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ক্যালিগ্রালি বা লিলিক্িা : মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার ক্ািজয়ী লিদর্শি  

 
লিস্টীয় সপ্তম র্তাব্দীর গোড়ার লদগক্ ইসিাম ধ্গমশর অভু্যদগয়র ির আরব উিদ্বীগির সীমািা গিলরগয় তা ছলড়গয় িগড় প্রায় লতি 

মহাগদর্ জুগড়। মধ্য এলর্য়া গেগক্ উত্তর আলিক্া হগয় িলিম ইউগরাি িযশন্ত লবস্তৃত হয় সুলবর্াি মুসলিম সাম্রাজয। জ্ঞাি-লবজ্ঞাি ও 

লর্ল্প-সালহগতয তখি দুলিয়াজুগড় মুসিমািগদর জয়জয়ক্ার। মধ্যযগুে ক্গয়ক্ র্তাব্দী ধ্গর ক্যালিগ্রালি মুসলিম লর্ল্পক্িার অন্যতম 

প্রধ্াি র্াখা লহগসগব েগড় উগেলছি। লবশ্ববযািী লর্ল্পক্িার ইলতহাগস মধ্যযগুের ইসিালমক্ ক্যালিগ্রালি আগজা এক্ অিন্য স্থাি দখি 

ক্গর গরগখগছ। 

 
ইংগরলজ ‘calligraphy’ ক্োলি এগসগছ গ্রীক্ র্ব্দ ‘kalligraphia’ গেগক্, যা ‘kallos’ (গসৌন্দযশ) ও ‘graphein’ (গিখা)-এর 

সমন্বগয় েলেত। সুতরাং এগক্ বাংিায় িান্দলিক্ হস্তলিখি িদ্ধলত বা সংগেগি লিলিক্িা বিা গযগত িাগর। মািগবলতহাগস লিলখত 

ভ্াষার জগের সমান্তরাগিই লিলিক্িার জে হগয়লছি। প্রাচীি লমর্রীয় হায়াগরালিলিগের িান্দলিক্ লর্িালিলি আজও গস সােয 
গদয়। আর ইসিামী লিলিক্িার জে ও প্রসার ঘগিলছি ইসিাম ধ্গমশর জে ও প্রচাগরর িার্ািালর্। বস্তুত আরলব ভ্াষায় লিলখত 

মুসিমািগদর ধ্মশগ্রন্থ কুরআগির অনুলিলি ততলর ও প্রচাগরর প্রগয়াজগিই ইসিামী লিলিক্িা লবক্লর্ত হগয়লছি। তগব িরবতশীগত এর 

বযবহার গক্বি ধ্মশপ্রচাগরর গেগে সীমাবদ্ধ োগক্লি, বরং মুসলিম স্থািতয, লসরালমক্, ক্াাঁচ ও মৃৎলর্ল্প, ধ্াতুলর্ল্প, বয়িলর্ল্পসহ 

লবলভ্ন্ন লর্ল্প মাধ্যগম এই লিলিক্িা বযািক্ভ্াগব বযবহৃত হগয়গছ। 

 

আরলব বর্শমািা বযবহৃত হওয়ার ক্ারগর্ সাধ্ারর্ভ্াগব এই লিলিক্িাগক্ আরলব লিলিক্িা (Arabic calligraphy) বিা হয়। তগব 

মধ্যযগুে চীি গেগক্ মরগকা িযশন্ত লবস্তৃত মুসলিম সাম্রাগজয আরলব ছাড়াও িারলস, উদুশ, তুলক্শ, উজগবক্, ক্াজাখসহ লবলভ্ন্ন ভ্াষা 
গিখার গেগে আরলব বর্শমািা বযবহৃত হত বগি এলিগক্ ইসিামী লিলিক্িা বিাই গবলর্ যুলিসঙ্গত। ইসিাগমর প্রেম যুগে কুরআি 

লিলিবদ্ধ ক্রার ক্াগজ কুিীয় (Kufic) ধ্াাঁগচর আরলব হস্তলিলির উদ্ভব ঘগি। এই লিখিিদ্ধলতগত আরলব হরগির আক্ৃলত জযালমলতক্, 
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জমক্াগিা ও আিংক্ালরক্ ধ্াাঁগচর হওয়ায় মধ্যযগুের মুসলিম স্থািতযক্িায়ও এর বহুি বযবহার িেয ক্রা যায়। লিস্টীয় দর্ম 

র্তাব্দী িযশন্ত কুিীয় হস্তলিলির প্রাধ্ান্য বজায় লছি। বতশমাগি ইরাি ও ইরাগক্র িতাক্া এই হস্তলিলি ধ্ারর্ ক্রগছ। 

 

লবলভ্ন্ন র্াসিামগি মুসলিম সাম্রাগজযর রাজধ্ািী স্থািান্তলরত হগয়গছ দাগমস্ক, বােদাদ, ইস্ফাহাি, ইস্তাম্বিুসহ লবলভ্ন্ন র্হগর। বলুদ্ধবৃলত্তক্ 

চচশায় সাম্রাগজযর র্াসক্েগর্র সলিয় িষৃ্ঠগিাষক্তার িগি এসব র্হর িলরর্ত হগয়লছি জ্ঞাি-লবজ্ঞাি ও লর্ল্প-সালহগতযর এগক্ক্লি 

প্রার্গক্গে। ইসিামী লিলিক্িার লবক্ার্ ও লববতশিও ঘগিগছ তাই লবলভ্ন্ন র্াসিামি ও রাজধ্ািীগক্ গক্ে ক্গর। উমাইয়া ও 

আব্বাসীয় র্াসিামগি কুরআি লিখি ছাড়াও অন্যান্য গেগে আরলব বর্শমািার বযবহাগরর প্রগয়াজগি িাস্ খ, তালিক্, িাস্তালিক্, 

মুহাকাক্, লরক্াহ্ , লদওয়ালি, ইতযালদ লবলভ্ন্ন ধ্াাঁগচর হস্তলিলির উদ্ভব হয়। সবশগর্ষ উসমািীয় র্াসিামগি ইসিামী লিলিক্িার চরম 

উন্নলত ঘগি। লবলভ্ন্ন ধ্াাঁগচর আরলব হস্তলিলির সাগে অযারাগবস্ক (arabesque) িামক্ জযালমলতক্ িক্র্া বযবহার ক্গর িক্র্ালবদরা 
িান্দলিক্ লিলিক্িা সৃলি ক্রগতি। মধ্যযগুের িামক্রা মুসিমাি ক্যালিগ্রািারগদর মগধ্য ইবগি মুক্িাহ্ , ইবগি আি বাওয়াব, 

ইয়াকুত আি মুস্তালসলম, মীর আিী তাবলরলজ, গর্খ হামদুল্লাহ্  ও হালিজ উসমাি অন্যতম। 

 

ইসিামী লিলিক্িার চচশায় মাধ্যম লহগসগব লবলভ্ন্ন লজলিস বযবহৃত হগয়গছ। মুসলিম সাম্রাগজয ক্ােগজর বযবহার শুরু হওয়ার আগে 

কুরআি লিলিবদ্ধ ক্রার ক্াগজ প্রেমলদগক্ িযালিরাস ও িাচশগমন্ি বযবহৃত হত। উত্তর আলিক্ার লতউলিলসয়ায় প্রাপ্ত গসািা ও রূিার 

ক্ালি লদগয় িীি রগের িাচশগমগন্ি কুিীয় হস্তলিলিগত গিখা লিস্টীয় িবম-দর্ম র্তাব্দীর িাগতমীয় আমগির লবশ্বলবখযাত ‘িীি 

কুরআি’ (The Blue Qur’an)-এর এক্লি িষৃ্ঠার ছলব লিগচ গদওয়া হি। 

 
 
িরবতশীগত কুরআি গিখার ক্াগজ ক্ােগজর বযবহার শুরু হগি তা ইসিামী লিলিক্িার গেগেও লবপ্লব ঘিায়। ইসিাম ধ্গমশর িবী 
মুহাম্মাদ (সা)-এর হালদস ও তাাঁর প্রলত প্রর্ংসাবার্ী গিখার ক্াগজও লিলিক্িা বযবহৃত হত। লবগর্ষ ক্গর উসমালিয়া র্াসিামগি 



প্রাচ্যের আন্তর্জাল পত্রিকা অত্রিবাস - www.japanbangladesh.com  - www.ovibash.com 

রাসুগির হালদস ও প্রর্ংসাবার্ীর িান্দলিক্ প্রক্াগর্র বযািক্ চচশা হগয়লছি। লিগচ লিস্টীয় িঞ্চদর্ র্তাব্দীগত উসমািীয় র্াসিামগি 

লিলখত কুরআগির এক্লি িাতা এবং সপ্তদর্ র্তাব্দীগত উসমািীয় র্াসিামগি রলচত এক্লি রাসুগির প্রর্ংসাবার্ীর ছলব গদওয়া হি। 

 
 

 

ইসিামী লিলিক্িার আগরক্লি উগল্লখগযােয বযবহার লছি ধ্াতব মুদ্রা ততলরগত। লিস্টীয় সপ্তম র্তাব্দীগত মুসিমাি খলিিাের্ গসািা 
ও রূিার মুদ্রায় মানুষ লক্ংবা প্রার্ীর ছলবর বদগি লিলির বযবহার চািু ক্গরি। গস যুগের লবলভ্ন্ন মুসলিম সাম্রাগজযর মুদ্রায় সাধ্ারর্ত 
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কুরআগির বার্ী ও অন্যান্য ধ্মশীয় ক্ো উৎক্ীর্শ োক্ত। লিগচ লতিলি লভ্ন্ন মুসলিম সাম্রাগজযর লতিলি ধ্াতব মুদ্রার ছলব গদওয়া হি। 

প্রেমলি উমাইয়া খলিিা লহর্াগমর ৭২৯-৭৩০ লিস্টাগব্দর রূিার লদরহাম, লদ্বতীয়লি গমােি সম্রাি র্াহজাহাগির ১৬২৮-১৬২৯ 

লিস্টাগব্দর গসািার গমাহর এবং তৃতীয়লি উসমািীয় খলিিা ৩য় আহগমগদর ১৭২৫-১৭২৬ লিস্টাগব্দর গসািার জার-ই-মাহববু িামক্ 

মুদ্রা। সমগয়র সাগে মুদ্রাগুগিার মাি ও লিলিক্িার উৎক্গষশর দৃিান্ত িেযর্ীয়। 

 
ইসিামী লিলিক্িার সবগচগয় সুন্দর প্রগয়াে ঘগিলছি মুসিমািগদর লিলমশত লবলভ্ন্ন ধ্রগর্র স্থািগতয। লবগর্ষ ক্গর মসলজদ, 

সমালধ্গসৌধ্ ও প্রাসাগদর অিংক্রগর্ ক্যালিগ্রালির অসাধ্ারর্ বযবহার মুসলিম স্থািতযক্িাগক্ এক্লি অিন্য ও অতুিিীয় লর্ল্পমাো 
লদগয়লছি। ইসিাম ধ্গমশ মানুষ লক্ংবা অন্যান্য প্রার্ীর ছলব আাঁক্া লিলষদ্ধ হওয়ার ক্ারগর্ স্বাভ্ালবক্ভ্াগবই লিলিক্িালিভ্শর 

অিংক্রর্শর্িীর উদ্ভব ও লবক্ার্ ঘগি। গযখাগি লিস্টািরা তাগদর লেজশা সাজাত মাতা গমরী, লযশু লখস্ট বা সন্তগদর ছলব লক্ংবা মূলতশ 
লদগয়, গসখাগি মুসিমািরা মসলজগদর গভ্তগর বাইগর অিংক্রর্ ক্রত অযারাগবস্ক গমালিি, িতািাতার িক্র্া ও আরলব 

বর্শমািালভ্লত্তক্ অলিন্দযসুন্দর লর্ল্পক্িার সাহাগযয। িান্দলিক্ লিলিক্িা বযবহার ক্গর মসলজগদর দরজা, গদয়াি, ছাদ, েম্বজু, 

ইতযালদগত কুরআগির বার্ী উৎক্ীর্শ ক্রা হত। সপ্তদর্ র্তাব্দীগত লিলমশত ইরাগির ইস্ফাহাি র্হগরর গর্খ িুতিুল্লাহ্  মসলজগদর 

অিন্যসাধ্ারর্ লিলিক্িা আজও সবাইগক্ অলভ্ভূ্ত ক্গর। 
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মধ্যযগুে লমিার, মাদ্রাসা, সমালধ্গসৌধ্, ইতযালদর অিংক্রগর্ও ইসিামী লিলিক্িার িান্দলিক্ প্রগয়াে ঘগিলছি। দ্বাদর্ র্তাব্দীগত 

লিলমশত লদল্লীর কুতুব লমিার আজও মধ্যযগুে ইসিামী লিলিক্িার চরম উৎক্ষশতার দৃিান্ত বহি ক্রগছ। 

 

 
 

মধ্যযগুের গেৌরবময় মুসলিম সাম্রাজযগুগিা আর গিই। তগব তাগদর বলুদ্ধবৃলত্তক্ সভ্যতার বহু ক্ািজয়ী লিদর্শি আজও রগয় গেগছ। 

ইসিামী লিলিক্িা বা ক্যালিগ্রালি এর অন্যতম। 

 
তেয সূেঃ গিিগিাক্ার ব্লে 


