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عصر ناصری از ساختار خاصی پیروی نمیکرد و س ههای هر من با عیارهای متفاوت به ضرب
میرسید و دیگری آنکه معموالً در دورانهای پرتنش ،قدرت اقتصادی هر شهر تضعیف میگشت
و عیار س ه نیز بدان واسطه بسیار پایین میآمد .بنابراین تجزیه عنصری س ههای این دوره با
استفاده از شیوه پی سی به دلی سرعت ،دقت باال و غیرمخرب بودن آن ،میتواند تنلی خوبی
از این اوضاع ارائه دهد .از اینرو ،برای مطالعه در این امر تعداد  21س ه در نُه تاریخ متفاوت،
مورد تجزیه عنصری قرار گرفت .در نتیجه مشخن شد که عیار نقره این س هها باالتر از %90
بوده که در مقایسه ضرابخانههای اصلی ،یعنی مشهد ( ،)%84تبریز ( ،)%82طهران ( ،)%90اصفهان
( ،)84%و شیراز ( ،)%90در جایگاه باالیی قرار میگرفته و این نشان دهنده تابعیت ضرابخانه هرات
از نظام اصلی ضرب س ه ،یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج تنشها هم ،از عیار این س هها
کسر نگردیده است .در پایان نیز اطالعات ارزشمندی از ننوه عیار زدن فلز س هها با فلزات مس
و آهن و نوع معادن نقره مورد استفاده ،یعنی معادن سروزیت به دست آمد.
واژگان کلیدی :هرات ،س هشناسی ،ناصرالدینشاه قاجار ،آزمایش پی سی ،باستانسنجی

مقدمه
با کشتهشدن نادرشاه افشار (1160-1148ق ).و به واسطه عدم ثبات سیاسی در عصر جانشینان
او ،افغانهای درانی بر هرات مسلو شدند( .جوانالجی ،لع شاطری و سرافرازی .)84 :1396 ،پس از
سپری شدن دوران ح ومت کامرانمیرزا درانی (1258-1245ق ).به سال 1258ق ،.یارمنمدخان
رسم ًا به ح ومت هرات رسید و در سال 1265ق .به اطاعت ناصرالدینشاه قاجار درآمد و از او لقب
ظهیرالدوله گرفت .مرا ناگهانی یارمنمدخان در سال 1267ق .ضربه بزرگی بر امنیت هرات وارد
نمود .پس از او ،پسرش صیدمنمدخان (1272-1267ق ،).منمدیوسفخان (1273-1271ق،).
حسامالسلطنه والی خراسان (1273ق ).و سلطان احمدخان (1279-1273ق ).تنت امر دولت ایران
به قدرت رسیدند و در نهایت با غلبه دوستمنمدخان بارکزایی در سال 1279ق ،.حاکمیت سیاسی
ایران بر هرات ،برای همیشه پایان یافت.
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هرات در بسـتر تاریخی ایران ،پیوسته ی ی از نقاط دارای اهمیت از ابعاد گوناگون سیاسی،
نظامی ،فرهنگی و بویژه اقتصـادی منسوب می گردید و از دوران اش انی ،س ه های فراوانی با
نام این شـهر تابع نظام پولی ح ومت به ضـرب رسـیده اسـت (عقیلی .)364 -363 :1377 ،در
گذشـته حاکمیت ها در جهت تضـمین ارزش پول ،براسـاس منتوای فلزی قوانین وضع کرده و
کـارگزارا نی برای آنهـا تعیین میکردنـد .نظـام پولی در دوره قـاجـار نیز بر پـایـه قوانین عصـــر
صـفوی بنا شـد ،اما این نظام در عصـر ناصـری بسـیار آشـفته شـد ،تا آنجا که سـ هها گونهای
منلی به حسـاب می آمدند .در هر شـهر قران های نقره با عیارهای متفاوت به ضـرب میرسـید
و نرخ تبدی آنان با تومان های طال بسـیار متفاوت بود .در واقع،پول های رایا در یک شـهر با
همان ارزش در شـهرهای دیگر پذیرفته نمی شـد و فقو در صـورت کسـر مبلغی با عنوان نرخ
تسعیر ،قاب پذیرش و تبدی بود (مته ،فلور و کالوسون .)282 -281 :1396 ،شهر هرات نیز
از این دایره خارج نبوده و قران های نقره فراوانی ،بین ســالهای 1279 -1273 ،1269ق .به
ضرب رسانده بود.
در اینجا سـ هها را میتوان سـندی ارزشـمند و بهترین دادههای باسـتانشـناختی دانسـت ،زیرا
مانند متون تاریخی با هدف خوانش آیندگان پدید نیامده اســت (کیانزادگان و دیگران:1398 ،
 .)182از اینرو ،تجزیه عنصـری سـ ههای این دوره ،بویژه با اسـتفاده از تجزیه عنصـری پی سـی

1

میتواند اطالعات ارزشـمندی درباره شـرایو سـیاسـی -اقتصادی در اختیار گذارد ،تا تنلی بهتری
از شـرایو دوران مورد پژوهش به دسـت آید ) .(Beck, et al., 2004: 153-154سـ ههای مورد
مطالعه در این پژوهش ،متعلق به مجموعه شـخصـی سـیدحسـن سـاداترضـوی (حیدرآباد هند)
بوده که به رسـم امانت در اختیار نگارندگان قرار گرفته اسـت .سـ ههای ناصـرالدینشـاه ضـرب
هرات در تاریخهای 1279-1273 ،1269ق( .به انضــمام ســ های با تاریخ اشــتباه 1287ق ).به
ضـرب رسـیدهاند که در مجموع نُه سـ ه متفاوت از منظر تاریخ ضـرب را در بر میگیرد .از اینرو،
از هر تاریخ ضـرب ،دو سـ ه و از تاریخهای  1273 ،1269و 1279ق .سـه سـ ه برای آزمایش در

1. PIXE
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نظر گرفته شـد که در مجموع تعداد  21سـ ه در مؤسـسـه فیزیک بوبانسـور( 1ایالت اوریسـا ،هند)
مورد آزمایش پی سی قرار گرفت.
از آنجا که نظام پولی عصـر ناصـری از سـاختار خاصـی پیروی نمیکرد و سـ ههای هر من با
عیارهای متفاوت به ضرب میرسید ،دو پرسش مطر میشود:
 -1مقدار خلو

نقره سـ ههای ضـرب شـده در هرات چگونه بوده و سـیر تغییرات آن چگونه

رقم خورده است؟
 -2ســـ ـههـای شـــهر هرات از نظر میزان خلو

نقره ،در جـایگـاه شـــهری پرتنش ،در برابر

شهرهای اصلی ایران ،نظیر مشهد ،تبریز ،تهران ،اصفهان ،و شیراز چگونه بوده است؟
در این نوشـتار ،سـعی برآن بوده که عالوه بر تلفیق نگاشـتههای تاریخی و اطالعات سـ هشـناسـی،
به تجزیه عنصـری پی سـی سـ ههای ناصـرالدینشـاه ضـرب هرات در تمامی تاریخهای ضرب پرداخته
شـود ،تا تنلیلی از ننوه عمل رد و تعهد این ضـرابخانه به نظام مرکزی ضـرب مسـ وکات ارائه گردد
و قدرت اقتصادی آن در قیاس با سایر شهرهای پراهمیت سنجیده شود.
روش پژوه
در پژوهش دادههای باستانی و ترکیبات عنصری آنها ،روشهای متفاوتی نظیر پراش پرتو
ای س ،2فلورسانس پرتو ای س ،3انتشار اشعه ای س ناشی از ذرات ،4طیفسنجی جذب اتمی،5
تجزیه فعالسازی نوترونی 6و غیره استفاده میشود (خادمیندوشن و دیگران .)54 :1394 ،در این
پژوهش از میان سایر شیوههای تجزیه عنصری ،از شیوه پی سی بهدلی سرعت ،دقت باال و از
همه مهمتر غیرمخرب بودن آن ) ،(Linke, Schreiner &Demortier, 2004: 173برای
مطالعه س ه ها استفاده شده است .این شیوه انواع گوناگونی نظیر پی سی متعارف ،پی سی با
)1. Institute of Physics, Bhubaneswar (IOPB
)2. X-Ray Diffraction (XRD
)3. X-Ray Fluorescence (XRF
)4. Particle-Induced X-Ray Emission (PIXE
)5. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS
)6. Neutron Activation Analysis (NAA
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باری ه خارجی ،1می روپی سی ،2و فلورسانس پرتوی ای س ناشی از پروتون3را برای مطالعات
باستانسنجی ارائه میدهد (المعیرشتی .)92-75 :1382 ،بنابراین پایه این پژوهش بر پی سی
متعارف قرار گرفت و این شیوه ،روشی معمول برای تجزیه عنصری نمونههای همگن ،مانند س هها
منسوب میشود .در نمونههای همگن ،اجزای آن بهصورت ی نواخت پراکنده شدهاند و در صورت
غیرهمگن بودن نمونهها ،میتوان از روشهای دیگر ،مانند می روپی سی و غیره استفاده نمود
(اسماعی زادهکیوی.)28 :1392 ،
پیشینه پژوه
با ت سـیس بانک شـاهنشـاهی ایران و معلوم نبودن ارزش دقیق سـ ههای نقره ضـرابخانههای
منلی ،رابینو )(Rabino, 1892: 1-56رئیس وقت بانک شـاهنشـاهی ،شـخصـی به نام پی ن 4را
م مور به تجزیه عنصـری قرانهای نقره عصـر ناصـری نمود ،تا فهرسـتی از ارزش واقعی سـ ههای
نقره نسـبت به فرانک فرانسـه تهیه کند .پی ن از بیشـتر ضـرابخانههای منلی ،سـ های تهیه نموده،
آنهـا را بـا روشهـای ســـنتی مورد تجزیـه قرار داد و رابینو نیز نتـایا آن را در مقـالـهای بـا عنوان
"بان داری در ایران "5در ســال 1892میالدی (1309ق ).به چاپ رســانید .از اینرو ،تاکنون در
مورد تجزیه عنصـری سـ ههای عصـر ناصـری با روش پی سـی پژوهشـی صـورت نگرفته اسـت ،اما از
منظر روی ردی این مقاله ،مقالهای مشـابه با عنوان "تجزیه عنصـری سـ ههای پیروز سـاسـانی به
روش پی سـی ،مطالعه موردی :سـ ههای گنجینه پیروزگت کشـفشـده از روسـتای تیس چابهار"،
به چاپ رسیده (کیانزادگان و دیگران )196-181 :1398 ،که تنلی های آن به مانند این مقاله
بر عناصــر نقره ،مس ،و آهن اســتوار بوده و اشــارهای نیز به عناصــر ســرب و طال در تعیین نوع

1. External PIXE
2. MicroPIXE
)3. Proton-Induced X-Ray Fluorescence (PIXRF
4. Pecan
5. Banking in Persia
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معادن سروزیت 1و گالنا 2داشته است.
هرات در عصر ناصری
با به سلطنت نشستن ناصرالدینشاه قاجار در سال 1264ق .و با آگاهی یافتن یارمنمدخان
سدوزایی از این جلوس ،میرزا بزرا قرایی را به منظور ابراز اطاعت روانه تهران کرد .به دستور
ناصرالدینشاه در سال 1265ق .مرادمیرزا ملقب به حسامالسلطنه به ح ومت خراسان و
یارمنمدخان با لقب ظهیرالدوله به ح ومت هرات منصوب گشتند (شمیم .)154 :1384 ،اما
مرا ناگهانی یارمنمدخان در سال 1267ق .در حالیکه از م موریت موفقیتآمیز خود از سیستان
به هرات بر میگشت ،ضربه بزرگی بر این سیاست وارد آورد (متولیحقیقی242 :1383 ،؛
هوشنگمهدوی272 :1369 ،؛ آدمیت617-616 :1348 ،؛ نصر.)252 :1363 ،
پس از او فرزندش صیدمنمدخان جانشین وی شد و نسبت به پادشاه ایران ،اظهار اطاعت نمود.
دولت انگلیس که از روابو نزدیک صیدمنمدخان با دولت ایران ناراضی بود ،درصدد برانداختن
امیر هرات برآمد و مدعیانی برای او درست کرد .در شورشی که در اوای سال 1272ق .رخ داد،
صیدمنمدخان کشته شد و نیروی دوستمنمدخان بارکزایی به حوالی آن شهر رسید.
ناصرالدینشاه درصدد برآمد قب از آنکه هرات به دست دوستمنمدخان بیفتد ،آن شهر را
نجات دهد .بنابراین به حسامالسلطنه (مرادمیرزا) والی خراسان دستور حمله به هرات را صادر
کرد (هوشنگمهدوی.)272 :1369 ،
عضدقاجار ( )194 :1376در مورد صیدمنمدخان ،نظر دیگری دارد و میگوید« :پس از مرا
یارمنمدخان درسال 1267ق ،.فرزندش صیدمنمدخان بر جای وی نشست .اما چون مردی بیرحم
و ستم ار بود ،اهالی هرات در سال 1272ق .هنگامی که وی در هرات نبود ،منمدیوسف میرزا را که
در مشهد اقامت داشت و در واقع یک ایرانی بود ،به آنجا طلبیدند و وی را بهعنوان حاکم هرات به
امارت منصوب کردند .او نیز بعد از بهدست گرفتن قدرت در هرات ،اعالم اطاعت از دربار ایران

1. Cerussite
2. Galena
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کرد» .شیبانی ( )11 :1366نیز در منتخبالتواریخ همین نظر را ت یید میکند.
امـا منمـدیوســـف میرزا بعـدهـا ســـر از اطـاعـت ایران پیچیـد و هنگـامی کـه خبر خیـانـت او بـه
حسـامالسـلطنه رسـید ،وی شـخصـ ًا به سـوی هرات حرکت کرد و شـهر را مناصـره کرد .هرات از رمضـان
تا صـفر 1273ق .در مناصـره سـپاه ایران بود .حسـامالسـلطنه با وجود تهدیدهای انگلسـتان ،به مناصـره
شـهر ادامه داد ،تا اینکه توانسـت شـهر هرات را فتح کند (عضـدقاجار .)195 :1376 ،حسـامالسـلطنه در
ربیعاالول همان ســال در هرات به نام ناصــرالدینشــاه خطبه خواند و فرمان شــاه را مبنی بر الناق
مجدد هرات به ح ومت مرکزی ایران اعالم نمود (شمیم.)172-171 :1384 ،
سپاه حسامالسلطنه پس از فتح هرات ،چون بهعنوان فاتح وارد هرات شده بودند ،رفتار
غرورآمیزی نسبت به اهالی شهر داشتند .در پی این فتح ،انگلیس که منافع خود را در خطر
میدید ،به دولت ایران اعالن جنگ داد .ناوگان انگلیسی مرکب از هشت کشتی جنگی وارد
خلیا فارس شده ،جزیره خارک را تصرف گردید ،سپس از طریق بوشهر وارد خاک ایران شد و
بعد از آن نیز به خوزستان حمله نمود .ناصرالدینشاه که دید توان مقابله با انگلیسیها را ندارد،
صلح نمود و دستور تخلیه هرات را داد (هوشنگمهدوی.)275-273 :1369 ،
حسامالسلطنه مصمم به حف هرات بود ،حاضر به تخلیه آن نشد و با دسیسههای میرزا آقاخان
نوری روبهرو شد .میرزا آقاخان صدراعظم که تصمیم گرفته بود ،هرات را به دولت انگلیس
واگذارکند ،در جواب حسامالسلطنه مینویسد« :معلوم میشود شما را خیال سلطنت و پادشاهی
بهسر افتاده که به هرات مانده ،جواب تعلیقه دولت را اینطور دادهاید ،اگر خود را جزء دولت ایران
و خیرخواه پادشاه میدانید ،بزودی هرات را تخلیه نموده ،به مشهد برگردید» (منمود ،1353 ،ج
.)717 :2
این فتح در صورتی انجام گرفت که در سال 1269ق .میرزا آقاخان با انگلستان معاهدهای را به
امضا رسانیده بود که طی آن ،دولت ایران پذیرفته که از هر نوع دخالتی در امور داخلی هرات
دوری کند و از ادعای حاکمیت بر آن دست بردارد (متولیحقیقی252 :1383 ،؛ آدمیت:1348 ،
 ،)636-637یعنی میرزا آقاخان ،این قرارنامه را در سلب حاکمیت ایران بر هرات و ابطال تمام
حقوق ایران را مهر کرد (آدمیت.)641 :1348 ،
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در پی فتح هرات توسو حسامالسلطنه در سال 1273ق .معاهدهای بین ایران و انگلیس با وساطت
فرانسه در پاریس ،در پانزده فص به امضای نمایندگان طرفین رسید که به معاهده پاریس مشهور
شده است .در این معاهده ،به موجب فصول پنجم ،ششم و هفتم ،دولت ایران تعهد کرد که هرات و
تمام خاک افغانستان را از قشون خود خالی کند و هیچ ادعایی نسبت به هرات و تمامی خاک
افغانستان نداشته باشد و هیچگونه عالمت اطاعت از قبی س ه و خواندن خطبه به نام شاه مطالبه
ننماید و هرات را مستق بشناسد .عهدنامه پاریس ضربت شدید دیگری بود که بر پی ر استقالل
سیاسی و اقتصادی ایران وارد آمد .چنانکه به موجب این عهدنامه ،هرات به کلی از ایران مجزا گردید
و افغانستان هم به اسم استقالل ،از تنت حاکمیت ایران بیرون رفت (شمیم223 :1384 ،؛ متولی-
حقیقی263 :1383 ،؛ منمود،1353 ،ج 697 :2؛ راعیگلوجه.)358 :1380 ،
پس از عهدنامه پاریس ،سردار سلطان احمدخان در رمضان 1273ق ،.وارد هرات شد و همین
که ح ومت را در دست گرفت ،خطبه و س ه را به نام ناصرالدینشاه بازگرداند و یک نفر ایرانی
به نام سید ابوالنسنشاه را به وزارت خود برگزید .انگلیسیها با فرستادن هی تی ،سعی در مطیع
ساختن او را داشتند ،اما احمدخان چون از انگلیسیها متنفر بود ،از برقراری هرگونه رابطه با آنها
خودداری کرده و هی ت مزبور را برگرداند (متولیحقیقی.)64 :1383 ،
سلطان احمدخان در سال 1277ق ،.فراه را به تصرف خود درآورد و درصدد اشغال قندهار بود
و قصد داشت تا سلطنت افغانستان را از تصرف دوستمنمدخان خارج کند و جزو دولت ایران
کند .با توجه به این اهداف احمدخان ،انگلیسیها مصمم شدند تا با تنریک و تشویق
دوستمنمدخان ،جلو توسعهطلبیهای او را بگیرند .دوستمنمدخان نیز با حمایت انگلیسیها
نخست در سال 1279ق ،.فراه را متصرف شد .احمدخان از ناصرالدینشاه تقاضای مساعدت کرد،
اما انگلیسیها متذکر شدند که براساس معاهده پاریس ،دولت ایران حق مداخله ندارند و مانع
کمک ایران به سلطان احمدخان شدند (همان.)265 :
بنابراین ،تا روزی که سردار سلطان احمدخان زنده بود ،مانع دستیابی دوستمنمدخان به
هرات بود و تنها بعد از درگیریهای فراوان ،مجبور به پرداخت مالیات به کاب شد .اما با مرا
وی در سال 1279ق .و جانشینی شهنوازخان (1279ق ).برجای پدر ،زمینه برای تصرف هرات
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به وسیله دوستمنمدخان فراهم شد و توانست در سال 1280ق .هرات را فتح کرده و جدایی
کام هرات از ایران را رقم زند (همان .)266 :این فتح بهطور ک  ،هرات و افغانستان را برای
همیشه از خاک ایران جدا نمود.
مشکالت و موانع نظام پولی عصر ناصری
بر اســاس تف ر جدید ،نظام پولی میانه دوره قاجار ،یعنی عصــر ناصــری ،در ایران با داشــتن
پولها و واحدهای پولی که از م انی به م ان دیگر و از زمانی به زمان دیگر راه نداشـت و از نظر
نرخ تبـدی تفاوتهای فراوانی داشـــت ،بســـیار عجیب و غیرمنطقی میآید ،تا جایی که راه ار
ایرانیان برای ســـازگاری با این وضـــعیت ،دائماً به مناســـبه و تبدی انواع نقود و اقالم با انواع
نرخهای منلی و استاندارد میپرداختند (مته ،فلور و کالوسون.)281 :1396 ،
ابوت ) (Abbott, 1983: 82مشـاهده کرد که بسـیاری از شـهرها ،معیارهای پول رایا خود را
دارند ،گرچه خاطر نشـان می کند که معیار معمول در تجارت ،پول رایا رسـمی بود .برای مثال
با توجه به نوشـــته وی ،یزد در ســـالهای 1850-1849میالدی (1266-1265ق ).پول رایا
خود را داشــت که «از جاهای دیگر متفاوت بود 25 ،شــاهی ،صــاحب قران حســاب میشــد و
 12/5قران رایا در آنجـا ،برابر بـا یـک تومـان بود (درحـالیکـه هر  10قران ،بـایـد یـک تومـان
باشــد) .این پول رایا در معامالت کوچک مورد قبول اســت ،اما در تجارت ،قرانِ  20شــاهی
مالک اســت» ) .(ibid.: 85به گفته او در کرمان «پول من قران 28 ،شــاهی و  3/5پنابادی
اســت و  2شــاهی کرمان ،یک ســ ه قران معیار اســت» ) .(ibid.: 104یا در مورد پول رایا
اصـفهان « 23شـاهی در صـاحب قران بود ،اما در معامالت تجاری پول رایا متداول ایران مورد
قبول است» ).(ibid.: 117

دسـت کم تا زمان راه اندازی ضـرابخانه نوین در سـال 1294ق ،.بخشـی از دلی این تغییرات
آن بود که ضــرابخانه های منلی به ســادگی با معیارهای رســمی در زمینه وزن و عیار کنار
نمی آمدند .پی ن در همان عصـر نمونهای از سـ ه های ضـرابخانه های منلی را بررسـی نموده
(جدول  )1و رابینو )  (Rabino, 1892: 37خالصـه این بررسـی را این گونه آورده اسـت« :این
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ها نشـاندهنده نبود ،ترتیبی خا

در پول رایا ایرانی اسـت .میان قران های همدان و

تهران بیش از  %17اختالف ارزش وجود دارد .میان قران های دیگر شــهرها و پایتخت از نظر
پولی ،تفاوت بسـیار قاب توجهی اسـت ،گرچه کمتر از آن چیزی اسـت که به طور افراطی نق
میشود».
جدول )1نمونه وزن و عیار قرانهای نقره در ضرابخانههای چند منطقه
ضرابخانه

تاریخ ضرب

وزن

عیار در هزار

ارزش به فرانک

همدان

1293ق1877 /.م.

4/95گرم

760

0/836

تبریز

1290ق1874 /.م.

4/90گرم

820

0/893

کاشان

1282ق1866 /.م.

5/03گرم

820

0/917

اصفهان

1293ق1877 /.م.

5/02گرم

840

0/937

کرمان

1293ق1877 /.م.

4/90گرم

840

0/915

مازندران (طبرستان)

1292ق1876 /.م.

4/97گرم

840

0/928

مشهد

1293ق1877 /.م.

4/90گرم

840

0/910

کرمانشاه

1282ق1866 /.م.

4/97گرم

880

0/972

رشت

1280ق1864 /.م.

4/80گرم

890

0/949

تهران

1292ق1876 /.م.

5/02گرم

900

1/004

شیراز

1291ق1875 /.م.

4/90گرم

900

0/980

یزد

1278ق1862 /.م.

4/97گرم

900

0/994

هرات

1277ق1861 /.م.

4/90گرم

900

0/980

منبع)Rabino, 1892: 37( :

حتی زمانی که ضرابخانه نوین آغاز به ضرب س ههایی با وزن و عیار ی سان کرد ،نظام پولی
منطقهای بهکار خود ادامه میداد .لندور ) (Landor, 1902: 131که در سال  1901میالدی
(1319ق ).در ایران مسافرت میکرد ،دریافت که «هرگز نمیدانم که ارزش یک قران دقیقا چقدر
است و در هر ایالتی در مقاب قرانهایم ،شاهیهای متفاوتی دریافت کردم».
بردلیبرت ) (Bradley-Birt, 1909: 52-53نیز در سال  1910میالدی (1328ق ).گالیه داشت که
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«ناپایداری نرخ بان ی ایران بیشک برای هرکسی به جز یک بان دار ،همچون یک راز است .همه آنچه
که میتوانستم در این باره کشف کنم ،این بود که هرچه در ایران پیشتر میرفتم ،بهطور پیوسته
پایین میآمد .درحالیکه من در بوشهر برای هر  15روپیه یا سلطنتی انگلیسی 51 ،قران دریافت
کردم .وقتی به تهران رسیدم ،تنها  47قران گرفتم ،درحالیکه کمی پیشتر در آنجا به من گفته شد
که نرخ روی مبلغ باالی  60قران ،ایستاده است».
کلیاتی درباره قرانهای ضرب دستی عصر ناصری (1296-1264ق).
س هها در دوره قاجار به صورت دستی ضرب میگشتند .بنابراین بر طبق نیاز اقتصادی ،در هر
شهر و ایالت ضرابخانهای دایر بود که بر حسب توان مالی ،میزان تولید س هها رقم میخورد .به
همین علت ضرابخانههای عصر ناصری را میتوان در سه گروه جای داد:
• فعالترین ضرابخانهها :مشهد ،تبریز ،تهران ،اصفهان و شیراز
• ضرابخانه های فعال :همدان ،قزوین ،استرآباد ،طبرستان ،کرمان ،کاشان ،رشت ،هرات ،یزد،
کرمانشاهان و خوی
• ضرابخانههای تشریفاتی :سرخس ،سیستان (Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 794-

) ،804شوشتر و رکاب (نوین فر بخش.)109 :1385 ،
این ضرابخانهها بر اساس موقعیت س ههایی از جنس طال ،نقره و مس با واحدهای پولی و وزنی
متفاوت به ضرب میرساندند ،اما چون اساس این پژوهش ،قرانهای نقره بوده ،در ادامه فقو به
ذکر واحدهای پولی و وزنی س ههای نقره پرداخته میشود.
در اوای دوران سلطنت منمدشاه (1264-1250ق ،).یعنی در سال 1254ق .اوزان قرانهای
نقره از تومانی (دههزار دینار)  300نخود (57/6گرم) ،به تومانی  280نخودی (53/56گرم) کاهش
یافت و این نظام وزنی تا سال 1274ق ،.یعنی اوای سلطنت ناصرالدینشاه نیز ادامه یافت .در
سال 1271ق .تصمیم بر آن شد تا دوباره از وزن س ههای نقره کاسته شود .بنابراین ،اوزان این
س هها از تومانی  280نخود ،به تومانی  260نخودی (49/92گرم) بدل گشت (جدول (Album, )2

).2011: 291-296
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جدول )2واحدهای پولی و اوزان س ههای ضرب دستی نقره عصر ناصری
واحدهای پولی

گردش مالی

تومان  280نخودی

تومان  260نخودی

توضینات

 2/5شاهی 125 /دینار

رایا

0/67گرم

0/62گرم

ضرب مناسبتی و برخی یکرو

 5شاهی 250 /دینار

رایا

1/34گرم

1/24گرم

 10شاهی 500 /دینار

رایا

2/68گرم

2/49گرم

 1قران 1000 /دینار

رایا

5/37گرم

4/99گرم

 2قران 2000 /دینار

غیر رایا

---

9/98گرم

فقو تبریز1294 ،ق.

 5قران 5000 /دینار

غیر رایا

26/88گرم

---

فقو تهران1267 ،ق.

منبع:

(Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 794-804; Heritage Auctions, 6-7 Jan 2013:

)Lot 21933-21934

ســرانجام در ســال 1294ق .ضــرب ســ ه بــهصــورت ماشــینی درآمــد و ضــرب ســ ه دســتی
متوقــف گشــت .امــا بنــابر اعتراضــات ،ضــرب دســتی سـ ه بــا شــرایطی در برخــی از ضــرابخانههــا
ادامــه یافــت کــه نهایــت در ســال 1296ق .بــهطــور کامـ برچیــده شــد (متــه ،فلــور و کالوســون،
.)272-273 :1396
کلیاتی درباره سکههای ضرب هرات (1280-1258ق).
پــس از ســپری شــدن دوران ح ومــت کــامرانمیــرزا درانــی (1258-1245ق ).بــه ســال
1258ق ،.یارمنمــدخان (1267-1258ق ).رســم ًا بــه ح ومــت هــرات رســید .از ایــنرو ،کلیــاتی
دربــاره ســ ههای ایــن دوره کوتــاه ،امــا مهــم تــاریخی آورده مــیشــود .پــس از یارمنمــدخان،
صــیدمنمدخان (بــرای اولــینبــار1267 ،ق ،).ناصــرالدینشــاه قاجــار (بــرای اولــینبــار1269 ،ق،).
صـــیدمنمدخان (بـــرای دومـــینبـــار1270-1269 ،ق ،).منمدیوســـفخـــان (1272-1271ق،).
صــیدمنمدخان (بــرای ســومینبــار1272 ،ق ،).ناصــرالدینشــاه قاجــار (بــرای دومــینبــار-1273 ،
1279ق ).و در نهایــت امیــر شــیرعلی بــارکزایی (1295-1280ق ).در هــرات بــه ضــرب ســ ه
پرداختنــد ) .(Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 33-34, 796پــس آشــفتگی ایــن
دوران را نیز س هها نشان میدهند (جدول .)3
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جدول )3فهرست س ههای ضرب شده در هرات بین سالهای 1280-1258ق.
نام صاحب س ه

تاریخ ضرب

واحد پولی و جنس فلز

وزن قانونی س ه

یارمنمدخان

1258-1260ق.

جندک ( 1/6روپیه) ،نقره

1/53گرم

یارمنمدخان

1261-1267ق.

قران ،نقره

5/37گرم

صیدمنمدخان ()1

1267ق.

نیمروپیه ،نقره

4/60گرم

ناصرالدینشاه ()1

1269ق.

قران ،نقره

5/37گرم

صیدمنمدخان ()2

1269-1270ق.

قران ،نقره

5/37گرم

صیدمنمدخان ()2

با دو تاریخ 1270/1269ق.

قران ،نقره

5/37گرم

منمدیوسفخان

1271ق.

قران ،نقره

5/37گرم

منمدیوسفخان

1272ق.

طال ،طال

3/07گرم

صیدمنمدخان ()3

1272ق.

نیمروپیه ،نقره

4/60گرم

ناصرالدینشاه ()2

1273-1279ق.

قران ،نقره

5/37گرم و برخی 4/99گرم

ناصرالدینشاه ()2

1276ق.

نیمتومان ،طال

1/72گرم

امیر شیرعلی بارکزایی

1280-1295ق.

قران ،نقره

4/99گرم

منبع(Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 33-34, 796, 798) :

طر سـ ه های ناصـرالدین شـاه ضـرب شـده در هرات ،درسـت مانند سـایر سـ ههای عهد
ناصـری ضـرب در شـهرهای دیگر اسـت .بر روی این سـ ه ها عبارت «السـلطان بن السـلطان
ناصـرالدین شـاه قاجار» نگاشـته شـده اسـت .اما نگاشـته های پشـت این سـ ه ها در دو گونه دیده
شده است :گونه اول که فقو س ه هایی با تاریخ 1269ق .و برخی از س ههای سال 1273ق.
را در بر می گیرد ،عبارت «ضــرب دارالســلطنه هرات ببه انضــمام تاریخ ضــربو » بر آنها نقر
گردیده و بر گو نه دوم که سـ ه هایی بین سـالهای 1279 -1273ق .را در بر میگیرد ،عبارت
«ضــرب دارالنصــره هرات ببه انضــمام تاریخ ضــربو » نگاشــته شــده اســت (ش ـ
(نوینفر بخش.)109 -108 :1385 ،

 1و )2
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ش

 )1نمونهای از س ههای ناصرالدینشاه قاجار ضرب شده در هرات به سال 1273ق.
)(Heritage Auctions, 6-7 Jan 2013: Lot 21960

دادهها ،آزمای

 ،نتایج و تحلیل

سـ ههای مورد مطالعه در این پژوهش ،از مجموعه شـخصـی سـیدحسـن سـاداترضـوی به امانت
برده و مورد آزمایش قرار گرفته اســت.اما این س ـؤال پیش میآید که معیار انتخاب این س ـ هها
چه بوده است؟ س ههای ناصرالدینشاه در هرات در تاریخهای  1279-1273 ،1269و 1287ق.
(خطای ح اک سـرسـ ه ،در اصـ تاریخ 1278ق .بوده) دیده شـده اسـت )(Michael, 2015: 796

که در مجموع نُه سـ ـ ه متفاوت را در بر میگیرد .بنابراین از هر تاریخ ضـــرب ،دو سـ ـ ه برای
آزمایش در نظر گرفته شـد .اما با توجه به اینکه نگارندگان ،سـالهای  1273 ،1269و 1279ق.
را به علت آشـفتگیهای شـهر هرات مهمتر دانسـته ،پس از این تاریخ ضـربها ،سـه سـ ه برای
تجزیه عنصـری انتخاب گردید که در مجموع ،تعداد  21سـ ه مورد آزمایش پی سـی قرار گرفت.
مشخصات کام س ههای انتخابی به ترتیب تاریخهای ضرب ،در جدول  4آمده است.
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جدول )4جامع مشخصات س ههای مورد آزمایش
وزن س ه

شماره نمونه

تاریخ ضرب

وزن س ه

شماره نمونه

تاریخ ضرب

1

1269ق.

5/10گرم

2

1269ق.

5/17گرم

3

1269ق.

5/23گرم

4

1273ق.

5/32گرم

5

1273ق.

5/25گرم

6

1273ق.

5/16گرم

7

1274ق.

5/20گرم

8

1274ق.

5/29گرم

9

1275ق.

4/86گرم

10

1275ق.

4/90گرم

11

1276ق.

4/93گرم

12

1276ق.

4/87گرم

13

1277ق.

4/89گرم

14

1277ق.

4/99گرم

15

1278ق.

4/91گرم

16

1278ق.

4/86گرم

17

1287ق.؟

4/88گرم

18

1287ق.؟

4/95گرم

19

1279ق.

4/97گرم

20

1279ق.

4/83گرم

21

1279ق.

4/92گرم

***

***

***

منبع :نگارندگان

همانطور که گفته شد ،در این پژوهش از شیوه متعارف پی سی استفاده شده است .پس با این
روی رد ،س ههای مورد مطالعه به مؤسسه فیزیک بوبانسور منتق شد و با شتابدهنده متناوب
پلترون ،1مورد تجزیه عنصری پی سی قرار گرفت.

ش

 )2برخی از س ههای آزمایش شده روی نمونههای  18 ،16 ،13و ( 21نگارندگان)
1. Tandem Pelletron Accelerator
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عمل رد این آزمـایش بـدین گونـه اســـت کـه بـاری ـه ای از پروتون هـا (ذرات بـاردار) از داخـ
اتاقک واکنش عبور میکنند .گاهی اوقات شـدت باری ه ورودی توسـو یک ورق پخشـ ننده و
موازی ســاز در صــورت نیاز ی نواخت می شــود .نمونه ای که باید تجزیه شــود ،باید بهصــورت
مسـتقیم یا آماده شده (به صورت قر

یا منلول های شیمیایی) در مقاب باری ه قرار بگیرد.

باری ه پس از برخورد به هدف (در صـورتی که نم ونه نازک باشـد) از آن عبور میکند و داخ
فنجان فارادی 1متوقف می شـود که به جمع ننده بار متصـ اسـت .پرتوی ای س گسـیلی از
نمونه توسـو آشـ ارسـاز ) Si(Liآشـ ار میشـود .پالس هایی که از آشـ ارسـاز خارج میشـوند،
پس از تقویت به یک تنلی گر چندکاناله وارد می شـــوند و طیف پر توی ای س مشـــخصـــه
نمونه هایی که بمباران شــده اند ،نشــان داده می شــود (اولیایی ،آفریده و آقاعلیگ :1394 ،
.)21
آمادهکردن نمونهها ،ی ی از مشــ الت اســاســی در آزمایش پی ســی اســت .برای تجزیه
عنصـری بهتر و دقیقتر نمونه ها ،در بسـیاری از موارد ترجیح داده می شـود از نمونههای نازک
که بعضـاً از نمونه های ضـخیم بهدسـت می آید ،اسـتفاده شـود .اگر زمانی بهدسـتآوردن یک
نمونه نازک از نمونه ضـخیم مشـ

و در عم غیرمم ن باشـد ،نمونه ضـخیم خود ،مسـتقیم

تـنــت تــابـش پـروتـون قـرار مـیگـیـرد ).(Johansson & Johansson, 1976: 494-495
خوشبختانه س ه ها ،نمونه های نازک در نظر گرفته میشوند.
وقتی تجزیه عنصــری روی مقادیر مطلق عناصــر انجام می گیرد ،روشــن اســت که باید به
آلودگی نمونه ها توجه شـود .با توجه به این که مقادیر برخی از عناصـر بسـیار ناچیز هسـتند،
اگر توجه زیادی در گذاشـت و برداشـت نمونه اعمال نشـود ،آلودگیهایی در همان حد مم ن
اســت به ســادگی به هدف برســند .بنابراین ،باید در انتقال نمونه ها دقت داشــت و آن را به
حداق رســـاند و حتی میتوان نمونه ها را قب از قراردادن در منفظه ،در صـــورت ام ان با
مواد تمیزکننده ،از قبی ال

و غیره تمیز کرد (کیانزادگان.)5 :1397 ،

نمونـههـای این آزمـایش تـا حـد ام ـان تمیز شـــده و عـاری از هرگونـه آلودگی ،بـه مرحلـه
1. Faraday Cup
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آزمایش گذاشـته شـد .اما باید گفت که چون سـ هها ،داده ای باسـتانی حسـاب شـده و مم ن
اسـت مدتی زیر خاک مدفون بوده ،مقادیری کم از آلودگی به آنها چسـبیده و جداسـازی آن
نیـاز بـه یـک پرو ه مرمتی بـاشـــد ،امـا ســـ ـه هـای مورد مطـالعـه این پژوهش ،از قـدمـت بـاالیی
برخوردار نیســت ،آلودگی چندانی نداشــته و اگر موردی باشــد ،به راحتی قاب رفع بوده و از
آنجا که نتیجه این مقاله نیز بر مقدار فلز نقره استوار است ،وجود آلودگیها ،ت ثیری چندانی
بر آزمایش ندارد.
بعد از قرار گرفتن نمونه ها ،برای جلوگیری از افت انر ی پروتون و تضـــعیف پرتوی ای س
گسـیلی از نمونه ها ،هوای اتاقک آزمایش را با اسـتفاده از پمپ چرخ شـی و پمپ دیفیو ن 1تا
فشـــار  Torr2 2 ×10 -5تخلیه میکنند .برای اندازه گیری غلظت عنصـــری نمونه ها از باری ه
پروتون با انر ی  MeV3 2و جریان حدود  nA 3 -2استفاده
می شـود .باری ه پروتون مورد نیاز توسـو آشـ ارسـاز ) Si(Liاندازه گیری می شـوند که در
زاویه  135درجه نسـبت به باری ه فرودی قرار گرفته و سـیسـتم چند کانالی ،طیف بهدسـت
آمده را نمایش می دهد .قدرت تف یک آشـــ ارســـاز ) eV4 170 ،Si(Liبرای ) Fe(Kaباید
باشـــد ) .(Gaschen, et al., 2008: 539در اینجا نیز هنگامی که پرتوی پروتون به ســـ ه
می خورد ،باعث یونیزاسـیون اتم ها در سـ ه و گسـی پرتوی ای س مشـخصـه عنصـر مورد نظر
می شــود .پرتوهای ای س گســی شــده در آش ـ ارســاز جمع آوری شــده و ســیگنالهایی با
شدت های مختلف را اثر می دهند که نتیجه ،آن طیفهای به دست آمده است (ش

.)3

1. Diffusion Pump

 .2تور ی ی از ی اهای غیر  SIبرای اندازهگیری فشـار اسـت و یک اتمسـفر اسـتاندارد برابر  760تور اسـت .این ی ا به گونهای گزینش
شـده اسـت که با تقریب خوبی برابر فشـار حاصـ از یک میلیمتر جیوه باشـد .بنابراین فشـار یک تور تقریب ًا برابر با فشـار حاصـ از یک
میلیمتر جیوه اســت .این ی ا به یاد اوانجلیســتا توریچلی ( ،)Evangelista Torricelliفیزیکدان و ریاضــیدان ایتالیایی که اصــول
عمل رد فشارسنا را در 1644میالدی کشف کرد ،نامگذاری شده است.
3 .Mega Electron Volt
4 .Electron Volt
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ش

 )3نمونه طیفهای آزمایشگاهی روی نمونه شماره ( 17نگارندگان)

تنلیـ طیف بـا اســـتفـاده از نرمافزار گوپی س 1انجـام میشـــود کـه یـک روش پـارامتری برای
تنلیـ کمی بـه مـا ارائـه میدهـد و در همـه جـا ،بـهطور متـداول برای تنلیـ طیفهـای پی ســـی
اســتفاده میشــود .برای تنلی ابتدا باید ماتریس هدف را مشــخن کرد .منظور از ماتریس این
اسـت که بیشـترین درصـد مربوط به کدام عنصـر بوده ) (Hajivaliei, et al., 1999: 647و در این
پژوهش ،بیشـترین عنصـر نقره اسـت .در مقدار درصـد نهایی ،مم ن اسـت مقدار کمی خطا راه
یابد .این خطا ناشـی از پارامترهای اسـاسـی کالیبراسـیون و آلودگی سـطح سـ ه اسـت .نتیجه
آزمایش در جدول  5آمده است.

1. GUPIX
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همانطور که در جدول  5مشـاهده میشـود ،بیشـترین مقدار عنصـری را پس از نقره )،(Ag
عناصـــر مس ) ،(Cuآهن ) ،(Feســـرب ) (Pbو طال ) (Auدارند و جزئی از تمامی ســـ هها
بودهاند .بنابراین این عناصـر پرت رار را عناصـر اصـلی تشـ ی دهنده فلز سـ هها باید دانسـت .اما
هرکدام از این عناصـر ،چگونه تنلی میشـود؟ ابتدا برای پاسـخ به این سـؤال ،باید پایینترین و
باالترین حد مقدار هر عنصر مشخن گردد (جدول .)6
جدول )6میزان حد پایینترین و باالترین مقدار عناصر اصلی فلز س ههای مورد مطالعه
*

نقره

مس

آهن

سرب

طال

پایینترین

90%/03

5%/53

2%/11

0%/74

0%/21

باالترین

90%/33

6%/17

2%/69

0%/99

0%/43

منبع( :نگارندگان)

مقدار میانگین خلو
جدول  1و شــ

نقره این سـ هها  %90/13بوده اســت که این مقدار خلو  ،با توجه به

 4در مقاب ضــرابخانههای اصــلی ،یعنی مشــهد ( ،)%84تبریز ( ،)%82تهران

( ،)90%اصـفهان ( )%84و شـیراز ( ،)%90بسـیار باال بوده اسـت و این نشـان دهنده تابعیت از نظام
اصـلی ضـرب سـ ه ،یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج تنشها هم از عیار این سـ هها کسـر
نگردیده است.
هرات

90.13

مشهد

84

تبریز

82

تهران

90

اصفهان

84

شیراز

90
95

ش

 )4نمودار میزان خلو

90

85

80

75

نقره س ههای ضرابخانههای اصلی عصر ناصری در مقاب ضرابخانه هرات
(نگارندگان)
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معموالً فلز مس بهصـــورت طبیعی با مقادیری کمتر از  %2در فلز سـ ـ هها وجود ،اما اگر این
مقـدار از بیشـــتر از این بـاشـــد ،نمیتوان آن را طبیعی قلمـداد کرد و حتمـاً آمیختگی اختیـاری
صــورت پذیرفته اســت ) .(Hughes & Hall, 1979: 331ســ ههای این پژوهش دارای مقدار
میانگین %5/99مس بوده اســت (شــ

 )5که آمیختگی جهت عیارکردن فلز ســ ه را نشــان

میدهد.
همچنین وجود عنصـر آهن به گونه معمول ،بهواسـطه آلودگی سـطح که ناشـی از منیو دفن
شــدن س ـ هها بوده اســت ( ،)Flament & Marchetti, 2004: 180اما س ـ ههای این پژوهش،
سـ ـ ههای پیداشـــده از دل خاک نبوده و مقدار بیشـــتری از آهن را در خود جای دادهاند .این
ســ هها از مقدار میانگین  %2/39آهن برخوردارند (شــ

 )5که این میتواند نشــانهای از عیار

زدن آن برای تنظیم عیار فلز س هها باشد.
در حال حاضـر حدود نصـف نقـــ ـره موجـــ ـود در جهان از معادن سـرب اسـتخراج میشـود
) .(Hughes & Hall, 1979: 330بنابراین ،اگر ســرب نیز با مقادیر کمی ( %1و کمتر از آن) در
ســ ههای نقره مشــاهده شــود ،جای شــگفتی نیســت؛ اما این مقدار ســرب معموالً در فرایند
اسـتنصـال نقره جدا میشـود و اگر چنین نباشـد ،میتواند نشـاندهنده تعجی و عدم دقت کافی
در اسـتنصـال فلز نقره باشـد ) .(Flament & Marchetti, 2004: 183سـ ههای مورد پژوهش نیز
مقدار میانگین  %0/86ســرب را در خود جای داده (شــ

 )5که اســتفاده از معادن ســرب و

تعجی و عدم دقت کافی در استنصال نقره را نشان دهد.
معادن سـربی که از آنها نقره نیز اسـتخراج میشـود ،در دو گروه سـروزیت و گالنا قرار میگیرند.
بنابراین ،اگر نقره اسـتفاده شـده در سـ هها از معادن سـروزیت بهدسـت آمده باشـد ،مقدار طالی
موجود در آن باید بهطور تقریب بین  0/2تا  %1/5متغیر اسـت و اما اگر از معادن گالنا اسـتخراج
شده باشد ،مقدار طالی موجود در آن کمتر از %0/2است ) .(Meyers, 2003: 271پس س ههای
مورد پژوهش مقدار میانگین  %0/30طال در ســاختار آنها دیده میشــود (ش ـ
نشاندهنده استفاده از معادن سروزیت باشد.

 )5که میتواند
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 )5مقدار میانگین عناصر تش ی دهنده س ههای عصر ناصری ضرب شده در هرات (نگارندگان)

نتیجه
هرات همیشه از مهمترین شهرهای ایران در طول تاریخ بوده است ،اما با پایان یافتن سلطنت
نادرشاه افشار ،بهواسطه هرجومرجهای سیاسی و جنگ داخلی ،هرات در اختیار سلسله جدید
درانی درآمد .با سپری شدن ح ومت آخرین شاه درانی ،یعنی کامرانمیرزا درانی ،یارمنمدخان
در سال 1258ق .به ح ومت هرات رسید و در سال 1265ق .تنت امر ناصرالدینشاه قاجار درآمد.
مرا ناگهانی یارمنمدخان در سال 1267ق .ضربه بزرگی بر ثبات سیاسی هرات وارد نمود .پس
از او ،پسرش صیدمنمدخان به قدرت رسید که با شورشهایی مواجه شد و حاکمیتش از دست
رفت؛ حسامالسلطنه ،با لش رکشی به هرات توانست دوباره ح ومت صیدمنمدخان را برگرداند.
پس از آن صیدمنمدخان با غائله منمدیوسفخان مواجه گردید و هرجومرج گستردهای هرات
را دربرگرفت؛ با مرا صیدمنمدخان هرات به منمدیوسفخان واگذاشته شد و دوباره حسام-
السلطنه به هرات لش ر کشیده و هرات از از دست منمدیوسفخان درآورد .در نهایت نیز سلطان
احمدخان تنت امر دولت ایران به قدرت رسید ،تا اینکه دوستمنمدخان بارکزایی در سال
1279ق ،.هرات را گشود و بر حاکمیت سیاسی ایران بر آن شهر ،برای همیشه پایان داد.
در میان این تنشها ،س ههایی نیز به نام ناصرالدینشاه در هرات به ضرب رسید .نظام پولی
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عصر ناصری بسیار از هم گسیخته بود ،تا آنجا که س هها ،پول منلی به حساب میآمدند و در
هر شهر س ههایی با عیارهای متفاوت به ضرب میرسید و نرخ تبدی آنان با س ههای تومان
(طال) بسیار متفاوت بود .حال هرات شهری مرزی و دور از پایتخت بود و عالوه بر آن نیز در اوج
تنشها بهسر میبرد .به همین علت در دورانهای پرتنش ،معموالً قدرت اقتصادی هر شهر
ضعیفتر میشود و عیار س هها نیز پایین میآید .بنابراین ،تجزیه عنصری که عیارسنجی بخشی
از آن است ،توانست تنلیلی از تعهد به نظام مرکزی ضرب مس وکات و قدرت اقتصادی هرات در
شرایو بنرانی و انتقالی حاکمیت ارائه کند.
مطالعات باستانسنجی کمک خوبی در این راستا است .پس برای تجزیه عنصری س ههای این
دوره با استفاده از روش پی سی بهدلی سرعت ،دقت باال و غیرمخرب بودن آن ،استفاده گردید.
س ههای ناصرالدینشاه در هرات به تاریخهای  1279-1273 ،1269و 1287ق( .خطای ح اک
سرس ه) به ضرب رسیدهاند که در مجموع نُه س ه متفاوت را در بر میگیرد .بنابراین از هر تاریخ
ضرب ،دو س ه برای آزمایش در نظر گرفته شد .اما با توجه به این که نگارندگان ،سالهای ،1269
 1273و 1279ق .را به علت آشفتگیهای شهر هرات مهمتر دانسته ،پس از این تاریخ ضربها،
سه س ه برای تجزیه عنصری انتخاب گردید که در مجموع ،تعداد  21س ه مورد آزمایش پی سی
قرار گرفت.
در پاسخ به مس له اصلی این پژوهش ،یعنی چگونگی تعهد به نظام مرکزی ضرب مس وکات و
قدرت اقتصادی هرات در شرایو بنرانی و انتقالی حاکمیت ،باید گفت نتیجه دقیقاً مغایر با آنچه
پنداشته میشود است ،یعنی مقدار عیار نقره ،نه تنها پایین نیامده ،بل ه همیشه بین -90/03
 ،90%/33با مقدار میانگین  %90/13بوده است که این مقدار خلو

در مقاب ضرابخانههای

اصلی ،یعنی مشهد ( ،)%84تبریز ( ،)%82تهران ( ،)%90اصفهان ( )%84و شیراز ( ،)%90بسیار
باال بوده است و این نشاندهنده تابعیت از نظام اصلی ضرب س ه ،یعنی نظام تهران بوده که حتی
در اوج تنشها هم از عیار این س هها ،کاسته نشده است.
معموالً فلز مس بهصـورت طبیعی با مقادیری کمتر از  %2در فلز سـ هها وجود داشـته ،اما اگر
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این مقدار بیشـــتر از این باشـــد ،نمیتوان آن را طبیعی قلمداد کرد و حتماً آمیختگی اختیاری
صورت پذیرفته است .س ههای این پژوهش ،دارای مقدار میانگین %5/99مس بوده که آمیختگی
جهت عیارکردن فلز سـ ه را نشـان میدهد .وجود عنصـر آهن نیز معموالً بهواسـطه آلودگی سـطح
است که ناشی از منیو دفنشدن س هها میباشد ،اما س ههای این پژوهش ،س ههای پیداشده
از دل خاک نبوده و مقدار بیشـــتری از آهن را در خود جای داده اســـت .این ســ هها از مقدار
میانگین  %2/39آهن برخوردارند که نیز نشــانهای از عیار زدن آن برای تنظیم عیار فلز ســ هها
است.
عالوه بر آن ،بهدلی وجود عنصــر ســرب با مقدار میانگین  %0/86نشــانگر اســتفاده از معادن
سـرب برای فلز نقره و تعجی و عدم دقت کافی در اسـتنصـال آن بوده اسـت .همچنین معادن
سـرب به دو گونه سـروزیت و گالنا تقسـیم میشـود که معادن سـروزیت بین  %1/5-0/2و معادن
گالنا کمتر از  %0/2عنصــر طال را در خود جای داده اســت .پس در این س ـ هها ،مقدار میانگین
 0%/30طال در ســـاختار آنها وجود دارد که این نیز میتواند نشـــان دهنده اســـتفاده از معادن
سروزیت باشد.
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