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چکیده
سکهها از مهمترین آثار به دست آمده از دورل آ بویه 424ه 333ه )،.هسهتند.
سکهها مالوه بر ارائة اطالمات تاریخی ه هااننهد محهل و سها ضهرب و نهام
پادشاه ه به سبب دارا بودن کتیبه ،معرّف بخشی از خطوط روزگار خود هسهتند
که با مطالعه و دقتنظر در آنها میتوان به فرمهای نوشتاری آن دوره پیبرد .به
ملت رایگاه ویژل آ بویه در شکلگیری و تحو کتیبهنگاری در قهرون چههارم
و پنجم هجری قاری ،شناسایی فرم نوشتار سکهها این دوره ،امری ضهروری و
مهم و راهگشای شناسایی خطوط این دوره اسهت .شهیراز یکهی از مههمتهرین
شهرهای دورل آ بویه است که ضرابخانه داشت .ههدف ایهن پهژوهش بررسهی
خط در سکهههای ضهرب شهیراز و طبقههبنهدی فهرم نوشهتار کتیبههههای ایهن
سکههاست .این پژوهش با رو تحلیلی ه توصیفی در پی پاسخ به دو پرسش
است؛ در طبقهبنهدی سهکههها بهه چهه ویژگهیههای سهاختار بصهری حهروف
میبایست توره کردن مهمترین ویژگیهای ساختاری سکهههای ضهرب شهیراز
کدامندن از نتایج این پژوهش شناسایی چهار طبقة اصهلی نوشهتار در سهکههها
است .در گروه او سکههای آ بویه حهروف کشهیده و در گهروه دوم حهروف
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 .2استادیار گروه باستانشناسی ،دانشکدل حفاظت آثار فرهنگی کاربردی) ،دانشگاه هنر اسالمی تبریها،
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هاراه با فرمهای تائینی است که ناونههای مشابه آن در دیگهر ضهرابخانهههای
آ بویه نیا مشاهده شد .در گروه سوم ،حروف با ال های کشهیده و فشهردگی
حروف روی خط کرسی هاراه است .این گروه را مهیتهوان گهروه اختصاصهی
ضرابخانة شیراز معرفی کرد .گروه چههارم شهامل خطهوط ثلهث و نسهخ کههن
است.
واژههای کلیدی :سکه ،ضرابخانة شیراز ،آ بویه ،طبقهبندی ،خط

مقدمه
سکهها حامل تصاویر و نوشتاری است که مادات ،آداب ،خط ،زبان ،هنر ،تادن ،ثهروت
و ارتباطات تجاری هر ملت و مالکتی را در هر دوره میناایاند .سکهها به روشن شدن
تاریخ و هنر گاشته کاز شایانی مهیکننهد .سهکه سهندی مکتهوب و پرمحتهوا و منبهع
اطالمات صحیح و دقیق از دوران ضرب آن است .سکهها فقط ارز

مبادالتی و پهولی

ندارند ،بلکه اسناد فرم نوشتاری هر دوره را نیا ارائه میکنند .سهکههها در ضهرابخانههها
ضرب میشدند و هر حکومتی در شهرهای مختل

تحتنفوذ خود ،ضرابخانههایی دایر

میکرد .یکی از مهمترین ضرابخانههای دورل آ بویه در شیراز قرار داشت که بهه سهبب
اهایت امرا و شاهان حاکم بر این شهر ،تعداد زیادی سهکه از آن دوره بهه دسهت آمهده
است .سکههای ضربشده در این ضرابخانه از نظر تنوع نوشتار ،رایگهاه ویهژهای دارد.
سکهها به ملت داشتن اطالمات مهم تاریخی هر دوره امم از نام پادشاه ،تاریخ ضرب و
نام ضرابخانه ،یکی از منابع دست او در مطالعهة تهاریخ بهه شهاار مهیآیهد .اطالمهات
تاریخی با انواع خطوط بر روی سکهها ماندگار شدند و این خطهوط نااینهده و گویهای
خط و نوشتار دورل خود هستند .ضرورت و اهایت این نوشتار زمانی مشخص میشود
که با مطالعة خطوط درو شده بر روی آثار ،میتوان انواع خطوط و فرمههای نوشهتاری
این بخش از تاریخ را شناسایی کرد .این امر با مطالعة را به را آثار و بهه مهرور انجهام
مطالعه و طبقهبندی فرم نوشتاری سکههای آ بویه ضرب شیراز انجام شده .طبقههبنهدی
نوشتار سکهها سبب شناخت ویژگیهای بصری فرم حروف سهکهههای ضهرب شهیراز
خواهد شد و گامی است برای مطالعه و تدقیق در فرم نوشتاری سکهههای ایهن دوره و
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میشود .این پژوهش بخشی از مسیر شناخت خطوط در هنر اسالمی است و بها ههدف
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دورههای دیگر.
رو

پژوهش در مقالة پیشرو ،براساس هدف ایهن پهژوهش تحلیلهی هه توصهیفی

است و از آنجایی که در این تحقیهق ،صهرفاً سهاختار ظهاهری و فهرم حهروف بررسهی
میشود ،طبقهبندی با نگاه سبزشناسانه و با تأکید بر فهرم و سهاختار حهروف انجهام و
نتیجهگیری براساس رو

استقرایی ارائهه مهیشهود .در ایهن مطالعهه ،در مجاهوع 134

سکه 1با مرارعه به منابع مختل

از قبیل کتابهها ،سهایت مهوزههها و مجاومهههها ،بهه

صورت اتفاقی راعآوری شده است .گفتنی است سکههایی که به آسیبدیهدگیههایی

2

هاچون ساییدگی ،پخشدگی و خوردگی دچار شدهاند ،در صورتیکه بهه شهکل و فهرم
نوشتهها خللی وارد نشده بود ،در پژوهش استفاده شد ،اما سکههایی که آسهیب فهراوان
دیده و فرم نوشتار آنها ناخوانها و کهامالً تغییهر کهرده بهود ،حهاف شهدند .در مجاهوع
گروهبندی بر مبنای  134سکه انجام شده است .تاریخ درو شده بر سکهها ،نهام پادشهاه،
موضوع متن کتیبه ،اوضاع تاریخی و سیاسی روزگهار ضهرب سهکه مبنهای گهروهبنهدی
 .1سکههای مورد بررسی در این پژوهش از کتاب از منابع ذیل راعآوری شده است:
گنجینة سکة موزل آستان قدس رضوی ،سکههای ایهران ،از طاهریهان تها خوارزمشهاهیان مالءالهدینی،
 ،)1411تاریخ سکه در دودمانهای محلی ایران قرون سوم و چهارم هجری قاری) سلیاانی،)1411 ،
سکههای ایران در دورل اسالمی :از آغاز تا برآمهدن سهلجوقیان رضهایی باغبیهدی ،)1414 ،سهکههای
شاهان اسالمی ایران ترابی طباطبایی)1434،
Luke Treadwell (2001), Buyid Coinage, Adie corpus (322.445A.H), Ashmolean Museum
Oxford

و سکه های پراکنده در کاتالوگها و سایتهای اینترنتی مانند:
A Handbook of Islamic Coins, Michael Broome
https://www.acsearch.info
https://www.zeno.ru
https://www.vcoins.com
http://malekmuseum.org

ناگفته نااند که رستورو در منابع بیشتری انجام شده است ،از قبیل کتابهها و موزههها ماننهد ،مهوزل
ناونه هایی سکه های ضرب شیراز در آنها مشاهده نشد و به هاین سبب نامشان در لیسهت منهابع درو
نشده

است.

 .2سکهها ،به دلیل استفادل هر روزه در بین مردمان و رابه رایی و انجام مبادالت ،دچار ساییدگی شده
و این ساییدگی در بسیاری از موارد سبب شده سکهها پخ شوند و فرم اصلی خود را از دست بدهند.
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نبوده ،بلکه طبقهبندی براساس شکل ،ظاهر و ساختار کلی حروف انجام شده اسهت کهه
در ادامه تحلیل آن بیان میشود.
بررسی پیشینة مطالعات انجام شده دربارل طبقهبندی سکههای آ بویه نشان مهیدههد
که تاکنون طبقه بندی رامعی در این حوزه صورت نگرفته و مطالعات انجام شهده ،غالبهاً
بهصورت موردی و پراکنده دربارل اطالمات تاریخی سکههاست .از آنجهایی کهه کلیهت
این پژوهش به نومی مطالعة فرم نوشتار مندرو بر سکههاست ،به پهژوهشههایی اشهاره
میشود که به مبحث طبقهبندی و شناسایی فهرم نوشهتار در سهکههها و ،یها بهه بررسهی
سکههای آ بویه پرداختهاند.
تردو

1

 )2441در کتاب سکههای آ بویه ،با راعآوری سهکهههای ایهن دوره ،بهه

ارائه و بیان اطالمات تاریخی سکههای ضرب شده در هر ضهرابخانه بههصهورت مجهاا
پرداخته که در مجاوع صد سکه به ضرب شیراز را شامل شده و منبع مهای در مطالعهة

پیشرو است .کتابهایی مانند سکهههای ایهران در دورل اسهالمی :از آغهاز تها برآمهدن
سلجوقیان  ،)1414تاریخ سکه در دودمهانههای محلهی ایهران قهرون سهوم و چههارم
هجری قاری) و سهکهههای ایهران  ،)1411از طاهریهان تها خوارزمشهاهیان  )1411و
کتابهای مشابه ،فقط به بیان اطالمات تاریخی و خوانش متن کتیبهه پرداختههانهد و در
بخشهای مربوط به سکههای آ بویه ،سکههای ضرب شیراز را معرفی کردهاند .اگرچهه
این کتابها به لحاظ ارائة اطالمات تاریخی منبع مهای برای مطالعهة سهکههها هسهتند،
هیچکدام به مطالعة فرم و ساختار حروف در کتیبههای نپرداختهاند.
بعضی مقاالت به گونهشناسی سکهها از منظر سلسلهههای سیاسهی و ،یها دورهههای
تاریخی پرداختهاند ،از راله مقالة «گونهشناسی سهکهههای طهراز ساسهانی تبرسهتان در
قرون او و دوم هجری» )1413 2که نویسندگان بهه بررسهی مضهامین سهکههها در دو
دورل فرهنگی و سیاسی پرداختهانهد .دورل او پادشهاهی مسهتقل تبرسهتان کهه پهس از

1. Luke Treadwell,(2001), Buyid Coinage, Adie corpus (322.445A.H), Ashmolean Museum
Oxford

 .2از آنجایی که این مقاله به نومی به طبقهبندی سکه پرداخته ،بهمنوان پیشینه ذکر شده است.
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انقراض ساسانیان شکل گرفت و دورل دوم حاکایت و اسهتیالی مباسهیان بهر تبرسهتان
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است .اما هدف این پژوهش ،گونهشناسی و مطالعة فرم و ساختار حروف نبهوده اسهت.
میرزامحاد حسنی 1در مقالة «سکههای آ بویه ضرب هاو و فرگ از توابع ایالت فهارس
مورود در موزل اشاولین انگلستان» به بررسی اطالمات تاریخی سکههای ضرب هاو و
فرگ پرداخته است .رعفر اشکواری و دیگران  ،)1413در مقالة «سکهههای دارالضهرب
طاوس در ابرکوه» به معرفی اطالمات تاریخی پرداخته و اشاره مختصری بهه نهوع خهط
به کار رفته در سکههای دارالضرب طاووس در ابرکوه کرده است .هاانطهور کهه گفتهه
شد ،پژوهشی دربارل سکههای آ بویه و بهخصوص سکههای ضرب شیراز انجام نشهده
است ،آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهشهای مربوط به سکه مجاا میکند ،تأکیهد بهر
فرم و ساختار نوشتار سکههای آ بویه و طبقهبندی آنها است .ایهن ورهه تاهایا را بایهد
نقطة مطفی در مسیر شناسایی و مطالعة فرم حروف در نوشتار سکهها به شاار آورد.
آلبویه
آ بویه خاندانی از دیلم بودند که پس از تسهلط امهراب بهر ایهران ،یکهی از بارگتهرین
سلسله های مستقل را در اوایل قرن چهارم هجری قاری بنیهان گااشهتند و شهاخهههای
مختل

آن خاندان بر فارس ،کرمان ،خوزسهتان ،ناحیهة ربها

شهامل ری و هاهدان و

اصفهان) و مرا ،حکومت کردنهد .سها  443هجهری قاهری ،بغهداد پایتخهت خلفهای
مباسی را متصرف شدند و از آن پس به مدت بیش از یز قهرن ،خلفهای بغهداد تهابع و
دستنشاندل امیراالمراهای بویهی شدند مقیلی )413-411 :1411 ،کهه از سها  424تها
 333هجری قاری بر بیشتر بخشهای ایران و مرا ،فرمهان مهیراندنهد .امیهران بهویهی
حاکاانی مستقل بودند ،اما خود را تابع امیراالمراهایی میدانسهتند کهه مقهر حکومتشهان
غالباً بغداد و ،یا شیراز بود .آ بویه خانهدان شهیعی از نسهل مهاهیگیری دیلاهی بهه نهام
ابوشجاع بویه پسرفناخسرو بودند .آنان نسب خود را بهه بههرام پهنجم ساسهانی بههرام
سیطره بر بغداد ،برای خلیفه مباسی روزانه پنج ههاار درههم خررهی مقهرر کهرد .از آن
زمان به بعد ،خلیفه فقط مقامی تشریفاتی بود و اختیارات سیاسی نداشت .خلیفه پسهران
 .1مقاله در سایت لینکدین ارائه شده است.

] [ Downloaded from chistorys.ir on 2023-01-10

گور) میرساندند .بویه سه پسر به نامهای احاد ،حسن و ملهی داشهت .احاهد پهس از
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بویه را به القابی ملقب کرد؛ احاهد بهه معاالدولهه ،حسهن بهه رکهنالدولهه و ملهی بهه
ماادالدوله .در واقع پنجتن از خلفای مباسی ،مستکفیباهلل ،مطیعهلل ،طائعباهلل ،قادرباهلل و
قائم بامراهلل ،با مقرری و حقوقی میزیستند که از امیهر بهویهی مهیگرفتنهد و رها اقامهة
مراسم دینی و تشریفاتی و امضای فرمانهها اختیهار دیگهری نداشهتند خضهری:1433 ،
133؛ رضایی باغ بیدی312 :1414 ،ه.)311
ماادالدوله 422ه 443هجری قاری) از راضیباهلل ،خلیفه مباسی خواست کهه او را
به منوان والی خهود در فهارس بهه رسهایت شناسهد و چنهین شهد .از میهان سهه بهرادر
ماادالدوله ملی) بارگ خاندان بود و احترامش بر هاهه وارهب رضهایی بهاغ بیهدی،
 .)311 :1414امیران بویهی به سه شاخة بارگ و چنهد شهاخة کوچهز تقسهیم شهدند.
بویهیان فارس 422ه 331هجری قاری) ،بویهیان خوزستان و مرا443 ،ه 331هجهری
قاری) و بویهیان اصفهان و محادیه و هادان 443ه 324هجری قاری) رضهایی بهاغ
بیدی .)311 :1414 ،امیران آ بویه در ابتدای کار زیدی ماهب بودند ،اما پهس از تسهلط
بر بغداد به ماهب شیعة اثنیمشری گرویدند 1فقیهی44 :1413 ،هه .)41از آنجهایی کهه
ماادالدوله امیر و حاکم شیراز ،پسری نداشت ،در سا  443قاهری از بهرادر
رکنالدوله خواست که پسهر

ملهی)

فناخسهرو را بهه شهیراز بفرسهتد تها رانشهین او شهود،

ماادالدوله در هاان سا درگاشهت و فناخسهرو کهه در آن زمهان فقهط چههارده سها
داشت ،به حکومت رسید 443ه .)، 412خلیفه مطیهعهلل انهدکی بعهد ،فناخسهرو را بهه
مضدالدوله ملقب کرد ،مضدالدوله در سا  431هجری قاری کرمان را بههطهور کامهل
بهتصرف خود درآورد رضهایی بهاغبیهدی .)312 :1414 ،تها پایهان حکومهت آ بویهه،
 .1دیلایان پیش از آغاز سدل سوم هجری قاری کهه تهأثیرات اسهالمی را پایرفتنهد ،در دژ کوهسهتانی
زادبومشههان ،بههیشاز دوازده بههار حاههالت مسههلاانان را دفههع کههرده بودنههد .مههدمیان رانشههینان
ملیبنابیطالب ع) که ماهب زیدی داشتند در میان دیلایان پناه رسته و به دموت آنها به قبو ماهب
االطرو  ،امام زیدی ه که زمان درازی از مار

را در ناحیة دیلم گارانده بود ه صهورت نپهایرفت.

خاندان دیلای بنورستان در مبهارزهشهان بهرای قهدرت یهافتن در طبرسهتان از امامهان زیهدی حاایهت
میکردند ،اما درآغاز سدل چهارم هجری رهبران نظامی متعدد دیلم و گیالن به بیرون کردن آنها از میدان
قدرت پرداختند راعی از نویسندگان211 :1414 ،و.)224
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حاکاانی از نسل مضدالدوله در شیراز بر تخت نشستند.
جدول  .5پادشاهانی دیالمه در فارس (خضری( )584-582 :5488 ،عالءالدینی)261 :5491 ،

1

443ه 424هجری

ماادالدوله ابوالحسن ملی بن بویه

از بنیانگااران آ بویه

مضدالدوله و تاوالاله ابوشجاع

پسر رکنالدوله از

443ه 412هجری

فنا خسرو

بنیانگااران آ بویه

قاری

4

شرفالدوله ابوالفوارس شیرذیل

پسر مضدالدوله

3

صاصامالدوله ابوکالیجار

پسر مضدالدوله

3

بهاالدوله ابونصر

پسر مضدالدوله

1

سلطانالدوله ابوشجاع

پسر بهاالدوله

1

ماادالدوله ابوکالیجار مرزبان

پسر سلطانالدوله

3

ملز رحیم ابونصر خسرو فیروز

پسر ابوکالیجار مرزبان

2

قاری

412ه 411هجری
قاری
433ه 411هجری
قاری
433ه 344هجری
قاری
344ه 313هجری
قاری
313ه 334هجری
قاری
334ه 331هجری
قاری
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سکههای آلبویه

5

سه سبز اصلی ضرابخانههای ربا  ،مهرا ،و فهارس
را در درهههمهههای بههویهی مههیتههوان بههاز شههناخت.
درهمهای ضرابخانههای مرا ،محافظهکارترین سهبز
را دارند و در این میان ،درهمهای ضرب مدینهالسالم
و ضرابخانههای همروار آن ،بهه درههمههای مباسهی
میماند و به استثنای چند ناونه از اواخر قرن چههارم
و اوایل قرن پنجم هجریقاری ،نشانی از طهرحههای
نوآورانة دیگر مناطق دیده نایشود رضایی باغبیدی،

تصویر ( 5وایه)49 :5464 ،

 .)313 :1414اغلب سکههای آ بویه قراردادی و رسای و به سبز سهکهههای خلفهای
مباسی است ،اما چون آ بویه خود را از نسل شاهان ساسهانی مهیدانسهتند و در حفهظ
آداب و رسوم ساسانیان اصرار میکردند ،معاوالً امیاد و رشنهای ایهران باسهتان را بها
شکوه تاام برگاار میکردند .در این رشنها به ضربه سکه و مدا هایی از رهنس زر و
سیم اقدام میکردند که تصویر پادشاه به سهبز فرمانروایهان ساسهانی در روی آن نقهش
شده و خط روی بعضی از این سکهها نیا پهلوی ساسانی بود .تعدادی از این سکههها و
مدا ها در موزههای رهان مورود است ،ازرالهه سهکة زرّیهن مضهدالدوله بها تصهویر
فرمانروا به خط پهلوی ضهرب شهیراز سها 431ه ،.تصهویر )1سهرافاار ،آورزمهانی؛
 .)111 :1433در سهها  423ه ،.در زمههان ماادالدولههه ،نوشههتههههای اضههافی در قالههب
مبارتهای دمایی برحاشیههای درهم افاوده شد .در سا  433ه ،.در زمان معاالدولهه،
در ضرابخانة شیراز طرح یز شش ضلعی بر روی درهم نقش بسهت کهه تها سها 431
ه ،.ادامه یافت .سپس در سا  433ه ،.درهای موسوم به مدلی ضرب شهد کهه بهر آن
] [ Downloaded from chistorys.ir on 2023-01-10

 .1دارالضربها در مصر آ بویه ،آبدان من االهوار ،آمل ،ابندشهر ،ارران ،اردشیرخره ،استرآباد ،اصفهان،
اهواز ،ایاو ،باره ،بردسیر ،بسطام ،بصره ،بم ،تستر مناالهواز ،ررران ،رنابها ،رندیشهاپور ،ریرفهت،
حلوان ،دارابجرد ،دامغان ،دینور ،رافقه ،رامهرما ،سابور ،سهاری ،سهاوه ،سهرمن راه ،سهانان ،سهنجاباد،
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مبارت «االمیرالعاد » نوشته شده بود .این نوع درهم از سها  433تها  413ه ،.الگهویی
برای ضرابخانههای فارس و توابع آن ماان و کرمان بود و حتی در سا  413ه ،.بهرای
مدتی کوتاه ،در مدینهالسالم نیا ضرب میشد .ضرب درهم مهدلی از سها  411ه ،.در
ضههرابخانههههای فههارس متوق ه

شههد ،امهها در نیا هة نخسههت دهههه  434ه ،.در زمههان

صاصامالدوله ،ضرب آن از سرگرفته شد .در سکههای نیم قرن پایانی آ بویه طرحهایی
که بهکار گرفته شده که مبارتند از :طرح معروف به خا ههدف کهه شهامل نقطههای در
وسط و چندین دایره متحدالارکا در دور آن است ،طرحی که نوشهتهههای آن بهه خهط
نسخ است ،طرح شش ضلعی ،طرح هشت ضلعی ،طرحی با دو مربع متقهاطع و ضهرب
دوباره درهمهای مدلی تردو  .)xii :2441 ،درهمهای ضرب پس از حدود سها 413
ه ،.در ضرابخانههای فارس ،کیفیت باالیی دارند و قالبهای بسهیار زیبهایی در ضهرب
آنها به کار گرفته شده است رضایی باغ بیدی.)313 :1414 ،

مضامین سکههای آلبویه
یکی از دالیل ارزشاندی سکهها ،به دلیل اطالماتی است که در اختیار ما قرار میدهنهد،
متن سکه هها شهامل نهام و القهاب پادشهاهان ،ضهرابخانه و محهل ضهرب آن اسهت .در
سکههای آ بویه نهام حاکاهان آ بویهه و القابشهان ه کهه غالبهاً در دورهههای مختله
بهصورتهای مختل

بر روی سکههایشان آمده؛ برای ناونه لقب شاهنشاه که اولین بار

در دورل اسالمی بر روی سکهها درو شده است ه و هاچنین گاهی نام خلیفهة مباسهی
درو شده است .مالوه بر آن ،بر برخی سکههای بویهی نام قالهبسهاز نیها نقهش بسهته
است قوچانی .)113 :1434 ،سکههای آ بویه به سبز سهکهههای مباسهی 1و بها ایهن
مشخصات ضرب شده است :روی سکه :مبارت «اهلل ،محادرسو اهلل» ،نام خلیفهه و در
بعضی سکهها نام فرمانروای دیلای و القاب او2؛ در حاشهیه :مبهارت «محاهد رسهو اهلل

دایرل محیطی استفاده شده که در حاشیه بیرونی اضالع ششضهلعی کلاهاتی ماننهد بهالیان و السهعاده،
بالنصر و الظفر نقش بسته است سرافراز و آورزمانی)111 :1433 ،
 .2برای اولین بار پس از دوران ساسانی بر روی سکة بعضی از فرمانروایان آ بویه ،هاراه القاب دیگر،
لقب شاهنشاه نیا در متن سکهها نوشته شده است سرافراز و آورزمانی)111 :1433 ،
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ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره ملی الدین کلهه و لهوکره الاشهرکون»؛ پشهت سهکه:
مبارت «الاله اال اهلل وحده الشریز له »..و نام فرمانروای دیلای و القهاب او؛ در حاشهیة
 :1مبارت «بسم اهلل ضرب هاا الدرهم » ..و محل و سا ضرب و در حاشیة  :2مبهارت
«هلل االمر من قبل و من بعد و یوملا یفهرح الاومنهون بنصهراهلل» سهرافراز و آورزمهانی،
111 :11433؛ قوچانی.)113 :1434 ،
طبقهبندی سکهها
ویژگی بررستة کتیبهها در سکهها ،تنوع فرمهای نوشتاری آنهاست و سکهههای آ بویهه
نیا از این امر مستثنی نیست .تنوع خط و بهخصوص خهط کهوفی 1کهه خهط نوشهتاری
غالب آن روزگار بوده ،بهحدی است که گروهبندی برمبنای تفاوتهای رائهی حهروف
ماکن نیست ،چراکه امر پژوهش را از مسیر اصلی خود که شناسایی مهمترین سبزهها
و فرمهای غالب نوشتاری در سکههاست ،دور میکند و باتورهه بهه اینکهه ،تفهاوت در
رائیات فرم حروف بسیار است ،تعداد بیشااری طبقهبندی در سکهها حاصل خواههد
شد .پژوهشی مشابه را در مطالعة فرانسوا درو

در کتاب سبز مباسی مهیتهوان دیهد،

وی در بررسی خطوط قرآنهای قرون اولیه ،با تأکید بر شکل حروف و توره بسیار بهه
رائیات ،به بررسی و طبقهبندی آنها پرداخت .درنهایت ،به سهبزههای متنهومی دسهت
یافت که ویژگیهای بصری مشابه و نادیز به هم داشتند .مهمترین نقهدی کهه امهروزه
به پژوهش وی وارد میشود ،توره زیاد به رائیات است که برای مثا سهبب شهده دو
نسخة کامالً مشابه اما با تفاوتهای رائی ،در دو گروه متفاوت قرار بگیهرد .از آنجهایی
که گاان میرود تکیه صرف بر تفاوتهای رائی حروف برای طبقهبنهدی خطهوط ،راه
به رایی نایبرد .الزم است بر مؤلفههایی اساسیتهر تکیهه کهرد؛ مؤلفههههایی منعطه
برمبنای ویژگیهای بنیادین خط ،بهطوری که از طریق آنها بتوان تاامی آثار یز منطقهه،
موردی بر روی سکههای ضرب شیراز در دورل آ بویه ،روشی برای مطالعة فرم حروف
پیشنهاد میدهد ،به اینصورت که برای طبقهبندی خطوط ،تفاوت ساختار و حالت کلی
 .1این تنوع خط کوفی در نسخههای خطی نیا ورود دارد.
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خط در کتیبهها ،رسمالخط و نقو

تائینی هاراه با نوشتار مورد توره قرار گرفت .پس

از بررسی چندبارل نوشتار سکهها ،1چههار مؤلفهه براسهاس ویژگهیههای کلهی خطهوط
سکهها و نه رائیات آنها انتخاب شد .در انتخاب این مؤلفهها سعی شد به ویژگیههایی
از خطوط توره شود که بیشترین تأثیر 2را در شکل ساختار حروف دارند .خطوطی کهه
در این چهار مؤلفه مشابه بود ،در یز گروه قرار گرفت .سکههایی که در بخشهایی بها
گروه خود متفاوت بودند ه البته این تفاوت به قدری نبود که برای آنهها گهروه ردیهدی
تعری

کرد ه در زیرگروه هاان گروه رای گرفت .مؤلفهها به شرح ذیل تعیین میشود:

الف) حروف کشیده
حروف کشیده در ترکیب سطر و ساختار سطح سکه بسیار مؤثرند .به هاین سبب ،یکی
از مؤلفههایی است که در طبقهبندی نوشتار بیشتر سکهها قلم کوفی دارند) توره بهدان
بسیار مهم است .در کوفی دو نوع حرف کشهیده ورهود دارد :حروفهی هاچهون «ص»،
«ط» و «ک» در حالت کشیده از دو خط بلند روی هم با فاصلة بسیار کم ایجاد میشهود
و این نوع کشیدهها که کشیدل مضام

نامیده میشود ،به سبب سیاهی گستردهتری کهه

تولید میکنند ،تأثیر بصری قدرتاندی دارند .گروه دوم کشهیدل سهاده اسهت کهه شهکل
کشیدهشان صرفاً یز خط افقی بلند و تأثیر بصریشان کاتر اسهت صهحراگرد:1411 ،
.)13
ب) شکل حروف
نخستین و بارزترین اصل در سبز شناسی خط شهکل حهروف اسهت .فرانسهوا درو
پیشنهاد میکند که برای تحدید دامنة تحقیق و تدقیق بیشهتر بهر ایهن ویژگهی ،شهکل ده
 .1منظور از نوشتار در سکهها ،هاان معنی کتیبه است ،از آنجایی که هرگونه نوشهتار بهر روی آثهار بها
منوان کتیبه شناخته میشود ،نوشتار در سکهها ،منظور کتیبههای مورود در سکههاسهت ،بها تورهه بهه
اینکه هدف این پژوهش مطالعة فرم نوشتاری کتیبههاست ،با منوان نوشتار در کتیبهه از آنهها یهاد شهده
 .2ویژگیهایی که در نگار

خطوط روی این سکهها ثابت است ،بهمنوان مؤلفه در طبقهبندی خطوط

در نظر گرفته نشد .برای مثا  ،فاصلة بین کرسیها و نحول اتصا حروف ،شکل بعضهی از حهروف بهه
دلیل اینکه در تاام سکهها مشابه و یا در رائیات با یکدیگر متفاوت بوده است .اگر مؤلفههای فقهط در
یز گروه مشاهده شد ،در تحلیل هاان گروه ،شرح داده شده است.
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حرف اصلی پی گرفته شود که دامنة تغیراتشان بیشتر و بارزتر است .این حروف مبارت
است از «اله »« ،و»« ،د»« ،ط»« ،ع»« ،» « ،م»« ،ن»« ،ههه» و «ال» درو  .)13 ،یکهی از
مهمترین مواردی که در این پژوهش برای طبقهبندی نوشتار بررسی شده ،فهرم حهروف
است که با توره به تعداد زیاد سکههای مورد بررسی از توره به رائیات ارتناب شهده
است .در این میان ،تعدادی از حروف مبنای بررسی قرار گرفتهاند که در اغلب سهکههها
تکرار شده و ،یا به سبب قابلیت ساختاری آنها ،تنوع فرم بیشتری دارند .حروفهی ماننهد:
«ع»« ،ی»« ،ک»« ،م»« ،ر»« ،ن» و «ح» و حروف ماودی مانند «اله »« ،دسهتة ط» » « ،و
حروف مشابه از مهؤثرترین مهواملی اسهت کهه شهکل و سهاختار ،نوشهتار سهکههها را
تحتتأثیر قرار میدهد .به هاین سبب از مهمتهرین حروفهی اسهت کهه در طبقههبنهدی
نوشتار در این پژوهش مورد توره قرار گرفته و هاچنین به نحهول اتصها حهروف نیها
توره شده است.
ج) عناصر تزئینی همراه حروف
مناصر تائینی از راله مواملی است که نقش مهای در شکل بصری حهروف و رایگهاه
ویژهای در شناسایی سبز نوشتار و طبقهبندی آن دارد .مناصر تائینی به دو صهورت در
کتیبهها ناود یافتهاند ،نوع او که در این پژوهش مورد توره قهرار گرفتهه ،بهه حهروف
متصلاند و رائی از فرم نوشتاری حروف شدهاند .فرم این مناصهر تائینهی تحهتتهأثیر
فرم نوشتاری حروف و کلاات است .نوع دیگر فرمههای تائینهی کهه در فضهای منفهی
نوشتار ،ردا از حروف در ترکیببندی کتیبهها قرار گرفتهانهد ،در ایهن پهژوهش مهدنظر
نبوده است.
د) حالت کلی خط
منظور از حالت کلی خط ،ناود کلی آن بدون در نظهر گهرفتن رائیهات و اصهو خهط
است .این مؤلفه شاید قابل اندازهگیری نباشد ،اما تأثیر موامل را در ایجهاد آن مهیتهوان
تحرک در خط ،تکیه بر اشکا تیا یها مهدور و فواصهل سهطور و حهروف و ضهخامت
حروف .این موامل تا حدی قابل تشخیصاند ،تغییر در هر یهز از ایهن مهوارد کیفیتهی
متفاوت به خط میدهد صحراگرد.)13 :1411 ،
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براساس مطالعة مؤلفههای فو ،،خط در سکههای ضرب شیراز در دورل آ بویه ،بهه
شرح ذیل تفکیز و طبقهبندی شد:
گروه «الف»
نوشتار در سکههای این گروه،
بیشههترین شههباهت را بههه خههط
کوفی اولیه دارد تصهویر )1و
فاقههد تائینههات اسههت .مظهههر
صفات گروه ال  ،سکه ضرب
سههههههههههها  434ه ،.دورل
مضدالدوله اسهت رهدو .)2
تصویر  .2خط کوفی قرون سه و چهار (عاصف)64 :5411 ،
ایههن گهههروه ،بخهههش امظهههم
سکههای مربوط به این پژوهش را در برمیگیرد .سکهههای ایهن گهروه در تاهام دوران
آ بویه ضرب میشدند .هرچه به پایان دورل آ بویه نادیز میشویم ،ناونهههای مشهابه
کاتر دیده میشود .در ضرابخانة دیگر دورل آ بویه ،ناونههای سکهههای مشهابه گهروه
«ال » مشاهده میشود که از آن راله سکههای ضرب سیراف ،1فناخسرو و ...قابل ذکر
است .هاچنین در سکههای این گروه با سکههای سامانیان ردو  )4کهه ههمزمهان بها
آ بویه بودهاند ،در فرم نوشتار مشابهت دیده میشود .بررسی مؤلفههههای فهو ،در ایهن
گروه به استخراو صفات ذیل منجر شد:
 .1در بسیاری از سکههای این گروه ،کشیدگی اغهرا،شهده 2در حروفهی ماننهد «د»،

کشیدگی بلند ،به ملت اینکه گاهی حتی نیای از سطر را در برمی گیرد ،در ترکیب کلی کتیبه تأثیرگاار
است و ساختار بصری کتبه را تحتتأثیر خود قرار میدهد.
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 .1در زمان آ بویه ،سیراف بارگترین بندر تجاری ایران بود و صهادرات و واردات ایهران از راه خلهیج
فارس ،بیشتر از بندر سیراف انجام میشد .مضدالدوله درحالیکه بر شیراز حکومت میکهرد ،بهر بنهدر
سیراف نیا تسلط داشت ،توره بسیار مضدالدوله به سیراف سبب شد که در زمان او رونق این بندر بهه
حد مالی برسد رویگر .)14 :1433 ،از ابتدای روی کار آمدن آ بویه ،به نام آنان سکه ضرب میشد و
در شیراز مرکا اصلی حکومت مضدالدوله ،دارالضرب ورود داشت فقیهی.)134.133 :1431 ،
 .2در حروف کتیبههای سکههای این دوره ،دو نوع کشیدگی مشاهده میشود ،کشهیدگی کوتهاه و بلنهد
اغرا،شده) .کشیدگی کوتاه ،ساختار بصری ترکیببندی را تحت شهعاع خهود قهرار نایدههد ،امها در
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«ح»« ،ص»« ،ط»« ،ک»« ،ع» و «له» دیده میشود ردو .)3
 .2در این گروه ،به غیر از فرم نوشتاری حرف «ی» که کامالً منحنهی نگهار

شهده،

دیگر حروف مشابه با خهط کهوفی ،زاویههدار و هندسهیانهد .حهروف ماهودی ،بهدون
هیچگونه انحنا و تغییری در فرم ،کامالً استوار و محکماند .شکل نوشهتار «هعهه» حالهت
دوشاخه و مانند «ال» نگار

شده است که این فرم در کتیبههههای دیگهر گهروههها نیها

مشاهده میشود.
 .4آنچه در ترکیب فرم نوشتاری این گروه غلبه دارد ،فهرمههای اسهتوار و مهاری از
انحناست .فرم منحنی را فقط در بعضی حروف مانند «ک» و «ع» میتوان دید.
 .3در این گروه هاراه حروف مناصر تائینی به کار نرفته است.
 .3حروف کتیبههای دور سکه نیا از نوع فرم نوشتار متن پیروی میکند.
جدول  .2نمونه سکههای گروه «الف»

مضدالدوله ابوشجاع  431ه ،،.شیراز
www.acsearch.info

صاصامالدوله ابوکالیجار 431ه،،.
شیراز ،گنجینة سکه موزل سکه
آستان قدس رضوی

مضدالدوله ابوشجاع 411 ،ه،،.
شیراز مالءالدینی)234 :1411 ،

جدول  .4مشابهت سکههای دیگر ضرابخانهها با سکههای گروه «الف»

ه ،.ه نیشابور
www.acsearch.info
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جدول  .4فرم حروف در گروه «الف»

شکل حرف هعه و کشیدگی مضام

د کشهههههیدل

ع هع هعه

کوتاه

ال

ها

د

فرم ی

مه هاه

ی معکوس در کلاة ملی

کشیدگی و انحنای
حرف ک

و

هحه

شکل ال

1

هصه

خطوط کرسی

گروه «ب»
قدیایترین ناایندل ایهن گهروه ،سهکهای مربهوط بهه سها  341ه ،.و دورل پادشهاهی
ابوکالیجار است ردو  .)3این گروه زیباترین و متنوعترین فرمهای حهروف را نسهبت
به دیگر گروههای مورد نظر این پژوهش داراسهت .بلهر ،سهه تغییهر «رمناشهدن خهط و
ظهور آالت تائینی در بخهش بهاالیی و زیهر کرسهی» را معیهار تاریخگهااری کتیبهههای
بیتاریخ سدل چهارم ایران قرار داد بلر .)13 :1413 ،در این گروه نوشتار ،مالوه بهر بهه
دست آوردن ساختار محکم و ترکیهب منسهجم ،بها فهرمههای تائینهی دوپهر در انتههای
حروف ،فرم گردنقویی ه که از چهرخش انتههای حهروف بهه سهات بهاال و در رههت
حروف ماودی ایجاد میشود ه و هاچنین امتداد و گرد

انتهای «م» به سات بهاال ه

فرمها ویژگیهای بصری متاایای را به این گروه داده است ردو .)3
 .1با توره به انواع «ال» در کتیبههای کوفی ،در رسهالة احیهاء خطهوط الکهوفی ایهن نهوع «ال» ،مهوالیی
نامگااری شده است غالمی رلیسه.)31 :1414 ،
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که برخالف حرکت معاو انتهای «م» است ه با خطوط ماودی هم رهت شده و ایهن
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بین سکههای این گروه و سکههای ضرب سیراف و بصره و سهکهههای بهدرالهدین
حسنویه 1که زیر پرچم آ بویه حکومت میکهرد ،مشهابهتههایی در مهوارد ذکهر شهده
مشاهده میشود ردو  .)1مشابه فرمهای تائینی این گروه ،در دیگر آثار آ بویهه دیهده
میشهود؛ مهثالً ،در لهوحههای چهوبی مربهوط بهه دورل مضهدالدوله 414ه .،.هاچنهین
مشابهتهایی در فرم حرف «ک» ،فرم دوشاخة حرف «هعه» و اتصا  Uشکل حروف و
نیا فرم پیکانی انتهای حروف در کتیبه تختراشید در دورل بهاءالدوله به سا 413ه،.
دیده میشود ردو .)1
جدول  .1نمونه سکههای گروه «ب»

ابوکالیجار ،شیراز 341 ،ه،،.

فوالدالسلطان ،شیراز 331 ،ه،،.

ابوکالیجار ،شیراز341 ،ه،،.

www.acsearch.info

www.acsearch.info

www.zeno.ru

جدول  .6مشابهت سکههای دیگر ضرابخانهها با سکههای گروه «ب»

سکه ضرب شاپورخواست411 ،ه ،.همزمان با

 442ه ،،.سیراف ،قاسم بگلو:1433 ،

مجدالدوله ،حسنویه سلیاانی)213 :1411 ،

)131

ه ،.بر بخشهایی از غرب ایران چیره شد .از آنجا که کردها در رویارویی با سامانیان به دیلایان یهاری
رساندند ،رکنالدوله بویهی از مقابله با او رویگردان شد .بهر روی سهکههای حسهنویان نهام پادشهاهان
آ بویه ،هاچون شاسالدوله ،مجدالدوله و سلطانالدوله به چشم میآید مالءالدینی.)214 :1411 ،
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جدول  -1مشابهت فرم نوشتاری کتیبة بهاءالدوله در تختجمشید با سکههای گروه «ب»
تختراشید،
بهاءالدوله
 413ه،1،.
فرم تائینی انتهای حروف

فرم ک

ماودی

اتصا  Uشکل

براساس مؤلفههای تعری

مخلصی،
.)13 :1433

فرم هفتی شکل ع

شده ،مهمترین ویژگهیههای ایهن گهروه ایهنگونهه بیهان

میشود:
.1در نوشتار این گروه ،حروف دارای کشیدگی اغهرا،شهده در محهور خهط کرسهی
افقی ورود ندارد ،کشیدگیهای حروف ماودی نسبت به گروه ال

کوتاهترند.

.2مهمترین وره تاایا نوشتار در این گروه ،شهکل حهروف اسهت کهه تقریبهاً تاهام
حروف با نقو

تائینی هاان فرم دوپر ترکیب شدهاند که شیال بلر مشخصة کتیبههههای

قرون چهارم و پنجم هجری قاری میداند بلر .)1413 ،ایهن فهرم دوپهر در دو حهرف
ماودی همروار فرم پیکان را القا میکند .مهالوهبهرآن ،فهرم حهروف انحنهای بیشهتری
نسبت به گروه «ال » دارد .آنچه فرمهای نوشتاری این گروه را به اطهوارگرایی نادیهز
میکند ،حرکت رو به باال در فرمهایی است که اساساً ،رو به پهایین نگهار

مهیشهوند،

هاانند حروف «و» و «م» که فرم گردن قویی به خود گرفتهاند .این فرم نیها در حروفهی
مانند «ن» استفاده شده و سرکش حرف «ک» و حتی گهاهی زائهدل بهاالی حهرف «د» در

 .1کتیبة بهاءالدوله دیلای :به دستور بهاءالدوله در سا  412ه ،.کتیبهای در تخت راشید نقش شد که
میگوید :با سپاهی کالن برای شکار به این مکان مرودشت) آمهده و در تخهتراشهید اقهامتی داشهته
است رویگر.)11 :1433 ،
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رهت فرم منحنی گردنقویی نگار

شده که تکهرار ایهن فهرم کهه در رههت حهروف
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ماودی ،ضربآهن

مالیای را در کل نوشتار ایجاد کرده است .حرف «له» و «ال » در

کلاة ال در قسات خط کرسی به یکهدیگر متصهل نیسهتند و یهادآور شهکل ضهربدر در
حرف «هعه» است .اتصا  Uشکل در کلاات دیده میشود و حرف «ک» موقهع اتصها ،
فرم  Uشکل دارد.
.4چرخشها ی انتهای حروف و فرم تائینی هاراه آن ،بر تائینی بهودن سهاختار ایهن
نوشتار افاوده است .فرم اغرا،شدل انتهای حروف ،فرم پیکانی را ایجاد کرده است.
.3حالت کلی خط نسبت به گروه «ال » دور بیشتری دارد .فرمها نسبت بهه آنچهه از
خط کوفی انتظار میرود ،روان و منحنیترند .این امر حالت اطوارگرایانه بهه ایهن گهروه
داده است .قوت و ضع

در تاام حروف یکسان نیست ،حروف و کلاهات در نهایهت

فشردگی و چسبیدگی در کنار هم قرار گرفتهاند ردو .)3
جدول  .8فرم حروف در گروه «ب»

حرکت حرکت رو به باال و فرم

اتصا  Uشکل و فرم «ک»

فرم ضربدری کلاة

تائینی انتهای«و» و «م»

ملز

ال

ال

هد

هعه

صه

فرم «ح»

خطوط کرسی

گروه «ب» شامل یز زیرگروه است به شرح زیر است:
آثار این زیرگروه ترکیبی از نوشتار گروه «ال » و «ب» است .اما به دلیل ورود فرمهای
تائینی و انحنای بیشتر حروف نسبت به گروه «ال » ،در زیرگهروه «ب» معرفهی شهدند.
حروف «و»« ،م» و «ر» که در گروه «ب» رو به بهاال پیچهان و تائینهی) بودنهد ،در ایهن
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زیرگروه ،گاهی هاانند گهروه «اله » و گهاهی هااننهد گهروه «ب» نگهار

شهدهانهد.

ضخامت 1خطوط نیا در نوشتار این زیرگروه متغیر است ،بعضی حروف روی سهکههها
نازک و بعضی ضخیماند .این زیرگروه ،شهبیه یهز طبقهه و سهبز التقهاطی اسهت کهه
نایتوان مؤلفههای مشترکی را برای تاامی آثار

تعری

کرد.

قهههدیایتهههرین فهههرم
نگار

در ایهن زیرگهروه،

سههههکهای مربههههوط بههههه
بهاءالدولههه ابوناصههر فیههروز
به سا  411ه ،.رهدو )1
است .سکههای مشابه ایهن
زیرگهههروه بههها ضهههرب

تصوري  .3بهاءالدوله 393ه.ق ،سوقاالهواز

سو،االههواز نیها مشهاهده

www.acsearch.info

مهههیشهههود تصهههویر،)4

برخالف گروه «ال » انتهای حروف ماودی ،تقریباً منحنهی شهده اسهت و دارای بهر
مقطعی افقی نیست.
 .1در این زیرگروه ،هاانند گروه اصلی خود گروه «ب» ،حروف کشیدل اغهرا،شهده
ورود ندارد.
 .2فرم حرو ف در این زیرگروه ،ترکیبی از فرم حهروف در دو گهروه «اله » و «ب»
است مثالً ،در نگار

حرفی مانند «و» هم فرم ساده و هم حهرف «و» گهردن قهویی در

کتیبههای این زیرگروه مشاهده میشود .درحالی که در گروه «ب» ایهن حهرف در تاهام
موارد به صورت گردن قویی نگار

شده ،در گروه «ال » فرم گردن قویی در نگهار

حروف استفاده نشده است .شکل حروف در فرمهای کلی با گروه اصهلی خهود گهروه
شبیه یز سبز التقاطی است .تائینات کاتر و سادهتری را شامل میشود.
 .1در این پژوهش هر را از تغییر ضخامت سخن به میان آمده ،منظور هاان قوت و ضع
حروف است.

در نگهار
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ب) مشابهت دارد ،اما نگار

اطوارگرایانه در فرم حروف مشهاهده ناهیشهود و بیشهتر
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 .4حالت کلی خط ،نسبت به گروه اصلی خود گروه ب) ،دارای انحنها کاتهری اسهت.
ترکیب فرمهای استوار با مناصر تائینی ساده ،سبز التقاطی را ایجاد کهرده و غلبهة فهرم
هندسی ،ترکیب بصری نوشتار را فشرده کرده است.
 .3فرم تائینی دوپره که گاهی شبیه به فرم پیکان شده است ،هاهراه بعضهی از حهروف،
مانند« ،ح»« ،و»«،د» و «هه» مشاهده میشود ردو .)14
جدول  .9نمونه سکههای مربوط به زیرگروه «ب»

سلطانالدوله 343ه ،،.شیراز ،گنجینة

بهاالدوله ابوناصر فیروز 411 ،ه

سلطانالدوله341 ،ه ،،.شیراز،

سکه ،موزل آستان قدسرضوی

344ه ،،.شیراز،

www.malekmuseum.org

wwwacsearch.info

جدول .51فرم حروف در زیرگروه «ب»

استواری و ستبری ،شباهت به گروه ال

ال

ن

د

شباهت فرمها به گروه ب

دارد

مه

هحه

و

صه

گروه «ج»
تاریخ ضرب آن ناخواناست احتااالً به سها 344هه 313ه .)،.رهدو  )11مههمتهرین
ویژگی الزم به ذکر دربارل این گروه ،کشیدگی حروف ماودی ارتفاع حروف) ،به ههم
فشردگی حروف و کلاات در محور افقی خط کرسی اصهلی) و اسهتفاده از اتصها U
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شکل در گروه «و» مشابه با کتیبهههای بهاءالدولهه در تخهتراشهید بهه سها  413ه،.
تصویر ارائه شده در ردو  )1است ردو  .)12باتوره به اینکه سکههای مشابه ایهن
گروه در دیگر ضرابخانهها مشاهده نشده ،میتوان گفت کهه ایهن نهوع نوشهتار مخهتص
شیراز بوده است .براساس مؤلفههای تعری

شده ،مههمتهرین ویژگهیههای ایهن گهروه

اینگونه بیان میشود؛
 .1حروف «ک»« ،له»« ،د» و «ط» در سکههای این گروه ،کشهیدگی کوتهاه دارد و بهه
گونة اغرا،شده نیست که فرم کلی نوشتار را تحت تأثیر خود قرار بدهد.
 .2شکل بعضی از حروف ،مانند «ن»« ،م» و «و» بهواسطة حرکهت رو بهه بهاال فهرم
گردنقویی) ،یادآور گروه «ب» است .حرف «هحه» هاانند دیگر گروهها در رههت فهرم
گردن قویی نگار

شده است که در این گروه بارگتر و روانتر دیده میشود .اتصها

 Uشکل موقع اتصا حروف «ک» و «له» دیده میشود که این نوع اتصا در ایهن گهروه
نسبت به گروه «ب» ،بیشتر مورد استفاده بوده است .چشمهای حرف «ههه» بههصهورت
دو فرم تقریباً دایرهای ،روی هم نگار

شده است ردو .)14

 .4حروفی مانند «ح»« ،ی»« ،و»« ،ط» و در بعضی موارد فرم حرف «ن» ،فرم تائینهی
دو پر و ،یا پیکانی دارند.
 .3حروف ماودی کشیده یکی از مهمترین ،ویژگهیههای حهروف در نوشهتار ایهن
گروه است .فاصلة زیاد خط کرسی باالیی با خط کرسی میانی سبب شهده کهه حهروف
نسبت به دیگر گروهها کشیدهتر باشد .به سبب اینکه خطوط کرسی اصلی و خط کرسی
میانی به یکدیگر نادیزاند ،حروف به لحاظ بصری در قسات خط کرسی فشهردهتهر و
هاچنین حروف نسبت به دیگر گروهها نازکترند .نوشتار این گروه ،فهرم تعهدیل شهدل
گروه «ب» است که در مین حفظ ویژگیهای نوشتار خط کوفی اولیه ،به فرم و نوشهتار
روزگار خود یعنی ،خطوط مستدیر فرمها نسهبت بهه کهوفی اولیهه ،انحنها و تائینهات
] [ Downloaded from chistorys.ir on 2023-01-10

بیشتری دارند) نادیز شده است ردو .)13
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جدول  .55نمونه سکههای گروه «ج»

سلطانالدوله344 ،ه 313ه ،،.شیراز
www. acsearch.info

ابوکالیجار324ه ،،.شیراز
www.acsearch.info.

سلطانالدوله344 ،ه313ه ،،.شیراز،
www.acsearch.info

جدول  .52مشابهت نحوۀ اتصال و ارتفاع حروف کتیبة بهاءالدوله در تختجمشید با سکههای
گروه «ج»

اتصا  Uشکل و فرم دستة

فاصلة بین خط کرسی اصلی و خط کرسی فوقانی ،سبب افاایش ارتفاع

ط

حروف ماودی شده است.
جدول  .54فرم حروف در گروه «ج»

اتصا

U

فرم «ط» و «ن» مشابه

حروف ماودی

گروه «ب»

و حرف « »

شکل

هد

ال

هعه

ن

فرم «هه»

فاصلهی بین خطوط کرسی اصلی و
باالیی و پایینی

ال

و

ط

هجه

این گروه شامل سکههایی است که خط نسخ و ثلث کهن دارند .قدیایتهرین سهکه بهه
خط نسخ به ماادالدین ابوکالیجار به سا  343ه ،.مربوط است و ناونة خط ثلث کهن
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گروه «د»
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به بهاءالدوله و به سا  413ه ،.مربوط است رهدو  .)13نکتهة رالهب تورهه اینکهه
تعداد معدودی سکه یافت شده که یز روی آن با خط کوفی و روی دیگر آن بها خهط
ثلث سکه دوره بهاالدوله) و ،یا نسخ سکه دورل ابوکالیجار) نگار

شده اسهت .سهکة

مربوط به بهاءالدوله به سا 413ه ،.در کازرون نیا خطوط مستدیر مشاهده شده است.
براساس مؤلفههای تعری

شده ،مهمترین ویژگیهای این گروه به شرح زیر است:

.1حروف کشیده در این گروه مشاهده نایشود.
.2فرم حروف ،دیگر ویژگیههای خهط کهوفی را ندارنهد و کهامالً ویژگهی خطهوط
مستدیر را گرفتهاند .حروفی مثل«ر»« ،و»« ،ن» و «د» به زیر خط کرسی کشیده شهدهانهد،
حرفی مثل«ال» و هاچنین حروف «ح»« ،ص»« ،ط» و «د» .در محل خهط کرسهی کهامالً
منحنی و تااسشان با خط کرسی کم شده است.
.4مناصر تائینی هاراه نوشتار این گروه مشاهده نشد.
.3حالت کلی خط در این گروه ،را خطوط مستدیر محسهوب مهیشهوند .اثهری از
نگار

هندسی حروف در این گروه دیده نایشود ردو .)13
جدول  .54نمونه سکههای گروه «د»

سلطانالدوله ،344 ،ه ،،.شیراز،
ثلث کهن

www.acsearch.info

بهاءالدوله ابونصر411 ،ه344ه،،.
شیراز ،ثلث کهن
www.acsearch.info

ماادالدین ابوالیجار 343 ،ه،،.
شیراز،

نسخ کهن www.zeno.ru
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جدول  .51فرم حروف در گروه «د»

حروف و کلاات در این مبارت به روشنی
گویای تغییر ایجاد شده در نوع نوشتار در این
گروه است .حروف کامالً منحنی نگار

نوع نوشتار « »،و «ی» آخر مختص این گروه است .فرم
«ر» کامالً منحنی و روان شده است.

شدهاند و اثری از ویژگیهای خط کوفی در این
نوشتار دیده نایشود.

ه

ال
ا

ر

د

هحه

مه

هجه

سه

هز

سکههایی که در گروههای مشخصشده قرار نگرفتند
ورود تاریخ و نام پادشاه بر روی سکههای ایهن پهژوهش ،شهکی در انتسهاب آنهها بهه
آ بویه باقی نایگاارد .برای تعدادی سکه که فقط یز ناونهه از آنهها بهه دسهت آمهده
است ،نایتوان گروه و طبقه تشکیل داد .به هاین سبب ،ایهن ناونهه سهکه بههصهورت
مجاا معرفی میشوند تا اگر در آینده ناونة مشابه آنها به دست آمهد ،بهرای آنهها گهروه
تعری

شود .نوع نوشتار این سکهها ،کامالً متفاوت با سکههای گهروهههای پهیشگفتهه

است و ماوماً حاصل سعی هنرمند در ساخت ترکیب فرمهای نوشهتاری ردیهد اسهت.
نازیبایند ردو .)11
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تناسب اندازل حروف به درستی رمایت نشهده اسهت و بعضهی از آنهها معهوو و حتهی
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جدول  .56سکههای خارج از گروهبندی

پارچه ،پو )133 :1431 ،
سکة دورل بهاالدوله ه شیراز  341ه،.
ترابیطباطبایی)113 :1434 ،
فرم نوشتاری این سکه یادآور فرم نوشتار تکه پارچة مربوط به هاین دوره است .اگرچه فرم نوشتاری این
ناونه پارچه در تشابه کامل با نوشتار این سکه نیست ،ال های کوتاه ،فرم «و» »،« ،و «ن» و حالت کلی
خط کامالً مشابهاند .در کتیبة این سکه حروف کشیده ورود ندارد .کلاة ال 1به صورت ضربدری نوشته
نشده ،انتهای حروف مدور ،حالت پیچان و رو به باال و فاقد تائینات است .حروف فشرده و با اندک فاصله
از یکدیگر قرار گرفتهاند و فاصلة بین سطور در کاترین حالت خود قرار دارد ،بهحدی که بعضی از کلاات
دو سطر به یکدیگر چسبیدهاند .ضخامت حروف در تاام نوشتار یکسان است.

بخشی از پارچ طال دورل آ بویه

مضدالدوله ابوشجاع ه 412ه،،.

www.metmuseum.org

گنجینة سکه موزل آستان قدسرضوی

 .1در غریب به اتفا ،خطوط سکههای ضرب شیراز ،فرم نوشتاری ال بهصورت ضربدری نوشهته شهده
است.
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فرم نوشتاری این سکه ،یادآور کتیبههای پارچ فلای آ بویه است و این سکه نیا از راله سکههای نادری
است که نوشتاری کامالً متفاوت با دیگر سکهها دارد و نیا تناسبات هندسی و نظم مشخص در نوشتار
ورود ندارد .کشیدگی درحروف «له»« ،ی معکوس» و «د» دیده میشود .فرم دندانههای «س» مهمترین تاایا
فرم نوشتاری این سکه با دیگر گروههاست .انتهای فرم حروف ماودی به حالت اغرا،شدهای ضخیم شده
است ،گویی هاان فرم تائینی دوپر حاضر در سبزهای «ب» و «و» است که به سبب اغراقی که در آن
شده ،فرم بادبانی به خود گرفته است ،بهطوری که نگاه را به خود رلب میکنند .فرم گردن قویی انتهای
حرف «ن» با سکههای دیگر گروهها مشابه است .شاید نتوان مناصر تائینی مشخصی در نوشتار این سکه
یافت ،اما تغییر ضخامتهای شدید به این نوشتار حالت تائینی داده است .فاصلة بین سطور متغیر است و
تناسبات حروف رمایت نشده و حروف کوچز و بارگ نگار شدهاند و این امر سبب شده ،نگار
آشفته و ضعی به نظر برسد.
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باوندیان 341 ،ه ،،.اصبهان سلیاانی)213 :1411 ،

ابوکالیجار،

343ه ،،.مدینهالسالمwww.zeno.ru ،

سلطانالدوله343 ،ه ،،.شیراز،
گنجینة سکه موزل آستان قدسرضوی

این سکه ناونهای از شکل التقاطی نوشتار در سکههای ضرب شیراز دورل آ بویه است .با بررسی بیشتر
اطالمات تاریخی سکه مشخص شد که ناونههای مشابه این نوع نگار

در سا های بعد از 343ه ،.در

ضرابخانة مدینه السالم 312ه )،.و سکههای ابن کاکویه343 1ه )،.ورود دارد .بهنظر میرسد ،فرم خط
در این سکه ،ریشة شکلگیری این فرم از نوشتار در سا های بعد بوده و شرومی برای استفاده از فرمهای
دایرهای کوچز در ضرب سکهها است .حروف ماودی در این سکه یادآور حروف ماودی در زیرگروه
«ب» است ،حرکت رو به باال در فرم نوشتاری «م» مشابه گروه «ب» و «و» است حرف «هه» نیا کامالً
متفاوت با دیگرگروههاست .حروفی مانند «ه»« ،و»« ،ک» و «مه» کامالً دایرهوار ترسیم و حروف به
مجاومهای از دوایر نادیز به هم شبیه شدهاند و این امر به خط حالت تائینی داده و حالت کلی خط
هاچنان ،ستبر و استوار است و با اینکه فرم منحنی در این نوشتار غالب است ،این خط را نایتوان رائی
از حروف مستدیر معرفی کرد .حروف کامالً فشردهاند و فاصلة بین سطور متغیر است وگاهی حروف باهم
در تداخلاند .ضخامت حروف تقریباً در تاامی نقاط یکسان است.

فخرالدوله) به امارت اصفهان رسانید و به تدریج نفوذ خود را بر بخشهای غربی ایران از راله هادان
گستر

دادند .نوادگان کاکویان تا پایان حیات سیاسی خود بر یاد حکم راندند تا اینکه اتابکهان رهای

آنان را گرفتند سلیاانی.)211 :1411 ،
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جدول .51مقایسه کلمات پر تکرار بر روی سکهها در تمام گروهها
ال

شجاع

اهلل

محاد

گروه
ال
گروه
ب
زیرگروه
ب

گروه و

گروه د

نتیجهگیری
سکههای ضرب شیراز در دورل آ بویه ،براساس چهار مؤلفهه برگرفتهه از ویژگهیههای
ساختار بصری حروف یعنی.1 ،حروف کشیده.2 ،شکل حروف .4منصهر تائینهی هاهراه
حروف و .3حالت کلی خط ،در چهار گروه طبقهبندی شدند.
باتوره به تعداد بسیار سکهها در گروه «ال » ،میتوان این گهروه را نااینهدل فهرم و
سبز غالب نوشتار در سکههای ضرب شیراز معرفهی کهرد .حهروف کشهیده و حالهت
استوار هندسی نوشتار و فرم «ال» و شباهت با خط کوفی اولیه ،از مهمترین ویژگیههای
حکومت محلی بنیحسنویه مشابهت دارد و حتی در مقایسه با سهکهههای سلسهلهههای
همزمان مانند سامانیان ،مشابهت بسیار بین آنها دیده میشود ،گویی فهرم نوشهتاری ایهن
گروه ،روح غالب در نوشتار سکههای قرن چهارم بوده است .گهروه دوم ،تائینهیتهرین
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این گروه است .فرمهای این گروه با ضرابخانهههای دیگهر ماننهد سهیراف و ضهرابخانة
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فرمهای نوشتاری را در این پژوهش داشته است .مهمترین ویژگهی بصهری ایهن گهروه،
فرم تائینی دوپر انتهای حروف ماودی است که حالت پیکانی به خود گرفته و حهروف
نسبت به گروه او  ،روانتر است و انحنای بیشتری دارد .این گروه تنها گروههی اسهت
که یز زیرگروه دارد ،بر طبق گفتة بلر ،مناصهر تائینهی حهاکم در قهرن چههارم شهامل
استفاده از فرم تائینی دوپر ،فرم گردنقویی در انتهای حروفی ماننهد «ن»« ،ر» و حرکهت
رو به باالی انتهای حروفی مانند «م» است که در کتیبههای گروه «ب» استفاده شده و در
ادامه در گروههای بعدی نیا تاحدودی مشاهده میشود .فرم نوشتاری آثار گروه سوم را
میتوان فرمهای اختصاصی ضرابخانة شیراز معرفی کرد ،زیرا که ناونههای مشابه آن در
دیگر ضرابخانههای این دوره پیدا و مشاهده نشهد .حهروف ماهودی نسهبت بهه دیگهر
گروهها کشیدهتر است و حروف در قسات خط کرسی فشردگی بیشتری دارد و حالهت
کلی خط به سات حروف مستدیر تاایل دارد .نوشتار در سکههای ایهن گهروه ،مشهابه
کتیبههای مضدالدوله در تختراشید به سا 433ه ،.است .در گروه چهارم ،از برآینهد
مقایسة سکههای ضرب شیراز با دیگر سکههای دورل آ بویه ،بهنظر مهیرسهد کهه تنهها
سکههایی که در این دوره با خطوط مستدیر نگار

شهدهانهد ،بهه ضهرابخانهی شهیراز

مربوطند.
گفتنی است که پراکندگی فرم نوشتاری سکهها در طو دورل آ بویه ،به برهههههای
مشخصی از تاریخ مربوط نبوده است .مثالً ،سکههای گروه «ال » در سا ههای آغهازین
حکومت آ بویه بیشتر ضرب شده و هرچه به سا هایی پایانی میرسهد ،از ضهرب ایهن
فرم از نوشتار کاسته شده است .برآیند مطالعة سکههای راعآوری شده نشان مهیدههد
که در هر چهار گروه ،توالی تغییر فرم در سکههای ضرب شهیراز دیهده مهیشهود؛ سهیر
تحو فرم حروف در ابتدا محافظه کارانه بوده و از خطوط ستبر و هندسی در سا ههای
آغازین به خطوط منحنی و مستدیر ثلث کهن و نسخ کهن) در سا های پایانی رسهیده
گروه «ال » هندسی ،ساده و ماری از تائین بوده است و در سه گروه بعدی ،بهه مهرور،
تنوع فرم حروف ،الحا ،مناصر تائینی و افاایش فرمهای منحنی در نگهار
حتی نگار

حهروف و

حروف در فرمهای غیرمعاو مانند حرکت رو به باال انتهای «م» مشهاهده

] [ Downloaded from chistorys.ir on 2023-01-10

و به سات فرمهای اطوارگرایانه و حتی التقاطی متاایهل شهده اسهت .فهرم حهروف در
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شد .در مجاوع سکههای ضرب شیراز ،ناونه سکههایی به دست آمد که به دلیهل نبهود
سکه مشابه آنها ،شرایط ایجاد گروه برای آنها مهیا نبود ،که رمایت نشدن تناسب در فرم
حروف ،فشردگی حروف و سطور ،فرمهای ترکیبی در نگار

حهروف فهرمههای کهه

ترکیبهای اطوارگرایانه و التقاطی دارند) از مهمترین ویژگیهای این سهکههاسهت .در
پایان با توره به ناونههای مورد بررسی ،سهکهههای ضهرب شهیراز بها ضهرابخانهههای
همروار مانند سیراف و حسنویه مشابهت دارد .این طبقههبنهدی مهالوهبهر آسهانسهازی
شناسایی فرم حروف نوشتاری در دیگر کتیبههههای سهکهههای ایهن دوره ،امهر مقایسهه
حروف با دیگر دورهها را نیا آسان میکند.
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