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مقدمه
خوشنوىسى، زىبانگارى حروف و  کلمات است براساس اصول و قواعدى مشخص و معىن.

توجه به خوشنوىسى و گسترش آن در گذشته به دلىل کتابت قرآن و کتب احادىث بوده است. آىاتى در قرآن 
مبنى بر عزت قلم و اعتبار آموختن باعث گردىد تا خط در مىان مسلمانان به عنوان پدىده اى الهى و روحانى مورد 
توجه قرار گىرد و از احترام وىژه اى برخوردار باشد. همچنىن براى هنرمند خوشنوىس نىز آداب خاصى قائل گردىدند 

که مهارت ترک معاصى و صفاى باطن از آن جمله است.
هنر خوشنوىسى هم در ثبت و نشر پىشرفتهاى علمى و فرهنگى و همىن طور در حوزٔه هنرهاى کاربردى 

به صورت گسترده اى مورد بهره بردارى هنرمندانه قرار گرفته است.
فنآورى  آمده و هر چند گاه  پدىد  پىشرفتهاى روزافزون که در صنعت عظىم چاپ  با  نىز  در عصر حاضر 

جدىدترى در اىن زمىنه ارائه مى گردد، خط همچنان جاى شاىسته خود را حفظ کرده است. 
کتاب حاضر که براى رشته هاى گرافىک، چاپ و صناىع دستى تألىف و تدوىن شده است، در نظر دارد به 
موازات ارائه اطلعاتى پىرامون دانش نظرى خوشنوىسى، فراگىران را در جهت آموزش و کسب مهارت عملى در 

نگارش نستعلىق و شناخت وىژگىهاى انواع خوشنوىسى راىج، ىارى دهد.
همه مى دانىم کسب مهارت در خوشنوىسى، جز با تمرىنات عملى مداوم و متوالى ممکن نىست، در همىن 
راستا سعى شده است، با ارائه شىوه هاى صحىح تمرىن عملى و طرح تمرىنات متنّوع در کتاب، فراگىران را در جهت 
نتىجه گىرى بهتر از تمرىنات عملى که بخش عمده اى از زمان جلسات را دربر مى گىرد، ىارى دهىم. براى نىل به 
اىن هدف، از فراگىران گرامى انتظار مى رود تمرىنات کتاب را بر اساس شىوه هاى پىشنهادى و ارائه شده در کتاب 

و راهنماىىهاى هنرآموز محترم، با دّقت و حوصله انجام دهند.
گفتنى است که تمرىنات عملى کتاِب حاضر، در دو بخش تمرىنات کارگاهى و تمرىنات منزل ارائه شده 
است. تمرىنات کارگاهى در کارگاه خوشنوىسى و زىر نظر هنرآموز مربوط انجام مى شود و تمرىنات منزل که براى 
هر جلسه ىک تمرىن درنظر گرفته شده است، در منزل صورت مى پذىرد و در جلسٔه بعد از سوى هنرآموز محترم 

جمع آورى مى شود و مورد ارزشىابى قرار مى گىرد.
جدول بودجه بندى زمانى اىن کتاب در 26 جلسه 2 ساعته با توجه به مقدار مطالب درسى و تمرىنات عملى، 

متناسب با زمان جلسات تنظىم شده است.
از کلىه اساتىد محترم و هنرمندان گرامى که اجازه فرمودند از آثارشان در کتاب استفاده شود و کتاب مزىن 

به اىن آثار گردد کمال تشکر و قدردانى را دارم.
کسب مهارت  با راهنماىىهاى هنرآموزان محترم،  اىن کتاب همراه  پروردگار مطالب  با عناىت  امىد است 
نسبى در نگارش نستعلىق را براى فراگىران در پى داشته باشد و آنان را در جهت شناخت عمىقتر خوشنوىسى 
ىارى داده، موجبات بروز خالقّىتها و نوآورىهاى هنرى را در راستاى بالندگى و پوىاىى هرچه بىشتر اىن هنر شرىف 

فراهم آورد. ان شااللّه
مؤّلف
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هدف کلى

آشناىى با هنر خوشنوىسى و کسب مهارت در تحرىر نستعلىق

هدفهاى رفتارى: در پاىان اىن کتاب از فراگىر انتظار مى رود:
ــ خط تصوىرى اّولىه را تعرىف کند.

ــ خط و خوشنوىسى را تعرىف کرده تفاوتهاى اىن دو را بىان کند.
ــ مهمترىن انواع خطوط متداول در اىران باستان )پىش از اسلم( را نام ببرد.

ــ انواع خطوط و خوشنوىسى اسلمى را نام ببرد و نقش اىرانىان را در تکامل و ابداع آنها 
بىان کند.

ــ ابزار خوشنوىسى را نام ببرد و مشخصات هر کدام را شرح دهد.
ــ مراحل مختلف تراش قلم نى را شرح دهد و عملً قلم را به روش صحىح بتراشد.

ــ قلمگذارى، نقطه گذارى و کاربرد آنها را شرح دهد و به طور صحىح اجرا کند.
ــ خط زمىنه و کاربرد آن را در خوشنوىسى شرح دهد.

ــ قواعد حروف الفبا را در خوشنوىسى نستعلىق شرح دهد و آنها را با رعاىت قواعد به طور 
صحىح خوشنوىسى کند.

ــ قواعد و نحؤه اتصاالت حروف را در خوشنوىسى نستعلىق شرح دهد و اىن قواعد را در 
نگارش کلمات رعاىت کند.

ــ سطر را تعرىف کند و اصول کلى و روشهاى ترکىب بندى صحىح و اىجاد تعادل را در 
سطرنوىسى بىان کند و سطرهاى ساده را با رعاىت اصول سطرنوىسى خوشنوىسى کند.

ــ انواع کشىده ها را در خوشنوىسى نستعلىق شرح دهد و با رعاىت قواعد به طور صحىح 
اجرا کند.

ــ قالب دوسطرى را تعرىف کند و روشهاى ترکىب بندى صحىح و اىجاد تعادل را در اىن 
قالب شرح دهد و دوسطرىهاى ساده را با اىجاد ترکىب بندىهاى صحىح خوشنوىسى کند.

ــ قالب چلىپا را توضىح دهد.
ــ کتابت را از جهت خوشنوىسى تعرىف کند و نقش آن را در حفظ و حراست و همچنىن 

گسترش فرهنگ و تمدن اسلمى و اىرانى شرح دهد.
ــ قالب سىاه مشق را تعرىف کند.

ــ قالب نقاشى خط را تعرىف کند و تأثىر آن را در خوشنوىسى معاصر شرح دهد.
ــ وىژگىهاى بصرى و زىباشناختى انواع خوشنوىسى را شرح دهد.

ــ جلوه هاى هنر و خلقّىت را در خوشنوىسى بىان کند.




