
  نويسي چهره  ٥٠٧

  نويسي چهره

نويسي در هند از  هرصورت چهره زياد نيست. به» نويسي چهره«اطّالعات ما دربارة 
ديرباز معمول بوده و براي معرفي ظاهري اشخاص و جانوران و اشياي ديگر نوشته 

اصطالح  توان به نويسي را مي گرديد. چهره شد و مشخّصات اينها در آن مرقوم مي مي
  قّي کرد.تل» شناسنامه«امروزي 

هاي خطّي فارسي پاکستان،  (فهرست مشترک نسخه» نويسي چهره«اثري داريم بنام 
  باب زير ترتيب داده است: ۱۹) که نويسندة آن محمد علي آن را در ۴۸۴ ، ص۵ ج

  شتر، -۴نويسي فيالن،  چهره -۳نويسي اسپ،  چهره -۲نويسي آدم،  چهره -۱
جاموس  -۸نرگاو،  -۷ ها)، نسانپالکي (وسيلة حمل و نقل ا -۶ميانه،  -۵

  تفنگ، -۱۲تير و کمان،  -۱۱اسپ پادشاه،  -۱۰(؟)، …  -۹(گاوميش)، 
  باز، -۱۷چيتا (پلنگ)،  -۱۶شير،  -۱۵ آهو،-۱۴تفنگ فرنگستان،  -۱۳
 زره. -۱۹غوک،  -۱۸

نويسي آدم، جانوران و اشيايِ ديگر مورد  آيد که چهره دست مي از اين عنوانها به
بوده است. هدف نويسنده در اين اثر اين است که ياد  سان در آن زمان معمول استفادة ان

  نويسي بايد چطور انجام گيرد. دهد چهره
کند: باب  قرار شروع مي نويسي انسان بدين توضيح چهره نويسنده اين اثر خود را با

  نويسي آدم: اول، چهره
ياقوتي رنگ، گندم رنگ،  آدم سبز رنگ، شورا رنگ، سرخ رنگ، سفيد رنگ،”

  “…فراخ پيشاني، گشاده ابرو، قدري پيوسته ابرو، ميشي چشم، ازرق چشم



  ٥٠٨  قند پارسي

  

يا بايد بگوئيم معرفي مشخّصات چهرة کتبي يک نفر در زير » چهره«عکس يک 
دانيم که اين چهره متعلّق  دست ما رسيده است. نمي شود که از دوستي به چاپ مي

وشته شده بود، ولي چون جالب توجه است و غالباً کدام دوره است و يا کجا ن به
  کمياب، براي استفادة خوانندگان گرامي نقل می شود:

  
  حلية مقر مذکور:

گندم رنگ، فراخ پيشاني، کشاده ابرو، ميش چشم، بلندبيني، هردو 
گوش سوراخ، تکمه باالي ابرو جانب راست، ريش و بروت سفيد، 

  …تمام قد تخميناً
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