
  

  

  

  

  

  ،ي خوشنويسيها گيري سبك ها در شكل نظرية تأثير لهجه

   هندةقار كالبدشناسي تطبيقي خط نستعليق در ايران و شبه
 

  حسين ذكرگواميردكتر 

   كواالالمپورالمللي اسالمي استاد هنرهاي اسالمي دانشگاه بين

  

  

 به لحاظ هم( بررسي تطبيقي گويش و خط در دو زبان فارسي و اردو ،موضوع اين مقاله

ي ها نگارنده بر اين عقيده است كه تفاوت. است) آواشناسي و هم از جهت كالبدشناسي نوشتاري

ارتباط دارد، و ) ها لهجه(با شيوة اداي كلمات » اردو«و » فارسي«ظاهري موجود ميان نستعليق 

ن ديگر مطالب به سخ.  و مستندات ديگر به اثبات رساندها كوشيده تا اين نظرية نوين را با آزمايش

در .  استشكل و آوا در زمينة ارتباط ١اي  رشته-مندرج در اين مقاله نوعي بررسي تطبيقي ميان

در مرحلة اول به آوانگاري تطبيقي اين ابيات . ايم همين راستا چند بيت از اشعار فارسي را برگزيده

. روي نموديم) طخ(ايم و در مرحلة بعد به شكل كلمات و حروف  در فارسي و اردو پرداخته

يك بار آن بيت به شيوة نستعليق ايراني نوشته شد، و بار ديگر . بيتي از حافظ شيرازي را برگزيديم

) شكافيو كالبد(آنگاه به كالبدشناسي . دآمبه رشتة تحرير در) اردو(به قاره به سبك نستعليق ش

ها را مورد  هاي اين نوشته  و شكستگيها ها، كشش ها، نرمي تطبيقي آن دو شيوه پرداختيم و تيزي
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 ساختارها و :ايم كه در نهايت در به اثبات رساندن اين نظريه كوشيده. اي قرار داديم بررسي مقايسه

  .گشايند مي) خط و خوشنويسي(هاي نوشتاري  راه خود را در جلوه) ها لهجه(ي گفتاري ها قالب

   هندةقار اشتراك فرهنگي ايران و شبه

 ايران و هند اتصال و ة تاريخ به اندازة كرد كه هيچ دو ملتي در عرصتوان ادعا ت ميئبه جر

براي درك قدمت ارتباط ميان اين دو قوم كافي است به . اند اشتراك و همدلي و الفت نداشته

تاريخ همزيستي آرياييان نظر افكنيم و به كتب و مقاالتي كه در مورد قرابت ميان زبان و مضامين 

  . است مراجعه كنيم٢او وداه) انيان باستانكتاب ديني اير(اوستا 

 دين دبيرهنفس اين واقعيت كه محققان براي دست يافتن به مضامين اوستا، و خواندن خط   

اند، و اينكه اشتراكات بسياري ميان مضامين اين   بهره جسته٣ديواناگري و خط  سانسكريت زباناز

د از يگانگي و اتصال كهن اين اقوام هاي ذكر شده در آنها وجود دارد خو دو كتاب و شخصيت

  .كند حكايت مي

هاي كهن در ارتباطات   منحصر به پيش از اسالم نيست بلكه الفت، اين اشتراكةمحدود  

عمق و وسعت تأثيرات ايرانيان مسلمان بر فرهنگ و . تر گرديد  دوران اسالمي مستحكمةگسترد

 اسالم ،و مستندات موجود، مسلمانان هند محققين ةحدي است كه به شهادت هم قاره به تمدن شبه

اگر اين مستندات . را از طريق ايرانيان شناختند و اسالم مردم اين ديار، اسالمي ايراني است

 النكا، نپال و شامل كشورهاي هند، پاكستان، بنگالدش، سري(قاره  تاريخي را در كنار مسلمين شبه

 ،دهد رين جمعيت اسالمي جهان را تشكيل ميت  ميليون نفر بزرگ٢٥٠ دكه با جمعيتي حدو) ...

  .شود  اهميت اين تأثير فرهنگي بيش از پيش آشكار مي،قرار دهيم

  

  قاره گسترش فرهنگ اسالمي ايران در شبه

 اين منطقه را در ،)خصوصاً كشورهاي هند و پاكستان(قاره  شمار منابع هنر اسالمي شبه تعداد بي

 هنرهاي اسالمي، خصوصاً ةاولين آثار ارزند. دهد المي قرار ميهاي هنر اس ترين گنجينه غنية مرتب

جاي   عظيم و زيباي بهةاز ابني. شود مي) م١١٩٢ -١٥٢٦(» عهد سلطنت دهلي«هنر خط مربوط به 

  .توان به قدرت سياسي و روح فرهنگي اين سالطين پي برد مانده از اين عهد مي
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 هنديان از در دوستي درآمدند و منشاء  ولي با،االصل نبودند سالطين دهلي گرچه هندي  

 مجاز بودند ،حكام هندي، با اثبات وفاداري خود به سلطنت وقت. فرهنگي گشتندة خدمات ارزند

 نبرد با حيوانات كه اكثراً ريشه در فرهنگ  وها و تفريحات درباري چون شكار يتدر فعال

ه زبان فارسي گرايش يافتند، بدان رفته گروه كثيري از هندوها ب رفته. راچپوت داشت شركت كنند

ي نخستين ها سخن گفتند و از آداب و رسوم غني ايراني تأثيرها پذيرفتند و بدين ترتيب گام

  .آميزش فرهنگي برداشته شد

آرايي و  خصوص هنر خطاطي و كتاب ه ب،به دنبال اين امتزاج و آميزش، شعر، ادب و هنر  

 ،حد وااليي از زيبايي و ظرافت رسيده بود   به مصر ميالدي در ايران و١٣در قرن  كه ،تذهيب

  .توسط سالطين مسلمان به هندوستان وارد گشت

توان  ميبه اوج خود رسيد و ) م١٥٢٦ -١٨٥٧(وران مغول تاين هنر در عهد حكومت امپرا  

  .را مشاهده نمودتأثيرات وسيع و عميق هنر ايراني در اين دوره 

ابر، كه از نوادگان تيمور و چنگيز بود، با شكست دادن  ظهيرالدين محمد بم١٥٢٦در سال   

ها بر تخت نشست و حكومت  و سپس مغلوب كردن راجپوت) از سالطين دهلي(ابراهيم لودي 

بابر به هنگام مرگش حكومتي را زير سلطه داشت كه از سوي مشرق تا . مغوليه هند را بنياد نهاد

  . بنگال گسترده بودبدخشان و كابل و از آنجا تا پنجاب و مرزهاي

 ةهمايون روحي.  بر تخت نشستم١٥٣٠به سال پس از مرگ پدر فرزند بابر، همايون،   

شجاعت و قدرت زمامداري پدر را نداشت و به همين لحاظ در اندك مدتي بخش مهمي از 

 از سرداران(وري عظيمي را كه بابر بنياد نهاده بود، در اثر يورش و تهديد شير شاه سوري تامپرا

همايون چنان از جانب شير شاه تحت فشار قرار . ، از دست داد)افغاني و وارثين سلطنت دهلي

. به ايران گريخت و به دربار شاه طهماسب صفوي پناهنده شدم ١٥٤٤ سال درگرفت كه به ناچار 

 كه اددشاه ايران از همايون به گرمي استقبال كرد، او را در دربار خود با احترام پذيرا شد، و وعده 

  .گيري قدرت از دست رفته، وي را ياري نمايد در بازپس

 دوران ةنطف. هاي عظيمي باشد كرد كه اين شكست، بارور موفقيت كس تصور نمي هيچ  

  : جا منعقد گرديد، كه ند در همين هو هنر طاليي فرهنگ
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  رحمت گشايد در ديگري ز    ت دريــخدا گر ببندد زحكم

مامداري، هنردوست و صاحب ذوق بود، در دربار صفوي رغم ضعف در ز همايون كه علي  

اشتياق او چنان عميق .  هنر و فرهنگ ميزبانش گرديدةبا هنرهاي ايران آشنا شد و شديداً دلباخت

ار ايران حاكميت هندوستان را  كه توانست به كمك دربم١٥٥٤سال در بود كه ده سال بعد، يعني 

 به اسامي ميرسيدعلي و عبدالصمد از دربار ايران به همراه پس گيرد، دو هنرمند نامي ايراني راباز

 نگارگري و ةهاي هنري ايران در زمين ها و پيشرفت بدين ترتيب آخرين يافته. خود به هند برد

  . هنر و فرهنگ بودةاين آغاز يك شكوفايي عظيم در عرص. خوشنويسي به هندوستان وارد شد

دست تقدير كاشته بود  ناخواسته و به) م١٥٣٠ -١٥٥٦(بذري كه نصيرالدين محمد همايون   

وران بعدي مغول آبياري شد و درخت تنومند تو امپرا) م١٥٥٦ -١٦٠٥(در عهد فرزند او اكبر كبير 

   .و باطراوت هنر اسالمي هند را به بار آورد

  

  هنر خطاطي اسالمي

 شده است، يكي هنر خط در هر يك از ادوار حكومت مسلمين در هند در دو وادي عمده متجلي

  .شيخطاطي نگار و ديگري خطاطي بنايي

عنوان نمايشي از قدرت سياسي مسلمين   خط، كه در ضمن بهة نخستين آثار برجست:خطاطي بنايي

  .خورد  ابنيه به چشم ميةبرداري تبليغاتي و مذهبي بوده، آثاري است كه بر پيكر نيز مورد بهره

وفور سنگ در اين منطقه از . ي برخوردار استقاره از اهميت خاص خطاطي بنايي در شبه  

 كه امرا و سالطين، همواره به شديك سو، و تغيير ميزان حرارت و رطوبت از سوي ديگر، باعث 

اين آثار از چند . كت و عظمتشان، همت گمارندوعنوان يادگار ش  سنگي عظيم، بهةساخت ابني

  .ندا ز اهميتيجنبه حا

 بنا و نام كاتب ذكر گرديده ةدهند ها، تاريخ بنا و گاه نام سفارش ه در برخي موارد در اين نوشت-١

  .ندا عنوان اسناد تاريخي حايز اهميت لذا اين آثار به. است

 مذهبي و ادبي داللت ة وجود آيات قرآن و احاديث نبوي، اشعار و مضامين فارسي بر جنب-٢

  .كند مي
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ينات معابد هندويي ئكه قبالً در تز(اري هاي حج تجربه  گماردن استعداد هنرمندان بومي با-٣

هاي  اين شيوه. هاي متنوع و بديعي در خطاطي بنايي گرديد موجب ظهور شيوه) رفته كار مي به

ي ها  ويژگي و ذوقةكنند تري كه منعكس خطاطي بنايي، هنر خط را به مراحل پيچيده

  .اي هند است، ارتقاء بخشيد شناختي خاص قومي و منطقه زيبايي

متفاوت بودن . قاره مشاهده كنيد هايي را از خطاطي بنايي شبه  نمونه٣ و ٢، ١ تصاوير در  

 متفاوت و شاخص چيزي نيست ةعلت بروز اين شيو. سبك خط در همان نگاه اول آشكار است

توان فرزندي دورگه دانست از   اين سبك نوين را مي،به بيان ساده. مگر آميختگي دو فرهنگ

  ! و مادري هندو و هندي،انيپدري مسلمان و اير

 اما پس از به قدرت رسيدن حكام مغول و ؛سبك خطاطي بنايي در آغاز، كوفي و نسخ بود  

رفته رفته خط ) پس از ورود مير سيدعلي و عبدالصمد(تأثير وسيع و عميق فرهنگ و هنر ايران 

مالً رنگ و بوي مرز  كا خطاطي بنايي هنديةهاي عمد شيوه. ثلث و نستعليق نيز بر آن افزوده شد

   .و بوم خود را دارند

  ... وها  فرمان، مرقعات)ها هها، دواوين شعر، تفاسير، تذكر قرآن(خطي هاي  ه نسخ:خطوط نگارشي

گونه خطوط نسبت به خطوط بنايي  اين. دهند حجم عظيمي از ميراث اسالمي هند را تشكيل مي

همين . شوند در مقياس بيشتري توليد ميتر بوده و در زماني كوتاه و فضايي محدودتر  كوچك

كند تا حدي كه گاه سبك نگارش و تأمل در  تر مي تر و حسي  خطوط نگارشي را فرديها ويژگي

شي از جهات زير حائز خطوط نگار. تواند در شناسايي هنرمند خطاط راهگشا باشد جزئيات مي

  :اهميت هستند

  .باشد ميهند اي از تاريخ   و ارزنده حاوي اطالعات گسترده-١

 به فراگير بودن اين - حتي در نگارش كتب مقدس هندويي- استفاده از خط و زبان فارسي-٢

  ).٤تصوير  (زبان و خط در هند اشاره دارد

روحيات و ة كنندبازگو   و مرقعات،يهاي مذهب كار رفته در آثاري چون نسخه ه نوع تزئينات ب-٣

  .ار استدهندگان آث  هنري هنرمندان و سفارشةذائق



 

  

215   ...قي خط نستعليق كالبدشناسي تطبي هاي خوشنويسي، گيري سبك ها در شكل نظرية تأثير لهجه

از )  ... اردو هندي و، تركي، فارسي،عربي(هاي استفاده شده در نوشتن اين آثار   نسبت زبان-٤

  .كند ها حكايت مي نسبت رواج هر يك از زبان

  

  اردو زبان ادب و عرفان

 و هاتوان آميزش هندو را مي  آنةاردو زباني است كه از اختالط چند زبان پديد آمده است و ريش

گفتيم فرهنگ هند بيشترين تأثير را از ايرانيان پذيرفته، همين است كه كلمات . انست دانمسلمان

 تركان و تحت تأثير ةاما ايرانيان خود مدتي زير سلط. خورد فارسي بسياري در اردو به چشم مي

 اصلي كه فارسي ةجيب نيست كه الفاظ تركي و عربي نيز در كنار پيكرعاند و لذا  اعراب بوده

  .شود ده بوده، دي

از عهد سلطنت دهلي ). دهخدا(رگاه و سپاه است كمعني لش لفظ اردو در اصل تركي و به  

از فارس و ( مسلمانان ةسرزمين هند زير سلط) م١٨قرن ( انگلستان ةتا آغاز سلط) م١٢قرن (

عجوني گفتند، بنا بر نياز، م زبان ايرانيان و تركان و هندياني كه در اردو با هم سخن مي.  بود)ترك

 فرهنگي غني ةعلت قدمت و قدرت و پشتوان ها كه البته فارسي در اين ميان به  اين زبانةبود از هم

اين زمان، فارسي به زبان رسمي دربار و زبان اهل علم تبديل شده بود؛  در .حكم محور را داشت

 مشتق ،كريت و آن هم از سانس،٤ هندي بود كه از زبان پراكريتزبانولي زبان رايج مردم همان 

  . نضج گرفتهزبان فارسي با اين زبان آميخت و زبان اردو رفته رفت. بوده است

. زودي مقبوليت عام يافت  هن لحاظ بيم و به ه،الواقع يك زبان چند فرهنگي است اردو في  

سلمانان هند براي فارسي ارزش و منزلت خاصي قائل بودند و اين زبان را از با اين وصف م

 وجه ادبي و خصوصاً. شناختند شعراي بزرگي چون سعدي و حافظ به نيكي ميطريق اشعار 

 ،شود شان محسوب مي  كه هنر موسيقي جزء الينفك هنر كهن،موسيقايي زبان فارسي براي هنديان

  .بسيار مهم و مورد توجه بود

 و آمد چرا كه از قدمت شمار مي  بهرسينسبت به فام  زباني دست دو،ها زبان اردو تا مدت  

با گذشت زمان، استعمال اردو مقبوليت بيشتري يافت و ليكن . غناي كالم فارسي برخوردار نبود

ترين شعر اردو كه  قديمي. ديري نپائيد كه اين زبان راه خود را به وادي ادبيات و شعر گشود
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 خسرو دهلوي،اين اشعار توسط امير. گردد باز مي ميالدي ١٣به قرن است، دست ما رسيده  به

  . است سروده شده) م١٣٢٥توفي به سال م(اعر پارسي سراي هندي ش

 نيز گسترش يافت و شعر و ادبيات اردو در دو ايالت جنوبي هند  هندزبان اردو در جنوب  

يكي از شعراي بنام اين خطه، محمدقلي قطب . سزايي كرد ه رشد ب٦ و بيجاپور٥ي گلكندهها به نام

 سال ٣٠به مدت ) امپراطور پرقدرت مغول هند( با اكبر كبير زمان بود كه هم) م١٥٦٥ -١٦١١(شاه 

 خ خطي مورةاساس يك نسخ بر١٩٤٠ليات اشعار او كه در سال ك. كرد در گلكنده سلطنت مي

 اين زبان يتوان با آن ارتقا اثري است كه مي ، در حيدرآباد دكن به چاپ رسيد،م١٦١٦/ ق١٠٢٥

  ٧.عنوان زباني اديبانه و غني سنجيد  به،را

جدا از اين جايگاه ي تصوف و عرفان هند نيز جايگاهي خاص دارد كه البته داردو در وا  

. ها و عرفاي هند نيز زبان اردو را براي ارتباط با عامه برگزيدند صوفي. منزلت ادبي آن نيست

 به فارسي به هو مرشدشان بود كه اغلب تقريرات پير ،ي خود راها  كتابنبزرگااين  كثرگرچه ا

مردم ة عام ارتباط باة سرودند، ليكن واسط ند و اغلب به فارسي شعر ميدآور  تحرير در ميةترش

  . فارسي باشدهتوانست نمي

خاك متولد شده بود و آب و  بطن همان درچه باشد اردو هر. تر بود دو مؤثرتر و عامه فهمار  

رتيب اردو جاي خود را  بدين ت٨.توانست جاي يك زبان بومي را بگيرد فارسي هر قدر عزيز، نمي

  .قاره باز كرد عنوان زبان اغلب مسلمين در وادي ادبيات و دين، در فرهنگ شبه به

  

  آواهاي خاص زبان اردو

دين و ايرانيان با پذيرفتن دين اسالم، خط و الفباي دين نوين را پذيرفتند و جايگزين خط پهلوي 

ها كردن كل زبان و فرهنگ گذشته نبود، بلكه معناي ر اما اين جايگزيني به. دبيره اوستايي نمودند

، )p( پ رغم تغيير خط، ايرانيان آواهاي خاص خود نظير به. در اين ميان آميزشي صورت گرفت

  .را در الفباي عربي وارد ساختند) g(و گ ) ž(، ژ )č(چ 

ه آنهايي ك(مسلمانان هند . گيري زبان و خط اردو شاهد هستيم سير مشابهي را نيز در شكل  

) ه بودندبه اسالم مشرف شد ... طي قرون متمادي در ارتباط با مسلمين، ازدواج با آنها و
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عنوان خط و  شد، به نوشته مي ٩توانستند زبان هندي و سانسكريت را كه به خط ديواناگري نمي

  ١٠.زبان معرف هويتشان بپذيرند

بايست هويت خط اين زبان   ميانس با ايرانيان و زبان فارسي كه به تولد زبان اردو انجاميد،  

 حرف و آواي خاص ٤خط عربي به انضمام (طبعاً خط فارسي . كرد اختالطي را نيز مشخص مي

جمع (اما حتي الفباي فارسي .  نگارشي زبان اردو برگزيده شدةعنوان واسط به) زبان فارسي

هاي موجود برآورده قادر نبود نياز كامل اردو را از جهت آوا) آواهاي موجود در عربي و فارسي

با تغيير زبان، . ها و آواهايي بود كه به سانسكريت تعلق داشت زبان بومي هند مملو از تلفظ. سازد

بايست خود را با  خط نوين مي.  هنوز باقي بودها صورت كلمات تغيير يافته بود، اما مشكل گويش

گيري از الفباي  انيان در بهرهتنها راه همان بود كه اير. ساخت نيازهاي ملموس جامعه سازگار مي

ي كالبدشناختي خط فارسي، كه ها چاره در جعل حروفي نوين بود؛ حروفي با ويژگي! عربي يافتند

  : اند حروف زير از آن جمله. ضمن حفظ هماهنگي بصري معرف اصوات خاص زبان هندي باشد

  

به تصوير . (آوريم معناي آن مياي به همراه   نمونه،براي آشنايي بيشتر براي هر يك از آواهاي فوق

  ). مراجعه كنيد١

  

  نگارش و گويش در مشرق زمين

اين مقام و منزلت منحصر به خطاطي اسالمي . خط و خوشنويسي در شرق جايگاهي خاص دارد

. عنوان يك هنر واال از ديرباز در شرق دور، خصوصاً چين، مورد توجه بوده است نيست، بلكه به

 محك شخصيت افراد، مورد ةعنوان يك هنر، بلكه به مثاب  نه تنها بهخط و خوشنويسي در چين

 تربيتي بنيادي از دوران ةعنوان يك پديد رو آموزش خط به از اين. توجه و عنايت بوده است

بايست همواره توان خويش را در  يك فرد چيني اهل فرهنگ مي. گردد كودكي آغاز مي

حدي بوده كه حتي براي   هنر بهيناهميت ا. برساندخوشنويسي حفظ نموده و بتواند به اثبات 
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ين و اهل علم، كه در صدد احراز يك مقام رسمي دولتي بودند، موفقيت در امتحان قمحق

 روح ةها خط را آيين چيني به سخن ديگر .گرديده است خوشنويسي يك شرط مهم محسوب مي

رو با خطاط و درك تمام  در مالقات رودانند و عقيده دارند كه نگاه به يك اثر خطاطي به مثابه  مي

  .ستاوو كمال هويت و عواطف 

سازد كه خط در نزد مردم شرق دور صرفاً واسطه انتقال  عبارات مختصر فوق روشن مي  

  .اطالعات نيست، بلكه با خصايل فردي و روحي مرتبط است
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  )١تصوير (
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يث و روايات نيز بر اين الشمس است و احاد  منزلت خط در فرهنگ اسالمي نيز اظهر من  

  .پرهيزيم  لذا از آن مي وبسط بيشتر اين مطلب توضيح واضحات خواهد بود. مرتبه تأكيد دارند

ي روحي و خصايل بومي موجب ها  با ويژگي، هنرهاي ديگرة مثل هم،ارتباط هنر خط  

 همچنان اي، چيني و صنعت چاپ تا مراتب رايانه رغم اختراع فن حروف گرديد كه اين هنر، به

  . از پيش به حيات خود ادامه دهدقدرتمندترجايگاه رفيع خود را در وادي هنر حفظ كند و 

 با ظهور انواع حروف چاپي ساده و تزئيني  ي مختلف خط در فرهنگ شرق،ها ظهور سبك  

ي اسالمي متضمن سيري خودجوش، ها  تحول در سرزمينناي. در دنياي غرب متفاوت است

هاي   اين تحوالت را در خصلتة لذا بسيار موجه است چنانچه ريش؛ه استدروني و طبيعي بود

كاليگرافي غربي از همان آغاز ظهور صنعت چاپ، تابع . فرهنگي، بومي و اقليمي جستجو كنيم

هاي فردي،  پس نبايد در آن به دنبال آثاري ناشي از تفاوت. قانونمندي صنعتي توليد انبوه گشت

ي متعددي هستيم كه از ها در سير تحول خطوط اسالمي، ما شاهد سبك ١١.اي بود قومي و منطقه

  . شوند كوفي آغاز مي

كند  سبك كوفي ساختاري كامالً هندسي دارد و از دوران ابتدايي خط اسالمي حكايت مي  

ساختار . اند  خط و گنجاندن آن در چارچوبي منطقي بودهنكه طراحان آن در پي قانونمند كرد

  .را در خط فراهم كرد هاي گوناگون آن  رشد شيوهة زمين،طقوي هندسي اين خ

 كوفي مسير افت و خيزهاي ساختاري و مراحل ةخط نوشتاري اسالمي در مرحل  

كند و پس از كوفي است كه خط و نگارش،  را طي مي) اعراب و نقطه(بخشي به خط  وضوح

 ،كارگيري ذوق زيباشناسي خود در نيل به كمال بصري هعموميت يافته و خوشنويسان براي ب

  ١٢.يابند امكان بيشتري مي

اقوام و ملل مختلف در . شود تر مي ي هنري خط نيز وسيعها  فعاليتةبا گسترش اسالم، دامن  

 دست به ابداعات و ، شناختي خاص خوديمختصات جغرافيايي متفاوت با مبناي زيباي

  .زنند يي ميها نوآوري

شود، با  هاي مختلف كاشته مي كه در خاك  مشخص، هنگاميةونه كه بذر يك ميوگ همان  

هايي به  كند، ميوه ميهاي متفاوتي رشد  و در محيطشود  ميي حاوي امالح گوناگون آبياري ها آب
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 هنر خط نيز در ؛بار خواهد آورد كه از لحاظ رنگ و بو و طعم تا حدي با هم متفاوتند

. آميخت و با رنگ و بوي متفاوتي ظهور كرددراي  ي منطقهها ويت هاي متفاوت بها سرزمين

 )عربي( رقعه  و)ايراني(، نستعليق )تركي(، ثلث )قاره شبه(، نسخي )اسپانيا(ي مغربي ها سبك

همين تنوعات است كه حيات و هويت هنري خط . هايي از اين تنوع مبارك در خط هستند نمونه

  .سازد را مسجل مي

 معروفي ةكانديسكي جمل. »هنر، نوعي بيان است«القول هستند كه  ظر متفقهمگان بر اين ن  

 بارز و شاخص هنر خوشنويسي و وجه ةنكت. »هنر فرزند زمان خويش است«: گويد  مي؛دارد

.  آن است»گويشي«هم از نوع   آن»بيان«متمايز آن نسبت به ديگر هنرها قرابت و اتصال آن با 

كه كالبد گويشي  يك روح واحد، هنگامي.  كالبد بصري كالم استهنر خوشنويسيعبارت ديگر،  به

 نوشته تبديل هدهد و آنگاه كه كالبد بصري يافت ب را تشكيل مي» كالم«يا » سخن«، يابد مي

.  انتقال يك روح از كالبدي به كالبد ديگر استةخواندن يك متن نوشته شده به مثاب. گردد مي

 ، فيزيكي با كالبد نخستين متفاوت است، اما هر دو خصايلگرچه كالبد جديد از لحاظ ظاهري و

  . واحدي دارندةصفات و جوهر

هر هنري گرچه داراي جوهر و محتواست، اما با كالبد ظاهري خود است كه با جهان خارج   

ي مختلف نژادهاي ها كالبدهاي مختلف هنري، معرف فرهنگ. كند و با مردم ارتباط برقرار مي

اين يك امر كلي است كه منحصر به . غرافيايي و تاريخي مختلف هستند مختصات ج ومختلف

اعتقاد به وجود » كان الناس امه واحده«مسلمان با استناد بر تعاليم ديني خود، كه . وادي هنر نيست

 نيز در تحقيقات علمي خود قرايني در تأييد ها شناس انسان. د در جوامع انساني دارندحواة جوهر

  متفاوتيبينيم كه نژادهاي گوناگون داراي خصوصيات فيزيكي  اما مي١٣.اند ههمين مطلب يافت

انا خلقناكم من ذكر و «انگيز خلقت است كه  ي از سناريوي حيرتئ البته اين تفاوت هم جز.هستند

ها انبوهي از  چهره.  به ظاهر متفاوت نژادها نگاه كنيد١٤.»لتعارفواائل انثي و جعلناكم شعوبا و قب

معرف  ...  وها  قامتةها، رنگ پوست، نوع و رنگ مو، انداز فرم چهره. دهند ت را به ما مياطالعا

يك نگاه كوتاه به يك چيني . ي زادگاه مردم هستندها منطقه، آب و هوا و بسياري از ويژگي
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ما را با طيف وسيعي از  ... پوست آفريقايي، سفيدپوستي از اسكانديناوي و زردپوست، سياه

   . وقت الزم استها كند كه براي آموختن آن مدت شنا مياطالعات آ

  

  آزمايش

از هر . م پيش رو داريي مختلف راها و چند نفر از مليت ستا  ان بستهم كه چشمانمفرض كني

يي كه ها ما از بيشتر زبان .اي به زبان بومي خود براي ما صحبت كند  كه چند دقيقهمخواهي يك مي

. موريآ يم و لذا از موضوع بحث آنها سر در ننداريمگويند، آگاهي  ياين بيگانگان به آنها سخن م

سخن گفتن و ديگر گردش خاص زبان در دهان به هنگام (ها   دقت در لهجهاببا اين وصف 

 انگليسي، فرانسوي، عربي، آلماني، ايتاليايي و هندي را هاي گويش متواني مي) هاي آوايي مشخصه

ن امر چيست؟ آيا جز اين است كه اين اطالعات صرفاً از طريق  دليل اي.ماز يكديگر تميز دهي

  اند؟ ها منتقل گشته آواها و بدون استعانت از واژه

دهيم كه با برخي  ممكن است در صحت اين آزمايش ترديد كنيم، چرا كه اين احتمال را مي  

) صوتي(ي هاي آواي هاي بيگانه به طريق ناخودآگاه از راه راديو، تلويزيون و ديگر رسانه از واژه

دانيم ولي اين امكان وجود دارد كه از ارتباط آنها با  ها را نمي چه مفهوم آن واژهگر. ايم آشنا بوده

شناسيم بدون اينكه  هاي عربي را مي مثالً ما ايرانيان بسياري از واژه. ايم زباني خاص وقوف داشته

افزاييم و آزمايش را به  رحلة اول ميبه همين علت مرحلة جديدي را به م. معناي آن را بدانيم

   .كنيم هاي ديگر دنبال مي هشيو

 واحد را به زبان مادري ما ةخواهيم كه همگي يك جمل مي) ها خارجي( از ايشان اين بار  

ها به اين واسطه است كه اشارات  بسته بودن چشم(هنوز چشمانمان بسته است . تلفظ كنند

االت چشم و ابرو، شكل بيني و تركيب قامت و ديگر ديداري، از قبيل رنگ مو و پوست، ح

هاي قومي دارند در قضاوت ما دخالت نكنند و اينكه كلية  نمودهاي ظاهري كه داللت

اين بار ). شناختي صورت پذيرد عاري از هرگونه اطالعات زبان ليوهاي ما از راه شنوايي  دريافت

 باز هم به احتمال زياد مليت و زبان مادري گويند،  سخن مي) مازبان ( زبانهم اگرچه همه به يك

  گيرد؟ اين تشخيص چگونه صورت مي.  دادمبرخي از آنها را تشخيص خواهي
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 با خصايل  آواهاموجب اين تشخيص هستند؛ چرا كه) حروفنوع تلفظ (ها   لهجهترديد بي  

  . ارتباط تنگاتنگ دارند، و در برخي موارد حتي با شرايط اقليميقومي

خواهيم به اثبات برسانيم  مي پي برديم،ي قومي ها  ويژگيا واه ميان آوةه وجود رابطحال كه ب  

شود، بلكه اين ارتباط   در وادي محتوا و معني خالصه نمي)لهجه ( و گويش)خط (كه ارتباط نگارش

  .گردد  نيز حفظ ميهاي ساختاري خط  جلوهوعيني  ظهور ةدر مرتب

  

  گيري نظريه سير شكل

سفري (دو سال پس از ورود به هند ) م١٩٩٨( شمسي ١٣٦٧اي اين نظريه در سال ه اولين بارقه

در آن ايام مقاالتي در مورد سير تحول خطوط . در ذهنم شكل گرفت)  سال طول كشيد٩كه 

ها  آثار از كتيبهة آوري نمون نوشتم و به ضرورت در پي جمع مي ١٥»راه اسالم «ةاسالمي براي ماهنام

ها به  اين روزنامه. رسيد هاي اردو زبان نيز گهگاه به دستم مي روزنامه. دم بويهاي خط و نسخه

شوند، بلكه هر روزنامه تعدادي  هاي اردو حروفچيني نمي روزنامه(شدند  خط اردو كتابت مي

بندي  بندي و صفحه يي، متناسب با ستونها كاتب دارد كه براي هر شماره، روزنامه را در ستون

شوند و   اصلي و مادر محسوب ميهاي ها نسخه نويس اين دست. كنند ينويس م روزنامه دست

  ١٦).دگرد آنگاه از روي آنها به تيراژ مورد نياز تكثير مي

در ابتداي اين نوشتار به  (استان ني نستعليق است و نستعليق خط ابداعي ايرا،خط اردو  

بصري، ة در اولين تجرب). ارتباط فرهنگي ايران و هند و رواج زبان و خط فارسي اشاره كرديم

خط، نستعليق است اما بيگانه . كند  ايراني ايجاد ميةي غريب و ناآشنا در بينندتخط اردو حال

  .نمايد مي

 حشر و نشر داشته ،كرد كه با استادهاي زبان فارسي هند نوع مسئوليتم در آن ايام ايجاب مي  

  . شيرين هندي آشنا شدمةلهجگفتيم و من با سخن گفتن فارسي با  با هم سخن مي. باشم

 ةو لهج) نستعليق هندي(ردو اساس نوعي احساس دروني، قرابتي ميان سبك نوشتاري ابر  

 همين احساس چند بار ديگر در فضاهاي . هندي داشتة خط اردو هم لهج!بله.  يافتممربوط

  .ديگري به من دست داد؛ در ايام محرم و در مراسم سوگواري
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به »  مسلمانانةفرهنگ عام«ي را در ماه محرم براي انجام تحقيقات در معموالً ايام سوگوار  

اول اينكه برخالف تصور من، :  خيلي جالب بودمدو نكته براي. كردم نواحي مختلفي سفر مي

كنندگان در مراسم سوگواري عاشوراي حسيني تنها شيعيان نبودند، بلكه اهل سنت نيز در  شركت

 ،خواندند خوانان مي هايي كه مرثيه دوم اينكه بسياري از نوحه. اين مراسم مشاركت جدي داشتند

 هندي كه در اينجا با موسيقي خاص شبه قاره آميخته و تبديل ةفارسي به لهج. به زبان فارسي بود

  . در هند ضبط كردم راهاي فارسي خيلي از اين نوحه. به معجوني عجيب و دلپذير شده بود

در ذهنم مراحل كودكي ) هاي گويش و نگارش ارتباط شيوه(تا چند سال بعد، اين نظريه   

تر از يك تصور خام يافتم و تصميم گرفتم كاري  گذراند تا اينكه اين رابطه را جدي خود را مي

آوري، نظم دادن و مكتوب كردن مطالب پراكنده  مدتي به جمع. عملي بر روي آن انجام دهم

 فرم و ةمقايسبه فارسي و اردو و به موازات آن هاي  الزم شد كه به تطبيق علمي لهجه. گذشت

  .كالبدشناسي دو نوع نستعليق بپردازم

اين بود كه در . دانستم در تجزيه و تحليل فرم مشكلي نداشتم، ولي از آوانگاري چيزي نمي  

هاي  با كمك ايشان يكي از نوحه.  ثمره در دانشگاه تهران رسيدمجنابسفري به ايران، خدمت 

  .فارسي و هندي آوانگاري كرديمة شنيده بودم، به دو لهج ١٧يسانكهن در فارسي را كه

 در پاسخ .ام  معيار سنجش قرار داده،ها را براي طرح فرضيه شايد پرسيده شود كه چرا نوحه  

هاي استادان و معلمين زبان فارسي هند را مبناي  بايد عرض كنم كه در ابتدا تصميم داشتم لهجه

ها تحت تأثير مدت اقامت اين افراد در ايران، يا مقدار حشر و  يدم اين لهجهلي دوآزمايش بگيرم، 

 خالص، بسيار ة متغير است و يافتن يك لهج)ها اهالي تهران يا ديگر شهرستان (نيانانشرشان با اير

 لذا گويش ايشان دانستند و  فارسي نمي عموماًخواندند كه نوحه مي از سوي ديگر كساني. مشكل

  . تلفظ يك شعر فارسي توسط افراد هندي بودةترين نمون طبيعير نظر حقي به

 ةثبت اين دو لهجه به طريق. شود ها با دو تلفظ فارسي و هندي ارائه مي ذيالً يكي از نوحه  

در اينجا الزم به توضيح است كه در آوانگاري  .)٢تصوير  ( صورت گرفته است١٨يئزجآوانگاري 

  . شده است مالك گرفتهي تهرانةفارسي، لهج
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  )٢تصوير (
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. كنيد  را در آوانگاري تطبيقي فوق مالحظه ميها نرمي و خشونت و تيزي هر يك از گويش  

  :بيت زيباي حافظ شيراز. گرديم از ميها ب و ظاهر نوشته) شكل (حال به وادي فرم

  ر بر باد استــاد عمــاده كه بنيــ بربيا   كه قصر امل، سخت، سست بنياد استبيا

براي تطبيق ساختاري . كنيد مشاهده مي) ق اردونستعليق فارسي و نستعلي(ا دو سبك نگارش را ب

نگاه كنيد ) بدون دقت در جزئيات(اين دو شيوه، ابتدا به كليت يك مصرع به خط نستعليق فارسي 

به بررسي تطبيقي ساختار  (دنماييمقايسه ) در نستعليق اردو(و آن را با كليت مصرع مشابه 

  ).  نگاه كنيد٥ و ٤، ٣ق فارسي و اردو در تصاوير نستعلي



 

  

227   ...قي خط نستعليق كالبدشناسي تطبي هاي خوشنويسي، گيري سبك ها در شكل نظرية تأثير لهجه

  
  

  )٣تصوير (
به ) ايراني و هندي( نستعليق ةكنيد كه به دو شيو  باال يك بيت زيبا از حافظ شيرازي را مشاهده ميةدر نمون

  .اند  تحرير درآمدهةرشت
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  .هاي زير عنايت فرماييد خصوص سبك خوشنويسي بيت مذكور به پرسشدر

  كنيد؟ بندي كداميك سختي بيشتري حس مي ر اسكلت د○

  بينيد؟  در كداميك انعطاف بيشتري مي ○

  :حال قدري در جزئيات دقيق شويد

  شود؟ ي كداميك از خطوط نرمي بيشتري ديده ميها در كشش ○

تضاد ميان باريكي و ضخامت در كدام خط بيشتر است و در كدام سبك تيزي و زواياي  ○

  گردد؟ بيشتري مشاهده مي

  :شود هاي زير معلوم مي ها پاسخ بندي ا بررسي جزئيات و دقت در تركيبب

ي اين مضمون ها مصداق. شود بندي نستعليق هندي سختي و عدم انعطاف حس مي در اسكلت ○

ها را در دو شيوه »الم«ها و »الف«. توانيد در خطوط عمومي كلفت و مستحكم مشاهده كنيد را مي

  .با هم مقايسه كنيد

و » سست«، »سخت«در مصرع اول، كلمات . ق فارسي برعكس، انعطاف بيشتري داردنستعلي ○

 ةدر كلم. در اين سه كلمه، سه هويت متفاوت دارد» ت«حرف . را با هم تطبيق كنيد» است«

در آخر مصرع .  نقطه نوشته شده است٩طول  به» سست« نقطه و در ٥طول  اين حرف به» سخت«

نقطه نوشته شده، ولي مختصاتش نسبت به خط كرسي كامالً با آن  ٥مجدداً با » ت«اگر چه حرف 

خطاط در هنگام نوشتن اين كلمه با وجود اينكه محدوديتي در فضاي نوشتاري . دو متفاوت است

را در آخر هر مصرع، صرفاً به جهت زيبايي بصري بر روي » ت«نداشته است، ترجيح داده كه 

 .  سوار كند»الف«

چه در (داراي يك ويژگي هستند و انعطاف چنداني » ت« هندي، هر سه ة نمون نستعليقدر ○

در اين خط پايبندي به خط كرسي و قانونمندي كار را به . شود ديده نمي) اندازه و چه در كرسي

  .كنيم وضوح حس مي

كه در نستعليق اردو   در حاليتوان ديد  را در نستعليق فارسي به وضوح ميها انعطاف در كشش ○

در دو سبك ايراني و ( در مصرع دوم »است«ة  كلمةبا مقايس. شود  چنداني مشاهده نميانعطاف

  نقطه نوشته شده٥  با مقياس»ت« ، حرفدر هر دو كلمه. شود ، اين ويژگي آشكارتر مي)هندي
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 ضخيم حركتهندي يك ة كه در نمون  در صورتي،ددار، نرمي و قوس غلبه ة ايرانيدر نمون. است

بندمانندي به باال كشيده   سازد كه از دو سو توسط خطوط باريك  را مي»ت«لي اصة افقي، پيكر

 با آزادي ايرانيها نسبت به اجزاء ديگر در نستعليق  گذاري و جايگزيني نقطه حتي نقطه. اند شده

  .بيشتري انجام گرفته است

  

  

   نستعليق فارسي

  

  

   نستعليق هندي

  

    

  

  

   نستعليق فارسي

  

  

   نستعليق هندي
  

  
 )٤تصوير (

  .با هم قياس كنيد) فارسي و هندي(را به دو شيوة نستعليق » سست«و » سخت«در نمونة باال كلمات 
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در جاهايي كه . شود در نستعليق هندي تضاد واضحي ميان خطوط باريك و ضخيم ديده مي ○

 وجود هگيرند زواياي تند و تيزي ب كنند يا در كنار هم قرار مي هم برخورد مي با اين خطوط

شوند  هاي تيز، نرم مي لبه. شود تبديل مي ٢٠ينواي به يك هم ١٩ددر نستعليق فارسي اين تضا. دان آمده

» ت«و » خ«به اتصال نرم  (؛دهند  نشان مي انعطاف از خود،نوايي مجموعه و براي سازگاري با هم

. دي قياس نماييد هنة فارسي نگاه كنيد و با اتصال تيز و ضخامت نمونةنموندر » سخت«در كلمه 

و اتصال » س« آخر ةدندان .يابند  در مواقع لزوم انحناء مي،در نستعليق فارسي حتي خطوط مستقيم

  .را در دو نمونه مقايسه كنيد» خ «آن به

توان گفت كه حروف در نستعليق هندي هويت مستقل خود را بيشتر حفظ  به بياني مي  

لمه و تركيب كلي كلمات در جمله اهميت بيشتري كنند ليكن در نستعليق فارسي آهنگ كلي ك مي

و » ب« هندي ةدر نمون. را نگاه كنيد» بر«، لفظ )بر باد است(در كلمات آخر مصرع دوم . يابد مي

كم شده است، ليكن هنوز » ر«در ناحيه اتصال به » ب«گرچه ضخامت . استقالل كامل دارند» ر«

اما نوع ارتباط حروف در لفظ . توان ديد د ميهاي خاص خو ي اردو را با تيزةهويت منفرد شيو

 .در اينجا نوعي يگانگي و اتصال طبيعي رخ داده. در نستعليق فارسي كامالً متفاوت است» بر«

 ي آنها  و زاويهها  هيچ تيزي و تندي در حركتت ودر واقع يك حرف بيش نيس» بر«گويي كلمة 

  .شود ديده نمي
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   نستعليق فارسي

  

  

  

   ينستعليق هند

  

  

  

   نستعليق فارسي

  

  

   نستعليق هندي

  

  

  

  

  

    
» ت«و » خ«، »س«ها و محل اتصال حروف  هاي باال به حاالت تيزي، خشكي و نرمي در دندانه در نمونه

  .دقت فرماييد
 )٥تصوير (
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آورد كه  اي را براي تحقيقات آينده فراهم مي مواردي كه توضيح آن گذشت، قابليت گسترده  

اين مطالعات به وضوح . هاي ديگر خواهند بود  و لهجهها بل تعميم به زبانبه احتمال قوي قا

ساختاري گفتار و ة رابط. دنساز ارتباط وجوه مختلف يك فرهنگ را نسبت به يكديگر آشكار مي

ي فوق همگي به وجود اين رابطه ها ها و استدالل نمايد، اما نمونه  ميبعيدنوشتار در ابتدا قدري 

  .دهند گواهي مي

هاي ديگر نيز انجام شود و اين كار فتح   مطالعات تطبيقي در زمينهسنخاميد است كه اين   

  .»زبان مشترك هنرها« مطالعاتي در ةبابي باشد در زمين

  

  ها نوشت پي
1. inter-disciplinary. 

  .ها كتاب ديني هندي. ۲
  .زبان و خط وداها. ۳

4. Prakrit. 
5. Golkanda. 
6. Bijapur. 
7. Dr. Iqtida Hassan, Later Mughals and Urdu Literatue, p. 51, Lahore, 1995. 

عنوان زبان و واسطه اصلي دين و ادبيات ايران شمرده  اما اين زبان فارسي است كه به. رشته تحرير درآوردند. ... ۸
  .شود در بوديزم نيز همين پديده ديده مي. شود مي
و آن خطي است كه متون هندوان به زبان سانسكريت توسط آن به رشتة معناي خط خدايان است  ديواناگري به. ۹

  .تحرير درآمده است
رغم همزيستي  قاره را، به هاي مهمي است كه مسلمين شبه تعداد خدايان و نيايش اصنام در آيين هنديي از ويژگي. ۱۰

  .ايز داشته استاند، همواره از لحاظ هويت ديني مستقل و متم آميز كه با هندوان داشته مسالمت
عنوان عنصر بصري جايگاه خاصي در هنر گرافيك غرب دارد و طراحان به طراحي  گيري از خط به البته بهره. ۱۱

از اين جهت هنر . اند برداري در مضامين مختلف پرداخته هزاران صورت بديع از حروف التين، به منظور بهره
اين رشد هنوز در خطوط شرقي به چشم . ري نموده است ارتباطات تصويةكاليگرافي غربي رشد مهمي در زمين

  .خورد نمي
 -واسطه مبتني بودن بر هندسه استوار، قابليت استفاده در ابنيه  به-ي مختلفها خط كوفي حتي پس از بروز سبك. ۱۲
ز خط  و طراحان اها امروزه گرافيست.  جايگاه خود را در خطوط اسالمي حفظ نمود-عنوان يك سبك تزئيني مهم به

  .برند هاي وافري مي بهره... كوفي و استعدادهاي تزئيني آن در طراحي پوسترها و 
اند كه مردم جنوبي هند از نژاد آسترولويدهاي نخستين  ي فيزيكي دريافتهها شناسان با مطابقت ويژگي انسان. ۱۳

(Austroloid Proto) و يا ودويد (Vedoid)كي و فيزيولوژيك ميان اين ي فيزيها به همين لحاظ، شباهت.  هستند
بنابراين فرضيه . كند ها را تأييد مي شناسي اشتقاق قاره  زمينةاين نظريه فرضي. ي استراليا وجود داردها مردم با بوشمن

در آخرين دوران يخبندان، آب درياها باال . روزگاري خاك سرزمين هند با جزاير اندونزي و استراليا متصل بوده است
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ي باستاني كه زماني عضو يك مجموعه بودند از ها ي انسانها گروه. گردند ها مي  شكاف ميان خشكيآيند و باعث مي
  .دهد شوند و هر جزء حيات خود را با مختصات نوين ادامه مي هم جدا مي

  .۱۳ ة حجرات، آيةسور. ۱۴
مي ايران در هند منتشر اي فرهنگي به زبان اردو است كه توسط خانه فرهنگ جمهوري اسال نشريه» راه اسالم«. ۱۵
  .شود مي
هاي اردو زبان،  افزارهاي كامپيوتري هم به بازار آمده و برخي از روزنامه اخيراً خط اردو، در قالب نرم. ۱۶

  .دهند  سنتي كتابت را ترجيح ميةاما هنوز هم بسياري از نشريات موجود، شيو. اند چيني كامپيوتري را برگزيده حروف
  .نشين در ايالت اوتارپراديش هند است هاي شيعه سانكهني از قصبه. ۱۷

18. Narrow Transcription. 
19. Contrast. 
20. Harmony. 


