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 مقدمه1

قلمرو ه ( ب.م.پ ۳۳۶-۳۲۳اسکندر مقدونی ) هجوم از بعد کرد که ادعا بتوان شاید

  ،تاالن ه هزارنُ را نآ طالی مقدار که ،ایران از مدهآ دست به غنائم به توجه با  ،هخامنشیان

 طالی خایرذ از زیادی بسیار مقادیر ،دانسته اند هزار کیلوگرم سی و چهاردویست و  معادل

 شد. حمل اروپایعنی به  های ایراناز مرز خارج به هخامنشی

ی که یقدار طالماز  ،سخنیک  3و کنث کورث 2دیودور ؛باستانی اننویس وقایع و ینمورخ

نه هزار  مقدار)اند  کرده یاد نقره تاالن هزار بیست و صد ،به دست آورد از ایران اسکندر

 طبق .(خواهد شد نقره تاالن هزار بیست و صدتقریبا  کنیم، تسعیر نقره به اگر را تاالن طال

 بر را ایران شده تسخیر هایخانهگنج تمام از حاصل هایگنج کبیر اسکندر» 4پلوتارک نوشتة

 «.فرستاد خود کشور به و کرد سوار شتر هزار پنج و قاطر هزار بیست از بیش

   ضرب های شاهان پارسی از ایران وخروج گنجینه از بعد اصوالا  که گفت توانمی

             این از زیادی بسیار تعدادکه  مقدونی، اسکندر توسط وسیع حجمی در طال هایسکه

              متوقف هاهسک این دائمی ضرب ،اندشده ضرب ایران از خارج هایضرابخانه در هاسکه

               ه همینب. نکردند طال هایسکه یدائم ضرب به اقدام هم اسکندر جانشینان حتی و شد

                 دودمان آن از زیادی طالی هایسکه ،از شاهان سلوکی معدودی تعدادسکه های  بجز دلیل،

       های طالی شاهان اشکانی هم به سکهضرب توان گفت که میطور همین .نیست دست در

       دام به اه اقگهیچ شاهان اشکانی ور بودند کهن بر این بایمحقق ،هاقدری کم بود که تا سال 

 اند.ی طال نکردهها ضرب سکه

  عدم ضرب دیگر برای علت یکبها در عصر پارتیان غیر از کمبود این فلز گرانبه

         اینگونه باالی "ارزش" ،توسط شاهان اشکانی و دائمی در سطح گستردههای زرین سکه

۱۳ معادل نقره به طال نسبت چون ،هبود هاسکه ۱
۳

                عبارت به. است شدهمی تعیین یک به 

                                                           
 پولی برای سکه های طال. دیک واح ۱
 ۶۹، بند۱۷ کتاب ۲
 ۵، بند ۵کتاب  ۳
 ۱۵ بند اسکندر، ۴
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 ینابنابر است، نقره درهم ۲۴ یا چهاردرهمی ۶ معادل گرمی ۸ طالی سکه یک دیگر،

 .گیرد قرار استفاده مورد آسانی به روزمره هایستد و داد در توانستهنمی

 از استفاده و تخلیص به اشاراتی صراحت به. م.ق ۹۲/۹۳ سال از بابلی کتیبه یک در البته،

 صحبت طال( وزن واحد یک) 6ماهات ۴.۵ و 5شِکِل ۱۵ از کتیبه این متن. است شده طال

 این. شودمی سپرده Nabu-mushetiq-uddi بنام زرگر شخصی به تخلیص جهت که کندمی

 مورد بابل در طال دوم مهرداد سلطنت اواخر در حداقل که دهد می نشان بصراحت کتیبه

 .است بوده استفاده

ه این کای بر این باور شدند طال از شاهان اشکانی عدهة کشف شدن تعدادی سکاما با 

 ؛بنابراین اند.وردهها آختلفی برای رد اصالت این سکههای مو بهانه اندجعلی ها کامالاسکه

 گزارش های طالی اشکانیسکهاصالت یا عدم اصالت  در این جستار قصد بر بازنگری

  داریم. دودمان آن شاهان به ترتیب توالی شده

 واژگان کلیدی: 

 اتروکنآرئوس، اشکانی، سکه طال، مهرداد دوم، سی

 

 ( مهرداد دومالف

 انتشارات سالگی صددر  مشهور فرانسوی، شناسباستان 7،رومن گیرشمن ۱۹۶۵ سال در

 ۷.۲ با وزن را (پ.م. ۹۱-۱۲۱)طالیی از مهرداد دوم ة سک 8آمریکا شناسی سکه انجمن

 کرده است.  معرفی اصیل ایسکه به بعنوان 9ایتحت مقاله گرم،

حاصل یک  . این سکهدوشمی 10ری ةخاناباز نظر طرز حکاکی مربوط به ضر مذکور ةسک

در دکتر غالمرضا فرهاد آثار  .باشدمی طال هایبرای ضرب سکه ی یونیکهاجفت سرسکه

 11گری تحت فشارریختهق یطرها از اعتقاد دارد این سکهاصالت این سکه مردد است و 

 12.تولید شده اند

  ۱تصویرشماره 

 

                                                           
5 Shekel 
6 mahat 
7 Roman Ghirshman 
8 Centennial publication of the American Numismatic Society 
9 Trois monnaies parthes inédites 
10 Rhagae 
11 Pressure casting 

 ۲۰۱۷ ژوئیه ۱۶ - با دکتر آثار کاتبات نگارندهم ۲۱
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یازمند نهای علمی، کاری َبس دشوار خواهد بود و از طریق روش اثبات اصالت این سکه 

 ه آن خواهیم پرداخت. آزمایشات و مطالعاتی است که در قسمت )ب( ب

 

 ب( مهرداد سوم

ای از نمونه داشتند ایران به 13سلووددیوید  پروفسور مرحوم  که سفری در ۱۹۹۴ سال در

شده را زیر شخصی نگهداری می ةکه در یک مجموع  (پ.م. ۸۷-۸۰)آرئوس مهرداد سوم 

 مطالعه برای سکه که شد این برقرار  و کرده ییدتأ را آن اصالت و مطالعه قرار دادند بینذره

 شود. از کشور ارسال خارج به ،فلزی تجزیه و بیشتر

 با امالاک فلزی تجزیه و آلمان و انگلیس در بیشتر تحقیقات از بعد سکه این خوشبختانه

 !گز منتشر نشدنامعلوم نتایج آزمایشات هر دالیل به اما ،داشت موافقت باستانی طالی آلیاژ

. اندشده نآ دچار اشکانی طالی هایسکه سایر که شد سرنوشتی همان دچار و این سکه نیز

 اصالت لقبو از تا کردند را خودشان سعی تمام "متخصصین" که بگوییم باید خالصه بطور

 .کنند خودداری سکه های طالی اشکانی

  

 ۲تصویرشماره 

 
 

 ارشد اعضای توسط ۲۰۰۲ اکتبر ۲۱ تاریخ به گزارشی طبق مذکور سکة متأسفانه

IAPN14 (اینجمن بین المللی سکه شناسان حرفها )جعلی اینمونه عنوانه ب سوئیس در 

 .است شده معرفی

 ایجاد یاشکان طالی های سکه اصالت عدم مورد در که جّوی گرفتن نظر در با بنابراین،

 هایدینار این التاص اثبات ،(اول ونن طالی هاینمونه از بزرگی نسبتاا  گروه جمله از) شده

 .ودب خواهد مشکل بسیار امری نباشد، ممکن غیر اگر سوم دوم و مهرداد مهرداد طالی

 بر آزمایش دو انجام به ملزم هاسکه این( اصالت عدم یا) اصالت اثبات جهت در قدم اولین

 یا و NAA16 یا و EPMA15 روش از استفاده با اول، مورد در. بود خواهد هاآن فلز روی

  آلیاژ در گوناگون فلزاتغیر و فلزات میزان گیری،اندازه دقیق هایروش از دیگر یکی

                                                           
13 Professor David Sellwood 
14 International Association of Professional Numismatist 
15 Electron Probe Micro-Analysis 
16 Neutron Activation Analysis 
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 از استفاده با معموالا طال هاینمونه مورد در امر این. شد خواهد مشخص هاسکه این طالی

 مختلف عنصر ۵۰ از بیش شامل که لیستی شودمی منجر که است پذیر انجام NAA روش

 (.17میلیارد یک در قسمت یک دقت میزان با) به دست آید است

 و استخراج با است، جدید نسبتاا  و گران دقیق، بسیار آزمایشی شامل که دوم، مرحله

 با  طال آلیاژ عمر تخمین به قادر ،هاسکه فلز ساختمان داخل از 18های هلیوماتم شمارش

 .شد خواهد سال ۵۰ حدود در دقتی

 که هست امیدی آن صورت در باشند، مطلوب آزمایش دو این از آمده بدست نتایج اگر

مهراد دوم ) نمونه دو این ضرب روش و حکاکی نحوة مورد در گزارشی و آنها هارائ با بتوان

 اعضای ییدتأ مورد ،هانمونه این اینصورت، غیر در. کرد ییدتأ آن را اصالت ،و مهرداد سوم(

IAPN گرفت دننخواه قرار. 

ان ایر های سکهکتاب  ۸۲گرم در صفحه ی  ۸.۳با وزن  آرئوس طالی مهرداد سوماین 

نمونة  به عنوان بقلم آقای امین امینی رضوی قدس آستان مرکزی موزه در پیش از اسالم

 اصیل معرفی شده است.

 

 اول ( سیناتروکج

 افغانستان شمال در 19طال تپه محل در ۱۹۷۸-۱۰۶۹ هایسال طی که روسی شناسانباستان

 ةسکیک  ،۳ مقبره شماره در (Site 6) ۶ منطقه در ۱۹۷۶سال  دربودند،  مشغول حفاری به

 در و ،وی تابوت بیرون در  20طالی تیبریوس و زن جسد یک هایدست کنار دوم مهرداد

جسد  چپ دست سیناتروک اول در طالی و دهان در چهارم فرهاد سکه ،۶شماره  مقبره

مرو بوده  شهر حوالی در محلی حکام شهبانوان یا و شاهزادگان از یکی یک زن که احتماالا

  کشف کردند. ،است

 ۳تصویرشماره 

 
 طال افغانستان مده از تپهبدست آ ةچهار سک

 

                                                           
17 =1 ppb 
18 Helium 
19 Tilliya-tepe 
20 Tiberius 
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 (میالد از قبل ۱۲۱-۹۱)دوم مهرداد  -۱

 (میالد از قبل ۳۸-۲)فرهاد چهارم  -۲

 (میالد از قبل ۹۳-۷۰)سیناتروک  -۳

 (میالد از قبل ۴۲-۳۷)تیبریوس  -۴

 

 ۴تصویرشماره 

 
 طالی سیناتروک اول ةسک

  

 پادشاه توسط 21سورشارژ بدون Sellwood 33.7 گروه این اولیه ةنقر و طال هایسکه

 بدست در او به که 22سکا قشون دستمزد پرداخت برای احتماالا تروک،انیس بنام اشکانی

 .شده است ، ضربکردند کمک اشکانی تخت و تاج آوردن

 عنی مارگیان، یپارت شرق هایضرابخانه از یکی به متعلق حکاکی طرز لحاظ از سکه این

ة طال نمون این ةسرسک البته ،دارد هم نقره مشابه هاینمونه و باشد،می )مرو امروزی(

 حکام از یکی که رسدمی نظره ب چنین .نقره ضرب نشده است ةن سکباشد و با آیونیک می

 پیش از اول صده در Mitchiner ACW 776 (King 'C') افغانستان شمال ةمنطق محلی

 خود "نهنشا" با را بخصوص نوع این از طال نقره و هایسکه از زیادی تعداد میالد،

  .است سورشارژ کرده

 دسته ب هم نقره ةنمون تعدادیسورشارژ  طرح همین با و بخصوص ةسک نوع همین از

 طال نمونه روی بر که یسورشارژ همان دهندمی نشان گروه این در هایینمونه. است آمده

. است گرفته قرار استفاده مورد هم نقره هایسکه این کردنسورشارژ  برای شده، برده بکار

 مشابه هایطرح توسط شدهسورشارژ  ةنقر هایسکه از نمونه یک ،۵شماره  تصویر در

 توسط که 23ایمقاله در. دشومی دیده تروکانیس اشکانی پادشاه طالی ةسکسورشارژ 

پرداخته  ی نقرههاتری در رابطه با این سکهبه شرح دقیق انتشار یافته نیکیتین و لوگینوو

  شده است.

 

                                                           
21 Countermark 

 Sacaraucaeقوم  ۲۲
23 Parthian Coins from Margiana: Numismatics and History - Bulletin of the Asia 

Institute - No. 10 (1996), 39-51 
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 ۵تصویرشماره 

 
 

  24ویکتور ساریانیدی آقای در کتاب توسط باستان شناسان روسی یافت شده یطال ةسک

 ةسک همین از هم دیگری نمونه برای اولین بار معرفی شد. 25شده منتشر ۱۹۸۵ سال در که

 ةمجموع در احتماالا که درآورد سر آلمانکشور  در هامبورگ شهر از ،بعد سالهاطال 

 آقای توسط دوم ةنمون .شودنگهداری می فرانکفورت در آلمانی دارمجموعه یک شخصی

 .شده است معرفی ایشان 27کتاب از دوم جلد در و مطالعه 26روبرت سنیور

 ارد ود وزن گرم ۳.۳۵ و قطر سانتیمتر ۱.۵۸در  ۱.۸ از تپه طال، کشف شدهی طالة سک 

 است. متر سانتی ۰.۱۵ آن ضخامت

 درصد با "ناخالص" طالی طالی افغانستان از وفه در تپهشکم ةسکسنیور  آقای ةعقید به 

طال،  از سبکتر فلزاتِ سایر و مس نقره، همانند هاییچون ناخالصی و باشدمی 28نقره باالی

 .است کمتر از انتظار آن وزن دلیل همینبه آورند،می پایین را طال آلیاژ مخصوص وزن

مده آهای روسی به دست های علمی توسط باستان شناساین سکه در کاوش از آنجایی که

 ماند و تا کنون به طور رسمینمی است جای هیچ تردید و شکی در اصالت آن باقی

 کامالا آن بودن جعلی احتمال کس اصالت این سکه را زیر سوال نبرده است. بنابرین،هیچ

 ست.ا منتفی

 

 ( ونن اولد

مده حفاری غیر علمی به دست آیک م.( از  ۱۲-۸ های طالی ونن اول )جا که سکهاز آن

 "دوم دست" همیشه آنها کشف دقیق مکان و زمان مورد در است، شوربختانه اطالعات ما

 این که گفت توانمی تنها ،"دوم دست" اطالعاتِ این به استناد با. بود خواهد و بوده

 همانطور آنها، کشف دقیق مکان مورد در. نداهشد پیدا میالدی ۱۹۸۶ سال اواخر در هاسکه

ها از که این سکه شاید بتوان ادعا کرد است، ناقص اطالعات ما داده شد توضیح که پیشتر

                                                           
24 Victor Sarianidi 
25 The Golden Hoard of Bactria - From Tillya-tepe Excavations in Northern Afghanistan 

- Leningrad, 1985 
26 Robert Senior 
27 Indo-Scythian Coins and History: Volume II - The Illustrated Catalogue of Indo-

Scythian and Indo-Parthian Coins. 2001 
28 base gold 
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 .نداریماین ادعا در دست  اثبات اما هیچ مدرکی بر ،اندمدهبیرون آخاک کشور ارمنستان 

-۱۰) چهارم با اردوان مصافکه در  ونن به منظور پرداخت دستمزد سربازان رومی احتماالا

 های طال داده است.این سکه ندستور به ضرب کرد م.( در سپاه او بودند ۳۸

ور به ط اما نیستباید گفت که از تعداد دقیق این سکه ها نیز اطالعات موثقی در دست 

دود حداد  از این تع سفانهأمت. عدد بوده است صدنُهتوان گفت تعداد آنها حدود حدودی می

 طالسازی سپرده شد. ةبوتسکه به  شش صد

 ار )با، یک سوم دینگرم( ۷.۹۱ متوسط وزن اها شامل سه نوع مختلف: دینار )باین سکه

همچنین ند و شومیگرم(  ۱.۳۳ متوسط وزن گرم( و یک ششم دینار )با ۲.۶۴ متوسط وزن

بوده شان ننقره یا مس در کنارهای دیگر ها طال بوده و نمونهباید افزود تمامی این سکه

 است.

 در 29پیتر نورهوور دکتر آقای توسط هاسکه این از نمونه ۱۰ تعداد ۱۹۹۰ در سال

 این ةنتیج. شدند جزیهت EMPA 30 روش توسط آکسفورد دانشگاه متالورژی دپارتمان

 وجود قدمت نظر نقطه از اشکالی هیچگونه هاسکه این آلیاژ در که دهندمی نشان آزمایشات

  .نیست مدرن آلیاژ دیگر، عبارتبه . ندارد

 

 ۶تصویرشماره 

 
  (آکسفورد دانشگاه ،۲۵مه  ۱۹۹۰)  EMPA ونن به روش طالی ةسک نمون ۱۰تحلیل  و تجزیه جدول

 

 

                                                           
29 Dr. Peter Northover 
30 Electron Probe Micro Analysis 
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یر است هم شناسی اشکانی جدا ناپذ که نام ایشان از سکهدیوید سلوود  پروفسور مرحوم

 Parthian ای با ناملهایید کرده و نتایج آزمایشات فوق را در مقأاصالت این سکه ها را ت

Gold Coin نمونه ۱۰۸ تعداد نتایج، این ییدأت جهت ،۱۹۹۵ سال در مضافاا، اند.گنجانده 

 مورد انگلیس 32سلطنتی ةضرابخان در XRFA31 توسط نون طالی هایسکه از دیگر

 مدرن طال آلیاژ یعنی) بود مثبت هم آزمایشات آن نتایج خوشبختانه،. گرفتند قرار آزمایش

 (.نبود

 هاسکه این اصالت به اعتقادی آمریکا و اروپا در "فروشانسکه" از یاعدهشوربختانه 

 اشکانی شناسیسکه زمینه در آنها دانش که 34فیودور بوتریو  33آلن واکر آقایان .ندارند

 جلوگیری المللی بین هیئت) IBSCC36یأها را طبق راین سکه 35ایتحت مقاله ،اندک است

 نسبتاا آنها دالیل لیست. اندنداده ارایه موثقی دلیل اما، جعلی دانسته( جعلی هایسکه از

 ها،سکه از آنها اطالعی کم به واضحی دلیل کنندمی اشاره آنها به که نکاتی اما است، طویل

 دانش قهقرایی سیر و شناسیخط مختلف مراحل همچنین و سکه، ضرب تحول و تاریخ

 بر شاهِ تصویر جهت که معتقدند آنها مثال، عنوانه ب. است اشکانیان دوره در یونانی زبان

 که دینار، ۶/۱و ۳/۱ هاینمونه تمام و دینار، هاینمونه از تعدادی پشت در نشسته تخت

 که دارند اصرار آنها دیگر، عبارت به! است اشتباه کندمی نگهداری چپ دست در را 37نایک

 نقره هایدرهم به نکته این اثبات جهت و باشد، داشته راست دست در رانایک  باید شاه

 نایک ونن، هایسکه از گروه آن پشت بر آنها "تئوری" طبق که کنندمی اشاره نون

 از ونن هایدرهم مورد در نکته این! دارد راست دست در را نخل شاخه "همیشه"

 نقره هایدرهم پشت در که هستند این از غافل آنها اما. است صحیح کامالا اکباتان ضرابخانه

 دست در را نخل شاخهنایک  ،(طال های نمونه تمام ضرب محل) ری ضرابخانه از ونن

 (.ه فرماییدوجّ ت ۱۲الی  ۷)به تصاویر ! دارد چپ

 "اسمی" حاالت طال هایسکه این از برخی ةنوشت در چرا کهاست  این استدالل دیگر آنها

(nominative )ملکی" و" (genitive )از غافلآنها  هم باز. اندشده ادغام هم با نون القاب 

 که اشکانی هایسکه از دیگر ةنمون چند ةنوشت در ادغام نوع همین دقیقاا که حقیقتند این

 .شودمی مشاهده اندشده ضرب طال هایسکه این از بعد هم و قبل هم

 

 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΝΩΝΗΣ : متن روی سکه

 

 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΩΝΗΣمتن پشت سکه: 

                                                           
31 X-Ray Fluorescence Analysis 
32 Royal Mint 
33 Alan Walkey 
34 Theodore Vern Buttrey Jr 
35 Bulletin on Counterfeits, vol 19, no 2, 1994/5 
36 IBSCC - International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins 
37 Nike 
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 طال هایسکه این از گروه یک پشت نوشته "ملکی" و "اسمی" حاالت ادغام مورد در

  38توخه از نخل شاخه دریافت حال در آنها پشت بر شاه تصویر با دینار، نوع از تنها)

 (چهارم فرهاد رقیب و یاغی شاه) تیرداد های درهمی چهار پشت ةنوشت به اگر ،(است

 هاچهاردرهمی از گروه این هایسرسکه اینکه با ،کرد مخواهی مشاهده ،کنیم رجوع

 به همیشه یونانی زبان دانش آنجا در که دجله جوار بر سلوکیه در( ۵۵.۷S-۹ هایگونه)

 پشت نوشته در تیرداد القاب از یکی اما شده، حکاکی بوده، ری از ترگسترده و بهتر مراتب

 این. هستند "ملکی" حالت به او القاب بقیه صورتیکه در دارد "اسمی" حالت ها سکه این

. دهدمی تشکیل را هاسکه این نوشته پائین خط دو از اول سطر "اسمی" حالت به لقب تنها

 "ملکی" حالت به تیرداد القاب سایر مانند "مختار خود" لقب اینکه بجای دیگر، عبارتبه

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ اسمی" حالت بصورت باشد، شده حکّاکی" ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 

  نوشته در بلکه نیست، مورد یک در حکاک اشتباه اثر در اتفاقی پدیده یک این و است

. شودمی دیده اند،شده ضرب متعددی هایسرسکه از که گروه این هایسکه تمام پشت

   از گروه این پشت نوشته. شود می دوم گودرز ۶۶.۴S هایدرهم شامل هم دوم مورد

 ادغام بخوبی مثال دو این. است "ملکی" و "اسمی" حالت دو از ادغامی اشکانی هایدرهم

 در. کنندمی توجیه را ونن طالی هایهسک از برخی ةنوشت در "ملکی" و "اسمی" حالت دو

 دستور لحاظ از نون طالی هایسکه از بخصوص گروه این پشت ةنوشت چنانچه حقیقت،

 چون کردیم،می کش نهاباید در اصالت آ وقت آن بود، لغزش فاقد و صحیح کامالا زبانی

 بسیار زمان از مقطع آن در ری ةضرابخان در یونانی زبان از یاگسترده دانش چنین احتمال

 . است پائین

 دینار  - ۷تصویرشماره 

  
 دینار  - ۸تصویرشماره 

 

                                                           
38 Tyche 
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 یک سوم دینار - ۹تصویرشماره 

 
 

 یک ششم دینار - ۱۰تصویرشماره 

 
 

 درهم ضرب اکباتان - ۱۱تصویرشماره 

 
 

 درهم ضرب راگا  - ۱۲تصویرشماره 
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 کش طالسکه های روه( 

 جعل"توان آنها را شویم که میی رو به رو مییهای اشکانی با نمونه هادر بین سکه

دولتی  ةره در دست است که توسط ضرابخاناز جنس نق یاسکهقلمداد کرد.  "باستانی

 ةجای سکو ب شدهملبس از طال  "روکشی" اما توسط دولت یا شخصی جاعل با ضرب،

 چهار ةیک نمون ۱۳. در تصویر شماره داد و ستد قرار گرفته است استفاده و طال مورد

 مده است. آ گرم ۱۳.۲با وزن  (م. ۳۸-۴۶) درهمی زراندود شده از وردان اول

های طالی اشکانی ای است به کسانی که تمام سکهاین سکه سند محکم و جواب کوبنده

کنند که شاهان پارتی در طی پنج قرن حکومت با اقتدار خود دانند و تصور میرا جعلی می

 اند.طال نکرده ةهرگز اقدام به ضرب سک

 

 ۱۳تصویرشماره 

 
 

از  قدیمی یک جعل  ینابنابر و روکشی از جنس طال بر روی خود دارد  ،نقره ةسک این

 طالی هایسکه وجود بر بزرگی دلیل نکته این شود،طالی پارتی محسوب میهای سکه

 باید "جاعالن" چرا اینصورت غیر در. باشدمی (نوع همین از حتی)اشکانی  روکش غیر

فت که توان نتیجه گرپس می ؟است نداشته وجود اصال آنها مشابه که کنند جعل هاییسکه

، کما اینکه به صورت بسیار رایج بوده پارتیاندر دوران امپراتوری  ،های طالسکه حتماا

 شده است.  در همان زمان نیز و حتی اقدام به جعل آن ،محدود
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