی  -مذهبی در قالب هارمونی جدید ،در نظام

امیر امیرینژاد :پژوهشی در نمادهای سیاسی و مذهبی سکههای سلسله نخست شاهان محلی فارس

جهانداری ساسانی به دنیا عرضه شود .در این راستا میتوان
ادعا نمود که نمادهای سیاسی و مذهبی به کار رفته در
سکههای فرترکه به سان هم معنی و مفهوم مییابد.
سکههای شاهان محلی فارس با سکههای بغدات در
سال حدود 112ق.م آغاز میشود .سکههای او در دو نوع
ضرب شدهاند که نمادهای تخت شاهانه با گل لوتوس در
دست شاه به مثابه نقش داریوش بزرگ در تخت جمشید،
گویی شاه فارس (بغدات) میخواهد با این نقش قدرت خود را
به بیگانگان یادآور شده و در پشت سکه نقش سازه مقدس،
پرچم و نقش خود به عنوان نیایشگر خواهان آن است که بار
دیگر مشروعیت خود را در میان مردم با اصالت خود به
نمایش گذارد تا در نقش پرچم به عنوان پیرو ارتش قدرتمند
شاهنشاهی هخامنشی و در نقش سازه مقدس و نیایشگر خود
را پیرو دین نیاکان فارس معرفی نماید .این نقوش به وضوح
در نقوش گوردخمههای قیزقاپان ،دوکان داود و اسحاقوند
نمود دارد به این تریق شاه ،خود را به بیگانگان معرفی و
مشروعیت خود را به بومیان یادآور میشود .بعد از بغدات،
اردشیر حاکمیت فارس را عهدهدار میشود که سکههای او
مشابه سکههای نوع دوم بغدات میباشد و تاریخ حدود سال
122ق.م را در برمیگیرد .این دو پادشاه توانستند در فارس
حکومت نیمهمستقلی را ایجاد کنند.
سومین پادشاه این دودمان که خود را فرترکه میخواند،
وهوبرز است که بیشتر پژوهشگران معتقدند در دوره
زمامداری او فارس به صورت کامالً مستقل اداره میشود،
جانشین او وادفردات اول بود که توانست روند استقالل فارس
را حفظ نماید .سکههای این پادشاه دارای تاریخ ضرب در
حدود سال 262ق.م است که با پایان فرمانروایی او استقالل
فارس از بین رفته و این حکومت محلی تا روی کار آمدن
اردشیر پنجم فارس (اردشیر اول ساسانی) به صورت نیمه
مستقل اداره میشد .در سکههای وادفردات با نقوش جدیدی
روبهرو هستیم که زاده تفکر بیگانهستیز وهوبرز است .این
نقوش شامل کمان و فروهر است .در نقش کمان ،شاه فارس
خود را تالیهدار قدرت فارس میداند که توانایی مقابله با
دشمن خارجی را داشته و به مثابه شاهان هخامنشی نگهبان
و نگهدارنده سرزمین مقدس اهورایی است .در نقش فروهر،
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شاه به صراحت قدرت خود را نه از مردم و نه از بیگانگان
بلکه از اهورامزدا میداند چرا که به مانند سالتین قدرتمند
هخامنشی او نیز برگزیده خدایان است.
نگارنده بر این عقیده است که با استقالل فارس در
سلطنت وهوبرز نمادها و نقوش جدیدی که یادآور قدرت
مطلق شاهان هخامنشی است ،در سکهها ظاهر میشود و
این ظهور نمادهای جدید میسر نمیشود مگر آنکه بیگانگان
در قلمرو فارس فاقد قدرت باشند اما اینکه نقوش سکههای
فرترکه با سلسله دوم فارس تفاوت محسوسی دارند ،نگارنده
ذهن خوانندگان را به این موضوع معطوف میدارد که تغییر
نقش پرچم در سکهها و نمادهای جدید مانند تاج ،نقش
حیوانات و  ...در سکههای نسل دوم یادآور خاندان جدیدی
در فارس است که خود را نه از نسل فرترکه بلکه در موازات
با آنها و از نسل شاهان قدرتمند هخامنشی میدانند.

لوح  .2شاه نشسته بر تخت با گل لوتوس در دست

لوح  .1نقش نیایشگر
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 .)2365( -----------یشددتهددا .تهددران :نشددر دانشددگاهتهران.
چراغزاده ،سولماز ( .)2381سیر تحولی آرامگاههای هخامنشی و
تیثیر آن بر دورانهای بعد .شدیراز :نشدر تخدت جمشدید و
قشقایی.
دهقان ،ابداذر ( .)2312مطالعده نمادهدای مدذهبی در معمداری
تخت جمشدید .دانشدگاه سیسدتان و بلوچسدتان .دانشدکده
ادبیات و علوم انسانی.
ذکاء .یحیی (« .)2355آیا هخامنشیان زرتشتی بودندد؟» .مجلده
بخارا .شماره  .3صص.62 -12
رضایی باغبیدی ،حسن (« .)2312پیدایی و آغاز ضرب سکه در
ایران» .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا .شماره  .258صص.1-1
هاشم رضی ( .)2381آیین مغان .آموزهها و مراسدم و باورهدای
بنیادی .تهران :سخن.
روعاف ،ام ( .)2354هنر هخامنشیان در هنرهای ایران .ترجمده
پرویز مرزبان .تهران :فرزان روز.
سایکس ،سرپرسی ( .)2313تاریخ ایران .ترجمه سید محمدتقی
فخرداعی گیالنی .تهران :چاپخانه رنگین.
سرفراز ،علیاکبر؛ آورزمانی ،فریدون ( .)2382سکههای ایدران.
تهران :سمت.
سودآور ،ابوالعال .)2383( .فره ایزدی در آیدین پادشداهی ایدران
باستان .میرد.
شاپور شهبازی .ع ( .)2362جهانداری داریدوش بدزرگ .شدیراز:
دانشگاه پهلوی.
شددمس اشددراق ،عبدددالرزاق ( .)2351نخسددتین سددکههددای
امپراتوری اسالم .اصفهان :دفتر خدمات فرهنگی استاد.
فرای ،ریچارد .ن ( .)2344میراث باستانی ایران .ترجمه مسدعود
رجب نیا .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
کامیار ،عبدی (« .)2312سدکه ضدرب ایدران .سدرزمین مدن».
ماهنامه ایرانشناسی .شماره .42صص .61-48
کخ ،هایدماری ( .)2386از زبان داریوش .ترجمه پرویز رجبدی.
تهران :کارنگ.
کندی ادی ،سموئیل ( .)2382آیین شهریاری در شرق .ترجمده
فریدون بدرهای .تهران :علمی و فرهنگی.
گزنفون ( .)2331بازگشت ده هزار یونانی .جفری هاوس هولد.
ترجمه منوچهر امیری .تهران :امیرکبیر.
گشتاسبپوریارسدی .مهربدان ( .)2362گنجیندههدای ندامهدای
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ایرانی .تهران :سازمان فروهر.
گیمن ،دوشن ( .)2356دین ایران باستان .ترجمده رؤیدا مدنجم.
تهران :فکر روز.
لیک ،گوندولین ( .)2381فرهنگ اساتیر شرق باستان .ترجمده
رقیه بهزادی .تهران :تهوری.
مجیدزاده ،یوس ( .)2382تاریخ و تمدن بدین النهدرین .هندر و
معماری .تهران :مرکز نشر دانشگاهی
مرتضوی ،مهدی ( .)2356سیر تحول سالح در دوران تداریخی
ایران از ابتددای دوره هخامنشدی تدا پایدان دوره ساسدانی،
دانشگاه تربیت مدرس .دانشکده علوم انسانی.
ملک زاده بیانی .ملکه ( .)2382تاریخ سکه از قدیمی ترین ازمنه
تا دوره ساسانیان .تهران :دانشگاه تهران.
میددتفددورد ،میراندددابروس ( .)2388فرهنددگ مصددور نمادهددا و
نشانههدا در جهدان .ترجمده ابوالقاسدم دادور .زهدرا تداران.
تهران :کلهر.
هال ،جیمز ( .)2382فرهنگ نگارههای نمادها در هنر شدرق و
غرب .ترجمه رقیه بهزادی .تهران :فرهنگ معاصر.
هرتسفلد ،ارنست امیل ( .)2382ایران در شرق باسدتان .ترجمده
همایون صدنعتی زاده .تهدران :پژوهشدگاه علدوم انسدانی و
مطالعات فرهنگی.
هوار ،کلمان ( .)2353ایران و تمدن ایرانی .ترجمه حسن انوشه.
تهران :امیرکبیر.
هینلز ،جان راسل ( .)2386شناخت اساتیر ایران .ترجمه باجالن
فرخی .تهران :اساتیر.
ویسهوفر ،ژوزف ( .)2388تاریخ پارس از اسدکندر مقددونی تدا
مهرداد اشکانی .ترجمه هوشنگ صادقی .تهران :فرزان روز.
ویلکن ،اولریش و یوجین برزا ( .)2355اسکندر مقدونی .ترجمه
حسن افشار .تهران :نشر مرکز.
ویو ،ژ ( .)2356فرهنگ اساتیر مصر .ترجمه ابوالقاسم
اسماعیلپور .تهران :فکر روز.
موزه بانک سپه.
موزه تماشاگه پول.
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