
 مراحل خوشنويسي و آداب و وظايف خوشنويسان 

ابتدائي ، متوسطه ، خـوش ، عـالي ،          : آغاز و انجام خوشنويسي به شش دوره منقسم است        
ممتاز ، استادي از ميان عالقه منداني كه قدم در راه فراگيري اين هنـر مـي گذارنـد كمتـر                     

بيشتر آنان در رسـيدن     . كسي يافت مي شود كه تمام اين راه را طي كند و به استادي برسد              
به يك ، دو ، يا سه دوره ي آن توفيق مي يابند ؛ زيرا كاري پر زحمت و مشكل است كـه                       
فقط عشق و عالقه آسانش مي كند و در خور حوصله هر كس نيست مخـصوصاً زنـدگي                  
ماشيني امروز و مشغله ي زندگي متنوع، كمتر به اشخاص اجازه مي دهد كه به ايـن هنـر                   

دازند و در اين راه پيشتر روند و جز دلباختـه اي بـه ادامـه و تكميـل آن نمـي                      ارزنده بپر 
لكن قدر الزم براي هر با سواد اين است كه اگر چه مدت كوتاهي ، نزد استاد ، بـا                    . پردازد

مختصري از اصول و قواعد صحيح نوشتن كلمات و تركيبات آن آشـنائي پيـدا كنـد ، تـا                    
 باشد و بيننده و خواننده را در آن رغبتي دست دهـد             حدي كه خطي خوانا و روشن داشته      

از . و اين خود طي دوره ي ابتدائي و رسيدن به آغاز دوره ي متوسطه حـساب مـي شـود                   
اين پس به نسبت عالقه مندي و فعاليت و استعداد مي تواند به مراتب باالتر برود تا اينكـه     

 كم كـم بـه مقـام اسـتادي نايـل      به ترتيب، دوره هاي خوش و عالي و ممتاز را بگذراند و        
  .گردد

لذا براي فراگير ِ مبتدي الزم است روي حـروف و كلمـات سرمـشق اسـتاد دقـت كنـد و                  
حركات و گردشهاي آن را در نظر بگيرد ، هر چند كـه بـد و ناصـاف نويـسد بـه صـبر و             
حوصله كلمات را در حد و اندازه ي سرمشق نقل و تكرار كند و تا مدتي بدون سرمشق و                   

ز پيش خود چيزي ننويسد و پيوسته از شيوه و اسلوب استاد پيروي نمايد تا بـه نيـروي                    ا
الزم . طبع و قابليت، شيوه و ربط استاد را به دست بياورد و دستش در اين كار قوت يابـد                  

است كه قلم مشق را به اندازه ي درشتي و ريزي خط سرمـشق انتخـاب كنـد و از مـشق                      
استادانه نيست برحذر باشد و تا جايي كـه ممكـن اسـت      كردن روي سرمشقهاي ناقص كه      
  : سلطانعلي مشهدي گويد. روي خط بد و ناقص نگاه نكند
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   نظري مي فكن در اين و در آن                          جمع مي كن خطوط استادان

تـا كـه      جز خط او دگر نبايد ديـد                                طبع تو سوي هر كدام كشيد     
   حرف حرفت چو در شود ز خطش                      تو پر شود ز خطشچشم 

پس از اينكه خط او نيرو گرفت گاهگاه از ذهن خود كلمات و عباراتي بنويسد و آنگاه با                  
  . خط استاد و سرمشقها مقايسه كند و يا به نظر استاد برساند

نظري، قلمـي ،    :  مرحله است  به طوري كه استادان اشاره فرموده اند مشاقي و تمرين را سه           
  ). يا خيالي(ذهني

 دقت در روي حروف و كلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردشـها و حركـات                  :نظري
  . آن است كه با نگاه كردن انجام مي شود و در طبع و ذهن طالب آن اثر مي گذارد

محاكات  نقل كردن حروف و كلمات سرمشق به وسيله قلم است كه از روي تقليد و                 :قلمي
  .انجام مي گيرد

 آن است كه مشاق پس از آشنائي با قواعد خط و شيوه و ربط استاد، بدون تقليد از                   :ذهني
 عباراتي بنويسد تا نيـروي خطـي خـود را           – عشقي و ذوقي     –سرمشق و با ذهنيت خود      

  . بسنجد

  :سلطانعلي مشهدي در اشعار خود به دو مشق نظري و قلمي اشاره كرده و مي گويد

 تا تواي خوبرو جـوان                                         دو نوع است مشق و ننهفتم      بر
  گفتم 

 كه بود ايـن سـخن                                             قلمي خوان يكي و گر نظري     
  هني و مري 

 روز، مـشق خفـي و                                                 قلمي مشق كردن نقلـي    
  شام، جلي
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 بـودن آن گـه ز                                                   نظري دان گاه كردن خـط     
  لفظ و حرف و نقط

 جهـد كـن تـا نكـوبي                                          هر خطي را كه نقل خواهي كرد      
  آهن سرد 

 نـه كـه چـون                                             حرف حرفش نكـو تأمـل كـن    
  ي تغافل كن بنگر

 دار تركيـب آن                                                 قوت و ضعف حرفها بنگـر     
  به پيش نظر 

 تا كه حظي بري از                                              در صعود و نزول او مي بين      
  آن و از اين 

 تا بود صاف و پـاك                                           باش از شَمره هاي حرف آگاه     
  و خاطره خواه 

  :اظهرهروي به سلطانعلي مشهدي از راه نصيحت مي گفته است

 در روز كن مشق خفي ، در                       در مشق كوتاهي مكن پيوسته اي سلطان علي       
  شام كن مشق جلي 

  :قاضي احمد غفاري شاعر و خوشنويس گفته است

 سر زلـف خـط نايـد                                        چهل سال عمرم به خط شد تلف      
  آسان بكف 

 چو رنگ حنا رفت خطش                                 زمشقش دمي هر كه غافل نشست     
  زدست 

 كه صورت نمـي                                           مكن جز به تحرير اوقات صرف     
  يابد از صوت حرف 
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  :يدضياء الدين محمد يوسف در رساله ي خود گو

 آوازه نيك در جهان                                              خواهي كه ترا بلند سازد    
  مشق 

 اول تعليم، بعـد از آن                                               بشنو زمن شكسته خاطر   
  مشق 

كسي كه بخواهد به هدف خود برسد و از روي اصول و هندسه خط و كيفيت خوشنويـسي           
ت عالي خط نائل گردد از آغاز كار بايد شاگردي و تلمذ استادي را اختيار كند تا                 به درجا 

چون اگر تنها به فكر و عقل خود تكيه كند كـاري            . او را در اين فن رهبري و ارشاد نمايد        
كساني كه بدون تعليم اسـتاد و فقـط از راه تقليـد بـه درجـه ي         . عبث و بيهوده كرده است    
» النادر ال حكم له   «و يا   » النادر كالمعدوم « و در حكم     - اندك اند  استادي رسيده اند بسيار   

  . مي باشند

در خطوط كساني كه بدون استاد كار كرده اند در بسياري از حروف آن نقص و نـاموزوني                  
  . ديده مي شود به خالف دسته ي اول كه همه استوار و درست مشاهده مي گردد

ر نپيچيد و به راهنمائي او اهميـت دهـد و عمـل             شايسته است كه متعلم از متابعت استاد س       
  . كند و در اكرام و كسب رضاي خاطر او بكوشد كه فايده اش به خود او بازخواهد گشت

   ال ينصحان اذا لم يكرما                           ان المعلم و الطبيب كالهما

يسي خود را پاكيزه    در همه حال نظافت و پاكيزگي را مرعي دارد و ادوات و لوازم خوشنو             
و كامل و مرتب كند و جايي براي كتابت انتخاب كند كه موافق با اصول بهداشـت باشـد و                    
آنقدر مبالغه در نوشتن نكند كه ملول و خسته شود و از نوشتن در جاي كم نور حذر كنـد                    

در بهداشت چشم بكوشد و از گرد و كثافت و آبهـاي            . و سرعت و عجله در نوشتن ننمايد      
زياده روي در نوشتن نكند چرا      .  محفوظ دارد، در صفحات براق و خيره كننده ننگرد         آلوده

  .كه استمرار بي حد ، ضعف قواي ظاهري و باطني مي آورد
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  . محل نوشتن روشن و با صفا و خالي از اغيار باشد. از روي بي ميلي و سرسري ننويسد

 در آنجا كتابت كنند بايد كه خانه اي كه«: ميرعلي هروي در مدادالخطوط خود آورده است
از چهار طرف درها گشاده باشد و صبح در طرف شرقي و نيمروز در جانب جنوبي و آخر       

  ».روز به طرف غربي نشيند اما در تابستان تا وقت شام هواي حوضخانه بهتر است

  زمستان نيـك وقـت چاشـتگاهي                                به تابستان نكو باشد پگاهي    
   كه از هر چارسو درها گشايد                                   خانه خطاط بايدوليكن

   كه در پيش در شرقي نشيند                          صباحان مصلحت زانگونه بيند

   جنوبي بهتر است از جاي ديگر                          به وقت نيمروز اي نيك محضر

   به نزديك در غربي نشستن                       ولي در مغرب روز است احسن

برندگي و تيزي قلمتراش، خوبي     : خطاطي موقوف بر پنج چيز است     «: ابن بواب گفته است   
يـا نگـاه   (قلم، صافي و با جريان بودن مركب ، لينت و نرمي كاغذ، آرامـش و سـكون دل           

  » ).داشتن نفـَس در حال نوشتن

اگر قلمت خوب و پسنديده شد خطت نيكو مـي گـردد و   «: امين الدين ياقوت ملكي گويد  
  » .هر گاه ضايع باشد خطت ضايع خواهد شد

از اهم اموري كه به تحسين و تجويد خط كمك مي كند كيفيت نگاه داشتن قلم و مالحظـه          
: يكي از اسـتادان گفتـه اسـت        . ي حركات آن در حال نوشتن و خوب تراشيدن قلم است          

راش قلم و قط و گرفتن ورق و حركت دست را در حال كتابـت   كسي كه مداد برگرفتن و ت     
  . خوب نداند از كتابت و خوشنويسي بهره اي ندارد

ميرعلي هروي استاد زبردست خط نستعليق قرن دهم درباره ي تحصيل هنر خـط سـروده                
  :است 

 بشنو ايـن نكتـه زمـن بـاز                          چند در وادي خط مي كني اي دل تك و پو          
  ارغ بال نشين ف
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 هست خطاط شدن نـزد خـرد                       پنج چيز است كه تا جمع نگردد با هم      
  امر محال 

 طاقـت محنـت و اسـباب                            قوت دست و وقوفي ز خط و دقت طبـع         
  كتابت به كمال 

 ندهد فايده گر سعي نمـايي                         گر از اين پنج يكي راست قصوري حاصل       
  د سال ص

راه صحيح نگاشتن حروف و تمرين و مشق آنها اين است كه ابتدا بـه اسـتحكام مفـردات                   
پس از آن شروع كند     . ساده حروف بپردازد تا هر حرفي را در حال انفراد صحيح فرا گيرد            

اول مركبات دو حرفي را مشق كند و بعد به سه حرفي و             : به استواري مركبات و به ترتيب     
ورزد و در تقليد و شبيه نويسي مفـرد و مركـب تكيـه و اعتمـاد او بـر                    پنج حرفي اشتغال    

خطوط استادان كامل و عارفان به اوضاع و رسوم خـط باشـد، آن اسـتاداني كـه خـود از             
برجستگان استاد فرا گرفته اند و در اثر كثرت مشق و استمرار خوشنويسي ملكه ي آنـان                 

ممكن . به كمال مي رود و نيكو مي گرددزيرا هر صنعتي به دوام و ممارست رو . شده است
است در رساله ها و دفترها راه و روش تعليم نوشته شده باشد اما آنهـا بـه تنهـايي بـراي                      
مبتدي بسنده و دريافت و تطبيق آن آسان نيست كه بتوان به اصطالحات و اشارات راجـع                 

مراجعه به استادان فن    به حر كات دست و قلم و ريزه كاريها و رموز كتابت پي ببرد، لذا از                 
  . بي نياز نخواهد بود

از آداب و صفحات خوشنويسي و كتابت است كه در هيچ مرحلـه اي از مراحـل فـضل و                    
هنر و در هيچ مرتبه از استادي، خود را منتهي نداند و غافل و فريفته نشود و پيوسته ايـن                    

كـه خـود    )  العثـار  العجب يوجب (و  ) االعجاب يمنع االزدياد  (سخن را نقش لوح دل سازد       
پسندي جلو ترقي را مي گيرد و موجب لغزش مي شود؛ و همواره در صدد كسب مرتبه ي                  
باالتر و رسيدن به مرتبه كمال باشد؛ هر چند كه مرتبه ي كمال بسي واال است و آن را حد                  

لكن طالب كمال شدن، خـود كمـال و از   . و نهايتي نيست و بلكه كمال در دنيا وجود ندارد       
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از بزرگمهر پرسيدند همه چيز داني؟ گفت همه چيـز را           . هاي پسنديده انساني است   خواهش
  : همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند و گفته اند

 ولكل حال ادبـار و                                                 لكل دهر دولة و رجال    
  اقبال 

راز كند؛ زيرا صـفات ذميمـه در نفـس          كاتب مي بايد از صفات ذميمه احت      «: بابا شاه گويد  
عالمت بي اعتدالي است و حاشا كه از نفس بي اعتدال كاري برآيد يا از آن نفـس كـاري                    

  ».از كوزه همان برون تراود كه در اوست. آيد كه در او اعتدال باشد

در رساله اي خطي مسطور است كه حسن خط به كثرت مشق و به ارشـاد اسـتاد و تـرك                     
اسـتادان  . است الن العلم فضل من اهللا و فضل من اهللا ال يعطـي بالمعاصـي              معاصي موقوف   

متقدم معثقد بوده اند كه خطي كه به مرتبه عالي تر و امتياز كمال و داراي صفا وشأن باشد،                   
بي صفاي دل امكان ندارد و اين كيفيت به يمن صفات حميده كه عارض نفس انساني شده،  

  . در خط نمودار مي گردد

  :نعلي مشهدي فرمايدسلطا

 خلق را مـونس و انـيس                                   اي كه خواهي كه خوشنويس شوي     
  شوي 

 عالمي پر ز نام خود                                          خطه ي خط مقام خود سازي     
  سازي 

عهـد   ويـن بـه                                                 ترك آرام و خواب بايد كرد     
  شباب بايد كرد 

 زين عمل روز و شب                                        سر به كاغذ چو خامه فرسودن     
  نياسودن 
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 وز ره حـرص و                                              ز آرزوهاي خويش بگذشـتن    
  آز برگشتن 

ـ                                        تا بداني جهاد اصغر چيست     شتن بـه سـوي      بازگ
  اكبر چيست 

 هـيچكس را بـدان                                              آنچه با خود روا نمي داري     
  نيازاري 

 كـز دل آزار حـق                                                   دل ميازار گفتمت زنهار   
  بود بيزار 

 بي طهـارت مبـاش                                           ورد خود كن قناعت و طاعت     
  يك ساعت 

 از دروغ و ز غيبـت                                            همه وقت اجتناب واجب دان    
  و بهتان 

 كز حسد صد بال رسد                                        از حسد دور باش و اهل حسد      
  به جسد

 صـفت نـاخوش                                             حيله و مكـر را شـعار مكـن        
  اختيار مكن 

 پـاك گرديـد، گـشت                                          هركه از مكر و حيله و تلبيس      
  پاك نويس 

 كه صفاي خط از صـفاي                                داند آن كس كه آشناي دل است   
  دل است 

 هرزه گشتن نه كار پاكان                                       خط نوشتن شعار پاكان است    
  است 
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بسياري از كسان در فن خط و تعليم آن تحمل رنج و مشقت و صرف دقـت كـرده انـد و                      
خطاط نشده اند و عده اي هم به اندك تعليم و مشق بهره يافته اند و اين امـر بـستگي بـه                       

دان خود قابليت و استعداد دارد كه استاد بصير و مجرب اين قابليت را در نظر اول در شاگر
مي نگرد و از كمال و آراستگي خَلقي و خُـلقي آنان حدود پيشرفت آنان را بررسـي مـي                   
كند و مي سنجد و شايد مسأله ي وراثت خانوادگي نيز يكي از علل قابليـت باشـد؛ ولـي                    
علل و اسباب نهاني در جهان آفرينش بي حد و شمار است و نمي توان آن را حد و حدود 

  : ه اندچه خوب گفت. دانست 

 بلكه شرط قابليـت داد                                      دادِ حق را قابليت شرط نيست     «
  »اوست 

 سعي سودي ندهـد جهـد                                 تا كه از مخزن توفيق عطايي نرسد      «
  »بجايي نرسد

ارا  تا در مـذاق خلـق گـو                        بايد كه صد هزار قدح خون به سر كشد       «
  »شود كسي

  درجات و مراتب خط و مراتب استادي و شيوه ها

درجات و مراتب خط از چهار رتبه بيرون نيست و ارزش قطعات خط از تعيين رتبـه هـا                   
  .متوسط، خوش ، عالي، ممتاز: آن چهار عبارت است از . دانسته مي شود

ـ                مرتبه متوسط  د آن، خطـي     آن است كه هنرجو در اثر مختصر تعلـيم و آشـنائي بـه قواع
روشن و خوانا پيدا كند و اين درجه ي فرودين خط اسـت كـه از نظـر هنـر خوشنويـسي          
اهميتي ندارد و تنها امتيازش اين است كه از خط مبتدي برتـر و بهتـر اسـت و قـدمي بـه                       

  . خوشنويسي نزديكتر شده است

ر رعايـت    مرتبه اي باالتر از متوسط است كه در آن نكات تعليم استاد بيـشت              خوش مرتبه  
  . شده و زيبائي و مرغوبيت بيشتر ديده مي شود
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به لحاظ درجاتي باالي خوش قرار گرفته است و آن خطي است كه از نظـر           مرتبه عـالي  
اصول و قواعد و زيبايي ضعفي در آن ديده نشود و قطعات و مكتوباتي كـه بـدين پايـه و                     

  . مايه باشد داراي اهميت و ارزش خواهد بود

ت كه در حد عالي ترين و نهايت كمال و زيبايي و صفا و شأن قرار گرفتـه                   خطي اس  ممتاز
باشد و بهترين از آن در نظر اهل فن تصور نشود و چنين قطعات و نوشته هايي را در هـر                     

  . زمان وهر جا ارزش فوق العاده نهند

مراتب خطاطي و خوشنويسي چنانكه اشاره شد نيز از روي اين مراتـب و درجـات خـط                  
 مرتبه ي استادي از حد عالي به باال احراز مي شود و كمتـر كـسي را اسـتاد مـي                      است و 
بنابراين استاد كسي است كه پيوسته در حد عالي و ممتاز نويسد و خوب از عهده                . خوانند

  . برآيد كه قدرت قلم او به نام شيوه ي خاص او شناخته و معروف گردد

تكار و تربيت شاگردان و صفات پـسنديده و         بين استادان خط از نظر تفوق آثار هنري و اب         
آداب داني و حسن معاشرت و علم و دانش و گاهي موقعيت و محيط، تفاوت حاصل مـي                  
شود و گاه يكي از آنان از اين راهها امتيازاتي به دست مي آورد كه در ديگـري نيـست و                     

در تمـام    دو سه نوع استاد باشـد و امكـان دارد             ممكن است استادي در يك نوع خط يا       
اينگونه استادان در دوره هاي پيشين فراوان ولي در اين . انواع خطوط متداول سرآمد گردد

عصر كميابند و چنين استادي كه همه ي خطوط را در حد عـالي و ممتـاز بنويـسد نـادر                     
  .  مي آيد العصر به شمار

يـا اويـسي از      بوسعيدي از خراسان                     سالها بايد كه تا صاحبدلي پيدا شود      
  قرن

براي ميزان شناخت استاد مي توانيم به وضع سيرت و اخـالق آثـار اسـتادان پيـشين كـه                    
بيـشتر آنـان ماننـد      . ترجمه ي احوالشان در جلد اول اطلس خط آمده است، مراجعه كنيم           

ميرعلي تبريزي كه نسبت وضع نستعليق بدو است، در انواع خطوط تسلط داشته انـد و از                 
همچنـين جعفـري تبريـزي      . ادب و صفات عالي انساني بهره ور بـوده انـد          فضيلت علم و    
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بايسنقري، سلطانعلي مشهدي، ميرعلي هـروي، مالـك ديلمـي، محمـد حـسين تبريـزي،                
عبدالباقي تبريزي، بابا شاه اصـفهاني، عليرضـا عباسـي، ميرعمـاد و شـاگردان و پيـروان                  

  ...برجسته آنان و 

همـه  ...  عبدالمجيـد طالقـاني و وصـال شـيرازي و            و ميرزا احمد خان ني ريزي، درويش      
  . پاكدالن ديندار و اهل فضل و دانش و شاعر و اديب بودند

شايسته است خطاطان و خوشنويسان امروز بدان بزرگان تأسي كنند و از طريقه ي آنان و                
مردم دوستي و محبت كه شاگردان خود را چون فرزندان خود مي دانسته و اشاعه ي هنـر                  

واال با داشتن خط تنها و فقدان فضيلت يا نداشتن ديانت و امانت             . دند پيروي نمايند  مي كر 
  :سعدي عليه الرحمه فرمود) ره چنان رو كه رهروان رفتند. (، شايسته مقام استادي نيستند

 كه در سينه سـوزيش باشـد چـو                                وجودي دهد روشنائي به جمع     
  شمع 

ر كرسي استادي نشيند الزم است كه از گنجينه هاي كماالت ، توشـه             هنرمندي كه خواهد ب   
و از خرمنهاي آداب، خوشه اي برگرفته، در انشاء و امالء يد طولي داشته، در لغت قوي و                  

از علوم و دانشهاي معمول عصر خود بي اطالع نبوده، صرف و نحـو              . از دستور مطلع باشد   
 و خوبي اوضاع خط بيفزايد، تا در نظرها عظيم          و منطق و فقه قرآن بداند و برحسن اشكال        

و در خاطرها مقبول و مكين گردد و به اهميت و اعتبار او بيفزايد و در اجتماع قابل افـاده                  
  . به طوري كه نوشته ها و خطوط او را حجت قاطع و سندي معتبر بشمارند. و استفاده آيد

  : حافظ فرمايد

 هزار نكته در ايـن كـار                                        زدلبري نتوان الف زد به آساني     
  هست تا داني 

 بـه خـاتمي نتـوان زد در                             به جز شكر دهني مايه هاسـت خـوبي را         
  سليماني 
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 كه خويش را به هنر در                                       هزار سلطنت دلبري بدان نرسد    
  دلي بگنجاني 

  شيوه

  

هـر اسـتادي داراي شـيوه اي    . رتبه ي استادي ، موضوع شيوه پيش مي آيدبعد از احراز م   
مخصوص به خود است كه با شيوه هاي ديگران تفـاوت دارد و خـط او بـدان شـناخته و                     

كلمه ي شيوه كه در رديف آن ربط، اسلوب، سـبك، طريقـه، روش نيـز                . معروف مي گردد  
استادي سالها بدان روش خط استعمال مي شود در واقع آن سبك و روش خاصي است كه 

  . نوشته و ميان مردم شايع و شناخته گرديده است 

در عالم دو نفر يافت نمي شوند كه خطشان در جميع حروف و كلمات يكسان باشد؛ بلكـه        
هر يك به كيفيتي مخصوص مي نويسد و اين امر به مثال خطوط سـر انگـشتان اشـخاص                   

 به يـك    -كه همه ي استادان خط از سابق و الحق        بنابراين با اين  . است كه با هم فرق دارد     
پيكره ي معيني از اصول و قواعد نوشته و مي نويسند، تفاوت آشكاري ميـان خـط آنـان                   

 همـان شـيوه اسـت كـه         - به حفظ مقام استادي هـر يـك          -اين تفاوت . مشاهده مي شود  
  . بستگي به ذوق و سليقه و دقت نظر و حاالت شخصي دارد

ه از حاالت نفساني و روحي و هزاران امور معنوي، اوضـاع جـسمي              در اين مورد ، گذشت    
استاد نيز دخالت دارد مثال طول انگشتان و كوتاهي آن در خط موثر اسـت و خـط او بـه                     
بسط و قبض متمايل مي شود، همچنانكه طول قامت و بلندي و كوتاهي پاها در راه رفـتن                  

  . متفاوت مي گردد

ي باالتر از اصول و قواعد خط است و آن ريزه كاريهـاي  شناخت شيوه يك استاد ، برمبناي  
مي شـود، از     ويژه اي است كه در خط خود به كار برده است و در خط ديگري كمتر ديده                

گردشهاي خاص، درازي و كوتاهي مدات، گودي و كم عمقي در مدات و دايره ها و : جمله
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نبساط و انقبـاض، صـافي و       تيزي و تندي و ماليمت، خشكي و نرمي ، فربهي و الغري، ا            
صفا و گرفتگي، سواد و بياض در حلقه ها و گره ها و غيره و اعتدال ميـان ايـن همـه در                       

  ...رموز و قرار نقطه ها و 

به يك نكته از نكات بسيار شيوه اشـاره         » احوال و آثار  «مثال مرحوم دكتر بياني در كتاب       
  :كرده و گفته است

ا محمد رضا كلهر هست و آن اينكه به قـدرتي كـه در   نكته دقيقي در سبك نستعليق ميرز «
كتابت و مشق داشته و هر حرف مفرد يا حروف مركبي را يـك قلـم مـي نگاشـته، تمـام                      

كـه از سـه   » ي«حركات قلم در خط او مشخص و مانند اين است كه مثال در يك حـرف           
 گرديـده  حركت متمايز تشكيل مي يابد اين سه جزء ، مجزا است كه بـه يكـديگر پيوسـته         

اين شيوه پس از ميرزا توسط شاگردان و پيروانش پيروي شد ولي هيچ يك چنانكه               . است
بـا وجـود ايـن، شـيوه ي وي مـورد پـسند هنرمنـدان و                 . بايد از عهده ي تقليد برنيامدند     

  ».هنرشناسان واقع شد

پوشيده نيست كه سبك و شيـوه در تمام انواع خط مخـفي است و عارفان به خـط ، آنهـا        
 مي دهند ؛ لكن آن اندازه كه شيوه ها در خط نستعليق شناخته مـي                  را تميـز و تشخيص   

  . گردد در ديگر خطوط شناخته و مشخص نمي شود

از دقت بر روي قطعات نستعليق كه از بعد ميرعماد تاكنون ديده شده اسـت ، بـه مـا مـي                      
 اول شيوه ميرعمـاد و  :نماياند كه دو شيوه منظور نظر و هدف عالي خوشنويسان بوده است     

دوم شيوه كلهر؛ و همه سعي كرده اند شيوه خود را به يكي از اين دو برسـانند، و گروهـي                     
هم ناظر به هر دو شيوه بوده اند، و با اين وصف هر يك داراي شيوه مخـصوص بـه خـود       
شده اند كه اثبات و تبيين اين مطلب از حوصله ي بيان و بنان خارج است و جز با دقت و                

  .قايسه ميسر نمي گرددم

از ميان شيوه ها گاه اتفاق مي افتد كه شيوه اي بامزه تر و شيرين تر به نظـر مـي رسـد و                        
. طرفداران بسيار پيدا مي كند و اهل خبره و خط شناسان براي آن مزيتي قايل مـي شـوند                  
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اما انتخاب و پسند شيوه هاي همطراز بستگي بـه ذوق و طبـع اشـخاص دارد و همچـون                    
 قبـول                  به مقبولي كسي را دسترس نيـست      «  اب گلي از ميان گلهاست    انتخ

  »خاطر اندر دست كس نيست

  

 ابزار الزم براي خوشنويسي

شـامل  (، دوات    ، قـط زن    ، قلمتراش  ، قلمدان  قلم: وسايل و ابزار خوشنويسي عبارتند از       

 و دسته اش مخروطي و از ، آالت به هم زدن ليقه و مركب كه سر آن پهن          ) ليقه و مركب  

 كه به وسـيله آن بـه انـدازه ي          قاشق مخصوص آب ريختن در دوات     ،    است جنس آبنوس 
الزم آب در دوات مي ريزند ، البته آب مقطر يا جوشيده سرد شـده از آب معمـولي بهتـر                     

مازو برجستگي هـاي كـروي      (است ، و بهتر از آن گالب يا آب ريحان يا آب مازو است               
 تحت اثر گزش حشره مخصوصي بر روي جوانه هاي درخت بلوط مـازو              شكلي است كه  
، اين برجستگي ها حاوي شيره درخت مزبور است كه به نام مازو مرسـوم                ايجاد مي شود  

به عالوه مقدار كمـي اسـيد كاليـك و           تانن وجود دارد ،   % 70 -60در تركيب مازو    . است
، از مـازو جهـت تهيـه ي          صـنعت در  . اسيد آالژيك و مقداري مواد گلوسيدي و آميدون       

كه بـر خـالف     .) مركب سياه و رنگ كردن پارچه ها و نيز در چرم سازي استفاده مي شود              
 سنگ رومي يا حجازي و غيره براي تيز كردن قلمتراش  . آن مركب را تباه و فاسد نمي كند       

  . يا ظرفي كه شن و ماسه نرم در آن مي ريخته اند) الك كوچك(، خاك بيز 

ماند كه استادان پيشين پس از تراشيدن قلم ، پشت قلم را خاك مي ماليده اند تـا                  پوشيده ن 
لغزندگي و چربي آن از بين برود و مركب به يك طرف قلم جمع نشود كه خـط را خـراب      

، خـاك بيختـه ي    كند و همچنين گاهي روي نوشته هايي كه مي خواستند زودتر بخـشكد  
  .ن معمول نيستمخصوصي مي ريخته اند كه اين كار اكنو

  : سلطانعلي مشهدي گويد
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   خاك بر پشت خـامه مـاليـدي                          تراشيـدي  قلـــم  چون كاتبا

از قلم    بشنو اين حرف نو زپير كُهن                               آن قلم را به نقطه تجربه كن      
  اگر كُنــي شايد خوشنــويسـي                        نقطه چـون درست آيد

؛ زيرا قلم ِ ريز مانند درشت ،  ، خاص قلم ريز بوده است و گويا خاك ماليدن به پشت قلم   
  .پشت برداري نمي شود

 اسـت كـه كاتـب       پارچه اي دو رويه و رنگين از پشم يا حرير         : از ديگر ابزار خوشنويسي   
  . اند و خشك شود، دم قلم را بدان پاك كند تا مركب به قلم نم پس از فراغ از نوشتن

وسيله اي جهت تعيين سطرها و حدود متن صفحه ي كتاب           :  است مِسطَره يا مِسطر  يازدهم  
 كه مـي خواسـتند تهيـه مـي      كه سابقاً صفحه اي از چند اليه ي كاغذ يا مقوا به هر اندازه    

، محكم مي بـستند و       كردند و نخهاي تابيده را به فاصله هاي منظم بر روي آن مي دوانيده             
مي آوردند تا اثري از نخ ها  ، با انگشتان بروي نخ ها فشار   ن صفحه را زير كاغذ گذاشته     آ

، صفحه مقـوايي را بـه        امروز به جاي آن   . به جا ماند و خطوط مستقيم سطرها معين شود        
، زير صفحه كاغذ مي گذارند و از روي خط هايي كه از              اندازه ي مطلوب خط كشي كرده     

  . است و ميزان مي نگارندزير پيداست سطرها را ر

كه بايد رويه اش صاف و نرم و ماليم باشـد و لغـزان و               : زيردستي يا زير مشق   ،   دوازدهم
، از جنس مقوا يا چرم       لرزان نباشد و ميانگين سخت و سست و كلفت و نازك را برگزيند            

 دو  و گفته اند بهتر آن اسـت كـه        .  بايد در طول و عرض نيز معتدل باشد         همچنين. و غيره 
 به چنـد بخيـه       ، دو گوشه ي آن كه جانب چپ است         چرم منفصل را بر روي هم گذاشته      

محكم سازند تا چنان كه خواهند به كار آيد و آن دو قطعه چرم اگر از بـُــلغار باشـد كـه                      
  . ، بهتر و پسنديده تر است دانه و موجش را برطرف كرده باشند

، و خشن و ناصـاف و        عد با كار كتابت باشد    كه بايد ماليم و صاف و مسا      : كاغذ،   سيزدهم
؛ كاغذ زبر اليـاف      لغزنده نباشد و اگر رنگ آن كاهي يا كرمي روشن باشد بهتر خواهد بود             
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، و نوشتن بر كاغذهاي لغزان و شيشه         ريز نوك قلم را مي سايد و آن را ناهموار مي سازد           
 نوع ميانـه و نـيم شـفاف آن          ، ولي  از اختيار و تسلط نويسنده مي كاهد      ) گالسه(اي مانند   

  . موافق و مناسب است

 ، قاشق  ، قط زن   ، قلمتراش ظريف   ، قلم هاي الزم    معموالً براي سهولت حمل و نقل     : تذكر
،  ، با قيچي ظريفي جهت چيدن كاغذ ، سنگ كوچك و سر قلمداني را كه دوات مركب بود

ي در اختيـار نويـسنده قـرار        در قلمدان قرار مي دادند تا اين لوازم يك جا و در محفظه ا             
  .بگيرد

به غير از وسايلي كه نام برده شد ابزار فرعي ديگري نيز در كار كتابت استفاده مي شـود و                   
و بـراي كتيبـه نويـسي چنـد          دو خط كش مدرج كوچك و بزرگ و گونيـا اسـت             ،   آن

، و انـواع كاغـذها و        چنـد مـداد سـياه و قرمـز           بـه همـراه    )T(گونياست و خـط كـش       

  .الزم است) مقواها(زهاشمي

، مركب دلخواه را از مـشكي و رنـگ هـاي مختلـف مـي                 ، خود  بعضي از استادان پيشين   
، مهره مي زدنـد و وسـايل و          ساخته و كاغذها را براي اين كه قابل نوشتن شود آهار داده           

،  لوازم و كارهاي كتابت را خود متعهد مي شده اند ؛ از قبيل تهيـه سـطر و جـدول كـشي                     
ولي در ايـن عـصر      . ، رنگ آميزي كاغذ حتي تجليد و صحافي و غيره          ، زرافشاني  تذهيب

، و موجـب   چون انجام اين امور مستلزم صرف دقت بسيار و خـارج از وقـت و حوصـله          
، كمتر كسي به اين امور توجه مي كند و كارخانه هاي كاغذ سـازي     زحمت و مشقت است   

لكن چون دانستن اين امور خالي از فايـده         . دو غيره و صحافي با ماشين تأمين نيازمي كنن        
  .، در آينده پاره اي از آنها را بدانگونه كه سابقين ياد كرده اند شرح خواهيم داد نيست

  قلم مهمترين ابزار خوشنويسي

   چگونگي گزينش قلم. 

   تراشيدن قلم. 
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   مراحل تراش قلم. 

اول چيزي كه خدا آفريد و به او        : قلم مهمترين ابزار نوشتن است كه در شرافت آن گفته اند          
ي در كتاب عظيم خـود در سـوره قلـم ابتـدا بـه ذكـر آن             و خداي تعال  . فرمان داد قلم بود   

اصله ي   بدان سبب نام قلم گرفته كه از      : و گفته اند  » ن و القلم و مايسطرون    «: فرموده است 
وقتي تراشيده  : و نيز گفته اند   . خود بريده و قطع گرديده است، چون قلم به معني قطع است           

  .نامند) ني(شد قلم گويند و اِالّ آن را 

وب آن است كه در پختگي، اعتدال داشته باشد، نه خام باشد نه سوخته؛ و بايد سرخ قلم خ
نشان پختگي اش آن است كه سـرخي آن بـه           . و سفيد باشد نه سياه و زرد و نه خاكستري         
نه در سرخي سياه رنگ بود و نه در سـفيدي           . غايت سرخ و سفيدي آن نهايت سفيد باشد       

 آن نيز راست و هموار بود، گره و پيچ نداشته باشد،            راست باشد و رگهاي پوست    . زردگونه
 در بلنـدي و      .كه اگر رگهاي اصلي قلم راست نبود نوشتن نيك را اليـق و فـايق نيـست                

كوتاهي و سنگيني و استحكام نيز به حد اعتدال ومحكم و مجوف و اندرون سفيد باشد نـه            
  .سست و سبك

 سـرخ و سـخت و سـنگي و                 حدر قلم شش سين بود، سه زان حسن، سه زان قبي          «
  »ديگر سبك سست و سياه 

  :ديگري گفته است

  » سرخ و سنگين و سخت پيدا كن            نگزيني سياه و سست و سبك« 

  :سلطانعلي مشهدي مي گويد

  بشنو اين حرف از زبان قلم                    اوالً مي كنم بيان قلم

  نه به سختي چو سنگ مي بايد             كه قلم سرخ رنگ مي بايد

   يادگير اي جوان ز روي نياز            نه سياه و نه كوته و نه دراز

   و اندرونش سفيد و ني تاريك             معتدل نه ستبر و نه باريك
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   ملك خط راست نيك اسبابي             نه بر او پيچ و نه در او تابي

  اين و از آن ببايد شست  دست از    گر قلم سخت باشد و گر سست

  : مجنون هراتي در رسم الخط خود گويد

  درون اسپيد و رگها راست درياب              قلم بايد كه باشد بي خم و تاب

   چنين گفتند استادان پيشين      دگر سرخ و سپيد و سخت و سنگين

  : استادي به دوست خود نوشت

 ام كتابتي كه بر نام و نشان، چيره و جاري           در طول مدتي كه در كار كتابت ممارست داشته        
مجراي القاب و انساب گرديده است، دريافته ام كه قلمهاي سـخت كـه محـصول خـشكي         

و آبـي آن بـر روي كاغـذ         . است، بر روي كاغذ كلفت و پوست با جريان و گذرنده اسـت            
ـ           . معمولي روانتر و صافتر مي گذرد      اكيزه و  بايد قلمهايي برگزيني كه محكم و بـا پوسـت پ

  . روشن و كم پيه و پرگوشت و تنگدل و سنگين وزن باشد

  

  چگونگي گزينش قلم

  : و نيز استادي در حال تعليم به شاگرد خود مي گفت

و گـره هـا     قلم بايد محكم و سخت و ميانه باريك و كلفت باشد و آن را از نزديك بندها                  
اگر . نتراش كه در كارها بستگي مي آورد و با قلمِ پيچ و تاب دار و فاق نامستوي منويس                 

ني بحري يا فارسي به دست نياوردي و ناچار شدي با قلم هاي َنبطي بنويسي آن كه گندم                  
  .است اختيار كن) بين سرخ و سفيد(گون 

: ، وصف كامـل قلـم نمـوده اسـت          در جمله اي كوتاه    – رحمه اهللا    –ابوعلي بن مقله وزير     
بهترين قلم ها آن است كه پيكر آن در پختگي و رسيدگي محكـم، و پوسـتش بـاطراوت      «

شده باشد و آن را پس از تمام برآوردن دانه و بذر و زرد شدن برگ و كـشيده شـدن قـد                       
  » .بريده باشند و پيه آن سخت و حجم آن سنگين باشد
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 ها آن است كه به اندازه ي شانزده تـا دوازده انگـشت              و نيز از او نقل است كه بهترين قلم        
و در جـاي    . دراز باشد و كلفتي آن به قدر انگشت سبابه تا حد انگشت چهارم بوده باشـد               

  .قد و اندازه قلم نبايد از يك وجب تجاوز كند: ديگر گفته است

) يواسـطي، آمـوئي، بـصري، مازنـدران       (جعفر تبريزي در رساله ي خـود انـواع قلمهـا را             
بهترين آن واسطي است، پس از آن آموئي؛ و انواع ديگر را اعتبـار              : برشمرده است و گويد   

  . نباشد

بهترين قلم، قلم واسطي است و نشانه خوبي قلم آن اسـت            : و صاحب فوايد الخطوط گويد    
آن نجهد بلكه همانجا بر زمين ريزد و اگـر رگهـاي     ) تراشه و خرده  (كه در تراشيدن، قُالمه     

  . ت نباشد كتابت را نيك و اليق نباشدقلم راس

  :تراشيدن قلم 

  : مؤلف جامع محاسن گويد

اين كه با قلم باريك خط      : چه ستمي؟ گفت  : گفتند. به قلم ها ستم مكنيد    : استادي مي گفت  
  .درشت بنويسي و بالعكس

 خط، تراشي خاص و در خور مقرر داشته اند و تـراش قلـم بـدين                 اهل خط براي هر نوع    
نسبت از درشت جلي تا ريزخفي متفاوت مي گردد، و براي كاتب به ويژه كاتبي كـه چنـد                   
نوع يا همه انواع را مي نويسد قلمهاي مختلف و متعدد در كار است، مانند آالت مختلفـي                  

  . كه در صنايع به كار مي رود

ز مقرّ العالئي بن فضل اهللا نقل كرده است كه به خط ابن مقله رحمةاهللا        مؤلف صبح االعشي ا   
  : ديدم كه نوشته بود

مالك خوبي خط ، خوبي تراش قلم است و هر كس قلم را خوب بتراشد خط                ! آري! آري
بر اهل اين صناعت الزم است كه همه ي فنون تراش قلـم             . نوشتن برايش آسان مي گردد      

رعايت و حفظ كند تـا در نوشـتن     تدوير و توسيط و بين آنها را        و قط آن را از تحريف و      
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مقـر  (خط توانا باشد و قلم براي كاتب مانند شمشير در دست مرد دلير است و هـم گويـد             
و يـاد   » الخـط كلّـه القلـم     «: نيكويي تراش قلم نصف خط است و بعضي گفته اند         ): العالئي

  ) البراية اكبر مِن الخطتعليم(دادن تراش قلم، مهمتر از تعليم خط است 

واجب است كه شروع تراش قلم از طرف رويش نـي           : ابراهيم بن محمد شيباني گفته است     
  .بوده باشد يعني از سر آن 

  

  :چهار مرحله تراش قلم

  )فتح(برداشتن روي قلم) 1

  )حتنَ(تراش پهلوهاي قلم ) 2

  ) شق(فاق قلم يعني شكاف دادن دم قلم) 3

  )زدن سر قلم(قط ) 4

 قلم را كه مخصوص قلمهاي درشت است بـه حـساب آوريـم ، پـنج                 پشت برداري و اگر   

  :و بيان آنها بدين قرار است. عمل خواهد شد

و آن آغاز تراشيدن است براي ميدان قلم و آن چنـان اسـت              :  برداشتن روي قلم   )فتح (-1
اش را در بدنه قلم فرو مي بري و با فشار مساوي تا سر قلـم ادامـه مـي دهـي و         كه قلمتر 

اندازه ي ميدان قلم را به قدر بندانگشت ابهام يا منقار كبوتر گفته اند؛ ولي به اندازه ي قـط            
  . قلم مناسبتر است

. تراش شكم قلم برحسب سختي و سستي اقالم، مختلف مي شود: ابن مقله وزير گفته است
آن را بـه انـدازه اي       ) عرض(مسطح و هموار شود و      ) وجه قلم (خت آنقدر بتراشد كه     در س 

ولي در سست، واجب است كه گوشت قلم را         . كه براي خط منتخب خود خواهد، قراردهد      
 زيرا اگـر چنـين نكنـد         .برسد) نزديك به پوست قلم   (به حدي بردارد تا به قسمت سخت        

  . و جريان قلم را كُند و ناهموار مي سازدريشه ها و اليافي دم قلم پديد مي آيد
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ميدان قلم نبايد زياد بلند باشد؛ زيرا قدرت دست را كم مي كند، قلم زود مي شكند و نبايد               
زياد كوتاه باشد كه باعث شود مركب زياد روي كاغذ برسد و خط را خراب كند و لـذا در                    

  . ِمعتدل، ميدان قلم به اندازه ي قطر قلم مطلوب است قلم 

در تـراش پهلوهـا واجـب       : ابن مقله گفته است   :  تراشيدن پهلوهاي قلم   )نَحتِ حواشي  (-2
است كه دو پهلو نسبت به سر قلم مساوي باشد و هيچ يك بر ديگري نچربد واالّ زبانه قلم        

والزم است كه تراش دو پهلوي قلم به      ) زيرا تعادل قلم را به هم مي زند       (را ضعيف مي كند     
زيرا در ايـن حـال جريـان        . د و اين حالت تا به سمت سر قلم بگرايد         حالت شمشيري باش  

  . مركب از دم قلم بهتر مي شود

دم (تراشيد تـا ذنـب الحـوت        ) ماهي(قلم را بايد مشابه حوت      : مؤلف فوائد الخطوط گويد   
  . ظاهر شود و تمامي تراش قلم مشابه به حوت بايد) ماهي

پهلوهاي قلم را بـه قلمتـراش       : د آورده است  ضياء الدين محمد در رساله خط نستعليق خو       
  .باريك اندام، خالي كند تا سر قلم تيز نشود و كبوتر دم آيد و تنگ شق باشد

  :مجنون در رسم الخط گويد

   بگويم با تو يكسر بيش و كم را                     اگرخواهي كه بتراشي قلم را

  كه قدر بندانگشتي نمايد                           قد نوك قلم آن گونه بايد

   كه ماهي دم نمايد نزد دانا                     تهي كن هر دو پهلوي قلم را

   كه آن نازكتر از وحشي نمايد                       وليكن جانب اُنسيش بايد

  .  شكاف دادن دم قلم است كه اصطالحاً فاق مي گويند)شق (-3

امـا  . بر حسب سختي و سستي قلم و حالت ميانه مختلف است          فاق قلم نيز    : ابن مقله گويد  
در حال ميانه كه نه سخت باشد و نه سست، واجب است كه به مقدار نصف ميدان قلـم يـا                     

فاق زده شود، و فايده آن اين است كه به اين اندازه، خط از تبـاهي و فـساد                   ) 3/2(دوثلث  
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نوشتن از هم باز شده ، خط را فاسد         ايمن مي گردد و اگر زيادتر شد دو زبان قلم در وقت             
  .مي سازد

در قلم هاي سـست ، مقـدار        (و اما فاق در قلمهاي سخت به اندازه ميدان قلم خوب است             
  ) .ثلث و نصف را تعيين كرده اند

و اسـتاد   . واجب است فاق قلم بر وسط ميدان قلم قـرار گيـرد           : و هم ابن مقله گفته اسـت     
. غلظت دو زبانه قلم بايد مساوي باشد      : ه بوده و گفته است    ابوالحسن ابن بواب بر اين طريق     

  . و جايز است كه غلظت طرف راست از طرف چپ بيشتر باشد

معموالً پس از ميدان قلم و تراش پهلوها، فاق مي دهند و دو زبانـه ي قلـم را برابـر مـي                       
  )وحشي و انسي. (سازند

ه اين بـود كـه طـرف وحـشي          را عقيد ) مانند صاحب فوائد الخطوط   (معدودي از خطاطان    
مثال به نسبت ثلث و ثلثان يا چهار دانـگ          . را بيشتر از انسي بايد ساخت     ) زبانه ي راست  (

 و اين عقيده طرفدار ندارد و بهتر، مساوي و برابر بودن وحشي و انـسي قلـم                   .و دو دانگ  
  :است چنانكه سلطانعلي مشهدي فرموده است

   چاردانگ و دودانگ گشته                       وحشي و انسيش برابر كن

و گويند كه طرف وحشي قلم بايد بقوت تر از انسي باشد چه هر مشقتي كه هست بر سـر                    
  .آن است

بنا بر عقيده اساتيد خط، شكاف سرقلم بر وسط حقيقي عرض قلم بايد باشـد، و آن را بـر                    
  :دو گونه معمول داشته اند

يش قلمتراش اشاره اي بر وسـط عـرض قلـم،           يكي آن است كه پس از تراش پهلوها، با ن         
نزديك سر قلم بكند و شكافي صاف و ماليم وارد سازد؛ ديگر آنكه قبل از تراش پهلوهـا                  

 قلم وارد كند تا بشكافد و       "عرض" فشار و زور، انگشت ابهام را بر سطح           "فتح"و بعداز   
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لمتر اسـت و    اين طريق دوم به شرط مرغوبي قلم و راست بـودن رگهـاي آن، بهتـر و سـا                  
  . طريقه اي است كه بابا شاه اصفهاني ارائه كرده و گفته است كه اين بهترين شقوق است

  

 است و قطّ و قد در لغت نزديك به هم است ، جز اين كه قط                   اصل قطّ، قطع   : قط قلم  -4
و آن در كار كتابت چنانـست       . در برش شمشير از عرض، و قد از طول استعمال شده است           

روي قط زني صاف بگذارد و تيغه قلمتـراش را بـر            ) عرض(را از جانب ميدان     كه سر قلم    
پشت سر قلم نهد و با انگشت ابهام به پشت قلمتراش بقوت بفشارد تا صـاف و بـي عيـب          

  . و نبايد دم قلم را به مقدار زياد به دم قلمتراش بدهد كه ناصاف خواهد شد. قط شود

اگر صداي بلند يـا     . يكصدا و در كمال پختگي باشد     صدايي كه از قطّ قلم بر مي خيزد بايد          
پست برخاست اعاده ي قط الزم است؛ زيرا اين چنين صـدايي ، خـالي از عيـب و علـت       

  : نيست، و مقرراست كه

   قط دوم نكوشود شايد                    اول نكو نمي آيد قط

  :سلطانعلي مشهدي گويد

  فل از قط آن قلم نشوي  غا               تا صداي قط قلم شنوي 

  دان صداي نداي علت اوست              گر صداي قط قلم نه نكوست

  : و نيز سروده است

   هر كه دانست مرد كار بود               شرط قط دان كه بيشمار بود

   اگر نئي احول " ني قط " با                     گير محكم قلمتراش اول

   گر بگيري قلم به اصبع به                  نه" ني قط "قلم خويش بر 

   تا كه در قط زدن نگردد ريش           ساز محكم قلم بنا خن خويش
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در رساله ي عبداهللا صيرفي آمده است كه آن آواز بايد مانند تلفظ كلمه قـطّ باشـد و اگـر                     
ـ      (در همين رساله است     . چنين شنيده نشد خوب نيست     اقوت كه قبلة الكتاب جمال الدين ي

بعـد از آن در     . عليه الرحمة در زمان مستعصم ظاهر گشت و متابعت خط ابن بـواب كـرد              
تراشيدن قلم و قط زدن تغييري داد و استدالل و استرشـاد از كـالم اميـر المـومنين علـي                     

 متمايل به   محرف وقط قلم را      نوك قلم را دراز بتراش و فربه،      : صلوات اهللا عليه كه فرمود    
و گويند . حال قط آوازي چون آواز مشَرفي بر آيد و گرنه قِطّ را اعاده نماراست كن تا در    

مشرفي منصوب به قريه اي از سرزمين عرب        : كلمه مشرفي را چنين بيان مي كند        (مشَرفي  
و شمـشيرهاي   . اسـت ) مشارف شـام  (كه نزديك سبزه و كشتزار و آباداني است و اسم آن            

نسبت به موضعي از يمن داده شده است نه به مـشارف            و گفته اند اين     . مشرفي از آنجاست  
شخصي بوده است كه شمشير را در غايت خوبي و لطيفي ساختي چنان كه به هر چه                 ) شام

  .مي نهادند دو نيمه مي كرد و در غايت نازكي آوازي از آن بر مي آمد

وابان، و بـه    زماني كه خواستي قلم را قط كني قلمتراش را كمي به پهلو بخ            : ابن مقله گويد    
  .طور قائم و راست به كار مبر

 جزم يا مستوي يا بـا تـدوير         -2 نهايت تحريف    -1: بدان كه قط از پنج نوع بيرون نيست       
 مايل بچپ مانند قلم هاي التين       -5 بين بين آنها     -4) بين تحريف و مستوي     ( توسيط   -3

  .نويسي

و قـط   . انند ابن بواب مي باشـد     قط بين تدوير و تحريف، راي ابن مقله وزير و پيروان او م            
مقصود از تحريف، ارتفاع نيش راست قلم است كـه         . محرف اختيار ياقوت و پيروان اوست     

  . از نيش چپ برتر ديده مي شود

بهترين قطها محرّف معتدل و تباه ترين آنها قط مستوي است، زيرا قط             : استادي گفته است    
،  با قط محرّفِ معتدل و كمك فـاق قلـم           . مستوي به مقدار كمتر از محرف فرمان مي برد        

نـيش و از نـيم       از. (مي توانيم در نوشتن ازجابجاي دم قلم كمك بگيريم و اسـتفاده كنـيم             
  ) دم قلم6/3  6/2 و 6/1 و 6/12دانگ و يك دانگ و دو دانگ و سه دانگ يعني 
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  : اين شعر در افواه و معروف است

شـود  ) شـوي ( به انـدك زمـاني                                محرّف تراش و محرّف نويس    
  خوشنويس

حق آن است كه قط قلم كه مدار كتابت بر آن است بر حسب مقاصد نويسنده و نوع خـط                    
مثالً براي نوشتن ثلث و اجازه و ديواني و نسخ ياقوتي، تقريبا يكسان است              . متفاوت گردد 

ست كه آن حـداكثر     و قط براي محقق و ريحان تحريفش كمي بيشتر ا         . و بايد محرف باشد   
و براي رقعه تحريفي كمتر از نسخ ياقوتي، و براي نستعليق كمتر از رقعه مي               . تعريف است 

باشد و همچنين در فروع ثلث كه درجلد اول گفته شد تحريف توقيع كمتر از ثلـث و قـط                    
  . رقاع و غبارالجلسه متمايل به مستوي است

مكن است، اكثر مستوي است و گاهي مايل        ولي براي نوشتن كوفي با اين كه به انواع قط م          
  . بچپ مي توان نوشت

قـط ريحـاني    . در خـور اسـت    ) خطـي ( براي هر قلمي      حاصل آن كه بنابه قول ابن بواب      
حداكثر تحريف و بعد از آن در هر نوعي از انواع خط ها از تحريف كاسته مي شود تا بـه                     

  .رقاع مي رسد كه اقل تحريف است

ر رساله هاي قدماي خطاطين از پشت برداري دم قلم ذكري نشده             د : پشت برداري قلم   -5
زيرا در آن روزگار بيشتر مدار نوشتن بر زير نويسي و كتابت دواوين بوده است، كـه                 .است

پشت برداري الزم نمي آمده و شايد در درشت هاي متوسط هم، اكتفا به خاك ماليدن بـر                  
نظور هموار و يكسان شدن دم قلـم، پـشت          لذا استادان متأخر به م    . پشت قلم مي كرده اند    

و آن چنان است كه قلمتراش را در فاصله . برداري را در قلم هاي درشت معمول داشته اند
چند ميلي متري پشت نوك قلم گذاشته فشار ماليمي بدهيم كه به پوسـت فـرو رود، بعـد                   

  . قلمتراش را به طور ماليم به طرف نوك قلم پيش ببريم
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د پشت برداري براي آنست كه دم قلم از دو سوي يكسان شـود و بهتـر                 چنان كه اشاره ش   
نـشود، چـه     فرمان ببرد و ضمناً توقفگاهي براي مركب باشد تا يكباره بروي كاغذ سرازير            

نوك قلم از پشت و روي آلوده به مركب مـي گـردد و از دو طـرف بـه جريـان مركـب و            
  .  دخيل است و بايد منظم و متعادل باشد نويسندگي

در نتيجه مي توان گفت كه راه عملـي سـاختن ايـن دسـتورها آن اسـت كـه اول پـس از                        
برداشتن ميدان قلم ني قلم را كه به دست چپ گرفته ايم نوك آن را روبروي خود بگردانيم 

  .و روي پايه انگشت ابهام بگذاريم

ف به قـدر    قلمتراش را با انگشتان راست، محكم بگيريم و پهلوهاي قلم را از دو طر             : دوم 
  .لزوم و مساوي بتراشيم

  .اندكي با قلمتراش كوتاه كنيم. نوك قلم را كه در اين وقت دراز ديده مي شود : سوم

براي فاق ، نيش قلمتراش را بر وسط حقيقي نوك قلم بگذاريم و مختصر فـشاري                : چهارم
  . دهيم تا شكاف بردارد

ر ابهام شكاف مي دهند، اما با نيش        بعضي هم در اين وقت يا قبل از تراش پهلوها، با فشا           (
  ).قلمتراش مطمئن تر است

 و شست چـپ را روي قلـم و سـبابه و     دم قلم ريز و متوسط را روي قط زن نهاده    : پنجم
وسطي را زير قط زن مي گذاريم و قلم را محكم نگاه مي داريم، آنگاه به طور مورب نوك           

 كه نگاهداريش از قدرت قط زدن بر        و هر گاه قلم چنان درشت باشد      . آن را قطع مي كنيم    
روي دست خارج باشد قط زن بزرگ و پهن تر را روي ميز يا زمين صاف و مسطح قـرار                    

همچنان كه قبال گفته شد پشت برداري قبل از قط در قلمهاي درشت . داده آنگاه قط ميزنيم
  .الزم است

 ))مداد(ليقه و مركب (دوات 
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دان و در حفظ و نگاهداري اش بكـوش كـه دواتهـا             دواتت را نيكو گر   : مدائني گفته است    
  . خزينه هاي ادب و فرهنگ اند

  . اسم ليقه وقتي صدق مي كند كه آلوده به مركب و داخل دوات قرار گيرد: جاحظ گويد

بر عهده كاتب است كه ليقه را در هر ماه تجديد كند و در هنگام فراغ                 : استادي گفته است  
  .  تا از گرد و غبار محفوظ بماند و خط را فاسد و تباه نسازداز كتابت، در دوات را بگذارد

و بدان جهت مركب را مداد ناميده اند كه قلم را مدد مي دهد و كمك مي كند و مركـب از                      
كلمه مداد به رنگهاي ديگر نيز گفتـه   . آن روي گويند كه از اجزاء چندي فراهم آمده است   

بت مي آيد و به رنگهاي ديگر گاهگاه احتيـاج          مي شود، ولي رنگ سياه پيوسته در كار كتا        
  .مي افتد

  : رنگ سياه خود درجاتي دارد 

 سياه مايل بـه     -3) قاتم( سياه عادي و معمولي      -2) به عربي حالك  ( به شدت سياهي     -1
  )مدهام( سياه مايل به سبز يا سياه طاوسي -4) ديجور(خاكستري 

  . سفيد خوشايند نيستهيچ رنگي مانند سياه، بر صفحه كاغذ : گويند

  : مجنون هراتي سروده است

   بپااليد دوات خويشتن را                ولي بايد به هر چل روز، دانا

   كه از وي دور سازد غلّ و غش            بشويد پاك و صافي ليقه اش را

   دو مي بايد دوات اي پاك منظر                      وليكن كاتبان را در برابر

   كتابت راندن از رنگ سياهي           ر آنكه چون پيوسته خواهيزبه

   سياهي را شود غلظت پديدار          ضرورت چون كتابت گشت بسيار

   ببايد ريخت در وي اندكي آب                  براي رفع آن بر قول اصحاب

   همان ساعت نوشتن كي تواني              وليكن آب در وي چون چكاني
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   دواتي ديگر آن گه سرگشادن                ورت يك زمان بايد نهادنضر

   سياهي دگر آسوده باشد        چو اين در وقت غلظت بوده باشد

   وزان يك كردن آغاز كتابت              در اين يك نيز بايد ريخت آبت

ه اسـت كـه بـه     ليقه عبارت از چند نخ ابريشم تابيد .دوات بايد سرگشاده و كم عمق باشد   
مركـب   مركب بيااليند و فايده اش اين است كه از ريختن و پاشيدن مركب مانع مي شود و                

براي خطاطي، مركبي كـه در ايـران و كـشورهاي اسـالمي             . را به اندازه به دم قلم مي دهد       
  .بدين منظور مي سازند، بهتر از مركّب هاي خارجي است 

ليم استاد، دوم بسياري مـشق، سـوم صـفاي          اول تع : خوش نوشتن به سه چيز حاصل شود      
الخـط مخفـي فـي      « فرموده كه    –باطن؛ و چنان كه خواجه ياقوت عليه الرحمة و الغفران           

هر روزه از دست نبايـد      ) تمرين مداوم (تعليم االستاد و كثرة المشق وصفاء الباطن و ادمان          
  » .بايد دادو عند المالل ترك . داد كه اين معني مضر است به تخصيص مبتدي را

  : در دانشوران ناصري اشارتي به اهميت خوشنويسي و لزوم قواعد آمده است

هر صنعت و علمي را مي توان با عضو ناقص تحصيل كرد الّا خط كـه در                 : اهل خط گويند  
آن بايد تمام اعضا از چشم و گوش و دست و پابي عيب باشد، و مزاج معتدل و عقل كامل 

و هم بـا كـري و بعـض از عيـوب            ) شد(ي توان در علم كامل      چون با كور  . و اسباب جمع  
اعضا توان در صناعات حسيه مثل نقاشي و از اين قبيل كمالي پيدا كرد، ولـي خـط چـون               

و هم احتياج خواهد داشت بـه       ) است(نصف علم است هم محتاج به چشم صحيح بي عيب         
هم خوشنويسي را مرتبتي    از اين بيان معلوم است كه هم خط را شأني بلند است و              . شنيدن

ارجمند، كه سبب بقاي علوم و آثار آيات الهي است الي يوم القيامه، و ايـن معنـي واضـح                    
  . است

كتب سماوي و اخبار و احاديث انبياء قبل از خاتم، اين كه از ميـان برفـت، عمـده سـبب،            
 و چـون علـم و صـنعت و سـاير چيزهـاي               .نبودن خطوطشان بوده است در تحت قاعده      
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علق به دين و دولت از تحت قاعده و قانون خارج باشد پاينده نماند؛ و مانـدن قـرآن و                    مت
ساير اخبار و احاديث كتب در دوره اسالميه، عمده خطوطي است كه بعد از اسـالم وضـع                  

  ) از كتاب نامه دانشوران104 ص 5جلد . (شد كه بدان خطوط آن آثار باقي ماند

 قلمتراش

اول بـراي برداشـتن   .  تراشيده شود، دو قلمتراش ضـروري اسـت     براي آن كه قلم به قاعده     
ميدان قلم كه بايد ستبر و پهن و محكم باشد تا عرض قلم هموارآيد و براي قط نيز به كار                    

دوم براي خالي كردن پهلوهاي قلم كه بايد باريك اندام باشد تا سر و زبانـه ي قلـم                   . رود
ش بايد در كمال اعتدال و محكم باشد تا چنانكه و كبوتردم گردد، يعني تيغه قلمترا باريك 

پرسـيدند كـه از      مـشهور اسـت كـه از اسـتادي        . بايد و شايد در ميان بگردد و فرمان ببرد        
  . آن كه قلمتراش بهتر و تيزتر دارد: شاگردان، كداميك بهتر مي نويسد گفت

قلمتراش را نيكـو    : و ابن مقله گفته است    . و گفته اند كه تباهي قلم از كندي قلمتراش است         
لرزان و ناصاف و بي ارزش مـي   خط ،  تيز كن تا كامالً برنده باشد كه اگر كال و كند شد           

  . شود

  :سلطانعلي مشهدي مي گويد

   حـرفهـاي نهـفتـه فـاش كــنم                       با تـو ذكـر قلمتـراش كنــم 

   تُنُك و پهن نيست خاطر خواه                       تيـغ او نـَـه دراز و نـَـه كوتاه 

   رقـم گــردد  و آن قلــم قـابــل                       تا كـه در خانه ي قلم گردد

  : جعفر تبريزي بايسنغري گويد

و ديگري تنك به جهت نحت      ) فتح قلم (كاتب را سه قلمتراش باشد؛ يكي باريك به جهت          
  .د به جهت قط واَح پهلواني قلم، و سوم اَثقل و اثقل

 ريـشه دار مـي    قط زن بايد صاف و نسبتاً سخت باشد و ناهموار و ناصاف نباشد كه قلـم    
گردد و گفته اند از چوب سخت و استخوان مانند آبنـوس و عـاج نيكوسـت و بعـضي را                     
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ني (عقيده چنين است كه از جنس شاخ بهتر است تا استخوان، زيرا ماليم و موافق است و                  
  . مي دارد ه است كه دم قلمتراش را از شكستن و ريختن نگاهنيز شايست) هندي

   صاف و پاك مي بايدني قط :سلطانعلي مشهدي گفته است

  كه در او عكس روي بنمايد  

   ملول مباش نياز ستبري 

  . بهر خط بهتر است، كردم فاش

  .و امروز از كائوچو و نظاير آن نيز مي توان استفاده كرد

   در خطاطيلزوم قواعد و اهميت آن

  مقدمه .  

  مقدمه. 

عات بشري اهميـت و ارزش دارد، بـراي علـوم و            همانگونه كه قوانين براي اداره ي اجتما      
از قوانين موضوعه ي بشري، چه اجتماعي       . صنايع و حرفه ها نيز بسيار حائز اهميت است        

و چه فني آنچه كه بر پايه و اساس علمي استوار و مترقّي و مفيـد باشـد، دوامـش بيـشتر                      
  . خواهد بود

عايت نشود، عدم پيشرفت و ركـود،       اگر قانون در علوم و صنايع نباشد و ضابطه هاي آن ر           
لذا وجود قوانين و رعايت اجراي آن ضامن بقـا و دوام            . بيم زوال و فنا آنرا تهديد مي كند       

  . علوم فنون و موضوعات آن مي شود

فنّ خط هم كه از نظري علم و از نظر ديگر صنعت و هنر است متكي به قـوانين علمـي و                      
 است كه تـا امـروز دوام يافتـه و قابـل               نوابغ فنّ  فنّي ابن مقله و ضابطه ها و اصطالحات       

  .تعليم و تعلّم مي باشد
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شالوده ي قواعدي كه ابن مقله براي خط ريخته مورد پسند همگان و زمينـه ي مـساعدي                  
براي ترقي و پيشرفت آن گرديد، كه استادان توانستند بر آن اساس، پايه و مايه ي خـط را             

  . ز بهترين هنرهاي زيبا جلوه دهندبحد نهايي برسانند و آن را يكي ا

از اين رو قواعد خط ابن مقله مثل شَجرَةٍ طَيبةٍ اَصلُها ثابت و فَرعها فِي الـسماء اسـت كـه                     
  . وصف آن تُؤتي اُكَلَها كُلَّ حين ٍ را به دنبال داشته است

مـي  نكته ي ديگر آنكه چون تعليم و تعلم خط فني، به وسيله ي قواعد و ضوابط حاصـل                   
شود و راه آن آسان مي گردد، ترديدي نيست كه از همين طريق ترويج شده، دوام پيدا مي                  

اعتدال بـار مـي      كند و با پشتيباني قواعد خود استعدادها را شكوفا ساخته دوستدار نظم و            
آورد و از سوي ديگر باز به وسيله همين قواعد ارزش و اهميت هنر شناخته و روشن مـي   

  .گردد

الدين همايي استاد دانشمند دانشگاه تهران در مقدمه ي لغت نامه دهخدا چنين             آقاي جالل   
  :فرموده است

هر نوع علم و فنّي اگر چه در فطرت و نهاد انسان نهفتـه باشـد، چـون جامـه ي اصـول                       «
  . وضوابط پوشيد جلوه و رونقي خواهد داشت

نستن لذت مي بـرد و از       و فهم آن براي كسي كه نشاني از دانش و فرهنگ دارد يعني از دا              
  ».ناداني آزرده مي شود، موجب نشاط و شكفتگي خاطر خواهد بود

از اين مختصر گفتار لزوم و اهميت قواعد خط به خوبي دانسته شد و اكنون وارد بحث آن                  
  :مي شويم

  قواعد خطوط اسالمي. 
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قواعـد  . قواعد عمومي و كلّي، قواعدِ خصوصي     : طوط اسالمي دو دسته قواعد است     براي خ 
اما قواعـد عمـومي و كلّـي    . خصوصي يا ويژه ي هر خط در فصول آينده گفته خواهد شد        

  :بدين شرح است

  قواعد عمومي و كلّي. 

 خطوط اسالمي به يك اصل و ريشه منتهي مي شود و آن اصل الفبايي است                مي دانيم همه  
كه تقريباً از اَشكال هندسي يا اشكالي كه در طبيعت موجود است گرفته شده و به منزله ي                  

اين جامه هاي گوناگون خطوط متنـوعي       . پيكري در جامه هاي گوناگون جلوه كرده است       
ه ي عمومي و كلي بررسي شود؛ زيـرا همـه در   است و از اين رو مي تواند تحت يك قاعد     

اصل و ريشه شريكند و به عبارت ديگر همچون خانواده هايي هـستند در يـك جامعـه و                   
  .كشور و تحت يك قانون

نگارنده پس از مطالعات و دقت و تجزيه و تحليل ها به اين نكته برخـورده ام كـه قواعـد                
يقي و تشمير و سواد و بياض با ملحقـات        دوازده گانه، به اضافه ارسال و صعود و نزول حق         

كرده و در اين  بازگشت) اصول، نسبت، تركيب، كُرسي(و لوازم آنها، همه به چهار قاعده ي 
و به عبارت ديگر تمام آنها مندرج در تحتِ اين چهار و از اجزاي  . چهار خالصه مي شوند   

  .آنها و يا ملحقات آنها محسوبند

و اين دو   . يل، و تركيب و كرسي، بيان حسن وضع مي كند         اصول و نسبت بيان حسن ِ تشك      
  .از حسن و زيبائي خداداد انساني الهام يافته است» حسن«

  

  :فهرست و خالصه ي قواعد كلّي خطّ 

  اصول. 

  نسبت. 
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  تركيب. 

  كرسي. 

  ):كه شامل يازده جزء است( اُصول

، نـزول مجـازي، صـعود حقيقـي، نـزول           )تشمير(قوت، ضعف، سطح، دور، صعود مجازي       
  حقيقي، رعايت سواد و بياض حلقه ها و گره ها، ارسال، دسته بندي الفبا

  ):كه شامل چهار جزء است (نسبت

يكسان نويسي در مفردات همجنس، يكسان نويسي در مركبات مشابه، اعتـدال و تناسـبِ               
  اندام مفردات و مركبات ، اندازه گيري با موازين معينه 

  ):جزء است كه شامل ده  (تركيب

تركيب در حرف و كلمه، تركيب در جمله و سطر، تركيب در سـطور و صـفحات، رعايـت                   
، سـنجش قلـم بـا زمينـه ي آن، رعايـت حـسن       )سواد و بياض در زمينه ي خط   (فواصل  

) مقطّعـات (مجاورت و نظم و اعتدال، رعايت مدات و قرار آنها، دانستن طريقه ي مركبات               
  .و ضوابط، رعايت نشانه گذاري دستوريبراي تمرين، رعايت حركات 

  ):كه شامل دو جزء است (كُرسي

  رعايت كرسي باال و وسط و پائين، قرينه سازي

  .تفصيل و شرح هر يك از قواعد عمومي درفصل بعدي خواهد آمد**

محـسوب اسـت،   ) اصول و تركيب( و لوازم دو قاعده ي جزء ديگري كه ا زملحقات  :تذكُّر  
  .طرز قلم گرفتن و قلم راندن و برگرفتن مركّب مي باشد كه بيان آن خواهد آمد

  أليس اهللا بكاف عبده: المضمون ) 1

  تكوين ذو خط خارجــي غير منتظم: الشــكل 
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  الثـــلـث: نوع الخط 

  اليوجد: تاريخ االنتاج 

  

 قاعده ا صول

  لزوم قواعد و اهميت آن در خطاطي 

  ابزار الزم براي خوشنويسي

   

  قوت  •
   ضعف •
   سطح •
   دور •
   صعود •
   نزول •
   سواد و بياض •
   ارسال •

حسن : اصول به معني ريشه ها و پايه ها است و در اصطالح عبارتست از  دسته بندي الفبا

 از حيث قوت، ضعف،     )1(تشكيل مفردات حروف و استحكام و اعتدال آنها از الف تا ياء             

سطح، دور، صعود حقيقي و مجازي، نزول حقيقي و مجـازي، رعايـت سـواد و بيـاض در                   

  . گره ها و ارسال به طوري كه حق هر يك به حد كمال ادا گردد  حلقه ها و

   
    در وسط و انتهاي مدها – قوت
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دايره ها و سرِ دال و فاء و قاف و واو و غيره است كه در اينگونه جاهـا تمـام دمِ                       وسط   
  .ذ حركت مي كند و در واقع قلم با تمام نيروي خود بكار استقلم بر سطح كاغ

   
      در آغاز و وسط بعضي و انتهاي بيشتر حروف مانند– ضعف

  
  .و غيره مي باشد كه در بكار بردن جزئي از دم قلم و نيش آن حاصل مي گردد

ح  سـط  – حركات راستي را كه با قلم در خطّ ايجاد مي شود از افقي، مايل، قـائم                  – سطح
ــلي         ــل اصـ ــدهاي كامـ ــر مـ ــسمتِ آخـ ــت در قـ ــن حالـ ــون ايـ ــد و چـ گوينـ

ـ  دماننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Error!

  

  : زائد عارضي مانند و بعض مدهاي 

  
بيشتر محسوس مي گردد سطح را مخصوص اينگونه حركات افقي دانسته اند و گويند در                

اين مقام است كه اختيار قلم به دست نويسنده معلوم مي گردد و حالت خشكي مطلوبي در      
  . شودآن حركات احساس مي

   
   در دايره هاي معكوس و مستقيم – دور
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 و موارد ديگر موجود مي شود و اين حـالتي اسـت بـر خـالف                 »فاء، قاف، واو  «و در سر    

سطح كه قلم به چربي و نرمي در آنها گردش مـي كنـد و در ايـن گـردش قـدرت قلـم و                  
  .استادي خطّاط بيشتر ظاهر مي گردد

  صعود

در مـثل ايـن    . هاي آخر و الم وسط و كاف آخر است        راست باال بردن الف     : صعود حقيقي 
  :كلمات

  
 باال بر گردانيدن انتهاي دواير را كه قلم به حالت دور حركـت كنـد گوينـد                : صعود مجازي 

  :مانند

  
و   در رساله ي جعفـر بايـسنغري آمـده   )2(و صعود مجازي را شَمره و تشمير نيز گفته اند       
 در رساله ي جعفر بايسنغري آمده اسـت         )2(صعود مجازي را شَمره و تشمير نيز گفته اند          

روي اصطالح آخر حـروف را باريـك و         كه تشمير از روي لغت، دامن درچيدن است و از           
  .منعطف گردانيدن و آن را شَمر و تشمير خوانند

   
   نزول

  : در الف و الم و كاف مفرد و الم و كاف اول و دنباله ي ميم ديده مي شود:نزول حقيقي
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 در اوايل دايره ها، و اوائل بعض مدات ظاهر مـي شـود و سـركش كـاف و                 :نزول مجازي 

  :گاف و غيره مانند

  
صعود و نزول حقيقي بايد چنان رعايت شود كه همه به موازات هم قـرار گيرنـد، و                  : تذكر

صعود و نزول عبارتست از راندن قلـم  : (جعفر بايسنغري گويد. اين بنابر اغلب و اكثر است   
ر الم و دال مركّب باشد و حرفـي كـه بـه سـه نقطـه                 از زير به باال و از باال به زير و آن د           

  :مثال آن. ارتفاع يابد، و بعد از آن حرفي ديگر باشد
Error!

  

  د و در نزول بر وحشيدر صعود اعتماد بر اُنسي قلم بايد كرو 

از قواعد الخطوط نيز استفاده مي شود كه در تركيب ثنايي و ثالثي و غيره گاهي صعود بـا                   
  نزول جمع مي شود مانند باء و كاف و باء و الم مركّب

  

  يا كمتر از اينها مانند باء و دال مركّب 
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  .فرود آيدكه در اينها صعود با نزول پيوسته شود قلم باال رفته بازگشت كند و 

و نزول بدون صعود در مـثـَل الف و الم مفرد و الم اول كلمه و كاف المـي و كـاف دالـي                       
  :مثل. باشد

  
سواد و بياض را بعضي از قانون گذاران خط، به حساب نياورده اند و بابـا                  سواد و بياض  

و مقصود از آن رعايت و سنجش سياهي خـط و تـشكيل             . شاه به ياقوت نسبت داده است     
ـ                 ين، جـيم،   مقدار سفيدي است كه در داخل حلقه هاي صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء ، قاف، ع

  :هاء و غيره حاصل مي شود
Error!

  

   
رهاي ساختن قلم است آزادانـه در نوشـتن راء و مـيم و          مراد از ارسال سردادن و        ارسال

  واو مسطّح 
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  و تا ء و نون دراز 

  
  و دنباله ي الم و كاف 

  
  و دنباله ي حالتي از جيم

  
  و در بعض حروف شكسته 

  
  .و چنانچه قبالً گفته شد سلطان علي مشهدي بر آنست كه ارسال در خط نستعليق نيست

اين اجزاء اصول كه بر شمرديم در خطوط اسالمي به دست خطّاط جاري مي شود و آنهـا                  
را در قطعات و صفحات خطوط مي بينيم كه بعض جاهاي از حروف ضعيف و بعض جاها                 

لم رو به باال بگونه راست يا منحنـي حركـت كـرده    قوي و ضخيم، در پاره اي از حروف ق       
جاهائي رو به پائين و برخي از آنها در حالت سطح و استقامت و برخي در حالت گردي و 

  . هاللي نگاشته شده است

 رعايت اصول، مبتدي را به پي ريزي و استخوان بندي خط كه تسلّط بر مفـردات                 –فايده  
و اما استاد و منتهي     . يبائي را به دست مي آورد      خوب نوشتن و ز    4/1است آشنا ساخته و     

  . را هم از رعايت آن در حال نوشتن گزيري نيست
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چنانكه گفته شد مقصود از مفردات در اصول الفبـاي هـر خـطّ اسـت و بعـد از آن                     : نكته

شكلهاي اول و وسط و آخر كلمه مي باشـد ولـي اول و وسـط و آخـر كلمـه در تركيـب                        
 اين رو استادان در دفترهاي تعليم خطّ، آنها را جداگانه و درشـت              مشخّص مي گردد و از    

  )3(. نوشته اند

يكي از راههاي پيشرفت نوآموزان اين است كه وادار شوند با بي حوصلگي نوشـته خـود       
رعايت اين نكته براي هنرجو و كاتـب هـم الزم اسـت زيـرا اسـتوار                 . را به پايان برسانند   

  .اي را تمام ادا كردن از شرايط اصول استنوشتن و حقّ هر حرف و كلمه 

   
 شكل دارد كه چهار شكل خاص زبان فارسي را به آن 28 الفباي اسالمي دسته بندي الفباء

ست كه بـا    و در بين آنها شكلهاي مشابه و همانندي ا        .  شكل گرديده است   32افزوده اند و    
  :نقطه يا سركش را انتخاب و بقيه را حذف كنيم هجده شكل باقي مي ماند

  
  .كه براي تعليم و تمرين خطوط اسالمي كافي است

نگاشـته  ) فرعي  ( هجده شكل، برخي، به منظور تنّوع و زيبائي بصورتِ ديگرِ            از ميان اين   
مثالً در نستعليق باء و فاء و كاف بصورت دراز و تمام مد و سين دندانـه اي بـه                 . مي شوند 

 23سين كشيده، و ياء گرد به ياء معكوس نيز نوشته و اضافه مي شود و بـا ايـن حـساب                      
ق بوجود مي آيد كـه آنهـا را از جهـت شـكل و از لحـاظ                  شكل براي تعليم الفباي نستعلي    

  : آساني تعليم به سه دسته تقسيم كرده اند

  :خُرد اندام ها كه بحالت مايل و قائم در سطري قرار مي گيرند      -1
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دراز اندام ها كه به حالت افقي و خميده در سـطر قـرار دارنـد و مـدات اصـلي                           -2

  :نستعليق اند
Error!

  

  :گرد اندامه يا دايره ها كه به حالت دايره متمايالً در سطر واقع مي شوند      -3

 
را در فـصل    ) ثلـث، نـسخ، نـستعليق، شكـسته         (تعليم و دسته بندي الفباي خطوط       : تذكّر

  .چهارم مينگريد

   
  پي نوشت ها

عالوه بر عرفهاي مفرد شكل هاي اول و وسط و آخر كه هنوز تركيب نيافته باشد                      )1
  .استنيز تحت قاعده اصول 

در قواعد ياقوت كه صعود و نزول و تشمير با هم آمده است، معلـوم مـي شـود كـه                        )2
  .ياقوت صعود و نزول حقيقي را اراده كرده است و اال تشمير خود صعود مجازي است

توضيحاً گفته مي شود كه حركات و رسم هندسي الفبـا در ايـن چنـد پـاره خـط                   )3
  :خالصه مي شود
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ميـر بـه او     . مسموع افتاده است كه شاگردي براي شروع به تعليم خط نزد مير عماد رفـت              
  .فرمود تا چند خط افقي از راست به چپ بكشد، شاگرد چنين كرد

   كه با قدرت و صاف كشيد استعداد او را يافت و به شاگردي پذيرفتمير چون ديد

 قاعده نسبت در هنر خطاطي 

   
  

  در خطاطي لزوم قواعد و اهميت آن 

   قاعده اصول درهنر خطاطي

   
   

  قاعده ي نسبت

  موازين سنجش  

عبارت از آن است كه هر . نسبت يا تناسب كه قاعده ي دوم از دستگاه حسن تشكيل است
 در حد تعلـيم آن      – نويسند، حروفِ همجنس و شكلهاي مشابه آن         قلمخطي را كه با يك      

  .خطّ به يك اندازه و موافق هم باشد

 - قلم نويسنده   نسبت به انتخاب-به طوري كه اجزاء خط از فرد و مركّب، درشت يا ريز 
و اجزاء مشابه به نظر يكسان درآيـد و كوچـك وبـزرگ             . حد معين خود خارج نگردد    از  

  .ننمايد؛ مثالً حرف نون را در يكجا كوچك و يكجا بزرگ و گنده ننويسد

قُـدودِ الفـات و     : نسبت عبارتست از مساوات حروف ماننـد      «: ميرزا جعفر بايسنغري گويد   
 با يكديگر، و آنكه مخصوص قلمي است        اَذيالِ نون و سين و صاء و تناسب سواد و بياض          

به قلم ديگر مختلط نشود مثالً دال و الم بي شَمره كه مخـصوص نـسخ اسـت در ثُلـث و                      
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محقّق ننويسند و ببايد دانست كه چنانكه حسن انسان در تناسب اعضاست حسن خـط در                
  .»تناسب حروف است

 مثل يكديگر باشـد كمـال       چون اين صفت در خط به فعل آيد هر هيأت كه          : بابا شاه گويد  
مشابهت خواهند داشت و اگر خالفِ اين باشد، مرغوب و مطلوب نخواهد بود چنانكـه دو                
ابروي آدمي يا دو چشم او كه اگر يكي بزرگ و ديگري كوچك باشد هيچكس را بديدن ِ                  

  .»آن ميل نباشد

ي بـا قلـم    طريقه ي عملي اين قاعده آن است كه مبتدي شكلها و كلمـات هماننـد را مـدت                 
متوسط بنويسد و با نقطه همان قلم اندازه ي هر يك را به حساب آورد تا چـشم و دسـت       

بعد از آن با قلم درشت تر و سپس با ريز تكرار             . او به اندازه و يكسان نويسي عادت كند       
كند و در اين راه از راهنمائي و تعليم استاد و سرمشقها كمك گيرد و تذكرّات استاد را بكا                   

 چون مدتي چنين كرد در اثر تكرار و تمرين چشم و دست او عـادت يافتـه مـي                     .نددر ب 
مانند مساحي كه بر اثر ورزيدگي بـا يـك نظـر            . تواند بدون نقطه گذاري بِه اندازه بنويسد      

  .مساحت زمين را تعيين كند

 تـا از    اما مبتدي با اينكه تسلّط دارد بايد در حال نوشتن حواس خود را كامالً جمـع كنـد                 
  .نسبت و تناسب غافل نماند و زحمت او ضايع نشود

وقتي بصفحه اي از خط نظر افكنيم و بمنظره ي آن خوب دقت كنيم، سه دسته اشكال بـه                   
  :چشم مي خورد

  . درشت اندامها از قبيل مدات، دواير، افراشته ها– دسته اول

  .ي، دندانه ها ريز وخُرد چون گره ها و حلقه ها، مركزهاي حرف– دسته ي دوم

  . شكلهائي مركّب از اين دودسته و اينها بسيارند–دسته سوم 
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كسي كه بخواهد همه را صحيح بنويسد و بقالب خوشنويسي درآورد ناچار بايد سنجش و               
براي اين كار ميزان و معياري . اندازه گيري تا حدود كامل و مطلوب هر شكل را بازشناسد      

  .شود تا به هنگام تعليم به كار آيدمقرّر است كه در اينجا بيان مي 

   
  :موازين سنجش

خطهاي هندسي و اشكال آن از افقي، قائم ، مايل كمـاني، مخـتلط، طـول، عـرض،                     -1
ـ   ) ضخامت(دايره، قطر دايره، مثلث، سطح، حجم        ه اكثـر، حركـات خطّـي را كـه          و غيره ك

  .مي ناميم با اين ميزان سنجيده اند) سواد(

  .سنجش بعضي حروف با بعض ديگر     -2

الخطّ هندستةٌ روحانية ظهرت بĤلةٍ     (اين دو مقياس از ابن مقله شروع شده و متّكي بر اصل             
  . است) جسمانية

 كه شرح هر يك بدين قـرار         پاره خطها، دانگ،  ) دهنه ي قلم  (نقطه، صفر، دم قلم          -3
  :است

 عبارتست از كشيدن دم قلم بر روي كاغذ، تا بحد تشكيل مربع كه اضالع آن تقريبـاً                  :نقطه
مـثالً  . از بعضي استادان درباره ي نقطه سخنها و گفتگوهاست        . مساوي يا اندكي كمتر باشد    

 ايـن روي    گويند تمام حروف از نقطه بوجود آمده است و نقطه اصـل حـروف اسـت و از                 
و گويند از اتّصال نقاط، الف هر خط تشكيل و از الـف             . اندازه گيري آن بوسيله نقطه است     

الف در محقَّق كه پدرخطوط     . با افزودن نقاط يا نقطه ي ديگر بقيه حروف حاصل مي شود           
است هشت نقطه، و قد آدمي كه در استقامت الف است نيز هشت وجب بـه وجـب همـان                    

  .شخص مي باشد

  : نون هراتي گويدمج
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 كه خط از نقطه مأخوذ اسـت و                        بــدان اي در فنــون فـضــــل كامــل     
  حاصل 

 بــداند هــر كــه او اهــل تـميـــز                   چو دانستي كه اصل خط چه چيزاست        
  است 

 و   چـــو انــــدر شـــعر افاعيـــل                    كه در خــط نقطه ميزان است بي قيل       
  تفاعيـل

است،آن را براي رعايت    » ميزان«نقطه گذشته از اينكه براي اندازه گيري حروف و كلمات           
فاصله هاي بين حروف و كلمات نيز ميزان قرار داده ند، و اسـتادان انـدازه ي فواصـل را                    

  .و اندازه گيري با نقطه از ابن بواّب شروع گرديده است. نقطه واري ذكر كرده اند

ست از يك دور نيش قلم بدور خود كه بياضي در وسط آن به چشم بخـورد                  عبارت – صفر
  . براي اندازه كمتر از نيم نقطه) ه(

  نيز عبارت از پهناي دم آنست بدون تشكيل نقطه كه فواصـل پـيچ و خمهـاي                 : دهنه قلم 
  . كلمه را با آن اندازه گيرند

و گردشـهاي آن و انتهـا و   با پاره خطها در موقع تعليم، حركات سـياهي خـط      : پاره خطها 
  .حدود كلمات را نشان مي دهند

اين كلمه ريشه ي باستاني در پهلوي و پارسي باستاني دارد و هم ريشه ي دانه           «-دانگ   
است كه به عربي دانق گويند و گفته اند بمعني چهار يك درم و مثقال و جـز آن، و شـش                      

برهان قاطع تصحيح دكتر محمد     «. »يك ملك و خانه، و بمعني حصه و بهره نيز آمده است           
گويا استادان ايراني سنجش با دانگ را به ميان آورده و درشـتي و ريـزي قلـم، و                   » معين

  .قطعات خطّ را بدان سنجيده اند

                24 مـو و     24چنانچه شنيده شده قلمهاي ريز را از يك موي اَستر بحساب آورده تا بحـد 
سـه   بهمين نسبت درشت تر را دو دانگ و       شمرده اند و    ) جلي(مور را يك دانگ و درشت       
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دانگ تا شش دانگ گفته اند و شش دانگ در نظر آنان جلي ترين قلم بوده كـه در كتيبـه                     
  .نويسي بكار مي رفته است

ولي به نظر نگارنده، ريزي و درشتي خط و قلم را بايد بر مبناي مقياس روز تعيين كنيم كه                  
. ميلي متر تا دو ميلي متر يا اندكي بيشتر        ...... از  ) ريز(مثالً براي كتابت خفي     . متداول است 

و در نوشـتن خطـوط      .  ميلي متر تا حدود يك سـانت       3و براي كتابت متوسط و مشقي از        
جلي از يك سانت به باال هر چه ممكن شود كه مورد آن كتيبـه نويـسي و تـابلو نويـسي                      

  .است

انـه، و از حيوانـات و مـرغ و          صورت اشياء از درخت، گياه، گل و غنچه، ميـوه و د              -4
اين مقياس را گويا استادان بعد از ياقوت در تعليماتشان اشـاره نمـوده و شـكلهاي        . انسان

  . حروف و كلمات را بدانها تشبيه كرده اند

و اين سنجشي موافق و مناسب است چه اين هنر از طبيعت و اشياء خارج الهام گرفتـه و                    
  .ز آنجا بجلوه و صورتي ديگر ظاهر گشته استدر ذهن هنرمندان پرورش يافته و ا

بدين توضيح كه مبتـدي و      .  قوالب حروف كه فرعي از مقياس اول و مستفاد از آنست            -5
هنر جوي دقيق انديش ارتفاع و طول و عرض حروف و كلمات را از روي قالب بندي كه                  

 و در    دبشكل سطوح هندسي در مي آيد، مي سنجد تا زودتر بـه رمـوزِ خـط آشـنا شـو                   
مانند كلمه ي اهللا كه در شيوه ي خط ثلث در قالب . نوشتن به اندازه ي مطلوب موفق گردد

  : مثال اينها. ذوزنقه اي و در شيوه ي خط نستعليق در قالب مثلّث در مي آيد

   

  
*   *   *  

  . ساخته شده استپوريا كياني فرد توسط آنالين2فروم انجمن اين كتاب در بخش ابوك
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