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 باختری یونانی سکه ومطالعه پژوهش

 "سکه ای از اوکراتید موردی مطالعه"

 

 ابوطالب مقسم

 اشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.واحد کازرون. دانشگاه آزاد اسالمی. کازرون. ایرانب

moghassem@yahoo.com 
 

 مسلم رضایی

 اسالمی. کازرون. ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. واحد کازرون. دانشگاه آزاد 

 

 کلیات پژوهش

مرو حاکمیتی ایران بوده است و پس از اضمحالل حکومت هخامنشی به دست منطقه افغانستان در عصر هخامنشی، جزو قل

اسکندر این منطقه توسط افرادی که به تایید او می رسید اداره می شد، اما پس از مرگ ناگهانی اسکندر در بابل، این منطقه 

و  نداشتند حکومت سلوکی را راد معین حکومت سلوکی اداره یافت تا این که، والیان دیگر تمایلی به گردن نهادن بهتوسط اف

شورش نمودند که شاهان سلوکی طی جنگ هایی که با این والیان خود سر نمودند باالخره آنان را به رسمیت شناختند، اما این 

مسله پایان تاریخ این منطقه نیست چرا که والیان با اینکه خود با شورش توانستند به حکومت برسند خود شورشیان داشتند که 

یان ه حکومتی آنان را محدود می کردند به عبارت دیگر حکومت در منطقه باختر توسط شورشیا حیط آنان را از حکومت خلع 

 .داری نداشت دست به دست می شد و ثبات پای

دانش سکه شناسی اطالعات عمده ای از وضعیت قلمرو حکومت یونانی باختری در آسیای مرکزی ارایه می دهد و در حقیقت 

ی تواند با مطالعه سکه ها، امکان بازسازی رئوس کلی تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بایستی گفت که محقق یا پژوهشگر م

فرهنگی و دینی این حوزه را فراهم کند. سکه های یونانی باختر، مانند سکه های سلوکی به صورت نقره ضرب شده اند. سکه های 

سکه های سلطنتی بوده که با الگو برداری از سایر سکه  طال تنها در موارد استثنایی ضرب می شده است. این سکه ها منحصر به

های متداول ضرب می شده اند، حتی سکه های مفرغی که در دادو ستدهای معمولی کاربرد داشتند از این روال مستثنی نبوده 

 (.202: 2931اند)علی محمدی، باستانی، 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:moghassem@yahoo.com
mailto:moghassem@yahoo.com
http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

2 

 

 

 

ات رسانیده است. نقش موجود بر سکه های او جالب توجه و فرزندانش وجود آنان را به اثب اوکراتید بدست آمده از سکه های

است، لذا بر آن شدیم تا نقوش موجود بر سکه اوکراتید مورد پژوهش قرار دهیم و در این مطالعه به دنبال پاسخی مناسب به این 

 سوال هستیم که :

 کراتید از نقش موجود بر پشت سکه چه بوده است؟وهدف ا

راتید از نقش موجود بر پشت سکه را می توان با توجه به سواران)سرباز(، آالت جنگی)نیزه( و فرضیه ما چنین است: هدف اک

 حالت تهاجمی اسبان، توسعه طلبانه دانست.

 پیشینه پژوهشی

 در باب سکه اوکراتید منابعی موجود است که به شرح زیر است:

 یوسف افتخاری –کتاب سکه های باختر 

 مطالبی به صورت پراکنده به نگارش در آمده است.در کتاب تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان 

و همچنین مقاله ای توسط نعمت اله علی محمدی و محرم باستانی  تحت عنوان روند ضرب سکه در حکومت یونانی باختر از ابتدا 

به چاپ رسیده است.  منابع خارجی نیز به شرح زیر  2932در سال 1اره تا سقوط مجله مطالعات باستان شناسی دوره پنجم ، شم

 است:
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 مقدمه

(، که 1: 2932سکه شناسی دانش مطالعه یا گرداوری پول شامل سکه، پول کاغذی، ژتون و دیگر ابزار های دادوستد است)برومند:

(. سکه شناسی بخش مهم علم باستان شناسی 21: 2930گفته می شود)شهبازی فراهانی: (Numismatique)به زبان فرانسه

(، و نمونه در خور توجهی از کاربرد مطالعات بین رشته ای به شمار می رود و بخشی از مطالعات 9: 2932است)سرفراز و آورزمانی:

عنوان دانش مرتبط مکمل سکه شناسی مورد  در حوزه نشانه شناسی، زبان شناسی، گاهشماری، جغرافی، شیمی و فیزیک به

 (.1: 2932توجه قرار گرفته است)برومند: 

اما، شواهد سکه شناسی بی ابهام نیست. پس بهره گیری از سکه شناسی در بازسازی تاریخ باید با احتیاط فراوان تلقی شود)فرای: 

یر قابل اعتماد و یا ناچیز بنماییم. به عکس سکه (. این به آن معنی نیست که بخواهیم کار سکه شناسان را غ6-132: 2931

گواهانی هستند که از آن زمان ها برای ما مانده اند و کار سکه شناسان بر پایه منطقی علمی با احتیاط و استنتاج پیش رفته است 

تی ثابت نشده و آزمایشی ولی به علت فقدان فوق العاده منابع کتبی تاریخی که بع این ترتیب ساخته اند استنباطات آنها فرضیا

 (.   172-1: 2936است)فرای: 

 تعریف سکه

واژه سکه در زبان پارسی معانی متعددی دارد از جمله: آلت ضرب پول، پول فلزی ضرب شده، میخ دوم و دینار، راه راست و 

طرف دولت ها به شکل و هموار، همچنین سکه، تکه فلزی است، معموال به شکل قرصی از طال، نیکل، مس و آلومینیوم که از 

: 2936اندازه معین ضرب می شود و دولت ارزش آن را تثبیت می نماید و به عنوان پول به جریان می اندازد ) شهبازی فراهانی، 

29 .) 

تکه فلزی است، معموال قرصی از طال، نقره، نیکل، مس، آلومینیوم  "بر طبق دایره المعارف فارسی ) غالمحسین مصاحب ( سکه 

از طرف دولت ها با شکل و اندازه ای معین ضرب می شود و دولت ارزش آن را ضمانت می کند و به عنوان پول به جریان می که 

 (. 2اندازد ) مصاحب ج 

بیانی می نویسد: سکه عبارت است از یک قطعه فلز به وزن معین که روی آن عالمت رسمی و یا حکومتی که عیار و وزن آن را 

 (. 23: 2933ش شده است)بیانی،تعهد می کند منقو

طباطبایی در تعریف سکه چنین می نویسد: سکه اثر مهری است که بر قطعات مختلف فلزات به وسیله سر سکه ) قالب منفی از 

 (. 271: 2972فلز محکم مانند آهن ( حکاکی شده و با فشار اهرم یا چکش نشانده می شده است )ترابی طباطبایی، 

که، تکه فلزی است، معموال قرصی از طال، نقره، نیکل، مس، آلومینیوم که از طرف دولت ها به شکل و مشیری معتقد است: س

 (21: 2930)شهبازی فراهانی:اندازه معین ضرب می شود

عبدی می نویسد: سکه قطعه ای معوال گرد و فلزی است که وزن استاندارد دارد و غالبا به دست حکومت ها به تعداد بسیار زیاد 

 ( 10: 2932ضرب می شود)عبدی، 
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 باختری -طبقه بندی سکه های یونانی

وضوع طبقه بندی سکه های یونانی طبقه بندی سکه ها یکی از مراحل پیش از مطالعه و پژوهش سکه ها به شمار می رود. اما، م

کامال حل نشده است. گاهی این سکه ها )را که بر پایه وزن آتنی هستند( در طبقه یونانی و باختری و آنها را که بر پایه ورزن 

سبک تر هندی هستند در طبقه هندوباختری می گذارند. طبقه بندی دیگر بر اساس نقش آنها و نوشته های آنهاست)که تنها 

انی باشند یا خروشتی همراه باشد( یا بر پایه شیوه ضرب آنها یا نقش خدایانی که بر پشت آنها یا نام و نشان پادشاهانی که آنها یون

(. تارن سکه های باختری را  بر حسب شباهت صورت هایی که بر آنها نقش کرده اند مرتب 296: 2936ضرب کرده اند)فرای،  را

به پشت سکه ها توجه دارد. اگر پشت نقش پاالس آثنا باشد آن سکه ها را باهم به گونه  Narainمی کند در صورتی که ناراین

مونوگرام ها یا نشان های کسان را طبقه بندی کرده و از آنها نتیجه گیری می  Simonettaای مربوط می دانست. سیمونتا 

 (.17رن)همان: یشتر به هم مانند است تا نتایج تابکند. نتایج این هر سه روش یکسان نیست. اما نتایج ناراین و سیمونتا 

اما افتخاری معتقد است: مرکز باختر شهر بلخ بود که قبل و بعد از حکومت دولت باختری جزئی از سرزمین ایران بوده است. بلخ 

یکی از اصلی ترین که در حال حاضر در افغانستان واقع شده است، در دوره هخامنشی یک ساتراپی ایران و در دوره ی ساسانی 

ی ایران باستان و نه هیچ سرزمین دیگری دسته ضرابخانه ها بود. پس اگر قرار بر بررسی این سکه ها باشند آنها را باید در سکه ها

بندی نمود. شوربختانه گروهی از نویسندگان و سکه شناسان خارجی این سکه ها را به بهانه این که برخی حاکمان که مدت ها 

زمین های شرقی این حکومت کرده و توانسته بودند قسمت هایی از هند را تحت سلطه ی خود در آورند به ضرب سکه بعد به 

، 2939هندی پرداختند، سکه های باختری را تحت سکه های هند دسته بندی می کنند!)افتخاری،  -های دو زبانه یونانی

 -2باختری را بر اساس تقسیمات جغرافیایی به دو گروه اصلی  -یدر حالی که علی محمدی و باستانی سکه های یونان مقدمه(.

سکه های شمالی)باختری( ) این نوع سکه در نواحی شمالی هندوکش تحت تابعیت یونانی باختر ضرب می شد و تقلیدی از سکه 

ه هر سکه یک درهمی از شواهد بر می آید این سکه ها شکل و ظاهر یونانی داشت، به طوری کهای سلوکی بود بود. چنان که 

گرم وزن داشت و معموال نام پادشاه با خط یونانی بر روی آن درج می گردید. در بخش  1/27گرم و هر سکه سه درهمی  2/2

یونانی ضرب می شد به طوری که وزن کمتری نسبت به معیار یونانی داشتند. این سکه ها به -جنوبی هندوکش سکه های هند

سکه های شرقی)هند یونانی() این سکه ها معموال دو زبانه هستند؛ بخشی از نوشته های  – 1بودند.سکه های هندی بیشتر شبیه 

( یا همان کهروشتی Prakritآن به خط یونانی و یا رومی و بخش دیگر آن ترجمه همان نوشتار به زبان پراکریتی)

(Kharoshtiاست. این نوع سکه ها بیشتر سکه های یک در همی در دست است که)  گاهی مانند سکه های قدیمی هندی با

 عالمت فشرده چهارگوش ضرب می شدند.
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 نظام اوزان سکه های یونانی باختری

سکه های شاهان یونانی باختر در کل میراث خوار نظام مالی و پولی یونانیان، خاصه سلوکیان بود که تقریبا با نظام مالی و پولی 

دراخمی بود که تقریبا (. واحد اصلی سکه های سیمین چهار 201: 2931باستانی،  دوران اسکندر برابری می کرد)علی محمدی و

اسی می هفده گرم وزن داشت. چون عیار سکه های سلوکی با عیار مسکوکات آتنی که در قسمت اعظم جهان یونانی مآب به آن ت

نظام پولی واحدی صورت می گرفت)بیکرمان،  نوس هند تا دریای آدریاتیک مبادالت بازرگانی بر پایهشد یکسان بود، لذا از اقیا

(.ظاهرا ایران یک منطقه  اقتصادی نسبتا بسته و عقب مانده بود. مسکوکات سیمینی که در ایران ضرب می شد 220: 2933

با  آزادانه و در داخل ایران در گردش بود. این مسله حتی در مورد سکه های پادشاهان یونانی باکتریا صادق است. اهمیت تجارت

که مسکوکات چهار دراخمی به « هندی» ق.م سکه خانه باکتریا سکه هایی با معیار 130هند از آنجا پیداست که تا حدود سال 

 (.222وزن دوازده گرم بود ضرب می شد)همان: 

 باختر با جلوس اوکراتید تاریخ

(، در حالی که دمتریوس، پسر ائوتودموس، 172: 2936ق.م رخ داده باشد)فرای ،  100پس از مرگ اوتیدموس که شاید در حدود 

(. تارن 91: 2932بر شمال هند فرمان می راند، غاصبی اوکراتیدس نام قدرت را در باکتریای اصلی به چنگ آورده بود)شیپمان، 

ا زنده مدعی است که اوکراتید پسر عموی آنتیوکوس چهارم سلوکی بود و داستان شگفتی در خیال آفرید تا امپراتوری اسکندر ر

: 2931استان های علیا آغاز کرد که اوکراتید دمتریوس را بر افکند )فرای، کند و این کار را با گسیل داشتن اوکراتید فرماندار 

جایگاه اکراتیدس به عنوان پادشاه باختر بعد از مرگ دمتریوس کامال مشخص شده است و نشان می دهد که او هیچ گونه (. 133

دوران حکومت اوکراتید مصادف با انقراض پادشاهی  (. 207: 2931س ندارد)علی محمدی و باستانی، خویشاوندی با اوتیدمو

(. سلطنت اوکراتیدس با سلطنت و پادشاهی مهرداد اول اشکانی)ششمین اشک(بین 12: 2922باکتریایی بود)دیاکونوو، -یونانی

(. خبری که درباره طرز حکومت اوکراتیدس از 207: 2931ق.م در ایران مقارن بود)علی محمدی و باستانی،  291-260سال های 

لی باختر با سغدی ها، آراخوزی ها، آری یایی ها)هراتی ها( و هندی ها جنگ های طرف یوستین به مارسید چنین است: اها

یف تر بودند متعدد داشتند و در اثر این جنگ ها چندان خسته و فرسوده گردیدند تا سرانجام طعمه پارتی ها که از آنها ضع

ق. م ( را علیه پادشاهی باختری  260-211مهرداد اول، نخستین لشگر کشی اش) بین . احتماال (70: 2933شدند)گوتشمید، 

: 2933انجام داد و مناطقی را که قبال در زمان ارشک اول از دست داده بودند یعنی منطقه نسا را پس گرفته است)شیپمان،

 (.72(:2933تشی ها از دست داد)گوتشمید، -منطقه سغد را در مقابل یونیز اوکراتید  13(.در سال 99

مع هذا در جنگ های متعددی که کرد از خود دالوری بسیاری نشان داد. گویا یک بار دچار استیصال شد و با سیصد تن از 

ود این چندان مقاومت کرد، سپاهیان در قلعه ای از طرف دمتریوس پادشاه هند و شصت هزار سربازش محاصره گردید، اما با وج
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تا زمانی که با نخستین سکه های  (.70)همان: تا در ماه پنجم قوای کمکی رسید و آن گاه هندوستان را زیر فرمان خود آورد)

اکراتیدس در هند برخورد نشده بود، هیچ گونه شواهد و مدارکی از توسعه طلبی و پیروزی اکراتیدس در هند وجود نداشت)علی 

(. او هنگامی که از فتح هندوستان باز می گشت به دست پسرش که او را در حکومت شرکت 203: 2931باستانی، محمدی و 

داده بود کشته شد. محتمل است کسی که به قتل پدر دست زد هلیوکس باشد که بر سکه ها به عنوان معاصر و خلف اوکراتیدس 

 (.71: 2933ظاهر می شود)گوتشمید، 

 اوکراتیدپژوهش و مطالعه سکه 

سکه مورد پژوهش بر گرفته از کتاب سکه های ایران قبل از اسالم اثر امین امینی است. سکه مورد اشاره، چهارگوش و مسین 

 (.2933)امینی، (2)تصویر )کالکو( می باشد

 

 

 

 (93: 1931ق.م()امینی، 171-141: سکه کالکو)مسین( اکراتید)1تصویر 

روی سکه : چهره حاکم با کاله خود در حالی که به سمت راست می نگرد و در سه سمت حاشیه سکه )باال، پایین و سمت چپ، 

 :به شرح زیر استاحتماال  که)قسمتی از نوشته خوانا نیست( پشت نقش حاکم( نوشته ای به خط یونانی حک شده است 

 EΩEEΛΣBشاه        

 YΛΣAҐEМ( بزرگ 12-19 :2931 ،)غالمی
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 YΛΟEIAPEYE(  اوکراتید  27: 2939 ،)افتخاری 

کاله  بر سر و نیزه ای به صورت افقی در دست دارند، نقش شده است و بر باالی سر آنها نوشته ای ، پشت سکه: نقش دو سوار 

 حک شده است که متاسفانه واضح و خوانا نیست.

پژوهش(، از نخستین تصاویر خدایان اساطیری یونانی است که مورد تصویر خدایان موجود بر سکه ی اکراتید) سکه ی مورد 

در دوران  استفاده قرار گرفته است و بعد از او نیز دیگر شاهان منطقه باختر از چنین نقشی استفاده نکرده و متروک گردیده است.

حبوبیت خاصی برخوردار بودند. بعدها اوتیدموس این مسئله نشان می دهد که تمام خدایان اساطیری یونانی در باختر نشان از م

تصاویر شاهین، اسب و فیل بر روی سکه های شاهان یونانی باختر نقش بست که هر یک از این نمادها معانی خاص خود را 

داشتند که تا حدی بازتابی از تفکر و اندیشه شاهان یونانی باختر از قدرت و سلطنتشان بود؛ افزون بر این سکه تصویر شاهان 

نانی باختر در کنار خدایان یونانی تجلی پیدا کرد. شاهان باختر با به کار گرفتن هریک از این تصاویر سیاست خاصی را دنبال یو

 (.201می کردند)همان، 

باید توجه داشت که سکه کالکوی اکراتید جزو اولین سکه های چهارگوش در منطقه باختری محسوب نمی شود،چرا که 

: 2936نخستین پادشاهی بود که به پیروی از هندیان سکه چهارگوش زد)فرای،  Antimachusوس آنتیماخوس یا آنتیماک

(، و نخستین کسی که اقدام به ضرب سکه های دو زبان یونانی و کهروشتی نمود، دمتریوس اول بود)علی محمدی و باستانی، 171

2931 .) 

 بیانی در مورد نقش سکه اکراتید  چنین می نویسد: 

 گرم 07/26به وزن  -چهاردرهمی

 تصویر نیم رخ اکراتید –روی سکه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

9 

 

 

 

برش داده شود و  ) متن از کتاب بیانیشاه بزرگ اکراتید "پشت سکه دو الهه یونانی سوار بر اسب و نام و لقب شاه به خط یونانی 

( 263: 2933()بیانی،1در اینجا گذاشته شود( و عالمت ضرابخانه نقر شده است.)تصویر

 

 (163: 1933: سکه چهار درهمی اکراتید)بیانی، 2ویر تص

 (.2933می داند)زیمال، 2براداران دیسکورینقش پشت سکه اکراتید را زیمال

بیانی می نویسد: در مجموعه سکه های کتابخانه ملی  نکته قابل تامل و توجه در اینجا بیشتر نمود پیدا می کند این است که،

 (.263: 2933پاریس بیست استاتر طالی بسیار زیبا از اکراتید موجود است، که در اسد آباد همدان پیدا شده است)بیانی،

در نظر گرفتن با توجه به فاصله ی مشخص، که بین باختر تا ماد وجود دارد، این نقش چگونه توانسته با تمام جزییات) بدون  

سکه تیمارخوس والی منطقه ماد که پس از مرگ  9)تصویرچهره حاکم در روی سکه و نام شاه در پشت سکه( در سکه تیمارخوس

و هشت  (( 96: 2930قبل از میالد ادعای سلطنت کرد و از حاکمیت سلوکیان خارج شد) امینی،  262آنتیوخوس چهارم به سال 

 نقر شود؟ (2)تصویر مهرداد اول 1نیکالکو

                                                 
2
Dioscuri گونوت ها شرکت پسران زئوس به نام های کاستور و پولوکس. کاستور در تربیت اسب و پولوکس در مشت زنی شهرت داشت. در شکار گراز کالودون و در مسافرت آر 

استور و ستاره بتای آن صورت را پولوکس می داشتند. پس از کشته شدن کاستور، زئوس دو برادر  را به صورت فلکی جوزا )دو پیکر(تبدیل کرد. در نجوم ستاره آلفای جوزا را ک

 خوانند. کاستور و پولوس در روم بسیار معزز و هر دو حامی دریانوردان محسوب بودند.
1 بسیار نا منظم بوده و ین سکه ها هشت کالکونی ها: هشت کالکونی ها بزرگترین سکه های برنزی بودند که تنها در دوران سلطنت مهرداد اول و خسرو اول ضرب شده اند. اوزان ا

(92: 2931گرم تغییر می کرده است)غالمی،  23تا  21بین   
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 : سکه چهار درهمی تیمارخوس9تصویر 

 
 (13: 1932( مهرداد اول از ضرابخانه اکباتان )غالمی، 1226S: سکه هشت کالکونی نوع )4تصویر 

می توان گفت، جایگاه پیدا شدن سکه نمی تواند گواهی بر حکومت باشد. چه سکه های باختریان در اردبیل و کرمانشاه پیدا شده 

 (.296: 2936دلیلی است بر روابط بازرگانی نه حکومتی)فرای، است که 

توسعه  پیشروی وروابط بازرگانی با منطقه باختر را نشان می دهد بلکه دیسکوری توسط تیمارخوس نه تنها  استفاده از نقش

و تا بین النهرین تیوخوس چهارم ادعای سلطنت کرد نطلبی تیمارخوس را  نیز نشان می دهد چرا که تیمارخوس پس از مرگ آ

 . شد و کشته وس مغلوبو در نهایت در جنگ با دمتری نیز پیش روی کرد
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در واقع  اتفاق افتاد وپیش از میالد 223 دردر مورد مهرداد نیز فقط می توان به توسعه طلبی مهرداد اشاره کرد چرا که فتح ماد 

سکه هشت کالکویی پ. م بین النهرین را فتح کرد.  222ن را برای پارت ها گشود و بعد در سال ن النهریتسخیر ماد راه تصرف بی

مهرداد در ماد ضرب شد که دو مرحله پیشروی او را نشان می دهد. مرحله اول زمانی که مهرداد از شرق به غرب پیشروی کرد و 

ی ضرب نمود و مرحله دوم پیشروی و فتح بین النهرین است. ماد را تسخیر نمود و در ماد سکه خود را با نقش برادران دیسکور

 این دو مرحله توسعه طلبی مهرداد بود که با نقش برادران دیسکوری می تواند مرتبط باشد.

 2932و کالروس شیپمان، مبانی تاریخ پارتیان: 113و 190ص 2931،سکه های اشکانی: کیارش غالمی) برای تاریخ فتح ر. ک 

 (.99ص 

 

 گیرینتیجه 

نقش موجود بر سکههای اوکراتید از جمله نقوش اسطوره ای یونان است که قبل از حکومت اوکراتید بر سکه های باختر مشاهده 

همان طور نشده است که این خود نشان از متفاوت بودن سکه های اوکراتید نسبت به سکه های حاکمان قبل و بعد از خود است. 

 نیزه ای که در دستان سواران است، حالت حمله و نیز ، دو سوار ، نقش اسبان درسکه نقشکه مطالب باال اشاره شد و با توجه به 

و نوشته روی آن که به خط کهروشتی نوشته شده، نشان می دهد که این سکه در زمانی که  برگ خرما که نشان از پیروزی است

و  روزی است در نتیجه جنگ به پایان رسیدهچرا که نقش برگ خرما نشان از پی است ، ضرب شدههاکراتید هند را فتح کرد

است و با آنکه چنین  ه های شاهان باختری کمتر مورد توجه بودهچنین نقشی در میان سکوکراتید پیروز این میدان بوده است. ا

منطقه باختر در عصر اوکراتید است. رات بازرگانی با نشان از تاثی ، نقشی در سکه های سلوکی در ایران مشاهده می شود

توانست تا بین النهرین پیش رود و  وتیمارخوس نیز به تاسی از اوکراتید، این نقش را بیشتر برای افکار توسعه طلبانه خود برگزید 

تیجه گرفت با توجه به جنگ در مورد مهرداد اول نیز این نقش زمانی بر سکه های نقش بست که اکباتان فتح شد. پس می توان ن

هایی که این حاکمان برای تصرف مناطق مورد نظر خود انجام داده اند و به تصرف خویش در آوردند این نقش بر سکه ها ظاهر 

 نبوده است.  باختری، سلوکی و اشکانی گردیده است و پس از آنها این نقش دیگر مورد توجه دیگر حاکمان 
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