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بررسی تطبیـقی خط نستعلیق ایرانی و خط بای بایین 
فیلیپینی از لحاظ قدمت، نحوه شکل گیــری و نگارش

تندیس تقوی 1

 چکیده
به آشکار شدن نقش مهم خط و خوشنویسی در پیدایش و رشد فرهنگ و تمدن های  با  توجه  در سال های اخیر و 

این حوزه عالقه مند شده اند. هدف مقاله پیش رو بررسی دو خط نستعلیق  گوناگون، محققان بسیاری به پژوهش در 

ایرانی و خط بای  بایین فیلیپینی بود تا عالوه بر ارائه  تاریخی مختصر از این دو خط، نحوه پیدایش و اصول نگارشی 

آن ها بررسی گردد و مشخص شود که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد. این پژوهش با استفاده از روش 

کتابخانه ای انجام شد. بررسی ها نشان داد که دو خط مذکور قدمت تقریبا یکسانی دارند، بدین صورت که اکثر محققان، 

تاریخ پیدایش خط نستعلیق را نیمه دوم قرن هشتم هجری )قرن پانزدهم میالدی( می دانند، هم چنین شواهد نشان 

می دهد که قدیـمی تـرین نسخـه های خط بای  بایین نیز متعلق به قرن پانزدهم میالدی و پیش از ورود اسپانیایی ها به 

فیلیپین هستند. در رابطه با نحوه شکل گیری این دو خط هم مشخص شد که خط نستعلیق از ترکیب دو خط نسخ و 

تعلیق به وجود آمده است. حال آنکه خط بای بایین، در واقع بر گرفته از خط برهمایی مربوط به شبه جزیره هند است. 

در خصوص شیوه نگارش این دو خط هم مشخص شد که خط نستعلیق از راست به چپ نوشته می شود و شامل چهار 

دسته کشیدگی ها، دوایر، نقطه ها و مفردات است، حال آنکه خط بای  بایین از چپ به راست نوشته می شود و گاهی 

اوقات حتی در جهات مختلف قابل نوشتن است. خط بای  بایین بدون نقطه است، اما از لحاظ دوایر و انحنای حروف 

شباهت هایی با خط نستعلیق دارد. در واقع، تحلیل ها نشان داد که اقتدار در انحناها وکشیدگی ها بین دو خط نستعلیق 

و بای  بایین بسیار شبیه است.   

 کلید واژه ها
 خط نستعلیق، خوشنویسی، خط بای بایین فیلیپین، مطالعات میان فرهنگی 

      مقدمه
ــته اند  ــان داش ــول بی ــان متفق الق ــاز محقق از دیرب
کــه اختــراع خــط یکــی از اساســی ترین اختراعــات 
بشــری بــوده و ســرآغازی برای رشــد تمدن انســانی 
محســوب میگردد )توســلی و خرمــی، 1398: 105(. 
بــا ایــن حــال، در پژوهش هــای تاریخــی آن چنــان 
کــه بایــد و شــاید بــه ایــن مقولــه پرداختــه نشــده 
اســت. خــط و خوشنویســی یکــی از راه هــای مفیــد 
ــف  ــل مختل ــگ مل ــدن و فرهن ــناخت تم ــرای ش ب
ــن  ــا بررســی تکوی ــرو، ب محســوب می شــوند. از این
ــوان ســیر تحــول  و کتابــت خطــوط متفــاوت می ت
تمــدن انســان را در طــی اعصــار و دوره هــای 
گوناگــون مشــخص نمــود )الهیــاری و عابدین پــور، 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــیا ب ــاره آس 160:1389(. ق
قــاره دنیــا، فرهنگ هــا و تمدن هــای گوناگونــی 
را در خــود جــای داده اســت. ســرزمین مــا ایــران 
کــه در جنــوب غربــی آســیا واقــع شــده در اعصــار 
مختلــف از لحــاظ جایــگاه هنــری و بــه ویــژه 
ــوده  ــوردار ب ــژه ای برخ ــگاه وی ــی از جای خوشنویس
اســت بــه حــدی کــه هنــر خطاطــی و کتاب آرائــی 
ــران  ــری در ای ــیزدهم هج ــا س ــم ت ــرن هفت در ق
ــم  ــا هندوســتان ه ــه ت ــود ک ــان برجســته ب آن چن
گســترش یافــت )ذکرگــو، 1384: 117(. بــرای 
ــر  ــه اکث ــه گفت ــا ب ــه بن ــتعلیق ک ــط نس ــال، خ مث
ســلیقه  بــارز  نشــانه  های  از  یکــی  محققــان، 
ــروس خطــوط  ــان اســت و ع زیبایی شناســی ایرانی
اســالمی تلقــی می شــود )مجنــون رفیقــی، 1372: 
198( در شــبه جزیــره هنــد نیــز طرفــداران زیــادی 
داشــته کــه منجــر بــه ایجــاد خــط نســتعلیق از نوع 

هنــدی شــده اســت کــه البتــه دارای شــباهت ها و 
ــد.  ــی می باش ــتعلیق ایران ــا نس ــی ب تفاوت های

از ســویی دیگــر، کشــور فیلیپیــن کــه در آســیای 
شــرقی قــرار دارد نیــز دارای نظــام نوشــتاری زبانــی 
ــترده  ــان و واژگان، گس ــتور زب ــم از دس ــع اع جام
اســت. در فیلیپیــن نوعــی نظــام نوشــتاری بــه نــام 
ــه دوره   ــه ب ــن« وجــود داشــت ک ــای بایی »خــط ب
پیــش از اســتعمار اســپانیا مربــوط بود، البتــه از این 
ــردی اســتفاده می شــد و  ــرای ارتباطــات ف خــط ب
بــه منظــور ثبــت متــون ادبــی یــا تاریخــی بــه کار 
مبلغیــن   .)2  :2013  ،Rodriguez( نمی رفــت 
ــس از  ــد پ ــپانیایی بودن ــه اس ــک ک ــب کاتولی مذه
ــه کشــور فیلیپیــن، در ســال های نخســتین  ورود ب
اعــزام خــود، خــط بــای باییــن را حفــظ کردنــد زیرا 
در ســال های اولیــه تبلیــغ بســیار مفیــد بــود، زیــرا 
ــا خطــی کــه  ــد دعاهــا را ب فیلیپینی هــا قــادر بودن
برایشــان قابــل تشــخیص بــود بخواننــد. امــا مدتــی 
ــه  ــد و اگرچ ــوخ ش ــن منس ــای بایی ــط ب ــد خ بع
ــان آن تشــریح می شــد،  ــوز لغــات و دســتور زب هن
ــه خــط  ــود کــه فیلیپینی هــا ب امــا واقعیــت ایــن ب
ــس  ــری و تدری ــرا یادگی ــد، زی ــن روی آوردن التی
 .)9 :2013 ،Ibid( آن در مــدارس آســان تر بــود
البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه بــر خــالف بــاور 
عمــوم، مبلغــان مذهبــی بــا کپــی کــردن و توضیــح 
قواعــد ایــن خــط در کتاب هــای خــود تــالش 

کردنــد تــا بــه ابقــای ایــن خــط کمــک کننــد.  
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در ســال های 
اخیــر و بــا گســترش روابــط فرهنگــی بیــن ایــران 
هنرمنــدان  عالقه منــدی  شــاهد  فیلیپیــن،  و 

دانشجوی دکترای مطالعات فرهنگی، دانشگاه USM مالزی. 1
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      مقدمه
ــته اند  ــان داش ــول بی ــان متفق الق ــاز محقق از دیرب
کــه اختــراع خــط یکــی از اساســی ترین اختراعــات 
بشــری بــوده و ســرآغازی برای رشــد تمدن انســانی 
محســوب میگردد )توســلی و خرمــی، 1398: 105(. 
بــا ایــن حــال، در پژوهش هــای تاریخــی آن چنــان 
کــه بایــد و شــاید بــه ایــن مقولــه پرداختــه نشــده 
اســت. خــط و خوشنویســی یکــی از راه هــای مفیــد 
ــف  ــل مختل ــگ مل ــدن و فرهن ــناخت تم ــرای ش ب
ــن  ــا بررســی تکوی ــرو، ب محســوب می شــوند. از این
ــوان ســیر تحــول  و کتابــت خطــوط متفــاوت می ت
تمــدن انســان را در طــی اعصــار و دوره هــای 
گوناگــون مشــخص نمــود )الهیــاری و عابدین پــور، 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــیا ب ــاره آس 160:1389(. ق
قــاره دنیــا، فرهنگ هــا و تمدن هــای گوناگونــی 
را در خــود جــای داده اســت. ســرزمین مــا ایــران 
کــه در جنــوب غربــی آســیا واقــع شــده در اعصــار 
مختلــف از لحــاظ جایــگاه هنــری و بــه ویــژه 
ــوده  ــوردار ب ــژه ای برخ ــگاه وی ــی از جای خوشنویس
اســت بــه حــدی کــه هنــر خطاطــی و کتاب آرائــی 
ــران  ــری در ای ــیزدهم هج ــا س ــم ت ــرن هفت در ق
ــم  ــا هندوســتان ه ــه ت ــود ک ــان برجســته ب آن چن
گســترش یافــت )ذکرگــو، 1384: 117(. بــرای 
ــر  ــه اکث ــه گفت ــا ب ــه بن ــتعلیق ک ــط نس ــال، خ مث
ســلیقه  بــارز  نشــانه  های  از  یکــی  محققــان، 
ــروس خطــوط  ــان اســت و ع زیبایی شناســی ایرانی
اســالمی تلقــی می شــود )مجنــون رفیقــی، 1372: 
198( در شــبه جزیــره هنــد نیــز طرفــداران زیــادی 
داشــته کــه منجــر بــه ایجــاد خــط نســتعلیق از نوع 

هنــدی شــده اســت کــه البتــه دارای شــباهت ها و 
ــد.  ــی می باش ــتعلیق ایران ــا نس ــی ب تفاوت های

از ســویی دیگــر، کشــور فیلیپیــن کــه در آســیای 
شــرقی قــرار دارد نیــز دارای نظــام نوشــتاری زبانــی 
ــترده  ــان و واژگان، گس ــتور زب ــم از دس ــع اع جام
اســت. در فیلیپیــن نوعــی نظــام نوشــتاری بــه نــام 
ــه دوره   ــه ب ــن« وجــود داشــت ک ــای بایی »خــط ب
پیــش از اســتعمار اســپانیا مربــوط بود، البتــه از این 
ــردی اســتفاده می شــد و  ــرای ارتباطــات ف خــط ب
بــه منظــور ثبــت متــون ادبــی یــا تاریخــی بــه کار 
مبلغیــن   .)2  :2013  ،Rodriguez( نمی رفــت 
ــس از  ــد پ ــپانیایی بودن ــه اس ــک ک ــب کاتولی مذه
ــه کشــور فیلیپیــن، در ســال های نخســتین  ورود ب
اعــزام خــود، خــط بــای باییــن را حفــظ کردنــد زیرا 
در ســال های اولیــه تبلیــغ بســیار مفیــد بــود، زیــرا 
ــا خطــی کــه  ــد دعاهــا را ب فیلیپینی هــا قــادر بودن
برایشــان قابــل تشــخیص بــود بخواننــد. امــا مدتــی 
ــه  ــد و اگرچ ــوخ ش ــن منس ــای بایی ــط ب ــد خ بع
ــان آن تشــریح می شــد،  ــوز لغــات و دســتور زب هن
ــه خــط  ــود کــه فیلیپینی هــا ب امــا واقعیــت ایــن ب
ــس  ــری و تدری ــرا یادگی ــد، زی ــن روی آوردن التی
 .)9 :2013 ،Ibid( آن در مــدارس آســان تر بــود
البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه بــر خــالف بــاور 
عمــوم، مبلغــان مذهبــی بــا کپــی کــردن و توضیــح 
قواعــد ایــن خــط در کتاب هــای خــود تــالش 

کردنــد تــا بــه ابقــای ایــن خــط کمــک کننــد.  
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در ســال های 
اخیــر و بــا گســترش روابــط فرهنگــی بیــن ایــران 
هنرمنــدان  عالقه منــدی  شــاهد  فیلیپیــن،  و 

دانشجوی دکترای مطالعات فرهنگی، دانشگاه USM مالزی. 1
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فیلیپینــی بــه هنــر خوشنویســی ایرانــی بوده ایــم، 
همچنیــن هنرمنــدان فعــال در حــوزه  خوشنویســی 
ــای باییــن  ــه دنبــال احیــای خــط ب در فیلیپیــن ب
ــی  ــود مدت ــه خ ــه ک ــن مقال ــده ای ــد. نگارن بوده ان
مســئولیت انجمــن خوشنویســان ایرانــی در مانیــل 
ــته،  ــده داش ــر عه ــن را ب ــور فیلیپی ــت کش پایتخ
کارگاه هــای خوشنویســی متعــددی را در فیلیپیــن 
ــه  ــا ب ــن کارگاه ه ــالل همی ــرده و در خ ــزار ک برگ
ــاظ  ــور از لح ــط مذک ــری دو خ ــباهت های ظاه ش
ــه  ــن دریافت ــرده و همچنی ــی ب ــا پ ــش و انحن پیچ
غیــر  فرهنــگ  و  زبــان  دیــن،  علی رغــم  کــه 
مشــترک، می تــوان کارهــای هنــری مشــترکی 
ــد  ــش رو، قص ــه پی ــن رو مقال ــورت داد. از ای را ص
دارد تــا بــا ارائــه  پیشــینه ای از دو خــط نســتعلیق 
ــای باییــن فیلیپینــی کشــف کنــد کــه  ــی و ب ایران
چــه اشــتراکات و افتراق هایــی میــان ایــن دو خــط 
مذکــور وجــود دارد تــا در نتیجــه بــه تعمیــق روابط 
ــن دو کشــور کمکــی  ــان ای ــری می فرهنگــی و هن
ــی از  ــش از روش توصیفی-تحلیل ــن پژوه ــد. ای کن
ــورد  ــات م ــرد. اطالع ــره میگی ــه ای به ــوع مقایس ن
ــات  ــق مطالع ــه از طری ــگارش مقال ــرای ن ــاز ب نی
کتابخانــه ای بــه دســت آمــده اســت. در ایــن مقالــه 
ــای  ــدا پیشــینه ای از خــط نســتعلیق و خــط ب ابت
باییــن ارائــه می شــود. ســپس، مقایســه ای در 
خصــوص قدمــت و نحــوه شــکل گیری ایــن دو 
خــط صــورت می گیــرد. پــس از آن، بــا اســتفاده از 
ــا  ــده، ب ــی و یافته هــای شــخصی نگارن تحلیــل عقل
ارائــه  تصاویــر مربــوط بــه شــیوه  نــگارش و شــکل 
ــا  ــن آن ه ــه ای بی ــط، مقایس ــن دو خ ــری ای ظاه

ــم الخط  ــش، رس ــن پژوه ــرد. در ای ــورت می گی ص
ــه  ــر اســاس حســن تشــکیل ب ــزی ب ــی تبری میرعل
عنــوان مبنــای تحلیــل خــط نســتعلیق ایرانــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. دلیــل ایــن امــر آن بــوده 
ــی  ــان، میرعل ــاق محقق ــه اتف ــب ب ــر قری ــه اکث ک
خــط  بــه  کــه  می داننــد  فــردی  را  تبریــزی 

ــد بخشــیده اســت. نســتعلیق قواع

 خط نستعلیق
خــط نســتعلیق در نیمــه دوم قــرن هشــتم هجــری 
و در عهــد تیموریــان پدیــد آمــد. ایــن خــط 
ــه  شــمار  ــان ب ــژه  ایرانی ــن خــط خــاص و وی دومی
مــی رود. جبــاری در پژوهــش خــود عنــوان کــرده 
اســت کــه خــط نســتعلیق در قــرن هشــتم هجــری 
و در نتیجــه  تلفیــق خــط نســخ و خــط تعلیــق بــه 
شــکل رســمی رواج پیــدا کــرد. ایــن خــط ابتــدا در 
شــیراز و ســپس در تبریــز گســترش پیــدا کــرد و 
پــس از مــدت کوتاهــی بــه هــرات و بغــداد رســید 
کــه در آن زمــان از مراکــز ادبــی و هنــری مهــم بــه 

ــاری، 1386: 83( ــد. )جب ــمار می رفتن ش
ــه واژه  ــد ک ــوان کردن ــز عن ــی نی ــپور و چارئ کاس
نســتعلیق از ترکیــب دو واژه نســخ و تعلیــق پدیــد 
ــس  ــی پ ــا اســت یعن ــده دو معن ــده و در بردارن آم
از پیدایــش خــط نســتعلیق، خــط تعلیــق منســوخ 
شــده و همچنیــن خــط نســتعلیق، ترکیبــی از 
خطوط نســخ و تعلیق اســت. )کاســپور، چارئــی، 1398: 
115( خــط نســتعلیق یکــی از نمادهــای اساســی هنــر 
خوشنویســی در ایران اســت و نزد ایرانیــان از محبوبیت 

زیــادی برخــوردار اســت )فضایلــی، 1387: 68(. 

زعیمــی اظهــار داشــته کــه خــط نســتعلیق یکــی 
از زیباتریــن هنرهــا محســوب می شــود و دارای 
ــد از:  ــه عبارت ان ــت ک ــی اس ــده خوشنویس 12 قاع
»ترکیــب، کرســی، نســبت، ضعــف، قــوت، ســطح، 
دور، صعــود و نــزول مجــازی، اصــول، صفــا و 
ــزی نخســتین  ــی تبری ــه زعــم او، میرعل شــان«.  ب
ــرای خــط  ــی را ب ــده و اصول ــه  قاع ــود ک ــردی ب ف

ــی، 1356: 36(.   ــرد )زعیم ــع ک ــتعلیق وض نس
 توســلی و خرمــی بیــان کردنــد کــه خط نســتعلیق 
ــبک  ــا دو س ــود ب ــش خ ــن پیدای ــرون آغازی در ق
شــرقی و غربــی رواج یافــت. دلیــل نام گــذاری ایــن 
ــه در  ــود ک ــن ب ــی ای ــرقی و غرب ــه ش ــبک ب دو س
دوره  تیموریــان، کشــور ایــران بــه دو بخــش شــرقی 
ــای  ــه نام ه ــن ب ــه ت ــد و س ــیم ش ــی تقس و غرب
ســلطان محمد نــور، میرعلــی هــروی و ســلطان علی 
مشــهدی از برجســته ترین خوش نویســان خــط 
نســتعلیق بودنــد کــه از ســبک شــرقی بهــره 
ــی  ــه از ســبک غرب ــرادی ک ــه اف ــد. از جمل می بردن
ــر  ــرادی نظی ــه اف ــوان ب ــد می ت ــتفاده می کردن اس
ــی  ــان خوارزم ــی، و عبدالرحم ــم خوارزم عبدالرحی

ــی، 1398: 105(. ــلی، خرم ــود )توس ــاره نم اش
ــرای  ــون ب ــش تاکن ــاز پیدای ــتعلیق از آغ ــط نس خ
ــتفاده  ــی اس ــر مذهب ــی و غی ــون ادب ــتن مت نوش
شــده و متن هــای مذهبــی بــه نــدرت بــا اســتفاده 

ــده اند.  ــته ش ــط نوش ــن خ از ای

 خط »بای بایین«2
بــای باییــن یکــی از الفباهــای هجایــی متعلــق بــه 
بخــش جنــوب شــرقی آســیا )اینســولیندیا(3 اســت. 

چنــد دهــه پــس از فتــح فیلیپیــن )منطقــه ســبو 
کشــف  اســپانیایی ها  1571م(،  مانیــل  1565م، 
کردنــد کــه چندیــن قــوم در فیلپیــن دارای نظــام 
نوشــتاری ســاده ای بودنــد. نوعــی قصارنویســی کــه 
ــان را  ــل زبان ش ــش گذاشــتن کام ــه نمای ــکان ب ام
ــرای رفــع نیازهــای  فراهــم نمی کــرد امــا تقریبــا ب
 ،Potet( جوامــع کوچــک آن هــا کافــی بــود

.)18  :2019
ــه  مشــهور در خصــوص منشــأ خطــوط  ــک نظری ی
ــن  ــه ای ــم اینک ــود دارد، آن ه ــولیندیایی وج اینس
خط هــا از بازرگانــان هنــدی قــرض گرفتــه شــده اند 
ــه طــرز قابــل توجهــی  و توســط مردمــان بومــی ب
ــود  ــالوه، تصــور می ش ــه ع ــده اند. ب ــازی ش ساده س
کــه خــط برهمایــی4 ، کــه بــه عنــوان نیــای خطوط 
هجایــی در هندوســتان محســوب می شــود، از یــک 
خــط شکســته آوایــی هیروگلیفــی5 از مصر باســتان 
منشــعب شــده باشــد، هــم چنیــن احتمــاال نیــای 
خــط فنیقــی یونــان، خطــوط عربــی و عبــری بــوده 
اســت از ایــن رو، شــباهت های قابــل توجهــی بیــن 
ایــن خــط و خــط یونانــی، و نــاگاری هنــدی وجــود 

.)19 :2019 ،Ibid( دارد
دیــن پائــول آر ورزوســا6 از دانشــکده  فلســفه و 
ادبیــات دانشــگاه مانیــل، تــا پیــش از شــروع کار به 
ــورک،  ــی نیوی ــه  عموم ــدار در کتابخان ــوان کتاب عن
اصطــالح »بــای باییــن« را نشــنیده بــود. او در 
ــی  ــه خطــوط هجای ــرای ارجــاع ب ســال 1914م، ب
ــرد،  ــتفاده می ک ــا«7 اس ــارت »الیبات ــن از عب فیلیپی
زیــرا تصــورش ایــن بــود کــه ایــن خط هــا از 
 عربــی قــرض گرفتــه شــده اند.گفته می شــود کــه نــام
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فیلیپینــی بــه هنــر خوشنویســی ایرانــی بوده ایــم، 
همچنیــن هنرمنــدان فعــال در حــوزه  خوشنویســی 
ــای باییــن  ــه دنبــال احیــای خــط ب در فیلیپیــن ب
ــی  ــود مدت ــه خ ــه ک ــن مقال ــده ای ــد. نگارن بوده ان
مســئولیت انجمــن خوشنویســان ایرانــی در مانیــل 
ــته،  ــده داش ــر عه ــن را ب ــور فیلیپی ــت کش پایتخ
کارگاه هــای خوشنویســی متعــددی را در فیلیپیــن 
ــه  ــا ب ــن کارگاه ه ــالل همی ــرده و در خ ــزار ک برگ
ــاظ  ــور از لح ــط مذک ــری دو خ ــباهت های ظاه ش
ــه  ــن دریافت ــرده و همچنی ــی ب ــا پ ــش و انحن پیچ
غیــر  فرهنــگ  و  زبــان  دیــن،  علی رغــم  کــه 
مشــترک، می تــوان کارهــای هنــری مشــترکی 
ــد  ــش رو، قص ــه پی ــن رو مقال ــورت داد. از ای را ص
دارد تــا بــا ارائــه  پیشــینه ای از دو خــط نســتعلیق 
ــای باییــن فیلیپینــی کشــف کنــد کــه  ــی و ب ایران
چــه اشــتراکات و افتراق هایــی میــان ایــن دو خــط 
مذکــور وجــود دارد تــا در نتیجــه بــه تعمیــق روابط 
ــن دو کشــور کمکــی  ــان ای ــری می فرهنگــی و هن
ــی از  ــش از روش توصیفی-تحلیل ــن پژوه ــد. ای کن
ــورد  ــات م ــرد. اطالع ــره میگی ــه ای به ــوع مقایس ن
ــات  ــق مطالع ــه از طری ــگارش مقال ــرای ن ــاز ب نی
کتابخانــه ای بــه دســت آمــده اســت. در ایــن مقالــه 
ــای  ــدا پیشــینه ای از خــط نســتعلیق و خــط ب ابت
باییــن ارائــه می شــود. ســپس، مقایســه ای در 
خصــوص قدمــت و نحــوه شــکل گیری ایــن دو 
خــط صــورت می گیــرد. پــس از آن، بــا اســتفاده از 
ــا  ــده، ب ــی و یافته هــای شــخصی نگارن تحلیــل عقل
ارائــه  تصاویــر مربــوط بــه شــیوه  نــگارش و شــکل 
ــا  ــن آن ه ــه ای بی ــط، مقایس ــن دو خ ــری ای ظاه

ــم الخط  ــش، رس ــن پژوه ــرد. در ای ــورت می گی ص
ــه  ــر اســاس حســن تشــکیل ب ــزی ب ــی تبری میرعل
عنــوان مبنــای تحلیــل خــط نســتعلیق ایرانــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. دلیــل ایــن امــر آن بــوده 
ــی  ــان، میرعل ــاق محقق ــه اتف ــب ب ــر قری ــه اکث ک
خــط  بــه  کــه  می داننــد  فــردی  را  تبریــزی 

ــد بخشــیده اســت. نســتعلیق قواع

 خط نستعلیق
خــط نســتعلیق در نیمــه دوم قــرن هشــتم هجــری 
و در عهــد تیموریــان پدیــد آمــد. ایــن خــط 
ــه  شــمار  ــان ب ــژه  ایرانی ــن خــط خــاص و وی دومی
مــی رود. جبــاری در پژوهــش خــود عنــوان کــرده 
اســت کــه خــط نســتعلیق در قــرن هشــتم هجــری 
و در نتیجــه  تلفیــق خــط نســخ و خــط تعلیــق بــه 
شــکل رســمی رواج پیــدا کــرد. ایــن خــط ابتــدا در 
شــیراز و ســپس در تبریــز گســترش پیــدا کــرد و 
پــس از مــدت کوتاهــی بــه هــرات و بغــداد رســید 
کــه در آن زمــان از مراکــز ادبــی و هنــری مهــم بــه 

ــاری، 1386: 83( ــد. )جب ــمار می رفتن ش
ــه واژه  ــد ک ــوان کردن ــز عن ــی نی ــپور و چارئ کاس
نســتعلیق از ترکیــب دو واژه نســخ و تعلیــق پدیــد 
ــس  ــی پ ــا اســت یعن ــده دو معن ــده و در بردارن آم
از پیدایــش خــط نســتعلیق، خــط تعلیــق منســوخ 
شــده و همچنیــن خــط نســتعلیق، ترکیبــی از 
خطوط نســخ و تعلیق اســت. )کاســپور، چارئــی، 1398: 
115( خــط نســتعلیق یکــی از نمادهــای اساســی هنــر 
خوشنویســی در ایران اســت و نزد ایرانیــان از محبوبیت 

زیــادی برخــوردار اســت )فضایلــی، 1387: 68(. 

زعیمــی اظهــار داشــته کــه خــط نســتعلیق یکــی 
از زیباتریــن هنرهــا محســوب می شــود و دارای 
ــد از:  ــه عبارت ان ــت ک ــی اس ــده خوشنویس 12 قاع
»ترکیــب، کرســی، نســبت، ضعــف، قــوت، ســطح، 
دور، صعــود و نــزول مجــازی، اصــول، صفــا و 
ــزی نخســتین  ــی تبری ــه زعــم او، میرعل شــان«.  ب
ــرای خــط  ــی را ب ــده و اصول ــه  قاع ــود ک ــردی ب ف

ــی، 1356: 36(.   ــرد )زعیم ــع ک ــتعلیق وض نس
 توســلی و خرمــی بیــان کردنــد کــه خط نســتعلیق 
ــبک  ــا دو س ــود ب ــش خ ــن پیدای ــرون آغازی در ق
شــرقی و غربــی رواج یافــت. دلیــل نام گــذاری ایــن 
ــه در  ــود ک ــن ب ــی ای ــرقی و غرب ــه ش ــبک ب دو س
دوره  تیموریــان، کشــور ایــران بــه دو بخــش شــرقی 
ــای  ــه نام ه ــن ب ــه ت ــد و س ــیم ش ــی تقس و غرب
ســلطان محمد نــور، میرعلــی هــروی و ســلطان علی 
مشــهدی از برجســته ترین خوش نویســان خــط 
نســتعلیق بودنــد کــه از ســبک شــرقی بهــره 
ــی  ــه از ســبک غرب ــرادی ک ــه اف ــد. از جمل می بردن
ــر  ــرادی نظی ــه اف ــوان ب ــد می ت ــتفاده می کردن اس
ــی  ــان خوارزم ــی، و عبدالرحم ــم خوارزم عبدالرحی

ــی، 1398: 105(. ــلی، خرم ــود )توس ــاره نم اش
ــرای  ــون ب ــش تاکن ــاز پیدای ــتعلیق از آغ ــط نس خ
ــتفاده  ــی اس ــر مذهب ــی و غی ــون ادب ــتن مت نوش
شــده و متن هــای مذهبــی بــه نــدرت بــا اســتفاده 

ــده اند.  ــته ش ــط نوش ــن خ از ای

 خط »بای بایین«2
بــای باییــن یکــی از الفباهــای هجایــی متعلــق بــه 
بخــش جنــوب شــرقی آســیا )اینســولیندیا(3 اســت. 

چنــد دهــه پــس از فتــح فیلیپیــن )منطقــه ســبو 
کشــف  اســپانیایی ها  1571م(،  مانیــل  1565م، 
کردنــد کــه چندیــن قــوم در فیلپیــن دارای نظــام 
نوشــتاری ســاده ای بودنــد. نوعــی قصارنویســی کــه 
ــان را  ــل زبان ش ــش گذاشــتن کام ــه نمای ــکان ب ام
ــرای رفــع نیازهــای  فراهــم نمی کــرد امــا تقریبــا ب
 ،Potet( جوامــع کوچــک آن هــا کافــی بــود

.)18  :2019
ــه  مشــهور در خصــوص منشــأ خطــوط  ــک نظری ی
ــن  ــه ای ــم اینک ــود دارد، آن ه ــولیندیایی وج اینس
خط هــا از بازرگانــان هنــدی قــرض گرفتــه شــده اند 
ــه طــرز قابــل توجهــی  و توســط مردمــان بومــی ب
ــود  ــالوه، تصــور می ش ــه ع ــده اند. ب ــازی ش ساده س
کــه خــط برهمایــی4 ، کــه بــه عنــوان نیــای خطوط 
هجایــی در هندوســتان محســوب می شــود، از یــک 
خــط شکســته آوایــی هیروگلیفــی5 از مصر باســتان 
منشــعب شــده باشــد، هــم چنیــن احتمــاال نیــای 
خــط فنیقــی یونــان، خطــوط عربــی و عبــری بــوده 
اســت از ایــن رو، شــباهت های قابــل توجهــی بیــن 
ایــن خــط و خــط یونانــی، و نــاگاری هنــدی وجــود 

.)19 :2019 ،Ibid( دارد
دیــن پائــول آر ورزوســا6 از دانشــکده  فلســفه و 
ادبیــات دانشــگاه مانیــل، تــا پیــش از شــروع کار به 
ــورک،  ــی نیوی ــه  عموم ــدار در کتابخان ــوان کتاب عن
اصطــالح »بــای باییــن« را نشــنیده بــود. او در 
ــی  ــه خطــوط هجای ــرای ارجــاع ب ســال 1914م، ب
ــرد،  ــتفاده می ک ــا«7 اس ــارت »الیبات ــن از عب فیلیپی
زیــرا تصــورش ایــن بــود کــه ایــن خط هــا از 
 عربــی قــرض گرفتــه شــده اند.گفته می شــود کــه نــام
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ــو،  ــردم ماگوئیندانائ ــرف م ــل و تص ــا« از دخ »الیبات
واقــع در فیلیپیــن، از لغــت الیباتــا برگرفتــه از 
ــه دســت  ــی ب اســامی ســه حــرف اول الفبــای عرب
ــظ  ــا8 تلف ــا آن را الیپبات ــه ماالیی ه ــت ک آمده اس
 .]taa[ تاء ]baa[ بــاء ]alif[ می کردنــد: ا ب ت: الــف
متاســفانه هنــوز هــم بســیاری از فیلیپینی هــا ایــن 
ــه  ــای آن ک ــه ج ــد و ب ــح می دانن ــارت را صحی عب
ــد، آن را  ــن تلفــظ کنن ــای بایی خــط باســتانی را ب
الیباتــا می نامنــد احتمــاال از آن رو کــه بــه عبــارت 

.)21 :2019 ،Ibid( ــت ــر اس ــا« نزدیک ت »الفب
ــان  ــوی در زب ــر لغ ــن« از نظ ــای بایی ــارت »ب عب
تاگالــوگ بــه معنــای »هجــی کــردن« اســت. خــط 
بــای باییــن بــه طــور گســترده توســط اســپانیایی ها 
ــامل  ــط، ش ــن خ ــتاری ای ــام نوش ــد. نظ ــع ش وض
نویســه در  اســت. هــر  و صامت هــا  مصوت هــا 
شــکل ابتدایــی خــود، یــک صامــت اســت کــه بــه 
ــاد  ــرای ایج ــود. ب ــم می ش ــک مصــوت »A«  خت ی
بــه ســایر مصوت هــا ختــم  صامت هایــی کــه 
می شــوند، عالمتــی در بــاالی صامــت )بــرای تولیــد 
مصوت هــای »E« و »I«(  یــا در پاییــن صامــت 
ــود.  ــته می ش ــا »U«( گذاش ــد »O« ی ــرای تولی )ب
ــه  ــود. البت ــده می ش ــت9 نامی ــت، کودی ــن عالم ای
ــد.  ــود را دارن ــه خ ــوص ب ــم مخص ــا عالی مصوت ه
فقــط یــک نویســه بــرای حــرف »D« و »R« وجــود 
ــای باییــن دارای 17  ــی، خــط ب ــه طــور کل دارد. ب
حــرف اســت. ایــن خــط، حالــت شکســته نــدارد و 

هــر حــرف یــک نویســه  مجــزا اســت. 
تمایــزی بیــن حروف بــزرگ و کوچک وجــود ندارد، 
تضــادی بیــن حروفــی کــه هنــگام نوشــتن، قلــم به 

ســمت بــاال حرکــت می کنــد و حروفــی کــه موقــع 
نــگارش، قلــم بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد 
وجــود نــدارد، از طرفــی هــر یــک از حــروف خــط 
ــن  ــتند و همی ــرد هس ــه ف ــر ب ــن منحص ــای بایی ب

امــر حــروف را از یکدیگــر مجــزا می ســازد.
هماننــد خــط نــاگاری هنــدی نظیــر دیوانــاگاری10 
ــا واکــه  پیــش  ــای باییــن ب سانســکریت، حــروف ب
ــن خــط  ــرای همی ــده می شــوند. ب ــرض /a/ خوان ف
ــدا11 در  ــط آبوگی ــک خ ــوان ی ــه عن ــن ب ــای بایی ب
ــرای  ــن ب ــای بایی ــط ب ــود. خ ــه می ش ــر گرفت نظ
نوشــتن یادداشــت های کوچــک نظیــر شــعر و 
ــه  ــخ ب ــان تاری ــت. در آن زم ــه کار میرف ــه ب اعالمی

ــد.  ــته نمی ش ــن نوش ــورت مت ص

 مقایسه خط نستعلیق و خط بای بایین 
از نظر قدمت و نحوه پیدایش

پــس از پذیــرش اســالم توســط ایرانیــان، اعــراب از 
الفبــای خطــوط پهلــوی اســتفاده کردنــد و الفبــای 
ــد.  ــد آوردن ــم را پدی ــخ قدی ــی و نس ــوط کوف خط
ــری  ــوط دیگ ــه خط ــان رفته رفت ــس از آن ایرانی پ
ــود  ــه وج ــره را ب ــاع و غی ــث، رق ــع، ثل ــر توقی نظی
آوردنــد و مدتــی بعــد دو خــط ایرانــی دیگــر 
ــع  ــق را وض ــته تعلی ــق و شکس ــای تعلی ــه نام ه ب
کردنــد )زعیمــی، 1356: 36(. در نهایــت، همانطــور 
ــرن هشــتم  ــر شــد، در اواســط ق ــر ذک ــه پیش ت ک
ــا تلفیــق دو خــط نســخ و تعلیــق، خــط  هجــری ب
ــی مورخیــن  ــتعلیق پدیــد آمــد. البتــه برخ نس
ــن خــط پیــش از  ــد شــواهدی از وجــود ای معتقدن
ــخ مذکــور هــم وجــود دارد، امــا اکثــر قریــب  تاری

ــان  ــط را هم ــن خ ــش ای ــخ پیدای ــاق تاری ــه اتف ب
نیمــه دوم قــرن هشــتم هجــری می داننــد زیــرا در 
همیــن هنــگام بــود کــه میرعلــی تبریــزی قواعــد 
ــق  ــرد. مطاب ــع ک ــط وض ــن خ ــرای ای ــی را ب خاص
ــز،  ــد نی ــه ش ــش گفت ــینه پژوه ــه در پیش ــا آنچ ب
ــای باییــن فیلیپینــی هــم آن  در خصــوص خــط ب
ــق  ــد متعل ــر می آی ــن ب ــه از شــواهد و قرائ طــور ک
ــی  ــرن پانزدهــم میــالدی اســت، یعنــی زمان ــه ق ب
کــه اســپانیایی ها وارد کشــور فیلیپیــن شــدند. ایــن 
خــط را در میــان بومیــان کشــف کردنــد. بنابرایــن 
ــای  ــتعلیق و ب ــط نس ــه دو خ ــت ک ــوان گف می ت
باییــن از لحــاظ قدمــت، بــا یکدیگــر برابــر هســتند. 
همچنیــن، بــا توجــه بــه آنچــه پیش تــر گفتــه شــد، 
خــط نســتعلیق بــرای نــگارش متــون ادبــی کاربــرد 
داشــته و خــط بــای باییــن نیــز برای نوشــتن شــعر 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــتفاده ق ــی مورد اس ــون ادب و مت
از ایــن جهــت می تــوان ابــراز داشــت کــه ایــن دو 

خــط بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد.

 مقایسه خط نستعلیق و خط بای بایین 
از نظر شیوه نگارش

فضایلــی در کتــاب خــود بــا نــام تعلیــم خــط، آثــار 
خوشنویســی را از نظــر نــگارش و خوانــش بــه ســه 

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک دســته تقســیم می کن
    رســائی و آســان خوان: بــه ایــن معنــا کــه 
خوانــدن حــروف و کلمــات ســاده باشــد و بــه 
راحتــی بتــوان بــه مفهــوم آن هــا پــی بــرد و 
ــوار  ــر س ــی روی یکدیگ ــت زیبای ــه جه ــروف ب ح
ــات  ــی کلم ــن درست نویس ــم چنی ــوند و ه نمی ش

بــرای خوش نویــس حائــز اهمیــت باشــد.  
ــه  ــم مولف ــه ه ــا ک ــن معن ــان نویس: بدی     آس
ســاده نویســی و هــم ســرعت نــگارش مــورد توجــه 
قــرار گیــرد تــا نگارنــده قــادر باشــد متــن بیشــتری 
را در مــدت زمــان کوتاهــی بــه نــگارش در بیــاورد، 
کــه خــط نســتعلیق از ایــن حیــث برجســته اســت.

    زیبایــی منظــر: بدیــن معنــا کــه بایــد بهتریــن 
حالــت ترکیب بنــدی متــن مــورد توجــه قــرار گیرد 
و از ایــن رو خوش نویــس بــرای آن کــه بتوانــد 
زیبایــی اثــر خــود را حفــظ کنــد مجــاز اســت تــا 
ــد.  ــم بزن ــر ه ــن را ب ــک مت ــات در ی ــگاه کلم جای

)فضایلــی، 1370: 89(
ــط  ــگارش خ ــیوه ن ــه ش ــدا ب ــر ابت ــش زی در بخ
ــد  ــول و قواع ــم و اص ــی می پردازی ــتعلیق ایران نس
آن را بررســی می نماییــم و ســپس شــیوه نــگارش 
ــرد.   ــرار میگی ــورد بررســی ق ــن م ــای بایی خــط ب

 شیوه کتابت خط نستعلیق ایرانی
بــا  آن  از  کــه  تشــکیل«  »حســن  اصطــالح 
عنــوان »حســن نــگارش« هــم یــاد می شــود، 
ــر  ــت و ب ــگارش اس ــول ن ــت اص ــای رعای ــه معن ب
اســاس رســم الخط میرعلــی، شــامل چهــار دســته 
ــت  ــردات اس ــا و مف ــر، نقطه ه ــیدگی ها، دوای کش
)شــه کالهی، 1397: 72(. در بخــش زیــر هــر یــک 
ــورد بررســی  ــل م ــه تفصی ــا ب ــن طبقه بندی ه از ای

قــرار می گیــرد.
    کشــیدگی ها شــامل حــروف » ب، ک، گ، ف، 
ی« و حرکــت اول در حــرف »س« هســتند. حــرف 
»ب« دارای دو شــکل بلنــد )هشــت نقطــه ارتفــاع( 

13 12

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

ش
ـــ

ــ
وه

پژ
ش

ــ
ــ

بخ



ــو،  ــردم ماگوئیندانائ ــرف م ــل و تص ــا« از دخ »الیبات
واقــع در فیلیپیــن، از لغــت الیباتــا برگرفتــه از 
ــه دســت  ــی ب اســامی ســه حــرف اول الفبــای عرب
ــظ  ــا8 تلف ــا آن را الیپبات ــه ماالیی ه ــت ک آمده اس
 .]taa[ تاء ]baa[ بــاء ]alif[ می کردنــد: ا ب ت: الــف
متاســفانه هنــوز هــم بســیاری از فیلیپینی هــا ایــن 
ــه  ــای آن ک ــه ج ــد و ب ــح می دانن ــارت را صحی عب
ــد، آن را  ــن تلفــظ کنن ــای بایی خــط باســتانی را ب
الیباتــا می نامنــد احتمــاال از آن رو کــه بــه عبــارت 

.)21 :2019 ،Ibid( ــت ــر اس ــا« نزدیک ت »الفب
ــان  ــوی در زب ــر لغ ــن« از نظ ــای بایی ــارت »ب عب
تاگالــوگ بــه معنــای »هجــی کــردن« اســت. خــط 
بــای باییــن بــه طــور گســترده توســط اســپانیایی ها 
ــامل  ــط، ش ــن خ ــتاری ای ــام نوش ــد. نظ ــع ش وض
نویســه در  اســت. هــر  و صامت هــا  مصوت هــا 
شــکل ابتدایــی خــود، یــک صامــت اســت کــه بــه 
ــاد  ــرای ایج ــود. ب ــم می ش ــک مصــوت »A«  خت ی
بــه ســایر مصوت هــا ختــم  صامت هایــی کــه 
می شــوند، عالمتــی در بــاالی صامــت )بــرای تولیــد 
مصوت هــای »E« و »I«(  یــا در پاییــن صامــت 
ــود.  ــته می ش ــا »U«( گذاش ــد »O« ی ــرای تولی )ب
ــه  ــود. البت ــده می ش ــت9 نامی ــت، کودی ــن عالم ای
ــد.  ــود را دارن ــه خ ــوص ب ــم مخص ــا عالی مصوت ه
فقــط یــک نویســه بــرای حــرف »D« و »R« وجــود 
ــای باییــن دارای 17  ــی، خــط ب ــه طــور کل دارد. ب
حــرف اســت. ایــن خــط، حالــت شکســته نــدارد و 

هــر حــرف یــک نویســه  مجــزا اســت. 
تمایــزی بیــن حروف بــزرگ و کوچک وجــود ندارد، 
تضــادی بیــن حروفــی کــه هنــگام نوشــتن، قلــم به 

ســمت بــاال حرکــت می کنــد و حروفــی کــه موقــع 
نــگارش، قلــم بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد 
وجــود نــدارد، از طرفــی هــر یــک از حــروف خــط 
ــن  ــتند و همی ــرد هس ــه ف ــر ب ــن منحص ــای بایی ب

امــر حــروف را از یکدیگــر مجــزا می ســازد.
هماننــد خــط نــاگاری هنــدی نظیــر دیوانــاگاری10 
ــا واکــه  پیــش  ــای باییــن ب سانســکریت، حــروف ب
ــن خــط  ــرای همی ــده می شــوند. ب ــرض /a/ خوان ف
ــدا11 در  ــط آبوگی ــک خ ــوان ی ــه عن ــن ب ــای بایی ب
ــرای  ــن ب ــای بایی ــط ب ــود. خ ــه می ش ــر گرفت نظ
نوشــتن یادداشــت های کوچــک نظیــر شــعر و 
ــه  ــخ ب ــان تاری ــت. در آن زم ــه کار میرف ــه ب اعالمی

ــد.  ــته نمی ش ــن نوش ــورت مت ص

 مقایسه خط نستعلیق و خط بای بایین 
از نظر قدمت و نحوه پیدایش

پــس از پذیــرش اســالم توســط ایرانیــان، اعــراب از 
الفبــای خطــوط پهلــوی اســتفاده کردنــد و الفبــای 
ــد.  ــد آوردن ــم را پدی ــخ قدی ــی و نس ــوط کوف خط
ــری  ــوط دیگ ــه خط ــان رفته رفت ــس از آن ایرانی پ
ــود  ــه وج ــره را ب ــاع و غی ــث، رق ــع، ثل ــر توقی نظی
آوردنــد و مدتــی بعــد دو خــط ایرانــی دیگــر 
ــع  ــق را وض ــته تعلی ــق و شکس ــای تعلی ــه نام ه ب
کردنــد )زعیمــی، 1356: 36(. در نهایــت، همانطــور 
ــرن هشــتم  ــر شــد، در اواســط ق ــر ذک ــه پیش ت ک
ــا تلفیــق دو خــط نســخ و تعلیــق، خــط  هجــری ب
ــی مورخیــن  ــتعلیق پدیــد آمــد. البتــه برخ نس
ــن خــط پیــش از  ــد شــواهدی از وجــود ای معتقدن
ــخ مذکــور هــم وجــود دارد، امــا اکثــر قریــب  تاری

ــان  ــط را هم ــن خ ــش ای ــخ پیدای ــاق تاری ــه اتف ب
نیمــه دوم قــرن هشــتم هجــری می داننــد زیــرا در 
همیــن هنــگام بــود کــه میرعلــی تبریــزی قواعــد 
ــق  ــرد. مطاب ــع ک ــط وض ــن خ ــرای ای ــی را ب خاص
ــز،  ــد نی ــه ش ــش گفت ــینه پژوه ــه در پیش ــا آنچ ب
ــای باییــن فیلیپینــی هــم آن  در خصــوص خــط ب
ــق  ــد متعل ــر می آی ــن ب ــه از شــواهد و قرائ طــور ک
ــی  ــرن پانزدهــم میــالدی اســت، یعنــی زمان ــه ق ب
کــه اســپانیایی ها وارد کشــور فیلیپیــن شــدند. ایــن 
خــط را در میــان بومیــان کشــف کردنــد. بنابرایــن 
ــای  ــتعلیق و ب ــط نس ــه دو خ ــت ک ــوان گف می ت
باییــن از لحــاظ قدمــت، بــا یکدیگــر برابــر هســتند. 
همچنیــن، بــا توجــه بــه آنچــه پیش تــر گفتــه شــد، 
خــط نســتعلیق بــرای نــگارش متــون ادبــی کاربــرد 
داشــته و خــط بــای باییــن نیــز برای نوشــتن شــعر 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــتفاده ق ــی مورد اس ــون ادب و مت
از ایــن جهــت می تــوان ابــراز داشــت کــه ایــن دو 

خــط بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد.

 مقایسه خط نستعلیق و خط بای بایین 
از نظر شیوه نگارش

فضایلــی در کتــاب خــود بــا نــام تعلیــم خــط، آثــار 
خوشنویســی را از نظــر نــگارش و خوانــش بــه ســه 

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک دســته تقســیم می کن
    رســائی و آســان خوان: بــه ایــن معنــا کــه 
خوانــدن حــروف و کلمــات ســاده باشــد و بــه 
راحتــی بتــوان بــه مفهــوم آن هــا پــی بــرد و 
ــوار  ــر س ــی روی یکدیگ ــت زیبای ــه جه ــروف ب ح
ــات  ــی کلم ــن درست نویس ــم چنی ــوند و ه نمی ش

بــرای خوش نویــس حائــز اهمیــت باشــد.  
ــه  ــم مولف ــه ه ــا ک ــن معن ــان نویس: بدی     آس
ســاده نویســی و هــم ســرعت نــگارش مــورد توجــه 
قــرار گیــرد تــا نگارنــده قــادر باشــد متــن بیشــتری 
را در مــدت زمــان کوتاهــی بــه نــگارش در بیــاورد، 
کــه خــط نســتعلیق از ایــن حیــث برجســته اســت.
    زیبایــی منظــر: بدیــن معنــا کــه بایــد بهتریــن 
حالــت ترکیب بنــدی متــن مــورد توجــه قــرار گیرد 
و از ایــن رو خوش نویــس بــرای آن کــه بتوانــد 
زیبایــی اثــر خــود را حفــظ کنــد مجــاز اســت تــا 
ــد.  ــم بزن ــر ه ــن را ب ــک مت ــات در ی ــگاه کلم جای

)فضایلــی، 1370: 89(
ــط  ــگارش خ ــیوه ن ــه ش ــدا ب ــر ابت ــش زی در بخ
ــد  ــول و قواع ــم و اص ــی می پردازی ــتعلیق ایران نس
آن را بررســی می نماییــم و ســپس شــیوه نــگارش 
ــرد.   ــرار میگی ــورد بررســی ق ــن م ــای بایی خــط ب

 شیوه کتابت خط نستعلیق ایرانی
بــا  آن  از  کــه  تشــکیل«  »حســن  اصطــالح 
عنــوان »حســن نــگارش« هــم یــاد می شــود، 
ــر  ــت و ب ــگارش اس ــول ن ــت اص ــای رعای ــه معن ب
اســاس رســم الخط میرعلــی، شــامل چهــار دســته 
ــت  ــردات اس ــا و مف ــر، نقطه ه ــیدگی ها، دوای کش
)شــه کالهی، 1397: 72(. در بخــش زیــر هــر یــک 
ــورد بررســی  ــل م ــه تفصی ــا ب ــن طبقه بندی ه از ای

قــرار می گیــرد.
    کشــیدگی ها شــامل حــروف » ب، ک، گ، ف، 
ی« و حرکــت اول در حــرف »س« هســتند. حــرف 
»ب« دارای دو شــکل بلنــد )هشــت نقطــه ارتفــاع( 
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ــرف  ــوک ح ــت. ن ــاع( اس ــه ارتف ــاه )دو نقط و کوت
»ب« حــدود نیــم نقطــه بلندتــر نوشــته می شــود. 
حــروف »ک«، »ف«، »ی« معکــوس بــا دو حرکــت 
ــا  ــروف »گ« ب ــی ح ــوند. تمام ــته می ش ــم نوش قل
ــوند.  ــته می ش ــابه »ک« نوش ــرکش و مش ــک س ی
هســتند.  زیــادی  شــیب  دارای  ســرکش ها 
کشــیدگی حــروف »ف« و »ک« هــم هشــت نقطــه 

می باشــد. 
     دوایــر شــامل حــروف گــرد کــه شــامل »ن«، 
و  »س«،  »ع«،  »ح«،  »ی«،  »ل«،  »ص«،  »ق«، 
ــرد  ــروف گ ــت. ح ــیده اس ــت دوم »س« کش حرک
ــد  ــا چن ــا دو ی ــرف »ن« ب ــتثنای ح ــه اس ــه ب البت

ــوند. ــته می ش ــم نوش ــت قل حرک
ــف«، »د«،  ــروف »ال ــامل ح ــه ش ــردات ک     مف
ارتفــاع  می باشــد.  »م«  و  »ط«،  »ه«،  »و«،  »ر«، 

ــت . ــه اس ــه نقط ــدازه س ــه ان ــف« ب ــرف »ال ح
ــتند،  ــم هس ــای قل ــر از پهن ــه کمت ــا ک     نقطه ه
گوشه هایشــان تیــزی نــدارد و دارای انحناهــای 
متفاوتــی هســتند. نقطه هــای دوتایــی معمــوال بــه 
صــورت مجــزا و بــا فاصلــه و گاهــی هــم بــه شــکل 

ــوند.    ــته می ش ــته نوش پیوس

 شیوه کتابت خط بای بایین فیلیپینی 
دو ســبک نگارشــی بــرای خــط بــای باییــن وجــود 

دارد: 
اســتعمار  از  بــه »پیــش      ســبک موســوم 
ــک  ــن، ی ــای بایی ــل ب ــرم اصی ــپانیایی ها«: در ف اس
ــه هیــچ  ــی کــه ب صامــت واحــد )یعنــی صامت های
بــه  نمی تــوان  را  نمی شــوند(  ختــم  مصوتــی 
ــل  ــن قبی ــن، ای ــرای همی ــان داد؛ ب ــت نش صراح
ــده  ــدند و خوانن ــته نمی ش ــال نوش ــا، اص صامت ه
مجبــور بــود صامت هــای جــا افتــاده را بــه واســطه 
 »k« و »n« ــال، حــروف ــرای مث ــد. ب ــر کن ــن پ مت
ــای کوهســتان  ــه معن ــر bundók  ب ــی نظی در لغت

حــذف می شــدند. 
    ســبک موســوم بــه »ویرمــا کودلــی«12: ســبک 
نگارشــی اصلــی خــط بــای باییــن بــرای کشیشــان 
اســپانیایی کــه می خواســتند بــه ترجمــه کتاب هــا 
بپردازنــد، مشــکل بــود. بــرای همیــن، فرانسیســکو 
را  کولدیــت  ســبک  1602م،  ســال  در  لوپــز13 

مطــرح کــرد کــه بــه صــورت a+ یــک نویســه بــود. این 
ســبک چیلپــا ماننــد دقیقــا همانند خــط مــورب ویراما 

در خــط هنــدی داوانــگاری14 مطابقــت داشــت. 
یکــی از راه هــای نــگارش خــط بــای باییــن حکاکی 
ــود. معمــوال  ــا خنجــر ب ــو ب ــر روی بامب نویســه ها ب
نویســنده از پاییــن حــروف شــروع می کنــد و 
ــه ســمت چــپ  ــد ب ــی رود و بع ــاال م ــه ســمت ب ب

ــر:  ــکل زی ــد ش ــود همانن ــرف می ش منح

15 14

االــف( قواعــد حســن تشــکیل حــروف کشــیده بــر اســاس رســم الخط 
ــع: شــه کالهی، 1397: 72- 70 ــی. منب ــر عل می

ب( قواعــد حســن تشــکیل حــروف گــرد بــر اســاس رســم الخط میــر 
علــی. منبــع: همــان

ــی  ــی و دوتای ــای تک ــروف در نقطه ه ــکیل ح ــن تش ــد حس ت( قواع
ــان ــع: هم ــی. منب ــر عل ــم الخط می ــاس رس براس

ــی  ــی و دوتای ــای تک ــروف در نقطه ه ــکیل ح ــن تش ــد حس ت( قواع
ــان ــع: هم ــی. منب ــر عل ــم الخط می ــاس رس بر اس

ــی.  ــر عل ــم الخط می ــر اســاس رس ــروف در نقطه هــای ســه تایی ب ــن تشــکیل ح ث( قواعــد حس
ــه کالهی، 1397: 72- 70 ــع: ش منب

ــزی،  ــی تبری ــر عل ــم الخط می ــاس رس ــر اس ــی ب ــتعلیق ایران ــت خــط نس ــیوه کتاب ــر 1: ش تصوی
ــی، 1397: 72 ــه کاله منبع:ش

ــه  ــن ب ــروف از پایی ــگارش ح ــه ای از ن ــر2: نمون تصوی
ــن ــای بایی ــاال در خــط ب ب

منبع: نگارنده
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ــرف  ــوک ح ــت. ن ــاع( اس ــه ارتف ــاه )دو نقط و کوت
»ب« حــدود نیــم نقطــه بلندتــر نوشــته می شــود. 
حــروف »ک«، »ف«، »ی« معکــوس بــا دو حرکــت 
ــا  ــروف »گ« ب ــی ح ــوند. تمام ــته می ش ــم نوش قل
ــوند.  ــته می ش ــابه »ک« نوش ــرکش و مش ــک س ی
هســتند.  زیــادی  شــیب  دارای  ســرکش ها 
کشــیدگی حــروف »ف« و »ک« هــم هشــت نقطــه 

می باشــد. 
     دوایــر شــامل حــروف گــرد کــه شــامل »ن«، 
و  »س«،  »ع«،  »ح«،  »ی«،  »ل«،  »ص«،  »ق«، 
ــرد  ــروف گ ــت. ح ــیده اس ــت دوم »س« کش حرک
ــد  ــا چن ــا دو ی ــرف »ن« ب ــتثنای ح ــه اس ــه ب البت

ــوند. ــته می ش ــم نوش ــت قل حرک
ــف«، »د«،  ــروف »ال ــامل ح ــه ش ــردات ک     مف
ارتفــاع  می باشــد.  »م«  و  »ط«،  »ه«،  »و«،  »ر«، 

ــت . ــه اس ــه نقط ــدازه س ــه ان ــف« ب ــرف »ال ح
ــتند،  ــم هس ــای قل ــر از پهن ــه کمت ــا ک     نقطه ه
گوشه هایشــان تیــزی نــدارد و دارای انحناهــای 
متفاوتــی هســتند. نقطه هــای دوتایــی معمــوال بــه 
صــورت مجــزا و بــا فاصلــه و گاهــی هــم بــه شــکل 

ــوند.    ــته می ش ــته نوش پیوس

 شیوه کتابت خط بای بایین فیلیپینی 
دو ســبک نگارشــی بــرای خــط بــای باییــن وجــود 

دارد: 
اســتعمار  از  بــه »پیــش      ســبک موســوم 
ــک  ــن، ی ــای بایی ــل ب ــرم اصی ــپانیایی ها«: در ف اس
ــه هیــچ  ــی کــه ب صامــت واحــد )یعنــی صامت های
بــه  نمی تــوان  را  نمی شــوند(  ختــم  مصوتــی 
ــل  ــن قبی ــن، ای ــرای همی ــان داد؛ ب ــت نش صراح
ــده  ــدند و خوانن ــته نمی ش ــال نوش ــا، اص صامت ه
مجبــور بــود صامت هــای جــا افتــاده را بــه واســطه 
 »k« و »n« ــال، حــروف ــرای مث ــد. ب ــر کن ــن پ مت
ــای کوهســتان  ــه معن ــر bundók  ب ــی نظی در لغت

حــذف می شــدند. 
    ســبک موســوم بــه »ویرمــا کودلــی«12: ســبک 
نگارشــی اصلــی خــط بــای باییــن بــرای کشیشــان 
اســپانیایی کــه می خواســتند بــه ترجمــه کتاب هــا 
بپردازنــد، مشــکل بــود. بــرای همیــن، فرانسیســکو 
را  کولدیــت  ســبک  1602م،  ســال  در  لوپــز13 

مطــرح کــرد کــه بــه صــورت a+ یــک نویســه بــود. این 
ســبک چیلپــا ماننــد دقیقــا همانند خــط مــورب ویراما 

در خــط هنــدی داوانــگاری14 مطابقــت داشــت. 
یکــی از راه هــای نــگارش خــط بــای باییــن حکاکی 
ــود. معمــوال  ــا خنجــر ب ــو ب ــر روی بامب نویســه ها ب
نویســنده از پاییــن حــروف شــروع می کنــد و 
ــه ســمت چــپ  ــد ب ــی رود و بع ــاال م ــه ســمت ب ب

ــر:  ــکل زی ــد ش ــود همانن ــرف می ش منح

15 14

االــف( قواعــد حســن تشــکیل حــروف کشــیده بــر اســاس رســم الخط 
ــع: شــه کالهی، 1397: 72- 70 ــی. منب ــر عل می

ب( قواعــد حســن تشــکیل حــروف گــرد بــر اســاس رســم الخط میــر 
علــی. منبــع: همــان

ــی  ــی و دوتای ــای تک ــروف در نقطه ه ــکیل ح ــن تش ــد حس ت( قواع
ــان ــع: هم ــی. منب ــر عل ــم الخط می ــاس رس براس

ــی  ــی و دوتای ــای تک ــروف در نقطه ه ــکیل ح ــن تش ــد حس ت( قواع
ــان ــع: هم ــی. منب ــر عل ــم الخط می ــاس رس بر اس

ــی.  ــر عل ــم الخط می ــر اســاس رس ــروف در نقطه هــای ســه تایی ب ــن تشــکیل ح ث( قواعــد حس
ــه کالهی، 1397: 72- 70 ــع: ش منب

ــزی،  ــی تبری ــر عل ــم الخط می ــاس رس ــر اس ــی ب ــتعلیق ایران ــت خــط نس ــیوه کتاب ــر 1: ش تصوی
ــی، 1397: 72 ــه کاله منبع:ش

ــه  ــن ب ــروف از پایی ــگارش ح ــه ای از ن ــر2: نمون تصوی
ــن ــای بایی ــاال در خــط ب ب

منبع: نگارنده
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ــذ  ــر روی کاغ ــن ب ــای بایی ــا وقتــی کــه خــط ب ام
ــن  ــا ای ــود. ب ــه راســت ب نوشــته می شــد از چــپ ب
ــه  ــا توج ــروف ب ــه ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب ح
ــته  ــی نوش ــات مختلف ــنده در جه ــر نویس ــه نظ ب
می شــدند. اســپانیایی ها هــم بــه ایــن دلیــل 
ــگام  ــروف در هن ــه بعضــی ح ــل اینک ــه دلی ــم ب و ه
نــگارش کلمــات حــذف می شــدند تصمیــم گرفتنــد 
ــای باییــن را تغییــر دهنــد. در نتیجــه در  ــا خــط ب ت
قــرن شــانزدهم، ایــن خــط رفته رفتــه بــه فراموشــی 

ســپرده شــد. 
در خصــوص مقایســه ایــن دو خــط از نظــر شــیوه 
ــای  ــط ب ــه خ ــت ک ــان داش ــوان بی ــگارش می ت ن
ــه  ــد نقط ــتعلیق، فاق ــط نس ــالف خ ــر خ ــن ب بایی
اســت. امــا دوایــر در ایــن خط وجــود دارنــد و برای 
نــگارش چنــد حــرف از دوایــر اســتفاده می شــود و 
ایــن حــروف گــرد هســتند. بــرای مثــال همانطــور 
ــروف )  (  ــت ح ــهود اسـ ــکل 1 مش ــه در ش ک
«Na»)  (، »B» ) (، »Wa« کامــال بــه 

ــوت هایی  ــوند. مصــــ ــته می ش ــرد نوش ــورت گ ص
و   ،»O/U» )  ( ،»E/I«  )   ( نظیــر 

Ra/» )            ( همچنیــن صامــت هایــی نـــظیر
Da« نیــز بــه صــورت کشــیده نوشــته می شــوند. 

هــم چنیــن تمامــی حــروف خــط بــای باییــن بــه 
شــکل مفــرد و منحصــر بــه فــرد نوشــته می شــوند 
ــتگی  ــال و پیوس ــتعلیق اتص ــط نس ــالف خ و برخ

بیــن حــروف وجــود نــدارد.

 نتیجه گیری
شــاخه های  میــان  در  خوشنویســی  جایــگاه 
گوناگــون هنــری در ایــران بســیار برجســته و 
ممتــاز اســت. بنــا بــه آنچــه در ایــن مقالــه گفتــه 
ــط  ــه  خ ــی در زمین ــان فرهنگ ــات می ــد، مطالع ش
و خوشنویســی می توانــد بــه گســترش روابــط 
ــه اشــتراک گذاری  ــا ســایر کشــورها و ب دوســتانه ب
پیــدا  کنــد.  کمــک  ایرانــی  هنــر  و  فرهنــگ 
کــردن اشــتراکات و افتراقــات فرهنگــی، یکــی 
ــیدن  ــق  بخش ــه در عم ــت ک ــی اس از آن نکته های
ــل  ــایر مل ــا س ــل ب ــز و متقاب ــط صلح آمی ــه رواب ب
موثــر اســت. از ایــن رو، پژوهــش پیــش رو بــا 
ــط  ــای دو خ ــباهت ها و تفاوت ه ــن ش ــدف یافت ه

ــی انجــام  ــن فیلیپین ــای بایی ــی و ب نســتعلیق ایران
شــد. در وهلــه  نخســت، نگارنــده بــه بررســی قدمت 
و چگونگــی پیدایــش ایــن دو خــط پرداخــت کــه 
یکــی مربــوط بــه بخــش جنوب غربــی آســیا )خــط 
ــه آســیای شــرقی  ــق ب نســتعلیق( و دیگــری متعل
ــچ بررســی ها نشــان  ــای باییــن(. نتای ــود )خــط ب ب
ــر دو  ــن دو خــط، ه ــی ای ــه لحــاظ زمان ــه ب داد ک
ــط  ــد. خ ــد آمدن ــالدی پدی ــم می ــرن پانزده از ق
ــری از  ــتم هج ــرن هش ــه دوم ق ــتعلیق در نیم نس
ــد  ــه وجــود آم ــق ب ترکیــب دو خــط نســخ و تعلی
و یکــی از اولیــن خطــوط کامــال ایرانــی محســوب 
هــم  باییــن  بــای  خــط  مــورد  در  می گــردد. 
مشــخص شــد کــه مبلغیــن مذهــب کاتولیــک کــه 
اســپانیایی بودنــد و پــس از اســتعمار فیلیپیــن وارد 
ایــن کشــور شــده بودنــد، بــا ایــن نظــام نوشــتاری 
آشــنا گردیــده و در صــدد یادگیــری آن برآمدنــد و 
البتــه بــه دلیــل قواعــد تقریبــا پیچیــده  ایــن خــط 
ــد  ــالش کردن ــروف، ت ــی ح ــذف برخ ــه ح از جمل
ــد.  ــط وادار کنن ــن خ ــر ای ــه تغیی ــان را ب ــا بومی ت
در خصــوص مباحــث ریشه شــناختی نیــز مشــخص 
شــد کــه ریشــه خــط نســتعلیق بــه خــط کوفــی باز 
می گــردد و پــس از تغییــرات گســترده در آن، خــط 
ــوردار  ــی برخ ــای ایران ــه از ویژگی ه ــتعلیق ک نس
ــای  ــط ب ــه خ ــل، ریش ــد. در مقاب ــد آم ــود پدی ب
ــط  ــی مرتب ــان سانســکریت و برهمای ــه زب ــن ب بایی
ــز در  ــه نی ــن مقال ــی ای ــش نهای ــود. در بخ می ش
خصــوص شــیوه نــگارش دو خــط مذکــور بحــث و 
بررســی صــورت گرفــت و مشــخص شــد کــه خــط 
ــود،  ــته می ش ــپ نوش ــه چ ــت ب ــتعلیق از راس نس

امــا خــط بــای باییــن اگــر بــر روی کاغــذ نوشــته 
شــود از چــپ بــه راســت نگاشــته می شــود و البتــه 
ــاال  گاهــی در جهــات دیگــری اعــم از پاییــن بــه ب
ــای  ــر از تفاوت ه ــی دیگ ــم نوشــته می شــود. یک ه
بیــن خــط بــای باییــن و نســتعلیق آن اســت کــه 
خــط نســتعلیق از نظــر شــکل ظاهــری دارای چهار 
مفــردات،  کشــیدگی ها،  جملــه  از  طبقه بنــدی 
دوایــر و نقطه هــا می باشــد. حــال آنکــه خــط 
بــای باییــن فاقــد نقطــه اســت. امــا از نظــر دوایــر 
ــتعلیق  ــط نس ــه خ ــباهت هایی ب ــیدگی ها ش و کش
کــه  کــرد  اظهــار  می تــوان  مجمــوع  در  دارد. 
ــد  بررســی چنیــن اشــتراکات و تمایزهایــی می توان
بــه هنرمنــدان ایــن دو کشــور کمــک کنــد تــا بــا 
ــنایی  ــود آش ــور خ ــی کش ــی خوشنویس ــر بوم هن

ــند.   ــای آن بکوش ــرده و در احی ــدا ک ــتر پی 17بیش 16

ــی.  ــر عل ــر اســاس رســم الخط می ــی ب ــی و دوتای ت( قواعــد حســن تشــکیل حــروف در نقطه هــای تک
)منبــع: همــان(

2 . Baybayin 
3 .Insulindia 
4 .Brahmi 
5 .hieroglyphic 
6 .Dean Paul R. Verzosa 
7 .Alibata 
8 .Alipbata 
9 .Kudit 

10 .Devanagari 
11 .abugida 
12 .Spanish priests 
13 .Francisco Lopez 
14 .Devanagari 
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ــذ  ــر روی کاغ ــن ب ــای بایی ــا وقتــی کــه خــط ب ام
ــن  ــا ای ــود. ب ــه راســت ب نوشــته می شــد از چــپ ب
ــه  ــا توج ــروف ب ــه ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب ح
ــته  ــی نوش ــات مختلف ــنده در جه ــر نویس ــه نظ ب
می شــدند. اســپانیایی ها هــم بــه ایــن دلیــل 
ــگام  ــروف در هن ــه بعضــی ح ــل اینک ــه دلی ــم ب و ه
نــگارش کلمــات حــذف می شــدند تصمیــم گرفتنــد 
ــای باییــن را تغییــر دهنــد. در نتیجــه در  ــا خــط ب ت
قــرن شــانزدهم، ایــن خــط رفته رفتــه بــه فراموشــی 

ســپرده شــد. 
در خصــوص مقایســه ایــن دو خــط از نظــر شــیوه 
ــای  ــط ب ــه خ ــت ک ــان داش ــوان بی ــگارش می ت ن
ــه  ــد نقط ــتعلیق، فاق ــط نس ــالف خ ــر خ ــن ب بایی
اســت. امــا دوایــر در ایــن خط وجــود دارنــد و برای 
نــگارش چنــد حــرف از دوایــر اســتفاده می شــود و 
ایــن حــروف گــرد هســتند. بــرای مثــال همانطــور 
ــروف )  (  ــت ح ــهود اسـ ــکل 1 مش ــه در ش ک
«Na»)  (، »B» ) (، »Wa« کامــال بــه 

ــوت هایی  ــوند. مصــــ ــته می ش ــرد نوش ــورت گ ص
و   ،»O/U» )  ( ،»E/I«  )   ( نظیــر 

Ra/» )            ( همچنیــن صامــت هایــی نـــظیر
Da« نیــز بــه صــورت کشــیده نوشــته می شــوند. 

هــم چنیــن تمامــی حــروف خــط بــای باییــن بــه 
شــکل مفــرد و منحصــر بــه فــرد نوشــته می شــوند 
ــتگی  ــال و پیوس ــتعلیق اتص ــط نس ــالف خ و برخ

بیــن حــروف وجــود نــدارد.

 نتیجه گیری
شــاخه های  میــان  در  خوشنویســی  جایــگاه 
گوناگــون هنــری در ایــران بســیار برجســته و 
ممتــاز اســت. بنــا بــه آنچــه در ایــن مقالــه گفتــه 
ــط  ــه  خ ــی در زمین ــان فرهنگ ــات می ــد، مطالع ش
و خوشنویســی می توانــد بــه گســترش روابــط 
ــه اشــتراک گذاری  ــا ســایر کشــورها و ب دوســتانه ب
پیــدا  کنــد.  کمــک  ایرانــی  هنــر  و  فرهنــگ 
کــردن اشــتراکات و افتراقــات فرهنگــی، یکــی 
ــیدن  ــق  بخش ــه در عم ــت ک ــی اس از آن نکته های
ــل  ــایر مل ــا س ــل ب ــز و متقاب ــط صلح آمی ــه رواب ب
موثــر اســت. از ایــن رو، پژوهــش پیــش رو بــا 
ــط  ــای دو خ ــباهت ها و تفاوت ه ــن ش ــدف یافت ه

ــی انجــام  ــن فیلیپین ــای بایی ــی و ب نســتعلیق ایران
شــد. در وهلــه  نخســت، نگارنــده بــه بررســی قدمت 
و چگونگــی پیدایــش ایــن دو خــط پرداخــت کــه 
یکــی مربــوط بــه بخــش جنوب غربــی آســیا )خــط 
ــه آســیای شــرقی  ــق ب نســتعلیق( و دیگــری متعل
ــچ بررســی ها نشــان  ــای باییــن(. نتای ــود )خــط ب ب
ــر دو  ــن دو خــط، ه ــی ای ــه لحــاظ زمان ــه ب داد ک
ــط  ــد. خ ــد آمدن ــالدی پدی ــم می ــرن پانزده از ق
ــری از  ــتم هج ــرن هش ــه دوم ق ــتعلیق در نیم نس
ــد  ــه وجــود آم ــق ب ترکیــب دو خــط نســخ و تعلی
و یکــی از اولیــن خطــوط کامــال ایرانــی محســوب 
هــم  باییــن  بــای  خــط  مــورد  در  می گــردد. 
مشــخص شــد کــه مبلغیــن مذهــب کاتولیــک کــه 
اســپانیایی بودنــد و پــس از اســتعمار فیلیپیــن وارد 
ایــن کشــور شــده بودنــد، بــا ایــن نظــام نوشــتاری 
آشــنا گردیــده و در صــدد یادگیــری آن برآمدنــد و 
البتــه بــه دلیــل قواعــد تقریبــا پیچیــده  ایــن خــط 
ــد  ــالش کردن ــروف، ت ــی ح ــذف برخ ــه ح از جمل
ــد.  ــط وادار کنن ــن خ ــر ای ــه تغیی ــان را ب ــا بومی ت
در خصــوص مباحــث ریشه شــناختی نیــز مشــخص 
شــد کــه ریشــه خــط نســتعلیق بــه خــط کوفــی باز 
می گــردد و پــس از تغییــرات گســترده در آن، خــط 
ــوردار  ــی برخ ــای ایران ــه از ویژگی ه ــتعلیق ک نس
ــای  ــط ب ــه خ ــل، ریش ــد. در مقاب ــد آم ــود پدی ب
ــط  ــی مرتب ــان سانســکریت و برهمای ــه زب ــن ب بایی
ــز در  ــه نی ــن مقال ــی ای ــش نهای ــود. در بخ می ش
خصــوص شــیوه نــگارش دو خــط مذکــور بحــث و 
بررســی صــورت گرفــت و مشــخص شــد کــه خــط 
ــود،  ــته می ش ــپ نوش ــه چ ــت ب ــتعلیق از راس نس

امــا خــط بــای باییــن اگــر بــر روی کاغــذ نوشــته 
شــود از چــپ بــه راســت نگاشــته می شــود و البتــه 
ــاال  گاهــی در جهــات دیگــری اعــم از پاییــن بــه ب
ــای  ــر از تفاوت ه ــی دیگ ــم نوشــته می شــود. یک ه
بیــن خــط بــای باییــن و نســتعلیق آن اســت کــه 
خــط نســتعلیق از نظــر شــکل ظاهــری دارای چهار 
مفــردات،  کشــیدگی ها،  جملــه  از  طبقه بنــدی 
دوایــر و نقطه هــا می باشــد. حــال آنکــه خــط 
بــای باییــن فاقــد نقطــه اســت. امــا از نظــر دوایــر 
ــتعلیق  ــط نس ــه خ ــباهت هایی ب ــیدگی ها ش و کش
کــه  کــرد  اظهــار  می تــوان  مجمــوع  در  دارد. 
ــد  بررســی چنیــن اشــتراکات و تمایزهایــی می توان
بــه هنرمنــدان ایــن دو کشــور کمــک کنــد تــا بــا 
ــنایی  ــود آش ــور خ ــی کش ــی خوشنویس ــر بوم هن

ــند.   ــای آن بکوش ــرده و در احی ــدا ک ــتر پی 17بیش 16

ــی.  ــر عل ــر اســاس رســم الخط می ــی ب ــی و دوتای ت( قواعــد حســن تشــکیل حــروف در نقطه هــای تک
)منبــع: همــان(

2 . Baybayin 
3 .Insulindia 
4 .Brahmi 
5 .hieroglyphic 
6 .Dean Paul R. Verzosa 
7 .Alibata 
8 .Alipbata 
9 .Kudit 

10 .Devanagari 
11 .abugida 
12 .Spanish priests 
13 .Francisco Lopez 
14 .Devanagari 
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- رفیقــی، مجنــون )1372(؛ ســواد الخط در: کتاب آرایــی در تمــدن اســالمی بــه کوشــش نجیــب مایــل 

هــروی، نشــر: آســتان قــدس رضــوی، مشــهد.   
- زعیمی، خسرو )1356(؛ خوشنویسی و کتابت. ایران و اسالم، نشریه هنر و مردم، شماره 181

ــرو و  ــخه خس ــاس نس ــر اس ــزی ب ــی تبری ــم الخط میرعل ــد رس ــه )1397(؛ قواع ــی، فاطم ــه کاله - ش
ــر، )61(15، 76- 65. ــاغ نظ ــری(، ب ــر- 808 هج ــری فری ــوظ در گال ــی )محف ــیرین نظام ش

- فضائلی، حبیب اهللا، )1387(؛ تعلیم خط، تهران: سروش.
ــه  ــی، هــدا، عبدالرضــا )1398(؛ مطالعــه تطبیقــی شــکل نقطــه در خــط نســتعلیق ب - کاســپور، چارئ

ــه نگــره، )51( 14، 113-123 ــه ای، فصلنام ــرات رایان ــا اجــرای نقطــه در تحری شــیوه ســنتی ب
- POTET, J. P. G. (2019), Baybayin, the Syllabic Alphabet of the Tagalogs.
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معنای زمینــه  در  پژوهشــی 
خشونت و شوک در هنر معاصر

 1 علیزاده  سینا 

 چکیده
امــروزه هنــر معاصــر، صــرف نظــر از تمامــی تغییــرات و سنت شــکنی هایش، بیــش از هــر زمــان دیگــر بــا مفاهیمــی 

مثــل خشــونت و شــوک در ارتبــاط اســت. عوامــل بســیاری را بــرای ایــن امــر می تــوان در نظــر گرفــت؛ از ابعــاد 

فلســفی و نظــری مربــوط بــه هنــر گرفتــه تــا مســائل سیاســی و اجتماعــی قــرن بیســتم و متعاقبــا اوضــاع جهــان 

ســرمایه داری بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم. ایــن گرایــش مطلــق و رادیــکال بــه خشــونت و شــوک، در برخــی 

ــن  ــت و ای ــده اس ــر ش ــر معاص ــردم از هن ــن م ــه گرفت ــن و فاصل ــای منتقدی ــه جبهه گیری ه ــر ب ــا، منج از جنبه ه

ــن  ــه ای ســوال را مطــرح می کنــد کــه معنــای خشــونت و شــوک در هنــر معاصــر چیســت. ضــرورت پرداختــن ب

ــر رســانه  ــا تحــت تاثی ــر معاصــر، غالب ــن گرایشــات هن ــل ای ــا و دالی ــه معنا ه ــی مشــخص می شــود ک ســوال وقت

ــوه  ــای بالق ــه معناه ــته ک ــعی داش ــش س ــن پژوه ــوند. ای ــی می ش ــطحی بررس ــه و س ــورت تقلیل گرایان ــه ص ب

ــای نظــری  ــد از بررســی زمینه ه ــن منظــور، بع ــد. بدی ــی واکاوی کن ــه صــورت انضمام خشــونت و شــوک را ب

ــایی از  ــی نمونــه هــ ــل معن ــه تحلی ــر، ب ــر معاص ــوک در هن ــونت و ش ــی خش ــی اجتماع ــای سیاس و زمینه ه

مهــم تــــرین آثــار هنــری قــرن بیســتم می پــردازد.

 کلید واژه ها
هنر معاصر، خشــونت، شوک، بادی آرت

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران. 1
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