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چكيده
نقوش سکه ها با فرهنگ و هنر زمانه خود ارتباط تنگاتنگي دارند؛ مي توان به مدد آن ها وضعيت اقتصادي، 
مذهبي و فرهنگي ايالت و محل ضرب سکه را دريافت و محققان را در فهم علل تداوم سنت ها و آداب حاکم 
بر يک جامعه ياري رساند. اروين پانوفسکي در هر تصوير سه اليه مختلف معنايي قائل است که مي توانند با 
عرصه هاي فرهنگي، اعتقادي و ملي مسلط بر انديشه توليدکنندگان آن در ارتباط باشند. هدف اصلي اين پژوهش 
استخراج زمينه هاي فرهنگي موجود در مسکوکات آل بويه متکي بر نظريه شمايل شناسانه پانوفسکي است.  
سوالهاي اين پژوهش عبارتند از: سکه هاي تصويري آل بويه چگونه با سه اليه معنايي؛ پيشاشمايل نگارانه، 
شمايل نگارانه و شمايل شناسانه پانوفسکي انطباق مي يابند؟ و در بررسي اليه هاي معنايي يادشده، الگوهاي 
فرهنگي ايراني و علل کاربست آن ها شامل چه مواردي است؟ روش تحقيق تحليلي - توصيفي و گردآوري 
اطالعات به شيوه کتابخانه اي است. نتايج حاکي از آن است که سکه هاي تصويري آل بويه در سه مرحله مجزا 
قابل بررسي هستند؛ در اليه نخست(پيشاشمايل نگارانه) مولفه هاي بصري در سکه ها (نقوش و ترکيب بندي 
آن ها)، در اليه دوم(توصيف شمايل نگارانه) محتواي مفهومي نقشمايه ها و ترکيب آن ها با هم و در اليه سوم 
معنايي(تفسير شمايل شناسانه)، تحوالت فرهنگي و تاريخي موثر در توليد و شکل گيري نقوش موجود بر 
آن ها تحليل شد. داده هاي به دست آمده از بررسي اليه هاي دوم و سوم اين احتمال را قوت بخشيد که عمدتا 
نقوش و شيوه ترکيب بندي آن ها بر سکه ها از ايران قبل از اسالم وام گيري شده اند. براساس مستندات اين 
اقتباسات از عوامل مختلفي همچون تمايل ايرانيان به اصول مملکت داري پيشين، عالقمندي بويهيان به احياي 
سنت هاي پيش از اسالم، اصالت ايراني ُامراي آل بويه و کسب مشروعيت حاکمان از سوي مردم و خلفاي 

عباسي تبعيت مي کنند.
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مقدمه
با ورود دين اسالم به ايران و گرويدن آنان به تعاليم دين 
جديد تغييرات شاخص و موثري در فرهنگ و مظاهر هنري 
ايجاد شد؛ اما بخشي از مفاهيم فرهنگي گذشته، حيات خود 
را در کنار آموزه هاي جديد ديني، حفظ کردند. در اين ميان 
يادشده  فرهنگي  مولفه هاي  از  صيانت  در  حاکمان  نقش 
مدعي  آل بويه(۳۲۱-۴۴۸ه.ق)  بود. سلسله  پررنگ  بسيار 
بودند که از اعقاب ساسانيان هستند و تالش هاي زيادي 
در جهت احياي شيوه هاي کهن و پيوستگي عميق ميان هنر 
ايراني در اين سده ها داشتند. هنرها و صنايع زمينه مناسبي 
براي نمايش اصول فرهنگي، تاريخي و اجتماعي در اعصار 
مختلف بودند. مسکوکات به فرمان و سليقه حاکمان هر 
دوره  توليد شدند و مولفه هاي بصري در آن ها نقش تبليغي 

موثري داشتند.
در هنرهاي بصري تصاوير از مفاهيم مختلف برخوردار 
هستند و براي فهم مضامين نهفته در آن ها از شيوه هاي 
جمله  از  شمايل شناسي  برد.  بهره  مي توان  مختلفي 
گرايش  مي رود؛  به شمار  تصوير  مطالعاتي  رويکردهاي 
ابتداي  مطالعاتي مدون در زمينه تصوير که آغاز آن را 
و  پژوهشگر  پانوفسکي  اروين  دانسته اند.  بيستم  قرن 
تحت  تصوير  خوانش  زمينه  در  نامدار  صاحب نظري 
مراحل  او  است؛  شمايل شناسي  و  شمايل نگاري  عنوان 
سه گانه پيشاشمايل نگارانه، تحليل شمايل نگارانه و تفسير 
برخي  در  تصوير  وجود  نمود.  ارائه  را  شمايل شناسانه 
بر  پانوفسکي  نظريه  انطباق  فرصت  آل بويه،  سکه هاي 
آل بويه  تصويري  سکه هاي  مي سازد.  محقق  را  آن ها 
عالوه بر داشتن ترکيب بندي هاي شاخص بصري، به دليل 
برخورداري فراوان از القاب، مناسبات حاکمان آل بويه و 
خالفت عباسي، مي توانند اطالعات قابل  تأملي را در ارتباط 

با شرايط فرهنگي - اجتماعي زمانه خود ارائه دهند. 
رويکرد شمايل شناسانه اين بستر را فراهم خواهد کرد تا 
طرازهاي مختلف معنايي پنهان در سکه هاي مورد مطالعه  
يادشده  بواسطه رويکرد سه مرحله اي  شناسايي شوند؛ 
از مولفه هاي بصري به معاني و مفاهيم  محقق مي تواند 

فرهنگي دست يابد.
بصري  هاي  مولفه  استخراج  نوشتار  اين  اصلي  هدف 
آنها  تظاهرات  علل  و  فرهنگي  زمينه هاي  از  برخاسته 
شمايل شناسانه  نظريه  بر  متکي  بويهيان  مسکوکات  بر 

پانوفسکي است. 
تصويري  :۱.سکه هاي  از  عبارتند  پژوهش  اين  سوالهاي 
پيشاشمايل نگارانه،  معنايي؛  اليه  سه  با  چگونه  آل بويه 
انطباق  پانوفسکي  شمايل شناسانه  و  شمايل نگارانه 

مي يابند؟
الگوهاي فرهنگي  يادشده،  ۲.در بررسي اليه هاي معنايي 

ايراني و علل کاربست آن ها شامل چه مواردي است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه سکه ها عالوه 

براينکه در اقتصاد ممالک نقش موثري را ايفا مي نمايند، 
همعصر  حاکمان  براي  مناسبي  تبليغاتي  ابزار  همچنين 
ارزشمند  اطالعاتي  منابع  را  بودند و مي توان آن ها  خود 
به منظور بررسي وجوه گوناگون حاکميت سالطين قلمداد 
نمود. حکومت ايراني-اسالمي آل بويه بيش از يک سده بر 
مناطقي از ايران حاکميت داشتند و مسکوکاتشان متأثر از 
مليت آن ها، از تغييراتي برخوردار است که ضرورت انجام 
مطالعه حاضر را موکد مي سازد؛ با توجه به اهميت حکومت  
ايراني تبار آل بويه در سده هاي نخست ورود اسالم، تبيين 
با  ايشان  تصويري  بر سکه هاي  حاکم  معنايي  نظام هاي 
رويکردي برخوردار از چند طراز مفهومي ضروري است. 

روش تحقيق 
 روش تحقيق تحليلي- توصيفي و جمع آوري اطالعات مبتني 
بر مطالعه منابع کتابخانه اي است. همچنين ابزار گردآوري 
از  تصويربرداري  و  مشاهده  مطالعه،  پژوهش،  داده هاي 
نمونه هاي موجود در منابع مکتوب است. جامعه آماري 
تحقيق شامل مسکوکاِت در دسترس دوره آل بويه است 
که تعداد نمونه هاي مورد مطالعه ۶ سکه تشريفاتي مصور 
است. به دليل اينکه سکه هاي حاوي تصاوير پيکره نگارانه 
زمينه  اين  در  و  بوده  پژوهشگر  مدنظر  آل بويه  از دوره 
محدوديت نمونه مطالعاتي وجود داشته، بنابراين نمونه گيري 
در نوشتار حاضر به شيوه غيرتصادفي صورت پذيرفته 
رويکرد  با  کيفي  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  روش  است. 
انطباق  چگونگي  نخست  گام  در  است؛  شمايل شناسانه 
نقوش موجود در سکه هاي تصويري آل بويه با سه اليه 
معنايي؛ پيشاشمايل نگارانه، شمايل نگارانه و شمايل شناسانه 
پانوفسکي بررسي مي گردد. سپس براساس مطالعه معنايي 
سه گانه پانوفسکي، علل اقتباس الگوهاي فرهنگ ايراني در 

سکه هاي آل بويه تحليل مي شوند.

پيشينه تحقيق 
دامنه تحقيقات در زمينه مسکوکات دوره اسالمي با تمرکز 
بر نمونه هاي تصويري دوره آل بويه بسيار محدود است؛ 
اما پژوهش هاي انجام شده که بتوانند در چهارچوب کليات 

تحقيق راهگشا باشند، بشرح ذيل ارائه شده اند:
در مقاله اي تحت عنوان "خوانش تصوير از ديدگاه اروين 
هنر  کيمياي  نشريه  در  نصري  امير  نوشته  پانوفسکي" 
شماره ۶ (۱۳۹۱) ابتدا به شمايل و تفاوت ميان مطالعات 
شمايل نگارانه با شمايل شناسانه پرداخته شده است. سپس 
اليه هاي  و  تصوير  خوانش  زمينه  در  پانوفسکي  نظريه 
سه گانه مورد نظر وي به ترتيب پيشاشمايل نگارانه، تحليل 
گرديده  تحليل  شناسانه  شمايل  تفسير  و  شمايل نگارانه 
است. در مقاله "سکه هاي اسالمي؛ عاملي براي تداوم هنر 
پژوهش هاي  نشريه  در  احمدوند  عباس  نوشته  نقاشي" 
تاريخي شماره ۵(۱۳۸۹) بيان شده است که رواج عمومي 
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واليات ساحلي درياي خزر در زمان هاي باستاني مردماني 
که احتماال ايراني نبودند مانند تپورها و امردها سکونت 
داشتند و بنا به حدس وي ديلميان از بستگان اين قبايل و يا 

از اعقاب يکي از آنها هستند. (مينورسکي، ۱۳۴۵، ۱۴۹)
فقدان حکومتي استوار در مرکز ايران، همزمان با فراهم شدن 
بسترهاي اجتماعي و فرهنگي براي پذيرش يک حکومت 
ايراني شيعه مذهب، سبب گرديد تا سه پسر بويه ماهيگير از 
ناحيه ديلم، بر نواحي مرکزي ايران تسلط يابند. چيرگي آنها، 
با ضعف دستگاه خالفت مقارن شد و نيروهاي علي بن  بويه 
در سال ۳۲۶ ه.ق (۹۳۷م) يورش خود را به سرزمين هاي 
خالفت آغاز کردند. سه پسر بويه با نام هاي احمد، حسن 
و علي پس از فتح بغداد در سال ۳۳۴ه.ق(۹۴۵م) به ترتيب 
القاب معزالدوله، رکن الدوله و عمادالدوله را پس از بيعت 
با خليفه دريافت کردند. آل بويه شيعه مذهب بودند و پس 
از فتح بغداد، خليفه ُسني مذهب ايشان را به عنوان وزراي 
دستگاه خالفت پذيرفت و لقب اميراالمرايي را به آن ها اعطاء 
کرد. آغاز حکومت آل بويه ذيقعده سال ۳۲۱ ه.ق(۹۳۲م) 
و مهمترين شخصيت اين خاندان عضدالدوله بود. با بروز 
اختالفات داخلي پس از درگذشت عضدالدوله، حکومت ۱۲۰ 
ساله آل بويه در فارس به سال ۴۴۸ه.ق(۱۰۵۹م) به پايان 

رسيد. (فقيهي، ۱۳۷۸،۶۲) 

۲-نظريه شمايل شناسي اروين پانوفسکي
شمايل ريشه يوناني به معني تصوير دارد، اما در مفهوم 
عميق تر، بازنمايي يک فرد يا حادثه مذهبي در هر اندازه اي 
است. (Brigstocke, 2001, 540) اصطالح شمايل در جايي 
به کار مي رود که نشانه هاي تصويري قابل خوانش روايي 
باشند و مفهومي خارج از حوزه تصوير دغدغه آن ها باشد. 
و  است  نمادين  در درجه نخست  زبان مصور شمايل ها 
ارزش هاي کالمي و روايي در درجه دوم اهميت قرار دارند. 
شمايل تفسيري عرفاني است که در فراسوي ارزش هاي 
 Turner, 1996,) دارد.  قرار  تاريخي  اتفاقات  ظاهري 
76) آنچه يک اثر هنري را به عنوان شمايل قابل استفاده 
مي سازد، نه تنها صورت ظاهر اثر هنري بلکه چگونگي ارائه 
محتوا و ارزشمندي موضوع اثر است. (هينلز، ۱۳۸۶، ۴۱۵) 
درک مناسبات ميان انواع تصويرگري، تاثيرات فرامتني و 
مواردي از اين دست به عهده شمايل شناس است؛ اوست که 
تأويل کننده است و رابطه ميان اشکال ديداري و انديشه ها 
برقرار مي کند. رويکرد شمايل شناسي تنها با تصوير نيست، 
به  را  خود  راه  که  است  تمثيل هايي  و  داستان ها  با  بلکه 
دنياي تصوير گشوده اند. اروين پانوفسکي چهره برجسته 
مطالعاتي  شيوه  و  است  زمينه  اين  در  واربورگ  مکتب 
و  عنوان شمايل نگاري  با  زمينه خوانش تصوير  در  وي 
شمايل شناسي گره خورده است؛ نظريه پانوفسکي مراتب 
سه گانه پيشاشمايل نگارانه، تحليل شمايل نگارانه و تفسير 
شمايل شناسانه دارد. (نصري، ۱۳۹۱، ۷) پانوفسکي با ارائه 

سکه در ميان مردم تاثير بسزايي در رواج و تداوم نقاشي 
اسالمي برجاي گذاشت؛ سکه هاي اسالمي مصور به دست 
ه.ق)  عباسي(۳۲۰-۲۹۵  المقتدرباهللا  سکه هاي  مانند  آمده 
از نشانه هاي آغاز اين جريان است که سرانجام در مکتب 
نقاشي بغداد به ثمر نشست. در مقاله "گسترش آيين هاي 
درباري و جشن هاي ايران باستان در عهد آل بويه" منتشر 
شده در نشريه مطالعات تاريخ و تمدن ملل اسالمي شماره 
۱(۱۳۹۱) نوشته محمدتقي ايمان پور، علي يحيايي و زهرا 
و  تاريخي  منابع  در  موجود  اطالعات  براساس  جهان،  
پژوهش هاي مرتبط، به چگونگي احياء و گسترش بخشي 
دوران  در  اسالم  از  قبل  ايران  فرهنگي  آداب  و  سنن  از 
آل بويه پرداخته شده است. تمرکز تحقيق يادشده بر آداب و 
تشريفات درباري، جشن ها و سرگرمي هاي آل بويه و ابعاد 
تاثيرپذير آداب يادشده از فرهنگ ايران باستان است. در 
پژوهشي تحت عنوان "بازتاب هنر و انديشه ساسانيان در 
هنر عهد آل بويه: هنر معماري و فلزکاري" نوشته ابوالفضل 
صادق پور فيروزآباد و سيدمحمود ميرعزيزي در نشريه 
نگره شماره ۵۰(۱۳۹۱) به بازتاب هنر دوره ساساني در 
معماري و فلزکاري آل بويه و ميزان تاثيرپذيري از هنر و 
انديشه باستاني ايران پرداخته شده است. از ميان منابع 
 Buyid" غيرفارسي منتشر شده توسط آکسفورد مي توان به
Coinage ” تاليف لوک ترداول (۲۰۰۱) اشاره نمود که در 
آن نويسنده به معرفي ضرابخانه ها، عناوين حاکمان بويهي 
و خلفاي عباسي، کنيه ها و شعائر حک شده، نوع و جنس 
سکه ها در بخش اول کتاب پرداخته و در ادامه تصاويري 
بر اساس مسکوکات موجود در موزه ها و مجموعه هاي 
آمريکا، اروپا و آسيا ارائه کرده است. تمايز عمده تحقيق 
حاضر با موارد يادشده در اين نکته است که باتوجه به 
اهميت حاکميت بويهيان در ايران، بررسي مسکوکات آن ها 
از وجوه مختلف مورد توجه قرار نگرفته است؛ همچنين 
تطبيق مسکوکات قرون ۴-۵ ه.ق ايران اسالمي با نظريه اي 
متعلق به قرن بيستم مي تواند دستيابي به طبقه بندي معنايي 

موثر درباره آثار يادشده را محقق سازد. 

۱-خاندان آل بويه
خاندان ايراني آل بويه در دوره نسبتا کوتاهي بر قسمت هايي 
از سرزمين ايران حاکميت داشتند. اغلب نظريه پردازان آن ها 
را به بهرام گور منتسب مي کنند و ابوعلي مسکويه آل بويه 
را از فرزندان يزدگرد ساساني دانسته و مي نويسد "پدران 
به  از سپاه عرب گريختند،  اوايل ظهور اسالم  ايشان در 
گيالن رفتند و در آنجا اقامت گزيدند." (مسکويه، ۱۳۶۹،۱۴۲)  
اما مورخان هم راي بر اين اعتقاد هستند که ابوشجاع بويه 
و  بوده  وابسته  ديلم  خاندان هاي  از  يکي  به  بن فناخسرو 
اولين فرد از آنها است که نامش در کتاب هاي تاريخي ديده 
مي شود. (وزير، ۱۳۳۶،۵۲) موطن اصلي ايشان را سرزمين 
ديلم دانسته اند؛ مينورسکي درباره اين سرزمين مي گويد در 



نظريه خود مسير مطالعاتي مشترکي در زمينه تاريخ هنر 
و ساير رشته هاي علوم انساني ايجاد نمود؛ او بر ارتباط 
اثر هنري با ادبيات، نظام هاي مذهبي، سياسي و فرهنگي 
تاريخي-مذهبي  نگرش هاي  و  نمود  تاکيد  همعصر خود، 
دانست.  هنري  آثار  تمام  دروني  ساختار  و  شالوده  را 
پانوفسکي سه اليه معنايي را درباره آثار هنري تصويري 

به کار گرفته است. (احمدي، ۱۳۹۷، ۲۳-۲۲):
الف-حضور ابتدايي و طبيعي که پيکربندي هاي خطوط و 
رنگ ها، مواد اصلي اثر، شکل ها و سرانجام نسبت ميان اين 

همه را  آشکار مي کند. 
ب-حضور قراردادي يا دنياي رمزگان اثر

ج-حضور معاني ژرف تر و گسترده تر يا معناهاي ذاتي 
مرتبط با مشخصه هاي ملي، دوره اي، طبقاتي، آئيني، اخالقي، 
ديني و فلسفي که به گونه اي با مشخصه هاي ايدئولوژيک 

اثر در ارتباط هستند. 
از نظر پانوفسکي در مرحله اول به توصيف صرف تصوير 
، حجم و معاني ناظر به  پرداخته مي شود و خط، سطح 
واقع را بيان مي کند که مربوط به معناي ابتدايي يا طبيعي 
پديده ها است و مرحله ” توصيف پيشاشمايل نگارانه“ نام 
دارد. در پس هر صورتي معناي ثانويه اي قرار دارد که 
از پي درک و تحليل معناي اوليه آن حاصل مي شود. اليه 
يا  معنا  شناخت  محمل  شمايل نگارانه“  ”توصيف  يا  دوم 
مفهوم نهاني است که نقشمايه ها، راوي آن هستند. هدف 
در تحليل شمايل نگارانه، ادراک و تفسير معنا در مقابل فرم 
اثر هنري است. در مرحله سوم که تفسير شمايل شناسانه 
است، بستري براي صدورحکم و قضاوت ميسر مي شود. 
پانوفسکي معتقد است در اين مرحله با جهان بيني زمان 
 ،۱۳۹۵ دستجردي،  (حسيني  مي شويم.  روبرو  اثر  توليد 
در  مي توان  شمايل شناسي  نظريه  از  ترتيب  بدين   (۱۵۰
هر زمينه تصويري پيکره نگارانه بهره برد. شمايل شناسي 
پانوفسکي مي تواند با حرکت از ظاهري ترين تا عميق ترين 
اليه هاي تصوير، در فهم روابط معنايي راهگشاي مخاطب 

باشد. 

۳-بررسي اليه نخست معنايي؛ توصيف پيشا شمايل  
نگارانه سکه هاي تشريفاتي آل بويه

در مرحله پيشاشمايل نگارانه، در مواجه با آثار تنها توصيف 
صورت هاي محسوس موجود در آن ها مشتمل بر خصايص 
قرار  بررسي  اولويت  در  ترکيب بندي)  و  (نقوش  بصري  
مي گيرند. سکه هاي تشريفاتي زرين آل بويه توسط رکن الدوله، 
 Treadwll,2001,) .عزالدوله و سپس عضدالدوله ضرب شد
XVI) تعداد سکه هاي يادشده محدود است اما به جهت وجود 
عناصر متنوع در آن ها مي توان از نظر نوع نگاره هاي به کار رفته 
و چگونگي ترکيب بندي آن ها با يکديگر، طبقه بندي منسجمي 
ارائه نمود. نخستين نمونه سکه اي است که به نام رکن الدوله 
ضرب شده است. (تصوير ۱) مايلز معتقد است اين مدال 

حاکم بويهي در سال ۳۵۱ه.ق(۹۶۲م) در المحمديه (شهرري) 
ضرب شده است. (Miles, 1964, 283-293) بروي نشان 
عبارت شهادتين، نام خليفه عباسي(مطيع) و نام رکن الدوله امير 
بويه، محل و سال ضرب به عربي ديده مي شود. در پشت آن 
تصوير روبرونما از نيم تنه حاکم با تاج بالدار نشان داده شده 
است. اين نشان احتماال به مناسبت فتح طبرستان ضرب شده 

 (Busse, 1973, 273) .است
چندين سکه تشريفاتي زرين مناسب متعلق به سال هاي ۳۶۳-

۳۶۵ ه.ق به نام عزالدوله در بغداد ضرب شده اند. بر روي سکه 
ضرب سال ۳۶۵ ه.ق، تصوير روبرونماي عزالدوله در حاليکه 
چهارزانو نشسته و دو خدمتکار در طرفينش ايستاده اند، نقش 
بسته است. پيرامون آن عبارت ”الاله االاهللا، محمدرسول اهللا، 
صلي اهللا  عليه  و سلم، الطائع اهللا، االميرعزالدوله“ نوشته شده است. 
(تصوير ۲ الف) در پشت آن نيز تصوير نشسته نوازنده اي از 
روبرو است و پيرامون آن ”الاله اال اهللا، وحده الشريک له، ضرب 
بمدينه السالم سنه خمس  و ستين  و ثالثمائه“ نوشته شده 
است. (تصوير ۲ ب) نشان زرين تشريفاتي ديگري(تصوير۳) 
از عزالدوله موجود است که بر هر دو جانب آن حيواني درنده 
با خصوصيات يک شير، بزکوهي يا گوزني را در چنگال گرفته 
است. در حاشيه سکه نيز شهادتين، تاريخ ضرب سکه و نام 
عزالدوله نقش شده است. در نشان ديگري(تصوير۴) بر يک 
جانب عقابي، پرنده اي شبيه اردک و در سوي ديگر آهويي را 

در چنگال گرفته است. 
در نشان زرين ديگري از آل بويه و محفوظ در تاالر فرير، بر يک 
سو (تصوير ۵ الف) صحنه جلوس شاهانه از روبرو تصوير 
شده است؛ تخت سلطان بر سر دو شير نشسته گذاشته شده 
است. در دست راست پيکره مياني جام و دست چپ وي بر 
زانو قرار گرفته است؛ دو خدمتگزار طرفين با هيأتي کوچکتر 
در صحنه ايستاده اند. در روي ديگر نشان (تصوير ۵ ب) سوار 
تاجداري با بازي در دست راست و عقابي در دست چپ نشان 
داده شده و اسبش موجودي شبيه اژدها را لگدمال مي کند. 
اسب و سوار هر دو از ساز و برگ مزين برخوردار هستند. در 
دو سوي سکه اي ديگر (تصوير ۶) تصوير عضدالدوله تاج دار 
نمايان است. بر روي مدال عبارت ”شاه پناه خسرو عمرش 
دراز باد“ و در پشت آن عبارت ”فر شاهنشاه فزون باد“ وجود 
دارد؛ به عالوه عبارت عربي ”محمدرسول اهللا و الاله االاهللا“ نيز 
روي مدال ديده مي شود که گوياي ترکيب شعارهاي اسالمي 
و ايران باستان است. (کرمر، ۱۳۷۵، ۸۵) تصاوير متعلق به 

نمونه هاي مذکور در جدول شماره ۱ ارائه شده اند.

شمايل نگارانه  توصيف  معنايي؛  دوم  اليه  ۴-تحليل 
سکه هاي تشريفاتي آل بويه

آثار  در  محتوامحور  رويکردي  شمايل نگارانه  توصيف 
دارد و صرفا بر مفهوم در مقابل فرم اثر هنري متمرکز 
است. در اين مرحله هدف پژوهشگر رمزگشايي از آثار 
در چهارچوب معناي مدنظر خالق اثر است؛ در توصيف 

سکه هاي  شمايل شناشانه  تحليل   
نظريه  براساس  آل بويه  تشريفاتي 

اروين پانوفسکي  /١٦٣- ١٧٧



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۱۶۷

فصلنامة علمي نگره

شماره 
مشخصات تصويرتصوير خطي سکهتصوير سکهتصوير

دينار آل بويه، رکن الدوله، ضرب محمديه، ٣٥١ ١
ه.ق(٩٦٢ م)، مأخذ: فراي، ١٣٦٣، ٤٢٧

٢ (الف)
نشان زرين عزالدوله، ٣٦٥ ه.ق (٩٧٦م)، پادشاه 
بر تخت نشسته در ميان خدمتکاران، استانبول، 

مأخذ: اتينگهاوزن و گرابار، ١٣٨٧، ٣٥٥ 

  ٢(ب)
نشان زرين عزالدوله، ٣٦٥ ه.ق (٩٧٦م)، رامشگر 

در حال نواختن موسيقي، استانبول، مأخذ: 
اتينگهاوزن و گرابار، ١٣٨٧، ٣٥٥

٣
    

دينار تشريفاتي عزالدوله، شير در حال حمله به 
گوزن، مأخذ: فراي، ١٣٦٣، ٤٢٧

٤
   

سکه تشريفاتي آل بويه، در يک سو ُاردکي در 
چنگ عقاب و بر روي ديگر عقابي در حال 

دريدن آهويي، مأخذ: فراي، ١٣٦٣، ٤٢٧

٥ (الف)
سکه تشريفاتي آل بويه، منتسب به عزالدوله، 

فرمانرواي بر تخت نشسته در ميان خدمتکاران، 
مأخذ: پوپ، ١٣٨٠، ٦٦  

٥ (ب)
سکه تشريفاتي آل بويه، منتسب به عزالدوله، 

فرمانروا سوار بر اسب و پرندگان شکاري در 
دست. مأخذ: پوپ، ١٣٨٠، ٦٦،  

سکه تشريفاتي آل بويه، عضدالدوله با تاجي ٦
بالدار، مأخذ: ترکمني آذر، ١٣٨٤، ٢٣٨

جدول ١.تصاوير سکه هاي تصويري آل بويه و نمونه هاي خطي بر گرفته از آن ها، مأخذ: نگارندگان



شمايل نگارانه بايد فرم اثر هنري را پس از تفسير با معنايي 
مرتبط دانست و مفهوم رمزي در پس هر نقشمايه پنهان را 
روايت نمود. معناي مستتر در سکه هاي تصويري آل بويه 
را مي توان هم در نقشمايه ها و هم در نوع قرارگيري آنها در 

کنار يکديگر دريافت نمود.  

۴-۱-تحليل معنايي نقوش
به منظور ايجاد ساختار منسجم در تبيين معنايي سکه هاي 
در  آن ها  ترکيب بندي  و  نقوش  مطالعه،  مورد  مصور 
تناسب با يکديگر تحليل مي شوند؛ نقشمايه هاي موجود بر 
نشان هاي تشريفاتي برجاي مانده از دوره آل بويه بشرح 

ذيل طبقه بندي مي شوند:

۴-۱-۱-نقوش انساني
در چهار نمونه از سکه هاي تصويري آل بويه تصوير انسان 
در حاالت مختلف وجود دارد. در تمام موارد نقش حاکِم 
 ،(۶ ۱و  سرديس(تصاوير  ساختار  در  روبرو  از  تاجدار 
پيکره سواره (تصوير ۵ب) يا نشسته در جلوس شاهانه 
(تصاوير ۲ الف و ۵ الف)، ديده مي شود. با توجه به احترام 
و جايگاهي که شاه در انديشه ايراني داشته بيشتر تصاوير 
انساني در آثار هنري ايراني جنبه اي از حيات درباري و 
شاهي را نشان مي دهند و در آثار ايران بعد از اسالم نيز 

تداوم يافته اند. (حسن، ۱۳۸۸، ۳۰۰-۲۸۸)

۴-۱-۲- نقوش حيواني
پرنده در سکه ها عمدتا شامل عقاب(شاهين) است  نقش 
(تصاوير ۴ و ۵ ب) که نامش در اوستا َسئنه آمده، پرنده اي 
سهمگين چنگال است و به دليل شکوه و تقدس شاهِ مرغان 
نام گرفته است. در افسانه هاي آفرينش پيک خورشيد معرفي 
شده و در کشتن گاو نخستين با مهر همکاري داشته است. 
(ياحقي، ۱۳۸۶، ۵۰۹ -۵۱۰) ساسانيان آن را نماد ايزدمهر 
و پادشاهي مي دانستند (کوپر، ۱۳۷۹، ۲۲۱) و در آرايش 
تاج برخي از پادشاهان بکار مي بردند. (تصوير۷) عقاب در 
دوران اسالمي به نمادي از سراي آخرت و مرگ تبديل شد. 

(فتحي و فربود، ۱۳۸۸، ۴۲)
آل بويه  تصويري  سکه هاي  از  نمونه   ۲ در  شير  نقش   
شيرها  جفت   است.  مشاهده  قابل  الف)   ۵ و   ۳ (تصاوير 
صاحب قدرت مضاعفند و محافظان دروازه ها، گنجينه ها 
عمده ترين   (۲۳۵  ،۱۳۷۹ (کوپر،  هستند.  حيات  درخت  يا 
تصويرپردازي شير در هنر دوره هخامنشي با تنوع بسيار 
باال بوده است. در زمان ساسانيان شکار شير يکي از عالئم 
زورمندي پادشاهان محسوب مي شد و در نقش برجسته ها 
با يکديگر همراه بوده اند. در دين اسالم شير با عملکردي 
تازه، به نماد حضرت علي(ع) و رمز واليت تشيع تبديل 
شد. (تناولي، ۱۳۶۸، ۱۸-۲۱) از پيشاتاريخ تا تمدن باستان، 

مفهوم نمادين نقشمايه هاي مشابه با بزکوهي و آهو در 
طبيعت گرايي  به  آن  طراحي  و  مي يابد  کاهش  اعتقادات 
چهارپايان  نقوش  اسالمي  دوران  در  مي شود.  نزديک 
جنبه هاي  کاهش  با  فلزي  و  سفالين  ظروف  در  مذکور 
نمادين و ترسيم طبيعي پيکره همراه بوده است. اين نقش 
در سکه تصوير ۳ به صورت حيواني مغلوب، حک شده 
است. در يک نمونه(تصوير۵ ب) نقش اسب همراه با سوار 
است. اسب از معاني سمبليک نظير آزادي، پيروزي و غرور 
در فرهنگ هاي بشري برخوردار بوده (جابز، ۱۳۷۰، ۱۵) 
و در فرهنگ اسالمي نماد شادي و سالمتي دانسته شده 
است. (کوپر، ۱۳۷۹، ۱۱۶) نقشي شبيه به اژدها در تصوير 
۵ (ب) در زيرپاي سوار وجود دارد؛ اژدها در بسياري از 
داستان هاي عاميانه به عنوان مظهر شّر حضور يافته و 
تقريبا در همه موارد قهرمان داستان بر او پيروز مي شود. 
جنگ با اژدها يا اژدهاُکشي از داستان هاي فراگير است و 
قديمي ترين آن داستان قرباني اژدها است. در شاهنامه نيز 
غير از ضحاک از چندين اژدها ياد شده است که اغلب آنها 
مي شوند.(ياحقي، ۱۳۸۶، ۱۰۵- کشته  پهلوان  با  درجنگ 

۱۰۶) در تصوير يادشده نيز موجود شبه اژدها در زيرپاي 
اسب و سوار، نشان از نابودي آن دارد. 

۴-۱-۳-نقوش گياهي
بايد  را  ايران  هنر  در  گياهي  نگاره هاي  حضور گسترده 
در باور کهن تقديس گياهان و احترام فراوان ايرانيان به 
طبيعت جستجو کرد. در تمام اعصار، گل ها و نگاره هاي 
تزئيني را بر اشياء و ساختمان ها ترسيم مي کردند. (نديم، 
۱۳۸۶، ۱۷) در سکه ها برگ سه کنگره اي يا درختچه هايي 
کوچک وجود دارند، (تصاوير ۵ ب و ۲ ب) که مي توانند با 
برگ هاي کنگره دار رايج در تزئينات معماري ايران قبل از 

اسالم قرابت داشته باشند. (تصوير ۸)
۴-۱-۴-نقوش نوشتاري

نقوش نوشتاري عمدتا به دو صورت عربي و پهلوي درج 
شده اند. (تصاوير ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶) عبارات عربي آن ها عمدتا 
شامل شهادتين، محل و سال ضرب، نام خليفه و حاکم 
بوده و مواردي که به خط پهلوي ديده مي شوند عموما 
جمالت دعايي در ارتباط با حاکم هستند. "نقوش نوشتاري 

www.:   :تصوير٧. تاج هرمز دوم ساساني با نقش عقاب، مأخذ
kakheaseman .ir،  مأخذ تصوير خطي: نگارندگان
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تصوير ٨.نقش برگ هاي کنگره اي در گچبري کاخ تيسفون، ساساني، موزه متروپليتن، مأخذ: www.metmuseum.org، مأخذ تصوير خطي: نگارندگان

در آثار هنري دوره اسالمي تنها براي ثبت نام صاحب اثر 
يا سازنده بنا و يا بيان تاريخ اثر يا تبرک به برخي آيات 
قرآن يا عبارات دعايي به کار نمي رفت، بلکه هنرمند ايراني 
از آن به عنوان يک ابزار تزئين بهره مي برده است." (حسن، 
۱۳۸۸، ۲۴۷) در سکه هاي تشريفاتي بويهي عبارات پهلوي 
نظير "فره شاهنشاه افزود" به خط متصل پهلوي نوشته 
و  به ساساني  مربوط  در سکه هاي  همچنين  است.  شده 
خصوصا عهد خسرو دوم، عبارت"فّره خسرو شاهان شاه 
افزود"درج شده است. دريايي بر اين اعتقاد است که در 
نگارش بويهي "الف" اضافه وجود دارد و نشان مي دهد که 
اين عبارت رونوشت از سکه ساساني نيست و سلسله هاي 
ايراني-اسالمي همچون آل بويه و سامانيان انديشه باستاني 
پادشاهي و بازنمايي آن را رونويسي نمي کردند. پيش از 
آنکه ساسانيان سرمشق اصلي پادشاهي در دوره اسالمي 
شوند، مدت ها بود که ميراث آن ها نزد مردم آسياي ميانه 
کلمه  صحيح  امالي  "شاهنشاه"  کلمه  و  بود  يافته  انتقال 
"شاهان" در آسياي ميانه در سده هفتم ميالدي است. به 
عبارت ديگر مدت ها قبل از اين که آل بويه و سامانيان به 
حکومت برسند، اعتقاد به نمونِه کماِل مطلوب پادشاهي در 
خوارزم و افغانستان وجود داشت. (دريايي، ۱۳۸۲، ۲۱-

 (۲۲
از سويي ديگر به نوشته ابن فقيه، آل بويه تبار خويش را 
به پهلوانان اسطوره اي شاهنامه مي رساندند (فقيهي، ۱۳۴۷، 
۷-۸) و همچون سلسله هاي محلي شرِق خالفت، خود را 
حافظ ُسنت ايراني مي دانستند. ايشان از آغاز ظهورشان در 
زمان علي بن بويه (عمادالدوله) عنوان باستاني شاهنشاه را 
به کار گرفتند. به نوشته سياست نامه، نوح بن ساماني(۹۴۳-

۹۵۴ ه.ق) عنوان شاهان شاه را در سده دهم بدون مخالفتي 

پذيرفت، ولي هنگامي که جالل الدوله بويهي(۱۰۳۸ م) در 
عراق عنوان شاهان شاه را اختيار کرد با اعتراض مبني بر 
اينکه لقب مذکور صرفا از آِن خداست روبرو شد. (ابن اثير، 
۱۳۷۰، ۹/ ۳۱۲-۳۱۳) آل بويه شيعه گرا بودند و تمايالتشان 
با ُسني گرايي خالفت عباسي فاصله داشت و فرهنگشان 
اين رو  از  بود؛  اسالمي  ايراني-  آموزه هاي  از  امتزاجي 
ايشان برخي القاب و اسامي قابل پذيرش از سوي مسلمانان 
را براي خود انتخاب کردند. باسورث معتقد است گرايش 
بويهيان به مذهب شيعه و اين که نسب خود را به ساسانيان 
 Bosworth,) است.  آنان  ملي گرايي  نشانه  مي رساندند، 

(1980, 96

يا  پناه خسرو  نظير  ايراني  فارسي  اسامي  به کارگيري 
فناخسرو، شجاع و رستم توسط حکام آل بويه نيز قابل تامل 
است؛ رکن الدوله با نهادن اسم فناخسرو بر پسر بزرگش 
عضدالدوله و خسروفيروز بر پسر ديگرش به سنت ايراني 
بازگشت. (بوسه، ۱۳۶۳، ۴/ ۲۳۷) در منابع آمده است که 
فخرالدوله نيز به مناسبت تولد فرزندش، ضمن اداي شکر 
به درگاه خداوند بيان مي دارد که به من فرزندي عطا شد و 
براي طلب سالمتي در عمرش ُکنيه اش را ابوطالب و نامش 
را رستم از نام هاي نژاد او نهادم. (جرفادقاني،  ۲۵۳۷، ۳۵۷) 
عضدالدوله هم نام بزرگ ترين پسر خود يعني شرف الدوله را 
نيز شيردل گذاشت. (Busse, 1973, 61) آل بويه به استفاده 
فراوان از القابي با واژه هاي ايراني چون عادل، شاهنشاه، 
تاج ملت، فلک، ملک الملوک عالقمند بود. (ترکمني آذر، ۱۳۸۴، 
۲۳۷) ُامراي آل بويه عالوه بر بکار بردن القاب پرطمطراق 
خلفاي عرب، عناوين باستاني شاهان ايران را احياء کردند. 

(مفتخري، ۱۳۸۹، ۴) 
۴-۱-۵- نقوش تزئيني مجرد



نقش مرواريد، تاج و ساز و برگ هاي بکار رفته در پوشش 
نقوش انساني و َمرَکب آن ها در رده نقوش تزئيني مجرد 
هستند که در تصاوير ۱، ۲(الف)، ۵(الف و ب) و ۶ بوضوح 
ديده مي شوند. بکار بردن نقش مرواريد براي تزئين تن 
و لباس و غيره در آثار هنري عهد ساساني قبل از ورود 
ميرعزيزي،  و  پورفيروزآباد  (صادق  بود.  معمول  اسالم 
نقش  و ب)  تصوير ۵(الف  در  کنگره دار  تاج   (۲۹ ،۱۳۹۸
شده است؛ تاج در دوره ساسانيان اصالتي خاص داشت و 
عموما داراي هالل يا ُکره اي بود که در آن با ساختار کنگره 
يا بال قرار مي گرفت. (پورحقاني، ۱۳۷۷، ۴۴) تاج حاکمان 
بويهي در مواردي ديگر با تزئين بال نقش شده (تصاوير 
۱و ۶) که اينگونه تزئين نيز در تاج پادشاهان ساساني رواج 
داشته است. (تصوير ۹) نقش بال يا پرنده بر تاج پادشاهان 
ساساني نمادي از بهرام يا ِوِرثَرغنه خداي جنگ و پيروزي 
بوده است. اين ايزد به صورت هايي همچون جوان زورمند، 
آخر  مورد  دو  که  مي يافت  تجسم  تيزبال  پرنده  و  گراز 
بود.  نيرومندي  از  نمادي  باستان  ايران  در  و  محبوب تر 

(آموزگار، ۱۳۷۶، ۲۵) 

۴-۲- تحليل معنايي ترکيب بندي نقوش
براساس اليه دوم نظريه شمايل شناسي پانوفسکي مطالعه 
ترکيب بندي نقوِش نشان هاي تشريفاتي آل بويه نيز مي توانند 
قرارگيري  باشند؛ چگونگي  برخوردار  ويژه اي  مفاهيم  از 
آنها نسبت به يکديگر در قالب سه ساختار اصلي بشرح ذيل 

ارائه مي گردند:

۴-۲-۱-نيم تنه يا تمام تنه انساني روبرونمايي شده
الف و  مايلز سکه هاي آل بويه (تصاوير ۱، ۶، ۲الف و ۵ 
ب) را به لحاظ کاربست نيم تنه انساني روبرونما، با تفاوت 
فاحش يادآور سنت ساساني و همانند سکه هاي خسرو دوم 
مي داند. از سويي دريايي معتقد است که همانند اين سکه ها 
در ميان هياطله و ترکان در اوايل سده هشتم ميالدي در 
را  آل بويه  نبايد سکه هاي  و  ديده شده   نيز  ايران  مشرق 
تقليدي ناقص از سکه هاي ساساني دانست؛ اين رسم نه 
تنها در ميان آل بويه بلکه در خوارزم و افغانستان (آسياي 
ميانه) نيز ديده مي شود که سليقه حاکمان آن دوره نيز 
در چگونگي آنها دخالت داشته است. (دريايي، ۱۳۸۲، ۱۹) 
ويژگي تمام رخ بودن در تمامي هنرهاي کهن فالت ايران 
وجود داشته و يک سنت تصويري ايراني است. (فريدنژاد، 

  (۱۵۰ ،۱۳۸۴

۴-۲-۲-نبرد حيواني
درگيري حيوانات با يکديگر در دو نمونه از سکه هاي يادشده 
(تصاوير ۳و ۴) ديده مي شود. در يکي از آن ها حمله شير 
بر چهارپايي مشابه بزکوهي يا آهو مشهود است. رايج ترين 
نبرد ميان حيوانات، به شير و حيوان چهارپاي غيردرنده اي 

همچون گاو تعلق دارد که کهن ترين صورت بصري اين 
هينلز  است.  مانده  برجاي  تخت جمشيد  در  ترکيب بندي 
معتقد است اين صحنه نبرد با جشن ساالنه رپيثوين در 
ايران مرتبط بوده و بخشي از نوروز است؛ آمدن رپيثوين 
به زمين زمان شادي و اميد به رستاخيز است و نمادي 
از پيروزي هميشگي آفرينش نيک قلمداد مي شود. (هينلز، 
اين سکه براساس سال درج  از سويي ديگر   (۴۶ ،۱۳۸۶
شده بر آن متعلق به سال ۳۶۳ ه.ق است که با زمان مرگ 
خليفه ُمطيع که نامش بر روي سکه آمده مطابقت داشته 
دارد. در هنر هخامنشي و ميترائيسم رومي، معموال تصاوير 
شير و گاو نمادي از مرگ بوده اند و مي توان چنين نتيجه 
گرفت که اين مدال شايد به يادبود مرگ خليفه ضرب شده 
باشد. (Bivar, 1975, 23)  عقاب در هر دو روي سکه اي 
شده  ترسيم  ديگر  حيواني  بر  غلبه  حالت  به  (تصوير۴) 
است. اين ترکيب در ايران قبل از اسالم سابقه دارد؛ بشقاب 
ساسانی موجود در موزه ميهو (تصوير ۱۰) عقابي را در 
حال شکار چهارپايي مشابه گاو يا آهو نشان مي دهد. پنجه 
افکندن عقاب بر پشت گاو نشانه آغاز روز و شروع زندگي 
است. (دادور و مبيني، ۱۳۸۸، ۵۸) ايزد بهرام يا ورثرغن در 
هفتمين شکل از تجلياتش به صورت شاهيني است که شکار 
خود را با چنگال گرفته است. (ياحقي، ۱۳۸۶، ۵۱۰) بنابراين 
ترکيب بندي يادشده مي تواند مفهومي نمادين و اساطيري از 

مضامين باستاني ايران قبل از اسالم باشد. 

۴-۲-۳- جلوس شاهانه يا سواره
از روبرو بر يک سوي سکه هاي  صحنه جلوس شاهانه 
تشريفاتي متعلق به به عزالدوله فرمانرواي بويهي عراق 
بزرگ  نمايش  الف)   ۵ و  الف   ۲ (تصاوير  است.  منتسب 
پيکره پادشاه در ميانه صحنه ها بر اهميت و عظمت پادشاه 
تأکيد دارد و محور اصلي ترکيب بندي ها است. (رضايي نيا، 
۱۳۸۶، ۸۷-۱۰۴) نقش شيران روبروي هم در زير تخت 
حاکم يک شيوه قديمي ايراني است. ميان شيوه نشستن 
پادشاه برتخت در آثار ساساني با آنچه بر نشان بويهي 
ديده مي شود قرابت وجود دارد. (تصوير۱۱) در بشقاب 

تصوير٩. سکه نقره ، ٤٨٨-٤٥٧ ميالدي، متعلق به پيروز پادشاه ساساني، 
مأخذ: معمارزاده، ١٣٨٨، ٥٦، مأخذ تصوير خطي: نگارندگان
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نقره ساساني پادشاه چهارزانو بر مفرشي مزين نشسته 
و جامي در دست راست دارد و دست چپ را برپاي خود 
رامشگران  و  خدمتکاران  نيز  او  اطرافيان  است.  گذارده 
قابل  شير  دو  نقش  بشقاب  تحتاني  قسمت  در  و  هستند 
مشاهده است؛ در سکه آل بويه شيران روبرو و در بشقاب 

ساساني پشت به پشت قرار دارند. 
از نظر مفهومي نظرات متفاوتي در ارتباط با صحنه هاي 
جلوس شاهانه وجود دارد. برخي ضرب چنين مدال هايي 
را با برگزاري جشن مهرگان مرتبط دانسته اند؛ مهرگان بعد 
از نوروز مهمترين جشن ايران باستان بوده و تقريبا نقطه 
مقابل نوروز و مقارن اعتدال خريفي، به مدت پنج روز با 
اين جشن بسيار  برگزار مي شده است.  مراسم خاصي 
مورد توجه بود و حتي بعد از اسالم و در دوران خلفاي 
عباسي باشکوه تمام برگزار شد. (ياحقي، ۱۳۸۶، ۷۹۴) از 
زمان هخامنشيان شراب نوشي پادشاه در جشن مهرگان 
جايز بوده است؛ سکه هايي که عزالدوله را در حال نوشيدن 
يک جام شراب نشان مي دهد، مي توانند به خوبي نشانگر 
اين سنت باشند. جشن عروسي عزالدوله با دختر خليفه در 
سال ۳۶۵ه.ق علت ديگر ضرب اين سکه ها ذکرشده است؛ 
در هنگام جشن عروسي دربار غرق در شادماني بوده و 
ضرب و توزيع نشان ها يا سکه هاي تشريفاتي بر اهميت 
اين رويداد تاکيد داشت. (Bivar, 1975, 24) شايد بتوان 
اين صحنه ها را با روحيات فردي و منش کشورداري حاکم 
وقت نيز مرتبط دانست؛ از وصاياي معزالدوله(۹۶۷-۹۴۷ 
ه.ق) به فرزندش عزالدوله، اطاعت و مشورت با بزرگان 
آل بويه و حمايت از ديلمي ها و حفظ حقوقشان بود، اما او 
هيچيک را عملي نکرد و به عيش و عشرت پرداخت. (ابن اثير، 
۱۳۷۰، ج۸، ۵۷۶) در روي ديگر يکي از سکه هاي عزالدوله 
(تصوير ۵ ب) پيکره پرافتخار فرمانروا سوار بر اسب با 

حالتي سرشار از پيروزي و لگدمال کردن موجودي بچشم 
دوره  نقش برجسته هاي  در  صحنه  اين  نظير  مي خورد؛ 
ساساني (اعطاي منصب اردشير اول در نقش رستم) مشهود 
است. (پرادا، ۱۳۸۳، ۲۹۳-۲۹۵) برخي اينگونه تصاوير را 
نشاني از غلبه بر دشمنان مادي و يا معنوي مي دانند که 
  (Harper, 1978, 104-105) .به شکل حيوان درآمده اند
شايد بتوان بواسطه وجود دو پرنده شکاري بر دست شاه 
اين صحنه را با مجلس شکار حکمرانان مرتبط دانست؛ 
شکارچي اغلب مسلح به شمشير، تيردان و کمان و ملبس 
به پوشاک کامل شکار است. شايد اين ترکيب بندي اشاره 
به شاهي جنگجو، زندگي درباري و تعليمات شاهانه داشته 
باشد. ترکيب بندي مورد بحث در نقاشي ديواري هاي دوره 
اسالمي نيز رواج داشت؛ ديوارنگاره  نيشابور (چهارم ه.ق/ 
دهم م) شکارگري قوش به دست را سوار بر اسب نشان 
مي دهد. (تصوير ۱۲) بر بازوي شکارگر نيز نوشته اي به 
خط کوفي ديده مي شود که تعلق آن به دوره اسالمي در 
منطقه ايران را موکد مي سازد. (اتينگهاوزن و گرابر، ۱۳۸۷، 
۵۰۳-۵۰۴) به منظور درک بهتر تحليل نقوش و ترکيب بندي 
آن ها در سکه هاي مورد مطالعه، جدول ۲ ارائه شده است. 

۵-تحليل اليه سوم معنايي؛ تفسير شمايل شناسانه 
سکه هاي تشريفاتي آل بويه و داليل ضرب آنها

تفسير شمايل شناسي مي تواند مسيري در جهت مطالعه 
تاريخ فرهنگي ادوار مختلف باشد که از پس زمينه تاريخي، 
اجتماعي و فرهنگي آثار و توليدات هنري هر دوره تغذيه 
مي کند. در اين اليه تفسيري چگونگي تحوالت اجتماعي و 
تاريخي بازتاب يافته در هنرهاي تجسمي مورد بررسي 
قرار مي گيرند. براين مبنا اثر هنري به منزله يک سند يا 
ترتيب  بدين   (Straten, 2000,12) تلقي مي شود.  گواهي 

www.miho.jp/booth/html/artcon/00000483e.htm  :تصوير ١٠. بشقاب نقره، نقش آهويي در چنگال عقاب، سده ٧ يا ٨ ميالدي، ساساني، مأخذ
 مأخذ تصوير خطي: نگارندگان



تحوالت ادبي، اجتماعي، ديني و فلسفي نيز براي تفاسير 
تلقي مي شوند. براساس قراين  ارزشمند  شمايل شناسانه 
موجود در برخي ادوار، بطور محدود تصويرگري بر سکه ها 
مورد توجه حاکمان واقع شده است. اگرچه سکه هاي ضرب 
شده در ممالک اسالمي ساختاري متأثر از موازين اسالمي 
داشتند و تصويرگري بر آنها بغير از سال هاي نخستين 
ورود اسالم، مورد تقبيح بود. در دوره عبدالملک بن مروان 
خليفه اموي(۷۷ه.ق) ضرب سکه هاي اسالمي فاقد تصوير 
با خط کوفي آغاز شد و ضرب تصاوير سالطين و شاهان 
هارون الرشيد   (۴۴  ،۱۳۸۲ (رهبرگنجه،  گرديد.  منسوخ 
(۱۷۰-۱۹۳ ه.ق) وزير خود، جعفر برمکي با تمايالت شديد 
ايراني را به کار ضرب سکه و نظارت بر دارالضرب گمارد. 
(ابن خلدون، ۱۳۹۱، ۲۲۶) جعفر عالوه بر ايجاد تغييراتي در 
وزن سکه ها، تصوير خويش را نيز بر آنها ضرب و در 
نوروز يا مهرگان ميان مردم تقسيم مي کرد. مسلمانان در 
مراسمي چون نوروز و مهرگان صله بگير بودند و ديدن 
سکه هايي با تصاوير خليفه و وزيرش در دربار خالفت 
اسالمي براي آنها امري عادي بود. (احمدوند، ۱۳۸۹، ۲۳) 
اين شيوه توسط برخي خلفا تداوم يافت به گونه اي که که 
رواج  خليفه  نقش چهره  با  فتوحات، ضرب سکه  از  پس 
يافت. بنابراين وجود سکه هاي تصويري در دوران آل بويه 
و استفاده درباري از آنها چندان دور از ذهن نبوده است. 
آل بويه از امتزاج انديشه ها و سنت هاي قبل از اسالم ايران 
با موازين اسالمي، گزيده هايي از فرهنگ کهن ايراني خود را 
با ساختاري ايراني-اسالمي ارائه نمود. انگيزه هاي بسياري 
مي تواند در اين تلفيق عناصر فرهنگي و نمايش آن ها بر 

کوچکترين سطح قابل نمايش (سکه) دخالت داشته باشد. 
۵-۱- عالقمندي به احياي سنت هاي پيش از اسالم

 خاندان آل بويه مسلمان بودند و شعائر اسالمي را پاس 
مي داشتند، اما در برگزاري و احياي آئين هاي ايراني نيز 
کهن  درباري  از سنت هاي  آن ها  مي فشردند.  پاي  سخت 
داشتن  تاج گذاري،  آيين  گراميداشت شاهان،  نظير  ايراني 
دربارهاي باشکوه و سنت ارسال هدايا پيروي مي کردند. 
را  باستان  ايران  جشن هاي  آنان   (۶۰  ،۱۳۸۶ (رويگر، 
باشکوه فراوان برگزار نموده و در اين مراسم ها نشان هاي 
يادبودي از جنس طال يا نقره ضرب مي کردند؛ جشن هاي 
ايرانيان نظير نوروز و مهرگان مورد توجه خالفت عباسي 

بود. (مکي، ۱۳۸۱، ۱۸۰)  

۵-۲- مقبوليت اصول مملکت داري قبل از اسالم از سوي 
ايرانيان

ايراني ها به حاکميت گذشته قبل از اسالم به ويژه عهد ساساني 
عالقمند بودند و بر اين اساس برخي حکومت ها نظير آل بويه 
به احياي يک الگوي برخاسته از حاکميت هاي پيشين ترغيب 
شدند. پس از اسالم در نوشتارهاي بسياري شاهان باستاني 
ايران مورد ستايش قرار گرفتند؛ در کتاب تجارب االمم يکي از 
علل درماندگي پادشاهان در امر کشورداري، بي توجهي آنان 
به احوال پادشاهان گذشته ايران باستان دانسته شده است. 
(مسکويه، ۱۳۶۹، ج۶، ۶۵)  به دنبال تالش هاي ساسانيان در 
احياء، ترويج و تقويت زبان، دين و آداب و رسوم ملي، مردم 
ايران اسالمي در سده چهارم ه.ق به فرهنگ ملي خود دلبستگي 

و سعي در حفظ آن داشتند. (صديق، ۱۳۳۶، ۹۳) 

۵-۳- اصالت ايراني ُامراي آل بويه و وزيران آن ها 
بويهيان ايراني بودند و از ايران هم َعَلم استقالل برافراشتند. 
اصالت ايراني آنها باعث دلبستگي ايشان به ميراث فرهنگي 

تصوير١١. نقش پادشاه نشسته، بشقاب نقره اي دوره ساساني، موزه دولتي ارميتاژ، مأخذ: Spuhler, 2014, 18، مأخذ تصوير خطي: نگارندگان
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ملتشان و نگرش مثبت در قبول فرهنگ ايران پيش از اسالم 
نام  احياي سلطنت و  ايشان  اهداف سياسي  از  شد. يکي 
ايراني بود که مدت سه قرن با نام خالفت ممزوج شده بود. 
همچنين وزيران ايراني حاضر در دستگاه خالفت يا دربار 
دولت هاي محلي، در ايجاد تمايل ُحکام به کشورداري ايران 
قبل از اسالم نقش موثري داشته اند. دبيران بواسطه اداره 
کارهاي ديواني، به کسب معلومات ارزشمند گذشته نيازمند 
بوده و به احوال پادشاهان پيشين، آئين جهان داري و آداب 
فرمانروايي ايشان مراجعه مي کردند. (محمدي، ۱۳۸۴، ۱۱۷) 
انسجام بخشي  راستاي  در  پدر  مرگ  از  بعد  عضدالدوله 
قلمرو آل بويه از مربيان ايراني آشنا با سياست هاي ايران 
پيش از اسالم، نظير ابن عميد بهره برد. ابن عميد در شيراز 
تدابير مربوط به اداره امور کشور را مانند يک معلم دلسوز 

به عضدالدوله ياد  داد. (يحيايي، ۱۳۸۹، ۱۱۴)

۵-۴-کسب مشروعيت در مدت زمان محدود
به  کوتاه  بسيار  زماني  در  اينکه  دليل  به  بويهي  اميران 
مناسبي  الگوي  و  يافتند  دست  وسيعي  منطقه  حاکميت 
اصول  که  بودند  متمايل  نداشتند،  کردن  حکومت  براي 
مملکت داري را از ُحکام پيشين اقتباس کنند. (کبير، ۱۳۸۱، 
ايران  از  الگوبرداري  در  را  آل بويه  ُحکام  آنچه   (۱۹۳
حاکميت  براي  مشروعيت  کسب  نمود  ترغيب  باستان 
پشتوانه حکومت  تا  برآمدند  آن ها درصدد  بود؛  خويش 
در  باستان  ايران  شاهنشاهي  به  زدن  پيوند  با  را  خود 
 (۶۲  ،۱۳۸۶ (رويگر،  ببخشند.  مشروعيت  مردم  ميان 
دولت ساساني داراي سوابق درخشان اداري، فرهنگي و 
تاريخي بود که تا قرن ها پس از سقوطش برجاي ماند و 
سرمشق دولت هاي بعد از خود گرديد. (محمدي، ۱۳۸۴، 

۲۹) منزلت شهرياران ايران قبل از اسالم بويژه ساسانيان 
در نزد مسلمانان سده چهارم ه.ق، آنچنان پايدار بود که 
سلسله هاي ايراني مسلمان سعي کردند براي کسب اقبال 
عمومي، خود را به شاهان ايران باستان نزديک نمايند. از 
سوي ديگر آل بويه در ظاهر خالفت عباسي را پذيرفتند، 
زيرا آنها بايد از سوي خلفا به رسميت شناخته مي شدند. 
بنابراين حاکمان بويهي شيعه گرا، کمتر خواستار نابودي 
خالفت عباسي ُسني مذهب و بيشتر مشتاق حکومت بر 
 Madelung, 1969,) .فالت ايران بدون جدال ديني بود
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نشانگر  اسالم  از  پيش  الگوهاي  از  استفاده  کلي  بطور 
عباسي  خليفه  ُسني  با جهان  آل بويه  تمايز جهان شيعه 
اسالمي   - ايراني  ُسنت  از  آميخته  فرهنگي  آل بويه  بود؛ 
متفاوت  عباسيان  اسالمي  سنت  با  که  نمود  عرضه  را 
صاحبنظران  برخي   (۱۸-۱۷  ،۱۳۸۲ (دريايي،  بود. 
سکه هاي تشريفاتي و تصويري بويهيان را از لحاظ هنري 
حدفاصل بين اشياء فلزي ساساني و اشيايي که نشانگر 
نتيجه  چنين  و  داده  قرار  هستند  اسالمي  مفاهيم  تاثير 
مي گيرند که پس از چند سده از سلطه مسلمانان نوعي 
جهت گيري جديد ملي در هنر ايراني شکل گرفت و رواج 
يافت. (اتينگهاوزن و شراتو، ۱۳۷۶، ۳۰-۳۲) در مجموع 
ابزار مهمي براي  اينکه سکه ها،  مي توان گفت باتوجه به 
کسب مشروعيت و تبليغات بودند، تصاوير و القاب روي 
سکه هاي اميران آل بويه با آرزوهاي سياسي آنان پيوند 
احياي  در  آل بويه  ايراني حکام  بيانگر رويکرد  و  داشت 
مواريث ملي و باستاني بوده است. در جدول شماره ۲ 
خالصه اي از تحليل سه اليه بصري و معنايي مبتني بر 

نظريه شمايل شناسي اروين پانوفسکي ارائه شده است.

تصوير ١٢. نقاشي ديواري قوشچي سواره، سده ٤و ٥ ه.ق، نيشابور ، مأخذ: www.Irannationalmuseum.ir، مأخذ تصوير خطي: نگارندگان
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جدول ٢. مولفه هاي استخراج شده از اليه هاي معنايي موجود در سکه هاي تصويري آل بويه، مأخذ: نگارندگان.

نتيجه
نظريه شمايل شناسي اروين پانوفسکي عليرغم فاصله زماني محسوس با سکه هاي تصويري دوره 
آل بويه مسير جديد و موثري را در فهم محتوا و ارائه منسجم مضامين ارائه مي نمايد. پانوفسکي سه 
اليه مختلف معنايي موجود در هر تصوير را با عرصه هاي فرهنگي، اعتقادي و ملي مسلط بر انديشه 
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توليدکنندگان آن مرتبط مي داند. در دريافت و طبقه بندي مفاهيم موجود در سکه هاي تصويري متعلق 
به دوره آل بويه از نظريه شمايل شناسي پانوفسکي بشرح ذيل بهره برداري شد؛  به منظور پاسخگويي 
پيشاشمايل نگارانه،  با سه اليه معنايي  انطباق سکه هاي تصويري آل بويه  بر  اول مبني  به پرسش 
شمايل نگارانه و شمايل شناسانه پانوفسکي،  ٦ نمونه تصويري مورد مطالعه قرار گرفت؛ مولفه هاي 
بصري موجود در سکه ها (نقوش و ترکيب بندي آن ها) در اليه نخست (پيشاشمايل نگارانه)، مفاهيم 
مستتر در هر نقشمايه و نحوه قرارگيري آنها نسبت به هم در اليه دوم(توصيف شمايل نگارانه) و عوامل 
فرهنگي و تاريخي موثر در توليد و شکل گيري نقوش موجود بر سکه ها در اليه سوم معنايي(تفسير 
شمايل شناسي) تحليل گرديد.  در پاسخ به پرسش دوم تحقيق، با قرار دادن اطالعات حاصل از تحليل 
اليه دوم و سوم معنايي در سکه هاي تصويري آل بويه، اين نکته محتمل گرديد که عمدتا نقوش و شيوه 
ترکيب بندي آنها بر سطح سکه ها از ايران قبل از اسالم الگوبرداري شده اند. عمدتا اقتباسات فرهنگي 
يادشده از عوامل تقويت کننده اي همچون تمايل ايرانيان به اصول مملکت داري پيشين، احياي سنت هاي 
پيش از اسالم، اصالت ايراني ُامراي آل بويه و وزيران آن ها و کسب مشروعيت در مدت زمان محدود 
از سوي مردم و خلفاي عباسي تبعيت مي کنند. بنابراين براساس نظريه شمايل شناسي پانوفسکي خط  
مشي هاي سياسي-اجتماعي حاکم بر جامعه همعصر با سکه هاي ضرب شده در دوره آل بويه قابل 

تبيين است. 
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of the Al-Buyid period. Panofsky relates the three different layers of meaning in each image to the 

cultural, doctrinal and national realms that dominate the thought of its producers. In the adaptation 

of Al-Buyid pictorial coins with three layers of semantics, Panofsky’s Pre-iconography, Iconography 

and Iconological, pictorial samples were studied; visual components in coins (patterns and their 

composition) in the first layer (Pre-iconography), hidden concepts in each motif and their placement 

relative to each other in the second layer (iconography description), and cultural and historical factors 

affecting production and the formation of patterns on coins in the third semantic layer (iconological 

interpretation) were analyzed.

The data obtained from the study of the second and the third layers reinforced the possibility that 

mainly the patterns and the way they were combined on coins were borrowed from Pre-Islamic Iran. 

These adaptations also follow various factors such as the tendency of the Iranians to the principles of 

former governance, the revival of pre-Islamic traditions, the Iranian origin of the Al-Buyid rulers and 

the acquisition of legitimacy in a limited time by the people and the Abbasid caliphs. With the arrival 

of Islam in Iran and the tendency of the Iranians towards it, the teachings of the new religion caused 

significant and effective changes in its culture and artistic manifestations. Some of the pre-Islamic 

Iranian cultural concepts that have valuable cultural bases maintained their vitality alongside new 

religious teachings. The role of the governments in power in preserving the cultural components of 

pre-Islamic times has been very prominent; just as the Al-Buyid rulers in their administration of the 

territory were led to put the Iranian-Islamic method at the forefront.

Keywords: Pictorial Coins, Motifs, Al-Buyid, Iconology
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Arts and crafts are a good context for displaying cultural, historical and social structures in different 

eras. Coins were produced by order of the rulers of each period and the various visual components 

contained in them played an effective conceptual role. The motifs engraved on the coins are closely 

related to the culture and art of their time; they can be used to find out the economic, religious 

and cultural status of the state and the place where the coins were minted and helped researchers 

to understand the reasons for the continuity of traditions and customs that govern a society. The 

Iranian-Islamic rule of Al-Buyid ruled over parts of Iran for more than a century and coins affected 

by their nationality have changes that emphasize the need for the present study. They claimed to 

be descendants of the Sassanids and they made many efforts to revive the ancient methods and the 

deep connection of Iranian art in these centuries. Given the importance of the Al-Buyid government 

of Iranian origin in the first centuries of the advent of Islam, it is necessary to explain the semantic 

systems governing their pictorial coins with a multi-conceptual approach. One of the approaches to 

the study of image is iconography; presented by Erwin Panofsky. Panofsky,s theory encompasses 

the three levels of Pre-iconography, iconography analysis, and iconological interpretation. Erwin 

Panofski gives three different layers of meaning in each image that can be related to the cultural, 

religious and national spheres that dominate the thought of its producers. The main purpose of this 

study is to extract the cultural contexts of the coins of the Al-Buyid dynasty as an Iranian-Islamic rule 

in the early centuries of the advent of Islam based on Panofsky,s iconological theory. This article seeks 

to answer the following questions:  1- How do Al-Buyid coinages conform to the Panofsky’s Pre-

iconography, Iconography and Iconological three layers? 2- In examining the mentioned semantic 

layers, what are the Iranian cultural patterns and the reasons for their use? In the leading article, 

the research method is iconic; in the first step, how to match the motifs on the pictorial coins with 

three semantic layers, Pre-iconography, Iconography and Iconological, are examined. Then, based 

on Panofsky,s triple semantic study, the reasons for adaptation of the patterns of Iranian culture on 

the pictorial coins are analyzed. The research data obtained from the study of library resources have 

been analyzed in a descriptive-analytical manner. The statistical population consists of coins from the 

Al-Buyid period, the images of which are mainly collected from information sources and books. The 

number of samples in question is 6 pictorial coins related to the Al-Buyid period, which have been 

selected non-randomly. The analysis in this research has been done qualitatively.

The results indicate that Erwin Panofsky,s iconological theory offers a new and effective way in 

presenting and understanding the content due to the noticeable time interval with the image coins 


