
1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11شناسی، دورۀ مطالعات باستان  

(                               200تا ص  185)از ص                                 
 

 

 

 

 سلوکی 65 ناشناس ضرابخانه بازنگری و بررسی

 
 نژادزهرا علی

 ، دانشگاه تهرانشناسیباستانی دانشجوی دکتر

 وانپهلمصطفی ده  

 ، دانشگاه تهرانشناسیباستاناستادیار گروه 

 هوتن آرتور  

 آمریکا ،شناسیسکهانجمن استاد 

 محمد المعی رشتی

 سازمان انرژی اتمی ایران ،ایهسته فنون و علوم پژوهشگاهاستاد 
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 چکیده

چهاردرهمی جدید شناسایی سکه همدان صورت گرفت، هشت بوعلی های سلوکی موزه های جدیدی که بر روی سکهدر بررسی

مربوط هفت سکه  در موزه بوعلی شدهشناساییهای از این تعداد سکهنسبت داد.  65را به ضرابخانه ناشناس  هاآنتوان شد که می

هدف اصلی پژوهش حاضر . استم( ق.871 -517ق.م( و یک سکه مربوط به سلوکوس چهارم )187-223به آنتیوخوس سوم )

ضرابخانه های این با توجه به حضور تعداد زیادی از سکه 65مکان احتمالی ضرابخانه ناشناس شناسایی  درنهایتبازبینی تولیدات و 

کاتالوگ  است؛ ارائه شدهپرداختههای ضرابخانه مذکور ویژگی تمامیبهحاضر مقاله  در باشد. بر این اساس در شمال غرب ایران می

های اصلی مانند ه و تحلیل تطبیقی آن با ضرابخانهفعالیت ضرابخانه، میزان تولید سرسک زمانمدتتوالی ضرب سکه، اندازه و 

  آنالیز عنصریو همچنین شناسایی عناصر موجود با روش ها، تعداد حکاک های روی سکههای متنوع چهرهانتاکیه، بررسی گونه

در  شدهانجام یهابررسی سلوکی. های شرقی دورهو تطبیق آن با ضرابخانه "proton induced X-ray emission"پیکسی 

احتمالی در منطقه کماژن یا شمال  طوربهرا  65های سلوکی که ضرابخانه ناشناس کتاب سکه برخالف ،نشان دادمقاله حاضر 

 النهرین و یا غرب ایران در نظر گرفت. مناطق شرقی بینتوان احتماالًرا می این ضرابخانهمکان اصلی  ،سوریه  قرار داده است
 

 65ضرابخانه ناشناس  سلوکوس چهارم، آنتیوخوس سوم،سکه، سلوکیان،  :یکلیدهای واژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                       r@ut.ac.iMdehpahlavan 
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 . مقدمه1

( است که هلنیسم)مآبییونانیسلوکیان یا عصر  دورهبخشی کوتاهی از دوران تاریخی ایران فرهنگی، متعلق به 

است. این یورش نظامی ـ  گرفتهشکلگر سردار مقدونی ـ اسکندر ـ به مشرق زمین ر یورش ویراناثدر 

قرار داد از طرفی بر نظام  خود تأثیرو معنویت مشرق زمین را تحت  بینیجهانفرهنگی، عالوه بر اینکه 

که زنی های زیادی که در نظام سبا توجه به ابهام گذار بوده است.ثیرقتصادی و سیستم سکه زنی آن نیز تأا

 صورت گرفت، گیری نظام اقتصادی گسترده و پایداربرای شکلسلوکیان،  بعدازآنشرق با ورود اسکندر و 

 طوربه گاههیچ انجام شد، حالتابه سلوکی دورههای ی و ضرابخانهکه بر روی نظام سکه زن هاییبررسی

 است. متمرکز صورت نگرفته رطوبهسلوکی  های یک ضرابخانه شرقی دورهی بر روی سرسکهتخصصی پژوهش

های سلوکی لوکی برای ما به وجود آمد به سکههای سهایی که در مورد سکهدر این راستا به دنبال پرسش

صورت گرفت، هشت  مذکورهای های جدیدی که بر روی سکهدر بررسیایم. همدان مراجعه نمودهبوعلی موزه 

از این تعداد نسبت داد.  65را به ضرابخانه ناشناس  هاآنتوان چهاردرهمی جدید شناسایی شد که میسکه 

( و یک سکه ق.م 187-223هفت سکه مربوط به آنتیوخوس سوم ) در موزه بوعلی شدهشناساییهای سکه

 هاییبررسیکه قبالً نمونه مشابهی از آن شناسایی نشده بود.  ( استق.م187 -175)مربوط به سلوکوس چهارم 

-گونه شناسی، شاخصه ازنظر هاسکهتمامی صورت گرفت نشان داد که  موردپژوهش یهاسکهکه برای اصالت 

 ازنظر و کامالً قابل تطبیق با نظام استاندارد آتیکی های سکه زنی، نظام)وزن و زاویه چرخش(های سکه زنی 

نیز  درنهایت نیستند، سکه جدید موجود برای جعلهای نیز قابل تطبیق با تکنیکهای ضرب سکه تکنیک

هایی که از این دوره تحت آزمایش پیکسی با سایر نمونه هاآنو تطبیق  هاآنبر روی آزمایش پیکسی 

 .کنندمیرا ثابت  هاآناصالت  های اسکندر و پتولمی()سکه اندقرارگرفته

 در شدهارائهگاهنگاری  ،های جدیدهایی مطرح شد که آیا نمونههای جدید پرسشنمونه سرسکه اساس بر

 65توان برای آغاز و پایان کار ضرابخانه ناشناس د داد؟ چه دوره زمانی را مینهای سلوکی را تغییر خواهسکه

های سلوکی نویسنده سکهو چه تعداد سرسکه در دوره فعالیت خود به کار گرفته است؟  ؟در نظر گرفت

(Seleucid Coins )ریه در نظر گرفته استمکان احتمالی این ضرابخانه را در کماژن یا شمال سو (Houghton 

418: 2002and Lorber ) ،توان شاهدی برای تغییر مکان احتمالی این ضرابخانه در های جدید را میآیا نمونه

های این ضرابخانه در که در این مقاله بررسی خواهد شد، حضور تعداد زیادی از سکه طورهماننظر گرفت؟ 

در این مقاله توالی  شدهارائهتمالی این ضرابخانه را تغییر دهد. کاتالوگ تواند مکان احمیشمال غرب ایران 

 به این ضرابخانه را نشان خواهد داد. شدهاضافههای جدید سکه
 

 65های ضرابخانه ناشناس سکه کاتالوگ. 2

 (1)چهاردرهم .1-2
 آنتیوخوس سوم. 1-1-2

یا با تغییرات کمی در  خارج زمینه،  ،ات؛ راستیا با تغییرات کمی در جزیی  . چپ. خارج زمینه، 1گروه 

 جزییات.
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شکستگی در  باکمی، با چهره جوان و (Type B)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست.  :روی سکه

ای موهای روی پیشانی، شاخ کوچکی در باالی گوش، انتهای سربند شاهی مستقیم به سمت پایین، با حاشیه

 .چیننقطه

ای جزئی بر روی پا نشسته سمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYسمت راست.،  BAΣIΛEΩΣ پشت سکه:

معین در دست  بافاصلهدار نشانای در دست راست و کمانی با سه گلوله به سمت چپ. روی اومفالوس با نیزه

 چپ.
 

(SC 1101.1- 1101.2) 

)2( A1 

 

A2 
2.  A2 P1 16.96gr 

Outer l:  

Outer r:  

Lanz 141, 26 May 2008, 212. 
 

Pl. 1, 2. 

3.  A2 P1 16.93gr 
Outer l:  

 

Outer r:  

Private California collection.  

CSE2, 255. 

Formerly Poche 

coll., Aleppo. Plate 

XLII, 10. WSM 

1238. 

Pl. 1, 3. 

4.  A2 P1 16.71gr 
Outer l:  

Outer r:  

CNG Auction 159, 28 Feb 

2007, 99; Auctiones 29, 12 

Jun 2003, 738 

Pl. 1, 4 

 

A3 

5.  A3 P2 16.95gr 
Outer l:  

Outer r:  

Old Roman Coins 

(currently Classical Cash), e-

bay 2000, Inventory 

ORC5736. 

Pl. 1, 5. 

 

 

عقب رفتن موی  ، با چهره جوان،(Type B)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست.  :روی سکه

مواج در پشت سر،  صورتبهها، بدون شاخ کوچکی در باالی گوش، انتهای سربند شاهی سرپیشانی در شقیقه

 .چیننقطه با حاشیه
 

ای جزئی بر روی پا نشسته سمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYسمت راست.،  BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

 ای در دست راست و کمانی در دست چپ.به سمت چپ. روی اومفالوس با نیزه
 

 

 

 

 

 
 

1.  A1 P1 16.9gr 
Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6770. 

Hamadan, 2007 

Hoard. Pl. 1, 1. 
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(SC 1102) 

A4 
6.  A4 P3  

Outer l:  

Outer r:  

London.  ESM 260 Pl. 1, 6. 

7.  A4 P3 16.84gr 

 
Outer l:  

Outer r:  

CGB Monnaies 49, 2011, 

428. 

Pl. 1, 7. 

8.  A4 P3 16.94gr 
Outer l:  

Outer r:  

Copenhagen, Andersen 

Collection. 

MPO 50, 26 may 2016, 

224 

MPO is owned by 

Heritage Europe. 

Pl. 1, 8. 

9.  A4 P3 16.79gr 
Outer l:  

Outer r:  
(In regard to 

the similarity 

reverse  die 

between No 8 

and 9) 

Private California 

collection, CSE 2, 256, ex 

Pamphylia Hoard. Rev. 

Pamphylia, or perhaps 

Cilicia, 2000 Hoard. 

Pl. 1, 9. 

10.  A4 P3 16.77gr 
Outer l:  

Outer r:  

CNG Auction 137, 12 

Apr. 2006, 27. CSE, 976. 

Acquired in Aleppo 

Pl. 1, 10. 

 

 . خارج زمینه،  ،؛ راست . چپ. خارج زمینه، 2گروه 

تنومند، با شاخ  ایچهرههایی درشت و آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست. با چشم :روی سکه

 .چیننقطهای مواج در پشت سر، با حاشیه صورتبهکوچکی در باالی گوش، انتهای سربند شاهی 
 

ای جزئی بر روی پا نشسته سمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYسمت راست.،  BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

معین در دست  بافاصلهدار نشاندر دست راست و کمانی با سه گلوله  اینیزهبه سمت چپ. روی اومفالوس با 

 چپ.
 

(SC 1104) 

A5 

11. A5 P1 17.02gr 
Outer l:  

Outer r:  

Leu 65, 21 May 1996, lot 

240 

Commercial source: 

Probably Turkey. 

Pl. 2, 11. 

12. A5 P1 17gr 
Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6802. 

Hamadan, 

2007Hoard 

Pl. 2, 12. 

13. A5 P1 17gr 
Outer l:  

Outer r:  

Old Roman Coins 

(currently Classical 

Cash), e-bay 2000. 

Pl. 2, 13. 

 

ای ایدئال هایی درشت و چهرهبا چشم (Type Cii)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست  :روی سکه

مواج به  صورتبه، عقب رفتن خط مو در پیشانی، با شاخ کوچکی در باالی گوش، انتهای یک سربند شاهی 

 ای قیطانی.سمت باال و دیگری آویخته در پشت سر، با حاشیه
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نشسته  ای جزئی بر روی پاسمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYست.، سمت را BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

 ای در دست راست و کمانی در دست چپ.چپ. روی اومفالوس با نیزهبه سمت 
 

(SC 1103) 

A6 

14. A6 P2 16.56gr 
Outer l:  

Outer r:  

Arslan and Lightfood, 

Greek Coin Hoards in 

Turkey, 969, pl. 69 

Ordu, Turkey, 1970 

Hoard ( CH  VIII, 

442). 

Pl. 2, 14. 
 

A7 

15. A7 P3 17gr 
Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6822. 

Hamadan, 2007 Hoard 

Pl. 2, 15. 

16. A7 P4 17gr Outer l: 

unclear 

control 

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6865. 

Hamadan, 2007 Hoard 

Pl. 2, 16. 

 

 . خارج زمینه،  ،؛ راست . چپ. خارج زمینه، 3گروه 

ای هایی درشت، خیره و چهرهبا چشم (Type D)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست  :روی سکه

هایی از شاخ کوچکی در باالی گوش، انتهای سربند شاهی عقب رفتن خط مو در پیشانی، نشانهمسن، 

 .چیننقطهای شیهمواج در پشت سر، با حا صورتبه
 

جزئی بر روی پا نشسته  ایپارچهسمت چپ.، آپولو با  ANTIOXOYسمت راست.،  BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

 معین در دست چپ. بافاصلهای در دست راست و کمانی با سه گلوله به سمت  چپ. روی اومفالوس با نیزه
 

(SC 1105 and 1106) 

A8 
17. A8 P1 16.93gr 

Outer l:  

Outer r:  

Paris, ex MMAG 19, 5 

July 1959, lot 531. 

Pamphylia, or perhaps 

Cilicia, 2000 hoard. 

Pl. 2, 17. 

18. A8 P1 16.79gr 
Outer l:  

Outer r:  

Private California 

collection. CSE2, 257. 

North Syrian hoard , Pl. 

2, 18. 

 

A9 

19. A9 P1 16.75gr 
Outer l:  

Outer r:  

Istanbul, WSM 1239β Sardes pot hoard 

(IGCH 1318); Pl. 2, 19. 

20. A9 P1 16.54gr 
Outer l:  

Outer r:  

WSM 1239α, Sir H. 

Weber Coll., No. 7872A, 

Pl. 287 

Pl. 2, 20. 
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A10 

21. A10 P1 16.85gr 
Outer l:  

Outer r:  

Cambridge. Sotheby’s 7-

12 Dec, 1896 (Bunbury), 

560.  SNGFitz XX X; WSM 

1239ϒ 

Pl. 3, 21. 

22. A10 P1 16.21gr 
Outer l:  

Outer r:  

Peus 403, 27 Apr 2011, 

1013 

Lanz e-bay, 2 Sep 2011, 

230663915780 

Lanz e-bay, 27 Oct 2011, 

370551548863 

it's possibly plated 

Pl. 3, 22. 

23. A10 P2 16.86gr 
Outer l:  

Outer r:  

CNG E Auction 64, 24 

Sep. 2003, 386. 

Pl. 3, 23. 

 

تر و الغر و نحیف، ای مسنبا چهره (Type E)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست  :روی سکه

ای دار و مواج در پشت سر، با حاشیهزاویه صورتبهانتهای سربند شاهی  عقب رفتن خط مو در پیشانی،

 .چیننقطه
 

ای جزئی بر روی پا نشسته سمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYراست.، سمت  BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

معین در دست  بافاصلهدار نشانبا سه گلوله ای در دست راست و کمانی چپ. روی اومفالوس با نیزهبه سمت 

 چپ.

(SC 1107) 

A11 

24. A11 P3 17.07g 
Outer l:  

Outer r:  

Old Roman Coins 

(currently Classical Cash), 

e-bay, 8 Feb 2000, 

251228615 

Inventory ORC4406. 

Pl. 3, 24. 

25. A11 P3 17.3gr 
Outer l:  

Outer r:  

Old Roman Coins 

(currently Classical Cash), 

e-bay, 1 Feb 2000, 

245954507. 

Inventory HD4327. 

Pl. 3, 25. 

26. A11 P3       16.8 

gr 
Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6672. 

Hamadan, 2007 

Hoard 

Pl. 3, 26. 

27. A11 P4     

16.64gr          Outer l:  

Outer r:  

WSM  1239δ Formerly Zygman 

Coll 

Pl. 3, 27. 

28. A11 P4      16.7 

gr Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6833. 

Hamadan, 2007 

Hoard 

Pl. 3, 28. 

 

A12 

29. A12 P4       17gr           Outer l: 

unclear control 

Outer r: 

uncertain 

 Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6846. 

Hamadan, 

2007Hoard 

Pl. 3, 29. 
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 سلوکوس چهارم. 2-1-2

 .خارج زمینه، ،؛ راست . چپ. خارج زمینه، 4گروه 

ای ایدئال، هایی درشت و چهرهبا چشم (Type E)آنتیوخوس سوم با سربند شاهی به سمت راست  روی سکه:

مواج در پشت  صورتبهی گوش، انتهای یک سربند شاهی عقب رفتن خط مو در پیشانی، شاخ کوچکی در باال

 ای قیطانی.سر و دیگری افتاده بر روی شانه، با حاشیه
 

نشسته  ای جزئی بر روی پاسمت چپ.، آپولو با پارچه ANTIOXOYسمت راست.،  BAΣIΛEΩΣ :پشت سکه

معین در دست  بافاصلهدار اننشای در دست راست و کمانی با سه گلوله به سمت چپ. روی اومفالوس با نیزه

 چپ.
 

A13 

30. A13 P1 16.8gr  
Outer l:  

Outer r:  

Hamadan.  Bu- Ali Sina 

Museum, No. 6836. 

Hamadan, 2007 Hoard 

Pl. 3, 30. 

 

 65های ضرابخانه ناشناس توالی ضرب سکه. 2-2

سکه  30صورت گرفته است تنها  دوره سلوکی 65 ناشناس های ضرابخانههایی که بر روی سکهدر بررسی

شناسایی  بوعلی همداندر موزه  هاآنعدد از  8است که  آمدهدستبهتاکنون  از این ضرابخانه چهاردرهمی

چهاردرهمی مربوط به آنتیوخوس سوم و یک عدد به سلوکوس چهارم تعلق دارد. سکه  29شدند. از این تعداد 

کنترل ناظر در سمت  نشان اساس برر مقاله حاضر این تعداد سکه این اساس و با توجه به کاتالوگ باال د بر

های سکه .اندقرارگرفتهگروه  4در  کنترل در سمت راست زمینه نشانو انواع مختلف  چپ زمینه 

 نشانبا توجه به یک  .اندشدهبندیطبقهسولکوس چهارم در گروه چهارم آنتیوخوس سوم در سه گروه و 

واضح است که ضرابخانه با یک سرویس اداری مشخصی  هاست همه چهاردرهمیمشخص در سمت را کنترل

 در ابتدا تا انتها به تولید سکه پرداخته است. 

عدد را  3عدد و پشت سکه  4های روی سکه سکه، با تعداد سرسکه 10گروه اول حاضر  بندیتقسیمدر 

مت راست زمینه و چهره فرمانروا با در س کنترل  نشان وسیلهبه 1 -10های شود. چهاردرهمشامل می

های است. شماره یک با ردیف کامل مو در پیشانی و با ویژگی شدهدادهردیف کامل مو در پیشانی نشان 

دهد. را نشان می 65در ضرابخانه ناشناس  کاررفتهبهآنتیوخوس جوان اولین مرحله از اولین سرسکه روی سکه 

گروه  شود.های قبلی مرتبط میشود به سکهتر میبه سمت پایین پهنبا  انتهای سربندی که  5 سکه شماره

کنترل در  نشان وسیلهبهکه شود را شامل میسرسکه پشت سکه  4سکه روی سکه و عدد سر 3با سکه،  6دوم 

سکه سر 4عدد سرسکه روی سکه و  5 سکه، 12گروه سوم شوند. به هم مرتبط می سمت راست زمینه 

. گروه چهارم یک سکه اندشدهشناساییدر سمت راست زمینه  کنترل جدید  اننشپشت سکه که با 

است. این سکه چهره  65از سلوکوس چهارم در ضرابخانه ناشناس  آمدهدستبهو تنها سکه  فردمنحصربه

هایی که در سکه شباهتای به نام سلوکوس چهارم ضرب شده است. ولی با کتیبه آنتیوخوس سوم را داراست
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سندی انتهای سربند، حاشیه قیطانی و چهره آنتیوخوس سوم بر روی آن وجود دارد؛  29ر با سکه شماره حاض

 .باشدآخرین نوع سکه آنتیوخوس سوم در این ضرابخانه می 29اینکه سکه شماره  تائیداست بر 
 

 فعالیت ضرابخانه زمانمدتاندازه و . 3
 مشخصات ضرابخانه. 1-3

 طوربهدهد که منظمی را نشان می ضرب تجهیزات است آمدهدستبه 65ناشناس  انهشواهدی که از ضرابخ 

چهاردرهمی سکه مشخص از زمان فرمانروایی آنتیوخوس سوم تا اوایل فرمانروایی سلوکوس چهارم به ضرب 

آن را یک ضرابخانه سیار  توانستیمدر صورت همراه بودن این ضرابخانه با ارتش سلوکی میپرداخته است. 

گرفته و روند تولید نسبتاً ب مورد ارزیابی و سنجش قرار میمرت طوربه. تولیدات این ضرابخانه لقی کنیمت

های کنترل دوم در سمت راست زمینه و ( و با توجه به تنوع نشان 3و  2، 1های جدول شمارهکندی داشته است) 

توان این احتمال را داد که در ، میها را پوشش دهدای که ارتباط میان گروهعدم وجود سرسکه روی سکه

دهد که ، نشان میاندشدهشناختههایی که کم سکه از شواهد نسبتاًای وجود دارد. ها وقفهتولیدات میان گروه

های است و در صورت ساییدگی زیاد سرسکه آغازشدههای چهاردرهمی تولید پول در این تجهیزات با سرسکه

به دست نیامده  درهمی از این ضرابخانه تاکنون . هیچاست شدهمیزین با سرسکه دیگری جایگ روی سکه

 است.

 آمدهدستبه تاکنونهایی که با توجه به تعداد سکه این ضرابخانه های مهمگفتنی است یکی از ویژگی

و پشت سکه  13های روی سکه ، تعداد سرسکهها استهای رو و پشت سکهمیزان تقریباً برابر سرسکهاست، 

-نتاکیه ارونتس که از ضرابخانه، ضرابخانه اشدهانجامهای بررسی اساس بر. 1:1عدد یعنی نسبت احتمالی  12

سرسکه پشت سکه  19ه روی سکه و سرسک 8شود در سری دوم دارای های اصلی دوره سلوکی محسوب می

 :le Rider 1999) است سرسکه پشت سکه 219سرسکه روی سکه و  39و یا در سری سوم و چهارم،  است

127-149,  Durst 1983: 25-30) . های پشت سکه اصلی نسبت سرسکه هایضرابخانهدر  طورمعمولبهیعنی

-های رو و پشت سکهسرسکه 1:1بنابراین نسبت احتمالی . های روی سکه استبرابر بیشتر از سرسکه 6تا  2

-رست یا صحیح ارتباط را ارائه نمیهیت دقطعی ما طوربه غیرعادی هستند و تقریباً بسیار آمدهدستبههای 

 ها در این ضرابخانه الزم استسکه های رو و پشتهای بیشتری برای فهم ماهیت کاربرد سرسکهدهند و سکه

(Mørkholm 1991: 16) . و در تمام جهات ضرب آزاد  صورتبهها زاویه گردش سکهدر ابتدا در این ضرابخانه

 صورتبهکه  20و 8، 6های عمودی تغییر یافت و البته با بعضی استثناها در شماره طوربهشده است سپس می

ها بسیار سرسکه کهازآنجاییها وجود ندارد و . شواهدی از ترمیم سرسکه بر روی سکهاندشدهتنظیمآزاد 

م یا دوباره به شدند، ترمیهای جدیدتر جایگزین میسرسکه وسیلهبه هاآندهد که اند، نشان میساییده شده

 شدند.کار گرفته نمی
 

 تولید سرسکه. 2-3

در طول هر دوره  هاضرابخانههای روی سکه، شمارش تقریبی تولیدات مزایای استفاده از برآورد سرسکه یکی از

-و ضرابخانه ین فرمانرواها، مناطقباشد. همچنین این امکان وجود دارد به مقایسه سطح تولیدات بسلطنتی می

داخت. های کلی درباره اندازه، گردش و میزان تولیدات سکه پرهای مختلف برای گرفتن ایدهها در دوره
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، اما در مقاله گیردقرار می مورداستفادهی روی سکه هاچندین فرمول ریاضی برای برآورد تعداد کل سرسکه

های احتمالی مول با برآورد تعداد سرسکهاین فراست.  شدهاستفاده Warren Estyحاضر از فرمول ریاضی 

 .(3)(Esty 2006: 359-360) کندنیز فراهم میرا  95ضرابخانه، فاصله اطمینان% 

از ( nسکه ) 30مطابق  دهد،نشان می  65در ضرابخانه ناشناس  ها رابرآورد سرسکه 1 شماره جدول

که چهار عدد ( شناسایی شد dروی سکه )سرسکه 12، ق.م 197تا  211در بازه زمانی  65ضرابخانه ناشناس 

ها تعداد اصلی سرسکه  and 1 Esty 2فرمول  کارگیریبه وسیلهبهکه  بودند  )1d (یا تک واحد صورتبه هاآناز 

و  ) 4Esty’s formula( درصد 95اطمینان  بافاصله )estD( سرسکه روی سکه 16 هاآنتعداد  برآورد شد.

 .28/23ب اطمینان باال ضری و 05/11ضریب اطمینان پایین 

 از ابتداتولید سکه  سطحدهند که نشان می 65ضرابخانه در جدول شماره یک از  برآوردهای آماری

. در نظر گرفتیک ضرابخانه کوچک با تجهیزات تولید پول کمکی را آن  توانو می استبوده پایین  (ق.م211)

ر دوره د( 2جدول شماره اورونتس)ای اصلی مانند انتاکیه هبا ضرابخانه مقایسهتوان دید در که می طورهمان

چندین برابر کمتر از ضرابخانه انتاکیه  65سیر نزولی سطح تولید سرسکه در ضرابخانه ناشناس  زمانی یکسان،

 بیننزدیکبه دلیل تطابق ) (4)68 ( و ضرابخانه ناشناسسرسکه روی سکه 47است با باالترین سطح تولید)بوده 

 (. D , Eسرسکه روی سکه در انواع  14با سطح تولید متوسط )( 3جدول شماره ) (68و  65ناشناس  ضرابخانه
 

65های هر نوع و هر گروه در ضرابخانه ناشناس ه: برآورد سرسک1جدول شماره   

شماره گروه در 

 کاتالوگ

 شماره تاریخ نوع Dest d1 d N فاصله اطمینان

1گروه   24/3- 64/11  6 2 4 10 B 042-112  10- 1  

2گروه   10/2- 52/9  4 1 3 6 Cii 197-204  11-61  

 64/1-79/5  3 0 3 7 D 197 17-23  

 56/1- 44/6  3 1 2 6 E 197 42-92  

3گروه   15/3- 02/8  5 1 5 13 D 

&E 
197 17-29  

3و  2، 1گروه   05/11- 28/23  16 4 12 29 B-E 197- 211  1-291  
 
 

 بخانه انتاکیه اورونتسهای ضرب شده در ضراسکه ر نوع ازهای ه: برآورد سرسکه2جدول شماره 

شماره گروه در 

 کاتالوگ

 شماره تاریخ نوع Dest d1 d N فاصله اطمینان

Antioche de Syrie: 

series II 
78/6-83/14  10 2 8 22 B 204-112   

Antioche de Syrie: 

series III and IV 
73/17-20  19 3 17 198 Cii 197-204   

Antioche de Syrie: 

series III and IV 
82/18-71/25  22 4 19 84 D 197  

Antioche de Syrie: 

series III and IV 
23/2- 4  3 0 3 16 E 197  

series II, III and 

IV 
27/44- 89/94  47 9 47 320 B-E 197- 211   
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 68نه ناشناس های ضرب شده در ضرابخاهای هر نوع از سکه: برآورد سرسکه3جدول شماره 

 شماره تاریخ نوع Dest d1 d N فاصله اطمینان شماره گروه در کاتالوگ

SC 1132 93.3-39/5  4.61 1 4 38 D 197  

SC 1133 86/8-27/11  01  0 10 72 E 197  

SC 1132 and  1133 22.31-5/14  14.5 1 41  110 D-E 197  

 

 های روی سکهانواع چهره. 3-3

 Eشود و با نوع آغاز می Bاست، با نوع  شدهدادهنشان  به چهار گونه 65ضرابخانه  ه آنتیوخوس سوم درچهر

مستقیم  طوربهکه ای در پیشانی و با انتهای سربندی وع، فرمانروا را با موهای پیوستهیابد. اولین نپایان می

-ضرابخانه وسیلهبهابخانه ات این ضراولین تولید عنوانبه Bدهد. البته وجود سبک پشت را نشان میآویخته به 

ها چهره فرمانروا با شوند. در این ضرابخانهاورونتس و سلوکیه دجله تأیید می دوره مانند انتاکیه های اصلی این

-از ویژگی .( 2002Houghton and Lorber :419) شوندر پیشانی اولین تولیدات محسوب میموهای پیوسته د

های اصلی مانند انتاکیه کمتر های روی سکه نسبت به ضرابخانهکهسرس هباوجوداینکاین ضرابخانه،  های دیگر

های موجود در شرق قلمرو ربندها وجود دارد، مشابه ضرابخانهدنباله س درحرکتاست اما تنوع بسیاری 

براساس تحلیل تطبیقی که بر روی نقوش روی سکه در سه  .(5)، مانند سلوکیه دجله و شوشسلوکیان

 - دوره اینبا بیشترین تولیدات در  هاییضرابخانه-انتاکیه اورونتس، سلوکیه دجله و شوش ضرابخانه مهم، 

هد. نقش درمانروا و حاشیه دور سکه نشان میهای جالبی را در شاخ روی سر فصورت گرفته است شباهت

 Eنوع  غیرازبهت اس شدهدیدهدر همه انواع چهره فرمانروا  65ضرابخانه ناشناس  شابهشاخ در ضرابخانه شوش م

ضرب  چیننقطهبا حاشیه سکه را در ابتدا  65اس ه دست نیامده است. ضرابخانه ناشنکه در ضرابخانه شوش ب

ه ضرابخانه مشاب ،پرداخت چیننقطهسکه با حاشیه و سپس به حاشیه قیطانی تغییر داد و دوباره به ضرب  کرد

نپرداختند، بنابراین  Eوکیه و شوش به ضرب نوع های سلله و شوش. در این مرحله ضرابخانهسلوکیه دج

 .(6)شبیه ضرابخانه انتاکیه اورونتس به ضرب سکه با حاشیه قیطانی پرداخت 65ضرابخانه ناشناس 
 

 تعداد حکاک. 3-4

دو حکاک در ضرابخانه  احتماالً (7)های کلی چهره فرمانروا: فرم کلی سر و فرم گوشبراساس شاخصه

. حکاک اول؛ اندشدهگرفتهی کار ضرابخانه به کار ه است. دو شخصی که از ابتدا تا انتهاوجود داشت موردبررسی

های است و سرسکه قرارگرفتهحالل گوش در زیر برجسته و لبۀ گوش  هاییگونهگرد و اریب،  ایچانهسری با 

دار، ای زاویهبا چانه وجورجمعحکاک دوم سری  را حکاکی کرده است. 24-30و  11-16، 5، 1های شماره

 .17 -23و  6 -10، 2-4های گوش به داخل حالل گوش را حکاکی کرده است، شماره ۀای گوشتالو و لبچهره
 

 شناسایی عناصر. 5-3

ه و بعد از خشک شدن بشدند با آب مقطر شسته  هاابتدا نمونه ،موردپژوهشهای قبل از انجام آنالیز سکه

ها با استفاده از دستگاه سکه یتدرنهاند. و سپس با استون تمیز گردیدساعت در اتانول قرار گرفتند  2مدت 

. اندقرارگرفتهتحت آزمایش تجزیه عنصری  سازمان انرژی اتمی ایرانای پیکسی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 دهندهشتاب pA100-50 در حدود با شدتیو  MeV2-3  یباانرژاز باریکه پروتون برای این تجزیه عنصری 
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 شدهیمتنظ میکرون 10پروتون در این آزمایش در حدود  است. قطر باریکه شدهاستفاده MV3  ندوگرافوا

نسبـت بـه پـرتـوهـای پـروتـون  درجه135 زاویه  با Si(Li) از آشکارساز X. برای آشکارسازی اشعه است

، هانمونهاز ـتـی برگشازی ذرات ـاست. برای آشکارس شدهاستفاده eV150 کـکیـدرت تفـق وفرودی 

از عبوری ازی ذرات ـبرای آشکارسو همچنین  نسبت به باریکهدرجه  160 زاویه باآشکارساز سد سطحی 

 شدهییشناسااز بین عناصر  است. بکار رفته نسبت به باریکهدرجه  20 زاویه باآشکارساز سد سطحی ، هانمونه

ها و در ترکیبات سکه دارند همراه با ویژگی یترهممکه نقش  هاآندر این آنالیز در ادامه به تعدادی از 

 پردازیم. ها میبرای تحلیل و بررسی بهتر محتویات سکه هاآنمشخصات 
( قرار PIXEتحت آنالیز عنصری پیکسی ) 65چهاردرهمی از ضرابخانه ناشناس سکه ترکیبات عنصری دو 

. برای نداز نقره شناسایی شد توجهیقابلند. عناصری همچون مس، روی، طال، سرب همراه با مقادیر گرفت

هایی از های آنتیوخوس سوم، سکهبا سایر سکه موردمطالعهای هتحلیل تطبیقی عناصر موجود در سکه

قرار  موردبررسیهای اصلی این دوره ضرابخانه عنوانبهیه دجله و شوش های انتاکیه اورونتس، سلوکضرابخانه

و  65های ضرابخانه ناشناس فت بین عناصر موجود در چهاردرهمیتوان گ، می4ند. مطابق جدول شماره فتگر

ها در ت نقره نمونهدهد که غلظندانی وجود ندارد. نتایج نشان میتفاوت چ موردبررسیهای دیگر ضرابخانه

-و در ارتباط با سایر عناصر، غلظتشده است درصد را شامل می 98تا  97محدوده  موردبررسیهای ضرابخانه

کمی  63های مختلف بسیار به هم نزدیک هستند، تنها در نمونه شماره ای نقره و مس در ضرابخانهه

های تگی مثبت یا منفی بین عناصر دادهبرای همبس کهازآنجاییهمبستگی منفی بین نقره و مس وجود دارد. 

 یهاداوری براساس داده ها، بنابراینغلظت نقره در سایر ضرابخانه تغییرعدمکافی وجود ندارد و همچنین 

توانند در مطالعات بعدی راهگشا مشکل خواهد بود، امّا اطالعات حاضر می 65حاضر از ضرابخانه ناشناس 

 باشند.
 

 ، انتاکیه اورنتس، سلوکیه دجله و شوش65ضرب شده در ضرابخانه ناشناس  هایسکه: مقدار عناصر موجود در 4جدول شماره 

 ردیف شماره نمونه شماره ثبت مس روی نقره طال ربس فرمانروا ضرابخانه وزن

 1 59 6802 38/0 - 75/98 87/0 - آنتیوخوس سوم 65ناشناس  17

 2 63 6836 02/3 - 69/95 89/0 4/0 سلوکوس چهارم 65ناشناس  8/16

 3 47 6731 26/0 - 93/97 73/0 08/1 آنتیوخوس سوم انتاکیه اورونتس 17

 4 49 6734 19/1 - 58/97 97/0 26/0 وس سومآنتیوخ انتاکیه اورونتس 17

 5 30 6563 26/0 - 72/98 72/0 3/0 سلوکوس چهارم انتاکیه اورونتس 9/16

 6 85 7115 0.29 - 8/98 82/0 09/0 آنتیوخوس سوم سلوکیه دجله 17

 7 56 6792 74/0 - 52/98 58/0 16/0 آنتیوخوس سوم سلوکیه دجله 17

 8 61 6811 35/0 - 32/98 87/0 46/0 رمسلوکوس چها سلوکیه دجله 17

 9 51 6742 27/0 - 41/98 75/0 57/0 آنتیوخوس سوم شوش 1/17

 10 64 6847 55/0 - 34/97 7/0 41/1 آنتیوخوس سوم شوش 17
 

 . نتیجه4

شمال سوریه  ماژن یااحتمالی در منطقه ک طوربهرا  65های سلوکی، جلد اول، ضرابخانه ناشناس کتاب سکه

-. نیوئل با ثبت چند سکه از سکه( 2002Houghton and Lorber :418) متداد فرات علیا قرار داده استدر ا
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 ,Newell 1977: 190. No. 1237) را مربوط به ضرابخانه الئودیسه دریا هاآنهای این ضرابخانه بخشی از 

نسبت داده است. این  ( No. 96: 1938Newell .260) و یک سکه از آن را به سلوکیه دجله (1238 ,1239

. طبق اندقرارگرفتهزبینی موزه همدان در نوشتار حاضر مورد با شدهشناساییتازه  هایسکهنظرها با توجه به 

های شرقی سلوکی خانهبا ضراب 65است، ضرابخانه ناشناس  شدهانجامهای تطبیقی که در نوشتار حاضر بررسی

 حرکت های متنوع، گونهپردازیچهرهدر نوع  شتری دارد؛های بیسلوکیه دجله و شوش پیوستگی ازجمله

با  چیننقطهبه به قیطانی و تغییر دوباره آن  چیننقطهها از های شاهی، نقش شاخ و تغییر حاشیهدنباله سربند

هم در شوش با  منصبصاحبدو ناظر یا  کارگیریبه. همچنین های مذکور کامالً همگون هستندضرابخانه

 چهاردرهمیهای سکهدر سمت راست و چپ پشت  65ضرابخانه ناشناس  در و هم Bره نوع شروع ضرب چه

 های سلوکیه دجله و شوش. سکه( 2002Houghton and Lorber :418) کنندمیهمگون عمل  ایگونهبه

 اندشدهمیمختلف ضرب  هایجهته و در آزادان صورتبه های شرقی سلوکیمشابه تولیدات ضرابخانه

 شده است.عمودی تنظیم می صورتبهگردش سکه در ضرابخانه انتاکیه اورونتس زاویه  کهیدرحال

شواهد باید اذعان داشت، هشت سکه چهاردرهم موزه همدان که متعلق به مناطق غرب ایران هستند 

دسترس  تعیین مکان دقیق این ضرابخانه با توجه به شواهد در هرچنداند. را در اختیار ما قرار داده کلیدی

 توان احتماالًرا می 65ن اصلی ضرابخانه ناشناس های موزه همدان مکاباشد اما با توجه به سکهنمی پذیرامکان

 و یا غرب ایران در نظر گرفت نه کماژن یا شمال سوریه. النهرینبینمناطق شرقی 
 

 تشکّر و قدردانی

 Catharine(، کاترینا لربر)Morten Andersonدریغ مورتن اندرسن )ها و مشاوره بیدر پایان از همکاری

Lorber و اولیور هوور )(Oliver Hoover) ماری لنین ،(Mary lannin)، و نقی سیدی تبار پروین اولیایی 

 شود.صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می
 

 هانوشتپی
 طوربه گروه هر داخل یا سال اساس بر سکه پشت هایسرسکه و اندشده گذاریشماره متوالی طوربه سکه روی هایسرسکه .1

 .اندشده گذاریشماره متوالی

2 .A  واژه مخفف Anvil  و گیردمی قرار آن روی بر سکه روی سرسکه که باشدمی سندان معنی به P واژه مخفف  Punch  به 

 Hoover 2009: ix . .گیردمی قرار آن روی بر سکه پشت سرسکه که ضرب یا مهر معنی

 The distribution of the numbers of coins struck by dies” (with“ :است شدهچاپ Esty از دیگر همقال دو .3

Giles Carter), AJN, 1991-92دیگری؛ و ؛Esty. W., “The geometric model for estimating the number 

of dies”, 2011, in the proceedings of a 2008 conference held in Rome. 

 .شد خواهد منتشر A. Houghton and M. Andersen وسیلهبه آینده . در4

 شش دجله سلوکیه ضرابخانه که دهدمی نشان مختلف هایضرابخانه در B-E هایگونه از هاچهره مختلف انواع روی بر . مقایسه5

 چهاردرهمی هایسکه روی بر سربند مدل سه تنها اورونتس انتاکیه ضرابخانه و سربند مدل پنج شوش ضرابخانه سربند، مدل

 .اندکاربردهبه

 ضرابخانه تولیدات همچنین و 65 ناشناس و اورونتس انتاکیه ضرابخانه هایسرسکه مطالعه دسترس؛ در مدارک . براساس6

 یپارت و سلوکی های-سکه کتاب اساس بر و اندشدهداده شرح اول جلد سلوکی هایسکه کتاب در که شوش و دجله سلوکیه

 .(Georges Le Rider)ریدر لو از شوش
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 روی بر موها ترتیب ازجمله، چهره روی بر موجود هایجنبه سایر مطابق تواندمی دیگر نظرصاحب کارشناس یا هنرمند یک .7

 .باشد داشته متفاوتی نظر سربند انتهای مختلف هایحالت و پیشانی
 

 هاپیوست
 (plate 1)1لوح 
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 (plate 2)2لوح 
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 (plate 3)3لوح 
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