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چكيده
 مسکوکات از جمله مدارک ارزشمند جهت مطالعه ساختار فرهنگي و باورهاي مذهبي دوره هاي تاريخي و 
يکي از دانش هاي مکمل مطالعات تاريخ و تاريخ هنر است که کاربرد آن مورد تأييد پژوهشگران باستان شناس 
و تاريخ هنر قرار گرفته است. نمادهاي مندرج بر سکه ها مهم ترين راهنماي پژوهشگران در بازشناسي 
باورهاي ديني و آشنايي با آراء و عقايد مذهبي در دوره هاي مختلف تاريخي به شمار مي آيد. اساطير از 
ديرباز در فرهنگ و هنر هر قوم و ملت نقش محوري داشته و در بطن آيين ها، باورها و هنر آن ها به صورت 
داستان هاي روايي يا نمادهاي تصويري نمود يافته اند. هدف اين تحقيق شناسايي نمادهاي گياهي بر روي 
مسکوکات اشکاني است. سؤاالت پژوهش عبارت است از مهم ترين نگاره هاي گياهي بکار رفته در مسکوکات 
اشکاني کدام اند؟ آيا مي توان از نمادهاي گياهي بکار رفته به  باورها و انديشه هاي مذهبي اين دوره پي برد؟ 
روش تحقيق به روش ميداني، توصيفي-تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني است که 
به شناسايي، بازخواني و تفسير نگاره هاي گياهي به منظور شناسايي جايگاه آن ها در باورهاي مذهبي و 
اساطيري دوره اشکانيان پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد  نقوش گياهي مورد استفاده در  
مسکوکات اين دوره شامل« نخل، زيتون، رزت، انگور، گندم، انار، زنبق و بلوط» است. تصوير «نخل، زيتون، 
رزت و زنبق» در مسکوکات چهاردرهمي، يک درهمي و سکه هاي برنزي شاهان اشکاني و نقوش»انگور، 
گندم، انار و بلوط» در مسکوکات برنزي مشاهده مي شوند که با توجه به نماد شناسي مي توان بيان کرد 
که اين آرايه ها مرتبط با اديان زرتشتي، مهرپرستي و آناهيتا است. بنا بر منابع مکتوب آيين زرتشتي در اين 
دوره آميخته با عقايد ديگر است و بيشتر به صورت تثليث ايزدان (مهر- آناهيتا- اورمزد) مشاهده مي شود و 

با بررسي مسکوکات آن ها اين موضوع تأييد مي گردد. 
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موزه هاي  به  تحقيقات  ادامه  در  بودند.  گياهي  نگاره هاي 
بانک سپه و تماشاگر پول نيز مراجعه شد که دو نمونه 
از مسکوکات ارشک اول و دوم متعلق به موزه تماشاگر 
پول و مسکوکات برنزي داراي نگاره هاي گياهي متعلق به 
موزه بانک سپه مي باشند، به علت محدوديت موزه ها در 
عکس هاي  از  پژوهشگران  استفاده ي  نيز  و  عکسبرداري 
بررسي  و  مطالعه  براي  سکه  هشتاد   ، موزه ها  موجود 
انتخاب شدند که بين اين هشتاد سکه شصت و پنج عدد آن 
مسکوکات نقره اي چهاردرهمي و يک درهمي است و پانزده 
سکه ديگر از جنس برنز است. سپس  با کمک نرم افزارهاي 
فتوشاپ و کورل طرح هاي خطي مسکوکات زده شد. در 
بخش پژوهش کتابخانه اي و شناسايي شاهان از کاتالوگ 
سکه هاي اشکاني سلوود استفاده گرديد. بدين ترتيب در 
اشکاني  سکه هاي  در  رفته  بکار  گياهي  نگاره هاي  ابتدا 
شناسايي شدند و سپس با  تکيه بر رويکرد نمادشناسي، 
اطالعات موجود گردآوري و مورد مطالعه و بررسي قرار 
گرفتند تا تفسير جامعي از نمادهاي گياهي بکار رفته در 
سکه هاي اشکاني و نيز کارکرد و جايگاه آن ها در اساطير، 
باورها و آيين هاي اين دوره ارائه گردد. روش تجزيه و 

تحليل داده ها به صورت کيفي است. 
 

پيشينه  تحقيق
اول  منابع دست  عنوان  به  مطالعات سکه شناسي  اهميت 
براي بازشناسي جنبه هاي گوناگون دوره تاريک اشکاني 
سبب شده است که پژوهشگران متعددي به بررسي اين 
مسکوکات بپردازند. اين بررسي ها  بيشتر شامل طبقه بندي 
است.  دوره  اين  سياسي  تاريخ  بازنگري  و  مسکوکات 
غالمرضا فرهاد آثار در مجله پارتيکا با عنوان «گاهنگاري 
سکه هاي پارت نخست اول» به معرفي و شناسايي شاهان 
و  نجاريان  محمدرضا   ،(۲۰۰۴) است  پرداخته  دوره  اين 
عنوان  با  ايراني  مطالعات  نشريه  در  انصاري  سروناز 
«سکه هاي اشکاني از پادشاهي ارشک اول تا مهرداد دوم» 
به بررسي و معرفي شاهان اين دوه پرداخته اند (شماره 
نشريه  در  زهرا شهبازي  و  ۲۲، ۱۳۹۱). حسن درخشي 
بررسي  به  اشکاني»  به سکه هاي  «نگاهي  پژوهي  تاريخ 
با  اشکاني  تمدن  و  فرهنگ  و سياسي،  اقتصادي  اوضاع 
و  توصيفي  روش  با  اشکاني  سکه هاي  اجمالي  مطالعه 
تحليلي پرداخته اند ( شماره ۶۲، ۱۳۹۴). سودايي در رساله 
دکتري به راهنمايي شادروان فرهنگ خادمي ندوشن در 
دانشگاه تربيت مدرس با عنوان «بررسي اوضاع اقتصادي 
قبل   ۵۰  -۲۴۷ مسکوکات  اساس  بر  پارت ها  سياسي  و 
از ميالد» با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي و آناليز 
مسکوکات اين دوره، منابع نقره را شناسايي کرده است 
ارشد  کاشناسي  پايان نامه  در  شهري باف  هاله   ،(۱۳۸۹)
با راهنمايي شادان کيواني و مژگان نيکبخت در دانشگاه 
هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز با عنوان 

مقدمه
بازشناسي  خصوص  در  کمکي  منبع  يک  سکه شناسي 
مسائل سياسي، اقتصادي و تبيين دوره  هاي تاريخي است 
که منابع مکتوب درباره آن ها اطالعات محدودي دارند. در 
واقع طرح روي سکه ها (متن و تصاوير) در برخي موارد 
تنها منبعي است که اطالعات قابل توجهي درباره ساختار 
سياسي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي يک دوره تاريخي به 
تاريخي  مطالعات  در  مهم  منبعي  و  مي دهد  پژوهشگران 
و تاريخ هنر به شمار مي آيد. اين در حالي است که ديگر 
منابع به ويژه منابع مکتوب از اطالعات موجود بر روي 
اين سکه ها بي بهره اند، به رغم اهميت سکه ها به عنوان منابع 
دست اول، دانش سکه شناسي از دوره اشکانيان نسبت به 
ديگر دوره هاي تاريخ ايران بسيار ناقص است و بيشتر 
در  دوره  اين  مسکوکات  روي  بر  شده  انجام  مطالعات 
خصوص شناسايي شاهان و تاريخ سياسي بوده و کمتر به 
موضوع مذهب پرداخته شده است. در فرهنگ ايران باستان 
از ديرباز، گياهان، درختان و رستني ها مورد احترام بودند 
و با توجه به نقوش بسياري که بر روي مهرها، گچبري ها، 
سفال و غيره بدست آمده، مي توان دريافت که شماري از 
آن ها جايگاه مقدس و اسطوره اي داشته اند که بازتاب آن در 
هنر ادوار مختلف  بر همين اساس بوده است. هدف از اين 
تحقيق شناسايي نمادهاي گياهي دوره اشکاني با تأکيد بر 
نقوش نقر شده بر روي مسکوکات است. مساله اصلي در 
اين پژوهش کمبود منابع بوده و تاکنون به صورت مستقل 
پژوهشي به آن نپرداخته است. سوالهاي مطرح شده در 
اين پژوهش عبارت است از :۱.مهم ترين نگاره هاي گياهي 
بکار رفته در مسکوکات اشکاني کدام اند؟ ۲.آيا مي توان از 
نمادهاي گياهي بکار رفته به  باورها و انديشه هاي مذهبي 
اين دوره پي برد؟ با توجه به اين که در خصوص مذهب 
دوره اشکاني منابع محدود و بسيار اندک است، از اين رو 
پيوند  دادن  براي نشان  اين پژوهش  اهميت و ضرورت 
پرستش  و  مهر  آيين  زرتشتي،  اديان  با  گياهي  نمادهاي 
آناهيتا در دوره اشکاني حائز اهميت است و سعي شده 
تا با معرفي نمادهاي گياهي نقر شده بر روي مسکوکات 
در راستاي اهداف و سواالت پژوهش به بررسي باورهاي 

مذهبي در اين دوره پرداخته شود.

روش تحقيق
اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. 
شيوه جمع آوري اطالعات بر پايه مطالعات کتابخانه اي و 
بررسي ميداني در سه موزه رضا عباسي، موزه بانک سپه 
و موزه تماشاگه پول است. جامعه آماري در اين پژوهش 
شامل بررسي دويست و پنجاه سکه اشکاني موجود در 
از  مسکوکات  اين  مي باشد.  عباسي  رضا  موزه  مخزن 
اشخاص و مجموعه داران در سال هاي قبل از انقالب ۱۳۵۷ 
خريداري شده اند که در بين آن ها صد و سي سکه داراي 
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فصلنامة علمي نگره

«سير تحول نقوش سکه هاي ايران از دوره ي هخامنشي 
تا قاجار» ابتدا به تاريخ تکامل و پيدايش سکه و سپس به 
بررسي نقوش روي سکه هاي ايران قبل تا بعد از اسالم 
پرداخته است (۱۳۹۲). اشکان گرشاسبي نيز در پايان نامه 
در  نصراهللا زاده  سيروس  راهنمايي  به  ارشد  کارشناسي 
عنوان  با  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
«پژوهشي در سير تحول کتيبه هاي سکه هاي اشکاني» به 
نام و عناوين پادشاهان و نيز سير تغيير و تحوالت در 
طول دوره اشکاني پرداخته است ( ۱۳۹۴). سلوود در کتاب 
معرفي سکه هاي پارتي انتشارات لندن به شناسايي حاکمان 
و شاهان اين دوره بر اساس گونه هاي مسکوکات اشکاني 
در  نيز  بي شو  فرد   .(Sellwood, 1980) است  پرداخته 
کتاب تاريخ و سکه اشکانيان انتشارات انجمن سکه شناسي 
انگيس به مطالعات تاريخي و معرفي گونه هاي مسکوکات 
در  غالمي  کيانوش   .(B Shore, 1993) است  پرداخته 

کتاب سکه هاي اشکاني بازنگري تاريخ و سکه شناسي نشر 
پازينه به بازنگري تاريخ اين دوره بر اساس مسکوکات 
پرداخته است (غالمي، ۱۳۹۲). تاکنون پژوهشي در مورد 
نگاره هاي  براساس  اشکانيان  گياهي  نگاره هاي  بررسي 

گياهي مسکوکات انجام نشده است.

بحث
دانش سکه شناسي به عنوان يکي از علوم ميان رشته اي 
دارد.  ملت ها  فرهنگ  و  تاريخ  بازشناسي  در  نقش مهمي 
داده هايي که از نقوش روي و پشت مسکوکات به همراه 
کتيبه هاي نقر شده بدست مي آيد،گواه روشن و ارزشمندي 
شمار  به  سرزميني  هر  تمدن  و  فرهنگ  شناسايي  در  
مي رود. مضامين و نمادهاي نقش شده بر روي و پشت 
سکه ها نشان دهنده ي جهان بيني و باورهاي ديني و مذهبي 
طي  است.  داشته  رواج  سکه  آن  در  که  است  جامعه اي 

تصوير١.  يک درهمي مهرداد اول با نقش زيتون. مأخذ: موزه رضا عباسي، نگارندگان

تصوير ٢. چهاردرهمي فرهاد دوم ايزدبانوي نيکه تاج زيتون را بر سر شاه مي گذارد. مأخذ: همان.

تصوير ٣. سکه سلوکي آنتيوخوس نهم با نقش زيتون. مأخذ: موزه بانک سپه،همان.  



تصوير ٤. سکه و طرح فيليپ اول، نيکه تاج زيتون را بر سر شاه مي گذارد. مأخذ: موزه بانک سپه، همان. 
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دوره هاي تاريخي، ضرابخانه ها زير نظر قدرت مرکزي اداره 
مي شدند و درباريان وظيفه ضرب سکه را بر عهده داشتند 
(Levick,1982: 104) و بدين ترتيب رويدادهاي سياسي 
بر ضرب سکه ها تأثير داشته است (Kraft, 1972: 94)، با 
بررسي نشانه هاي نمادين بر روي مسکوکات مي توان بيان 
کرد قطعًا تصاويري که شاهان بر روي و پشت مسکوکات 
به نمايش مي گذاشتند براساس انتخاب آگاهانه آنان بوده 
 .(Jaeggi, 2008: 13-14, Gans, 2006: 119-120) است
در اين بخش با مراجعه به متون تاريخي-مذهبي و نقوش 
مسکوکات معاني و مفاهيم نمادين نگاره هاي گياهي مورد 

بررسي قرار مي گيرند. 
بر اساس مطالعات تاريخي، مسکوکات اشکاني را مي توانيم 
به سه دوره تقسيم کنيم که عبارتند از پارت نخست۱  (۲۴۷-

۵۰ ق.م)، پارت ميانه۲  (۵۰ ق.م – ۱۰۵ م) و پارت متاخر۳  
(۱۰۵-۲۲۴ م) (بيوار، ۱۳۸۰). پارت نخست به علت ناقص 
بودن اطالعات موجود در منابع، گزارشات متناقض و عدم 
تاريخ دقيق سلطنتي، مملوء از مشکالت سياسي و تاريخ نگاري 
است، بنابراين بر اساس مطالعات تاريخي، گستره حکومتي و 
تنوع مسکوکات اين دوره را به سه زير دوره تقسيم مي نمائيم 
که عبارتند از ۱- ابتداي سلطنت ارشک اول تا سلطنت مهرداد 
اول (۲۴۷-۱۶۴ ق.م)،۲- ابتداي سلطنت مهرداد اول تا پايان 
سلطنت اردوان اول (۱۶۴-۱۲۲ ق.م)، ۳- سلطنت مهرداد 
دوم تا ارد دوم (۱۲۱-۵۰ ق.م)(سودايي، ۱۳۸۹: ۵۳-۵۴). در 
هر کدام از اين دوره ها سرپوش شاهان تغيير کرده و برخي 
از نگاره ها در روي و پشت سکه ها اضافه مي شوند از جمله 
مي توان به اضافه شدن نقوش گياهي اشاره کرد. در ادامه 
پژوهش، نگاره ها براساس تقسيم بندي فوق مورد بررسي 

قرار مي گيرند.

زيتون
با بررسي مسکوکات اشکانيان دريافتيم که روي سکه هاي 

چهاردرهمي و يک درهمي نقش زيتون مشاهده مي شود. 
نقش زيتون بر روي مسکوکات از زمان ارشک اول شروع 
شده و تا انتها دوره رواج داشته است (تصوير ۱)، در ابتدا 
دانه هاي زيتون به صورت پيوسته گرداگرد تصوير شاه 
را فرا گرفته ولي در اواخر دوره بيشتر شبيه نقطه چين 
که  ق.م)   ۱۶۴-۲۴۷) اول  نخست  پارت  دوره  در  است. 
دوره تثبيت و گسترش حکومت اشکاني ها بشمار مي آيد، 
دوره  اين  در  شده  ضرب  مسکوکات  ساختمان  و  طرح 
کم و بيش از مسکوکات هلني پيروي مي کند. روي سکه 
تصوير شاه اشکاني بدون ريش و سبيل مشاهده مي شود 
که دور تا دور تصوير او را زيتون فرا گرفته است و در 
پشت سکه تصوير کماندار پوشيده مشاهده مي شود که بر 
روي آمفالوس يوناني نشسته است (جدول۱) که مي تواند 
حاکي از نماد مذهبي باشد که نشان مي دهد شاهان پارتي 
با کمک نيروي فرازميني توانسته اند بر يوناني ها تسلط يابند 

(برومند،۱۳۹۳). 
پارت نخست دو (۱۶۴-۱۲۲ ق.م) که دوره گسترش  در 
چهاردرهمي  مسکوکات  پشت  است  اشکانيان  حکومت 
فرهاد دوم، باگاسيس، اردان اول، مهرداد اول و اکثر شاهان 
اشکاني تا پايان دوره تصوير نيکه که تاج زيتون را بر سر 
 Sellwood,) (۲ تصوير) شاه مي گذارد مشاهده مي شود

 .(1980

بزرگ  ايزد  دوازده  از  يکي  آتنا  بانوي  ايزد  نماد  زيتون 
اولمپ است که طبق اساطير يوناني نماد صلح و ثروت 
مي باشد (اسميت، ۱۳۸۳: ۷). درخت زيتون سکونت گاه و 
عالمت مشخصة ماه است (کوپر، ۱۳۸۰: ۱۸۷) و معموًال 
زيتون  شاخه ي  با  صلح جو  فرمانرواي  يک  ويژگي هاي 
نشان داده مي شود (Roberts, 1998: 703). نماد زيتون 
در مسکوکات دوره سلوکي نيز مشاهده شده (تصوير ۳-

۴) و اشکانيان اين نماد را از سلوکي ها گرفته اند. مي توان 
اين تصاوير را بدين گونه تفسير کرد که اشکاني ها براي 

تصوير ٥. سکه چهاردرهمي فرهاد دوم، شاخه نخل در دست 
ايزدبانوي نيکه،مأخذ: موزه رضا عباسي، همان

تصوير ٦- سکه چهاردرهمي فرهاد چهارم، ايزدبانوي توخه در 
حال اهدا شاخه نخل به شاه، مأخذ :موزه رضا عباسي، همان.

تصوير ٧ .سکه يک درهمي مهرداد دوم، نقش نخل در پشت تصوير شاه. مأخذ: موزه بانک سپه، همان



يوناني تبارهاي  بين  خود  حکومت  بخشيدن  مشروعيت 
متصرفات شان از نمادهاي مذهبي يوناني استفاده کرده اند. 

نخل
اشکانيان از زمان مهرداد اول (۱۶۴-۱۳۲ ق.م) به گسترش 
قلمرو خود پرداختند و وارث ضرابخانه هاي سلوکيه شدند، 
در اين دوره طرح و ساختمان مسکوکات پارتي کمابيش 
از مسکوکات هلني پيروي مي کند، ولي با توجه به جزئيات 
مي توان به تفاوت هايي بين آن ها پي برد که نشان دهنده 
ظهور ملي گرايي در اين دوره است (سودايي، ۱۳۹۱: ۴۰-

۵۳ ). از جمله اين تغييرات مي توان به  استفاده از شاخه 
نخل در پشت برخي يک درهمي ها و چهاردرهمي ها اشاره 
در  و  است  شده  پذيرفته  ايراني  باورهاي  در  نخل  کرد. 
زمان هخامنشيان نيز از اين نگاره در آثار هنري استفاده 
مي کردند. استفاده از نخل را مي توان نمادي از باورهاي 
ديني و اسطوره اي ايرانيان دانست که با پيروزي هاي که 
از زمان مهرداد اول بدست آمده به صورت انتخاب آگاهانه 

بر روي مسکوکات استفاده شده است. شکل اين گياه در 
موتيف  هاي مذهبي جنبه ي تقدس دارد و به عنوان شگون، 
 :۱۳۶۶ (انصاري،  است  شده  استفاده  باروري  و  برکت 
۳۲۸-۹). نخل به سبب باروري و ثمر دهي نماد مالکيت، 
رمز سرمايه داري و آيين شاهنشاهي است (برومند، ۱۳۸۱: 
۱۸۳). نخل در پشت برخي از چهاردرهمي هاي اشکاني به 

دو گونه مشاهده مي شود: 
 گونه اول ايزدبانو نيکه، که ايزد بانوي پيروزي است نخل 

را به شاه اعطا مي کند (تصوير ۵) . 
گونه دوم توخه ايزدبانوي محافظ شهر، شاخه نخل را که 
نماد برکت محسوب مي شود پيشکش شاه مي کند (تصوير 

 .(۶
 اين تصاوير براي اولين بار در چهاردرهمي هاي مهرداد 
پشت  در  و  سلوکيه اند  ضرب  که  شده  مشاهده  اول 
زمان  تا  (۱۳۸- ۱۲۸ پ.م.)  دوم  فرهاد  چهاردرهمي هاي 
بالش يکم (۵۱-۷۷ م.) بي وقفه ضرب شده اند. با بررسي 
سکه هاي  پشت  در  نخل  شاخه  اشکاني،  يک درهمي هاي 

شکل ٨.سکه يک درهمي ارد اول، با نقش نخل در پشت سکه. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

تصوير ٩.سکه يک درهمي مهرداد دوم، تيارا با گل رزت ٨ پر. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

تصوير١٠.سکه يک درهمي ارد اول با سرپوش تيارا و نقش رزت در مرکز تيارا. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

نقوش گياهان اساطيري و مقدس در
نقوش  بر  تأکيد  با  اشکاني  هنر 

مسکوکات / ١٧٩ -١٩٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

تا   .... و  دوم  فرهاد  و  اول  ارد  دوم،  مهرداد  يک درهمي 
 Selwood,) (تصوير ۸-۷)  آخر دوره مشاهده مي شود 

 .(1980

گل نيلوفر يا رزت 
با به حکومت رسيدن مهرداد دوم (۱۲۱-۹۱ ق.م) حکومت 
اشکانيان به امپراطوري تبديل مي شود. از نظر تاريخ سياسي 
در اين دوره آنتيوخوس هفتم بر عليه اشکانيان لشگرکشي 
او (۱۲۹-۱۳۰ ق.م)  با  کشته شدن  اما سرانجام  مي کند 
پايان  ايران  در  سلوکيان  فرمانروايي  نهاوند  نزديکي  در 
مي پذيرد (بيکرمان، ۱۳۸۰: ۱۸۰-۱۸۱). با بررسي تصاوير 
مسکوکات مهرداد دوم، در سکه هاي دوران کهن سالي او 
شاهد اضافه شدن  لقب "شاه شاهان" در پشت مسکوکات 
هستيم (سلوود، ۱۳۸۰)؛ و کماندار پارتي با تير و  کمان 
بر روي صندلي و يا اورنگ شاهي نشسته است. در روي 
سکه نيز سرپوش شاه تغيير مي کند و تيارا بر سر مي گذارد 
و در مرکز تيارا نقش رزت هشت پر مشاهده مي شود که 
نمادي از خورشيد و آيين مهرپرستي است (شکل۹ -۱۰). 
اين تغييرات هم زمان است با گسترش مرزهاي غربي ايران 

که تا رود فرات را در بر مي گيرد و اين تغييرات مي تواند 
نشان دهنده تشکيل امپراطوري اشکانيان و بدست آوردن 
قدرت کامًال مستقل از حکومت سلوکي ها باشد. نقش رزت 
در تيارا ارد اول (۸۰-۷۵ ق.م)، فرهاد سوم (۸۷-۸۰ ق.م)، 
مهرداد سوم (۸۷-۵۰ ق.م)، ارد دوم (۵۵-۳۸ ق.م)، فرهاد 
چهارم (۳۸-۲ ق.م)، ونون دوم (۵۱ م) و پارتاماسپ (۱۱۶ 
م) مشاهده شده است. گل نيلوفر مظهر همه ي روشنگري ها، 
(بهمني، ۱۳۸۹:  است  تجديد حيات و جاودانگي  آفرينش، 
کاميابي،  نمادهاي مختلفي چون  بيانگر  اين گل   .(۶۸-۶۶
قدرت، حاصل خيزي زمين، صلح جهاني، عشق، رياضت و 
عبادت است. همچنين با آيين مهر نيز پيوستگي دارد (مبيني 
و شافعي، ۱۳۹۴: ۴۹). نقش گياهي نيلوفر نماد و تجلي عالئم 
مقدس مذهبي است. گل هاي چند پر روزت از ديگر نقوش 
گياهي رايج در آثار دوره هخامنشيان بشمار مي آيد. کميت 
گلبرگ  هاي اين گل مي تواند بار کيفي نيز داشته باشد. اين 
گل به صورت هاي مختلف و متنوع با برگ هاي نوک تيز يا 
قلبي شکل، يا برگ هاي کنگره اي ديده شده است که بازتاب 
نيروي زندگي بخش  کننده  بازگو  و  نماد سنتي خورشيد 
است (نامجو و فروزاني، ۱۳۹۲: ۲۸- ۲۷). اين گل  ها را گل 

تصوير ١١.سکه يک درهمي ارد اول، نقش زنبق د مرکز تيارا. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

تصوير ١٢.سکه يک درهمي سيناتروک، نقش زنبق در مرکز تيارا. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

تصوير ١٣. سکه يک درهمي ارد دوم با نقش ماه و ستاره در پشت تصوير شاه و نقش رزت در جلوي صورت شاه. مأخذ: موزه 
رضا عباسي، همان.



خورشيد هم مي نامند و مي تواند نمادي از خورشيد و مهر 
باشد (توکلي، ۱۳۸۷: ۹۶). با بررسي مسکوکات يک درهمي، 
شاه  تيارا  روي  بر  دوم  مهرداد  زمان  از  رزت  گل  نقش 
مشاهده مي شود که تا زمان ارد دوم ادامه دارد. الزم به 
ذکر است نقش گل رزت در تيارا مهرداد دوم هشت پر است 
ارد دوم،  اول، فرهاد سوم، مهرداد سوم،  ارد  تيارا  و در 
فرهاد چهارم، ونون دوم  و پارتاماسپ  شش پر مي باشد. 

زنبق
در اين دوره همراه با نقش رزت، گل زنبق نيز در تياراي 
برخي از شاهان ديده مي شود. گل زنبق يا گياه سه  شاخه 
که  است  مهر  ايزد  با  ارتباط  در  نمادين  مفاهيمي  داراي 
نشان دهنده اين است مهرپرستي در اين دوران پررنگ بوده 
 ۶۹-۹۲) سيناتروک  و  (۸۰-۷۵ق.م)  اول  ارد  تيارا  است. 
ق.م) با نقش زنبق مزين شده اند (شکل۱۱-۱۲). زنبق، گل 
نور و زندگي است. شاه  بانوي آسمان و عظمت سه سويه ي 
خدا و تثليث و نماد سلطنت است که به عنوان تثليث نرينه 

با دايره مادينه ترکيب شده است. به دليل شباهتي که به 
سرنيزه دارد مظهر نيروي مذکر و نظامي است. در فرهنگ 
اساطيري ايران از دوران  هاي پيش از تاريخ، گياهان سه 
 شاخه يا سه  گل نماد رمزي مواضع سه  گانة خورشيد در 
آسمان بوده است که پس از طلوع بامدادي از خاوران، به 
هنگام ظهر در ميانه ي آسمان به اوج نيم  روزي مي رسد 
و سپس در باختر غروب مي کند (پرهام، ۱۳۷۸: ۴۵). گل 
زنبق به احتمال زياد ميراث کيش مهر است که براي طلوع و 
غروب و اوج نيم روزي خورشيد اهميت روزي خاص قائل 

بوده است (همان: ۴۶). زنبق نماد قدرت و سلطنت است. 

انار
بر  -۱۰۵م)  ق.م   ۵۰) اشکانيان  حکومت  مياني  دوره  در 
روي مسکوکات يک درهمي نمادهاي مذهبي به صورت ماه، 
ستاره، گل رزت و پرنده اي که حلقه سلطنت بر منقار دارد 
مشاهده مي شود و بر پشت مسکوکات چهاردرهمي نقش 
نخل و تاج گل زيتون مشاهده مي شود (شکل۱۳-۱۴) و 

تصوير ١٥.سکه برنزي ارد سوم با نقش انار. مأخذ: موزه بانک سپه، همان.

تصوير ١٦.سکه برنزي گودرز دوم با نقش انار. مأخذ: موزه بانک سپه، همان.

تصوير ١٤.سکه چهاردرهمي ارد دوم با نقش نخل در پشت سکه. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان.

نقوش گياهان اساطيري و مقدس در
نقوش  بر  تأکيد  با  اشکاني  هنر 

مسکوکات / ١٧٩ -١٩٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

نمادهاي گياهي مانند انگور، انار و گندم بر سکه  هاي برنزي 
پديدار مي شوند که نماينده ي ايزدبانو آناهيتا است.

انار از نمادهاي ريشه دوانده در آيين زرتشتي به شمار 
مي آيد که همراه با بلوط زينت بخش شماري از سکه هاي 
برنزي دوره اشکاني هستند، که مي تواند نشان دهنده رواج 
مهرپرستي باشد. بنابراين مي توان اين گونه بيان کرد که 
در سده ي مياني دوره ي اشکاني (۵۰ ق.م ۵۱ م)، پرستش 
ايزدبانو آناهيتا و دين زرتشتي جان مي گيرد و به موازات 
مهرپرستي به حيات خود ادامه مي دهد. انار در دين مزديسنا 
از درختان مينوي و از عناصر مقدس و خجسته به شمار مي رود 
و زرتشتيان شاخه و ميوه آن را در مناسک و آيين هاي ديني 
خود بکار مي برند. برسمي که زرتشتيان در آيين هاي عبادي به 
دست مي گيرند بنابر متون متأخر زرتشتي از ترکه درختان انار 
است که معموالً در آتشکده ها مي کاشتند. درخت انار و برسم 
فراهم آمده از ترکه هاي انار را مؤنث مي دانستند و در آن رمز و 
نشانه جاودانگي و باروري نهفته است (اوشيدري، ۱۳۷۱: ۱۲۸). 
نقش انار نماد گياهي آناهيتا است (چهري، ۱۳۸۶) و دانه هاي 
متعدد که در پوست سفتي نگهداري مي شوند نماد پرباري و 

برکت است (احمدي، ۱۳۹۱). به طور کلي مي توان انار را نماد 
پاک دامني، تقدس، برکت و حاصل خيزي دانست. نقش آن بر 
روي دو سکة برنزي از ارد سوم (۴-۷ م.) و گودرز دوم (۴۵-

۵۱ م) مشاهده مي شود (تصوير ۱۶-۱۵).

بلوط
درخت بلوط درختي تنومند و ديرزي و نماد قدرت، پيروزي 
و عهد و پيمان است (وارنر، ۱۳۸۶: ۵۸۰-۵۷۹). نقش بلوط 
بر پشت سکة برنزي فرهاد چهارم مشاهده شده است که 

احتماال با باورهاي زرتشتي مرتبط است (شکل۱۷). 

گندم
گندم نماد  زندگي و حيات است (شواليه و گربران، ۱۳۷۹: 
فرهاد  سوم،  اردوان  برنزي  مسکوکات  در   .(۷۵۵  -۷۵۸
چهارم نقش گندم مشاهده مي شود. در پشت سکه اردوان 
سوم نقش ”سر گاو در کنار خوشه ي گندم“ قريب به يقين 
صحنه اي مربوط به آيين مهرپرستي را نشان مي دهد، در 
صحنة گاوکشي ايزد مهر، از محل زخم گاو سه خوشه ي 

تصوير ١٧ . سکه برنزي فرهاد چهارم با نقش بلوط. مأخذ: موزه بانک سپه، همان.

تصوير ١٨.سکه برنزي اردوان سوم با نقش گندم و سر اسب در پشت سکه. مأخذ: موزه بانک سپه، همان

تصوير ١٩.سکه برنزي فرهاد چهارم با نقش گندم و سر گاو. مأخذ: موزه بانک سپه، همان.



گندم تاک مي رويد (کومون، ۱۳۸۶: ۶۸). نقش گندم در کنار 
اسب بر سکه ي برنزي از فرهاد چهارم و نيز نقش يک سر 
اسب در ميان قابي از خوشه ي گندم بر سکه ي برنزي از 
اردوان سوم (تصوير ۱۸-۱۹-۲۰) مشاهده مي شود که آن 
را مي توان به ايزدبانو آناهيتا نسبت داد (جعفري، ۱۳۸۲: 

.(۵۵

انگور، تاک و پيچک
در ايران باستان انگور در آيين مهرپرستي، مقدس و نماد 
ايراني،  کهن  افسانه هاي  و  اساطير  در  است.  بوده  برکت 
در  و  آفريد  خداوند  که  است  گاوي  خوِن  حاصل  انگور 
حمله ي اهريمن کشته شد. در افسانه ها آمده است که در 
محل کشته شدن اين گاو پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده 
آمد  پديد  انگور  او  خون  از  و  روييد  دارويي  گياه  گونه 
(واشقاني فراهاني، ۱۳۸۹: ۲۴۳، وارنر، ۱۳۸۶: ۳۶۷). عالوه 
بر ميوه ي انگور، تاک نيز داراي مفاهيم نمادين و مقدس 
بوده است. درخت تاک گاهي در مکان ها و آثار باقي مانده 
با درخت پيچک به يک معني و مفهوم استفاده شده است. 
تاک، درخت انگور و يا پيچک با  قوه ي حيات و الوهيت 
ارتباط دارد (وارنر، ۱۳۸۶: ۵۸۹). همچنين نماد باروري و 
فراواني و داراي نيروي مقدس جاودانه نيز مي باشد (نديم، 
۱۳۸۶). پشت سکه هاي برنزي مهرداد دوم، فرهاد چهارم 
و ارد سوم (تصوير  ۲۱-۲۲-۲۳) تصوير انگور مشاهده 

مي شود. 
گياهي  نقوش  م)   ۲۲۴- (۱۰۵م  اشکاني  متاخر  دوره  در 
محدود به نخلي مي شوند که يا به نشان پيروزي در دست 
نيکه است (تصوير ۱۶) و يا به نشان برکت  بخشي در دست 
توخه (تصوير ۲۴). نقش نگاره ي گياهي نخل در سکه  هاي 

دوره پاياني اشکاني مي تواند نشان از رواج دين زرتشتي 
باشد و انتخاب آگاهانه نماد مذهبي رايج در بين شاهان 

اشکاني اين دوره در کنار ايزدان يوناني است (شکل۲۵).

تحليل داده ها
در تاريخ اديان، اساطير و نماد از تداوم خاصي برخوردارند 
و بر مبناي ساختارهاي مشابه پيش مي روند. زبان نمادها 
به عنوان يک زبان جهاني و قابل فهم براي تمام افراد بشر، 
با عملکردي  ايجاد وحدت و حذف کثرت دارد و  به  ميل 
ارتباط  انسان  بيرون  دنياي  دنياي درون و  ميان  تربيتي 
برقرار مي کند (زمردي، ۱۳۸۷ : ۱۵). نمادگرايي هنري است 
يا حاالت نامشهود و ناشناخته اي که  بيان واقعيت  براي 
به کمک آن مي توان به رمز و راز هستي پي برد. گروتر 
با  سمانتيکي  است  عالمتي  نماد  مي نويسد:  نماد  درباره 
قابليت تحليل معنايي؛ يعني عالمتي قابل درک معنوي که 
محتوايي فراتر از تأثيرات آني دارد و وسيله اي براي عينيت 
بخشيدن صوري به يک محتوي ذهني است (گروتر، ۱۳۸۶: 
۵۱۰) و اسطوره مانند يک زبان نمادين مهم ترين رسالتش 
و  ديگر  ويژگي  است.  ارتباطي  فرايند  يک  در  معنا  انتقال 
مهم اساطير وجه قدسي بودن آن هاست (کاسيرز، ۱۳۷۷). 
سبب  به  اساطيري  روايت هاي  مي کند  بيان  مالينوفسکي 
معنادار بودن و وجه قدسي بودن، توانايي انتقال معنايي 
که حامل آن هستند را بر افراد داشته و مي توانند آن ها را 
به کنش وا دارند. او  همچنين بر قدرت اجتماعي اسطوره 
تأکيد دارد (مالينوفسکي و برونيسالو، ۱۳۸۱: ۱۵۱). الياده، 
توجه  و  مي داند  دين  خميرمايه  و  جوهر  را  اسطوره ها 
خود را به جلوه هاي باستاني ديني معطوف مي کند. او اين 
جلوه ها را امري قدسي مي داند و نماد را ابزاري ارتباطي 

اسب.  و  گندم  نقش  با  فرهاد چهارم  برنزي  تصوير ٢٠.سکه 
مأخذ: موزه بانک سپه، همان.

تصوير ٢١.سکه برنزي مهرداد دوم با نقش انگور. مأخذ: موزه 
بانک سپه، همان.

تصوير ٢٢.سکه برنزي ارد سوم با نقش انگور. مأخذ: موزه بانک سپه، همان

نقوش گياهان اساطيري و مقدس در
نقوش  بر  تأکيد  با  اشکاني  هنر 

مسکوکات / ١٧٩ -١٩٥ 
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مأخذ:  انگور.  نقش  با  چهارم  فرهاد  برنزي  ٢٣.سکه  تصوير 
موزه بانک سپه، همان.

تصوير ٢٤.سکه يک درهمي ونون اول، در پشت سکه نيکه نخلي 
را در دست دارد. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان

تصوير ٢٥.سکه چهاردرهمي اردوان دوم، توخه در حال اهدا شاخه نخل به شاه. مأخذ: موزه رضا عباسي، همان

تصوير ٢٦.نمونه هايي از مسکوکات چهاردرهمي و يک درهمي اشکاني با نقش نخل. مأخذ: موزه رضا عباسي



بين انسان با موجودات متعالي بر مي شمرد و بهترين راه 
درک نمادپردازي ديني را  پژوهش در اديان و مذاهب با 
او   .(۴۱۸-۴۱۷:  ۱۳۷۹ (الياده،  مي داند  قوم شناسي  نگاه 
خصوصيات نمادهاي ديني را اين گونه بيان کرده است: ۱- 
نمادهاي ديني کيفيتي از واقعيت يا ساختار جهان را آشکار 
مي کنند.۲- نمادها همواره ديني اند. ۳- نمادهاي ديني داراي 
چندين معني هستند (Eliadeh,1959: 98-102). حال به 
سبب سياليت معنا در اساطير، بر حسب شرايط اجتماعي 
از نظام هاي نمادين براي تفسير نقوش استفاده  مي توان 
نمود. يونگ (۱۳۵۲) در مورد نماد مي نويسد: آنچه ما نماد 
مي خوانيم، يک واژه، يک نام يا يک تصوير است که حتي 
وقتي در زندگي روزمره با آن آشنا مي شويم، بار مفاهيمي 
را در برمي گيرد که بر معاني قراردادي و واضح آن اشاره 
مي شود. نمادها به دو صورت آگاهانه و ناآگاهانه به وجود 

مي آيند. عوامل بيروني در ايجاد نمادهاي آگاهانه و عوامل 
دروني در نمادهايي که ناآگاهانه مؤثر هستند. زماني که 
انسان به درک حقايق فراسوي خرد دست مي يابد براي بيان 
معرفت خويش ناگزير است از نماد استفاده کند. همان طور 
که يونگ مي گويد: از آنجا که چيزهاي بي شماري فراسوي 
حد ادراک ما وجود دارد، پيوسته ناگزير مي شويم به ياري 
اصطالحات نمادين برداشت هايي از آن ها ارائه بدهيم که نه 
مي توانيم تعريف شان کنيم و نه به درستي آن ها را بفهميم 
و درست به همين سبب است که اديان از زباني نمادين بهره 
مي گيرند و خود را با نمايه ها تعريف مي کنند و نمادها را 
آگاهانه ايجاد مي کنند. نمادهايي که آگاهانه و خودانگيخته 
به وجود مي آيند بيشتر در رؤياها و حاالت (کشف و شهود) 
ايجاد مي شوند و نمادهايي که ريشه در کهن ترين باورهاي 
از  تأثيرات کهن الگوها هستند،  نمايانگر  و  دارند  انسان ها 
ژرفاي ناخودآگاه سر بر مي کشند و بيانگر حاالت روحي 
و چگونگي ارتباط خود آگاه با ناخودآگاه هستند (يونگ، 
۱۳۸۲). در ادامه بر اساس مباحث ديني و اسطوره ها به 
اشکاني  مسکوکات  در  موجود  گياهي  نگاره هاي  تحليل 

مي پردازيم. 
و  درختان  گياهان،  ديرباز،  از  باستان  ايران  فرهنگ  در 
رستني ها مورد احترام بودند و جايگاه مقدس و اسطوره اي 
از  يک  هر  است  آمده  بندهش  چهارم  بند  در  داشته اند. 
امشاسپندان عهده دار يک آفريده مادي است و محافظت از 
گياه بر عهده امرداد مي باشد (بهار، ۱۳۸۰: ۶۵)، در اوستا 
گياه به عنوان نگهدارنده مردم تن پاک، حيوانات و جانوران 
و سرزمين معرفي شده است و به گياهاني اشاره شده که 
به فرمان اهورامزدا عمل مي کنند (دوستخواه، ۱۳۴۳ : ۲۳۹-

۳۱۳). در اين بين به انگور، انار، درخت خرما و برسم بيشتر 
اهميت داده شده زيرا ريشه در باورهاي ديني و اسطوره اي 
داشتند (طبائيان، ۱۳۸۸: ۳۲۱، مبيني و شافعي، ۱۳۹۴: ۴۹). 
از دين اشکانيان اطالع دقيقي در دست نيست و اطالعات 
ما در اين مورد ناقص است. با وجود اين برخي محققان 
در اين مورد اظهار نظرات متعددي نموده اند. عده اي چون 
اعتمادالسلطنه معتقد است اشکانيان زماني که با سکاها 
همسايه بودند، آفتاب، ماه و ستارگان را مي پرستيدند و 
چون با پارس ها درآميختند اهورامزدا را ستايش نمودند و 
وقتي با سلوکي ها و يوناني ها ارتباط پيدا کردند ارباب انواع 
را پرستش مي نمودند و بدين ترتيب دين اوليه اشکاني ها 
پرستش خدايان متعدد است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۷۱: ۲۴۴). 
برخي ديگر اظهار داشته اند اشکانيان به مهر و ناهيد نيز 
اعتقاد داشتند (کالج،۱۳۸۸: ۱۱۹، ميرسعيدي، ۱۳۸۷: ۱۱۴ 
بنونيست، ۱۳۷۷: ۳۸ )، همچنين آيين مزدايي در اين دوره 
رواج داشته است و اهورامزدا پرستش مي شد (دياکونف، 
۱۳۸۳: ۶۳،۷۵و ۸۳). در سفال نبشته هاي بدست آمده از شهر 
نسا اسامي ايزدان آريايي (هرمزد، مهر، آناهيد و خورشيد) 
مشاهده  آتنا  هرا،  زئوس،  مانند  يوناني  ايزدان  با  همراه 

نقش  با  برنزي  و  يک درهمي  سکه هاي  از  .برخي   ٢٧ تصوير 
رزت. مأخذ: موزه رضا عباسي

نقوش گياهان اساطيري و مقدس در
نقوش  بر  تأکيد  با  اشکاني  هنر 

مسکوکات / ١٧٩ -١٩٥ 
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داراي نقش نخل (تصوير ۲۶)، پانزده سکه چهاردرهمي، 
يک درهمي و برنزي داراي نقش رزت (تصوير ۲۷ )، دو 
سکه چهاردرهمي و يک درهمي نقش زنبق مي باشند و در 
بين مسکوکات برنزي نقش انگور در هفت سکه، گندم در 
سه سکه، نقش انار در دو سکه و بلوط در يک سکه قابل 

مشاهده است (جدول ۲).
براي  الياده  که  ويژگي هايي  گرفتن  نظر  در  با  حال 
کنيم  بيان  است مي توانيم  گرفته  نظر  در  ديني  نمادهاي 
با توجه به مفاهيم نگاره هاي گياهي موجود بر روي و 
آفرينشي  نمادهاي  آن ها جزو  اشکاني  پشت مسکوکات 
نگاره ها  اين  که  اين  به  توجه  با  و  مي شوند  محسوب 
نيز مشاهده مي شوند  آثار هنري دوره هخامنشيان  در 
بوده اند.  مذهبي  همواره  نمادها  اين  کرد  بيان  مي توان 
نگاره نخل و رزت نمادي از دين زرتشت و بلوط و زنبق 
نمادي از مهرپرستي و انار و گندم نمادي از ايزدبانوي 
معنا  چندين  داراي  نگاره ها  از  کدام  هر  و  است  آناهيتا 
مي باشند (جدول ۳). در انتها مي توان بيان کرد در دوره 
اشکانيان آيين زرتشتي در اين دوره آميخته با پرستش 

مهر و آناهيتا بوده است.

مي شود که نشان دهنده رواج فرهنگ زرتشتي در بين ايشان 
است (قريشي، ۱۳۸۹: ۲۳۷). آنان از ديرباز به اصول تفکر 
دوگانگي مزدايي گرايش داشته اند و در نيمه اول و يا دوم 
ق.م. پيرو آيين مزدايي بوده اند (ورستنديگ، ۱۳۸۷: ۲۲). 
البته کالج معتقد است اشکانيان هرگز آيين زرتشتي را به 
طور کامل نپذيرفته اند و ساسانيان نيز آن ها را زرتشتي 
نمي دانستند اما گويا به مزداپرستي گرايش داشتند (کالج، 
۱۳۸۸: ۱۱۸). سرفراز در اين زمينه معتقد است در زمان 
پارت ها مغان در سراسر ايران آيين هاي پرستش را، چه 
و  اهورامزدا  تا  گرفته  مزديسنا  دين  از  نو،  و چه   کهنه 
آيين هاي کهن آريايي و زرتشتي که در حال رشد و تکوين 
بوده بر پا مي داشتند (سرفراز، ۱۳۸۹: ۲۰۸). با بررسي 
هشتاد سکه از شاهان مختلف دوره اشکاني هشت نگاره 
گياهي بر روي اين مسکوکات مشاهده شده: نقش زيتون 
در دور تا دور مسکوکات چهاردرهمي و يک درهمي از 
ابتدا تا آخر دوره مشاهده مي شود و بر روي و پشت هر 
هشتاد سکه قابل مشاهده است. در بين اين هشتاد نمونه، 
بيست و هشت سکه چهاردرهمي داراي نقش تاج زيتون، 
برنزي  و  يک درهمي  چهاردرهمي،  سکه  دو  و  بيست 

جدول ٢. جامعة  آماري نگاره هاي گياهي شناسايي شده در مسکوکات اشکاني. مأخذ: نگارندگان

تعدادبرنزييک درهميچهاردرهمينگاره هاي گياهي

نقش زيتون دور تا دور 
مسکوکات

**۸۰

۲۸--*حلقه (تاج) زيتون

۲۲***نخل

۱۵***رزت

۲***زنبق

۷*--انگور

۳*--گندم

۲*--انار

۱*--بلوط



آرايه هاي 
گياهي

تصويرمفهوم نقوشآناهيتامهرپرستيزرتشتي

*نخل
شگون، باروري، مالکيت 

و سلطنت
 (انصاري، ۱۳۶۶: 

.(۹-۳۲۸

**رزت
مظهر آفرينش، باروري، 

تجديد حيات، صلح و 
عشق

مظهر قدرت و سلطنت *زنبق
(پرهام، ۱۳۷۸)

**انگور
مظهربرکت، باروري، 

فراواني، حيات و 
الوهيت

 (وارنر، ۱۳۸۶: ۵۸۹)

***انار
مظهر 

جاودانگي،باروري، 
تقدس، پاک دامني 
(اوشيدري، ۱۳۷۱)

مظهر قدرت و پيروزي *بلوط
(وارنر، ۱۳۸۶)

**گندم
مظهر زندگي، حيات
(شواليه و گربران 

(۱۳۷۹)

جدول ٣. نمادهاي گياهي و مفاهيم آنان مأخذ: نگارندگان

نقوش گياهان اساطيري و مقدس در
نقوش  بر  تأکيد  با  اشکاني  هنر 

مسکوکات / ١٧٩ -١٩٥ 
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نتيجه
نقوش گياهي سکه  هاي اشکاني، داراي مفاهيم اساطيري خاص خود هستند. با بررسي هاي انجام شده بر 
روي هشتاد سکه ي اشکاني موجود در مخزن موزه رضا عباسي، موزه بانک سپه و تماشاگه پول، هشت 
نوع نگاره گياهي شناسايي شدند که به ترتيب فراواني شامل زيتون، نخل، رزت، زنبق، انگور، گندم، انار و 
بلوط مي شود که در اين ميان نقش زيتون، نخل، رزت و زنبق بر روي مسکوکات چهاردرهمي، يک درهمي 
و برنزي و نقوش انگور، گندم، انار و بلوط فقط در مسکوکات برنزي مشاهده مي شود. نگاره هاي گياهي 
منقور بر سکه  هاي اشکاني هر کدام داراي مفاهيم نمادين خاصي هستند که در بستر مذهبي و آييني خود 
معنا مي شوند. نگاره گياهي زيتون نمادي از پيروزي در باورهاي يوناني است که وارد هنر دوره اشکاني 
شده است و نگاره هاي نخل، گل روزت، زنبق و بلوط نمادهايي از مهرپرستي و در ارتباط با ايزد مهر 
مي باشند که در آثار هنري هخامنشيان نيز استفاده مي شده است. نگاره گندم و انار از نمادهاي آناهيتا، 
ايزد مورد پرستش و احترام دين زرتشتي هستند. حضور هر کدام از اين نشانه هاي گياهي بر سکه  هاي 
اشکاني نمادي از مشروعيت حکومت و مورد حمايت بودن آن شاه از جانب ايزد مورد پرستش را نشان 
مي دهد. در نهايت با توجه به منابع مکتوب و مسکوکات اين دوره مي توان اين گونه بيان کرد، مسکوکات 
ضرب شده اشکاني در ابتدا بيشتر به سکه هاي سلوکي شباهت دارد ولي با به قدرت رسيدن و گسترش 
حکومت شان در منطقه نوعي روح خود باوري و برگشت به هويت ملي – ايراني در بين آن ها مشاهده 
مي گردد و آگاهانه از نمادهاي ايراني بر روي و پشت مسکوکات استفاده شده است. در اين دوره به تدريج 
به بازيابي دين زرتشتي پرداختند که بارقه هاي آن در پارس همچنان وجود داشت. بنابر منابع مکتوب 
آيين زرتشتي در اين دوره آميخته با عقايد ديگر است و بيشتر به صورت تثليث ايزدان (مهر- آناهيتا- 
اورمزد) مشاهده مي شود و با بررسي مسکوکات آن ها اين موضوع تأييد مي گردد که از نمادهاي گياهي 
زرتشتي، مهرپرستي و آناهيتا استفاده شده است. در خصوص نمادها مربوط به يوناني ها مي توان بيان 
کرد اشکانيان در ابتدا براي جذب يوناني ها و مشروعيت بخشيدن به حکومت شان از نمادها و عالئم آن ها 
استفاده مي کردند و به مرور زمان که قدرت گرفتند سعي بر استفاده از نگاره هاي مذهبي ايراني گرفتند.  از 
زمان مهرداد اول با گسترش و تثبيت حکومت اشکاني ها در پشت مسکوکات چهاردرهمي همراه با اساطير 
يوناني از نقش نخل استفاده مي کنند که تا انتها دوره اين نقش را مي توان در پشت چهاردرهمي ها و در 

پشت يک درهمي ها به صورت مجزا مي توان مشاهده کرد.
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far, no independent source has studied them.  The questions of this research are:   1.What are the 

most important plant drawings used on Parthian coins? 2.Is it possible to understand the religious 

beliefs of this period from the plant symbols?  In terms of the research method, this research 

has described and analyzed the drawings and symbols by using the fieldwork and library-based 

method. At first, two hundred and fifty coins in the repository of the Reza Abbasi Museum were 

examined and studied. These coins were purchased from individuals and collectors in the years 

before the 1979 Revolution and among them, one hundred and thirty coins had plant drawings. 

The research also referred to the coins of museums of Sepah Bank and Money Museum with 

two samples of coins of Arsaces I and II belonging to the Money Museum, and bronze coins 

with plant images belonging to the Sepah Bank Museum. Due to the limitations of museums 

regarding photography and providing photographs to the authors, eighty coins were selected for 

study; sixty- five of which were Tetradrachms and Drachmas while fifteen coins were Bronze, 

which had been designed in Photoshop and Corel softwares. In order to conduct library studies 

and to identify the Parthian kings, the Sellwood catalog of Parthian coins has been used. Thus, 

at first, the plant motifs, which were used in Parthian coins, were identified. Then, by collecting 

information through library research, and relying on the symbolic approach, plant drawings were 

studied and checked in order to provide a comprehensive interpretation about plant symbols 

which were used on Parthian coins, as well as their function and place in the myths, beliefs, and 

rituals of this period.

The results of this study show that the plant motifs which were used in the Parthian period, 

include palms, olives, rosettes, grapes, wheat, pomegranates, lilies and oaks.  The motifs of palm, 

olive, rosette and lilies can be seen in the Tetradrachm and Drachma coins of the Parthian kings, 

while the motifs of grapes, wheat, pomegranate and oak can be seen in the Bronze coins, and 

according to symbolic issues, it can be said that these arrays are related to Zoroastrian, Mithraic 

and Anahita’s religions. In the Parthian period, Zoroastrianism is mixed with other beliefs, which 

is seen as the trinity of the gods of Mehr, Anahita and Ormazd, which ultimately indicates the 

religious tolerance in this period.

Keywords: Symbolism, Coins, Parthian, Plants Ornaments
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Coins represent important objects of our cultural heritage and are usually of high artistic and 

cultural value. The archaeological issue concerns questions in relation to the iconography, dating, 

provenance, and technology of production or authenticity. So, the symbols on the coins are the most 

important guide for researchers in recognizing religious beliefs with religious opinions and beliefs 

in different historical periods. Myths have played a major role in the culture and art of every nation 

for a long time and they have had various usages in different eras and have been manifested in the 

narrative stories or visual symbols from the heart of the religions, beliefs, and art of any nation. 

Plant motifs have a special place in Iranian thought from the past, which have been sanctified as 

symbols and myths in Eastern cultures and have been associated with ancient rituals. Numismatics 

is an auxiliary source for recognizing political and economic issues and for explaining historical 

periods from which there is limited information about them in written sources. In fact, in some 

cases, the design on coins is the only source that provides significant information for researchers, 

about the political, cultural, social, and religious structures of a historical period. Therefore, it is 

an important source in historical studies and art history. While other sources, especially written 

sources, do not have the information on these coins. Despite the importance of coins as first-rate 

sources, the knowledge of numismatics from the Parthian period is very incomplete, compared 

to other periods in the history of Iran, and studies on coins from this period are more about the 

identification of kings and political history, and less about the subject of religion. The symbols on 

the coins are the most important guide for researchers to recognize religious beliefs and opinions in 

different historical periods. In the culture of ancient Iran, plants and trees have been respected for 

a long time. According to the many designs found on seals, beddings, pottery, etc., it can be seen 

that some plants had a sacred and mythical place and a particular plant had high importance and 

status based on religious and ritual beliefs in different historical periods. The main purposes of this 

field research is to identify plant symbols by emphasizing the patterns engraved on Parthian coins, 

and to try to study, re-read and interpret plant images in order to identify their place in the religious 

and mythological beliefs of this period. The main issue in this study is the lack of resources and so 


