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آیا تا به حال هنگام خوشنویسی به شیؤه نشستن خود و چگونگی به دست گرفتن 
قلم و حالت قرار گرفتن کاغذ در مقابل خود دقت کرده اید؟ آیا می دانید این موارد چه 

تأثیری در خوشنویسی شما دارد؟

عالوه بر نحؤه صحیح به دست گرفتن قلم که قبالً آموختید طریقٔه نشستن و حالت قرار گرفتن 
کاغذ در مقابل دیدتان نیز بسیار اهمیت دارد.

شیؤه سنتی خوشنویسی، نشستن بر روی زمین و نوشتن بر روی کاغذی است که روی پا قرار 
دارد. با این شیوه که زیرمشقی را با دست چپ گرفته، کاغذ را روی آن قرار می دهیم و روی پای 
راست که باالتر از پای دیگر قرار دارد و شیبی دلخواه به آن داده ایم می گذاریم )برای افراد چپ دست 

برعکس این روش عمل می کنیم(.
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خوشنویسی را می توان روی میز تحریر نیز انجام داد. در این روش بهتر است سطحی شیب دار 
روی میز قرار دهیم و زیر دستی را روی سطح شیب دار بگذاریم.همچنین اگر بخواهیم روی صندلی نشسته 

و بدون استفاده از میز تحریر خوشنویسی کنیم، بایستی با استفاده از زیر پایی، مطابق شکل زیر عمل کنیم.

 در هر حال، بایستی فاصلٔه 30 تا 40 سانتی متری چشم از صفحه رعایت شود و صفحه کاماًل 
روبه روی صورت قرار گیرد و صاف باشد.

ابزار خوشنویسی
تهیه  به رنگ های گوناگون  نباتی و  نازکی است که از خمیر مواد مختلف  کاغذ: کاغذ ورقٔه 

می شود و غالباً بر آن چیزی می نویسند یا چاپ می کنند.
قلم  تا  باشد  خشن  و  خشک  خیلی  نه  و  لغزنده  و  لیز  خیلی  نه  است  بهتر  خوشنویسی  کاغذ 

به راحتی روی آن حرکت کند و تنظیم شود.
بیشتر کاغذهای موجود در بازار از گونه های زیر هستند. اّما گونه های دیگری هم وجود دارند 

که بیشتر دست سازند.
الف( گالسه

ب( نیم گالسه
ج( تحریری
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زیرمشقی: زیرمشقی )زیردستی( صفحه ای است نسبتاً ضخیم و کمی بزرگ تر از صفحٔه مشق 
که از جنس چرم طبیعی، چرم مصنوعی و یا مقوا تهیه می گردد و کاغذ برای نگارش روی آن قرار 

داده می شود.

ویژگی های  که  گویند  قلم تراش  را  خوشنویسی  قلم  تراش  مخصوص  چاقوی  قلم تراش: 
خاّصی دارد و با چاقوهای معمولی از لحاظ طرح و جنس تیغه فرق دارد.

قلم تراش ها غالباً دست ساز بوده و در انواع یک تیغه، دو تیغه و یا چند تیغه ساخته می شوند.
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قطزن: قطزن وسیله ای است تسمه ای شکل که قلم را در آخرین مرحله تراش روی آن قرار 
می دهند و قط می زنند.

قطزن را بیشتر از چوب های نه خیلی سخت که رنگ روشن داشته باشد می سازند و سطح رویی 
آن را با قوسی مالیم تراش می دهند.

 کاغذ خوشنویسی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
 آیا قلم تراش مانند چاقوهای معمولی است؟ چند نوع قلم تراش نام ببرید.

 از سه نوع کاغذی که معّرفی شد برگه ای تهیه  و نوشتن روی آنها را با هم 
مقایسه کنید. یک نوع را که بیشتر می پسندید برای مشق انتخاب کنید.

 با استفاده از یک پوشٔه مقوایی و چند برگ کاغذ با راهنمایی معلم، برای خود 
زیرمشقی تهیه نمایید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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سیاه مشق نستعلیق  / اثر میرزا کاظم )درگذشت ١3٢5 ق(



)1(
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به نمونه خّط زیر توّجه کنید. آیا نام آن را می دانید؟

که  است  شش گانه ای  خطوط  از  نیز  ریحان  خّط  است.  ریحان  خّط  خط،   این  نام 
4١3 هجری قمری( و بعدها  ابن بّواب )وفات  ابن مقله )3٢٨ــ٢7٢ هجری قمری( ارائه کرد و 
را کامل تر کردند. مشّخصات خّط ریحان شبیه  آن  )69٨  ــ6١0 هجری قمری(  مستعصمی  یاقوت 
خّط محّقق است؛ یعنی یک دانگ و نیم دور١ و چهاردانگ و نیم سطح٢ دارد. کاربرد این خط بیشتر 
برای نوشتن قرآن و کتاب های دعا بوده و گاه برای نوشتن دیوان اشعار نیز به کار می رفته است. امروزه 

قطعات زیبایی با استفاده از خّط ریحان نوشته می شود.

١ــ دور: در حروف دایره ای مستقیم و معکوس و در سر فاء و قاف و واو… موجود می باشد. در این حالت برخالف سطح، قلم 
به نرمی به صورت دور حرکت می کند.

٢ــ سطح: حرکات راستی که با قلم در خط ایجاد می شود )افقی، قائم، مایل( را سطح می گویند. در این حالت، خشکی مطلوبی 
درحرکات احساس می شود مانند قسمت آخر مدهای کامل اصلی مانند: ب، ف، ت، و…



١00



١0١



١0٢



١03

 خّط ریحان به کدام خط شبیه است؟
 در خّط ریحان دور بیشتر است یا سطح؟

 دهانٔه حرف »ل« چند نقطه است؟

 سعی کنید نمونه خّط تحریری سرمشق ها را با رعایت تناسب و دقت بنویسید.
 خّط ریحان را با خط هایی که تا به حال شناخته اید مقایسه کنید. عالوه بر خّط 

محّقق به کدام خّط دیگر بیشتر شباهت دارد؟

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١04
برگی از قرآن کریم / به خّط ریحان



١05

میرزای کلهر از خوشنویسان بنام تاریخ است که با بهره گیری از نبوغ خود نوآوری هایی در 
خّط نستعلیق پدید آورد و توانست از این خط در چاپ سنگی استفاده نماید. از این هنرمند فرهیخته 
اتّفاقیه، چند شماره روزنامٔه شرف و  یادگار مانده از آن جمله کتابت روزنامٔه وقایع  به  آثار بسیاری 

شرافت، سفرنامٔه دوم ناصرالّدین شاه به خراسان، فیض الدموع و…

مشاهیر هنر خوشنویسی
ـ  ١٢45 ق( میرزا محمدرضا کلهر )١3١0ـ



)2(



١07

به نمونه خّط زیر دّقت کنید. آیا این خط نیز از خطوط شش گانه است؟

نام این خط، خّط توقیع است. سه دانگ این خط، دور و سه دانگ آن سطح است. این خط 
نیز یکی دیگر از خطوط شش گانه است و برای نگارش احکام قضات و توقیعات )به نامه ها، فرمان ها 
زمان  از  همچنین  است.  می رفته  به کار  می کرده(  مهر  یا  امضا  شاه  که  می شود  گفته  دستخط هایی  یا 
یاقوت مستعصمی به بعد، نام سفارش دهنده، زمان نوشتن، نام خوشنویس و… را که در پایان کتاب ها 

و قرآن ها می آمده با این خط می نوشته اند.



١0٨



١09



١١0



١١١

 کاربرد خّط توقیع را بیان کنید.
 یکی از سرمشق های این درس را با ترکیب دیگری بنویسید.

 یکی از مشق های خود را با نمونه هایی که قباًل نوشته اید مقایسه کنید، کدام یک 
به سرمشق کتاب شبیه تر است؟

 یک مصرع از یک شعر انتخاب کنید و آن را با خّط تحریری بنویسید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



برگی از یک وقف نامه/ خّط توقیع / منصوب به احمد نیریزی )١3٢7 ق( / کتابخانه مجلس 
شورای اسالمی



١١3 شرح حال میرزا غالمرضا به خط شکسته تحریر

مشاهیر هنر خوشنویسی

میرزا غالمرضا اصفهانی)١3١0ــ١٢46 ق(



)3(
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به نمونه خّط زیر توّجه کنید. آیا این خّط ثلث است یا خّط دیگری است؟

ُرقعه ها )ورق های  برای نوشتن  خّط ِرقاع است. این خط  نمونه از خطوط شش گانه  آخرین 
تک کوچک(، برای نگارش داستان ها و حکایت ها و نامه نگاری استفاده می شده است. ِرقاع، شباهت 
زیادی به خّط توقیع دارد و همانند توقیع، سه دانگ سطح و سه دانگ دور دارد اّما حروف آن پهن تر، 

ریزتر و کوتاه تر است.



١١6



١١7



١١٨



١١9

 کاربردهای خّط ِرقاع چیست؟
 اولویت کشیده ها در سطرنویسی چیست؟

و  بیابید  آموخته اید  حال  به  تا  که  سرمشق هایی  کلمات  مشابه  کلمه  چند   
خوشنویسی کنید.

 یکی از حروف الفبا را انتخاب کنید. نمونه های این حرف را در هفت نوع 
خّطی که تا به حال شناخته اید بیابید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١٢0

نمونه خّط ِرقاع



١٢١

اولین  و  نمود  ایرانی  و  ایران  به  خدمت  صرف  را  خود  برکت  پر  عمر  سراسر  عمادالکتاب 
خوشنویسی بود که کتابچه های »رسم المشق« در آموزش خوشنویسی را تحریر کرد و با رنج فراوان 
به چاپ  رساند. وی افزون بر خوشنویسی که در آن استادی مسلم بود. شعر هم می سرود و نقاشی نیز 
می کرد. کتابت شاهنامه فردوسی، ترجیع بند هاتف، اوصاف االشراف و قطعات و مرقعات بسیار همراه 

با کتیبه هایی مانند سردر بیمارستان فیروزآبادی از یادگارهای این هنرمند شهیر است.

مشاهیر هنر خوشنویسی

عمادالکتاب، محمد حسین سیفی قزوینی )١3١5ــ١٢40 ش(



 

 



١٢3

آیا نمونه خّط زیر تفاوت خاّصی با خط هایی که تا به حال شناخته اید دارد؟

این نمونه خّط تعلیق است .خط تعلیق خّطی است با پیوستگی و اتصاالت حروف و کلمات که 
یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است.

هفتم  و  در سندهای سدٔه ششم  است  ایرانی  تمامًا  نخستین خّط  که  تعلیق  از خّط  نمونه هایی 
هجری و کاشی های تخت سلیمان )674ــ670 هجری قمری( دیده شده است. اّما خواجه تاج سلمانی 
)قرن هشتم هجری قمری( اّولین بار در اواخر قرن هشتم آن را قانونمند کرد. این خط بیشتر در نگارش 

اسناد، احکام و انشاها کاربرد داشته است.



١٢4



١٢5



١٢6



١٢7

 خط هایی را که می شناسید نام ببرید.
 نخستین خّط تمامًا ایرانی چه نام دارد؟

 بهترین شکل انتخاب کشیده ها در دوسطرنویسی چیست؟

 آخرین مشقی را که نوشته اید با اولین مشقی که در ابتدای سال 
تحصیلی نوشته اید مقایسه کنید.

آنها  دربارٔه  می شناسید؟  را  دیگری  ایرانی  کاماًل  آیا خط های   
تحقیق کنید.

در یک صفحه  به شکل دوسطری  را  از یک شعر  بیت   یک 
بنویسید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١٢٨

قطعه خّط تعلیق  / اثر خواجه اختیارالدین منشی گنابادی )979ــ949 ق( / کتابخانه کاخ گلستان



سیاه مشق نستعلیق  / اثر میر حسین خوشنویس )درگذشت ١303 ق(



١30



نمونه خّط شکسته تحریری



چلیپای نستعلیق / اثر میر علی هروی )95١ ق(



١33

چلیپای نستعلیق / اثر آقا فتحعلی حجاب شیرازی



١34

قطعه نستعلیق ) سوره حمد( اثر شاه محمود نیشابوری )زنده ٨9٨ ق(
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من مطلبی را، به گمانم، از قول »رومن روالن« خواندم که گفته بود در 
یک کار هنری، یک درصد هنر، نود و نه درصد اخالق، یا احتیاطًا این گونه 
بگوییم: ده درصد هنر، نود درصد اخالق. به نظرم رسید که این حرف، حرف 
دقیقی نیست. اگر از من سؤال کنند، من می گویم صد در صد هنر و صد درصد 
اخالق. اینها با هم منافات ندارند. باید صد درصد کار با خاّلقیت هنری ارائه داد 
و صد درصد آن را از مضمون عالی و تعالی بخش و پیش برنده و فضیلت ساز ُپر 
کرد و انباشت. به نظر من، در کار شما دو چیز اساسی وجود دارد: یکی مایه کار، 

یکی هم جهت گیری کار است.                                  
از سخنان مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای
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معادل مصوب فرهنگستانمعادل در کتابواژۀ بیگانهردیف

1Web site, siteوبگاهوب سایت

2graphistنگاشتارگرطراح گرافیک

3framingقاب بندیکادربندی

4ideaایده
اندیشه، فکر، آرمان، نظر، عقیده ) بنا به مورد می توانند یکی از این  

گزینه ها را در بافت به کار ببرند(

5maquetteنمونکماکت

6collageدر اینجا( چسبانه کاریتکه چسبانی(

7mosaickingپاره چین سازیموزائیک کاری

8pastelگچ رنگپاستل

9digital رقمیدیجیتال

10albumُجنگآلبوم

11frameقاب تصویر، قابکادر

12controlدر اینجا( مهار، تنظیمکنترل(

13formرم ـُ شکلف


