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چکیده

باستانســنجییــا آرکئومتــری شــاخهای نســبت ًا جدیــد از علــم باستانشناســی اســت
کــه در آن یافتههــای باســتانی توســط شــیوههای مختلفــی از روشهــای آزمایشــگاهی
موردبررســی قــرار میگیرنــد .ســکههای تاریخــی ،از جملــه دادههــای ســودمند
باستانشناســی اســت .ســکه ،معیــار ســودمندی بــرای شــناخت مقیاسهــا و اوزان در ادوار
گذشــته بهشــمار مـیرود ،حتــی بــا مطالعـهی شــهرهایی کــه ســکه در آنهــا ضــرب شــده
جغرافیــای تاریخــی آن مناطــق را ،میتــوان بــا دقــت بیشــتری ترســیم و تدویــن نمــود.
در ایــن پژوهــش ،مجموعـهی  15ســکهی نقــره متعلــق بــه«اُ ُرد دوم» و «فرهــاد چهــارم»
( 2-57ق.م ).بــا اســتفاده از روش آزمایشــگاهی «پیکســی» ،مــورد طیــف ســنجی قــرار
گرفــت .ایــن ارزیابــی ،مبنیبــر ایــن فــرض اســت کــه عناصــر نــادر موجــود در ســکهها،
بهویــژه عنصــر طــا ،میتواننــد بهعنــوان شــاخصی بــرای بررســی تعــدد معــادن در نظــر
گرفتــه شــوند؛ همچنیــن میــزان غلظــت عناصــر ،میتوانــد در تحلیــل شــرایط سیاســی و
اقتصــادی دورهی مــورد مطالعــه ،ســودمند واقــع شــود .نتایــج مطالعــات نشــان داد کــه در
دوره اشــکانی از معــادن متعــدد در ضــرب ســکههای نقــره اســتفاده شــده اســت .میــزان
بــاالی نقــره در ســکههای اُ ُرد دوم نســبت بــه ســکههای فرهــاد چهــارم بــه وضعیــت
مســاعد اقتصــادی در دورهی ایــن پادشــاه اشــاره دارد ،همچنیــن نوســانات زیــاد در ســکه
هــای فرهــاد چهــارم کــه در ضرابخانـهی میترداتکــرت بــه ضــرب رســیدهاند ،در مقایســه
بــا ســکههای اُ ُرد دوم کــه در ضرابخانههــای اکباتــان و الئودیســه ضــرب شــده ،بیانگــر
تفــاوت شــرایط سیاســی -اقتصــادی مناطــق غربــی و شــرقی کشــور ،در زمــان فرهــاد
چهــارم میباشــد.
کلیدواژگان :اشکانیان ،سکه ،نقره ،معدن ،ترکیبات شیمیایی.
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1. Archeometry
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مقدمه

در اوایــل دهــه  60م .تحولــی در باستانشناســی بهوجــود آمــد کــه خــود قــدم مثبتــی در
جهــت مطالعــات ایــن رشــته محســوب میشــد .ایــن اقــدام بــا عنــوان "باستانشناســی
نــو" ( )Johnson, 1999: 12از آمریــکا شــروع شــد و بعدهــا بــه کشــورهای اروپایــی
همچــون انگلیــس ،فرانســه و آلمــان نیــز ،نفــوذ کــرد .بــا ظهــور باستانشناســی نــو ،از
متخصصــان رشــتههای دیگــر ،در جهــت مطالع ـهی دادههــای باســتانی اســتفاده میشــود
و در نتیجــه قدمهایــی در جهــت باستانســنجی از ایــن دهــه برداشــته میشــود و از
علــم باستانســنجی در جهــت شناســایی و منشــاءیابی دادههــای باســتانی ،بازســازی و
جســتجوی تکنولــوژی و تبــادالت تجــاری منطق ـهای و فرامنطق ـهای ،تاریخگــذاری اشــیاء
و محوطههــا و بررســی وضعیــت سیاســی و اجتماعــی جوامــع گذشــته ،مطالعــه DNA
و تعییـ�ن رژیـ�م غذایـ�ی مردمـ�ان گذشـ�ته اسـ�تفاده میشـ�و د (�Grant, Gorin & Flem
 .)ing 2002: 64-65در نتیجــهی رواج مطالعــات باستانســنجی ،از روشهــای مختلــف
ماننــد «ایکــس آر اف»« ،ایکــس آردی»« ،پیکســی»« ،روش فعالســازی نوترونــی» و
«روش جــذب اتمــی» در مطالعــات دادههــای باســتانی و ترکیبــات عنصــری آنهــا اســتفاده
میشــود.
در ایــن مطالعــه از میــان تکنیکهــای آنالیــز غیرمخــرب مثــل پیکســی ،ایکــس آر
اف و ای پــی ام آ ،از تکنیــک پیکســی بدلیــل ســریع و حســاس بــودن آن بــرای مطالعـهی
ســکهها اســتفاده شــده اســت ،دســتگاه پیکســی بــا توجــه بــه غیرمخــرب بــودن و دقــت
باالیــی کــه دارد امــروزه در مطالعــات باستانســنجی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
( .)Tripathy, 2010تجزیـهی عنصــری فلــزات ،اطالعــات بــا ارزشــی دربــارهیترکیبــات
آلیاژهــا و گاهــی اوقــات راههایــی بــرای شناســایی منشــاء فلــزات فراهــم میســازد
( .)Guerra et al, 2008در سکهشناســی تعییــن ترکیبــات اصلــی آلیــاژ بــرای شــناخت
عیــار اصلــی ســکهها دارای اهمیــت اســت .تناســب نســبی عناصــر اصلــی ،اطالعــات بــا
ارزشــی دربــاره تغییــرات سیســتم پولــی ،شــرایط اقتصــادی ،سیاســی و تکنولــوژی ضــرب
ســکه فراهــم میکنــد (.) Beck et al, 2004
در ایــن نوشــتار ،ســعیبر آنســت کــه بــا بررســی ســکههای اُ ُرد دوم و فرهــاد
چهــارم بــا روش پیکســی ،بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه چگونــه عناصــر موجــود در
ســکههای دورهی مــورد مطالعــه میتواننــد در تعییــن تعــدد معــادن بــهکار رفتــه بــرای
تولیــد ایــن ســکهها و تحلیــل شــرایط سیاســی-اقتصادی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

پیشینهپژوهش

اولینبــار «کلــی» ( ،)Caleyشــیمیدان آمریکایــی ،ســکههای اشــکانی را بــه روش
آزمايشــگاهی مــورد مطالعــه قــرار داد .او بــر روی مجموع ـهای شــامل  300ســکه متعلــق
بــه اُ ُرد دوم کار کــرد .بررســی او جهــت پــی بــردن بــه وضعیــت اقتصــادی شــاهان اشــکانی
از طریــق آزمایــش عنصــر مــس ،بهعنــوان آلیــاژی كــه بــه ســکههای نقــرهای اضافــه
شــده بــود ،انجــام گرفــت ()Caley, 1955؛ همچنیــن ایــن پژوهشــگر در مقالــهای ،بــا
آزمایــش تعــدادی دیگــر از مســکوکات نقــره و مــس اشــکانی ،میــزان عناصــر آن را بــا
پادشــاهان همزمــان در «روم» مقایســه و بــه تحلیــل آن پرداخــت .او نتیجــه گرفــت کــه
احتمــا ًال در زمــان «اُ ُرد» بــه علــت جنگهــای ایــران و روم و شــرایط بــد اقتصــادی،
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ســکههای برنــزی پادشــاهان گذشــته ذوب و در ســکههای نقــرهی ایــن دوره بــه منظــور
افزایــش حجــم فلــز نقــره ب ـهکار رفتــه اســت (.)Caley, 1950
از پژوهشــگران داخلــی در ایــن زمینــه ،میتــوان بــه مطالعــات «فرهنــگ
خادمیندوشــن» اشــاره کــرد کــه مســکوکات بســیاری از پادشــاهان اشــکانی را مــورد
طیفســنجی قــرار داده اســت .در مطالعــات ،ایشــان اســتانداردهای نقــرهی موجــود در
مســکوکات تعــدادی از پادشــاهان اشــکانی و همچنیــن ویژگــی معــادن فلــزی اســتخراج
شــده بــرای اســتفاده در ضرابخانههــا مشــخص شــده اســت ()khademi, 2005؛ خادمــی
و دیگــران)1390 ،؛ همچنیــن وی ،در پژوهشــی کــه روی مســکوکات موزههــای لرســتان
و مشکینشــهر انجــام داده ،بــه معرفــی جعلیاتــی کــه در مســکوکات اشــکانیان صــورت
میگرفــت ،پرداختــه اســت (.)khademi,2006
وی ،در پژوهــش دیگــری بــر روی ســکههای نقــرهی دوران اشــکانی و ساســانی ،بیــان
میکنــد کــه کمبــود نقــره در ســکههای اشــکانی در بعضــی دورههــا نشــان دهنــدهی
ایــن اســت کــه احتمــا ًال اشــکانیان در بحرانهــای سیاســی-اقتصادی ،درصــد نقــرهی
ســکهها را کاهــش میدادنــد؛ امــا ساســانیان در شــرایط ســخت میــزان نقــره را ثابــت
نگــه میداشــتند و بهمنظــور مقابلــه بــا بحرانهــا بهجــای کاهــش میــزان نقــره ،مالیــات
را افزایــش میدادنــد (.)Khademi et al. 2011
«بیتــا ســودایی» نیــز ،حــدود  20ســکهی نقــرهی یــک درهمــی از اُ ُرد دوم و فرهــاد
چهــارم را بــا دســتگاه پیکســی مــورد طیفســنجی قــرار داده اســت؛ وی بــه تحــوالت
تاریخــی دورهی اشــکانی براســاس ســکهها پرداختــه اســت (ســودایی.)138 :1389 ،
«یعقــوب محمدیفــر» ،بــه آنالیــز چنــد نمونــه از ســکههای یــک درهمــی اشــکانیان
و ساســانیان بــه روش پیکســی پرداختــه اســت و بــه تأثیــر شــرایط اقتصــادی بــر عیــار
نقــرهی ســکهها اشــاره میکنــد (محمدیفــر و دیگــران.)1388 ،
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در ســال  57ق.م .اُ ُرد دوم بــا از بیــن بــردن پــدرش فرهــاد ســوم و پیــروزی بــر رقیــب و
بــرادر خــود مهــرداد ،بــه حکومــت رســید .همزمــان بــا حکومــت اُ ُرد ،کراســوس ســردار
رومــی در ســال  55ق.م .روم را بهمنظــور بهدســت گرفتــن فرماندهــی ســپاه در ســوریه
تــرک کــرد و از ســوی دیگــر ،در همیــن زمــان مهــرداد بــر بابــل تســلط یافــت .کراســوس
هــدف از لشکرکشــی خــود را حمایــت از مدعــی بــر حــق حکومــت اشــکانی ،مهــرداد ،کــه
بــا رومیــان موافــق بــود میدانســت (بیــوار .)150-151 :1380 ،در پــی ایــن لشکرکشــی،
معروفتریــن نبــرد بیــن ایــران و روم در زمــان حکومــت اُ ُرد بــه وقــوع پیوســت کــه بــه
جنــگ ُکرهــه یــا َحــران معــروف اســت (مشــکور .)215 :1350 ،ایــن نبــرد بــه فرماندهــی
ســورنا ،ســردار اُ ُرد بــا کراســوس و شکســت ســپاه روم پایــان یافــت .در نتیجــهی ایــن
پیــروزی ،رود فــرات مــرز بیــن ایــران اشــکانی و روم قــرار گرفــت (ولســکی-151 :1383 ،
 .)148هرچنــد علــم تاریــخ ،روایتــی رســمی از نبــرد کرهــه و تــدارکات اشــکانیان در اختیــار
نــدارد؛ امــا میدانیــم کــه ایــن نبــرد تأثیــر بســزایی بــر ایرانیــان داشــته اســت کــه در
پــی آن ،ایــران از نظــر سیاســی بــه حکومتــی مقتــدر در برابــر امپراتــوری روم تبدیــل شــد
(ولســکی.)151 :1383 ،ایــن وقایــع بازتابهایــی نیــز ،در زمینـهی اقتصــاد داشــتند ،از جملــه
آنکــه دروازههــای مهــم تجــاری پــارت ناگهــان از رونــق افتــاد .بــه درســتی مشــخص
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نیســت کــه جنــگ حــران چــه منافعــی بــرای ســورنا و اُ ُرد داشــت ،امــا ایــن موضــوع کــه
بعضــی از ســکههای شــاهزادگان پــارس دستنشــاندهی اشــکانیان بــر روی ســکههای
کراســوس ضــرب شــده ،نشــاندهندهی گســتردگی انتقــال پــول اســت؛ همچنیــن غنایــم
جنگــی خزانـهی دولــت را پــر کردنــد (ورســتاندیک .)208 :1386 ،در ســال  38ق.م .پا ُکــر،
پســر اُ ُرد بــه ســوریه لشــکر کشــید؛ او کــه رومیــان را ناتــوان میپنداشــت ،بــه لشــکرگاه
آنهــا حملــه کــرد ،امــا تلفــات زیــادی داد و خــود او نیــز ،در ایــن نبرد کشــته شــد .مــرگ او
ضربـهی ســختی بــه اُ ُرد وارد کــرد و ســبب ایجــاد دو دســتگی بــرای انتخــاب جانشــین شــاه
شــد .اُ ُرد ،فرهــاد چهــارم را بهعنــوان جانشــین خــود انتخــاب کــرد و او در ســال 38/39
ق.م .بــه حکومــت رســید (بیــوار .)158-159 :1380 ،در ايــن دوره حكومــت اشــكانی بــا
شــورشهای متعــدد اشــراف ،مشــاجرات دودمانــی و ظهــور مدعيــان غاصــب روبـهرو بــود؛
عالوهبــر ايــن ،مرزهــای آنهــا نيــز ،همــواره مــورد تهديــد قــرار داشــت .در زمــان فرهــاد
چهــارم ،جنگــی بيــن ايــران و روم بــه فرماندهــی آنتویــوس (مــارک آنتونــی) آغــاز شــد
كــه نهايتـ ًا بــه پيــروزی اشــكانيان انجاميــد (ولســكی .)160 :1383 ،در پــی ایــن پیــروزی،
فرهــاد دســتور داد بــر روي ســكههايی كــه از روميــان بهدســت آورده بــود و نقــش
آنتونيــوس و كلئوپاتــرا را داشــتند ،نقــش خــود را حــك كننــد .بــه ایــن ترتیــب ،اشــکانیان بــا
آنکــه درگیــر آشــوبهای داخلــی شــدیدی بودنــد ،توانســتند سیاســت خــود را بهعنــوان
قدرتــی بــزرگ در برابــر روم ثابــت نگهدارنــد (همــان .)164 :مدتــی بعــد ،رفتــار نامناســب
و خشــونت فرهــاد ،خشــم مــردم را برانگیخــت و ســبب قیــام آنهــا و تبعیــد فرهــاد شــد؛
در ایــن زمــان فــردی بهنــام تیــرداد حکومــت را بهدســت گرفــت .فرهــاد از کشــورهای
همســایه درخواســت کمــک کــرد و ســرانجام ســکاها بــه او در پــس گرفتــن تختــش یــاری
کردنــد .بــه نظــر میرســد ،تیــرداد بــار دیگــر بــرای بهدســت آوردن قــدرت تــاش کــرده؛
زیــرا در ســال  26ق.م .ســکههای چهــار درهمــی بــا لقــب "دوس ـتدار رومیــان" ضــرب
شــده کــه بــه او نســبت داده میشــود؛ همچنیــن ایــن موضــوع را کــه فرهــاد دســتور داد
زنــان او را بکشــند ،ناشــی از حملـهی تیــرداد میداننــد کــه شــاه اشــکانی ایـنکار را بــرای
جلوگیــری از اســارت حرمســرای خــود بهدســت تیــرداد انجــام داده اســت .بــا ایــن وجــود،
براســاس ســکهها فرهــاد در ســال  26ق.م .بــه قــدرت بازگشــت .در ســال  20ق.م .فرهــاد
بیرقهــا و اســرای رومــی را بازگردانــد (بیــوار .)165-166 :1380 ،در مقابــل ،امپراتــور
آگوســتوس کنیــزی بهنــام مــوزا بــرای فرهــاد فرســتاد کــه توانســت بــه مقــام ملکــه ارتقــا
یابــد .مــوزا ،پــس از بــه قــدرت رســاندن فرزنــدش فرهــاد پنجم-فرهــادک 3/2( -ق.م .تــا 4
م ).فرهــاد را مســموم کــرد و بدینترتیــب ،دورهی حکومــت او بــه پایــان رســید (ولســکی،
.)166-167 :1383

سکههای ا ُ ُرد دوم و فرهاد چهارم

بــر روی درهمهــای اُ ُرد ،نشــانی در کنــار اَبــروی شــاه دیــده میشــود کــه محققــان آن
را بــه خــال یــا زگیــل تعبیــر کردهانــد« .ســلوود» ،وجــود زگیــل یــا برآمدگــی را نشــان
ویــژهای بــرای اطمینــان از وجــود خــون اشــکانی در پادشــاهان بعــدی میدانــد؛ همچنیــن
نقشهایــی چــون مــاه و ســتاره (گاه یــک ســتاره ،گاه یــک مــاه و ســتاره و گاهــی یــک
مــاه و دو ســتاره) بــر روی ســکهها دیــده میشــود ،احتمــال مــیرود ایــن نشــانهها بــه
معنــای ایــن باشــد کــه اُ ُرد بــرادر خورشــید و مــاه اســت ،امــا احتمــال بیشــتر آنســت کــه

بررسی اوضاع سیاسی ـ اقتصادی حکومت اشکانیان ...

ایــن چنیــن نمادهایــی را بــرای تســهیل در کار دیوانســاالری ب ـهکار میگرفتهانــد (بیــوار،
« .)392-393 :1380ســرفراز» ،در مــورد نقــش مــاه و خورشــید چنیــن بیــان میکنــد کــه
معنــی و مفهــوم آنهــا بهدرســتی مشــخص نیســت ،امــا بعضــی محققــان ایــن عالیــم را
نمــاد آناهیتــا و مهــر دانســتهاند (ســرفراز .)28 :1387 ،در تمــام ســکههای ایــن پادشــاه،
شــخصیت پشــت ســکه بــر روی تخــت پادشــاهی خــاص ایرانباســتان نشســته اســت.
القــاب اُ ُرد ،در کتیبــهی پشــت ســکهها عبارتنــد از" :شاهنشــاه ،نیکــوکار ،دادگــر ،مظهــر
خــدا ،دوســتدار یونــان" کــه ایــن القــاب بــه مــدت دو قــرن و نیــم بعــد ،بــر همــهی
ســکههای نقــره دیــده میشــود .بــر روی درهمهــای فرهــاد چهــارم نیــز ،تصویــر فرهــاد
بــر روی هم ـهی ســکهها بــا زگیــل یــا خالــی بــر ابرویــش دیــده میشــود .ویژگــی بــارز
ســکههای فرهــاد ،عالوهبــر نقــش زگیــل یــا خــال و گــردن پــوش مخطــط ،شــاهین
یــا عقابیســت کــه غالبــ ًا در پشــت ســر تصویــر پادشــاه دیــده میشــود و بعدهــا نیــز،
نقــش ســتاره و هــال بــه آن افــزوده میگــردد (بیــوار« .)393-394 :1380 ،بیانــی» ،مــاه
وســتاره را نشــانهی اشــکانیان و نقــش شــاهین یــا عقــاب را نشــانهی َفــر شــاهی میدانــد
(بیانــی.)30 :2537 ،
مجموع ـهی مــورد مطالعــه در ایــن نوشــتار ،شــامل پانــزده ســکهی درهــم اســت کــه
چهــار عــدد از آنهــا بــه اُ ُرد دوم تعلــق دارد و در ضرابخانههــای شــوش ،اکباتــان ،ری و
میترداتکــرت بــه ضــرب رســیدهاند .در بیــن ایــن ســکهها ،ســکهی ضــرب شــده در
اکباتــان فاقــد نقــش خــال اســت و در ســکهی ضــرب شــده در میترداتکــرت بهدلیــل
فرســایش ،نقــش خــال قابــل تشــخیص نمیباشــد .ایــن نقــش در دو ســکهی دیگــر
وجــود دارد؛ همچنیــن ســکهی ضــرب شــده در ری ،دارای نقــش ســتاره در مقابــل پادشــاه
و نقــش مــاه و ســتاره در پشــت ســر او میباشــد .در ســکههای ضــرب شــده در شــوش
و میترداتکــرت ،نقــش یــک ســتاره و مــاه ،بــه ترتیــب در مقابــل و پشــت ســر پادشــاه
دیــده میشــود و ســکهی ضــرب شــده در اکباتــان ،فاقــد نقــش مــاه و ســتاره اســت .از
مجمــوع یــازده ســکهی درهمــی کــه بــه فرهــاد چهــارم تعلــق داشــتند ،هفــت ســکه در
میترداتکــرت ،ســه ســکه در اکباتــان و یــک ســکه در الئودیســه بــه ضــرب رســیده اســت.
بــر روی ســه ســکه از میترداتکــرت ،نقــش نیکــه بــا حلق ـهای کــه برفــراز ســر پادشــاه
نگهداشــته ،دیــده میشــود و در مقابــل پادشــاه نقــش مــاه و ســتاره وجــود دارد .تصویــر
عقابــی کــه حلقــه را بــه منقــار گرفتــه و بــاالی ســر پادشــاه نگهداشــته اســت ،بــر روی
ســکههای ضرابخانههــای مختلــف نقــش شــده اســت کــه در مــواردی ایــن نقــش هـمراه
بــا مــاه و ســتاره در مقابــل پادشــاه (میترداتکــرت) ،یــا ســتاره (میترداتکــرت) و یــا فاقــد
نقــش مــاه و ســتاره (میترداتکــرت ،اکباتــان و الئودیســه) اســت .1پشــت ســکههای هــر
دو پادشــاه ،دارای نقــش فــردی – احتمــا ًال ارشــک  -نشســته بــر روی تخــت اســت؛ در
حالیکــه کمانــی  -نشــانهی پادشــاهی در ایــران باســتان – را بهدســت گرفتــه اســت.
عبــارت نوشــته شــده در پشــت ســکههای هــر دو پادشــاه "شاهنشــاه ،ارشــک ،نیکــوکار،
دادگــر ،مظهــر (خــدا) ،دوســتدار یونــان" اســت .ایــن عبــارت ،تنهــا در مــورد ســکهی
شــمارهی یــک ،اُ ُرد کــه در اکباتــان بــه ضــرب رســیده متفــاوت اســت؛ در پشــت ایــن
ســکه عبــارت "شاهنشــاه ،دوسـتدار پــدر ،دادگــر ،مظهــر (خــدا) ،دوسـتدار یونــان" دیــده
میشــود؛ اگرچــه ،بــا توجــه بــه تعــداد کــم ســکهها ،نمیتــوان الگــوی مطالعاتــی دقیقــی
 .1در ســکههای شــمارهی 3و  8فرهــاد چهــارم بــه علــت فرســایش ،نقــش عقــاب بــه وضــوح دیــده نمیشــود ،در ســکهی شــماره
 3ایــن فرســایش شــدیدتر اســت امــا بــه علــت خوردگــی قابــل توجــه ســکه ،نگارنــده معتقــد اســت نقــش عقــاب در ایــن ســکه
نیــز وجــود داشــته اســت.
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در مــورد نقــوش بــهکار رفتــه در ســکهها ارائــه داد ،امــا در بررســی ســکههای هــر دو
پادشــاه ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نقــش مــاه و ســتاره در ضرابخانههــای اکباتــان
و الئودیســه – ضرابخانههــای غــرب امپراتــوری اشــکانی -دیــده نمیشــود .همچنیــن
نقــش نیکــه در ســکههای فرهــاد چهــارم ،تنهــا در ضرابخانــهی میترداتکــرت تصویــر
شــده اســت .در ایــن دوره نقــش حلقــهای کــه بــر فــراز ســر پادشــاه قــرار دارد دارای
اهمیــت اســت ،ایــن حلقــه گاه همــراه نیکــه و گاهــی بــا عقــاب نقــش شــده اســت .وجــود
ایــن نقــش بــر ســکههای اکباتــان کــه فاقــد نقــش مــاه و ســتاره هســتند ،میتوانــد
نشــانگر ارجحیــت مفهــوم آن بــر نقــش مــاه و ســتاره باشــد.

آمادهسازی نمونهها

ســکههای مطالعــه شــده در ایــن پژوهــش ،از مجموعــهی شــخصی «محمــد صفــار»
انتخــاب شــده اســت .مجموعـهی انتخــاب شــده شــامل  15ســکهی یــک درهمــی اســت
کــه  4ســکه بــه اُ ُرد دوم و  11ســکه بــه فرهــاد چهــارم تعلــق دارد؛  4ســکه در ضرابخانـهی
ت و  3ســکهی دیگــر در ضرابخانههــای
اکباتــان 8 ،ســکه در ضرابخانــهی میترداتکــر 
شــوش ،ری و الئودیســه بــه ضــرب رســیدهاســت .ســکهها ،توســط نگارنــده بــه مــدت
 24ســاعت در «اَسِ ــتون» قــرار داده شــده و ســپس بــا آب مقطــر پاکســازی شــده اســت.
مجموعـهی ســکهها ،پــس از خشــک شــدن در هــوای آزاد ،بــه آزمایشــگاه «واندوگــراف»
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران منتقــل شــد و بــا دســتگاه پیکســی مــورد تجزیــه عنصــری
قــرار گرفــت.

روش پیکسی

روش پیکســی ،روش آناليــز عنصــری غیرمخــرب دقيــق و قدرتمنــدی اســت کــه در
زمينههــای مختلفــی از جملــه باستانشناســی کاربــرد دارد .پیکســی ،بــرای مطالعــهی
اشــیای باســتانی بهویــژه ســکه ،تکنیــک مناســبی اســت؛ زیــرا حساســیت باالیــی دارد و
نســبت ًا ســریع و غیرمخــرب اســت ( .)Linke, 2004: 173در مقایســه بــا دیگــر شــیوههای
آنالیــز کــه بــه تخریــب نمونــه ،اســتخراج مــواد شــیمیایی و دیگــر شــیوههای آمادهســازی
قبــل از آنالیــز نیازمنــد هســتند ،مزیــت پیکســی بیشــتر اســت؛ بهخصــوص زمانــی کــه
تعــداد قابــل توجهــی از اشــیا آنالیــز شــوند ( .)Roumiéet al. 2003: 196پیکســی ،بــرای
انجــام انــواع آنالیزهــا مناســب اســت؛ زیــرا اجــازه میدهــد از مناطــق مختلــف ،نمونــه
چندیــن اندازهگیــری انجــام شــود ( .)Weber, 2000: 725ایــن روش ،بــرای تعییــن
ترکیبــات شــیمیایی ،شــیوههای ســاخت و منشــأ فلــزات باســتانی بــه مــا کمــک میکنــد
( .)Khademi et al. 2011در ایــن ،روش هنگامــی کــه پرتــو پروتــون بــه ســکه برخــورد
میکنــد ،باعــث یونیزاســیون اتمهــا در ســکه و گســیل اشــعهی ایکــس مشــخصهی
عنصــر مــورد نظــر میشــود .اشــعههای ایکــس گســیل شــده در آشکارســاز جمــعآوری
شــده و ســیگنالهایی بــا شــدتهای مختلــف را نتیجــه میدهــد (.)Gaschen, 2008
آنالیــز طیــف را بــا اســتفاده از نرمافــزار «گوپیکــس »1انجــام میدهیــم کــه یــک روش
پارامتــری بــرای آنالیــز کمــی بــه مــا ارائــه میدهــد و در همهجــا ،بهطــور متــداول بــرای
آنالیــز طیفهــای پیکســی اســتفاده میشــود؛ بــرای آنالیــز ابتــدا ،بایــد ماتریکــس هــدف
 :GUPIX .1برنامـهی گوپیکــس بــا اســتفاده از پارامترهــای فیزیکــی معلــوم ،مثــل ســطح مقطــع یونیزاســیون اشــعهی ایکــس ،جــرم
کاهــش یافتـهی موثــر و بهــرهی فلورسانســی طیــف را آنالیــز میکنــد.

بررسی اوضاع سیاسی ـ اقتصادی حکومت اشکانیان ...

را مشــخص کنیــم؛ منظــور از ماتریکــس ،ایــن اســت کــه بیشــترین درصــد مربــوط بــه
کــدام عنصــر اســت .در ایــن مقالــه ،بیشــترین عنصــر نقــره میباشــد .در مقــدار درصــد
نهایــی  5-3درصــد خطــا ،ناشــی از پارامترهــای اساســی کالیبراســیون و عــدم تمیــزی
ســطح ســکه مــورد انتظــار اســت (حاجیولیئــی.)1388 ،ســکههای مــورد مطالعــه در ایــن
پژوهــش ،توســط دســتگاه پیکســی ســازمان انــرژی اتمــی مــورد آزمایــش قــرار گرفتهانــد
کــه نتیج ـهی آن بــه شــرح زیــر اســت (جــدول .)1
Au

Pb
0.65
1.36
0.48
0.89
0.78
0.67
0.39
0.67
0.57
0.82
2.1
1.49
0.28
1.05
1.84

Ag

93.65 0.52
90.95 0.41
88.03 0.68
87.29 0.53
91.66 0.76
89.54 0.56
90.73 o.51
76.05 0.39
56.58 0.52
71.92 0.44
86.49 0.44
86.13 0.72
72.46 0.86
63.91
61.8 0.31

Cu

Ni

Fe

Ti

Cl

Ca

0.53
4.14
0.65
0.10
4.71
0.35
0.08
3.66
1.35
0.70
6.19
0.13
4.76
0.49
0.04 6.08
0.48
0.12
4.09
0.64
0.15 0.08 15.72
1.31 0.07 0.78 0.08 25.61
0.96
0.21 0.05 13.54
0.63
0.09
8.14
1.1
0.19 0.03 6.64
0.5
0.27
6.12
0.9
0.16 0.09 26.17
0.51
0.09 0.06 16.88
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جــدول  :1درصــد غلظــت عناصــر در ســکه
هــای ارد دوم و فرهــاد چهــارم بــا روش
پیکســی (نگارنــدگان.)1393 ،

S

P

Si

0.51
1.29
0.53
1.12
5.20
1.17
0.52 1.36
0.26
0.92 0.73
0.53 1.06
1.03
0.95
1.24 0.93
1.02
5.28
5.06 0.34 0.33 8.02
1.70
9.94
0.64 1.11
0.36
1.9
0.46 1.34
2.04
17.47
1.92
5.8
1.95
16.56

Al

Sample

0.40
0.56
0.73
0.42
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سکههای ارد
دوم
1

ضرابخانه

وزن سکه

Ag

Au

Cu

Pb

Fe

اکباتان

1971

71943

2930

2912

2943

-

0

شوش

1952

72973

2921

2951

1914

2912

1

میتردات کرت

1961

66921

2946

1944

2926

2926

2

ری

1910

65907

2931

4917

2967

2952

تصویر سکه

جدول  :2مشخصات درهمهای ارد دوم (نگارندگان.)1393 ،
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بحث

آزمایشهایــی کــه بهمنظــور مشــخص شــدن ترکیبــات شــیمیایی ســکههای نقــرهای
دورههــای باســتان صــورت میگیــرد ،میتواننــد در تشــخیص عناصــر موجــود در نقــره
و یــا ســنگ معــدن آن بــه مــا کمــک کننــد .عناصــری ماننــد آرســنیک ،آنتیمــوان ،مــس،
روی و قلــع هنــگام اســتخراج ،از نقــره جــدا میشــوند و میــزان غلظــت آنهــا در اســتخراج
نهایــی نقــره کمتــر از  2درصــد اســت؛ ایــن عناصــر نمیتواننــد بــرای شناســایی مــکان
یــا نــوع ســنگ معــدن ســودمند واقــع شــوند ،در بیــن عناصــری کــه معمــو ًال در آنالیــز نقــره
گــزارش میشــود ،تنهــا طــا در تشــخیص ویژگــی و منشــأ نقــره موثــر اســت؛ زیــرا طــا
تنهــا عنصــری اســت کــه میــزان غلظــت ثابتــی نســبت بــه نقــره دارد .طــا در فراینــد
قــال گــذاری ،1تحــت تأثیــر اکســید شــدن قــرار نمیگیــرد و در نقــره باقــی میمانــد.
بنابرایــن ،میتوانــد در شناســایی معــادن بــه مــا کمــک کنــد .همچنیــن مقادیــر کمــی
از بیســموت در نقــره ممکــن اســت ،نــوع ســنگ معــدن اســتفاده شــده در تولیــد ســکه و
یــا دس ـتافزارهای نقــرهای را نشــاندهــد ()Meyers, 2003؛ چنانچــه میــزان طــا در
فلــز نقــره یکســان باشــد از یــک معــدن هســتند ،امــا اگــر ایــن مقــدار متفــاوت باشــد،
میتوانــد نشــانگر منشــأ مختلــف جغرافیایــی گــردد (خادمــی دیگــران .)1390 ،در ایــن
مقالــه ،بهطــور کلــی از مجمــوع  15ســکهی مطالعــه شــده  4ســکه ،متعلــق بــه اُ ُرد دوم
میباشــد کــه در ضرابخانههــای اکباتــان ،شــوش ،میترداتکــرت و ری ضــرب شــدهاند
(جــدول  .)2میــزان نقــرهی ایــن ســکهها بیــن  87.29تــا  93.65درصــد میباشــد کــه
میــزان باالیــی از نقــره در ایــن ضرابخانههــا را نشــان میدهــد (نمــودار  .)1در دورهی اُ ُرد،
کشــور از لحــاظ سیاســی در شــرایط نســبت ًا مطلوبــی قــرار داشــت و پیروزیهایــی کــه بــر
رومیهــا بهدســت آمــد ،موجــب تصــرف بینالنهریــن تــا نزدیــک فــرات گردیــد .ایــن
شــرایط مســاعد سیاســی-اقتصادی در ســکهها ،بــا میــزان نقــرهی بــاال مشــاهده میشــود.
هــر چنــد ایــن تعــداد از ســکه ،بــرای نتیجهگیــری قطعــی کافــی نمیباشــد؛ امــا میتــوان
احتمــال داد کــه ســکههایی بــا ایــن میــزان بــاال از نقــره پــس از پیــروزی اشــکانیان بــر
رومیهــا ،یــا دســت ِکم در شــرایط مســاعد سیاســی-اقتصادی (نــه در هنــگام جنــگ)
ضــرب شــدهاســت .بــا توجــه بــه اینکــه طــا عنصــری اســت کــه میتوانــد بهعنــوان
نشــانهی ســنگ معــدن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بررســی میــزان غلظــت طــا در ایــن
ســکهها نشــان میدهــد کــه ســنگ معــدن مــورد اســتفاده در ســکهی شــمارهی  2اُ ُرد
کــه در شــوش ضــرب شــده ،از ســایر ســکهها متفــاوت اســت (نمــودار  .)2میــزان مــس
در ســکههای اُ ُرد دوم بیــن  3.66تــا  6.19درصــد میباشــد .ایــن میــزان بــاالی مــس،
بهمنظــور بــاال بــردن اســتحکام ســکه و یــا دالیــل اقتصــادی بــه ســکه اضافــه شــده
اســت ( .)Tripathy et al. 2010وجــود آهــن در ترکیبــات ســکه ،میتوانــد بیانگــر
آلودگــی محیطــی باشــد ( ،)Masjedi et al.2013بنابرایــن آهــن موجــود در همــهی
ســکهها بــه جــز ســکهی شــماره  1اُ ُرد (اکباتــان) و ســکهی شــماره  2فرهــاد (اکباتــان) را،
میتــوان ناشــی از آلودگــی محیــط آنهــا دانســت .در ایــن مجموعــه 11 ،ســکه متعلــق
بــه فرهــاد چهــارم اســت کــه یکــی در الئودیســه 7 ،ســکه در میترداتکــرت و  3ســکه
هــم در اکباتــان ضــرب شــده اســت .میــزان نقــره در ســکههای ضــرب اکباتــان بیــن
 .1در روش قالگــذاري از معــادن ســرب و روی بــا روش اکســید نمــودن ایــن فلــزات ،بــدون اضافــه نمــودن هرگونــه گــدازه در
مراحــل اســتخراج بــه نقــره مــی رســیدند(.)Meyers.2003

بررسی اوضاع سیاسی ـ اقتصادی حکومت اشکانیان ...

61

نمــودار  :1میــزان غلظــت عناصــر در
ســکههای ارد دوم (نگارنــدگان.)1392 ،

نمــودار :2میــزان غلظــت طــا در ســکههای
ارد دوم (نگارنــدگان.)1392 ،

 86.13تــا  90.73درصــد ،در ضرابخانــهی میترداتکــرت بیــن  56.58تــا  86.49درصــد
و در یــک ســکه متعلــق بــه الئودیســه  91.66درصــد میباشــد (جــدول )3؛ بنابرایــن
نتایــج ،ســکههای ضــرب میترداتکــرت از عیــار پایینتــری نســبت بــه ســایر ســکهها
برخوردارنــد .میتــوان چنیــن پنداشــت کــه در دورهی حکومــت فرهــاد چهــارم ،باوجــود
پیروزیهایــی کــه در برخــی از نبردهــا بهدســت آمــد ،اوضــاع داخلــی کشــور بهدلیــل
درگیریهــای داخلــی در برخــی مناطــق ،از ثبــات سیاســی برخــوردار نبــوده و در نتیجــه،
عیــار ســکهها نوســان زیــادی را نشــان میدهــد (نمــودار  .)3ایــن موضــوع را ،میتــوان در
دوبــار برکنــار شــدن فرهــاد از حکومــت و روی کار آمــدن فــردی بهنــام تیــرداد مشــاهده
کــرد .میــزان نقــرهی ســکههای فرهــاد ،بهویــژه در ضرابخانــهی میترداتکــرت نوســان
قابــل توجهــی دارد کــه ایــن نوســان کاهــش ارزش ســکه 1را در دورهی حکومــت ایــن
پادشــاه نشــان میدهــد .منظــور از کاهــش ارزش ســکهها ،وجــود شــرایط بــد سیاســی
– اقتصــادی اســت کــه بــه ســبب آن ،دقــت در نظــارت بــر ضــرب ســکهها کاهــش
یافتــه و بنابرایــن ترکیــب عنصــری آنهــا دارای نوســان اســت .طیــف وســیع غلظــت نقــره
 .1بهعنــوان یــک قانــون ُکلــی ،میتــوان گفــت کــه چنانچــه ســکههای نقــرهی ضــرب شــده در طــول حکومــت یــک پادشــاه
میــزان پایینــی از نقــره را نشــان دهنــد ،امــا اختــاف آنهــا کــم باشــد ،کاهــش ارزش ســکهها اتفــاق نیفتــاده؛ بلکــه اگــر ســکههای
انتخــاب شــده دارای اختــاف زیــادی در میــزان نقــره باشــند کاهــش ارزش ،اتفــاق افتــاده اســت (.)Caley.1950
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جــدول  :3مشــخصات ســکههای
فرهــاد چهــارم (نگارنــدگان.)1392 ،

در ســکههای فرهــاد ،میتوانــد نشــانگر شــرایط نامســاعد سیاســی-اقتصادی و عــدم
وجــود یــک اســتاندارد در میــزان نقــرهی ســکهها در کشــور باشــد .مطالعـهی درصــد طــا
در ســکههای نقــرهی فرهــاد چهــارم نیــز ،نشــان داد کــه ســنگ معــدن مــورد اســتفاده
در ســکهی شــمارهی ( 8اکباتــان) متفــاوت از ســایر ســکههای فرهــاد بــوده اســت و ایــن
موضــوع ،میتوانــد بیانگــر تفــاوت معــدن مــورد اســتفاده بــرای تولیــد ایــن ســکه از ســایر
ســکهها باشــد (نمــودار  .)4بیشــترین میــزان نقــره در ســکههای اُ ُرد دوم از ضرابخانــهی
اکباتــان ( 93/65درصــد) و در ســکههای فرهــاد چهــارم از ضرابخانــهی الئودیســه

سکههای
فرهاد چهارم
1

ضرابخانه

وزن سکه

Ag

Au

Cu

Pb

Fe

الئودیسه

3665

91666

6676

4676

6678

6613

2

اکباتان

3669

89654

6656

6668

6667

-

3

اکباتان

3696

96673

6651

4669

6639

6612

4

میتردات کرت

3673

76665

6639

15672

6667

6615

5

میتردات کرت

3627

56658

6652

25661

6657

6678

6

میتردات کرت

3669

71692

6644

13654

6682

6621

7

میتردات کرت

3612

86649

6644

8614

261

6669

8

اکباتان

3669

86613

6672

6664

1649

6619

9

میتردات کرت

3692

72646

6686

6612

6628

6627

161

میتردات کرت

3659

63691

-

26617

1665

6616

11

میتردات کرت

3684

61668

6631

16688

1684

6669

تصویر سکه

 .1در آزمایش  XRFانجام گرفته بر روی سکهها ،میزان  0/236طال در این سکه مشخص شد.
1
در آزمایش  XRFانجام گرفته بر روی سکهها ،میسان  6/236طال در این سکه مشخص شذ6
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نمــودار  :3میــزان غلظــت عناصــر در
ســکههای فرهــاد چهــارم (نگارنــدگان،
.)1392

نمــودار  :4درصــد طــا بــه نقــره در
ســکههای فرهــاد چهــارم (نگارنــدگان،
.)1392

( 91/66درصــد) اســت .بهدلیــل اینکــه هــر دو مــورد ایــن ســکهها ،تنهــا نمونــه از
ضرابخانههــای نــام بــرده در هــر دو دوره هســتند ،نمیتواننــد نتیج ـهی معن ـیداری ارائــه
دهنــد؛ امــا مقایس ـهی ســکههای ضــرب شــده در هــر کــدام از ضرابخانههــای اکباتــان و
میترداتکــرت در دورهی دو پادشــاه نشــان دهنــدهی میــزان نقــرهی باالتــری در ســکههای
اُ ُرد نســبت بــه ســکههای فرهــاد اســت .همچنیــن میــزان مــس در ســکههای فرهــاد،
بهویــژه در ســکههای ضــرب شــده در میترداتکــرت بهطــور قابــل توجهــی (از 4/09
تــا  26/17درصــد) بیشــتر از ســکههای اُ ُرد اســت .بهطــور معمــول مــس ،در شــرایط
نامطلــوب اقتصــادی بــه منظــور افزایــش حجــم ســکهها مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.
مقایس ـهی نتایــج بهدســت آمــده از آنالیــز ترکیبــات شــیمیایی ســکههای اُ ُرد و فرهــاد ،بــه
ثبــات شــرایط سیاســی اقتصــادی در حکومــت اُ ُرد دوم نســبت بــه فرهــاد چهــارم اشــاره دارد
کــه ایــن موضــوع در راســتای تأییــد دیگــر منابــع باستانشــناختی میباشــد.

نتیجهگیری

در نتیج ـهی تجزی ـهی عنصــری ســکههای دورهی اشــکانی ،از میــان عناصــر بیســموت،
طــا و ایریدیــم ،میــزان غلظــت طــا در ســکهها شناســایی شــده اســت .میــزان غلظــت
ایــن عنصــر در ســکهها ،نشــان داد کــه ســنگ معــدن مــورد اســتفاده در ســکهی شــمارهی
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 2اُ ُرد بــا میــزان  ./41درصــد طــا کــه در شــوش ضــرب شــده و ســکهی شــمارهی 8
فرهــاد بــا میــزان  ./72درصــد طــا کــه در اکباتــان بــه ضــرب رســیده ،متفــاوت از ســایر
ســکهها بــوده اســت؛ زیــرا غلظــت طــا تحــت تأثیــر معــدن مــورد اســتفاده اســت ،نــه
دورهای کــه ســکه در آن بــه ضــرب رســیده اســت .بنابرایــن چنانچــه مــا در یــک دوره
از معــادن یکســان اســتفاده کــرده باشــیم ،میــزان غلظــت طــا مشــابه و چنانچــه از
ســنگ معــادن مختلــف در ضــرب ســکه اســتفاده شــده باشــد ،غلظــت ایــن عنصــر در
ســکهها متفــاوت خواهــد بــود .بنابرایــن نتایــج آنالیــز ترکیبــات عنصــری ســکهها ،نشــان
دهنــدهی اســتفادهی حکومــت اشــکانی از معــادن متعــدد ،بهمنظــور تأمیــن فلــز مــورد
اســتفاده بــرای ضــرب ســکههای نقــره اســت .میــزان بــاالی نقــره در ســکههای اُ ُرد
دوم نســبت بــه ســکههای فرهــاد چهــارم بــه وضعیــت مســاعد اقتصــادی در دورهی ایــن
پادشــاه اشــاره دارد؛ همچنیــن ایــن مســئله کــه ســکههای اُ ُرد دوم بــا وجــود پراکندگــی
در مناطــق ضرابخانههــا ،نوســان قابــل توجهــی را نشــان نمیدهنــد  -میــزان نقــره در
ســکهها  87/29تــا  93/65درصــد اســت ،-امــا ســکههای فرهــاد چهــارم کــه در یــک
ضرابخانــه (میترداتکــرت) بــه ضــرب رســیدهاند ،دارای مقادیــر متفاوتــی از نقــره هســتند؛
میــزان نقــره در ســکههای ایــن ضرابخانــه از  56/58تــا  86/49درصــد متفــاوت اســت،-بــه ضعــف نظــارت بــر ضــرب ســکهها کــه میتوانــد بــه علــت شــرایط نامســاعد سیاســی
باشــد ،اشــاره دارد .ایــن موضــوع در مقایســه بــا میــزان بــاالی نقــره در ســکههای بــه
ضــرب رســیده در ضرابخانههــای اکباتــان ( 86/13تــا  90/73درصــد) و الئودیســه (91/66
درصــد) ،میتوانــد بیانگــر تفــاوت شــرایط سیاســی -اقتصــادی مناطــق غربــی و شــرقی
کشــور در زمــان فرهــاد چهــارم باشــد.

سپاسگزاری

بــا ســپاس ویــژه از جنــاب آقــای دکتــر محمــد المعیرشــتی و ســرکار خانــم پرویــن
اولیایــی ،مســئولین محتــرم آزمایشــگاه واندوگــراف ســازمان انــرژی اتمــی ایــران کــه آنالیــز
ســکههای مــورد مطالعــه در ایــن نوشــتار را بــا گشــادهرویی پذیرفتنــد؛ همچنیــن از
آقایــان محمــد صفــار بــه جهــت اینکــه مجموعــه ســکههای خــود را در اختیــار ایــن
پژوهــش قــرار دادنــد و اســماعیل همتــی ازندریانــی بهدلیــل کمــک در ویرایــش ایــن
نوشــتار تشــکر میکنــم و قــدردان زحمــات ایشــان هســتم.

کتابنامه

بیانــی ،ملکــزاده ،2537 ،تاریــخ ســکه (جلــد دوم) ،دورهی پارتــی ،تهــران :انتشــارات
دانشــگاه تهــران.
بیــوار ،د.ه ،1380 ،تاریــخ سیاســی ایــران در دورهی اشــکانیان ،تاریــخ ایــران از ســلوکیان
تــا فروپاشــی دولــت ساســانی ،گردآورنــده :احســان یارشــاطر ،ترجمـه :حســن انــوش ،ج،3.
قســمت اول ،تهــران :انتشــارات امیرکبیــر.
خادمیندوشــن ،فرهنــگ ،نایبپــور ،محمــد و ســودایی ،بیتــا« ،1390 ،شناســایی
منابــع فلــزی اســتحصال نقــره بــرای ضــرب ســکههای اشــکانی در اســتان مــاد بــزرگ بــا
روش  ،»PIXEنشــریهی علمــی پژوهشــی مطالعــات باستانشناســی ،شــمارهی  ،1صــص:
.88-79
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 ســکههای ایــران از آغــاز تــا دوران،1387 ، فریــدون، علــی اکبــر و آورزمانــی،ســرفراز
. انتشــارات ســمت: تهــران،قاجــار
 «تحلیــل باستانشــناختی تحــوالت تاریخــی و اقتصــادی،1389 ، بیتــا،ســودایی
 رســاله دکتــری،» قبــل از میــاد50  تــا247 پارتهــا براســاس مســکوکات در طــی
. دانشــگاه تربیــت مــدرس،باستانشناســی دوران تاریخــی
 «مطالعــه،1388 ، اصغــر، مهــدی و کرمیــان، حــاج ولیئــی، یعقــوب،محمدیفــر
 هفدهمیــن همایــش انجمــن،»PIXE ترکیــب ســکههای نقــرهای دوره اشــکانیان بــا روش
. دانشــگاه بوعلــی،بلورشناســی وکانیشناســی ایــران
: تهــران،) پارتهــا یــا پهلویــان قدیــم (تاریــخ سیاســی،1350 ، محمدجــواد،مشــکور
.انتشــارات دانشســرای عالــی
، محمــود بهفــروزی: ترجم ـه، تاریــخ امپراتــوری اشــکانیان،1386 ، آنــدره،ورســتاندیک
. نشــر دیبــا:تهــران
: تهــران، مرتضــی ثاقبفــر: ترجمــه، شاهنشــاهی اشــکانی،1383 ، یــوزف،ولســکی
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