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  چکیده 
به عنوان اسنادي مهم در  ها توان از آن میترین آثار باستانی و فرهنگی هستند که  جمله مهم از ها سکه

 ساختار هدف پژوهش پیش رو تطبیق. هنري استفاده کردتاریخی و ارتباط با سیر تکوین دستاوردهاي 
تاثیرگذاري و تحلیل و  هر یکهاي  ویژگیي صفوي و گورکانی براي تشریح ها علیق سکهیسی نستوخوشن

ش پیش رو به شیوه پژوه. فرهنگی است میانستد  و در فرآیند مهم و تاریخی داد ها آنتاثیرپذیري 
دهد که خوشنویسی نستعلیق که پایگاه  مینشان  آني ها یافته و تحلیلی نگارش شده است- توصیفی

، به واسطه روابط دوستانه ایران صفوي و گورکانیان هند مورد استقبال بوده استدر ایران  اصلی آن
 طی کرده است که یکی از ابعادرا در قلمرو گورکانی  شاهان گورکانی قرار گرفته و مسیر بالندگی خود

بندي  کیبتر بر  این پیشرفت نتیجه این که. ها بوده است بروز این بالندگی در نگارش متن سکه بسیار مهم
  .مورد استفاده قرار گرفته استها  در آن اي یافته ي صفوي تاثیر داشته و به شکل پاالیشها سکهمتن 

 صفویان، گورکانیان هند ،سکهنستعلیق، : واژگان کلیدي
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Abstract  
 

Among the cultural heritage, coins, for the reason that contains 
important and useful data, are most helpful and can apply as significant 
documents in connection with the study of evolution of historic and 
artistic achievements. The purpose of this research is to compare the 
nastaliq script structure of Safavid and Mughal coins to describe the 
characteristics of each of them and analysis of their impact on each 
other in the process of their historic cross-cultural exchanges. The 
method used to the research was descriptive-analytical and data 
collection of the article have been done by library researches and 
processed by qualitative method. The results show that nastaligh script, 
which originated from Iran, due to friendly relations of Safavids and 
Mughals have been welcomed by Mughals and has passed its 
development path in their territory, and one of the very important 
aspects of this development was writing the text of coins in nastaliq 
script. This progress impacted on Safavid coins text structure and has 
been used in those coins in refined form. 
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  مقدمه 
هستند و به همین دلیل به عنوان ابزاري کارآمد و راهگشا مورد استفاده  تاریخی اطالعات ارزشمندانواع ا حاوي ه سکه

استخراج کرد فراتر  ها سکه توان از که می هایی حجم اطالعات و به تبع آن تحلیلباید اقرار داشت که  .گیرند پژوهشگران قرار می
 در این میان، .اط استهاي دیگر در این ارتب ساز تحلیل و هر تحلیلی، خود زمینه ایم کسب کردهن آن چیزي است که تا کنو از

آنچه که در این پژوهش مورد توجه . رسانند مییاري بیقی نیز به گسترش دانش موجود در قلمروهاي مختلف تط يها بررسی
با توجه به . هند است  ي گورکانیها ق آن با سکهو تطبیهاي صفوي  قرار گرفته به طور خاص خوشنویسی نستعلیق در سکه

مذکور و البته  حکومتدستاوردهاي فرهنگی هر یک از دو توسعه  بزرگ مسلمان و  امپراطوريگیري این دو  شکلمقارنت 
ین در ااز خوشنویسی نستعلیق که  و تکوین استفادهها  ، ضرورت دارد تا دگرگونیها ده این فرهنگردادوستد و مبادالت گست

از این موضوع . گیرد قرار مورد بررسی ها سکه در فرهنگی تطبیق میانبا  و راه یافت به شکل تفصیلی وستانایران به هند ازدوره 
 در آنهنري  هاي قالبسی نستعلیق و تکوین ند رشد خوشنویآیل فرهنگی و تاثیر و تاثرات احتمالی و درك فرنحوه تعام حیث

بسیار مورد نظر صورت گرفته  حوزهدر ارتباط با  ی که تا کنونهای پژوهش. ائز اهمیت استح یمحور تطبیقی زمانی و مکان
شاهان صفوي هاي  سکه هایی از نمونه به معرفی )1388( "هاي صفویه سکه"در کتاب  براي مثال فرزانه قایینی .اندك بوده است

ها و مهرهاي  به شکل تفصیلی سکه "اي صفويهها و مهر سکه"در کتاب ) 1385(یلی صغري اسماعهمچنین . پرداخته است
. ها داشته است اي کلی به خط و نقوش سکه این نگارنده در بخش دوم کتاب اشاره. این دوره را مورد بررسی قرار داده است

هاي صفوي ضرب شده در این سرزمین در دوره حکمرانی صفویان  هاي گرجستان، به سکه نوواك و پاگاوا نیز در بررسی سکه
هاي کمتر  هاي مورد بررسی آنان مربوط به سکه از آنجا که نمونه. (Paghava And Novak, 2013: 41-82) اند شاره داشتها

هاي  هاي روي سکه در سکه نوشته"ناستیچ نیز در مقاله . اي در پراگ است باید آن را ارزشمند دانست دیده شده موجود در موزه
کند که  گیري سنتی محلی در ایران یاد می از شکل (Nastich, 2010:90-116) "ارياز سنت عربی تا مساله سردمد: اسالمی

در ارتباط با خوشنویسی هند و ایرانی نیز . گذاشته استو بر دیگر نواحی تاثیر  داشتهریشه در فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی 
تاثیرگذاري  با این حال بنا به اهمیت. است هاي ارزشمندي را ارائه کرده پژوهش )125- 121، 1392( خانی قلیچحمیدرضا 

دوره هنرپروري مغوالن کبیر، و ارجحیت خوشنویسی نستعلیق  و بالندگی آن در فرهنگ هند در در ایرانخوشنویسی نستعلیق 
 این پژوهش تمرکز خود را بر آن اي کامال ملموس است و  مطالعه ، فقدان چنینها هاي روي سکه به عنوان عنصر اصلی نقشمایه

تاثیر و و  در دو فرهنگ مورد نظر ها سکه هدف پژوهش حاضر دنبال کردن سیر تکامل خوشنویسی نستعلیق .قرار داده است
   .است ها بر یکدیگر آن تاثرات

  روش تحقیق 
ي عصر صفوي ایران و ها شامل کلیه سکه پژوهش جامعه آماري. زش شده استاتحلیلی پرد-توصیفی پژوهش پیش رو به شیوه

انتخاب شده رفته  خوشنویسی نستعلیق به کار ها که در آن ییها از میان سکه ها گورکانیان هند است و نمونهکمرانی عصر ح
شرایط رشد و  براي تشریح شاخصاي ه به منظور یافتن نمونه هر پادشاهحکمرانی گیري نیز با توجه به دوره  هروش نمون. است

هدفمند و در راستاي  شکلیگیري به  هنمون توان گفت میتیب تر  بدین ؛آن است و قوام ساختارخوشنویسی  استفاده ازپیشرفت 
در این راستا . صورت گرفته است ها خوشنویسی نستعلیق در سکه ساختارفرهنگی به منظور تشریح  تقویت مبحث تطبیق میان

که به  ها تجزیه و تحلیل داده وقرار گیرد در اختیار ي سودمند ها و منابع مرتبط رجوع شده تا نمونه ها و سایت ها خانهبه کتاب
  .شکل ممکن فراهم آید ترین منطقیبه  گرفته انجامکیفی  روش

  
  حامیان هنرصفویان و گورکانیان، 

با استقرار اسماعیل صفوي و . تاسیس گردید) ه ق 907-930( دولت صفوي در اوایل قرن دهم هجري توسط شاه اسماعیل
شاهان صفوي با برانداختن ملوك الطوایفی و . ادوار تاریخی ایران آغاز گردید نیتر درخشانیکی از  توسط وي حکومتتشکیل 

د ابنیه و آثار و ایجاها ویج صنعت و حرف و آباد نمودن شهرتر  متمرکز ساختن دستگاه دولتی و تحکیم مبانی دینی و ملی به
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د مذهبی، فرهنگی، هنري، سیاسی، اقتصادي و تجاري ابعا   میکشور در تماها  در نتیجه اقدامات آن. هنري همت گماشتند
و شاه  تثبیت گردید )930- 984( سبطهمااین سلسله که توسط شاه اسماعیل تاسیس شد، با اقدامات . پیشرفت حاصل نمود

به اوج آن را به حکومت رسید  )985- 996( و محمد خدابنده )984- 985( که پس از اسماعیل دوم )996-1038( عباس اول
 ، سلیمان)1052-1077( و سپس عباس دوم) 1038-1052(بعد از مرگ شاه عباس اول نوه او با نام شاه صفی  .دانت رسقدر

در زمان شاه . روند میین پادشاهان صفوي به شمار تر مهم) 1105-1135(و شاه سلطان حسین  )1077-1105( )صفی دوم(
بعد از قتل شاه سلطان حسین . هان پایتخت صفویان را فتح نمودسلطان حسین محمود افغان پسر میرویس کالنتر قندهار اصف

وشه و کنار ایران به گدر ) 1145-1148( عباس سوم و )1135-1145( سب دومطهما همچونافراد مختلفی از خاندان صفوي 
سرفراز و ( کردند میران حکومت یهایی از ا صورت ناقص بر بخش و به بیش نبودند   میسلطنت رسیدند که حکمرانان اس

به هنر و حمایت از  توجه مشهور بودندکه بسیاري از شاهان صفوي به آن  با این حال ویژگی مشترکی .)233: 1384آورزمانی، 
  .خود نقاش و یا خوشنویس بودندها  اي که برخی از آن به گونه ؛هنرمندان بود

نیز گورکانیان یا مغوالن کبیر به که نشینان تیمور گیري دولت صفویه در ایران، جا در اوایل سده دهم هجري همزمان با قدرت
ت تحوال این دو سلسله در بیشتر دوران حکومتشان روابط دوستانه داشتند و در. هندوستان به قدرت رسیدنددر  مشهور هستند

این  .فراهم شدي برقراري روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصاد براي زمینه ،تگیري این دو حکوم و با اوجدیگر تاثیرگذار بودند یک
ین مظاهر تر مهمتوان به عنوان یکی از  و گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند را می ارتباط تا اعماق زندگی مردم نفوذ کرد

که به تشویق،  شدساز روي کار آمدن سلسله پادشاهانی  ظهور این دو حکومت زمینه .ایران در هند به حساب آوردنفوذ فرهنگی 
پادشاهانی صاحب فضیلت و و باید آنان را  پرداختند میگارگران و صنعتگران الی از معماران، خوشنویسان، ننظارت و حمایت م

ترین و تاثیرگذارترین منابع فرهنگی و هنري  مهم از ایرانیهاي  در دوران همین پادشاهان بود که سنت .هاي هنر نامید پشتیبان
  .(Michell, 2007: 11)شداین امپراطوري قدرتمند 

اش را در کتابی به نام بابرنامه که یک شاهکار ادبی است  خاطرات مغول سلسلۀ ارذبنیانگ و پادشاه نخستین )932- 937(بابر 
از  یرفت بخش مینیز به کتاب عالقه و دلبستگی داشت و حتی زمانی که به جنگ ) 937-963( همایون او فرزند. ثبت کرد

برد و  میربارش به کار کی در دتر  همایون زبان فارسی را بیش از. برد مید و با خود کر میاش را به پشت شتران حمل  خانهکتاب
در مدت پانزده سالی که از حکومت برکنار بود نقاشان  او. کوشید و خود اشعار فارسی بسیاري را سروده است ن میویج آتر  به

هنرمندان ایرانی  همینبا کارگردانی و مدیریت ند و کرد میسب خدمت طهمابسیاري را در ایران مالقات کرد که در دربار شاه 
سودآور، ( نیز ادامه یافت )963-1014( اکبرفرزند همایون، این موضوع در زمان  .توسعه پیدا کرد گورکانیانسبک بود که 

شغول به اي را تدارك دید که در آن هنرمندان نگارگر و خوشنویس م اکبر پس از رسیدن به سلطنت کتابخانه .)303: 1380
پادشاه  .که توسط همایون به هند آورده شده بود صورت گرفت هنرمند ایرانی این کار تحت نظارت عبدالصمد. فعالیت شدند

نیز به فرهنگ و ادبیات ایرانی عالقه داشت و توانایی خود را در نوشتن خطوط  )1014-1037( جهانگیربعدي گورکانی یعنی 
و رقابت میان پسران او شدت  ر اوضاع حکومت رو به وخامت گذاشتجهانگی فرمانرواییال در آخرین س. زیبا به نمایش گذاشت

نیز عاشق هنر و معماري  وا. توانست حکومت را در دست بگیرد) 1037-1066(جهان  شاهالدین محمد  شهابدر نهایت  و گرفت
عالقه . نقش داشت شده بودتازمحل برپا به یادبود همسرش ممکه محل  تاج و ادبیات فارسی بود و در ساخت بناي باشکوه

 زیب در نزاعی که میان فرزندان او براي کسب قدرت شکل گرفت اورنگ .جهان به هنر به فرزندانش نیز به ارث رسید شاه
شود همچون دوران اکبرشاه  میحکمرانی این پادشاه که ششمین شاه مغول محسوب . به پیرزوي رسید )1067 تا 1118(

البته پادشاهان بعدي مغول همچنان پشتیبان . شود میآغاز انحطاط مغوالن شناخته  عصربه عنوان  پس از اووران د. طوالنی بود
. شکست خورد افشار محمدشاه است که از نادرشاه توان از او نام برد میمشهورترین پادشاهی که در این دوره . هنر باقی ماندند

 ,Michell)رفت  بین  توسط استعمارگران انگلیسی ازنوزدهم   در نیمه قرنامپراطوري این  .دوم بود بهادرشاه دشاه مغولاآخرین پ

2007: 11-18).  
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  خوشنویسی نستعلیق در هندوستان
و اظهر  بایسنقري رزاجعفر تبریزيیمند شده بود، با م تبریزي قاعدهمیرعلی در دوره تیموري به واسطه  نستعلیق کهخط 

ار مورد پسند اي در هنر ایران کسب نمود و بسی هاي سلطانعلی مشهدي جایگاه شایسته با تالشتبریزي مسیر کمال را پیمود و 
. شدها  آنین شیوه براي نگارش متون ادبی و تصویرگري تر مناسبیافت و راه    میبه سایر ممالک اسال سپس .ایرانیان قرار گرفت

و در قرن یازدهم  در اعتالي نستعلیق کوشیدندبوري در قرن دهم خوشنویسانی همچون میرعلی هروي و شاه محمود نیشا
  .)44-45 :1381سحاب، ( دانرسافت و استحکام رظ ،به اوج زیباییآن را میرعماد 

 هنر بر همسایگان دیگر از بیش توانستند ایرانیان سرزمین، آن در   میاسال فرهنگ گسترش و هند قارة شبه به مسلمانان ورود با
 هند قاره شبۀ در فارسی ادب و زبان شگرف نفوذ و همسایگی تأثیر، این اصلی عوامل جملۀ از. باشند رتأثیرگذا هند خوشنویسی

 نیز بعد به هجري ششم سدة از و است دست در عربی زبان به هایی کتاب وها  کتیبه هجري ششم تا چهارم سدة از .است بوده
و در قرن هفتم  اي حرفه بس شکلی به فارسی سخنوري موفق هاي نهنمو. شود می یافت قاره شبه در فارسی زبان به فراوانی آثار

 دورة از اي حرفه خوشنویسان پیدایش و خوشنویسی هنري جنبۀ وجود این با است، شده آغاز دهلوي حسن و امیرخسرو با
 هجري یازدهم سدة در قاره شبه خوشنویسی آثار کیفیت و گرایید کمال به جهان شاه سلطنت پایان تا و شد آغاز بابر حکومت

 سنه در که هنگامی بابر .)خانی به نقل از سایت حمیدرضا قلیچ: 2010خانی،  قلیچ( رسید برابري به ایران در خود نظیر آثار با
 خط بار اولین او وجود بواسطه و آمدند نیز استادان دیگر و نقاشان و خطاطان وي همراه نمود حمله هند به هجري 932

: 1354جغتایی، ( باشد می مشهور وي بنام بابري خط و بود اول درجه خطاط نیز خود بابر. کرد پیدا رواج هنقط این از نستعلیق
 فرمانروایان گورکانی بسیار بدان عالقه داشتندگرفت نستعلیق بود که  خطی که بیش از همه مورد استفاده قرار می اما .)29-37

  .)100: 1384یارشاطر، (
 دهم سدة اواسط از. داشت همخوانی اصفهان، و هرات در نستعلیق خط یافتن اوج و تکامل اب هند در خوشنویسی گسترش

) ق 990 در زنده( حسینی محمد معزّالدین. یافت تري روشن نمود قاره شبه به ایرانی خوشنویسان و شاعران مهاجرت هجري
 اقامت از پس بابر پسر همایون. کرد هاجرتم هند به هجري دهم سدة دوم نیمۀ در بود نستعلیق خط زبردست استادان از که
 میان آن در. برد خود با همراه را هنرمندانی وطن، به بازگشت هنگام ایران، هنر و فرهنگ با بیشتر آشنایی و صفوي دربار در

 لطانس. شدند هند عازم) شاگرد میرعلی هروي( دوري بایزید سلطان بسیار، گمان به و قزوینی مومن محمد چون خوشنویسانی
. )خانی حمیدرضا قلیچ سایت، به نقل از 2010خانی،  قلیچ( گشت سرافراز »الملک کاتب« خطاب به پادشاه اکبر سوي از بایزید

میرسیدعلی و جمعی از هنرمندان راه دیار  به همراهسب صفوي طهماعبدالصمد شیرازي نقاش بزرگ و خوشنویس عهد شاه 
. قرار گرفت الدین اکبرشاه ون مورد توجه جاللپس از مرگ همای عبدالصمد. ند آمدندههند گرفتند و به خدمت همایون پادشاه 

 دیدب گربه مقام امین دارالضرب فتح پور انتخا هجري قمري 985هاي مختلف بود و در سال  داراي مقامقلم  شیرینعبدالصمد 
 بهترین وي آرامگاه مرمر سنگ روي شده تهنوش ادعیه و نستعلیق شیوه مورد عالقه اکبرشاه بود). 396-397: 1380سرمدي،(

 کاري کنده این. است شده نقر در آن نستعلیق شیواي خط همین با الحسنی اسماء نه و نود که باشد می خط اینگونه رونق مثال
  ).29-37: 1354جغتایی، ( باشد می موجود سکندره اگره در اکبر آرامگاه روي بر نیز امروز

 همچون هندي خوشنویسان گاه میان این در. بود هجري یازدهم سدة در ایرانی نویسان ستعلیقن مهاجرت اوج حال، این با
 محمدحسین کشمیري جایگاه مهمی. پرداختند می ایرانی هنروران با رقابت به )ق 1020 وت در سالف( کشمیري محمدحسین

 قلم شد و توسط امپراطور ملقب به لقب زرین دو از بهترین خوشنویسان دربار بوا. داشتدر میان خوشنویسان در دربار اکبر  
 دیگر ازهاي  در حرفهري دیگر از افراد یااین در حالی است که بس ).خانی به نقل از سایت حمیدرضا قلیچ :2010خانی، قلیچ(

 کتابت که يا اندازه تا بود، هم جهانگیر توجه مورد وي. (Malik, 2016: 199)هایی برخوردار نبودند  چنین عناوین و موقعیت
 شد سپرده وي به آن قطعات گردآوري بسیار، گمان به و مريقهجري  1019 در گلشن یا جهانگیري مرقع مقدمۀ

نگار دربار اکبرشاه که کتاب معروف آیین  وزیر و تاریخ علّامیابوالفضل  .)خانی به نقل از سایت حمیدرضا قلیچ :2010خانی، قلیچ(
 محبوب خطاط هروي، میرعلی با را او و ستوده نستعلیق خط در دوایر و مدات تناسب براي را وي ویژه به  اکبري را نگاشته،
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 يها نگاره مطالعه غالبا در دوره معاصر جالب اینکه به رغم اینکه پژوهشگران هنر .)2005عالمی، ( است دانسته همتراز بابریان،
 در خوشنویسی به نسبت نقاشی ،کتاب مذکور در اما دهند می ها ترجیح آن خوشنویسی بررسی بر را گورکانی دوره يها کتاب

  ).1910هفت قلمی، ( است شده ارزیابی فروتر اي مرحله
 صفوي عباس شاه اشارة به قزوینی میرعماد شدن کشته هجري، یازدهم سدة دوم ربع در خوشنویسان مهاجرت عوامل جملۀ از

. کردند مهاجرت ایران از بسیاري میان آن از و شدند دلسرد و منزوي وي شاگردان از بسیاري اصفهان، در میرعماد قتل با. بود
 مهاجرت هند به نیز میرعماد شاگردان از گروهی. بخشید رونق دیار آن در را میر مکتب و کرد کوچ استانبول به عبدي درویش
 جهان، شاه دربار در و کرد مهاجرت هند به نیز میرعماد پیرو و برادرزاده) مريق 1081 وت در سالف(  دیلمی عبدالرشید. کردند
 مند بهره وي تعلیم از نیز شاهی خاندان از ها افرادي آن میان در که کرد بیتتر  را فراوانی شاگردان و یافت اي شایسته جایگاه

 .)120- 122: 1392خانی،  قلیچ) (مريق 1112 وت در سال ف( بیگم النساء زیب شاهزاده و داراشکوه جمله از گشتند،
سیدعلی خان از سوي  .و فرزندش سیدعلی خان نیز تا پایان عمر در شبه قاره هند ماندند) 1064زنده در ( دمقیم تبریزيمحم
نیز از .) ق 1100زنده در ( موسوي ءابوالبقا. زیب گماشته شد و به خطاب جواهررقم سرافراز گردید ورنگاجهان به تعلیم  شاه

ي خطی شبه قاره هند به دست ها ان فارسی سبب شد تا کتابت بسیاري از نسخهگسترش زب. استادان زبردست نستعلیق بود
رام پاندیت، راجا امید  چهمیچندربهان برهمن، راي پریم نات آرام، لچهمن سینگ غیوري، ل: کاتبان هندي انجام پذیرد، مانند

-121: 1392خانی،  قلیچ( ده شده استوانا بسنخچندان به نفاست توجه نشده و تنها به خطی خوب و  ها در این نسخه. سینگ
122(. 

 و زرین يها سکه نمونه، براي( ها سکه جمله از اشیا روي خطاطی براي نستعلیق از ادبی، يها نسخه بر افزون در قلمرو گورکانی
 جدید شیوهاي ران،ای در تبعید از وي بازگشت از پس و همایون دوره در ویژه به. کردند می استفادهنیز ) مهر نام به بابري بزرگ

 (Blair, 2007: 554).آمد پدید خورد، ها می فرمان بر که مهرهایی در نستعلیق در
 

  ضرب سکه
ادامه پیشرفت دوران  را هنر فلزکاري دوره صفویهو باید  اي دیرینه دارد فلزکاري در ایران سابقهو هنر  مواد اولیه سکه فلز است

  . دید ها توان در ساخت سکه میي مورد توجه فلزکاري در این دوران را ها نهیکی از نمو. دانستسلجوقیان و تیموریان 
در آنجا طال، مس و نقره به سکه  اي بود و هر شهر بزرگ داراي ضرابخانه ویژه. شد میسکه در محلی به نام ضرابخانه ضرب 

پس از وي . پرست ضرابخانه بودنوان معیرالملک قرار داشت که مسئول و سرعدر راس ضرابخانه شخصی با  .شد میتبدیل 
: 1388قایینی، (داشت  میه معیرالملک ارسال ان مسئول صحت مسکوکات قرار داشت و گزارشات خود را بباشی به عنو ضراب

ي زیرین که طرح حکاکی شده به صورت معکوس ها ي آماده شده را روي سرسکهها مراحل کار بدین صورت بود که قالب ).74
دادند و با چکش بر روي سکه رویی که بر روي آن هم طرح روي سکه به شکل معکوس  میبود قرار  شده ربر روي آن نق

 :1391طباطبایی، ( سکه و هم نقش پشت سکه ظاهر گردد تیب هم نقش رويتر  زدند که بدین میحکاکی شده بود ضربه 
579.(  

به مناسبت ها نتطال در داد و ستد رواج نداشت و سکه . بود ي صفویان از جنس طال نقره و مسها همانطور که گفته شد سکه
 و اي که در داد سکه. نامیدند میپول طال را اشرافی . شد میفتح و پیروزي و یا عید نوروز و یا به سلطنت رسیدن شاه ضرب 

ارزش کمتري داراي تنوع و  ها در آغاز دوران صفویه با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی سکه. ستد رواج داشت نقره بود
از ي محلی معموال در خارج ها این سکه. روف است از زمان صفویه در جریان بوده استعي مسی که به فلوس مها سکه. بودند

  ).82-85: 1384قایینی، ( محل ضرب ارزش کمتري داشته اند
ي زرین را ها سکه هه اول سلطنت خودداکبر در  .هایی در این فن بود توام با پیشرفت قلمرو گورکانیآغاز فرمانروایی اکبرشاه در 

بندي شد و  بار دیگر سازمانهجري قمري  985دارالضرب در سال . د رواج دادپس از وقفه بیش از یک قرنی بار دیگر در هن
واج یافت و در ر ي مربعیها سکهابتدا . پور سیکري گردید معروف ناظر اصلی دارالضرب فتح خوشنویس و نگارگرعبدالصمد 
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گیري به طرزي مشهود  قالب و خوشنویسی ).756: 1388بلر و بلوم، (شکل داد  اي دایرهي ها د را به سکهال جاي خوعرض دو س
 در ها ضرابخانه. در آمد  میاسال قالببه  ها آن مرور طراحیه و ب ها پدیدار شد سکه  تزیینات گلدار در حاشیهو بهبود یافتند 

چهل و و  ،، چهارده ضرابخانه نقره روپیه)مهر(ي طال ها چهار ضرابخانه سکه رن یازدهماوایل قدر . ده بودندنجاهاي مختلف پراک
  (Richards, 1995: 73).کردند ي مسی ضرب میها دو ضرابخانه سکه

  
  ها  بررسی نمونه

به عبارت دیگر تمرکز بر روي ساختار و یا پژوهش  در اینکه  باید مورد تاکید قرار گیرد این استقبل از آغاز بحث اي که  نکته
یند انتقال نوشته بر آدر طی فرگهگاه از آنجا که  و ها است اي مرسوم آن ها بر زمینه دایره سکهکتیبه بندي خوشنویسی  ترکیب

بهتر  درك براي. خواهیم پرداختکمتر به این ویژگی  ،شود هندسه حروف و کلمات دستخوش دگرگونی می ،فلز قالب و روي
نمونه حاضر نشان  ).1تصویر(به نحو ملموسی صورت پذیرد  هاي منتخب نمونهفرآیند تشریح شود تا  ئه میاي ارا این مساله نمونه

به شکلی و مساحت دایره، دهد که چگونه متنی نسبتا طوالنی، با در نظر گرفتن اندازه قلم و ایجاد تناسب میان آن و متن  می
بندي کامال جاافتاده، چینش کلمات شعر نیز با  آمدن ترکیبکامال مطلوب بر زمینه سکه نقش بسته است و براي بدست 

اینکه براي قرار دادن حروف و کلمات در بسترهاي چندگانه، برخی از حروف به صورت  تر از همه مهم. جابجایی توام بوده است
ترین مولفه در  اسیترین و اس اند و این ویژگی، شاخص مات دیگر بر روي آن سوار شدهاند و حروف و کل کشیده نوشته شده

  .ها خواهیم پرداخت در ادامه به معرفی و بررسی نمونه. هاي بعدي مورد توجه است ها است که در نمونه بندي متن سکه ترکیب

  
  سکه نقره شاه سلطان سلیمان صفوي  -1تصویر 

  (Stuart Poole, 1887: 439) :ماخذ

  
هاي مذکور ارائه  هاي به جا مانده از هریک از فرهنگ ورکانی نمونههاي صفوي و گ سکهمورد نظر هاي  براي درك بهتر ویژگی

بدین منظور به جزییاتی که تا حد ممکن در ارتباط با موضوع اصلی پژوهش یعنی ساختار خط نستعلیق باشد . است شده
که   میمساله مه. جه قرار گیردوبه ترتیب شاهان مورد ت ها سکه سعی شده تا خوشنویسی نستعلیق همچنین. تخواهیم پرداخ

بابر و شاه اسماعیل موسسین هر . است ها باید به آن اشار کرد همزمانی و تطابق زمانی حکمرانی پادشاهان هر یک از سلسله
سب طهماحکمرانی شاه . نشده است اي از خط نستعلیق یافت دام نمونههستند و البته در دوره حکمرانی هیچک ها یک از سلسله

 ؛باشد میمقارنت اکبرشاه گورکانی نیز داراي  باشاه عباس اول  حکومت. ز با حکمرانی بابر و همایون داراي مقارنت استاول نی
 با حکومت شاه جهان قرین بوده است ،دوره حکمرانی شاه صفیو  که شاه عباس با جهانگیر نیز روابطی داشته استضمن این

ها تا حد ممکن بر اساس  نمونه است و نحوه انتخاب آن 5ي انتخابی از هر فرهنگ ها تعداد نمونه ).83-77: 1386غفاري فرد، (
   .سیر تاریخی و توجه به مقاطع مهم بوده است

از ": متن نوشته روي سکه چنین است. این سکه مربوط به دوره حکمرانی شاه عباس اول صفوي و از جنس نقره است :1نمونه 
هاي دوره فرمانروایی این حاکم  این است که سکه نمونه مذکوردلیل ارائه . "د مازندرانبهر خیر این سکه را کلب علی عباس ز
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شاه عباس را فرمانروایی ید دوره بنابر این با. در آن از خط نستعلیق استفاده شده استکه  استیی ها صفوي از نخستین نمونه
با این حال اگرچه در . مورد استفاده قرار گرفته است ها ي نوشتن متن سکهااي دانست که در آن خط نستعلیق بر نخستین دوره

ي آن کمتر از ها شده باشد ولی نمونهشوند که در هر دو طرف آن از خط نستعلیق استفاده  هایی یافت می دوران سکه این
ر گرفته در این نمونه ساختار اصلی روي محور دو کشیده قرا .خطی غیر از نستعلیق باشد هیی است که یک طرف آن بها سکه

نیز به اندازه ریزتر که به محل ضرب سکه اشاره دارد کلمه مازندران . اند ي خالی جاي گرفتهها است و بقیه حروف در قسمت
  .از باال به پایین است ،ترتیب نوشته بر اساس متن .نوشته شده است

  

  
  سکه نقره شاه عباس اول صفوي -2تصویر 

  )https://en.numista.com/catalogue/pieces62385.html ( :ماخذ
  

بگیتی سکه ":این سکه از جنس نقره است و در دوره عباس دوم صفوي ضرب شده و متن روي آن چنین است :2نمونه 
) 5و  3نمونه (ي بعدي ها این سکه بیشتر به منظور مقایسه با نمونه. "صاحبقرانی زد از توفیق حق عباس ثانی ضرب تبریز

اند و  در این نمونه نیز دو حرف کشیده محور اصلی را ایجاد کرده. خواهیم پرداخت ها توضیح آن انتخاب شده که در ادامه به
  .یب نوشتار نیز از باال به پایین استتتر .اند بقیه حروف و کلمات نیز در فضاي خالی قرار داده شده

  

  
  سکه نقره عباس دوم صفوي  -3تصویر 

   (Stuart Poole, 1887: 439) : ماخذ 
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مربوط به دوره حکمرانی عباس دوم صفوي است که متن آن با اندك تفاوتی چنین  3این سکه نیز همچون نمونه  :3نه نمو
 مساله مهم این است که گرچه متن نوشته روي دو. "بگیتی سکه صاحبقرانی زد از توفیق حق عباس ثانی ضرب قندهار ":است

این موضوع از آن جهت حائز . است یندي ایجاد شده ی در ترکیبسکه یکسان است، ولی در میان دو حرف کشیده تغییرات
. تري درآید به شکل مطلوببندي  ترکیبجرح و تعدیلی صورت گرفته تا  ،دهد در نوشته متن سکه میاهمیت است که نشان 

ی صاحبقرانی ، انتخاب شده و نبه جاي نی صاحبقرانی در نمونه پیشین ،کشیده پایین در این سکه از حرف ب در کلمه ضرب
نتیجه این که، هر عبارتی  .ترتیب نوشته در این سکه بر اساس متن از باال به پایین است. در کنار س عباس قرار گرفته است

توان  اي را می بندي بهتر را دارا است؛ همانطور که در این نمونه نسبت به نمونه پیشین چنین تجربه انعطاف الزم براي ترکیب
  .دید

  

  
  سکه نقره عباس دوم صفوي -4تصویر 

  )https://en.numista.com/catalogue/pieces61000.html (  :ماخذ
  

بهر  ":متن روي سکه از این قرار است. مربوط به دوره حکمرانی شاه سلیمان و از جنس نقره استنقره این سکه  :4نمونه 
در این سکه از چهار حرف کشیده . "صفهانتحصیل رضاي مقتداي انس و جان سکه خیرات بر زر زد سلیمان جهان ضرب ا

نیز به قصد ایجاد  انتخاب این نمونه . نه مطلوبی خلق شده استوبندي خوشنویسی نم است و از لحاظ ترکیب استفاده شده
. دقیقا با همین متن نگاشته شده است مربوط به همین شاه صفوي است که 1تصویر . صورت گرفته استاي براي تطبیق  زمینه

بر ، در برخی کلمات جابجایی صورت گرفته و حتی ترتیب کلمات اولبندي، در نمونه  ین حال به اقتضاي زیبایی ترکیببا ا
. تر شده است بندي خوشنویسی صورت گرفته و متناسب جایگزینی با اولویت ترکیب اساس سجع اصلی به هم ریخته است، اما

بندي خوشنویسی وجود دارد که آنچه در زیبایی  ن و تناسب و توالی ترکیببنابر این باید گفت تضادي میان تناسب و توالی مت
  .از باال به پایین است ،ترتیب نوشتار بر اساس متن .بندي خوشنویسی است اهمیت بیشتري دارد ترکیب
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  سکه نقره شاه سلیمان صفوي -5تصویر 

  )https://en.numista.com/catalogue/pieces63950.html ( :ماخذ 
  

یتی سکه صاحبقرانی زد از بگ ":مربوط به دوران حکمرانی طهماسب دوم صفوي و متن آن چنین است این سکه :5مونه ن
اي براي  هاي پیشین و ایجاد زمینه در ارتباط با نمونه .جنس این سکه از نقره است. "توفیق حق طهماسب ثانی ضرب اصفهان

فقط است و  )4و  3تصاویر (متن سکه شاه عباس دوم دقیقا برگرفته از  گفت که در درجه اول متن سجع بایدبررسی تطبیقی، 
بر این اساس هم وزن سجع دچار اشکال شده و هم تفاوت هندسی کلمات . کلمه طهماسب جایگزین کلمه عباس شده است

  .عباس و طهماسب باعث عدم جاافتادگی حروف جدید در این سکه شده است

  
  صفوي مسب دوطهماسکه نقره  -6تصویر 

  (Barakat, 2004: 15)  :ماخذ
  

 و جنس آن از طال "الهی ضرب اسیر اهللا اکبر اسفندارمز"و متن آن  شاه گورکانیدوره حکمرانی اکبراین سکه مربوط  :6نمونه 
ي بند است ترکیب) قمري 1008الهی مقارن با  45(ي پایانی حکومت اکبر ها با توجه به این که این سکه مربوط به سال .است

به شکلی دو پهلو  "اهللا اکبر" عبارت .دو کشیده قرار گرفته استبندي بر روي  ترکیبمحور . فتاده استامطلوب و جاآن کامال 
 پشت سکه وال درمي که معتوان گفت هم شعار می. اي به نام پادشاه هم به عنوان شعاري مذهبی است و هم به عنوان اشاره

و زمان آن ) اسیر(و هم محل ضرب ) نام پادشاه اکبر(شود  میکه معموال روي سکه نوشته  ، هم متنی)اهللا اکبر( شود نوشته می
ي صفوي ها هاي سکه اند، اما با این حال باز هم متن به نسبت سجع به طور یکجا در روي سکه گرد آمده) اسفندارمز الهی(

این مساله را در . شده است نوشتهز بر روي سکه هاي صفوي، متن از باال به پایین و محل ضرب نی همچون سکه .تر است کوتاه
  .توان سراغ گرفت هاي بعدي کمتر می نمونه
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  اکبرشاه ) مهر(سکه طال  -7تصویر 

  (Lane-Poole,1892:574) : ماخذ
  

اله آباد ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا ضرب "ان و متن آن هج حکمرانی شاه زمان نقرهاین تصویر مربوط به پشت سکه  :7نمونه 
محور  .شده است ارائهسکه در ردیف سوم جدول شماره یک و سکه مربوط به شاه جهان همین روي تصویر  .است "آذرماه الهی

بر خالف  .داراي کیفیت کاملی است خوشنویسیبندي  از لحاظ ترکیبمتن بر اساس سه کشیده مرتب شده و نوشته افقی 
  .ه نگاشته شده استنمونه پیشین، زمان و مکان ضرب در پشت سک

  

  
   جهان سکه نقره شاه -8تصویر 

  (Lane-Poole,1892:597) : ماخذ
  

جلوس میمنت مانوس ضرب 12سنه  "زیب و با متن  حکمرانی اورنگ زمان نقرهاین تصویر مربوط به پشت سکه  :8نمونه 
، در حالی اند محور یک کشیده اصلی قرار گرفتهباال است و حروف بر پایین به ترتیب نوشتار از  .است "دارالخالفه شاه جهان آباد

چنین متنی، از این دوران به بعد، متن مرسوم پشت . تر کند بندي را منسجم توانست ترکیب که وجود حداقل دو کشیده می
  .هایی از آن را خواهیم دید هاي گورکانی شده است که در دو تصویر بعدي نمونه سکه

  

  
   زیب سکه نقره اورنگ -9تصویر 

  (Lane-Poole,1892:603) : ماخذ
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و از  "جلوس میمنت مانوس ضرب سورت 2سنه "سیر و با متن  این تصویر مربوط به پشت سکه دوره حکمرانی فرخ :9نمونه 

بندي بر محور دو کشیده است، اما کلمات به  با اینکه ترکیب. بندي این نوشته نیز از پایین به باال است ترکیب. استجنس نقره 
  . فته انداند و با فاصله از هم قرار گر تی چینش نشدهدرس

  

  
   سکه نقره فرخ سیر -10تصویر 

  )http://picclick.ca/india-Mughal-Farrukhsiyar-1713-19-ar-rupee-ah1125-2-surat-152343767438.html ( :ماخذ
  

و  سکه در آفاق زد چون مهر " روي ارشاه با متنمربوط به حکمرانی جهاند نقرهروي سکه پشت و  این نمونه مربوط به :10نمونه
توانست  می ها در حالی که فضاي میان کشیده. در این سکه نیز نوشته از پایین به باال است. است "جهاندارشاهغازي ماه ابوالفتح 

بندي  ترکیب ، اما چینش حروف بر اساس متن سجع در اولویت قرار گرفته وبه کار گرفته شودبراي جاگذاري حروف مشابه 
متن پشت سکه هم که از دوران پیش بدون تغییر و اصالح باقی مانده، داراي دو کشیده نامتقارن  .مطلوبی به دست نیامده است

  .گسیخته به نظر آیند و به شکل مطلوبی چینش نشوند است که موجب شده کلمات ازهم
  

  
   سکه نقره جهاندارشاه -11تصویر 

  )https://en.wikipedia.org/wiki/Jahandar_Shah ( :ماخذ
  

  
هاي صفوي و گورکانی فراهم  هاي سکه تري نسبت به ویژگی ارائه شده تا درك ملموس 1توضیحات تکمیلی در جدول شماره 

  .گردد
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  هاي صفوي و گورکانی ساختار نستعلیق سکه: 1جدول 

  شرح  تصویر سکه  پادشاه  شرح   سکه و متنتصویر   پادشاه
عبا
  س 

  
  
  
  

  
ه شاه والیت عباس ضرب بند

  اردو
  :ماخذ 

(https://en.numista.com/ca
talogue/pieces62384.htm) 

 هاي صفوي نخستین نمونه از سکه
به خط نستعلیق مربوط به شاه 

از آنجا که اکبرشاه . عباس است
گورکانی بیش از سه دهه زودتر از 
وي بر تخت نشست، و با توجه به 

ت توان گف هاي موجود، می نمونه
آغاز ضرب سکه با خط نستعلیق و 
تکامل اولیه آن در قلمرو گورکانی 

در حالی که در  .بوده است
هنوز  صفوي هاي این دوره نمونه

  .تکامل صورت نگرفته است

اکبر
  شاه 

 
اهللا اکبر اسفندارمز الهی 

  :ماخذ ضرب اسیر
  (Lane-

Poole,1892:574)  

اي که  با توجه به عالقه
یق اکبرشاه به خط نستعل

داشته و نیز حضور 
اي  خوشنویسان برجسته
توان  همچون عبدالصمد می

چنین استنباط کرد که تا 
قبل از حکمرانی شاه عباس 

بندي نستعلیق در  ترکیب
 در قلمرو مغوالن هند ها سکه

به حدي از پختگی و کمال 
  .رسیده است

  صفی 

  
هست از جان غالم شاه صفی 

  ضرب تبریز
 :ماخذ

(https://en.numista.com/ca
talogue/pieces62430.html

)  

ضخامت زیاد حروف مانع از 
جاافتادن مطلوب کلمات در زمینه 

بندي  ترکیب. اي شده است دایره
  . هنوز جا نیفتاده است

جهان
گیر
    شاه 

در آگره یافت روي زر زیور 
   از جهانگیرشاه شاه اکبر

  :ماخذ
  (Lane-

Poole,1892:582)  

ن و ادامه دستاوردهاي پیشی
متن از . بندي مطلوب ترکیب

  .پایین به باال

سلیم
  ان 

  
بهر تحصیل رضاي مقتداي انس 

و جان سکه خیرات بر زر زد 
  سلیمان جهان ضرب اصفهان

 :ماخذ
(Stuart Poole, 1887: 439)  

بندي با چهار کشیده و  ترکیب
گیري حروف بر اساس  جاي

کلمات و نه توالی  چینش مطلوب
ه پایین نوشته متن از باال ب. متن

اندازه قلم به چینش . شده است
مطلوب حروف یاري العاده  فوق

  .رسانده است

شاه 
  جهان 

  
صاحب قران ثانی 

الدین محمد پادشاه  شهاب
  غازي
  :ماخذ

  (Lane-
Poole,1892:597)  

. ادامه دستاوردهاي پیشین
بر . ن از پایین به باالمت

ي صفوي محل اه خالف سکه
ه ضرب در روي سکه نوشت

  .نشده است

سلطا
ن 

حس
    ین 

گشت صاحب سکه از توفیق رب 
المشرقین در جهان کلب 

امیرالمومنین سلطان حسین 
  ضرب اصفهان

  )144: 1388قایینی، : (ماخذ

بندي  ترکیب. متن از باال به پایین
روي سه کشیده اصلی جاي گرفته 

  .است

اورن
گ 

  زیب 
  

سکه زد در جهان چو بدر 
لم عازیب  اورنگمنیر شاه 

   گیر
  :ماخذ

  (Lane-
Poole,1892:603)  

  

 .متن از پایین به باال
هاي کامل  بندي ترکیب

. پیشین مشاهده نمی شود
ضخامت اندازه نوشتار کمتر 

  .از حد تناسب آن است
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عبا
س 
    سوم

فیق الهی در سکه بر زر زد به تو
جهان ظل حق عباس ثالث ثانی 

  صاحبقران
  :ماخذ 

(Stuart Poole, 1887: 447) 

بر اساس سه  بندي مطلوب ترکیب
گرچه هندسه کلمات  ؛کشیده

متن از باال به . نامطلوب است
  .پایین

فرخ 
  سیر
  

  
سکه زد از فضل حق بر 
سیم و زر پادشاه بحرو بر 

  :ماخذ فرخ سیر
(Lane-

Poole,1892:611)  

. بندي گسیختگی در ترکیب
هاي  از دست رفتن سنت

انتخاب  معد. پیشین
متن از . هاي مناسب کشیده

  پایین به باال

  
  :اشتراك هوجو

. هاي کلی و مشترکی در هر کدام از آن ها یافت توان شاخصه هاي صفوي و گورکانی می هاي ارائه شده از سکه با توجه به نمونه
هر دو  از آنجا که عنصر اصلی تشکیل دهنده ساختار نیز اساس در حروف و کلمات دارد، باید به این مساله اشاره کرد که در

بوده در متن نوشته شده و مکان و یا زمان ضرب سکه نیز در هایی که در بردارنده نام حکمرانان  فرهنگ مزبور عبارات و سجع
بندي  پذیري آن ها در نوع ترکیب ست که اندازه عبارات و یا انعطافاین موضوع از آن جهت حائز اهمیت ا. آن قید شده است

اي شکل صفوي و گورکانی را رقم زده، استفاده از دو و یا  هاي دایره مدتا وجه اشتراك همه سکهبا این حال آنچه ع. نقش دارد
ها را  گیري تفاوت قیه حروف در میان آن ها بوده است؛ با این حال کیفیت این امر شکلسه کشیده در محور افقی و قرار دادن ب

  .موجب شده است
  

هایی که  روي سکه و به طور مرسوم در انتهاي قسمت پایینی آن بعد از سجع در سکه هاي صفوي مکان ضرب در :وجوه افتراق
هاي گورکانی محل ضرب در پشت سکه نوشته شده  در حالی که در نمونه. کمران بوده نوشته شده استحمربوط به پادشاه 

حمد رسول اهللا و علی ولی اهللا هاي صفوي رسم معمول نوشتن شعارهاي مذهبی همچون ال اله اال اهللا م با این که در سکه. است
هاي متوالی حکومت  کم عبارت دیگري که اشاره به سال در پشت سکه تا پایان این دوران باقی ماند، اما در قلمرو گورکانی کم

بنابراین باید گفت که در سکه هاي صفوي غالبا هم متن سجع . داشت جایگزین شد "...سنه جلوس میمنت"پادشاه با عبارت 
شده، در حالی که در سکه هاي گورکانی، روي  تر بوده و هم محل ضرب در قسمت انتهایی آن قید می ه پادشاه طوالنیمربوط ب

و اختصاص یافته،  "سکه زدن"که البته آن هم به مرور به سمت مفهوم یکنواخت سکه فقط به سجع پادشاه اختصاص داشته 
اراي اهمیت است که در این موضوع از این جهت د. ه استشد در پشت سکه نیز مکان ضرب و سالشمار جلوس قید می

هاي  عالوه بر این در سکه. ها غالبا متغیر بوده و قید مکان ضرب نیز معموال باعث اطناب آن شده است سجعهاي صفوي  سکه
. اال نوشته شده استها از پایین به ب هاي گورکانی، متن روي سکه به پایین نوشته شده، اما در سکه صفوي معموال متن از باال

هاي  هاي سکه بندي بندي شده، در حالی که ترکیب گسیختگی ترکیب کم منجر به ازهم هاي گورکانی کم موارد ذکر شده در سکه
هاي صفوي، حتی توالی  بندي سکه مساله دیگر این که براي حفظ ترکیب. اند صفوي ویژگی ساختاري اصلی خود را حفظ کرده

  .بندي مرسوم جابجا شده است ن رفته و به نفع ترکیبچینش حروف شعر، از بی
  

      گیري بحث و نتیجه
 عالقه وي به خطحکمرانی شاه عباس، و نیز یش از پاکبرشاه سه دهه  آغاز فرمانرواییبا توجه به  وبر اساس شواهد ارائه شده 

، به ها ان مسئول دارالضرب و به گواه نمونهبه عنوهنرمندان خوشنویس ایرانی از قبیل عبدالصمد  به کمار گماشتن نستعلیق و
و یا حداقل زودتر  ؛عنوان خط اصلی ضرب سکه مورد استفاده قرار گرفته هخط نستعلیق زودتر از دربار صفوي ب که رسد می رنظ

ادوار بعدي زیباي اي ه با این حال نمونه. را به خود گرفته استاي شکل  هاي دایره بندي متناسب با سکه از دوره صفوي ترکیب
الگوي غالب به عنوان و  ، پاالیش گردیدهپرداخت شدهه بهترین شکل ببه ایران راه یافته، دهد که این شیوه  نشان میایران، 
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دچار و با آغاز فترت این سلسله زیب  در حالی که این الگو در قلمرو گورکانی، به خصوص پس از اورنگ. درآمده است
خود را  قوامران همچنان اسلوب خود را حفظ نمود و حتی در دوره پادشاهان اسمی صفوي نیز ، در قلمرو ایگسیختگی شد ازهم

اگرچه قالب مذکور در قلمرو گورکانی به نسبت قلمرو صفوي بسیار زود شکل  توان چنین بیان کرد که می .از دست نداد
کم به عنوان قالب مرسوم درآمد و  ان کمدر قلمرو ایر و پذیرفت، اما پس از ضعف این سلسله قالب خود را از دست داد

به هر ترتیب همانگونه که در مقدمه ذکر  .بندي آن چنان مقبول افتاد که حتی بر توالی چینش متنی نیز ارجحیت یافت ترکیب
رزشمند از که البته فراهم کردن تصاویر ا ،اند دادهدر دستور کار قرار را ها  ها ارائه اطالعات کلی از سکه اکثر پژوهش گردید،

با این حال . شود ها می هاي مفصل در ارتباط با آن ساز تحلیل بخشد و زمینه ها ارزش و اعتباري ویژه می ها به برخی از آن سکه
که تا کنون مورد مورد بررسی قرار داده  از منظر ساختاريرا نگرانه خوشنویسی نستعلیق  پژوهش حاضر به شکل تفصیلی و جزء

  .ستاقرار نگرفته  هتوج
هاي ارزشمند  ها در مطالعات تاریخی و هنري است، در حالی که این گنجینه آنچه ذکر شد، حاکی از نقش و اهمیت سکه

توانند به عنوان ابزاري مهم در ارتباط با سایر ابعاد فرهنگی از جمله تاریخ اجتماعی و اقتصادي نیز مورد توجه قرار گیرند و  می
هاي یاد شده با دولت  زمانی امپراطوري با توجه به هم. العات ارزشمندي براي تحلیل ارائه دهندبه پژوهشگران و اندیشمندان اط

هاي  ساز تحلیل تواند زمینه هاي مزبور با این دولت نیز می هاي هر یک از فرهنگ هاي تطبیقی سکه مقتدر عثمانی بررسی
  .شناسی باشد سودمندي در راستاي ارتقاي دانش هنري خوشنویسی و سکه
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