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ما آندراگوراس را از یک یادداشت مندرج در تاریخچه رومی ،که توسط یوستین ()41.4.6-8
نوشته شده است ،میشناسیم که میگوید این فرماندار توسط ارشک اول ،مؤسس دولت
ٌ
ارشکانی ،کشته شد 5.ارشک اول ،زمانی که خبر شکست خوردن سلوکوس دوم از گلها در
ً
آنکورا در آسیای صغیر را شنید ،به پارت حمله کرد .)Iust . 41.4.6-8( 6در منابع التین ،معموال
عنوان فرماندار 7برابر است با عنوان استراتیگوس 8در ساختار اداری سلوکیان .اما این احتمال

 .1مقاله حاضر ترجمهای است از:
Marek Jan Olbrycht (2020), “Andragoras, a Seleukid Governor of Parthia-Hyrkania, and his
Coinage,” Dabir (Samuel Jordan Center for Persian Studies and Culture Journal), No. 7, pp. 192200.
2. Marek Jan Olbrycht, Rzeszow University, Poland.
 .3پژوهشگر گروه تاریخ ،پژوهشسرای دانشآموزی بوعلیسینا ،مالردalireza.o.kh@gmail.com ،

 .4دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید مفتح شهر ری،
Milad.davtalab123@gmail.com

 .5برای اطالع بیشتر درباره آندراگوراس بنگرید به:
Wolski, 1969; 1975; Lerner, 1999: 13-31; Balakhvantsev, 2005; Bivar, 2005; Olbrycht, 2013.
 .6یوستین ( )12.4.12به همان آندارگوراس اشاره دارد ،اگر چه به نظر این گزارش از نظر گاهشناسی آشفته است:
“Hic solitus latrociniis et rapto vivere accepta opinione Seleucum a Gallis in Asia victum, solutus
regismetu, cum praedonum manu Parthos ingressus praefectum eorum Andragoran oppressit
”sublatoque eo imperium gentis invasit.
7. praefectus
8. strategos
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نیز وجود دارد که منظور یوستین از فرماندار ،در این مورد ،اشاره به ساتراپ 1بوده باشد .در یک
کتیبه یونانی نیز ،که در سال  ۱۹۵۹میالدی در استان گرگان( 2هیرکانیای باستان) کشف شده،
از یک مقام رسمی سلوکی به نام آندراگوراس نام برده شده است

(Olbrycht, 2013; SEG 20-

) .)325 (1964); SEG 49-2440 (1973به احتمال زیاد ،هر دو اشاره یوستین و کتیبه میبایست
به یک فرد بوده باشد.
در اواخر عصر هخامنشی و در دوران هلنیستی ،پارت به همراه هیرکانیا یک استان اداری
واحد را تشکیل میدادند .این ساتراپی بزرگ و وسیع شامل خراسان ایران ،منطقه گرگان و
جنوب ترکمنستان بود .منابع متعددی به این واقعیت اشاره میکنند که پارت ،میان سالهای
 ۲۵۰-۲۴۰پیش از میالد ،از امپراتوری سلوکی جدا شد ( .)Olbrycht, 1998: 51-76آنچه را که
ً
ما عمدتا برای این تغییر تاریخی در نظر میگیریم این است که حاکم کوچنشین ،یعنی ارشک،
با تهاجم خود موفق به شکست دادن آندراگوراس و کشتن او شده است ،اما نکاتی نیز در اینجا
وجود دارند که نشان میدهند خود آندراگوراس علیه حکومت سلوکی قیام کرده بود و سعی در
ایجاد یک ناحیه مستقل داشت .مورخ رومی ،آپیان

(65

 ،)Syr.میگوید که اشکانیان 3با

استفاده از موقعیت پیش آمده به علت اختالفات داخلی سلوکیان ،که ناشی از جنگ الئودیکه
(که در سال  ۲۴۶پیش از میالد آغاز شد) بود ،شورشی 4به راه انداختند 5.ی .ولسکی معتقد
است که گزارش آپیان به شورش آندراگوراس ،ساتراپ پارت ،علیه سلوکیان حدود  ۲۴۵پیش
از میالد اشاره دارد ( .)Wolski, 1956/7: 38–39با این حال مورخ رومی مشخص نمیکند که آیا
ً
این شورش آندراگوراس بوده است یا خیر .ظاهرا گزارش مذکور به لشکرکشی ارشک اول ،که
باید در اواخر دهه  ۲۴۰پیش از میالد به وقوع پیوسته باشد ،اشاره دارد.

)satrap (σατράπης

1.

 .2در این مقاله نویسنده اصلی ،به جای استفاده از عبارت استان گلستان ،از عبارت استان گرگان استفاده کرده است.
(مترجمان)
Parthyaioi
apostasis

 .5برای اطالع بیشتر از نبرد الئودیکه بنگرید به.Lehmann, 1998 :

3.
4.
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آندراگوراس به نام خود سکههایی ضرب کرد که البته در آنها از عنوان پادشاه استفاده
نکرده است ( .)D’iakonov /Zeimal’, 1988; Koshelenko / Gaibov / Bader, 1999با نگاه به
واقعیتهای سیاسی آن زمان ،ضرب سکه توسط یک فرماندار نشانگر تمایل آن فرد برای کسب
استقالل بود ،همانند نمونههایی که در بلخ و پارس وجود داشت .عالوه بر اینها ،آندراگوراس
بر روی سکههای خود با یک دیهیم به تصویر کشیده شده است که در آن زمان ،نمادی سلطنتی
محسوب میشد 1.شواهد سکهشناختی نیز چهره یک والی سرکش را از آندراگوراس به نمایش
می گذارند .این احتمال نیز وجود دارد که شورش آندراگوراس در واقع به دنبال توافقی میان
ساتراپ و نخبگان پارتی ایرانی ،که عالقهمند بودند تا از کشور خود در برابر خطرات احتمالی
بهتر حفاظت کنند ،رخ داده باشد .تهدید اصلی عبارت بود از حمله کوچروهای ساکن در
دشتهای شمال کپهداغ (جنوب ترکمنستان مدرن) به شمال پارت -هیرکانیا ( ;Strabo 11.8.3

.)Olbrycht, 1998: 46-47
سکههای شناختهشده آندراگوراس شامل دو گونهی طالیی (استاتر) و نقرهای
(چهاردرهمی) هستند ( .)Mitchiner, 1975: 19-20در این مقاله ما به سکههای طال میپردازیم.
بر روی این استاترها 2نام ( ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥبدون هیج عنوانی) به یونانی نوشته شده است.
تا به امروز شش استاتر از آندراگوراس شناسایی شده که حداقل یکی از آنها همراه با
ُ
چهاردرهمیای 3از آندراگوراس از گنجینهای موسوم به اکسوس 4در بلخ کشف شده است5 .

 .1برای اطالع بیشتر درباره دیهیم بر سکه های آندراگوراس بنگرید به .Mitchiner, 1975: type 19 :برای آگاهی از
کارکرد دیهیم در دوران هلنیستی بنگرید به.Olbrycht, 2014 :
 .2نوعی سکه از جنس طال یا نقره در یونان باستان( .مترجمان)
 .3چهاردرهمی نوعی سکه نقرهای در یونان باستان است( .مترجمان)
Oxos

4.

 .5برای اطالع بیشتر درباره استاترهای آندراگوراس بنگرید به:
Mitchiner 1975, 19 (Type 19); Numismatic Fine Arts 25, 1990, lot 202; Olbrycht, 2013.
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ً
اخیرا نمونه سکه طالی دیگری در بازار پدیدار شد که گفته میشود از گنجینه دوم میرزکه ،که
در افغانستان کشف شده ،آمده باشد1.

ً
تصاویر استاتر مشخصا سر یک مرد ریشدار است همراه با پیشانیبند (نیمتاج) ،در پشت

سکه نیز یک الهه بالدار و یک مبارز ارابهران دیده میشوند .روی سکه همچنین یک طغرا هست
که متشکل است از حروف  Hو  Aو  Pیونانی (.)D’iakonov/Zeimal’, 1988: 5

تصویر شماره  :1استاتر آندراگوراس ،فروش رسیده در CNG؛
()https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=222688

 .1این سکه در سال  ۱۹۹۴میالدی توسط بوپیراچی ( )Osmund Bopearachchiدیده شد و در حراجی  CNGبه فروش
ً
رسید .در توضیحات حراجی مذکور از دو استاتر دیگر آندراگوراس گفته میشود که ظاهرا متعلق به گنجینه میرزاکای
افغانستان هستند .با اینحال نمیتوان این موارد را اثبات کرد .برای اطالع بیشتر بنگرید به:
https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=222688.
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بر روی استاتر آندراگوراس ،ارابه به سمت راست چرخانده شده و به صورت نیمرخ نمایش
داده شده است .سواران بر ارابه نیز دو نفر هستند :یک ارابهران (نیکه؟) و یک جنگجو در پشت
ً
سر او .مرد داخل ارابه احتماال آندراگوراس باشد؛ چرا که دارای ریشی بلند است و زرهی همراه
با یک کاله کورباسیایی 1نوکتیز به سر کرده است .شکل بالدار نیز ممکن است اشاره به نیکه،
الهه پیروزی ،داشته باشد.
ً
تصویر ارابه به ندرت بر سکههای سلوکی قابل مشاهده است و در مواردی منحصرا فقط
چهار ردیف فیل ضرب شدهاند .یک نمونه از ارابههایی که توسط فیل کشیده میشوند بر
سکههایی از سلوکوس اول قابل مشاهده استSC I, 1, nos. 130-133, 177-180, 259-263, ( 2

 )272-283که آتنا ،نیزه و سپر در درست ،ارابه را هدایت میکند .چند سکه برنزی متعلق به
سلوکوس دوم ( ۲۲۳-۲۴۶پیش از میالد) ،که در یک ضرابخانه غربی ضرب شده ،به دست
آمده که نیکه را سوار بر یک ارابه و با تاج گلی بر سر ترسیم میکنند ،اما تصویر روی سکه ،که
پوزیدون را نشان می دهد ،به یک پیروزی دریایی مربوط است و این تصویر از آن دسته
موضوع اتی است که برای مناطق شرقی ایران غیر عادی است و این نوع از سکهها را تحت
عنوان «موارد غربی غیر قابل توصیف» طبقهبندی میکنیم ( .)SC I, 1, no. 738بنابراین نقوش
نشاندهنده ارابه چهاراسب کمتر در سکههای سلوکی در مناطق شرقی مشاهده شده و
ً
همچنان پدیدهای حاشیهای در مجموعه بسیار غنی سکههای سلوکی به حساب میآید .ظاهرا
آندراگوراس در نمادنگاریاش مبتکر بوده و این نقوش را آگاهانه انتخاب کرده و او به سختی
میتوانسته نمونههای اولیه سلوکی ،ضرب شرق فرات ،را در اختیار داشته باشد.
در فرهنگ یونانی-مقدونی ،نیکه سوار بر ارابهای چهاراسب نماد پیروزی نظامی بود .اما در
سنت ایرانی ،نماد خدابانوی مسلح و زرهپوش ،به وضوح ،به آناهیتا (اردوی سورا آناهیتا) اشاره
دارد 3.چنین تفسیری ممکن است برای درک برنامه سیاسی آندراگوراس ضروری باشد .بنابر
kyrbasia

1.

ً
 .2در سلوکیه کران دجله ،شوش ،یک ضرابخانه نامعلوم (احتماال ضرابخانه بلخ یا یک ضرابخانه نامعلوم دیگر در
ساتراپیهای شرقی) و آیخانم ضرب شده است.
 .3برای اطالع بیشتر درباره آناهیتا و موارد بیشتر بنگرید به:
Chaumont, 1985; de Jong, 1997: 268-86; Colpe (ed.), 1986: 275-286; Brosius, 1998.
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مندرجات اوستا ،اردوی سورا آناهیتا ارابهای چهاراسب را میراند و آن اسبها نشاندهنده باد،
باران ،ابر و تگرگ هستند ( .)Yasht 5.120; 5.11این صحنه نمایانگر شاهزاده سوار بر ارابهای
است که توسط آناهیتا هدایت میشود و این نمادی از یک پیروزی نظامی و پشتیبانی الهی
برای حاکم است .در زمان هخامنشیان ،آناهیتا با مفهوم قدرت سلطنتی پیوند داشت؛ چنانکه
اردشیر دوم هخامنشی ( )Plut. Artox. 3.1-2در نیایشگاه آتنا ،یعنی آناهیتا ،تاجگذاری کرد .او
آیین وی را توسعه داد ،برایش نیایشگاههایی ساخت و مجسمههای او را در شهرهای مختلف
شاهنشاهی نصب کرد .بنابر گزارش بروسوس ،آیین دینی مجسمههای «آفرودیت آنایتیس» را
اردشیر معرفی کرد .او اولین کسی بود که تندیس «آفرودیت آنایتیس را در بابل ،شوش،
هگمتانه ،پارسه (تخت جمشید ) ،بلخ ،دمشق و سارد برپا کرد و طرز پرستش آن را نشان داد»
( .)BNJ 680 F11هرودت ( )1.131.3آفرودیت را با آناهیتا یکی گرفته است
 .)103-10نام آناهیتا در برخی از کتیبههای فارسی باستان آمده است

( de Jong, 1997:

( A2 Sa; A2 Sd and A2

 .)Ha; Kent, 1953: 154-155دوره هلنیستی دورهای است که در آن شاهد ترکیبی از سنتهای
مختلف در مورد آیین آناهیتا در ایران و خاور نزدیک هستیم؛ مسئلهای که تحت تأثیر پرستش
خدابانوهایی همچون ایشتار ،آرتمیس ،آفرودیت و نانیا 1بوده است .در خود منطقه پارت و در
دوران اشکانی ،خدابانو نانیا /نانا مورد پرستش قرار میگرفت (.)Shenkar, 2014: 127
یکی از برجستهترین نیایشگاههای آناهیتا در هگمتانه ،تختگاه هخامنشیان ،قرار داشت.
ایزیدور خاراکسی

( )Stathmoi 6معبدی از آناهیتا را در هگمتانه تعیین (مقایسه شود با Polyb.

 )10.27و محل نیایشگاه آرتمیس را در کنکوبار 2در ماد ذکر کرده است .پارت ،که با ماد دارای
ً
ارتباط نزدیکی بوده ( ،)Iust. 41.2.3تقریبا میبایست شاهد همان تحوالت مذهبی ،شامل رواج
پرستش آناهیتا و سایر خدابانوها ،بوده باشد.

Nanaia

1.

( .2مترجمان) :کنکوبار نام کهن شهری است که امروزه به کنگاور موسوم است .برای اطالعات بیشتر در این مورد نگاه
کنید به نوشتاری به قلم یکی از مترجمان :علیرضا خزایی« ،۱۳۹۸ ،کنگاور ،شهر آب و سنگ» ،هفته نامه ُامرداد ،شماره
 ،۴۲۲ص.۸
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در مورد ارابه چهاراسب حک شده روی استاتر آندراگوراس ،شباهت نزدیکی از نظر ترکیب
با برخی از سکههای فینیقی صیدا وجود دارد که یک پادشاه هخامنشی را پشت سر یک راننده
سوار بر ارابه نشان میدهد که توسط اسب کشیده میشود (اواسط قرن چهارم ق.م)
ً
( .)D’iakonov/Zeimal’, 1988: 10سکههای لوانت مطمئنا در مناطق شمال شرقی ایران نیز
شناخته شده بودند؛ چرا که آنها به بلخ نیز حمل شده بودند و برخی از نمونهها همراه با
ّ
گنجینه اکسوس کشف شدهاند .)Dalton, 1964; Bellinger, 1962( 1نقش ارابه چهاراسب یادآور
ُ
ارابههایی است که بر سکههای ضربشده به نام وخش َور 2نقش شدهاندCoins of ( 3
 .)Vakhshuvar: NPIIN 382-383این سکهها ،از نظر گاهشماری و انتساب ،سؤاالت زیادی را
پدید آوردهاند :اگرچه ممکن است که این سکهها به آندراگوراس نسبت داده شوند ،اما برخی
از محققان معتقدند که آنها متعلق به یک حاکم بلخی به نام وخشور هستند

( Mitchiner I,

 .)1975, type 34نقوش مربوط به ارابههای چهاراسب نقش شده بر سکههای آندارگوراس دارای
تأثیرپذیری از عناصر سبک یونانی است که در دوران هلنیستی قابل درک و مرسوم است ،چرا
که نمادهای یونانی به شدت عناصر و نمادهای هنری آسیا را تحت تأثیر قرار داده بودند.
سر ریشدار نقششده روی استاتر آندراگوراس میتواند بازتابدهنده زئوس یا خود
ضربکننده باشد 4.نظر دوم البته بسیار محتملتر است ،چرا که دیهیم روی سر ،که به خوبی
نیز قابل مشاهده است ،از نشانههای زئوس نبوده است .استفاده از اینگونه دیهیمها یک ویژگی
(2014

 .)Olbrycht,دیهیم آندراگوراس در تصویر

شاهانه پساهخامنشی در آسیا بوده است
ً
نسبتا باریک است و به همین دلیل تفسیر آن به عنوان نمونهای از تاینیا( 5نوعی پیشانیبند

یونانی) غیر ممکن است .تاینیا اصطالحی است یونانی برای اشاره به نوعی از سربندهای

ً
 .1اخیرا یک نمونه نیز در ساتراپی هخامنشی در ترمذ ،در کنار آمودریا ،در خاک ازبکستان کشف شده است (مکاتبات
شخصی با  A. Gorinدر تاشکند).
Vakhshuvar
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 .3برای کسب آگاهی بیشتر از خالصه اطالعاتی که درباره سکههای وخشور ارائه شده است بنگرید به:
D’iakonov/Zeimal’, 1988; Mitchiner, 1975 I, 24, types 34-35.
 .4برای احتمال اینکه مرد ریشدار دیهیم به سر میتواند زئوس باشد ،بنگرید به.Mitchiner 1975, I, 19 :
tainia
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(پیشانیبند) یونانی که یونانیان در جشنوارهها آنها را میبستندPl. Symp. 212d.e, 213d; ( 1

 .)Xen. Symp. 5.9به عنوان یک سنت ،تاینیا برای خدایان ،)Paus. 1.8.4( 2تصاویر مذهبی
( )Paus. 8.31.8; 10.35.10و مردگان ( )Luk. Dial. mort. 13.4استفاده میشد .عالوه بر اینها،
تاینیا نشانه پیروزی در رقابت نیز بوده است (.)Paus. 4.16.6; 6.20.10; 9.22.3; Diod. 17.101.2
البته این نکته نیز الزم به ذکر است که ما تصاویر زئوس با تاینیا را در اوایل دوران هلنیستی به
ندرت مشاهده میکنیم .به صورت معمول چنین تصاویری در خاورمیانه دیده نمیشود.
تصاویر نادری از زئوس به همراه تاینیا روی سکههای به دستآمده از سیسیل و آکراگاس میان
سالهای  ۲۴۱-۲۷۹پیش از میالد وجود دارد (.)LIMC s.v. Zeus, no. 585; SNG ANS 1127
ً
تصاویر زئوس همراه با یک پیشانیبند یا تاینیا معموال مربوط به اواخر دوران هلنیستی (قرن
اول پیش از میالد) و دوره امپراتوری روم هستند.)LIMC s.v. Zeus, no. 418-420, 425, 426( 3
بنابراین به سختی میتوان تصویر روی سکههای آندراگوراس را زئوس با تاینیا دانست ،زیرا در
ً
ابتدای دوران هلنیستی ،تقریبا نمونههایی برای چنین تصاویری در امپراتوری سلوکی و خارج
از آن وجود ندارد.
برخی اوقات تشخیص مقصود حاکم و مسئوالن ضرابخانههایش سخت است ،آن هم در
زمانی که شکلهای خاصی از نقوش هنوز به صورت گسترده توسعه نیافته بود .استفاده
حاکمان دوران هلنیستی از دیهیم ،پیروی از شیوهای بود که اسکندر بزرگ آن را آغاز کرد و این
شیوه نیز خود از هخامنشیان قرض گرفته و الگوبرداری شده بود .شکل دیهیم متنوع و گوناگون
بود .در برخی موارد ،آنچه محققان تاینیا فرض کردهاند در عمل به نظر میآید دیهیم باشد.
مورد مهم استفاده از پیشانیبندها به عنوان نشانه قدرت بر سکههای متعلق به پرگامون در قرن
سوم پیش از میالد است .حاکم پرگامون ،به نام فیلتایروس 4،سکههایی را با نام و تصویر پادشاه
فقید ،سلوکوس اول ،در یک سوی و نیز تصویری از آتنای نشسته در سوی دیگر ضرب کرد ( SC
 .1همچنین برای اطالع از بازتاب آن در هنر یونانی ،نگاه کنید به.Krug, 1967 :
 .2بنابراین و برای مثال ،برخی از سکه های کشف شده از آمفیپولیس ،که متعلق به اسکندر سوم و فیلیپ دوم هستند ،سر
آپولو را همراه با موهای بسته شده با تاینیا نشان میدهند .بنگرید به .Price, 1991: 338
 .3چنین تصویرهایی بر سکهها نیز صدق میکند .بنگرید به همانجا ،شمارههای .۵۸۴-۵۷۸
Philetairos
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 .)1.1.این سکهها ،که عنوان  Philetairouرا بر پشت دارند ،رابطه سلسله آتالید و

سلوکیها و نیز مقاصد فیلتایروس را نشان میدهند :با این اعالمیه استقالل ،یک گام سیاسی
مهم در مسیر جدایی از حکومت سلوکی برداشته شد .)Mørkholm, 1991: 128( 1روی سکههای
فیلتایروس ،سلوکوس اول دیهیمی باریک و بدون انتهای مشخص

( Westermark, 1960: Taf.

 )17.5بر سر بسته و همین امر موجب شده است که برخی از پژوهشگران آن را تاینیا در نظر
بگیرند .با در نظر گرفتن این شناسایی ،باید گفت که در این مورد تاینیا در واقع اشاره دارد به
مقام سلطنتی سلوکوس و قهرمانسازی وی .از طرفی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که
پیشانیبند در حقیقت اشارهای بوده باشد به دیهیم او .این تصویر دارای اهمیت باالیی است،
چرا که بازتاب این نکته است که از سلوکوس اول ،پس از مرگش ،به عنوان پادشاهی قدرتمند
یاد میشده است .موارد قابل مقایسه (با تصویر سلوکوس شاخدار) ،که در زمان آنتیوخوس اول
( ۲۸۱-۲۶۱ق.م) ضرب شده است ،پیشانیبندی باریک با انتهایی بلند را به تصویر میکشند
(1960: Taf. 17.6

 .)Westermark,در هر دو مورد ،پیشانیبند روی هم رفته نشانه قدرت

سلطنتی است ،اما در شکل دارای تفاوتهایی میباشد .سکههای پرگامون نیز با تصاویر و
نشانهای خود بازتابدهنده پیچیدگیهای سیاستهای حاکمانی است که در دوران اولیه
هلنیستی به دنبال استقالل بودند.
اوم ِنس اول ( ۲۴۱-۲۶۳پیش از میالد) ،جانشین فیلتایروس ،تصاویر متعلق به
در دوران ِ
سلوکوس اول با تصاویری از فیلتایروس ،با پیشانیبندی با انتهای بلند ،جایگزین شد.
وسترمارک 2از تاینیای فیلتایروس به عنوان نشانهای برای الوهیت بخشیدن به حاکم درگذشته
یاد میکند .)Westermark, 1960: 21, coins V.I-V.X( 3با اینحال ،اوتو ِمرکهلم پیشانیبند او
را شبیه تاینیا یا دیهیم دانسته و به نکات ظریف سیاسی اشاره دارد که در این مورد این اشارات
مربوط به وضعیت سلطنتی فیلتایروس هستند ( .)Mørkholm, 1991: 128-129به نظر میرسد
که این نظرات صحیح باشند؛ چرا که فیلتایروس ،همانند اومنس اول ،عالقهمند بود تا قدرتی
 .1برای اطالع بیشتر از سیاستهای فیلتایروس ،بنگرید به.Chrubasik, 2016: 26-30 :
U. Westermark

 .3او هیچ مدرکی برای تأیید فرضیه خود ارائه نمیکند.
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مستقل داشته باشد ،هر چند وابسته به سلوکیان باقی ماند 1.عنوان سلطنتی را خاندان آتالید
تنها در دوران حکومت آتالوس اول (که سلطنت وی در سال  ۲۴۱پیش از میالد آغاز شد)
استفاده میکرد ،اما با اینحال ما شاهد آن هستیم که سکههای اومنس اول فیلتایروس را با
پیشانیبند نشان میدهند و این میتواند نشانگر تالشهایی برای کسب جایگاه پادشاهی
برای مؤسس این دودمان بوده باشد .در سکههای بعدی اومنس اول از پرگامون ،ما شاهد
اصالحاتی هستیم که به موجب آنها دیهیم یا تاینیای فیلتایروس با تاجی از برگ بو ترکیب
شده است () .)Westermark, 1960: coins of Group III (V.XI- V.XVاین مسئله نشاندهنده
برداشته شدن گامی دیگر برای کسب استقالل است و البته میتواند با پیروزیهای نظامی
اومنس اول نیز در ارتباط بوده باشد؛ چرا که او موفق شد تا در نبردی آنتیوخوس اول را در
نزدیکی سارد مغلوب کند (.)Strab. 13.4.2
بررسی سیر تحوالت سیاسی نشان میدهد که نه تنها تصویر دیهیم بلکه تصویر تاینیا ،که
در برخی از موارد با تاجی از برگ بو پوشانده شده است ،در نمادنگاریهای دوران اولیه
هلنیستی ،حاکمی مستقل را نشان میدهد که آرزوی پادشاهی یا تبدیل شدن به پادشاه را
دارد .عالوه بر این ،در دوران اولیه هلنیستی ،راههای مختلفی برای به تصویر کشیدن دیهیم
وجود داشت و ما شاهد وجود هیچگونه استانداردی در این زمینه نیستیم .بنابراین این احتمال
وجود دارد که برخی از حکاکان تصاویر دیهیمها را از روی تصاویر مربوط به تاینیای بر
جایمانده از آثار باستانی الگوبرداری کرده باشند.
در عصر آسیای هلنیستی ،دیهیم یک ویژگی سلطنتی بود؛ بنابراین باید گفت که تصاویر
موجود روی استاترهای آندراگوراس نشان میدهند که او در حقیقت برای کسب قدرت و جایگاه
سلطنتی تالش میکرده است .در واقع او ،با ضرب سکهها به نام خود ،استقالل خود از
حکومت سلوکی را اعالم کرد .ضرب سکههای طال ،به طور قطع ،نشاندهنده تالشهای او
برای ایجاد یک پادشاهی مستقل است .سکههای آندراگوراس هیچ ویژگی خاصی را نشان
نمیدهند که بر آن اساس بتوان مرد ریشدار روی سکه را زئوس دانست .در نتیجه این چهره
 .1کروباسیک ( )Chrubasik, 2016: 26معتقد است که ضرب سکههای مستقل توسط فیلتایروس ،که تحت سلطه
سلوکیان بود ،را نباید مدرکی برای استقالل سیاسی او دانست.
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باید متعلق به خود آندراگوراس باشد که آرزوی ایجاد حکومت پادشاهی را داشته است .بر
اساس دیهیم نقش شده در تصویر ،میتوان گفت که او ظاهر مقام شاهی (سلطنتی) را به خود
گرفته است ،اما هیچ استفادهای از عنوان سلطنتی باسیلوس 1را بر سکههایش نمیتوان دید.
همچنین شباهت آندراگوراس با زئوس ممکن است به سر زئوس آراسته به برگ بر سکههای
ً
سلوکوس یکم اشاره داشته باشد ،مثال در نمونههای ضرب شده در شوشSC 1.1. nos 177-( 2
.)180
اگر چهرهای که با عنوان  Andragorouروی سکهها نشان داده شده خود آندراگوراس باشد،
باید این نکته را متذکر شد که وی با ریشی فراوان بر استاترها ظاهر شده که این برخالف شیوه
متداول آن زمان است که ،به سبک سکههای متعلق به اسکندر ،تصاویر را بدون ریش نشان
میدادند .تداوم این سبک در سکههای دوران سلوکی متعلق به سلوکوس اول ،آنتیوخوس اول
و آنتیوخوس دوم نیز قابل مشاهده است .همه شاهان سلوکی در قرن سوم پیش از میالد با
چهرههای بدون ریش به تصویر کشیده شدهاند

( Lorber / Iossif, 2009; Alonso Troncoso,

 .)2010: 13–24البته استثنائاتی هم از سلوکوس دوم وجود دارد که اغلب او را با ریش کامل
نشان میدهند و نیز سکههایی از برادرش ،آنتیوخوس هیراکس ،که البته بسیار نادر

است3

( .)Mørkholm, 1991: 116 and 124. SC 1.1. nos 685-686ریش گذاشتن عملی مرسوم در میان
پادشاهان ایرانی بود (به استثنای دو پادشاه اول اشکانی ،یعنی ارشک اول و ارشک دوم) ،اما
میان شاهان و حاکمان مقدونی یا یونانی چندان امری متداول نبود .دیودوتوس بلخی نیز ،که
از معاصران آندراگوراس بود ،با چهرهای بدون ریش به تصویر کشیده شده است .حاکمان ایرانی
پارس همچون وهبرز (یونانی :اوبورزوس) و ودفرداد اول در قرن سوم پیش از میالد نیز با
صورتهای ریشدار به تصویر کشیده شدهاند ( .)Klose/Müseler, 2008: 34-40برخالف این
دو نفر ،سکههایی از حاکمان ایرانی کاپادوکیه به نامهای آریامن و آریاراتس سوم متعلق به
basileus

1.

 .2برای مشاهده سکههایی با تصویر زئوس بنگرید به ،SC 1.1. no. 272 :ضرابخانه نامشخص شرقی که ممکن است در
آیخانم بوده باشد ،بنگرید به.SC 1.1. nos 276-283 :
 .3برای بحث بیشتر درباره نمونههای ریش دار متعلق به سلوکوس دوم و آنتیوخوس هیراکس بنگرید بهSC 1.1., 250- :
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اواسط قرن سوم پیش از میالد در دست است که با چهرههایی بدون ریش به تصویر کشیده
شدهاند ( .)NPIIN 127-137با این اوصاف ،تصویر ریشدار آندراگوراس از سبک مرسوم عصر
سلوکی جدا گشته است.
به جز استاترها ،چندین چهاردرهمی شناختهشده از آندراگوراس نیز در دست است .این
سکههای نقرهای در یک روی سر الههای با تاجی برجسته را نشان میدهند و در طرف دیگر،
میتوان آتنای ایستاده به سمت چپ را مشاهده نمود .نوشته یونانی  ΑΝΔΡΑΓΟΡΟYنیز به
صورت عمودی در سمت راست قابل مشاهده است

( D’iakonov/Zeimal’, 1988; Olbrycht,

.)2013; Metzler, 1994
تخمین تاریخ سکههای آندراگوراس بر اساس روشهای سکهشناسی دشوار است .این نکته
واضح است که این سکهها در اوایل دوران پساهخامنشی و پیش از شکست خوردن آندراگوراس
از ارشک اول ضرب شدهاند .)Holt, 1999: 61, n. 39( 1میتچینر 2به اشتباه برای این سکهها
تاریخ  ۳۱۵پیش از میالد را تعیین کرده است .تصاویر موجود روی استاترهای آندراگوراس
موهای مرتب و مزین و دیهیمی باریک را نشان میدهند .موها به سبک ردیف موهای مجعد
نشان داده شده که یادآور مدل موی ضرب شده بر چهاردرهمیهایی به نام آنتیوخوس دوم
( ۲۶۱-۲۴۶ق.م) است .این نکته یک نشانه زمانی ارزشمند است و این احتمال را به وجود
میآورد که سکههای آندراگوراس یا میبایست در دوران آنتیوخوس دوم و یا اندکی پس از وی
ضرب شده باشند .آنها در صددروازه ضرب شدهاند و شواهدی مبتنی بر فعالیت یک ضرابخانه
سلوکی در آن شهر در دست است .در حالی که برخی از این سکهها در بلخ کشف شدهاند،
می توان دلیل این امر را ارتباط احتمالی میان آندراگوراس و دیودوتوس ،ساتراپ بلخ ،دانست.
از آنجایی که هر دو فرماندار علیه سلوکیان به فعالیت پرداختهاند ،میتوان فرض کرد که شاید
میان ایشان روابطی وجود داشته است .همچنین برخی دیگر از سکههای متعلق به آندراگوراس
نیز همراه با گنجینه اکسوس از یک نیایشگاه کشف شدهاند که موارد و اشیایی با منشأهای
مختلف را شامل میشده است.
ُ .1هلت این سکهها را بین سالهای  ۳۲۰تا  ۲۴۰ق.م تاریخگذاری میکند.
Mitchiner

2.

۳۷/۱۳۹۹  بهار و تابستان،۲۸  و۲۷  شماره، سال دهم،پژوهش در تاریخ

 یک، شرح حالها و شواهد سکهشناسی، با توجه به شواهد تاریخی مکتوب،آندراگوراس
 پیش از میالد اعالم استقالل کرده و مدتی۲۵۰ فرماندار برجسته سلوکی بوده که در دهه
 حکومت آندراگوراس به ناگهان توسط ارشک.حکومت پارت و هیرکانیا را در اختیار داشته است
 به هر روی سکههای. از میان برداشته شد، رهبری کوچگرد از استپهای ماورای کاسپی،اول
. نشانههایی از حاکمیت مستقل او هستند، چه از جنس نقره و چه از جنس طال،آندارگوراس
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