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چكیده
بازنگرى در عرصۀ سالشمارى و تبارشناسى اشكانى ،محور اصلى پژوهشهاى فرهاد آثار در سالهاى
اخير بوده است؛ اما سيمونتا مهمترین ایرادات را به طرح پيشنهادى وى وارد کرد ،ليكن سيمونتا خود
نيز در آخرین دیدگاههای خویش ،به چندین مؤلفۀ کليدی سكهشناختی و سالشمارانه توجه نكرده
است؛ درنتيجه سالشمارى پيشنهادی او با توالى تثبيتشده از سوی سلوود -مارکهولم در تعارض قرار
میگيرد .سلوود و مارکهولم پيشتر با دقت بسيار ،توالی درهمها و چهاردرهمیهای «عصر تاریك»
اشكانی را مشخص کردهاند و هرچند طرح پيشنهادی آن دو نيز دچار نواقصی عمدتاً جزئی است،
کمترین تباین ممكن را با منابع بهدستآمده از عصر تاریك اشكانی دارد .پژوهش حاضر در پی آن است
تا با مقایسۀ توالیهای پيشنهادی سيمونتا و فرهاد آثار ،به این پرسش پاسخ دهد که با اتكا به
مجموعههایی که تاکنون یافت شدهاند ،کدام توالی پيشنهادی صحت دارد و چگونه میتوان آن را اثبات
کرد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که ناسازگاری چشمگيری در دیدگاههای سيمونتا در تعریف
سكههای «ترکيبی» او وجود دارد .دیدگاههاى وى در این زمينه با شواهد تاریخى و سكهشناختی
موجود تعارض دارند .مىدانيم که قالبهای معاصر یا تقریباً معاصر ،گهگاه و احتماالً فقط به اشتباه
مزدوج میشدهاند و همچنين سكههای ترکيبی همواره محصول مزدوجشدن قالبهای کهنه و نو
نيستند .عالوهبراین ،سيمونتا شرایط سياسی در چند ماه آغازین سلطنت ارد یكم را نيز نادیده میگيرد.
توالی پيشنهادى آثار به پيروی از طرح سلوود -مارکهولم براى سكهها ،با شواهد بازمانده از عصر تاریك
سازگاری بيشتری دارد .نتيجهگيریهای سيمونتا باید با احتياط تلقی شوند و کسانی که میخواهند از

آنها در مطالعات آینده استفاده کنند ،الزم است از صحت و اعتبارشان اطمينان یابند.
واژههاى کلیدي :عصر تاریك اشكانى ،منابع سكهشناختی ،سالشماری ،سلوود ،فرهاد آثار ،سيمونتا.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

k.ghazanfari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
بازنگرى در عرصۀ تبارشناسى و سالشمارى اشكانى ،محور اصلى پژوهشهاى فرهاد آثار
در سالهاى اخير بوده است .او در مقام مبتكر اصلى روند بازنگرى در تبارشناسى و
سالشمارى اشكانى ،با مقایسه و جمعبندى دادههاى مستخرج از منابع سكهشناختى،
متون کالسيك ،الواح بابلى و سفالنوشتههاى نسا ،طرح جدیدى را در این عرصه ارائه
داد .وى سه مقاله را به ترتيب در دسامبر  2000و ژانویه و فوریۀ 2001م .در نشریۀ
سالتور ( )The Celatorمنتشر کرد .محتواى این مقاالت عمدتاً بر دیدگاههاى وى در
زمينۀ تجدیدنظر در انتساب سكهها متمرکز بود ( & Assar, 2000: 6-22; 2001a: 17-27
)41; 2001b: 17-22؛ اما همين مقاالت ،مقدمۀ بازنگرىهاى بعدى شدند .او در مرحلۀ
بعدى ،طى دو مقالۀ مفصل که در  2004و 2005م .در پارتيكا ( )Parthicaچاپ شدند،
بازنگرىها را به مرحلۀ جدیدى وارد کرد ( .)Assar, 2004: 69-93 & 2005: 29-63این
سالها را مىتوان سالهاى سرنوشتساز در روند بازنگرىهاى اخير بهشمارآورد .وى در
نخستين مقاله ،به شرح تجدیدنظرها در زمينۀ تاریخ سلطنت و پيوندهاى دودمانى
اشكانيان از بدو تأسيس این سلسله تا اوایل سلطنت مهرداد یكم پرداخت و در دومين
مقاله ،ضمن اصالح برخى یافتههاى خود که در مقالۀ نخست منتشر شده بودند ،دامنۀ
بازنگرىها را به پایان سلطنت مهرداد دوم و زمان برآمدن قدرت سنتروك رساند.
واپسين و تأثيرگذارترین مرحله از بازنگرىها در زمينۀ سالشمارى اشكانى با انتشار دو
مقاله از فرهاد آثار در 2006م .فرارسيد :نخستين مقاله ،حاوی بازنگری در سالشمارى
اشكانی در دورۀ 91-165ق.م (از آغاز سلطنت مهرداد یكم تا پایان سلطنت مهرداد دوم طبق
برآوردهاى جدید) در الكتروم  11و دومين مقاله نيز مشتمل بر بازنگری در سالشمارى
اشكانيان در دورۀ 55-91ق.م (معروف به عصر تاریك اشكانى) در پارتيكاى ( 8مجلد ویژۀ
بزرگداشت دیوید سلوود )David G. J. Sellwood-انتشار یافت ( & Assar, 2006a: 87-158
 )2006b: 55-104که در هردو مورد ،همفكرىهاى شخص سلوود و پژوهشگران دیگرى
ازقبيل هرمان هونگر ( ،)Hermann Hungerجوزپه دل مونته (،)Giuseppe Del Monte
روبارتوس وان در اسپك ( )Robartus Van der Spekو استفان مول ( )Stephan Maulدر
روند بازنگرىها مؤثر واقع شد .مهمترین ایراداتى که به طرح پيشنهادى آثار وارد شد ،از
سوى آلبرتو م .سيمونتا ( )Alberto M. Simonettaبود .وی در مقالهاى مفصل در مجلد
یادنامۀ یوزف ولسكی ( )Józef Władysław Wolskiدر الكتروم  15به مشكالت سكهشناسی
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و سالشمارى اشكانی در فاصلۀ 55-91ق.م (معروف به «عصر تاریك» اشكانى) پرداخت و در
مقدمه پيشنهاد کرد که شواهد موجود ،بدون ارجاع به دیدگاههای پيشين ،ازجمله
دیدگاههای خودش بررسی شوند و سپس برای رسيدن به نتایجی تالش شود
( .)Simonetta, 2009: 141–188درعينحال ،از فحواى ایرادهای مطرحشده در متن این
مقاله ،آشكارا چنين برمىآمد که هدف اصلی سيمونتا ،ابطالِ سالشمارى موردنظر فرهاد
آثار و بیاعتباردانستن بخشی از انتساب سكههای مرتبط با آن بوده که با استنتاجات
سيمونتا مغایرت داشته است (مشخصاً تعيين نسبت و توالى  S31 ،S30و  S34که دربارۀ آن به
تفصيل سخن خواهيم گفت) .چنانکه سيمونتا در مقالهاش تأیيد کرده ،فرهاد آثار فرصت
مرور دستنوشتۀ اوليۀ او را داشته و چندین مورد ناهمخوانی را مشخص و به وی یادآوری
کرده بود؛ اما نوشتۀ بازنگریشدۀ سيمونتا همۀ پيشنهادهای فرهاد آثار را لحاظ نكرده
بود؛ درنتيجه ،به دنبال رایزنیهای فرهاد آثار با سردبير نشریۀ الكتروم ( ،)Electrumمقرر
شد بهمنظور فراهمکردن فرصتی برای خوانندگان بهجهت بررسی و ارزیابی آخرین
پژوهش سيمونتا ،آثار نيز جوابيۀ خود را در قبال راه حلهای پيشنهادی سيمونتا در
مقالهای جداگانه مطرح کند ( .)Assar, 2009b: 195آثار پس از مطالعۀ نسخۀ نهایی مقالۀ
سيمونتا ،به این نتيجه رسيده بود که سالشمارى مدّنظر سيمونتا براى عصر تاریك
اشكانى و نحوۀ تعيين هویت شاهان و سكههای این دورۀ دشوار توسط او ،پذیرفتنی
نيست ()Ibid: 195-196؛ بنابراین کوشيد تا ثابت کند که سيمونتا صرفاً همان دیدگاههای
مشكوك و فرضياتی را که در مقاالت پيشين خود دربارۀ سالشمارى و سكهشناسی
عصر تاریك اشكانی ارائه کرده بود ،تكرار کرده است ( ;Simonetta, 1953–1957: 111–121
 .)1966: 15–40 & 2001: 69–108سلوود و مارکهولم ( )Otto Mørkholmپيشتر این موارد
را موردتردید قرار داده و بهرغم مخالفتهای سيمونتا ،توالی سكههای این دوره را
مشخص کردهاند .آثار نيز پيشتر یكسری تاریخگذاریهای ميخی متأخر و اشارات تاریخی
را در حمایت از ترتيب و توالى درهمها و چهاردرهمیهای عصر تاریك اشكانی که بهترتيب،
سلوود و مارکهولم پيشنهاد دادهاند (،)Sellwood, 1976: 2–25; Mørkholm, 1980: 33–47
بهکاربرده بود (.)Assar, 2006b: 55–96
با این فرض که میتوان بر مبناى دادههاى سكهشناختى ،طرح و قالبى کلى براى
تنظيم سالشمارى عصر تاریك اشكانى پدید آورد ،این پرسش اصلى مطرح مىشود که
در زمينۀ تعيين توالى سكههاى عصر تاریك ،از ميان طرحهاى پيشنهادی فرهاد آثار (و
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پيش از او ،سلوود و مارکهولم) از سویى و سيمونتا از سوى دیگر ،کدامیك با شواهد
سكهشناختى موجود سازگارى بيشترى دارند؟ آنچه در تنظيم سالشمارى دورۀ مزبور
اهميت اساسى دارد ،نحوۀ تعيين توالى  S36 ،S34 ،S31 ،S30و  S39است که خواهيم
دید این دو پژوهشگر به طرق متفاوت از یكدیگر ،آنها را بررسى کردهاند .در این مقاله به
ارزیابى تحليلهاى این دو و مقایسۀ تفاوت توالىهاى ارائهشده از سوى آنها و نتایج
مترتب بر آن در زمينۀ تعيين سالشمارى عصر تاریك مىپردازیم و در موارد مقتضى،
افزون بر منابع سكه شناختى ،از منابع ميخى و مكتوب نيز بهره خواهيم برد .تأکيد
میشود که همۀ موارد ارجاع به سكههاى اشكانى در این پژوهش ،برمبنای طبقهبندى
سلوود در 1980م .که جنبۀ استاندارد بينالمللى یافته ،صورت گرفته است .همچنين در
مورد برنزهاى ساالنۀ شوشى ،افزون بر طبقهبندى سلوود ،شناسههاى عددى تنظيمشده
توسط لوریده ( )Le Rider, 1965نيز ذکر شدهاند.
 .2تحلیل منابع سكهشناختى
چنانکه در مقدمه بيان شد ،باتوجهبه اهميت بسيارى که تجزیه و تحليل منابع
سكهشناختى در تعيين ادوار سلطنت فرمانروایان عصر تاریك اشكانى دارند ،در بررسى
حاضر ،صرفاً به بحث توالى سكههاى عصر تاریك و وجوه اختالفنظر بر سر تنظيم
توالىها و نحوۀ نتيجهگيرى از آنها مىپردازیم و در موارد ضرورى ،از منابع ميخى و
مكتوب نيز بهره خواهيم گرفت.
در مختصرترین شكل ممكن ،هدف اصلی سيمونتا تثبيت توالی زیر ،از سكهها و ادوار
سلطنت پس از مرگ مهرداد دوم در  91ق.م بوده است:
درهمها:
S40.16←S39←S38←S35←S36←S33←S31←S34←S30← S29

چهاردرهمیها:
S39← S38←S37←S36←S31←S34←S30←S32

 .1-2ادوار سلطنت

گودرز یكم (87-90ق.م) S29 :و S32؛ مهرداد سوم (79-90ق.مS30 :).؛ ارد یكم (76-79ق.م):
S34؛ سنتروك ( 69-79ق.م)S31 :؛ فرهاد سوم (65-69ق.م ،نخستين دورۀ سلطنت)S33 :؛
ارشك شانزدهم ونن یكم (60-64ق.م S36 :).و S37؛ ارشك هفدهم (حدود 60ق.م)S35 :؛
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ارشك هجدهم ( 57-60ق.م)S38 :؛ فرهاد سوم ( 57-65ق.م ،دومين دورۀ سلطنت ،احتماالً با

فواصلی).)Simonetta 2009: 147-149( S39 :
آثار معتقد است که همانند تحليلهای قبلی سيمونتا ،بازسازی فوق نيز دربردارندۀ
شواهد اشتباه یا تفسير نادرست از شواهد است و قطعاتی از مواد مرتبط را نادیده
میگيرد؛ برای مثال ،سيمونتا چنين نتيجهگيری میکند :در زمان مرگ مهرداد دوم،
یكی از پسرانش جانشين وی میشود؛ اما تقریباً بالفاصله از سوی دستکم یك مدعی
به چالش کشيده میشود و جنگ تا بهار  87ق.م ،بدون حصول نتيجۀ قطعی ادامه
مییابد و دستکم یكی از عرصههای عمليات که توسط مهراد = مهرداد (که شاید همان
مهراد/مهرداد نقش برجسۀ بيستون باشد) رهبری میشود ،کمابيش در امتداد دجله و تقریباً بر
سر راه شوش است ( .)Simonetta, 2009: 172سيمونتا سپس در زیرنویس شمارۀ 42
مقالهاش میافزاید« :ازآنجاکه نقش برجستۀ دستکم حدود بيست سال قدیمیتر از
عمليات مذکور در لوحهها است ،در زمينۀ تعيين هویت این شخص بدگمان هستم»
( .)Ibid: 174آثار پاسخ مىدهد که بدگمانی سيمونتا بیاساس است؛ زیرا این یادبود
نمیتواند بيست سال پيش از 87ق.م پدید آمده باشد ،به این دليل ساده که مهرداد دوم
را با تيارا نشان میدهد ( )Colledge, 1977: 90و باتوجهبه اینكه میتوان سكههای S28
مهرداد دوم که او را با تياراهایی با تزئينات گوناگون نشان میدهند را مربوط به -95/96
 92/93ق.م درنظرگرفت ( ،)Assar, 2009b: 212تاریخ مفروض سيمونتا برای نقر نقش
برجستۀ مهرداد ،یعنی حدود 107ق.م ،پذیرفتنی نيست .مثال دیگر ،شامل
تاریخگذاریهایی از دورۀ سلطنت ارد یكم (75-80ق.م) میشود که سيمونتا آنها را قابل
تأمل ارزیابی میکند (.)Simonetta, 2009: 173
یك ناسازگاری چشمگير در این بخش از سخنان سيمونتا ،مربوط مىشود به تعریف
سكههای ترکيبی؛ یعنى سكههایى که از جفت قالبهاى نامزدوج ضرب شدهاند.
دیدگاههاى سيمونتا در این زمينه با شواهد سكهشناختی موجود تعارض دارد .او چنين
مىانگارد که سكههای ترکيبی محصول جفتشدن قالبهای کهنه و نو هستند ( Ibid:
 ،)158درحالىکه مىدانيم قالبهای معاصر یا تقریباً معاصر ،گهگاه ،اما احتماالً فقط به
اشتباه جفت میشدهاند ( )Assar, 2009b: 213و چنين نيست که سكههای ترکيبی در
همۀ موارد الزاماً محصول جفتشدن قالبهای کهنه و نو باشند .چنانکه اشاره شد،
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سلوود و مارکهولم پيشتر توالی درهمها و چهاردرهمیهای عصر تاریك اشكانی را
مشخص کردهاند و آثار نيز از همين نظم تبعيت کرده است (:)Ibid: 213-214
درهمها:
S41←S40←S39←S38←S35←S36←S30←S34←S31←S33←S29

چهاردرهمیها:
S45←S44←S41←S39←S38←S37←S36←S30←S34←S31←S32

چنانکه مالحظه مىشود ،بخشهای اوليۀ این سریها با موارد استنتاجی سيمونتا
مغایرت دارد .وی برای درهمها و چهاردرهمیها توالیهای زیر را ارائه میکند:
درهمهاS33←S31← S34←S30← S29 :
چهاردرهمیها.)Simonetta 2009: 157( S31←S34←S30←S32 :
سيمونتا در اثبات صحت توالی مرجّح خویش از سكهها ،نظریۀ زیر را مطرح میکند:
 .2-2توالي S34←S30

سيمونتا در ارتباط با عالمت نظارتی رایج  ΣΥΜبر چهاردرهمیهای  S30.12 ،S30.10و
 S34.1میگوید که این عالمت را میتوان بهمثابۀ تأیيد تاریخگذاری اوليۀ سكههای نوع
 30فرض کرد؛ زیرا سكههای ایرانی بیتردید ثابت میکنند که  S34بالفاصله پيش از نوع
 31قرار دارد؛ پس نوع  30باید پيش از نوع  34باشد ( .)Ibid: 166متأسفانه سيمونتا ذیل
عنوان «سكههای ایرانی» در مقالهاش ،بهجز کاربرد سادهترین روش ممكن بهمنظور انتساب
درهمهای  S29و چهاردرهمیهای  S32به یك فرمانروای واحد ،هيچ توضيحی برای این
توالی خاص ارائه نمیکند .مارکهولم پيشتر توالی  S30←S34را بهواسطۀ عالمت
مشترك  ΣΥΜو ترتيب تراشكاران تثبيت کرده بود ( .)Assar, 2009b: 214در ادامه
خواهيم دید که این پيوند ،موردتأیيد شواهد مسلّم خود سيمونتا ،یعنی درهمهای تغييریافتۀ
 S34که او معتقد است فقط سالشمارى مرجّح وی را اثبات میکنند ،نيز هست.
 .3-2توالي S31←S34

سيمونتا ضمن بحث دربارۀ «ارتباط ميان انواع  31و  »34تيزبينانه عنوان میکند که
تعداد زیادی از درهمهای  S34همواره با حذف نماد «لنگر» و در اغلب موارد با حذف
«تاج» و بهندرت (احتماالً بنا به دشواریهای تكنيكی) با حذف «نماد سلطنتی» تغيير یافته
بودند .در واقع ،سكههایی که با قالبهای تغييریافته ضرب شدهاند ،رایجتر از سكههای
ضربشده با قالبهاى تغييرنيافته هستند .روی سكههایی که قالبهایشان تغيير یافتهاند،
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بسيار شبيه به روی سكههای نوع  31میشود .او همچنين به وجود یك سكۀ ترکيبی
اشاره میکند؛ اما از درج مشخصات آن در فهرستی که متعاقباً از نمونههای اینچنينی
در مقالهاش آورده است ،غفلت میورزد .چنين فرض میشود که این سكه از روی
تغييریافتۀ  S34و پشت عادی  S31ضرب شده است ( .)Simonetta, 2009: 154سرانجام،
سيمونتا به درهمهای ( S31.7تصویر  14.e-fمقالهاش) با یك نماد سلطنتی ،به جای ستارۀ
متداول ،بر تيارا اشاره میکند ( .)Ibid: 155در واقع ،این موارد کلّ شواهدی هستند که
سيمونتا برای تأیيد توالی مدّنظر خود ارائه میکند ( .)ibidبه اعتقاد آثار ،سيمونتا شرایط
سياسی در چند ماه آغازین سلطنت ارد یكم را نادیده میگيرد (ن.ك :ادامۀ مطلب) .این
امر تا اندازهای نشان میدهد که چرا بخش عمدهای از درهمهای  S34و قالبهای مربوط
دستخوش تغيير شدهاند ( .)Assar, 2009b: 215خود سيمونتا ذیل عنوان «مسئلۀ توالی
تراشكاران» میگوید« :بهویژه مقدمدانستن  S34بر  S31یا برعكس ،کامالً علیالسویه
است؛ بنابراین ،روی تغييریافتۀ نوع  34و گذار تدریجی از  34به  31این فرض را تقویت
میکند که  34بالفاصله پيش از  31قرار دارد» ( .)2009: 182چون درهمهای تغييریافتۀ
 S34را میتوان به طرق گوناگون تفسير کرد ( ،)Assar, 2009b: 215این فرض که آنها
منحصراً مؤید توالی  S31←S34باشند ،نامتقن است .منابع بيشتر ،شامل چندین
بازضرب ،شواهد حاصل از مجموعهها و توالی تراشكاران ،مؤید توالی S30←S34←S31
هستند که پيشتر سلوود و مارکهولم مطرح کردهاند (ن.ك :ادامۀ مطلب).
سيمونتا سپس در بخشهای مختلفی در سراسر ادامۀ مقالهاش ،به تكرار نظریۀ خود
ادامه میدهد؛ اما هيچ مدرك دیگری ارائه نمیکند؛ برای مثال ،میبينيم که او ذیل
عنوان «ارزیابی شواهد حاصل از درهمهای ایرانی» اظهارات پيشين خود را تكرار میکند
( .)Simonetta. 2009: 156بار دیگر ،ذیل عنوان «یك ارزیابی مبسوط» ،چنين میخوانيم:
«سپس نوبت به زوج  34-31میرسد ،و در اینجا بر زمين استوارتری حرکت میکنيم.
سكهها خودشان به ما میگویند که در پی نوع  ،31نوع  34میآید  .)Ibid: 185( »...این
مطالب ،به طرح ادعای دیگری ذیل عنوان «مسئلۀ توالی تراشكاران» میانجامد که آن را
بررسى خواهيم کرد و چنانکه در ادامه خواهيم دید ،آثار نيز از «توالی تراشكاران»
بازنگریشدۀ سيمونتا همراه با برخی سكههای بازضربشده و شواهد حاصل از مجموعهها
برای ردّ نظم پيشنهادی او ،یعنی  S31←S34←S30استفاده کرده است.
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 .3اسناد میخى بابلى
شایسته است پيش از ورود به این مبحث ،دربارۀ انواع اسناد ميخىِ قابلاستفاده در
تاریخنگارى اشكانى توضيح مختصرى داده شود .ابراهام یوزف زکس ( Abraham Joseph
 )Sachsدر مقام پيشتاز عرصۀ مطالعات اسناد ميخى بابلى ،بازمانده از روزگار حاکميت
سلوکيان و اشكانيان در بابل ،در 1948م .متون نجومى غيرزیجى بابلى ( Babylonian
 )Non-Tabular Astronomical Textsرا در قالب چهار گروه اصلى تقسيمبندى کرد
(:)1948: 271-290
 .1سالنماها ( )Almanacsکه تهيۀ آنها در طیّ تاریخ و در ميان اقوام گوناگون سابقه
داشته و دارد؛
 .2سالنماهاى ستارههاى متعارف ( )Normal-Star N-S Almanacsکه زیرمجموعهاى از
مقولۀ نخست محسوب مىشود؛ اما در اینجا موردبحث نيست؛
 .3متون ساالنه ( )Goal-Year Texts GYTsکه جمعبندى ثبت رصدهاى ساالنه
محسوب مىشود؛
 .4روزنامههاى نجومى ( )Astronomical Diariesکه حاوى دادههاى حاصل از رصد مرتب
ماه و سيارات منظومۀ شمسى هستند .قابل توضيح است که مفهوم «روز» نزد بابليان،
همانند یهودیان ،معادل فاصلۀ ميان دو غروب متوالى خورشيد بوده است و نه فاصلۀ
ميان دو طلوع متوالى خورشيد.
از ميان این چهار مقوله ،تعدادى از متون ساالنه و نيز موارد متعددى از مجموعه
روزنامههاى نجومی ،آگاهیهایى دربارۀ رویدادهاى دورۀ موردبررسى ارائه مىکنند .گروه
اخير ،در سالهاى  1989 ،1988و 1996م .به تصحيح و اهتمام زکس و هونگر منتشر
شدند ( .)Sachs & Hunger, 1988; 1989 & 1996با انتشار مجلد حاوى متون مربوط به
رصدهاى ماه و سيارات توسط هونگر در 2001م ،)Hunger & Sachs, 2001( .آگاهى از
مبانى ستارهشناسى بابلى بسيار افزایش یافت و به لطف اشارات تاریخى موجود در این
متون ،تعدادى از نكات مبهم سالشمارانه و تاریخى مربوط به سدههاى ششم تا یكم
ق.م تبيين شد .مجلد ششم این مجموعه که به تصحيح و اهتمام هونگر و زکس منتشر
شد ( ،)2006حاوى  178متن ساالنه ،اعم از تاریخدار و بدون تاریخ (متونى که تاریخگذارى
آنها ازدسترفته است) ،از دورۀ  76تا  256سلوکى-بابلى ( 55/56 - 235/236ق.م) است .فرهاد
آثار ،در دو نوبت ،متون ساالنه را پيش از انتشار آنها مطالعه کرد و توانست فهرستى از
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دویست تاریخگذارى متقن ،شامل شانزده شناسۀ کامل یا تقریباً کامل را تهيه کند که
در بازنمایى تاریخ دورۀ مزبور بهکارمىآیند ( .)Assar, 2009a: 105-106روند دیرپاى تهيۀ
الواح ميخى نجومى ،سرانجام در 6ق.م ،یعنى در اواخر سلطنت فرهاد چهارم (حدود -38
2ق.م) متوقف شد.
اشاره کردیم که شرایط سياسی نيمۀ نخست اولين سال سلطنت ارد یكم میتواند
کليدِ یافتن پاسخ برخی از پرسشها باشد؛ ازاینقبيل که چرا اغلب درهمهای  S34بازمانده
از وی تغيير یافته هستند و اجزای خاصی از طرح روی این سكهها ،چه بر روی قالبها و
چه بر روی خود سكهها ) ،(S34.5-8تعمداً محو شدهاند؟ نظر غالب بر آن است که این
کار برای شبيهسازی تصویر شاهِ  S34به تصویر شاهِ درهمهای  S31انجام شده است.
اسناد ميخی بازمانده از  13نيسانو ( 232 )Nīsānuسلوکی -بابلی ( 11/10آوریل 80
ق.م) ،حاکميت یك امير اشكانی را به نام «ارد» در بابل تأیيد میکنند .او از  4/3ژانویۀ
75ق.م و احتماالً تا  2/1آوریل 75ق.م سلطنت کرد؛ اما حاکميت ارد باید بهطور بیوقفه
با چالش روبهرو شده باشد؛ زیرا در اکثر متون بازمانده از روزگار سلطنت وی ،نام شخصی
او دیده میشود .این اسناد حكایت از آن دارند که ارد اندکی پس از جلوس در آوریل
 80ق.م ،توسط رقيبی سرنگون شده ،اما چند ماه بعد دوباره تاجوتخت را بهدست آورده
است .تأیيدی بر این نكته را می توان در سه سند از سال اول سلطنت ارد یافت؛ دو مورد
از آنها تاحدی منقطع هستند و نخستين مورد از این اسناد ،دیرترین زمان ممكن را
برای آغاز سلطنت ارد ،یعنی در آوریل 80ق.م ثبت کرده ،درحالیکه سند دوم مؤید
حاکميت وی در  5/4اکتبر 80ق.م است؛ اما سومين متن که اشارهای ناقص در یك روزنامۀ
نجومی آسيبدیده است ،حاکی از آن است که ارد حدود پنج ماه بعد ،یعنی در یكم تشریتو
( 232 )Tašrītuسلوکی -بابلی ( 22/21سپتامبر  80ق.م) ،مجدداً در بابل مستقر شده است
( .)Sachs & Hunger, 1996: 484–485متن بازمانده ،مربوط به ماههای اولولو ) (Ulūluو
تشریتو سال  232سلوکی -بابلی است ( .)Assar, 2009b: 216حاکميت ارد در  14تشریتو
 232سلوکی -بابلی ( 5/4اکتبر  80ق.م ).در بابل برقرار بوده است؛ پس احتمال دارد وی
در آغاز همان ماه نيز بر بابل مسلط بوده باشد .پس از نخستين ذکر نام ارد در 13
نيسانو  232سلوکی -بابلی ( 11/10آوریل  80ق.م) ،تاریخ بدون ابهام در سطر دوازدهم متن
فوق در آغاز ثبت دادههای نجومی در ماه تشریتو برای دومين بار فرمانروایی ارد را به
عنوان ارشك حاکم در بابل تأیيد میکند .وضع مشابهی در آغاز سطر نخست ،ماه با ذکر
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تاریخی که نشانگر تغيير سلطنت است ،در دو سند قدیمیتر دیده میشود؛ یكی از آنها از
عصر مقدونی و دیگری از دورۀ اشكانی است .براساس اشارهای مختصر در یك تكه
روزنامۀ نجومی ،اسكندر سوم در  29ایارو ( )Ayyāruدر سال چهاردهم سلطنت خویش
( 11ژوئن 323ق.م) درگذشت ( .)Sachs & Hunger, 1988: 206–207یك لوحۀ نجومی دیگر
مؤید آن است که ماه بعدی ،یعنی سيمانو ( )Sīmānuبه سلطنت برادر ناتنى و جانشين
اسكندر ،فيليپ سوم (اریدئوس) اختصاص یافته است (.)Hunger & Sachs 2001: 90
دربارۀ دومين سند میدانيم که نيروهای پارتی در ماه سيمانو  171سلوکی -بابلی
ایالت بابل را درنوردیدند ،به سلطۀ سلوکيان خاتمه دادند و بابل و سلوکيه ،کران دجله را
در ژویيۀ 141ق.م تصرف کردند .سطر نخستِ ماه دوعوزو ( )Du’ūzuدر روزنامۀ نجومی
مربوط چنين آغاز میشود ...[« :سال]  ،171شاه ارشك» ،و بهاینترتيب ،حاکميت مهرداد
یكم را بر بابل در پی برافتادن سيطرۀ سلوکيان از بينالنهرین تأیيد میکند ( & Sachs
 .)Hunger, 1996: 136–137شاید ارد پس از رسيدن به سلطنت در آوریل  80ق.م ،توسط
رقيبی برکنار شده باشد؛ اما وی بهنحو موفقيتآميزی با رقيب خود جنگيده و تاجوتخت
خویش را پس گرفته و در سپتامبر همان سال دگرباره بر بابل مستولی شده است .ذکر
نام ارد در سطر تاریخ مندرج در آغاز ماه تشریتو  232سلوکی -بابلی ،پس از نخستين
ذکر نام وی در  13نيسانو  232سلوکی -بابلی ،نيز از همين روست .با فرض آنكه ارد
ضرب سكههای  S34آغاز سلطنت خود را در سلوکيه و همچنين ضرابخانههای ایران،
اندکی پس از نخستين جلوس خویش آغاز کرده باشد ،ممكن است که برخی درهمها و
قالبهای او توسط رقيب وی در حين دورۀ انتقالیِ آوریل -سپتامبر 80ق.م تغيير یافته
باشند .به این دليل ،آثار ،درهمهای  S31.7را به این فترت پسين منتسب کرده است
(2006b: 75؛ تصویر  14e-fدر مقالۀ سيمونتا) .بر روی این سكهها تصویری مشابه ارد یكم
دیده میشود؛ باوجوداین ،عبارت پشت سكهها عيناً همان عبارت سكههای  S31مهرداد
سوم ( 80-87ق.م) است .کميابی شدید این سكۀ خاص نيز با کوتاهبودن دورۀ ضرب آن
سازگاری دارد (.)Assar, 2009b: 217
اما موفقيت ارد در اوایل پایيز  80ق.م ،این رقيب یا رقيب دیگری را از ادامۀ مبارزه
بر سر تاجوتخت مأیوس نكرد .تاریخگذاریها و عباراتِ بيانگر زمان از دورۀ سلطنت ارد،
مؤید آن هستند که او دائماً گرفتار بوده است؛ بنابراین غيرممكن نيست درحالیکه ارد
هنوز قدرت را در پارت در دست داشته است ،رقيب فعالی به توقيف سكههای وی
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پرداخته و تزئينات نامطلوب تيارا یا نماد لنگر را از درهمها و قالبهای  S34وی حذف
کرده باشد .این کار میتوانسته تا پس از سرنگونی ارد در اوایل 75ق.م ادامه یافته باشد؛
بهاینترتيب ،اسناد معاصر آن روزگار ادعای دائمی سيمونتا مشعر بر آنكه قالبها و
درهمهای  S34تنها پس از پایان سلطنت ارد تغيير یافتهاند را چندان تأیيد نمیکنند.
چنانکه در ادامه خواهيم دید ،شواهد سكهشناختی نيز داللت بر آن دارند که هم مهرداد
سوم و هم ارشك شانزدهم ( 61/62 -77/78ق.م) که بهترتيب ،ضربکنندگان سكههای
 S31و  S30هستند ،تغييراتی در قالبها و درهمهای  S34در سراسر مدت سلطنت ارد
یكم و پس از آن اِعمال کردهاند .این تحليل با توالی  S30←S34←S31که سلوود و
مارکهولم آن را بهتفصيل بيان کردهاند ،هماهنگی دارد ( .)Assar, 2009b: 217-218مؤید
دیگری بر صحت توالی  S30←S34←S31از تعداد اندکی از بازضربهای برنزهای
شوشی ،شواهد حاصل از مجموعهها و توالی قالبتراشان پارتی بهدستمیآید که در
ادامه ،دربارۀ آنها بحث و بررسی خواهد شد.
 .3برنزهاى ساالنۀ شوشى
سيمونتا ضمن توصيف خالكوهای شوشی از عصر تاریك اشكانی ذیل عنوان «سكههای
شوش» ،یك زیرمجموعۀ برنزی  S35را که در جای دیگری ثبت نشده است ،فهرست
میکند .او سپس چنين فرض میکند که این سكه را شاهِ ضربکنندۀ سریهای  S36به
مدت کمتر از یك سال ضرب کرده است (Simonetta, 2009: 152؛ همچنين ن.ك :توضيحات
جانبی سيمونتا در زیرنویس شمارۀ  33مقالهاش)؛ اما نهتنها تعيين هویتِ انجامشده توسط
سيمونتا بهصورت یكسانانگاری ضربکنندۀ سكههای اوليۀ این نمونهها با شاهِ سكههای
 S35در ناسازگاری با ردّهای برجامانده بر خود بازضربهاست (ن.ك :ادامۀ مطلب) ،بلكه
همچنين سالشمارى خود او را هم نقض میکند .سيمونتا ذیل عنوان «ارزیابی مبسوط
شواهد سكهشناختی» میپذیرد که «نوع  35باتوجهبه مونوگرامهای تااندازهای تغييریافتۀ
آن برای اکباتانا ،باید دستکم بعد از نوع  36و پيش از نوع  38باشد .ضربکنندۀ آن ،که
سكه هایش نسبتاً کمياب هستند ،احتماالً فقط برای مدت کوتاهی فعاليت داشته است»
( .)2009: 164بر این مبنا ،سيمونتا خالكوهای شوشی ( S36.23-37 )LR184-188را به دورۀ
60-64ق.م مرتبط میداند و یك سكۀ  S35منفرد شوش را به حدود 62ق.م منسوب
میکند .بررسی دیدگاههای بعدی سيمونتا دربارۀ همين بازضربهای شوشی جالب
است؛ او ذیل عنوان «بازضربها» مینویسد که سكههای اوليۀ این بازضربها باید به
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فرمانروایی نسبت داده شوند که شوش را در حوالی 62ق.م بهصورت موقت
دراختيارداشته است (.)Ibid: 161
آثار در جوابيۀ خود ،برای ابطال دعاوی سيمونتا ،خالكوهای  S36شوشی موجود را
فهرست کرده است (:)2009b: 220
جدول  .1تعداد و وضعیت سكههاى برنزي  S36شوشي
شمارهگذاري

تعداد سكههاى

بازضربهاي

بازضربهاي

سكههاي

لوريده

يافت شده

قطعي

احتمالي

دستنخورده

184

3

2

ـ

1

185

3

2

1

ـ

186

3

3

ـ

ـ

167

4

2

ـ

2

188
مجموع

1

ـ

1

ـ

14

9

2

3

هرچند جدول  1نشان میدهد که حدود  %20از نمونههای بهدستآمده در کاوشها
بازضرب نيستند ،از جدول برمیآید که یك یا چند مورد از انواع قدیمیتر ،بهطور
گستردهای بازضرب بودهاند .باتوجهبه اینكه پنج سری  LR184-188متناظر با حداقل سه
و حداکثر پنج سال فعاليت ضرابخانه هستند ،این پرسش پدید میآید که چگونه
اشغال زودگذر شوش توسط ضربکنندۀ سكههای  S35در حدود 62ق.م (به تصور
سيمونتا) ،به توليد چنين تعداد زیادی از سكهها انجاميده که ازبينبردن آنها  5-3سال از
وقت فرمانروای  S36را گرفته است ( .)Assar, 2009b: 220متأسفانه فرضيۀ سيمونتا مشعر
بر آنكه هيچ بازضرب  S36/S30و  S36/S36وجود ندارد ،دچار اشتباهات متعددی در
تفسير و بازنمایی غلط شواهد است.
 .4مقايسه میان محتويات مجموعههاي سكهها
سيمونتا ذیل عنوان «مجموعههای سكهها» بهدرستی عنوان میکند که «ارزیابی شواهد
موجود در مجموعهها عمدتاً دشوار است .اهميت تاریخی مجموعهها تاحدزیادی وابسته
به امكان حصول اطمينان از ترکيب اوليۀ آنها از یكسو و شرایط دفن آنها از سوی دیگر
است» .وی سپس چنين نتيجه میگيرد« :شواهد حاصل از مجموعههای بهدستآمده از
بازار باید با رویكردی بسيار محافظهکارانه مورد استفاده قرار گيرند» ( .)2009: 163فقدان
درهمهای  S34و  S35در مجموعههای حاوی انواع سكههای متداول اشكانی از دورۀ تقریباً
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57-93ق.م که به شكل غيرعلمی بهدستآمده باشند ،تبعات وخيمی ندارد .این وضع
بهآسانی توجيهپذیر است و بر توافق ميان انواع باقیمانده با توالی سكههای عصر تاریك
تأثيری نمیگذارد ()Assar, 2009b: 224؛ ازاینرو در ادامه ،مجموعههای ماردین2 -
( ،)Simonetta, 1966: 28–29; Thompson et al., 1973: 246کوهدشت ( Weiskopf, 1981:
 )126–136و سنيور )Senior, 1996: 7–8(1996-را بهمنظور ارزیابى سالشمارى پيشنهادی
سيمونتا تحليل و بررسی میکنيم .قابل ذکر است که آثار به این موارد ،ترکيب یك
مجموعۀ چهارم ،یعنی ماردین)Simonetta, 1966: 29; Thompson et al., 1973: 254( 1 -
را نيز که در زمينۀ تعيين ترتيب صحيح سكههای  S31 ،S30 ،S29 ،S28و  S34اندکی
یاری میرساند ،افزوده است؛ اما وضعيت بخش پایانی این مجموعه ،یعنی وضعيت ضربِ
سكههای منفرد  S38 ،S36و  S39به باور سيمونتا ،این سه مورد را پس از پنج سكۀ
پيشگفته قرار میدهد .جدول  ،2محتویات چهار مجموعۀ موردنظر را براساس توالی
ادوار سلطنت طبق طرح آثار فهرست میکند ( .)Assar, 2009b: 224این طرح با
الگوبرداری آثار از طرح سلوود -ماکهولم و با انجام اصالحات جزئی حاصل شده است.
جدول  .2ترتیب سكهها در چهار مجموعۀ عصر تاريك اشكاني با استفاده از سالشمارى آثار
(به تبعیت از سلوود و مارکهولم)

انواع سلوود

ماردين1 -

ماردين2 -

کوهدشت

سنیور1996-

پيش از S27

ـ

ـ

 1( S10سكه)

ـ

S27

6

11

ـ

«معدودى ،فرسوده»

S28

7

14

ـ

«بسياری ،اغلب *»EF

S33

9

21

ـ

«بسياری ،اغلب »EF

S29

3

7

ـ

«معدودى ،همگى »EF

S31

9

28

ـ

ـ

S34

( 1نشان لنگر پاك شده)

ـ

ـ

ـ

S30

14

ـ

150+

ـ

S36

1

ـ

80+

ـ

S35

ـ

ـ

20+

ـ

S38

1

ـ

80+

ـ

S39

1

ـ

20+

ـ

S40

ـ

ـ

S41

ـ

ـ

125+
(مجموع انواع)

ـ
ـ

* :(Extremely Fine) EFوضعيت سكهاى را توصيف مىکند که فقط رگههایى از فرسایش را بر باالترین
قسمتهاى طرح دارد ،هرچند شاید چنين به نظر برسد که هرگز به گردش نيفتاده است.
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با مراجعه به جدول  2ميان ترتيب ادوار سلطنت در عصر تاریك ،چنانکه سلوود و
مارکهولم استنتاج کردهاند ،با انواع گوناگون در چهار مجموعۀ فهرستشده در باال
سازگاری میبينيم .همچنين متوجه ناهماهنگی مجموعهای در هر چهار گروه میشویم.
ضمن کنار هم قراردادن سكهها ،آنچه بهدستمیرسد ،صرفنظر از هویت ضربکنندهها
یا سربندهای آنها کنار یكدیگر میچينيم؛ برای مثال ،اغلب انواع موجود در مجموعۀ
کوهدشت ،فرمانروایان اشكانی را با دیهيم نشان میدهند؛ اما همچنين در همين
مجموعه ،افزون بر بيست عدد درهم  S39مربوط به دورۀ سلطنت فرهاد سوم وجود دارند
که وی را با تيارای پدرش نشان میدهند که گوشۀ آن مزین به شاخ گاو و ردیفی از
گوزنهای لميده بر گرداگرد تاج است ( .)Ibid: 225مجموعههای ماردین ،1-ماردین2-
و سنيور 1996-نيز ویژگیهای مشابهی دارند؛ همۀ آنها هم شامل انواع تيارا دار و هم
شامل انواع دیهيمدار هستند.
در زمينۀ وضع نگهداری سكهها و اهميت آنها ،آثار تنها دربارۀ نمونههای موجود در
مجموعۀ سنيور 1996-که خود در اختيار دارد ،اظهارنظر مىکند و مىگوید که این
نمونهها تقریباً در وضعيت ضرب هستند .شرایط و تعداد سكههایی که دارای یك یا هر
دو قالب مشترك با یكدیگرند ،بيانگر آن است که این مجموعه در مدت کوتاهی و پيش
از آنكه سكهها به دوردستها و دور از ضرابخانههای خود سفر کنند ،گرد آمده است.
سيمونتا در زیرنویس شمارۀ  36مقالۀ خود دشواریهای سالشمارانۀ ناشی از فقدان
درهمهای  S31در سنيور 1996-را تأیيد میکند ()2009: 166؛ اما متأسفانه او
درعينحال مسئلۀ وخيمتری را در استداللهای خود نادیده میگيرد :چنانچه در
مطالعات خود از توالی مرجّح شخص سيمونتا از سكههاى این دوره بهصورت
 S33←S31←S34←S30←S29←S28تبعيت کنيم ،ناگزیریم که فقدان درهمهای رایج
 S30را در همان مجموعه نيز توضيح دهيم؛ البته فقدان  S34را میتوان به حساب
کميابی این سكه یا گلچينکردن گذاشت ،ليكن فقدان کامل دو نوع رایج  S30و  S31را
نمیتوان بیاهميت انگاشت یا آن را با توسل به ناکافیبودن آگاهی از شرایط یافتن و
ترکيب اصلی مجموعۀ سنيور 1996-توجيه کرد .آثار در جدول  3بهمنظور
آشكارساختن ضعف های استنتاجات سيمونتا ،محتویات همان چهار مجموعه را براساس
جدیدترین دیدگاههای وی در زمينۀ سالشمارى و توالی سكههای عصر تاریك اشكانی
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فهرست کرده است ( .)Assar, 2009b: 226فواصل زمانی توجيهناپذیر در ترتيب انواع،
حاصل توالی نادرستِ پيشنهادشده توسط سيمونتا برای  S33 ،S31 ،S30و  S34است.
جدول  .3ترتیب سكهها در چهار مجموعه «عصر تاريك» اشكاني بر اساس آخرين سالشمارى سیمونتا
انواع سلوود

ماردين1 -

ماردين2 -

کوهدشت

سنیور1996-

پيش از S27

ـ

ـ

 1( S10سكه)

ـ

S27

6

11

ـ

«معدودى ،فرسوده»

S28

7

14

ـ

«بسياری ،اغلب »EF

S29

3

7

ـ

«معدودى ،همگى
»EF

S30

14

فاصلۀ
ناموجه

150+

فاصلۀ ناموجه

S34

( 1نشان لنگر پاك شده)

ـ

ـ

ـ

S31

9

28

فاصلۀ ناموجه

فاصلۀ ناموجه

S33

9

21

فاصلۀ ناموجه

«بسياری ،اغلب »EF

S36

1

ـ

80+

ـ

S35

ـ

ـ

20+

ـ

S38

1

ـ

80+

ـ

S39

1

ـ

20+

ـ

S40

ـ

ـ

S41

ـ

ـ

125+
(مجموع انواع)

ـ
ـ

هنگام استفاده از جدیدترین سالشمارى سيمونتا ،ناهمخوانیهای مشابهی ميان
توالی سكهها و تراشكاران اشكانی عصر تاریك رخ مینمایند .آثار بهمنظور مشخص
کردن این موارد بدون پرداختن به جزئيات مشكالت مرتبط ،در برابر چهار تراشكار ،F
 K ،Hو  ،Lتوالی پيشنهادی سيمونتا و توالی استنتاجشدۀ سلوود را قرار داده است
( .)Sellwood, 1976: 4معلوم نيست چرا سيمونتا در مقالۀ خود به تراشكارِ  Fنمیپردازد؛
این صنعتگر در رگا (شهر رى) فعاليت میکرده و قالبهای  S30.18را با یك سطر اضافی
عبارت حاوی نام کامل ضرابخانه بهصورت  ΕΝΡΑΓΑΙΣتراشيده است .باتوجهبه اینكه
غير از تراشكار  F ،Eرا نيز در حال آمادهسازی قالبهای پشت درهمهای ،S30-S31
 S34-S36و  S38-S39داریم ،قراردادن  S33بالفاصله پس از  S31مستلزم آن است که
تراشكار  Fقالبهای موردنياز را برای این نوع رایج نيز تراشيده باشد؛ اما او این کار را
نكرده است و جای خالی حاصل را نمیتوان نادیده گرفت .درست است که صنعتگر L
نيز برای درهمهای  S34ارد یكم ثبت نشده است ،اما این فاصله را میتوان بهجای عدم
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فعاليت تراشكار ،به کميابی عمومی این سكه نسبت داد .باتوجهبه اینكه  S31و  S33دو
مورد از رایجترین انواع سكههای عصر تاریك هستند ،سيمونتا ناچار است فقدان حضور
تراشكارهای  Fدر K ،S33در S31و  S33و نيز  Lدر S33را توضيح دهد .تنظيم توالی
سكههای عصر تاریك اشكانی براساس طرح سلوود (هرچند طرح پيشنهادى وی نيز دچار
برخی گسستهای ناموجه است) یا نظام ترکيبیِ سلوود -مارکهولم در جدول  4تضمينکنندۀ
استمرار فعاليت تراشكار بدون وجود هيچگونه فاصلۀ غيرضروری یا توجيهناپذیر است
(.)Assar, 2009b: 227
جدول  .4ترتیب سكهها براساس توالى چهار تراشكار «عصر تاريك» اشكانى

نوع

سلوود /آثار

نوع

سیمونتا
F

H

K

L

F

H

K

L

ـ

ـ

ـ

ـ

33

ـ

ـ

ـ

ـ

29

+

+

+

29

ـ

ـ

ـ

ـ

30

+

ـ

ـ

31

+

+

ـ

+

34

+

+

+

34

+

+

ـ

ـ

31

+

+

ـ

30

+

+

+

+

33

ـ

؟

ـ

ـ

36

+

ـ

+

+

36

+

ـ

+

+

35

+

ـ

+

+

35

+

ـ

+

+

38

+

ـ

ـ

+

38

+

ـ

ـ

+

39

+

ـ

ـ

+

39

+

ـ

ـ

+

 .5شواهد مكتوب و مستند
سيمونتا ذیل عنوان «شواهد مكتوب و مستند» ،شاه ارشكِ پوستنوشتۀ اورامان 1-را
همان مهرداد سوم ،فرمانروای اشكانی مذکور در روایت یوسفوس (ن.كJosephus, 1943: :
 )13, 384-386میانگارد و سكههای  S30را به وی منتسب میکند .او سپس میگوید که
این امير احتماالً یكی از پسران مهرداد دوم بوده است؛ اما این تعيين هویت ،به ناهمخوانیهای
توجيهناپذیری در جای دیگر منتهی میشود .براساس سالشمارى پيشنهادی سيمونتا،
گودرز یكم (ضربکنندۀ  S29و  )S32و مهرداد سوم (شاه سكههای  )S30رقبای معاصر
یكدیگر بودهاند .سيمونتا هيچ دليلی برای پاسخ به این پرسش ارائه نمیدهد که چرا
کاتب پوستنوشتۀ اورامان 1-که این سند را در اواخر پایيز 88ق.م تنظيم کرده است،
القاب مهرداد سوم را بدانسان که بر سكههای  S30وی (به باور سيمونتا) درج شدهاند ،به
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کارنبرده است ،بلكه درعوض ،یك رشته از عناوین احترامآميز را که شباهت بسيارزیادی
به القاب درهمهای  S29گودرز یكم دارند ،ذکر کرده است؟
سيمونتا سپس نتيجه میگيرد که ارشكى که در ماه دوعوزو  225سلوکی -بابلی
( 14/13ژویيه 11/10 -اوت 87ق.م ).در بابل بر تخت خود نشست ( Sachs & Hunger, 1996:
 ،)458–459 & Assar 2006b: 69مهرداد سوم (بهعنوان ضربکنندۀ سكههای  )S30بود که
دمتریوس سوم ،فرمانروای اسير سلوکی را در 87-88ق.م تحویل گرفت؛ این امر بسيار
نامحتمل است؛ زیرا رویدادنامههای موجود آشوری و اسناد ميخی از روزگاران هخامنشی،
مقدونی و سلوکی ،آشكار میسازند که عبارت «بر تخت خود نشست» ،در پی مرگ
فرمانروای قبلی ذکر میشده است .گذشته از هرچيز ،سيمونتا میگوید که گودرز یكم
اندکی پس از جلوس در دسامبر 91ق.م ،از سوی مهرداد سوم با تنش مواجه شد.
سيمونتا هم سكههای  S30و هم پوستنوشتۀ اورامان 1-را به این مدعیِ اشكانی نسبت
میدهد .باتوجهبه اینكه سند اخير ،شاه حاکم بر ماد در اواخر پایيز 88ق.م را بهعنوان
«شاهنشاه ارشك» تأیيد میکند ،نامعقول است که همين امير ،پس از برانداختن رقيب
خود ،در ژویيه/اوت 87ق.م .برای دومين مرتبه و این بار با عنوان «شاه ارشك» ،جلوس
کرده باشد.
 .6نتیجه
چنانکه در سراسر این مقاله با استدالل نشان داده شد ،سيمونتا در آخرین دیدگاههای
خود به چندین مؤلفۀ کليدی سكهشناختی و سالشمارانه توجه نكرده و سالشمارى
پيشنهادی او در تضاد دائم با منابع اوليه و ثانویۀ موجود است و مرتباً با نتایج بهدستآمدۀ
سلوود و مارکهولم در تعارض قرار میگيرد .ایراد اصلى در این ميان ،مربوط به توالىهاى
 S34←S30و  S31←S34در طرح پيشنهادى سيمونتاست که دربارۀ آن به تفصيل سخن
گفتيم .در مقابل ،دیدیم که هرچند طرح پيشنهادی سلوود و مارکهولم نيز دچار نواقصی
عمدتاً جزئی است ،با منابع بازمانده از عصر تاریك اشكانی کمترین تباین را دارد .باتوجه
به سطح آگاهی فعلی ما از مقوالت موردبحث سيمونتا ،نتيجهگيریهای وى باید با
احتياط تلقی شوند و کسانی که میخواهند از آنها در مطالعات آینده استفاده کنند ،الزم
است از اعتبار آنها اطمينان یابند.
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