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چکیده

مطالعـهی اشــیاء باســتانی بــا اســتفاده از روشهــای غیــر مخــرب کــه بــه نمونههای باســتانی
آســیب نمیرســاند ،امــری متــداول در دنیــای امــروزی گردیــده اســت .تکنیکهایــی نظیــر  
( PIXEتابــش اشــعه ایکــس القــا شــده توســط پروتــون)( XRF ،فلورســانس اشــعه ایکــس)،
( XRDپــراش اشــعه ایکــس) بــرای ایــن منظــور ب ـهکار گرفتــه شــدهاند .در ایــن پژوهــش
نیــز ترکیــب شــیمیایی  16ســکه نقــره متعلــق بــه شــاهان ساســانی همچــون :پیــروز ،بــاش،
قبــاد اول ،خســرو اول ،هرمــز چهــارم ،خســرو دوم ،و اردشــیر ســوم کــه در مــوزه ملــی
ایــران واقــع در تهــران موجــود میباشــند ،بــا اســتفاده از فلورســانس اشــعه ایکــس ()XRF
بهصــورت علمــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .در کنــار نقــره بهعنــوان عنصــر اصلــی،
فلزاتــی همچــون آهــن ،طــا و ســرب مشــاهده شــدند .بــا اطالعاتــی کــه تاکنــون بهدســت
آمــده اســت ،بعضــی عناصــر نقــش عناصــر ردیــاب و شــاخص را بــازی میکننــد کــه از روی
حضــور و یــا عــدم حضــور آن عناصــر و همچنیــن درصــد آنهــا ،میتــوان بــه نتایــج مهمــی
از قبیــل اصــل بــودن و یــا تقلبــی بــودن ســکهها رســید .همچنیــن آنالیــز عنصــری اشــیاء
باســتانی اطالعاتــی دربــاره شــرایط سیاســی و اقتصــادی پادشــاهان مــورد عالقــه فراهــم
میکنــد .تأثیــر جنگهــای طوالنــی و شکســت یــا پیــروزی شــاهان را میتــوان در کــم و
زیــاد شــدن نقــره موجــود در ســکهها دیــد .در واقــع قــدرت سیاســی بــر قــدرت اقتصــادی
تأثیــر میگــذارد و همچنیــن قــدرت اقتصــادی تقویــت حکومــت و سیاســت را بــه همــراه
دارد .شــاهان آن دوره بــرای ضــرب ســکههای خــود از چــه معادنــی اســتفاده میکردنــد؟
ســوالی کــه در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــه آن پاســخ داده شــود .برای اســتحصال
نقــره از دو نــوع معــدن ســرب بهنامهــای سروســایت و گالنــا اســتخراج صــورت میگرفتــه
اســت .بهنظــر میرســد نقــره بـهکار رفتــه در ســکههای مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق کــه
در ضرابخانههــای اســتخر ،اردشــیرخوره ،دارابگــرد ،رامهرمــز ،بیشــاپور ،اکباتــان و سیســتان
ضــرب شــدهاند ،از معــادن سروســایت اســتخراج شــدهاند.
کلیدواژگان :فلورسانس اشعه ایکس ،ساسانیان ،ضرابخانه ،عناصر ردیاب ،نقره.
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مقدمه

ســکهها ،نقــش مهمــی در میــراث فرهنگــی دارنــد و از ارزش بــاالی هنــری و فرهنگــی
برخوردارنــد؛ لــذا اســتفاده از روشهایــی کــه بــه نمونههــای باســتانی آســیب نرســاند ،از
اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند .از مطالع ـهی ســکههای ساســانی متوجــه میشــویم کــه
در ضــرب آنهــا و همچنیــن وزن آنهــا ،اســتاندارد تعییــن شــده از طــرف اداره ســلطنتی
رعایــت میگردیــده اســت .یکــی از ایــن اســتانداردها ،ســکه نقــرهای درهــم اســت کــه وزن
آن در حــدود  4/2گــرم اســت (دریایــی .)1390 ،بررســی ترکیــب و اجــزای عناصــر ردیــاب
در اشــیاء باســتانی اطالعــات مهمــی در خصــوص تکنولــوژی ،اصالــت و وقایــع تاریخــی
فراهــم میکنــد ( .)Rautray et al., 2011: 1385عناصــر ردیــاب ،بــه عناصــری گفتــه
میشــود کــه مقــدار آنهــا کــم و در حــد ( ppmیــک در میلیــون) میباشــد .از طریــق ایــن
عناصــر میتــوان در برخــی مــوارد اصــل بــودن و تقلبــی بــودن نمونــه باســتانی را تعییــن
کــرد .اســتفاده از تکنیکهــای غیرمخربــی نظیــر  PIXE ،XRFو  XRDدر یافتــن ترکیــب
شــیمیایی فلــزات باســتانی ،روش متــداول و غالبــی اســت کــه منجــر بــه دســتیابی اطالعــات
در دورهی مــورد مطالعــه میشــود .ایــن اطالعــات در شــناخت شــرایط سیاســی و منابــع
محتمــل بــرای ایــن فلــزات مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در بیــن تکنیکهــای ذکــر
شــدهی طیــف ســنجی ،تکنیــک  XRFنیــز هماننــد  PIXEو  XRDغیرمخــرب و مفیــد
میباشــد و اطالعــات کاربــردی در اختیــار محققیــن باستانشناســی میگــذارد .تکنیــک
 WDXRFبهصــورت غیرمخــرب و بــدون نیــاز بــه آمادهســازی نمونــه ،بــرای آنالیــز
نمونههــای باســتانی بــهکار بــرده میشــود .تکنیــک  ،XRFبهدلیــل حساســیت پاییــن
بــرای شناســایی عناصــر بــا عــدد اتمــی کمتــر از  11ب ـهکار نم ـیرود .حــد آشکارســازی در
 XRFبــه عــدد اتمــی ،شــرایط آزمایــش ،ترکیــب عناصــر در نمونــه و دامنـهی آشکارســازی
بســتگی دارد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک آنالیــزی ،کار را بــر روی یافتــن
منشــاء معادنــی کــه ممکــن اســت در دوره ساســانیان اســتفاده شــده باشــند ،متمرکــز خواهــد
شــد .در ایــن پژوهــش ،ســعی شــده اســت تــا بــا معرفــی ایــن تکنیــک آنالیــزی ،اطالعــات
فیزیکــی را بــا اطالعــات باستانشناســی مرتبــط نمــوده و نتایــج جدیــدی اســتخراج گــردد.

کلیاتی دربارهی ساسانیان

فرمانروایــی ساســانی یــا سلســله ساســانی ،نامــی اســت کــه بــرای سلســلهی ایرانــی یعــد
از دور ه اشــکانی اســتفاده میشــود .ایــن سلســله توســط اردشــیر اول در ســال  224م .بعــد از
ســقوط فرمانروایــی اشــکانی بنیانگــذاری شــد .سلســله ساســانی ،یکــی از پیشــرفتهترین
و متمدنتریــن سلســلهها در هــزاره اول م .اســت .شــاهان ایــن سلســله ،بهعنــوان یکــی
از دو قــدرت مطــرح در آن زمــان ،بــر بســیاری از مناطــق از جملــه ایــران و عــراق فعلــی،
افغانســتان ،ارمنســتان ،گرجســتان ،ازبکســتان و خــاور نزدیــک حکمرانــی میکردنــد .نقشــه
ایــن حکمرانــی در شــکل  1داده شــده اســت .فرمانروایــی ساســانی یــک حکومــت مطلق ـ ًا
ســلطنتی بــوده اســت .ایــن سلســله بعــد از شکســت یزدگــرد ســوم از مســلمانان در ســال 652
م .پایــان مییابــد (.)Frye, R.N., 2005: 461

انتخاب نمونهها

ســکههای ساســانی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش ،براســاس گفتههــای مســئولین مــوزه
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ملــی ایــران ،در کاوشهــای باســتانی بهدســت آمــده بودنــد .همــهی ســکهها از نــوع
درهــم میباشــند .ایــن ســکهها بــه پادشــاهانی کــه در بــازهی  630 - 459م .حکومــت
میکردنــد ،تعلــق دارد .بــا بررســی عالیــم موجــود بــر روی ســکهها ،مشــخص گردیــد کــه از
ضرابخانههــای اســتخر ،اردشــیرخوره ،دارابگــرد ،رامهرمــز ،بیشــاپور ،اکباتــان ،و سیســتان برای
ضــرب آنهــا اســتفاده شــده اســت .همــه ســکهها ،پــس از دریافــت از مــوزه ملــی ایــران در
محلــول اســید فرمیــک بــرای چنــد دقیقــه گذاشــته شــدند .پــس از آن توســط مســواک پــاک
شــده و بــا دســتمال الکلــی تمیــز شــدهاند.

روش تحقیق

روش فلورســانس اشــعه ایکــس ( ،)XRFقطعـ ًا یــک تکنیــک متــداول در آنالیــز غیرمخــرب
ســکههای نقــرهای میباشــد .ایــن تکنیــک تعییــن ســریع ،غیرمخــرب و چنــد عنصــری
از ترکیــب یــک آلیــاژ را بــه مــا میدهــد .)Guerra, M.F, 2004: 185( .از آنجاییکــه
در باستانشناســی هــدف اســتفاده از روشهــای غیرمخــرب اســت ،تکنیــک  XRFبــرای
آنالیــز قطعــات فلــزی بـهکار گرفتــه شــد ( .)Nayak, P.K. et al., 2004:319یــک سیســتم
معمــول  ،WDXRFشــامل یــک المــپ اشــعه ایکــس ،نگهدارنــده نمونــه ،مــوازی ســاز
پرتــو ،بلــور آنالیــز کننــده ،و آشکارســاز میباشــد .دســتگاه اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق
 ،PW 2404ســاخت شــرکت «فلیپــس» اســت .در ایــن دســتگاه ،پرتــو ایکــس تولیــد شــده
از نمونــه ،توســط یــک بلــور فلورایــد لیتیــوم ( )LiFآشکارســازی میشــوند .زمــان الزم بــرای
آنالیــز هــر نمونــه در حــدود  6دقیقــه میباشــد .از نــرم افــزار  ،UniQuant 4بــرای بررســی
اطالعــات تهیــه شــده اســتفاده شــده اســت .دســتگاه مــورد اســتفاده در دانشــگاه تربیــت
مــدرس میباشــد .در کل ،میتــوان گفــت کــه خطــای موجــود در تعییــن درصــد عناصــر
بیــن  5تــا  15درصــد ،بســته بــه میــزان حضــور عناصــر متفــاوت اســت .پشــت و روی 7
ســکه ،در شــکل  2داده شــده اســت.

پیشینه تحقیق

ســکههای ساســانی ،بهدلیــل ناخالصــی ب ـهکار رفتــه در آنهــا یــا همزمانــی ساســانیان بــا
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حکمرانــان رومــی ،مــورد توجــه محققیــن خارجــی بودهانــد (Bacharach et al., 1972:
 .)280در بیــن ایــن محققیــن خارجــی ،هوگــز ،نــه تنهــا روی فلــزات نقــرهای ساســانی
کار کــرد؛ بلکــه آنهــا را بــا فلــزات نقــرهای رومــی هــم مقایســه کــرد (Hughes et al.,
 .)1979: 321معــادن گالنــا ( )PbSو سروســایت ( )PbCO3بــرای دســتیابی بــه نقــره

مــورد اســتفاده بودهانــد .بــرای اســتحصال نقــره از معــادن گالنــا ،از روش قالگــذاری اســتفاده
میشــود .از آنجاییکــه طــا از معــادن جــدا نمیشــد ،مقــدار درصــدی آن در معــدن بــا
درصــد آن در ســکههای ضــرب شــده یکســان باقیمیمانــد .ایــن پدیــده ،توســط مییــر
( )Meyers, 2003: 271و گــوردوس ( )Gordus, 1967: 78گــزارش شــده اســت .طــا،
بهعنــوان شــاخص و معیــار معــادن مــورد اســتفاده،ب ـهکار میرفــت .هنگامــی کــه نقــرهی
یــک معــدن ،بــا نقــرهی ســایر معــادن آمیختــه میشــد ،مشــکل بــرای شناســایی معــادن
بهوجــود م ـیآورد .ای ـنکار ،بهطــور معمــول زمانــی کــه ســکههای قدیمــی را بــرای ضــرب
ســکههای جدیــد اســتفاده میکردنــد ،اتفــاق میافتــاد (یارشــاطر و همــکاران.)429 :1373 ،
ایــن آمیختگــی ،باعــث تغییــر در عناصــر ردیــاب معــادن میشــد و تشــخیص منشــاء و مبــدا
معــادن را غیــر ممکــن میســاخت .در تحقیقــی دیگــر ،نشــان داده شــده اســت کــه عنصــر
بیســموت نیــز ،میتوانــد بهعنــوان شــاخص معــادن بــهکار رود (Kallithrakas-Kontos
 .)et al., 2000: 342در تحقیقــی دیگــر ،نویســنده بــه مطالعــه ســکههای خســرو دوم،
بــا روش ( PIXEا )Hajivaliei et al., 2008: 1578پرداختــه اســت و عناصــر موجــود در
ایــن ســکهها را معرفــی کــرده اســت .در تحقیــق حاضــر ،تــاش شــده اســت تــا بــا آنالیــز
ســکههای ساســانی ،نــوع  معــادن بــهکار رفتــه در ضــرب ســکهها را بیابیــم؛ بدینمعنــی
کــه آیــا نقرههــای ب ـهکار رفتــه در ایــن ســکهها منشــاء معلــوم و مشــخصی داشــتهاند؟ آیــا
ایــن معــادن در مجــاورت ضرابخانههــا بودهانــد یــا خیــر؟ آیــا میــزان نقــره ب ـهکار رفتــه در
ســکهها ،بــا هــم یکســان میباشــد یــا خیــر؟

اتفاقات سیاسی دوران شاهان ساسانی مورد مطالعه
شــکل  : 2تصویــر روی و پشــت برخــی
از ســکه هــای مــورد مطالعــه (نگارنــدگان،
.)1393

پیــروز ،در دوران ســلطنت خــود درگیــر مشــکالت داخلــی و خارجــی فراوانــی ،بهخصــوص در
شــرق بــود .در دوران او ،ایــران گرفتــار خشکســالی بزرگــی گردیــد (رضایــی )61 :1386 ،و
نبردهــای پیــروز ،در شــرق بــا هپتالیــان نیــز بــر مشــکالت داخلــی میافــزود و مبالــغ فراوانــی
جهــت ســرکوب شــورشهای مختلــف ارمنســتان و آلبانیــا ،بــدون آنکــه نتیجــه مشــخصی
بــرای ساســانیان داشــته باشــد ،هزینــه میشــد .شــورشهای مرزهــای غربــی ،اگرچــه بــرای
ساســانیان مشــکالت فراوانــی در ایــن دوران ایجــاد کــرده بــود ،ولــی وجــود حریــف قدرتمنــد
و همســایه شــرقی ،نگرانــی اصلــی پیــروز ،در دوران ســلطنت او را تشــکیل م ـیداد .پیــروز،
بــرای دفــع خطــر هپتالیــان و متحــد پیشــین خــود بــه شــرق لشــکر کشــید ،ولــی در جنگــی
کــه بیــن ساســانیان و هپتالیــان درگرفــت ،پیــروز بــه همــراه بســیاری از اتبــاع و بزرگان اســیر
خوشــنواز شــاه هپتالــی شــد (پروکوپیــوس )23-19 :1391 ،و قبــاد و یکــی از دختــران پیروز به
عنــوان گــروگان در دربــار شــاه هپتالــی نگهداشــته شــدند .حکومــت ساســانی در ایــن دوران،
بحرانیتریــن روزگار خــود را میگذارنــد و از هــر زمــان دیگــر نســبت بــه رقبــای قدرتمنــد
خــود در غــرب و شــرق ضعیفتــر بــود .در غــرب ،رومیــان و امپراتــور زنــون درگیــر مســائل
داخلــی و دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا هونهــای اروپــا بــود و چنــدان عالقـهای بهدنبــال
کــردن رویدادهــای درون ایــران نداشــتند و همیــن امــر ،از حملــه جــدی آنــان بــه ایــران

بهکارگیری روش طیفسنجی فلورسانس اشعه ایکس...

شماره سکه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

نام پادشاه
پیروز
پیروز
بالش
قباد اول
قباد اول
قباد اول
قباد اول
خسرو اول
خسرو اول
هرمس چهارم
خسرو دوم
خسرو دوم
خسرو دوم
خسرو دوم
اردشیر سوم
اردشیر سوم

دوره حکومت
459 -484
459 -484
484 -488
488 -496
488 -496
488 -496
488 -496
531 -579
531 -579
579 -590
591 -628
591 -628
591 -628
591 -628
628 -630
628 -630

ضرابخانه
استخر
اردشیرخوره
اردشیرخوره
استخر
استخر
دارابگرد
اردشیرخوره
رامهرمس
استخر
بیشاپور
استخر
اکباتان
سیستان
سیستان
استخر
بیشاپور

وزن (گرم)
4/1
3/8
4/1
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
3/4
4/1
4/1
4/0
4/1
4/0
4/2
4/1

Au%

0/7
1/1
0/8
0/9
0/9
0/4
1/0
0/8
0/9
0/9
0/7
1/0
1/1
1/1
1/0
1/0

Ag%

96/5
95/1
90/5
97/5
96/5
92/2
94/7
94/9
96/1
95/7
92/1
97/1
96/8
95/6
97/2
96/5

جلوگیــری میکــرد .پیــروز کــه خاطــرهی شکســت در برابــر هپتالیــان را هرگــز فرامــوش
نکــرده بــود ،جنــگ جدیــدی را بــرای انتقــام شکســت خــود در شــرق بــه راه انداخــت؛ اینبــار
اقــدام او در  484م .بــه بهــای مــرگ او و ســپاهیانش تمام شــد (پروکوپیــوس)27-23 :1391 ،؛
بــا مــرگ پیــروز ،بــاش ( 488-484م ).توســط دو تــن از ســرداران ایرانــی ،یعنــی «زرمهــر
ســوخرا» از خانــدان قــارن و «شــاپور» از خانــدان مهــران کــه از زمــان پیــروز در ارمنســتان
مســتقر بودنــد و وظیفــه پایــان دادن بــه شــورش ارامنــه را بــر عهــده داشــتند ،بــه پادشــاهی
رســید .در دوران ســلطنت کوتــاه او ،کشــور مجبــور بــه پرداخــت خــراج بــه همســایه قدرتمنــد
شــرقی بــود و بــا ارمنیــان کــه شــورشهای آنــان از زمــان پیــروز بــه اوج خــود رســیده بــود،
رفتــاری مســالمت آمیــز و دوســتانه برقرارکــرد (دریایــی)41 :1390 ،؛ بــا اینوجــود ،خزانـهی
تهــی ،عــدم توفیــق در ایجــاد امنیــت مســتمر در سراســر کشــور و تســامح دینــی وی ،موجــب
ناخرســندی نجبــا و روحانیــون از بــاش گردیــد (زرینکــوب و زرینکــوب )57 :1387 ،و
در یــک توطئ ـهی دربــاری توســط زرمهــر ســوخرا کــه پیشتــر او را بــه ســلطنت رســانده
بــود ،خلــع ( 489 / 488م ).و بهجــای او ،قبــاد ،فرزنــد پیــروز کــه در دربــار هپتالیــان بــود ،بــه
قــدرت رســید .قبــاد ،در دوران ســلطنت پــر حادثــه خــود ،نشــان داد شــاهی بــا اراده و مقتــدر
اســت؛ او در حالــی بــه تخــت شــاهی ساســانی نشســت کــه کشــور در شــرق شکســته خــورده
و خــراج گــذار هپتالــی بــود و در غــرب نیــز توفیقــی بــرای ساســانیان بهدســت نیامــده بــود و
خشکســالیهای پــی در پــی نیــز ضربــات ســنگینی بــر پیکــره ساســانیان وارد آورده بــود،
بــا اینحــال ،قبــاد ،توانســت بــه کمــک مزدکیــان ،تــا حــدودی قــدرت فزاینــده اشــراف را
کاهــش دهــد و در اواخــر ســلطنت نیــز بــه کمــک خســرو انوشــیروان جانشــین خــود و یــاری
اشــراف ضــد مزدکــی توانســت مزدکیــان را ســرکوب کنــد و بــا شکســت رومیــان و ســرازیر
شــدن مقادیــر زیــادی طــا بــه درون شاهنشــاهی او توانســت بــر مشــکالت اقتصــادی نیــز
فائــق آیــد و بــا مهــار شــدن مشــکالت سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی قبــاد اصالحاتــی را
در درون جامعــه و شاهنشــاهی ساســانی انجــام داد کــه معمــو ًال بــه دوران خســرو انوشــیروان

Cu%

2/8
1/4
1/5
1/1
2/6
6/1
3/8
3/6
3/0
1/0
6/4
1/9
2/1
3/3
1/6
2/4
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Fe%

2/4
7/2
0/5
1/2
0/5
0/7
1/6
0/2
0/1

Pb%

Au/Ag

0/8
0/8
-

0/007
0/012
0/009
0/009
0/009
0/004
0/010
0/008
0/009
0/009
0/008
0/010
0/011
0/011
0/010

جــدول  :1درصــد عناصــر موجــود در
ســکههای مــورد بررســی (نگارنــدگان،
.)1393
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نســبت داده میشــود .یکــی از بنیادیتریــن اصالحــات کــه در دوران قبــاد آغــاز شــد ،تقســیم
شاهنشــاهی ایــران بــه چهــار بخــش بــود کــه هــر بخــش توســط یــک اســپهبد (ســردار)
اداره میشــد؛ همچنیــن در دوران او ،نقشــهبرداری از همــهی زمینهــای کشــاورزی و
ســازماندهی مجــدد نظــام جدیــد مالیاتــی و تقســیم جدیــد والیــات و ایــاالت آغــاز گردیــد
(دریایــی )44 :1390 ،کــه در دوران خســرو انوشــیروان ،کار آن تکمیــل و بــه اجــرا گذاشــته
شــد .قبــاد ،ســعی داشــت تــا جانشــین خــود را تعییــن کنــد و آن را بــه انتخــاب و اعمــال نفــوذ
نجبــا وا نگــذارد؛ بههمیــن دلیــل از جوســتین ،امپراتــور روم خواســت کــه سرپرســتی خســرو،
کوچکتریــن فرزنــد و جانشــین او را برعهــده بگیــرد .جنــگ در ایبــری (گرجســتان امــروزی)
کــه قبــاد ســعی داشــت آنــان را بــه کیــش زرتشــی درآورد ،در واقــع جنــگ میــان ایــران و روم
بــود؛ چراکــه رومیــان بــه درخواســت گرگیــن ،شــاه ایبــری ،درصــدد کمــک بــه آن برآمدنــد
و بــه یــاری همکیشــان خــود پرداختنــد و از آنــان حمایــت کردنــد .قبــاد ،در میان ـهی ایــن
درگیریهــا در  531م .در گذشــت.
بــه تختنشســتن خســرو انوشــیروان ،نقطــه اوج مجــددی در تاریــخ ساســانی بــود
(شــیپمن)58 :1382 ،؛ او پیــش از ســلطنت و در اواخــر حکومــت قبــاد بــه کمــک اشــراف و
نجبــای دربــار کــه گرایــش ضــد مزدکــی داشــتند ،توانســت نهضــت مزدکــی را ســرکوب کند
و بــا حمایــت آنــان کاووس (معــروف بــه کاووس پدشــخوارگر) پســر بــزرگ قبــاد و بــرادر
خــود را کــه وارث واقعــی ســلطنت بــود و بــه احتمــال گرایشــات مزدکــی داشــت ،از رســیدن
بــه تــاج و تخــت محــروم کنــد و بــر اورنــگ ساســانی تکیــه کنــد .دوران ســلطنت او کــه
تــا حــدی تجســم کننــدهی یــک حاکــم حکیــم و فرامــانروای فیلســوف بــود (زرینکــوب
و زرینکــوب87 :1387 ،؛ دریایــی45 :1390 ،؛ نولدکــه ،191 :1387 ،پانویــس)؛ بــا ادامــه
اصالحــات قبــاد ،ســرانجام بــه یــک دورهی کشــمکش طوالنــی میــان دســتگاه ســلطنت و
اقتــدار نجبــا بــا پیــروزی ســلطنت خاتمــه یافــت .وی در جهــت تثبیــت قــدرت خــود و رفــع
مشــکالت و ویرانیهــای کــه طــی جنبــش مــزدک در کشــور بــه وجــود آمــده بــود ،تغییــرات
اساســی در جامعــه ساســانی ،طبقــات اجتماعــی ،تشــکیالت نظامــی و اداری و اصالحــات
اقتصــادی و مالیاتــی داد .خســرو ،بهلحــاظ نظامــی توانســت در جنگهــای طوالنــی مــدت
در غــرب ،رومیــان را شکســت دهــد و مقادیــر هنگفتــی طــا را از رومیــان بســتاند (دریایــی،
 .)47 :1390در شــرق نیــز ،خســرو توانســت هپتالیــان رقیــب سرســخت ساســانیان را کــه
بهدلیــل حمل ـهی تــرکان متزلــزل شــده بــود ،در ســالهــای ( 558-557م ).شکســت دهــد
(دریایــی )47 :1390 ،و بــه ایــن ترتیــب ،رود جیحــون ،ســر حــد ایــران و ســرزمین خاقــان
تــرک گردیــد (کریستینســن .)366 :1384 ،خســرو ،همچنیــن توانســت قــدرت ایــران را
بربخشــی از جنــوب عربســتان (یمــن) تثبیــت کنــد و ایــن منطقــه مهــم را کــه اهمیــت
ویــژهای در تجــارت راه دور بــا هنــد داشــت را از چنــگ حبشــیان مســیحی خــارج کنــد.
او ،همچنیــن تــرکان را کــه در زمــان جانشــین او (هرمــزد چهــارم) بــه دشــمن بزرگــی
بــرای ایــران ساســانی تبدیــل شــدند را ،در ســالهای  572تــا  577م .شکســت دهــد و از
تهاجمــات آنــان جلوگیــری کنــد .مورخــان اســامی و رومــی ،شورشــی کــه در خوزســتان
بــه رهبــری انوشــکزاد ،فرزنــد خســرو اول بــه راه افتــاد را گــزارش کردهانــد .انوشــکزاد،
بزرگتریــن فرزنــد خســرو اول ،همچــون مــادر مســیحیاش بــه دیــن مســیحی متمایــل
بــود (پیگلوســکایا )444 :1387 ،و از دیــن زرتشــتی دســت برداشــت (نولدکــه)496 :1387 ،؛
امــا شــایعه بیمــاری وخیــم خســرو بهانــه قیــام انوشــکزاد گردیــد و در ایــن نکتــه جــای تردیــد
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نیســت کــه بخشــی از بــزرگان کــه بــا سیاســت خســرو موافــق نبودنــد ،بــه انوشــکزاد دســت
یــاری دادنــد و گروهــی از اشــراف جنگــی (اســواران) نیــز در ایــن شــورش بــا انوشــکزاد
همدســتان بودنــد (پیگلوســکایا.)447 :1387 ،
بــا ســرکوبی و محروم شــدن انوشــکزاد از ســلطنت و مــرگ خســرو انوشــیروان در  579م،.
فرزنــد دیگــر او ،یعنــی هرمــزد چهــارم ( 590-579م ).جانشــین او گردیــد؛ وی ،میخواســت
سیاســت پــدرش انوشــیروان را ادامــه دهــد و ماننــد او ،بــر نجبــا و روحانیــون مســلط باشــد؛
امــا در انجــام ایـنکار ،کمتــر جانــب احتیــاط را رعایــت میکــرد (گریشــمن .)366 :1388 ،او،
بــه حمایــت زمیـنداران کوچــک و دهقانــان مرفــه کــه احتمــا ًال بــه زیــان اشــراف رشــد کرده
بودنــد ،ادامــه داد (دریایــی )47 :1390 ،و بــا طــرفداری از رعایــای مســیحی خــود (رضایــی،
 ،)93 :1386بــه مخالفــت روحانیــون زرتشــتی علیــه خــود دامــن زد و باعــث برانگیختــن
دشــمنان زیــادی علیــه خــود در میــان درباریــان بلندپایــه ساســانی گردیــد .در زمــان او کــه
شــاه ساســانی بــا مشــکالت همیشــگی قــدرت فزاینــده بــزرگان و اشــراف درگیــر بــود ،بــار
دیگــر جنــگ در دو جبهــه شــرق و غــرب بــرای ایرانیــان آغــاز گردیــد؛ ســردار بــزرگ ایرانــی
بهــرام چوبیــن ،از جانــب هرمــزد مأمــور مقابلــه بــا تــرکان شــد و توانســت آنــان را شکســت
دهــد ( 89-588م).؛ امــا زمانــی کــه ایــن ســردار بــزرگ ساســانی کــه از خانــوادهی اشــکانی
مهــران بــود ،در جبهــه غــرب شکســت بیاهمیتــی از بیزانــس خــورد و هرمــزد او را مــورد
بیمهــری قــرار داد و از فرماندهــی عــزل کــرد و در نتیجــه آن بهــرام کــه در میــان ســپاهیان
محبوبیتــی نیــز کســب کــرده بــود ،بــرای ســرنگونی هرمــزد ،بهســوی تیســفون حرکــت
کــرد؛ بدینترتیــب ،نخســتین شــورش نظامــی علیــه خانــدان ساســانی کــه رهبــری آن را
شــخصی غیــر از خانــدان ســلطنت رهبــری میکــرد و در عینحــال ،دســتی هــم بهســوی
تــاج ســلطنتی دراز کــرده بــود (شــیپمن ،)65 :1383 ،آغــاز شــد .بــا نزدیــک شــدن بهــرام بــه
تیســفون ،هرمــزد طــی شورشــی در کاخ ســلطنتی بــه رهبــری بیســتهم و بنــدوی ،از ســلطنت
خلــع گردیــد و پســرش خســرو دوم (خســرو پرویــز) را بــه پادشــاهی نشــاند؛ امــا خســرو در
جنــگ بــا قــوای بهــرام شکســت خــورد و  590م .مجبــور شــد بــه ســرزمینهای روم شــرقی
و امپراتــور موریکیــوس پناهنــده شــود .بهــرام ،در نبــود رقیــب خــود ،تیســفون را بــه تصــرف
درآورد و بهعنــوان بهــرام ششــم بــر تخــت ســلطنت ساســانی نشســت .او ،نخســتین شــخص
خــارج از خانــدان ساســان بــود کــه توانســت تــاج و تخــت را بهدســت بیــاورد و عمــل او
آغــازی شــد بــرای شــورش فرماندهــان نظامــی کــه در اواخــر حکومــت ساســانی کشــور
را بــا نیروهــای تحــت فرمــان خــود بــه آشــوب کشــاندند و حتــی مدعــی ســلطنت ساســانی
شــدند .خســرو ،بــا کمــک قــوای رومــی کــه موریکیــوس امپراتــور روم در اختیــار او گذاشــته
بــود ،بــه همــراه نیروهــای ارمنــی بــه ایــران بازگشــت و توانســت بهــرام را نزدیــک آذربایجان
شکســت دهــد و بــرای دومینبــار در فاصلـهای بســیار کوتــاه بــه ســلطنت بنشــیند .خســرو،
همچنیــن در ادامــهی تحــوالت داخلــی ســرکوبگرانهی خــود ،نعمــان بــن منــذر ســوم،
شــاه حیــره را در ســال  602م .بــه قتــل رســاند و ادارهی آن را بــه ایــاس ،شــخص وفــادر بــه
خانــدان ساســان واگــذار کــرد؛ مهمتریــن واقعــه دوران ایــاس را ،بایــد جنــگ ذوقــار ( 604م).
دانســت کــه در آن ســپاهیان ایرانــی و اعــراب حیــرهی طـ رفدار ساســانیان ،از بادیهنشــینان
عــرب بنیشــیبان و بکربــن وائــل ،کامـ ً
ا شکســت خوردنــد؛ بهگونـهای کــه پیــروزی اعــراب
در ذوقــار را عامــل مهمــی در تشــویق مســلمانان عــرب در هجــوم بــه شاهنشــاهی ساســانی
دانســته کــه راه را بــرای گســترش اســام در ســالهای بعــد بــاز کــرد (کمبریــج.)75 :1389 ،
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زمانــی کــه خســرو ،ســرگرم پرداختــن بــه مســائل داخــل شاهنشــاهی بــود و ســالها روابــط
مســالمتآمیزی را بــا رومیــان تحــت امپراتــوری موریکیــوس ســپری میکــرد ،وقایعــی در
امپراتــوری بیزانــس رخ نمــود کــه موجــب تیرگــی روابــط میــان ساســانیان و رومیــان گردیــد.
در ســال  602م .ســپاه بیزانــس بــه فرماندهــی فــوکاس ،علیــه امپراتــور موریکیــوس کــه
حامــی خســرو در بازگشــت بــه ســلطنت بــود ،شــورش کــرد و بــا قتــل موریکیــوس ادارهی
امپراتــوری را بهدســت گرفــت ،خســرو بــه بهانـهی قتــل موریکیــوس جنــگ ایــران و روم و
دشــمنیهای گذشــته را از ســر گرفــت و فتوحــات او تــا ســال  622م .ادامــه داشــت .در ایــن
ســال ،هراکلیــوس بــا کمــک ســرمایهی فــراوان کلیســا و اصالحاتــی کــه در میــان ارتــش
برقــرار کــرده بــود ،توانســت ارتــش قابــل اتکایــی را در  622م .علیــه ساســانیان گــردآوری
کنــد و بــه پی ـش َروی ساســانیان خاتمــه دهــد .او ،بیشــتر بخشهــای آســیای صغیــر را از
چنــگ ساســانیان خــارج کــرد؛ در  627م .نیــز ،جنــگ را بــه درون خــاک ایــران کشــاند و در
آشــور نزدیــک نینــوا بــر قــوای ایرانــی پیــروز شــد و ســال  628م .خســرو کــه طــی چندیــن
ســال شکســت از رومیــان ،ناامیدانــه تــاش میکــرد ،همچنــان جنــگ را ادامــه دهــد و از
پذیــرش صلــح ســر بــاز زد .ســرانجام در جریــان توطئ ـهای در دربــار ،بــه رهبــری شــیرویه
(قبــاد دوم) پســر خــود و بــا حمایــت اشــراف و بــزرگان خلــع گردیــد و شــیرویه ،بهعنــوان
قبــاد دوم ،بهجــای خســرو پرویــز بــه پادشــاهی برگزیــده شــد؛ امــا پادشــاهی شــیرویه ،چنــدی
نپاییــد و بــا مــرگ او ،فرزنــد خردســالش اردشــیر ســوم ( 630 - 628م ).بــه تخــت نشســت؛
امــا شــهروراز ،ســردار بــزرگ ساســانی کــه در زمــان خســرو پرویــز بــه فتوحــات بزرگــی نیــز
دســت یافتــه بــود ،بــا همــکاری هراکلیــوس ،بــا ســپاه خــود بــه ســمت تیســفون حرکــت کرد
و تیســفون را بــه تصــرف خــود درآورد ،شاهنشــاه جــوان را بــه قتــل رســاند و همچــون بهــرام
چوبیــن و بســتهم ،خــود را شاهنشــاه خوانــد (کریستینســن .)478 :1384 ،تــا پایــان ســلطنت
ساســانیان ،افــت و خیزهــای فراوانــی در حکومــت اتفــاق افتــاد کــه نهایتـ ًا در ســال  651م .بــا
قتــل یزدگــرد ســوم ،عمـ ً
ا ایــن سلســله نیــز خاتمــه یافــت   .
                                                 

بحث

همانطــور کــه قبـ ً
ا بیــان شــد ،حضــور طــا ،معیــاری بــرای شناســایی معدن مــورد اســتفاده
میباشــد ،بهدلیــل اینکــه درصــد آن در معــدن بــا درصــد آن در ســکه یکســان اســت،
بهشــرط آنکــه آمیختگــی اختیــاری اتفــاق نیافتــاده باشــد .از نســبت  Au/Agدیــده میشــود
کــه شــاهان ساســانی بــرای ضــرب ســکه از معــادن متعــددی نقــره را اســتخراج میکردنــد.
حضــور عنصــر مــس ،در حالــت معمــول میتوانــد ،بهعنــوان شــاخصی بــرای شناســایی
معــدن باشــد؛ امــا اضافــه کــردن اختیــاری ایــن عنصــر در زمــان شــرایط بــد اقتصــادی،
امــکان شــاخص بــودن ایــن عنصــر را از بیــن میبــرد .در شــکل  ،3درصــد مــس موجــود در
ســکهها ،بــر حســب نســبت طــا بــه نقــره نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه در شــکل دیــده میشــود 2 ،ســکه ،از ســایر ســکهها متفــاوت بــه
نظــر میرســند کــه در شــکل درون کادر قــرار داده شــدهاند؛ ایــن ســکهها نســبت بــه
ســایر ســکهها ،از مــس بیشــتری برخــوردار هســتند .در صورتیکــه ،ایــن مســئله غیرمعمــول
بهنظــر میرســد و بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه مــس اضافــی بهصــورت اختیــاری
افــزوده شــده اســت تــا جبــران ضعــف اقتصــادی پادشــاه را نمایــد .در شــکل  ،4وزن نقــرهی
موجــود در ســکهها برحســب  Ag/Cuنشــان داده شــده اســت.
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شــکل  :3نمایــش درصــد مــس بــر حســب
( Au/Agنگارندگان.)1393 ،

در ایــن شــکل نیــز ،هماننــد شــکل  ،3دیــده میشــود کــه همــان  2ســکهی متفــاوت
در کادر قــرار دارنــد .بــا افزایــش مقــدار مــس ،نســبت نقــره بــه مــس کاهــش مییابــد .ایــن
ســکههای متفــاوت متعلــق بــه قبــاد اول و خســرم دوم اســت .افزایــش مــس در این ســکهها،
ممکــن اســت بــه ضعــف ایــن پادشــاهان در یــک دورهی خــاص باشــد کــه مجبــور بودهانــد
بــا کاهــش نقــره و افزایــش مــس ،وزن ســکهها را حفــظ کننــد؛ البتــه ،همانطــور کــه در
بخــش شــاهان ساســانی نیــز اشــاره شــد ،دوران ایــن دو شــاه ،ضمــن طوالنــی بــودن از فــراز

شــکل  :4نمایــش وزن نقــره بــر حســب

( Ag/Cuنگارنــدگان.)1393 ،
و نشــیبهایی نیــز برخــوردار بــوده اســت کــه در خــال ایــن اُفــت و خیزهــا ،شــاهد کــم و
زیــاد شــدن نقــرهی موجــود در ســکههای آنهــا هســتیم .ضرابخانههــای مختلــف ،توســط
شــاهان مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .پیــروز ،قبــاد اول ،خســرو دوم ،و اردشــیر
ســوم ،از ضرابخانــهی اســتخر اســتفاده میکردنــد .نقــرهی اســتفاده شــده در ســکههای
ضــرب شــده توســط آنهــا ،بــه میــزان ثابــت  96درصــد بــوده اســت ،جــز در مــورد خســرو
دوم کــه نقــرهی بـهکار رفتــه در حــدود  92درصــد بــوده اســت کــه ایــن مقــدار نقــره در بیــن
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ســکههای ضــرب شــده توســط خســرو دوم ،مقــدار نســبت ًا باالیــی اســت .اتفــاق مشــابهی
نیــز در ضرابخانــهی اردشــیر خــوره روی داده اســت؛ یعنــی پیــروز و قبــاد اول ،ســکههای
نقــره بــا مقــدار  95درصــد نقــره ضــرب میکردنــد ،ولــی بــاش ،ســکههایی بــا مقــدار
 90درصــد نقــره ضــرب کــرده اســت .کاهــش نقــره در ســکههای بــاش ،بــا اطالعــات
تاریخــی انطبــاق دارد؛ زیــرا او ،پادشــاه ضعیفــی بــوده اســت و فقــط  4ســال حکومــت کــرده
اســت و در ایــن مــدت کوتــاه ،امــکان ایجــاد تغییــر برایــش وجــود نداشــته اســت .از روی
نتایــج بهدســت آمــده کــه در جــدول  1داده شــدهاند ،دیــده میشــود کــه شــاهان ساســانی
بــرای اســتخراج نقــره از معــادن سروســایت ( )PbCO3بهــره میجســتند و ایــن نقــره را در
ضــرب سکههایشــان ب ـهکار میبردنــد .در حــال حاضــر ،در حــدود نصــف نقــرهی موجــود
در جهــان ،از معــادن ســرب تولیــد میشــوند ()Hughes et al., 1979: 321؛ براســاس
پژوهــش مییــر ( ،)Meyers, 2003: 271اگــر نقــرهی اســتفاده شــده در ســکهها از معــدن
سروســایت اســتخراج شــده باشــد ،مقــدار ط ـای موجــود در آن ،بایــد بهطــور تقریبــی بیــن
 0/2تــا  1/5درصــد تغییــر یابــد کــه در تحقیــق حاضــر ،مشــاهده گردیــد کــه درصــد طــای
موجــود در ســک ههای آنالیــز شــده از  0/4درصــد تــا  1/1درصــد میباشــد .شــبیه ایــن نتیجــه،
در مطالعــهی ســکههای خســرو دوم بــا روش ( PIXEا)Hajivaliei et al., 2008: 1578
دیــده شــد کــه در آن ،مقــدار طــا از  0/26تــا  1/23درصــد تغییــر داشــت کــه تأییــدی بــر
اســتفاده از معــادن سروســایت ،در ضــرب ســکهها بــوده اســت .اســتفاده از ایــن نــوع معــادن،
تنهــا محــدود بــه ساســانیان نبــود؛ بلکــه پیــش از آنــان ،شــاهان اشــکانی نیــز بــرای ضــرب
ســکههای خــود از ایــن معــادن بهرهبــرداری میکردنــد (.)Hajivaliei et al., 2012: 56
تفــاوت مشــاهده شــده در شــکل  ،3بــرای طــای بـهکار رفتــه در ســکههای ساســانی ،نشــان
میدهــد کــه معــادن مختلفــی از نــوع سروســایت بــرای ضــرب ســکه اســتفاده میشــدند.
در معــادن گالنــا ،درصــد طــای موجــود در معــادن ،کمتــر از  0/2درصــد میباشــد و ایــن
درصــد بهصــورت مشــابه در ســکههایی کــه نقــرهی آنهــا از ایــن نــوع معــادن تأمیــن
میگردیــده اســت ،مشــاهده میشــود .براســاس مطالــب ذکــر شــده ،عنصــر مــس در فرآینــد
قالگــذاری حــل نمیشــود و بهعنــوان فلــز پایــه در کنــار نقــره باقــی میمانــد (Hughes
 .)et al., 1979: 321مقادیــر بیــش از یــک درصــد مــس ،بــرای افزایــش ســختی ســکه،
اضافــه میشــده اســت .فلــز ســرب ،فقــط در  2ســکه بــا درصــد کــم مشــاهده گردیــده اســت
کــه ممکــن اســت ،نشــاندهندهی بهبــود کیفیــت اســتخراج نقــره از ســنگ معــدن ســرب
باشــد .در کنــار عناصــر موجــود درســکهها کــه در جــدول  1نشــان داده شــده اســت ،عنصــر
کلســیم نیــز وجــود دارد کــه در جــدول آورده نشــده اســت .حضــور ایــن عنصــر ،در کنــار نقــره
بهواســطهی عــدم امــکان حــذف آن در فرآینــد متالــوژی میباشــد؛ همچنیــن ،تغییــرات در
عنصــر آهــن مربــوط بــه آلودگــی ســطح کــه ناشــی از محیــط دفــن میباشــد ،دیــده شــده
اســت (.)Kantarelou et al., 2011: 681; Flament et al., 2004: 179

نتیجهگیری

میتــوان ،براســاس ســوالهای مطــرح شــده در ایــن پژوهــش و براســاس نتایــج ارایــه شــده
در جــدول  1و مــوارد بحــث شــده در قســمت قبــل ،همچنیــن مســتندات تاریخــی مربــوط
بــه شــاهان ساســانی کــه بــه تفصیــل در بخــش شــاهان ساســانی بــه آنهــا پرداختــه شــد،
نتیجــه گرفــت کــه ایــن شــاهان از معــادن سروســایت ( )PbCO3بــرای ضــرب سکههایشــان
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اســتفاده میکردهانــد .بــا توجــه بــه درصدهــای متفــاوت طــا در ایــن ســکهها ،میتــوان
گفــت کــه معــادن مختلــف سروســایت ب ـهکار رفت ـ ه اســت؛ همچنیــن ،براســاس اطالعــات
داده شــده در شــکل  ،3تغییــرات در  Au/Agکــم بــوده و میتــوان گفــت ،شــاهان مختلــف
در یــک ضرابخانــه ،از معــدن یکســان اســتفاده  میکردهانــد کــه ایــن میتوانــد ،بیــان
کننــدهی ایــن واقعیــت باشــد کــه ضرابخانههــا در مجــاورت و دســترس معــادن احــداث
میشــدند؛ بهعــاوه ،مشــاهده درصدهــای مختلــف نقــره در یــک ضرابخانــه ،ممکــن اســت
بهواســطهی تنزیــل نقــره در ســکه ،بهدلیــل ناپایــداری و ضعــف پادشــاهان بــوده باشــد کــه
ایــن امــر نیــز ،از تغییــرات بهوجــود آمــده در دوران حکومــت هــر شــاه قابــل مشــاهده اســت؛
چنانکــه بــرای قبــاد اول و خســرو دوم ،ایــن موضــوع مشــخص اســت.

سپاسگزاری

بدینوســیله ،نویســنده مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه
بوعلیســینا و آقــای دکتــر یعقــوب محمدیفــر ،بهدلیــل راهنماییهــای باستانشناســی و
شــادروان دکتــر فرهنــگ خادمــی ندوشــن اعــام مینمایــد    .

کتابنامه

 پروکوپیــوس ،1391 ،جنگهــای پارســیان ایــران و روم ،ترجمــه :محمــد ســعیدی،انتشــارات علمــی فرهنگــی ،چــاپ پنجــم ،تهــران.
 پیگلوســکایا ،نینــا ،1387 ،شــهرهای ایــران در زمــان پارتیــان و ساســانیان ،ترجمــهعنایــت اهلل رضــا ،انتشــارت علمــی و فرهنگــی ،چــاپ چهــارم ،تهــران.
 تاریــخ ایــران کمبریــج ،1389 ،ویراســته احســان یارشــاطر ،ترجمــه تیمــور قــادری ،جلــدســوم (ساســانیان) ،انتشــارت مهتــاب ،تهران.
 نولدکــه ،تئــودور ،1387 ،تاریــخ ایرانیــان و عــرب هــا ،ترجمــه عبــاس زریــاب ،انتشــاراتپژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،چــاپ دوم ،تهران.
 دریایــی ،تــورج ،1390 ،تاریــخ شاهنشــاهی ساســانی ،ترجمــه مرتضــی ثاقــب فــر،انتشــارت ققنوس،چــاپ پنجــم ،تهــران.
 زریــن کــوب ،عبدالحســین ،روزبــه زریــن کــوب ،1387 ،تاریــخ ایــران باســتان ( )4تاریخسیاســی ساســانیان ،انتشــارات ســمت ،تهران.
 شــیپمن ،کالوس ،1383 ،تاریــخ شاهنشــاهی ساســانی ،ترجمــه فرامــرز نجــد ســمیعی،انتشــارت ســازمان میــراث فرهنگــی پژوهشــکده زبــان و گویــش ،تهــران.
 عبدالعظیــم ،رضایــی ،1386 ،تاریــخ ده هــزار ســاله ایــران از ساســانیان تــا انقــراض آلزیــار ،جلــد دوم ،انتشــارت اقبــال ،چــاپ هفدهــم ،تهــران.
 کریســتین ســن ،آرتــور ،1384 ،ایــران در زمــان ساســانیان ،ترجمــه رشــید یاســمی،انتشــارات نــگاه ،چــاپ مکــرر (اول نــگاه) ،تهــران.،
 گیرشــمن ،رومــن ،1388 ،ایــران از آغــاز تــا اســام ،ترجمــه محمــد معیــن ،انتشــاراتعلمــی و فرهنگــی ،چــاپ نوردهــم ،تهــران.
 یارشــاطر  ،احســان و همــکاران ،1373 ،ترجمــه حســن انوشــه ،تاریــخ ایران از ســلوکیانتــا فروپاشــی دولــت ساســانیان ،جلــد سوم-قســمت اول،پژوهــش دانشــگاه کمبریج ،انتشــارات
امیرکبیر.
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length dispersive X- ray fluorescence. These coins are belonging to
different kings such as Pirouz, Belash, Kavad I, Khosrow I, Hormuz
IV, Khosrow II, and Ardeshir III. The metals such as Fe, Cu, Au, and
Pb in addition to Ag were observed. The elemental analysis provides
information about the economic and political conditions of interested kings. Two type of silver mines were used, galena and cerussite.
The cupellation, which is applying for exploration of Galena after
oxidation of Pb and Zn, may lead to obtain Ag. Since Au has not
been separated from mines, its amount remains the same with coins.
In two coins the amount of silver goes down. One of the studied
coins belongs to Kavad I and another one belongs to Khosrow II. It
may be related to weakness of these kings in short period and they
had to increase the amount of Cu for a period of time. If we look at
Istakhr and Ardeshir khoreh mint houses, we will find even more.
Pirouz, Kavad I, Khosrow II, and Ardeshir III were using Istakhr
mint house. The content of silver was remain constant about 96 percent, except in the case of Khosrow II, which became 92 % and still
it was good amount among Khosrau II coins. The same thing can be
seen for Ardeshir khoreh mint house i.e. Pirouz and Kavad I struck
coins with 95 percent silver, but Belash struck coins with 90 percent
silver. Since Belash was not a powerful king, and he ruled only four
years and therefore the observations confirm the historical evidences. It seems that the silver used in all the Sasanian silver coins, which
had been minted in different mint houses, have been extracted from
cerussite (PbCO3) mines. In the same mint house, different percentage of silver was observed which might reflect the debasement of
coins due to instability and weakness of related kings.
Keywords: WDXRF, Sassanian, Mint, Elemental Enalysis, Silver.
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Abstract
The study of ancient materials with help of non-destructive techniques is a routine work in international museums. Techniques such
as Proton Induced X-Ray Emission (PIXE), X-Ray fluorescence
(XRF), and X-Ray Diffraction are being used. Coins show an important role in our cultural heritage and they also have usually high
artistic and cultural value. The Sassanid Empire is the name used for
the 3rd Iranian dynasty and the second Empire after Median Kingdom. The Sassanid Empire was founded by Ardeshir I in 224 A.D.
after the fall of the Arsacid Empire. The Sasanian Empire was one of
the most remarkable empire and civilizations of the 1st Millennium
A.D. As one of the two great powers of late antiquity, the Sasanian
domain eventually encompassed not only the modern day of Iran and
Iraq, but also controlled or influenced the greater part of Central Asia,
Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Caucasus, Armenia, Georgia and the Near East. Throughout its existence, the Sassanid Empire
had been an absolute monarchy. It ended when the last Sassanid king,
Yazdegerd III (632-652 A.D.), lost a 14-year struggle to drive out the
expanding Islam. Studying the Sasanian coins, we come to know
that they brought about a standardization of weights and the minting
of coinage which was directed from above and under the control
of the imperial administration. One of these standard coins is silver
coin (drachma) which in weight was about 4.25 grams. Techniques
of investigation such as wavelength dispersive X-ray fluorescence
(WDXRF) analysis can be applied non-destructively without sample
preparation. A typical WDXRF system consists of an X-ray tube, a
specimen support holder, a primary collimator, an analyzing crystal
and a tandem detector. The instrument applied for this study is PW
2404 which made by Philips Company. The resulting fluorescence
is resolved by a lithium fluoride (LiF) 220 crystal, and detected by a
flow counter. The chemical composition of 16 Sasanian silver coins,
collected in National Museum of Iran, was studied by using wave-

