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چکیده

آنچــه امــروزه بهعنــوان یــك وجــه مخــرب در تاریــخ هنــر و فرهنــگ كشــور محســوب
میشــود ،جعــل آثــار باســتانی بــه معنــای معاصــر آن اســت كــه ســابقهای حــدود 100-150
ســال دارد .ایــن آثــار بــا توقیــف از ســارقان و جاعــان وارد موزههــا شــدهاند كــه تــا زمانــی
کــه بهعنــوان اثــر جعلــی شناســایی نشــوند ،اثــر اصــل محســوب میشــوند کــه از ای ـنرو،
شناســایی دقیــق و تشــخیص اصــل از غیراصــل ایــن آثــار بــا اســتفاده از مطالعــات علمــی و
آزمایشــگاهی و قبــل از ورود بــه موزههــا ،اهمیــت بســیار دارد .در ایــن پژوهــش ،تعــداد 10
ســكهی نقــرهی منســوب بــه دورهی هخامنشــی ،از یــك مجموع ـهی  57عــددی کــه در
مــوزهی پــارس شــیراز نگهــداری میشــوند و از ســارقان آثــار فرهنگــی در مرودشــت فــارس
ضبــط شــدهاند ،انتخــاب و جهــت تعییــن اصالتســنجی مــورد بررســی آزمایشــگاهی قــرار
گرفتهانــد .هــدف از اجــرای تحقیــق ،پاســخ بــه ایــن دو پرســش عمــده بــود -1 :نمون ـهی
ســكههای نقــرهی مــورد مطالعــه بــر مبنــای فنــاوری و ریزساختارشناســی بــا مســكوكات
نقــرهی عصــر هخامنشــی مطابقــت دارنــد؟  -2چگونــه میتــوان از میــزان تشــابه ســاختاری
ســکهها بــه اصالــت آنهــا پیبــرد؟ جهــت پاســخ بــه ایــن پرســشها و پــس از انجــام
مطالعــات کتابخانـهای ،ابتــدا ســکههای مــورد مطالعــه توســط دســتگاه  PIXEمــورد آنالیــز
عنصــری قــرار گرفتــه و میــزان عناصــر موجــود در آنهــا اندازهگیــری گردیــد؛ ســپس ،نتایــج
بهدســت آمــده بــا نتایــج مطالع ـهی صــورت گرفتــه بــر روی  57ســکهی اصــل هخامنشــی
متعلــق بــه مــوزهی ملــی ایــران باســتان ،بهعنــوان نمونههــای شــاهد ،مقایســه شــدند.
نتایــج ایــن مقایســه نشــان داد کــه عناصــر فلــزی ،ماننــد :نقــره ،ســرب ،طــا و مــس و
نحــوهی پرا کنــش آنهــا در نمونههــای مــورد مطالعــه و در ســكههای اصــل هخامنشــی،
مقادیــر مشــابهی دارنــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد اصالــت نمونههــا را تأییــد نمایــد.
درنهایــت ،مطالعــات تطبیقــی نقــوش و وزن نمونههــا ،شــباهت آنهــا را بــا ســكههای
اصــل نقــرهی هخامنشــی تأییــد کــرد.
کلیدواژگان :اصالتسنجی ،پیکسی ،سكهی نقرهِ ،ش ِکل ،هخامنشی.
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مقدمه

از آنجــا كــه امــروزه ا كثــر موزههــای كشــور و حتــی مجموع ـهداران آثــار هنــری بــا مشــكل
آثــار جعلــی و تقلبــی روبـهرو هســتند ،پرداختــن بــه بحــران جعــل ،تقلــب و مضــرات آنهــا،
جهــت درك صحیــح از وقایــع گذشــته بــر مبنــای آثــار اصــل ،بــرای تاریــخ هنــر كشــور بســیار
حائــز اهمیــت اســت .موزههــا ،مجموعههــا و مرا كــز نگهــداری آثــار در ایــران ،از آن جهــت
كــه ا كثــر آثــار خــود را در گذشــته از طریــق كاوشهــای باستانشناســی ،آثــار وقفــی و امانــی
بهدســت میآوردنــد ،دچــار آســیب چندانــی نشــده بودنــد؛ امــا آنچــه امــروزه بهعنــوان یــك
وجــه مخــرب در تاریــخ هنــر و فرهنــگ كشــور محســوب میشــود ،جعــل آثــار باســتانی بــه
معنــای معاصــر آن اســت كــه ســابقهای حــدود  100-150ســال دارد .ایــن آثــار بــا توقیــف از
ســارقان و جاعــان وارد موزههــا شــدهاند كــه ادام ـهی ایــن رونــد نگرانیهایــی در رابطــه
بــا اصالــت آثــار موجــود در موزههــا را در پــی خواهــد داشــت .نكت ـهی قابلتوجــه در رابطــه
بــا كلیـهی ایــن آثــار آن اســت كــه تــا زمانــی کــه بهعنــوان اثــر جعلــی شناســایی نشــوند ،اثــر
اصــل محســوب میشــوند کــه از ای ـنرو ،شناســایی دقیــق و تشــخیص اصــل از غیراصــل
ایــن آثــار بــا اســتفاده از مطالعــات علمــی و آزمایشــگاهی و قبــل از ورود بــه موزههــا ،اهمیــت
بســیار دارد (رازانــی و نصیــرزاده.)1391 ،
پرسـشهای پژوهــش -1 :آیــا نمونـهی ســكههای نقــرهی مــورد مطالعــه بــر مبنــای
فنــاوری و ریزساختارشناســی بــا مســكوكات نقــرهی عصــر هخامنشــی مطابقــت دارنــد؟
-2چگونــه میتــوان از میــزان تشــابه ســاختاری ســکهها بــه اصالــت آنهــا پیبــرد؟
روش پژوهــش :ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــهای انجــام شــده
اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینكــه ســكههای مــورد مطالعــه در مــوزه نگهــداری
میشــوند و بــرای نمونهبــرداری و انجــام آنالیزهــای تخریبــی بــا محدودیــت مواجهانــد،
از روش آنالیــز دســتگاهی غیرتخریبــی و ســریع طیفســنجی نشــر اشــعهی ایکــس القائــی
پروتــون ( ،)PIXEاســتفاده شــد.

پیشینهی پژوهش

تعییــن اصالــت ســكههای باســتانی و تشــخیص نمونههــای جعلــی ،همــواره مــورد توجــه
محققیــن و باستانشناســان بــوده اســت .در ایــران مطالعــات باستانســنجی بــر روی
ســكهها بــه آنالیــز عنصــری ســكههای اشــكانی توســط  Caleyبرمیگــردد (.)Caley, 1955
ُ
اولینبــار ایــن شــیمیدان آمریكایــی ،مجموعـهای شــامل  300ســکهی «ا ُرد دوم» را مــورد
آزمایــش و بررســی قــرار داد .بررســی او جهــت پیبــردن بــه وضعیــت اقتصــادی شــاهان
اشــكانی از طریــق آزمایــش عنصــر مــس ،بهعنــوان آلیــاژی كــه بــه ســكههای نقــره اضافــه
شــده بــود ،انجــام گرفــت .ایــن پژوهشــگر بــا آزمایــش تعــدادی دیگــر از مســكوكات نقــره
و مــس اشــكانی ،میــزان عناصــر آن را بــا ســكههای پادشــاه همزمانــش در روم باســتان
ُ
ً
مقایســه و بــه تحلیــل آنهــا پرداخــت و نتیجــه گرفــت كــه احتمــاال در زمــان ا ُرد بــه علــت
جنگهــای ایــران و روم و شــرایط بــد اقتصــادی ،ســكههای برنــزی پادشــاهان گذشــته
ذوب و بهمنظــور افزایــش حجــم فلــز نقــره در ســكههای ایــن دوره بــهكار رفتــه اســت
( .)Caley, 1955از میــان پژوهشهــای انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه در داخــل کشــور،
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میتــوان بــه مطالعــات خادمیندوشــن اشــاره كــرد كــه بــا اســتفاده از روش دســتگاهی
طیفســنجی فلورســانس اشــعهی ایکــس ( )XRFبــه مطالعــهی تركیبــات شــیمیایی
ســكههای نقــرهی دورهی اشــكانی و شناســایی معــادن و كارگاههــای مــورد اســتفاده در
ضــرب ســكهها پرداختــه و نتیجــه گرفتــه اســت كــه نســبت طــا بــه نقــره ،معــرف خوبــی
بــرای فنــاوری اســتخراج ســنگ معــدن نقــره بــوده و همچنیــن ،ایــن نســبت میتوانــد
جهــت شناســایی معــادن نقــره نیــز بــهکار رود (خادمیندوشــن و همــكاران.)1390 ،
عالوهبــر آن ،در پژوهشــی كــه بــر روی مســكوكات موزههــای لرســتان و مشكینشــهر انجــام
شــد ،ســودایی و همکارانــش بــه معرفــی جعلیاتــی كــه در مــورد مســکوکات اشــكانی صــورت
گرفتــه ،پرداختــه انــد ( .)Sodaei et al., 2013aدر تحقیــق مشــابهی ،خادمیندوشــن و
ُ
همکارانــش نیــز تعــداد  21ســكهی یــك درهمــی از ا ُرد دوم و فرهــاد چهــارم را بــا دســتگاه
 PIXEمــورد بررســی قــرار داده و بــه تحــوالت تاریخــی دورهی اشــکانی براســاس آنالیــز
ســکهها پرداختهانــد (خادمیندوشــن و همــکاران .)1394 ،همچنیــن ســودایی و
همکارانــش ،در مــورد آنالیــز عنصــری ســكههای نقــرهی ساســانی بــه روش  XRFنیــز
تحقیقاتــی انجــام دادهانــد ( .)Sodaei et al., 2013bدر ســالهای اخیــر ،تحقیقــات
متعــددی در زمینــهی شناســایی عناصــر ســکههای باســتانی در آزمایشــگاه واندوگــراف
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی انجــام گرفتــه اســت كــه از آن جملــه میتــوان بــه آنالیــز تعــداد
 27ســكهی نقــرهی هخامنشــی مــوزه ملــی ایــران باســتان و  62ســکهی نقــرهی اشــكانی
مــوزهی ملــی و مــوزهی تماشــاگه پــول اشــاره کــرد کــه در طــی آن غلظــت عناصــر بــا اســتفاده
از روش آنالیــز پیكســی اندازهگیــری و نتیج ـهی حاصــل در مــورد تركیبــات عنصــری ایــن
دو دورهی مختلــف مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت (اولیایــی و همــکاران1394 ،الــف
و 1394ب).
در ادامــه بــه بررســی ترکیــب شــیمیایی و خصوصیــات فیزیکــی و نیــز نقــوش موجــود
بــرروی ســکههای دورهی هخامنشــی پرداختــه میشــود.

ویژگیهای کلی سکههای هخامنشی

ً
اولیــن نــوع ســكههای هخامنشــی كــه بــه ســكههای «شــاهی» معــروف اســت ،احتمــاال
در ســال  497ق.م .از ضرابخانــه خــارج گردیــد (ملـكزاده بیانــی .)64 :1389 ،داریــوش
اول بــرای اولینبــار در ایــران ســكههای طــای معــروف بــه «دریــك» و ســكههای نقــرهی
«ش ِــكل» را ضــرب کــرد كــه در دنیــای آن روز رواج كامــل داشــت (بابلــون،
معــروف بــه ِ
.)1388
در شاهنشــاهی هخامنشــی ســكهی شاهنشــاهی ،ســكهی ســاتراپها ،ســكهی ایالتــی
بــا تصویــر شاهنشــاه و ســكههای محلــی ،کــه مربــوط بــه ســرزمینهای غیرایرانــی زیــر
ســلطهی پارسهــا بودنــد ،ضــرب میشــدند.
ســكههای شــاهی شــامل دریــك و ِشـ ِـكل بودنــد کــه دریــك از طــای خالــص و 8/41 g
وزن داشــت .ضــرب ســكهی طــا منحصــر بــه شاهنشــاه بــوده و بــه علــت اینكــه ایــن
ســكه فقــط  %3ناخالصــی داشــت در طــی چندیــن قــرن مهمتریــن ســكهی رایــج دنیــای
تجــارت بــود (داندامایــوف .)41 :1358 ،نــوع دیگــری از ســكههای داریــوش ،ســكهی
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نقــره بــود كــه بیشــتر در ســاتراپی هــای آســیای صغیــر ضــرب میشــد و در منابــع مختلــف بــا
ـیكل»« ،ســیگلو»« ،ســیگلوس»« ،دریــك
«سـ ِـكل»« ،شــاقل»« ،سـ ِ
«شـ ِـكل» (ِ ،)Schekel
نــام ِ
نقــره» و «درخــم ایــران» نامبــرده شــده اســت (اومســتد.)251 :1383 ،
محققانــی نظیــر :بابلــون ،فــرای ،بریــان و داندامایــف ،بــا توجــه بــه اســتدالل منطقــی
و پذیــرش نســبت وزنــی -ســه بــه دو -در ســكههای طــا و نقــرهی عهــد هخامنشــی و بــا
ـیكل
مشــخص بــودن وزن دریــك طــا ،ســكهی نقــرهی هخامنشــی را بــا عنــوان ِشـ ِـكل یــا سـ ِ
بــه وزن  5/6 gمعرفــی كردهانــد (محمودآبــادی و هراتیــان .)148 :1388 ،در كتــاب
تاریــخ ایــران دورهی هخامنشــی از مجموعـهی تاریــخ كمبریــج نیــز ،ســكهی نقــرهی عهــد
هخامنشــیان بــا عنــوان ســیگلوس بــه وزن  5/6 gمعرفــی شــده اســت.
ضــرب بیشــتر ســكههای اصــل باســتانی براســاس یــك انــدازه و وزن مشــخص بــود.
تكنیــك و روش ضرابخانههــای باســتانی دقیــق نبودنــد و نمونههــا همیشــه كمــی تفــاوت
داشــتند ،امــا بــرای بیشــتر ســكهها ،اســتاندارد ویــژهای وجــود داشــت كــه بایــد بــرای آن
نــوع ســكهها رعایــت میشــد .ســكهای كــه وزن و انــدازهی آن خــارج از اســتاندارد باشــد،
اصالتــش بایســتی بیشــتر مــورد بررســی قــرار گیــرد؛ مثــال بــارز در این مورد ،ســکههای ِشـ ِـکل
ً
هخامنشــی اســت کــه وزن آنهــا معمــوال  5/5 gو بــا اختــاف تقریبــی  0/2 gمیباشــند .یــك
ِشـ ِـكل كمتــر از  5/3 gو یــا بیشــتر از  5/7 gمشــکوک میباشــد؛ ا گرچــه از ســكههای اصــل،
خــارج از اســتاندارد محــدوده گفتــه شــده نیــز دیــده شــده اســت ،امــا بســیاری از ســكههای
خــارج از محــدودهی اســتاندارد جعلــی میباشــند .ا گرچــه برخــورد بــا ســكههای جعلــی در
ایــن مجموعــه بهنــدرت دیــده شــده ،امــا همیشــه بایــد توجــه داشــت كــه صحیــح بــودن
وزن ســكه دلیــل اصــل بــودن آن نیســت (كوكوتایلــو .)23 :1390 ،همچنیــن ،کــم بــودن
وزن ِشـ ِـکل از اســتاندارد بیــان شــده میتوانــد ناشــی از تغییراتــی باشــد كــه در هنــگام ضــرب
و منقــوش كــردن ســكه بهوجــود آمــده اســت (ســبزعلی و همــکاران.)149 :1389 ،
ســكههای شــاهی هخامنشــی شــامل دریــك و ِشـ ِـكل ،اولیــن ســكههایی هســتند كــه در
ً
ایــران ضــرب گردیدنــد .ســكههای شــاهی هخامنشــی ،عمومــا دارای طــرح شــبیه بــه هــم
میباشــند و تنهــا تصویــر هــر شاهنشــاه بــا دیگــری تفــاوت دارد كــه موجــب شــناختن آنهــا
از یكدیگــر میشــود .بــر روی ســكه ،تصویــر نیمتن ـهی شاهنشــاه ،كمــان بهدســت نقــش
بســته و یــا تصویــر شاهنشــاه كــه بهصــورت كمانــدار پارســی ،تركــش بــر پشــت ،یــك زانــو
بــه زمیــن زده و بــا یــك دســت زوبیــن را گرفتــه و بــا دســت دیگــر كمــان را میكشــد ،دیــده
میشــود و در نــوع دیگــر شاهنشــاه كمــان بهدســت و در حــال دویــدن اســت و بــا دســت
دیگــر نیــزه را كــه مایــل بــه زمیــن اســت نگهداشــته اســت (مل ـكزاده بیانــی)65 :1389 ،؛
ً
البتــه ،چــون طــرح روی ایــن ســكهها معمــوال تصویــر تمامقــد پادشــاه هخامنشــی اســت،
ایــن امــر موجــب کوچــك شــدن چهــرهی پادشــاه شــده اســت کــه در کنــار ســاییدگی ا كثــر
ســكههای بهدســت آمــده ،تشــخیص و تمایــز یــك پادشــاه از ســایرین را غیرممكــن و یــا
خیلــی ســخت نمــوده اســت .ایــن ســكهها بــه شــكل عدســی فلــزی ،ضخیــم ،بیضیشــكل
و روی آن دارای نقــش حكاكــی شــده اســت و در پشــت ســكه از فرورفتگیهــای چهارگــوش
و گــود كــه اثــر ســندان بــوده و بهمنظــور جلوگیــری از لغــزش بــه هنــگام اصابــت چكــش در
نظــر گرفتــه شــده بــود ،مشــاهده میشــود (افتخــاری .)64 :1393 ،در فرورفتگیهــای
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مربعشــكل گاهــی اشــكال و تصاویــری نمایــان اســت كــه «شــارل لنورمــان» اعتقــاد دارد كــه
تمــام ایــن تصاویــر تخیــل و تصــوری بیــش نیســت (بابلــون)239 :1388 ،؛ امــا بعضــی از
سكهشناســان در تحقیقــات خــود اشــاره بــر نقــوش حیــوان خوابیــده یــا ســر حیــوان یــا ســر
اســب یــا پرنــده یــا ماهــی دارنــد (مل ـكزاده بیانــی.)72 :1389 ،
براســاس تحقیقــات «رابینســون» پــس از كشــف ســكههای هخامنشــی در ِازمیــر
در ســال  1951م ،.بهنظــر میرســد كــه ســكههای اولیــهی هخامنشــی دارای نقــش
نیمتنــهی شــاه یــا نقــش شــاه در حــال كمــان كشــیدن و نــوع دیگــر كــه نیــزه بهدســت
دارد از دورهی خشایارشــاه بهبعــد ضــرب گردیــده اســت (مل ـكزاده بیانــی.)73 :1389 ،
در روی ســكههای شــاهی از جملــه ِشـ ِـكل ،خــط نگاشــته نشــده اســت؛ زیــرا خــط میخــی
مخصــوص نوشــتهها و كتیبههــای ســلطنتی بــوده و بــر روی ســكه ب ـهكار نمیرفتــه اســت
(ملــكزاده بیانــی.)70 :1389 ،
مــرور و بررســی تحقیقــات پیشــین نشــان میدهــد كــه تاكنــون تحقیق اساســی و مدونی
در مــورد تعییــن اصالــت ســکههای منصــوب بــه دورهی هخامنشــی انجــام نشــده اســت.
در پژوهــش حاضــر تعــداد  10عــدد از ســكههای نقــرهی منســوب بــه دورهی هخامنشــی
كــه در مــوزهی پــارس شــیراز نگهــداری میشــود و در ســال  1388هـــ.ش .در شــهر مرودشــت
فــارس از ســارقان آثــار فرهنگــی ضبــط شــده اســت ،انتخــاب شــدند كــه جهــت شناســایی
اصالــت آنهــا ،از رهیافتهــای باستانســنجی ،شــامل آنالیــز عنصــری بــا اســتفاده از
روش غیرتخریبــی و ســریع  PIXEو مقایس ـهی نتایــج بهدســت آمــده بــا ســكههای اصــل
هخامنشــی مــوزهی ملــی ایــران باســتان اســتفاده شــده اســت؛ همچنیــن خصوصیــات
فیزیکــی ســکهها شــامل نقــوش و وزن آنهــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

معرفی نمونههای مورد مطالعه و روشهای مورد استفاده
دستگاههای مورد استفاده

تجزیـهی عنصــری فلــزات ،اطالعــات بــا ارزشــی دربــارهی تركیبــات آلیاژهــا و گاهــی اوقــات
راههایــی بــرای شناســایی منشــأ فلــزات فراهــم میســازد (حاجیولیئــی و ســودایی،
 .)1394در پژوهــش حاضــر از روش ســریع و غیرتخریبــی  PIXEکــه یــک روش آنالیــز
عنصــری دقیــق اســت ،اســتفاده شــد (حاجولیئــی و همــکاران .)1388 ،ایــن آزمایــش بــا
اســتفاده از شــتابدهندهی واندوگــراف پژوهشــكدهی فیزیــك و شــتابگرهای ســازمان
انــرژی اتمــی انجــام گردیــد .دســتگاه  PIXEبــا گســیل پرتــو ایکــس بــر اثــر تابــش پروتــون،
روشــی بســیار توانمنــد بــرای آنالیــز ســكهها میباشــد؛ زیــرا روشــی غیرمخــرب بــوده و در
مــدت زمــان بســیار كوتــاه ( 3تــا  5دقیقــه) میتــوان میــزان تمــام عناصــر جــدول تناوبــی
ســنگینتر از ســدیم را در نمونــهی مــورد آنالیــز اندازهگیــری کــرد (Masjedi et al.,: 85
 .)2013مشــخصات کامــل دســتگاه مــورد اســتفاده در جــدول  1آورده شــده اســت.
نام روش

مدل دستگاه

کشور سازنده

محل انجام آزمایش

نشر اشعهی ایکس القائی

شتابدهنده

سازمان انرژی اتمی

آزمایشگاه واندوگراف سازمان

پروتون ()PIXE

واندوگراف KN3000

ایران 1970

انرژی اتمی ایران

جــدول  .1مشــخصات دســتگاه مــورد اســتفاده
بــرای آنالیــز عنصــری نمونههــا (نگارنــدگان.)1395 ،
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نمونههای مورد مطالعه

تعــداد  10عــدد ســكهی منســوب بــه دورهی هخامنشــی بهصــورت دقیــق وزن شــده و
ســپس بــا در نظــر گرفتــن یــك دایــرهی محاطــی بســته بــه شــكل هــر نمونــه ،طــول و عــرض،
و درنهایــت قطــر متوســط آنهــا اندازهگیــری و محاســبه شــده اســت .جــدول  ،2تصاویــر و
ابعــاد نمونههــا را بــه همــراه توضیحــی در مــورد تصاویــر حــک شــده بــر روی آنهــا نشــان
میدهــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی ســکهها از لحــاظ ظاهــری از نــوع ســکههای
(ش ِــکل) میباشــند.
نقــرهای هخامنشــی ِ
جــدول  .2تصاویــر و مشــخصات ســکههای مــورد
مطالعــه (نگارنــدگان.)1395 ،

تصویر روی

تصویر پشت

وزن

قطر

سکه

سکه

()g

()mm

1

5/57

16

2

5/41

17

3

5/64

17

4

5/48

16

5

5/57

18

6

5/47

15

7

5/47

16

8

5/48

17

9

5/54

17

10

5/38

15

شماره

توضیحات تصاویر روی سکهها
کماندار پارسی با تاج کوتاه پنج دندانه ،چشمهای بزرگ و
برجسته ،دو صفحه فلزی بر هر بازو ،پشت سکه دارای
فرورفتگی مربعیشکل و عالئم نامشخص
ضرب خشن ،تاج پنج دندانه ،بینی بزرگ ،تیردان در پشت،
دارای عالئم نامشخص روی نقش ،پشت سکه دارای
فرورفتگی مربع شکل و عالئم نامشخص
کماندار پارسی با تاج کوتاه پنج دندانه ،چشمهای بزرگ و
بینی بزرگ و لبهای قلوهای ،تیردان در پشت ،خنجر در
دست راست و کمان در دست چپ ،در پشت دارای فرورفتگی
کماندار پارسی با تاج کوتاه پنج دندانه ،دماغ بزرگ و لبهای
قلوهای ،تیردان در پشت ،خنجر در دست راست و کمان در
دست چپ ،در پشت فرورفتگی مربعشکل و عالمتی نامشخص
کماندار پارسی تصویر نامشخص ،ضرب خشن ،عالئمی بر
روی سکه ،تاج چهار دندانه ،پشت سکه فرورفته
کماندار پارسی ،تاج کوتاه با دندانهی نامشخص ،در حال راه
رفتن با زانوان خمیده ،کمان در دست چپ ،در پشت
فرورفتگی مربعشکل با عالئم نامشخص
کماندار پارسی ،تاج کوتاه پنج دندانه ،نیزه در دست راست و
کمان در دست چپ ،زانوی راست بر زمین ،فرورفتگی در پشت
سکه با عالمتی نامشخص
کماندار پارسی ،تاج کوتاه با دندانه نامشخص ،در حال راه
رفتن با زانوان خمیده ،کمان در دست چپ ،در پشت
فرورفتگی مربعشکل با عالئم نامشخص
کمان دار پارسی ،تاج کوتاه با دندانهی نامشخص ،در حال راه
رفتن با زانوان خمیده ،کمان در دست چپ و نیزه در دست
راست ،در پشت فرورفتگی مربعشکل
کماندار پارسی ،تاج کوتاه با دندانهی نامشخص ،در حال راه
رفتن با زانوان خمیده ،نیزه در دست راست ،در پشت سکه
فرورفتگی مربعشکل
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نتایج و بحث

بــرای تعییــن اصالــت ســکههای مــورد مطالعــه از تعییــن میــزان عناصــر موجــود توســط
روش آنالیــز شــیمیایی  ،PIXEو مطالعــهی نقــوش موجــود و وزن آنهــا ،و مقایســهی
نتایــج حاصــل بــا یافتههــای پژوهــش انجــام گرفتــه بــر روی ســکههای اصــل هخامنشــی
موجــود در مــوزهی ملــی ایــران اســتفاده شــده اســت.

آنالیز عنصری با روش PIXE

در اندازهگیــری غلظــت عناصــر موجــود در نمونههــا توســط دســتگاه  ،PIXEاشــعههای
ایكــس مشــخصی بــا اتمهــای نمونــه بــر هــم كنــش دارد کــه بهصــورت مســتقیم روی
نمونههــا تابانــده میشــوند کــه در نتیجــه ،نیــازی بــه آمادهســازی نمونههــا بــا مــواد
خاصــی نبــوده و در ایــن مرحلــه ،تنهــا ســكههای مــورد مطالعــه مــورد تمیــزکاری و پاکســازی
قــرار گرفتنــد .جــدول  3نتایــج حاصــل از اندازهگیــری میــزان عناصــر موجــود در نمونههــا را
بــا اســتفاده از ایــن روش نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه اینكــه ســكهها در مجــاورت خــاک
قــرار داشــتهاند ،عناصــر غیرفلــزی موجــود در آنهــا از آلودگــی ســطحی و یــا خوردگــی آنهــا
ناشــی میشــود؛ بنابرایــن بــرای مقایســهی نمونههــا بــا ســكههای اصــل هخامنشــی،
مقادیــر غلظــت  4عنصــر اصلــی فلــزی مــورد اســتناد قــرار گرفــت.
تنــوع در عیــار ســكههای اندازهگیــری شــدهی اشــکانی و پراكندگــی آنهــا بــا وجــود
ً
ضرابخانههــای متعــدد در كشــور در حــدود  5قــرن حكومــت اشــكانی کامــا همخوانــی و
تطابــق دارد (ملـكزاده بیانــی .)131 :1389 ،در مقابــل ،میزان تغییر عیار ســكههای دورهی

نوع عنصر

شمارهی
نمونه

Cu

Ag

Au

Pb

1

0/91

98/91

0/07

0/11

2

1/06

98/09

0/08

0/77

3

0/96

98/67

0/08

0/29

4

0/96

98/88

0/05

0/11

5

0/48

99/29

0/10

0/13

6

0/21

99/54

0/15

0/10

7

0/77

98/91

0/08

0/24

8

0/59

99/10

0/10

0/21

9

0/66

98/70

0/10

0/54

10

0/93

98/74

0/15

0/18

جــدول  .3میــزان ( )%عناصــر موجــود در نمونههــا
براســاس نتایــج آنالیــز ( PIXEنگارندگان.)1395 ،
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هخامنشــی بســیار كــم اســت كــه ایــن تغییــرات انــدک بــا قوانیــن متمركــز و یكپارچـهای كــه در
دورهی هخامنشــی بــر كشــور و سیســتم ضــرب ســكه حاكــم بــوده و ســازماندهی صحیــح و
منظمــی كــه بــر اقتصــاد كل كشــور وجــود داشــته اســت ،همخوانــی و تطابــق دارد.
ً
در نتایــج ارائــه شــده در جــدول  3نیــز عیــار بــاال و تقریبــا یکســان نقــره ( )98-99%در
ً
ســکههای مــورد مطالعــه مشــهود بــود کــه در نتیجــه میتــوان گفــت كــه احتمــاال ســكههای
ً
مــورد مطالعــه از ســکههای دورهی هخامنشــی بــوده و غالبــا در یــك ضرابخانــه ضرب شــدهاند.
ً
در بیــن عناصــری كــه معمــوال در آنالیــز نقــره گــزارش میشــوند تنهــا طــا در تشــخیص
ویژگــی و منشــأ نقــره موثــر اســت ،زیــرا طــا تنهــا عنصــری اســت كــه میــزان غلظــت ثابتــی
نســبت بــه نقــره داشــته و در فرآینــد قالبگــذاری ،ا كســید نمیشــود و در نقــره باقــی
میمانــد؛ بنابرایــن ،میتوانــد در شناســایی معــادن و تشــخیص اصالــت ســكه هــر چنــد بــه
مقــدار كــم ســودمند باشــد ( .)Meyers, 2003: 273بــر همیــن اســاس ،در ادامــه بــه بررســی
میــزان و نــوع پراکندگــی نقــره و طــا در دو گــروه از ســکهها پرداختــه میشــود.

بررسی میزان نقره و طال در دو گروه از سكهها بر اساس نتایج آنالیز عنصری

همانگونــه كــه در جــدول  3دیــده میشــود میــزان غلظــت عنصــر نقــره در آنالیــز PIXE

بیــن مقادیــر  98/09و  99/54درصــد گــزارش شــده کــه میانگیــن مقادیــر عــدد 98/88
محاســبه شــده اســت (جــدول  .)4میــزان متوســط عنصــر نقــره در ســکههای اصــل
هخامنشــی نیــز بــه میــزان  95/01درصــد اندازهگیــری شــده اســت (اولیائــی و همــکاران،
1394الــف.)45 :
جــدول  .4میــزان متوســط ( )%عناصــر فلــزی موجــود
در ســکههای مــورد مطالعــه و ســکههای اصــل
هخامنشــی (نگارنــدگان.)1395 ،

نمونه

نوع آنالیز

نوع عنصر
Cu

Ag

Au

Pb

سکههای مورد مطالعه

PIXE

0/75

98/88

0/09

0/26

اصل هخامنشی

PIXE

2/14

95/01

0/15

0/58

درصــد طــا بــر نقــره ،معــرف فنــاوری اســتخراج ســنگ معــدن نقــره اســت و اختــاف
درصــد آن معــرف ایــن اســت كــه از معــادن نقــرهی مختلــف جهــت ضــرب ســكه اســتفاده
شــده اســت .از نتایــج آنالیــز عنصــری میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت كــه میــزان نســبت
ً
طــا در نمونههــا تقریبــا نزدیــك بههــم بــوده كــه ایــن خــود نشــاندهندهی منابــع یكســان
اســتخراج ســنگ معــدن ایــن نمونههــا اســت .چنانچــه نحــوهی پرا کندگــی طــا در فلــز
نقــره یكســان باشــد ،ســنگ معــدن بـهکار رفتــه از یــك معــدن میباشــد ،امــا ا گــر ایــن مقــدار
متفــاوت باشــد میتوانــد نشــانگر منشــأ مختلــف جغرافیایــی باشــد (خادمیندوشــن و
همــکاران.)87 :1390 ،
بــا مقایسـهی غلظــت متوســط نقــره در نمونههــا بــا ســكههای اصــل هخامنشــی دیــده
میشــود كــه میانگیــن عیــار نقــرهی ســكهها در حــدود  3/87درصــد بیــش از میــزان آن
در ســکههای اصــل میباشــد .از طــرف دیگــر ،نمــودار پرا کندگــی عناصــر نقــره و طــا در
ً
هــر دو دســته از ســکهها وضعیــت مشــابه و تقریبــا یكســانی نشــان میدهــد (شــکل  )1کــه
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ایــن الگــوی مشــابه پرا کندگــی بــه همــراه میــزان بــاالی نقــره در ســكههای مــورد مطالعــه
میتوانــد نشــان از شــرایط سیاســی و اقتصــادی مســاعد و وجــود یــك اســتاندارد در میــزان
نقــرهی ســكهها در زمــان ضــرب باشــد .در نتیجــه میتــوان گفــت کــه ســكههای مــورد
مطالعــه بــا ایــن میــزان بــاالی نقــره از نظــر ســنگ معــدن اولیــه و شــرایط ضــرب در شــرایط
یكســانی قــرار دارنــد.

شــکل  .1نمــودار پرا کندگــی میــزان عناصــر نقــره و
طــا در نمونههــای مــورد مطالعــه و ســکههای اصــل
هخامنشــی (نگارنــدگان.)1395 ،

بررسی پراکندگی عناصر فرعی سکهها براساس نتایج آنالیز عنصری

الگــوی پرا کندگــی عناصــر فرعــی موجــود در نمونـهی ســکهها نیــز میتوانــد نمایانگــر منبــع
یکســان ســنگ معــدن بــهکار رفتــه بــرای تهیــه و ضــرب آنهــا بــوده و نشــان از اصالــت
ســکههای مــورد نظــر باشــد .شــکل  2میــزان غلظــت ایــن عناصــر را در نمونههــای مــورد
مطالعــه نشــان میدهــد.

شــکل  .2نمــودار غلظــت عناصــر مــس ،طــا و
ســرب در نمون ههــای مــورد مطالعــه (نگارنــدگان،
.)1395
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از بیــن نمودارهــای پرا کندگــی عناصــر فرعــی موجــود در ســکههای نقــره ،نمــودار
پرا کندگــی مــس و ســرب در شــکل  3آورده شــده اســت .همانطوریکــه در شــکل
دیــده میشــود ،پرا کندگــی عناصــر ســرب و مــس در ســکههای نقــرهای مــورد مطالعــه
همپوشــانی خوبــی بــا پرا کندگــی ایــن عناصــر در ســکههای اصــل هخامنشــی دارد کــه
میتوانــد نشــاندهندهی ســنگ معــدن یکســان بـهکار رفتــه در تهیــه و ضــرب ایــن ســکهها
باشــد .براســاس یافتههــای نظافتــی و پرنیشــکا ( )Nezafati & Pernicka, 2012معــادن
متعــددی در ایــران باســتان بــرای اســتحصال نقــرهی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد کــه
از آن میــان میتــوان بــه معــدن ســرب دونــا (میــزان نقــره  ،)200-500 ppmمعــدن ســرب
َنخلــک (میــزان نقــره  ،)25-247 ppmو معــدن ســرب و نقــره شــاکین اشــاره نمــود .بــا
توجــه بــه ایــن کــه محتــوای نقــره در معــادن مختلــف متفــاوت میباشــد ،میتــوان بــه
منشــأیابی ســنگ معــدن مــورد اســتفاده در تهیــه ایــن ســکهها نیــز اقــدام نمــود.

شــکل  .3نمــودار پرا کندگــی میــزان عناصــر مــس و
ســرب در نمون ههــای مــورد مطالعــه و نمونههــای
اصــل هخامنشــی (نگارنــدگان.)1395 ،

الزم بــه ذکــر اســت کــه درصــد بــاالی عنصــر نقــره باعــث كاهــش عنصــر مــس میشــود؛
زیــرا در اســتخراج نقــره عنصــر مــس کمتــر از  0/01درصــد باقــی میمانــد و افزایــش باالتــر
از ایــن مقــدار در ایــن ســكهها نشــان میدهــد كــه مــس بهعنــوان عنصــر شــیمیایی
اضافــه شــده و بــه احتمــال فــراوان بــا هــدف ســختتر نمــودن آلیــاژ بـهكار رفتــه اســت (73
.)Kohler, 2010:
ً
نمونههایــی كــه كمتــر از  0/01%مــس دارنــد بهنظــر نمیرســد كــه عمــدا مــس بــه آنهــا
ً
اضافــه شــده باشــد و احتمــاال بهعنــوان نقــرهی خالــص بــه ضرابخانههــا ارائــه میشــدند.
نمونههایــی بــا مــس بیــش از  %2بــه احتمــال قــوی نمایانگــر تضعیــف عمــدی نقــره بــا
اضافــه كــردن مقــدار كمــی مــس میباشــد كــه ممكــن اســت بــه علــت عــدم بهدســت آوردن
نقــرهی خالــص در مراحــل تصفیــه بــوده ،یــا اینكــه در نتیج ـهی ذوب كــردن خــوردهی
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نقــره بــا كیفیتهــای متفــاوت و مخلــوط نمــودن آنهــا بــا ترکیــب اصلــی باشــد .همچنیــن،
ناخالصــی طــا نیــز ناشــی از ســنگ معــدن مــورد اســتفاده بــرای اســتحصال نقــره میباشــد
كــه وجــود ایــن عنصــر هرچنــد بــه مقــدار ناچیــز در نمونههــا ،میتوانــد نشــان اصالــت آنهــا
باشــد (خادمیندوشــن و همــکاران .)87 :1390 ،بــا توجــه بــه اینكــه تغییــرات عیــار در
دورهی هخامنشــی كــم میباشــد (اولیائــی و همــکاران1394 ،الــف )50 :میتــوان نتیجــه
گرفــت كــه بــه احتمــال زیــاد ســكههای مــورد بررســی از ســنگ معــدن یــك مــكان خــاص
اســتخراج شــده اســت.

بررسی نقوش سكههای مورد مطالعه

در ایــن بخــش بــه بررســی نقــوش نمونههــای مــورد مطالعــه بهصــورت مقایســه بــا
ســكههای ِش ِــكل هخامنشــی پرداختــه شــده اســت .همانطوریکــه در مقدمــه نیــز
ً
ذکــر شــد ،ســكههای شــاهی هخامنشــی ،عمومــا دارای طــرح شــبیه بههــم میباشــند و
تنهــا تصویــر هــر شاهنشــاه بــا دیگــری تفــاوت دارد كــه موجــب شــناختن آنهــا از یكدیگــر
میشــود .بــر روی ســكه تصویــر نیمتنــهی شاهنشــاه ،كمــان بهدســت نقشبســته و یــا
تصویــر شاهنشــاه كــه بهصــورت كمانــدار پارســی ،تركــش بــر پشــت ،یــك زانــو بــه زمیــن زده
و بــا یــك دســت زوبیــن را گرفتــه و بــا دســت دیگــر كمــان را میكشــد ،دیــده میشــود و در
نــوع دیگــر شاهنشــاه كمــان بهدســت و در حــال دویــدن اســت و بــا دســت دیگــر نیــزه را كــه
مایــل بــه زمیــن اســت نگهداشــته اســت.
در بررســی ســکههای مــورد مطالعــه نیــز نقــوش مشــابهی دیــده میشــوند .ســكهی
ُ
شــمارهی  1بســیار شــبیه ســكههای ِشـ ِـكل بــوده و حــاوی نقــش ا ُردشــیر دوم بــا تــاج كوتــاه
پنجدندانــه بــه ســر ،ریــش دو شــاخه ،چشــمهای بســیار بــزرگ و برجســته میباشــد و
تن ـهی شــاه طــوری نقــش شــده كــه گویــی كمــر نــدارد .در ایــن ســکه دو صفح ـهی فلــزی
بــر هــر بــازو ،زانــوی راســت بــر زمیــن ،خنجــر در دســت راســت و كمانــی در دســت چــپ نیــز
قابــل مشــاهده اســت.
ً
نقــوش ســكههای شــمارهی  4 ،2و  5تقریبــا نامشــخص اســت ،امــا بــا توجــه بــه تــاج
چهــار دندانــه و عــدم ظرافــت و زیبایــی در ضــرب كــه بهخاطــر دورهی كوتــاه پادشــاهی
میباشــد و بــا عجلــه و بیدقتــی همــراه بــوده اســت ،نمونههــا بــه ســكههای دوران ارشــك
شــباهت دارد .ارشــك بــا ســر بســیار بــزرگ ،لبهــای قلــوهای ،بینــی بــزرگ و كمــی بــر آمــاده،
ســه تیــر بــر تیــردان در پشــت ،در حــال راه رفتــن بــا زانــوان خمیــده ،خنجــر نیلوفــری شــكل
ً
در دســت راســت و كمــان در دســت چــپ دیــده میشــود کــه نمونـهی  3نیــز تقریبــا حــاوی
ایــن مشــخصات میباشــد.
ً
نقــوش ســكههای شــمارهی  9 ،8 ،6و  10احتمــاال داریــوش ســوم ،بــا تــاج كوتــاه كــه
دندانههــای آن ناپیداســت ریــش و مــوی متوســط ،تیــردان بــا ســه تیــر ،در حــال راه رفتــن
بــا زانــوی خمیــده ،نیــزه در دســت راســت و كمــان در دســت چــپ ،میباشــد.
ً
نقــش ســکهی شــمارهی  7نیــز احتمــاال خشایارشــاه ،بــه وضــع كمانــدار پارســی كــه یــك
زانــو بــر زمیــن زده و دارای تــاج كوتــاه پنجدندانــه و كوتاهتــر از تــاج داریــوش ،گونــهی
برآمــده ،ریــش بلنــد و باریــك میباشــد.
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ا گرچــه بــا توجــه بــه تعــداد كــم ســكهها ،نمیتــوان الگــوی مطالعاتــی دقیقــی در مــورد
نقــوش بـهكار رفتــه در ســكهها ارائــه داد ،امــا در بررســی نقــوش ســكهها و مقایسـهی آنهــا
بــا نقــوش ســكههای نقــرهی هخامنشــی اصــل میتــوان شــباهت معن ـیداری در نقــوش
هــر دو گــروه از نمونههــا مشــاهده كــرد .همچنیــن ،بــا اندازهگیــری وزن نمونههــای مــورد
مطالعــه کــه مقادیــر همگــی آنهــا در بــازهی  5/5±0/2 gتعییــن شــدهاند ،میتــوان بــه
اســتاندارد بــودن وزن آنهــا و در نتیجــه ،اصالــت ســکهها پیبــرد.

نتیجهگیری

از نتایــج آنالیــز عنصــری  PIXEصــورت گرفتــه بــر روی ســکههای مــورد مطالعــه و
مقایس ـهی نتایــج حاصــل بــا نتایــج مربــوط بــه ســکههای اصــل هخامنشــی مــوزهی ملــی
ایــران باســتان میتــوان نتیجهگیــری كــرد كــه ســكههای مــورد مطالعــه بــا ســكههای
هخامنشــی مــوزه شــباهت زیــادی دارنــد؛ بهطوریکــه ،مقــدار نقــره بهعنــوان معیــاری
از اصالــت ســکهها بــه انــدازهی کافــی بــاال بــوده و نمــودار پرا کندگــی عناصــر فرعــی،
شــامل طــا ،مــس و ســرب موجــود در نمونههــا ،کــه میتوانــد بهعنــوان نشــانهای از
یکســان بــودن ســنگ معــدن ب ـهکار رفتــه بــرای تهی ـهی ســکهها باشــد نیــز همپوشــانی
قابلتوجهــی دارد .نمــودار پرا کندگــی عناصــر نقــره و طــا نیــز در هــر دو دســته از ســکهها
ً
وضعیــت مشــابه و تقریبــا یكســانی نشــان میدهــد؛ ایــن الگــوی مشــابه پرا کندگــی نشــانگر
آن اســت کــه نمونههــا از نظــر ســنگ معــدن اولیــه و شــرایط ضــرب در شــرایط یكســانی
قــرار دارنــد .عالوهبــر آن ،در بررســی نتایــج آنالیــز عنصــری نمونههــا و مقایســهی آن بــا
نتایــج  27نمون ـهی اصلــی هیــچ تغییــری در میــزان عناصــر اصلــی یــا فرعــی كــه دالبــر
ســاخت ســكهها در دوران متأخــر باشــد ،دیــده نشــده اســت .در بررســی نقــوش ســكهها
و مقایس ـهی آنهــا بــا نقــوش ســكههای نقــرهی هخامنشــی اصــل نیــز میتــوان شــباهت
معنــیداری در نقــوش هــر دو گــروه از نمونههــا مشــاهده كــرد؛ بهطوریکــه در هــر دو
گــروه ،نقــوش شــامل تصویــر نیمتن ـهی شاهنشــاه کــه كمــان بهدســت دارد و یــا تصویــر
شاهنشــاه كــه بهصــورت كمانــدار پارســی ،تركــش بــر پشــت ،یــك زانــو بــه زمیـنزده و بــا یــك
دســت زوبیــن را گرفتــه و بــا دســت دیگــر كمــان را میكشــد ،دیــده میشــود .همچنیــن،
بــا اندازهگیــری وزن نمونههــای مــورد مطالعــه کــه مقادیــر همگــی آنهــا در بــازهی g
 5/5±0/2تعییــن شــدند ،میتــوان بــه اســتاندارد بــودن وزن آنهــا و در نتیجــه ،اصالــت
ســکهها پیبــرد.

سپاسگزاری

نویســندگان الزم میداننــد کــه از مســئولین دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز بهخاطــر تمامــی
حمایتهــای مــادی و معنــوی صــورت گرفتــه قدردانــی نماینــد .همچنیــن ،از مســئولین
مجموعـهی میراثفرهنگــی اســتان فــارس بهدلیــل در اختیــار گذاشــتن نمونههــای مــورد
مطالعــه قدردانــی میگــردد.
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کتابنامه

 افتخــاری ،یوســف ،1393 ،سكهشناســی شــاهان هخامنشــی ،چــاپ اول ،تهــران:پازینــه.
 اولیایــی ،پرویــن؛ آفریــده ،حســین؛ و آقاعلــیگل ،داوود1394 ،الــف« ،تحلیــلعنصــری ســکههای نقــرهی هخامنشــی و اشــکانی بــا اســتفاده از روش آنالیــز ،»PIXE
پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،8دورهی پنجــم ،صــص.39-52 :
 اولیایــی ،پرویــن؛ آفریــده ،حســین؛ و آقاعلــیگل ،داوود1394 ،ب« ،مطالعــهیآمــاری ســکههای نقــرهی هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بــا اســتفاده از آنالیــز عنصــری
بــه روش پیکســی» ،مطالعــات باستانشناســی ،دورهی  ،7شــمارهی  ،1صــص.17-28 :
 اومســتد ،ا .ت ،1383 ،.تاریــخ شاهنشــاهی هخامنشــی ،ترجم ـهی محمــد مقــدم.تهــران :انتشــارات علمــی فرهنگــی.
 بابلــون ،ارنســت ،1388 ،ســكههای ایــران در دوران هخامنشــی ،ترجمــهیملــكزاده بیانــی و خانبابــا بیانــی ،چــاپ اول ،تهــران :پازینــه.
 حاجولیئــی ،مهــدی؛ محمدیفــر ،یعقــوب؛ قیاســی ،کــیآرش؛ المعیرشــتی،محمــد؛ و اولیایــی ،پرویــن« ،1388 ،مطالعــه و تحلیــل  30ســکهی نقــرهای دورهی
ساســانی مــوزهی همــدان بــا اســتفاده از روش  ،»PIXEمطالعــات ایرانــی ،شــمارهی ،16
صــص.141-150 :
 حاجیولیئــی ،مهــدی؛ و ســودایی ،بیتــا« ،1394 ،بهکارگیــری روش طیفســنجیفلورســانس اشــعهی ایکــس ( )WDXRFدر مطالع ـهی ســکههای نقــرهای ساســانیان»،
پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،9دورهی  ،5صــص.163-174 :
 خادمــیندوشــــن ،فرهنــــگ؛ نایبپور ،محمد؛ و سودایی ،بیتا« ،1390 ،شناســــاییمنابــــع فلــــزی اســــتحصال نقــــره بــــرای ضــــرب ســکههای اشــکانی در اســتان مــاد بــزرگ بــا
روش  ،»PIXEمطالعــات باستانشناســی ،دورهی  ،3شــمارهی  ،1صــص.79-88 :
 خادمیندوشــن ،فرهنــگ؛ محقــق ،مریــم؛ هژبرینوبــری ،علیرضــا؛ و مســجدیخــاک ،پرســتو« ،1394 ،بررســی اوضــاع سیاســی-اقتصادی حکومــت اشــکانیان در
ُ
ســالهای  57-2ق.م( .دوران پادشــاهی ا ُرد دوم و فرهــاد چهــارم) براســاس مطالع ـهی
ترکیبــات شــیمیایی ســکههای نقــره بــا روش آزمایشــگاهی  ،»PIXEپژوهشهــای
باستانشناســی ایــران ،دورهی پنجــم ،شــمارهی  ،8صــص.53-66 :
 داندامایــوف ،م .ا .1358 ،.تاریــخ سیاســی و اقتصــادی هخامنشــیان ،ترجمــهیمیركمــال نبیپــور ،تهــران :نشــر گســتره.
 رازانــی ،مهــدی؛ و نصیــرزاده ،بهنــاز ،1391 ،جعــل و تقلــب در آثار باســتانی و هنرهایتجســمی (مفاهیــم ،گونهشناســی ،سرنوشــت قانونــی و روشهــای بررســی) ،دانشــگاه هنــر
اســامی تبریز.
 ســبزعلی ،مهــدی؛ گــودرزی ،علیرضــا؛ خزاییكوهپــر ،مصطفــی؛ و فرهنگخادمــی،ندوشــن« ،1389 ،مطالعــهی وضعیــت اقتصــادی اشــكانیان در دوران مهــرداد اول و
دوم ،بــر اســاس آزمایــش ســكههای نقــره (یــك درهمــی) بهوســیلهی دســتگاه ،»XPS
پیامباستانشــناس ،ســال هفتــم ،شــمارهی  ،13صــص.91-200 :
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