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 ناشر ةمقدم

 اهيي است تابرد رعهص ك  شارات مؤسسه رفهنگي هنري ديبارگان تهران خط مشي كيفيت انت 
كان پوشش دهد.هك بتواند خواسته  اهي هب روز جامعه رفهنگي و علمي كشور را ات حد ام

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیكران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه 

فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، علوم پایه و  ارتقای دانش عمومی و

هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده به ویژه علوم کامپیوتر و انفورماتیک گام

 داریم، مؤثر واقع شویم.

اهد تحوالت اساسی گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز ش

چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان 

 نماید.رسانی، بیش از پیش روشن میترین راه دستیابی به اطالعات و اطالعترین و راحتقدیمی

ا همكاری جمعی از اساتید، مؤلفان، در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران ب

مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نیز پرسنل ورزیده و ماهر در زمینه امور نشر درصدد هستند 

های مستمر خود برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پُربار، معتبر و با کیفیت مناسب تا با تالش

 در اختیار عالقمندان قرار دهند.

و  "سرکار خانم آزاده رستمی و جناب آقاي حامد مشفق آرانی  "بی که در دست دارید با همت کتا

 تالش جمعی از همكاران انتشارات میسر گشته که شایسته است از یكایک این گرامیان تشكر و قدردانی کنیم.

 زهره قزلباش کارشناسی و نظارت بر محتوا:

نماید با مراجعه به آدرس ه گرامی درخواست میپژودر خاتمه ضمن سپاسگزاری از شما دانش

dibagaran.mft.info  ارتباط با مشتری( فرم نظرسنجی را برای کتابی که در دست دارید تكمیل و ارسال(

 داند، یاری فرمایید.نموده، انتشارات دیباگران تهران را که جلب رضایت و وفاداری مشتریان را هدف خود می

  

 

 مدیر انتشارات
 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 لف ؤم ةممقد

ز زیبایی ر اپُ انمران این هنر برایکگذاشتن و شنا در دریای بیدر مسیرخوشنویسی قدم یماه گفتههمیش

نچه از خط آکه ایم دانستهبرخود فرض می وظیفه رابنابراین همیشه این  بوده است. نابهای و اتفاق

در بهبود خط کسانی  ،ناچیزم و سهمی هر چند یمندان این هنر به اشتراک بگذارم را با عالقهیدانمی

 بگذارند. یادگار م که دوست دارند از خود خطی زیبا بهیداشته باش

مان ها تدریسبرداشتیم و تجربیات سال 93نوشتن کتابی که در دست شماست را در سال  ةهای اولیگام

 . شان بهره بردیمهای تدریسشیوهو محترم اساتید  هایراهنماییرا بر روی کاغذ آوردیم و از 

درخواست هنرجویانی بود که مدام از دوری راه و  ،دلیل دیگری که ما را به نوشتن این کتاب ترغیب کرد

پرداختند ناالن بودند و آمد به کالس میوای زمانی و مالی که باید جهت رفتهگرما و ترافیک و هزینه

. در این شرایط، دانستندموزش خط میآ انعی بزرگ برای شروع و یا ادامةبسا این مشكالت را مچه

حل اهِر یک تواند، میمین کندرا تا حدی تأ ایشانحضوری و منبعی که نیاز به آموزش های غیرِکالس

 مطلوب محسوب شود.

ها مان در کالسهایکاش صحبت کهاینهای مكرر هنرجویان عزیزمان مبنی بر درخواست چنینهمو 

 با آرامش بیشتری ،صدا و فیلم برداری و ضبطِجزوهة جای دغدغکالس بهدر زمان تا بود میجایی مكتوب 

 تر کرد.ما را در راهی که قدم برداشتیم مصمم بپردازند،به تمرین 

با این شدن دارد. ترجای بهتر و کامل دانیممیاما  ؛ها تالش ماستسال ةرو اگرچه نتیجپیشِ ةمجموع

موزش خط آجایگاهش در اکنون  تدریساین شیوة احساس کردیم  کهاینبه دالیل بیان شده و  وصف،

 گرفتیم.  آنتصمیم به انتشار  ،ستخالی

کند و دیدن دست استاد همیشه جایگاه نمی برطرف این کتاب نیاز هنرجویان به حضور در کالس را کامالً

 ،ریس شودکاملی یاد کرد که اگر در حضور استاد تد ةعنوان مجموعآن به توان ازاما می ،خود را دارد

 و امكان شرکت در کالس اندبهرهحضور استاد بیاز هم به هنرجویانی که  را این نوید .بهترین بازده را دارد

مجازی و از طریق سایت شكل بهتوانند می دهیم کهحضوری را ندارند می

. ما همیشه با ما در ارتباط باشند www.NovinTahrir.irتحریر به آدرس نوین

 پیشرفتآموزش و تسریع در بان خود خواهیم بود و برای بهبود در کنار مخاط

 شان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد. ای
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 اندر دستاینک ای دو جلدی است که جلد اول آن مجموعه ،تحریرنوین خودکارِباآموزش خوشنویسی

اتصاالتِ  یک جمله یا مصرع، کلمات ودرقالب شماست. در این مجموعه سعی شده است هر درس 

ای از قوانین که در آموزش خط نستعلیق مجموعهخوشنویسی را از ساده به مشكل آموزش دهد. چرا 

ه رود. اگرچخط زیبا پیش مییک  سمتبهشكل ظاهری خط تغییر کرده و  ،هاد که با رعایت آننوجود دار

این - نستعلیق اتِ خطهایی فراتر از آموزش قوانین و مقرربرای بهبود حال و صفای خط، باید گام

 برداشت.  -خطوطعروسِ

م، این است که پس از مطالعة این دو ایگرفتهای که ما برای شما هنگام نگارش این مجموعه درنظرآینده

با خطی  ،داشتنی غیر از حالت قلمنوکی  (حتی اگر)دیگری که جلد بتوانید با خودکار، مداد یا هر وسیلة 

صورت خط تحریری و چه خوشنویسی با با خودکار )چه به نوشتنچگونگی  نچنیهمزیبا نگارش کنید و 

 دهیم.آن( را به شما آموزش می

ید، بیننی میهایی که شما در مشق با قلمها و ظرافتخودکار که در آن همة ضخامتباخوشنویسیدرمورد 

 پرداختهبیشتر به آن کتاب  ست که در جلد دوما ایمرحله ،شوندمیای اجرا با خودکارهای ساچمه

 بُرهایی راهِ میان ،که عالقه به آموزش زودتر دارندبرای کسانی ،؛ اما در تمام مراحل آموزششودمی

 ایم. دادهقرار 

 یهنر زیبابه نسبتخود  وظیفةای از گوشه ،این کتاب تدوین و انتشارتمام امیدمان این است که با 

و ایمان داریم دعای  داران این هنر کرده باشیم؛یز به دوستو کمكی هرچند ناچ ادا نمودهرا  خطاطی

امل شکنند تا همیشه خط زیبایی پیدا می ،خیر کسانی که با یاری خداوند و تمرین از روی این کتاب

 خواهد بود. مانحال

 خودهای و پیشنهادنظرات مسیر با ارائه  ادامةرا در  خواهیم مامیشما مخاطبان عزیز  ازپایان سخن  در

ایم کاری که آغاز کرده بهترِ انجامِمندتان برای های ارزشید. همواره منتظر دریافت دیدگاهییاری نما

  خواهیم بود. 

 با تقدیم بهترین آرزوها

 حامد مشفق آرانیو  آزاده رستمی
TelegramChannel: @ARAMfamily 

Instagram: HamedMoshfegh 

www.NovinTahrir.ir 
  

 

http://www.novintahrir.ir/
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 نامة گذر ازشیوه

 های کتاب حاضرباغکوچه
مان را شروع هایو ما آموزشهای کتاب قدم بگذاریم کوچهبخواهیم با هم در کوچه پَسکه ایناز پیش

با  ر ومروتا به ،بنویسید آموزش(از پیش )خطِ ترمخودکارتان را بردارید و برای ما یک کار شروعِکنیم، 

 تان باشید.پیشرفت کتاب خودتان شاهد روندِهای تمرین انجامو  خواندن

  متن زیر را بنویسید: پس لطفاً

 ؛ل صبحهمه روز اوّ

 مهر و محبت را از قلک دل برداریم سكة

 ،تابدل نفری که به ما میو ببخشیم به اوّ

 دگذرلین عابر امروز که از کوچة ما میاوّ

 ..الم.و صمیمانه بگوییم س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساز در جامعة یاوری است.(یّر مدرسهشعر باال اثر استاد مرحوم، مهندس مجتبی کاشانی، خَ)
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 شناسیم:را با هم میهای مختلف آنجا بخشحاضر در این مجموعةتر با برای ارتباط بهتر و صمیمی

 نویستازه

کلمات و اتصاالت و قوانین خط نستعلیق  ،یک جملهدرقالب رو سعی شده است، هر درس پیش ةدر مجموع

 ست.اقرارگرفتهمورد بررسی  «نویستازه»عنوان جدید تحت از ساده به مشكل تدریس شود. هر اتصالِ

 آموزشی هاینقشینه

 ش آغاز شده واست که از حالت خط و فلِ ییها()نقشینههاشكل آموزش دیاگرامشیوة تدریس به

 بر خطِخواهند عالوهکه میکند، تا کسانینی( ادامه پیدا می)مانند قلمشكلقلمی له تا حالتِمرحبهمرحله

های مطالعة این کتاب از آموزشاز پیشکه حتی کسانی – فرابگیرندخودکار را نیز باخوشنویسی ،تحریری

ی صورت تجربودجوش بهو خ است که کامالً فردیای به یادگار دارند و یا اندک زمانیها پیش اندوختهسال

 که هانقشینهاین برای ترسیم واردی جهت آموزش داشته باشند. م –حال آموختن هستند و دیداری در

خط استاد کتابتِ به «چلیپا» افزاراز نرماشاره شده ها آنصورت دقیق به اندازة حروف و زاویة تحریر به

جهت این روش را برای ترسیم از آنما شده است.  استفاده «امیراحمد فلسفی»استاد  جنابزمین ایران

کلمات در  ها و همچنین شكلِرستی زاویهاز دُو مدرسین گرامی ها استفاده کردیم که هنرجویان شكل

 استفاده کنند. آموزشی راحت از این مرجعِ خیالِ باآموزش مطمئن بوده و 

نگام کنیم که هکمی بهتر شود، توصیه می شاندسته از مخاطبینی که فقط دوست دارند خطاما برای آن 

ار مطالعه بسعی بر این داشته باشند که در هربه اندازة نیازشان برداشت کنند و  هانقشینهمواجهه با این 

 تصاویر، موارد جدیدی دریافت کنند. و بررسیِ

نند که ه کتوج هانقشینههایی از نیستند، تنها به قسمت ضخامتتقسيمل یادگیری دنبادوستانی که به

نها ت ؛ها )مهندسی حروف( نباشندگذاریدنبال نقطه زیاد چنینهم. هستند ضخامت()بدون تقسیممدادی

رای ب هانقشینهبارة این توجه کنند. البته مطالعة چندین درکنارهمها آنبه قد و قوارة حروف و تناسب 

 شود.تثبیت و یادگیری بهتر توصیه می

 نگارشِا پله ببه متن اصلی بازگردید و پلهحتماً نكتة مبهمی وجود داشت،  ،هاینهنقشاگر هنگام مطالعة 

  ، نوشتار را با اشكال موجود تطبیق دهید.قسمتهر برای یافتن شكلِکتاب همراه شوید؛ سپس  معمولِ
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 :های متفاوتی برای آموزش استفاده شده استدر این کتاب از روش

  است. رار داده شدهق متنصورت بهدرس  کهایناوّل 

  است. ترسیم شدهبا فلِش(  ضخامتتقسیم )بدونِ مدادی شكلِ کهایندوم 

  است. تدوین شده افزار چلیپابا نرم ضخامت()برای تقسیم نیقلم اشكال با ضخامتِ کهاینسوم 

 حرکت نیز مشخص گردیده است،بر ضخامت، زاویه و جهتِ عالوهنی در حالت قلم کهاین چهارم 

 استکالسی دعوت کرده اشكالِهای تخصصی شما را به یک رفعکه با کلینیکاینجم پن. 

 تعبیه شده است. آموزش بخش از در کنار هر کدهایی برای آموزش ویدیویی بار کهاین ششم 

 تر دعوتشما را به يادگيري هرچه بهتر و آسان ،یآموزش مکملِشيوة ششبا  اين امکانات دس با تمامِ

 مفيد واقع شود. مايهگران اساتيدِ هاي حضوريِدر کنار کالساميد که  کنيم.می

 شمانویس

قرار داده شده است تا شما بتوانید آنچه برداشت  «شمانویس»عنوان ها، مواردی بانویستازه بعد از آموزشِ

 تمرین نمایید. تكرار و صورت عملی در آن کنید بهمی

یسید چندبار بنوحتماً بار نوشتن بسنده نكنید. ایم تا به یکدادهرخالی قراشمانویس، چند جایِ در جدولِ

 ،گوییمبه هنرجویان عزیز می کالسیهای ما در آموزش خالی در کتاب باقی نگذارید.و هیچ جایِ

ها پس از تا با دیدن آن، خط نزنیدپاک نكنید و  ،که خیلی مورد پسندتان نیستهای اوّلیة خود را نوشته

قدر رانگتا شما هنرجوی ایم درنظر گرفته هايیفلِش دلیلهمینبه. توجه پیشرفت خود شویدیادگرفتن م

 ته باشید. آن داش ترِنگارشِ صحیحر کنید و سعی بَپیدا شدن برای بهتر چیزیخودتان  ،بار نوشتنبعداز هر

 زه با این هنر آشناکه تاپذیرانی دانشتر و یا سالوکم سن هنرآموزانِکنیم میتوصیه : يك ديشنهاد

این رند. را در دست بگی خودکار، استفاده کنند و بعد از تسلط بیشتر مداداند در ابتدا برای تمرین از شده

 در داد(م خاطر کُندبودنِ حرکتِ)بهمدادبیشتری است که نوشتن با نفسِهبجهت اعتمادبه توصیه صرفاً

 ابزاری خوب بنویسید! کند وگرنه شما باید بتوانید با هرفرد ایجاد می
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 نویسخودکار

سرمشق و  ها مواردی برای راهنمایی بیشتر قرار داده شده است، که نقشِگاهی در میان شمانویس

 پس در این موارد الزم است شما با تمرکز بیشتر تكرار کنید.کند. آموزش را ایفا می حینِراهنماییِ استاد، 

 یادنگاره

 .رور شده استوار مُصورت خالصهبه یادنگارهعنوان تكراری، تحت ها اتصاالتِدرس آموزشِ در طیّ

 کلینیک تخصصی

سالة خودمان در تدریس و مشاهدة اشكاالت رایجی که در بسیاری از اتصاالت باتوجه به تجربة چندین

هبود باست، یک تعمیرگاه یا درمانگاه در نظرگرفته شده است، که به مان بارها تكرار شدهمیان هنرجویان

اگر موقع تمرین حس کردید که نوشتة شما مشكلی دارد که  پردازد.میای های غیرحرفهوضع نگارش

ایسه ها مقهای خود را با ویترینِ نمونهنوشته ؛کنید حتماً به این قسمت سری بزنیدایرادش را پیدا نمی

 کنید.را تصحیح  تانهایتمرینشكل عملی بهخود باشید تا  معلمِ ،کرده و خود

 سرمشق

 خوشنویسی مسلّمِخط استاد بهها سرمشق آن درس وجود دارد. سرمشقِ ،هر درسو انتهای  در ابتدا

از روی کند تا کمک میهنرجویان خط مبارک این استاد بزرگ به دستت. ، استاد امیرخانی اسایران

درنی سیستم آموزش مُ از علت قرارگیری سرمشق پیش از درس، استفاده اصولی تعلیم ببینند. سرمشقِ

 آموزشِ بهدهد. در این جنس از آموزش که با ذهن خودش را میگیرنده اجازه بررسی است که به آموزش

 سراغ نیازتان بروید و یاد بگیرید. توانید بههر زمان که خواستید میاست،  مشهور شناختی

ر هرچه بیشت مرین نمایید و با دقتِمراجعه به آموزش اصلی، چند خط تاز پیشتوانید شما می جاایندر 

ایی بروید هنویسِ اتصالسراغ تازهکند از نوشتة سرمشق، بیاموزید. سپس بهتان یاری میکه چشمجاییتا 

 خواهید )انتظار دارید( بهتر از قبل بنویسید.دچار مسئله هستید یا میها آنکه در تحریر 

نویسید دیگر با دقت می سطرِگردید و چندها باز مین تمرینتوها دوباره به سنویستازه پس از یادگرفتنِ

 هاینویستازه کند که همةقدر ادامه پیدا میجدید را هم خوب تمرین نمایید. این اتفاق آن هایتا آموزش

 شوند.یادگرفته درس،
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های نوشته ها بروید و با نگاه دقیق بهها و ضخامتتوانید به سراغ ظرافتپس از یادگیری جزئیات می

وری حالت مینیاتسازی خط قلم را درهای حرکت، با تمرکز بیشتر و نوشتن آرام شبیهقلمی و زوایا و جهت

 خودکار اجرا نمایید.

 د.کنو تمرین ها را تكرار ، تا هنرجوی عزیز آموختهشدهدادهقراربارِ دیگر ابتدای درس، سرمشقِ در انتها 

 داشته یمشق در خوشنویس انواعِ، بد نیست سخنی هم دربارة آمدها به میان حال که سخن از سرمشق

 در خوشنویسی چهار نوع مشق وجود دارد: یم.باش

 ید.تان مرور کنرا در ذهنآن و قوانینِ ببینیدخوبی سرمشق را شما باید به مشقِ نظری: در مشقِ نظري.1

ود را خ شمانِچبهترین کار این است که  ،یک اتصال آشنا شدید با قوانینِ کهاینبعد از  :خيالی مشقِ.2

گوییم چشمان مان به هنرجویانِ عزیز میهایما همیشه در کالس .ن را مرور کنیدتان آببندید و در ذهن

 اشتباهاتِ رفتنِبیناین کار به از .هوا بنویسید رویخود آن کلمه یا اتصال را  خود را ببندید و با انگشتِ

 کند.کمک میاحتمالی 

مشق سر از رویِهستند، معروف  «پوستی کاغذِ»: در این نوع مشق با کاغذهای نازک که به تقليدي قِمش.9

 اجرایِ باید برایِدست که را  هاییجهت فایده دارد که دورها، زوایا و اندازهآناین کار از  .کنیممیکپی 

های البته ما در تمرین .دشومیمشق عملی ة تقلیدی تمرین کرده و آمادشكل بهدهد،  انجامیک اتصال 

 .کنیدمشق تقلیدی ها آن کردنِررنگایم تا با پُتر قراردادهرنگهایی را کمکتاب، قسمت

را تحریر، مشق، قلمی، گویند. گاهی اساتید آنایم را مشقِ عملی میچه آموختهنوشتنِ آن: عملی مشقِ.4

 شود.موالً در البالی مشقِ عملی انجام میهای دیگر معنامند. همة مشقمُسَوّدِه و نگارش نیز می

یسی که در هنرِ خوشنوبرای اینکنیم ها نوبت به مشق عملی است. ما توصیه میبعد از انجام تمامِ این مشق

 ید.ها را انجام دهزه تمام این مشقباشید و در این تمرینِ هر رونتیجة الزم را ببینید، هر روز تمرین داشته

باشید. این که در هنرِ خوشنویسی نتیجة الزم را ببینید، هر روز تمرین داشتهبرای این کنیمما توصیه می

به ن کاغذ و خودکار باشد. یعنی توجهصورت ذهنی و خیالی بدوحتی ممكن است بهتمرینِ هر روزه 

 هایدر محیطزیبایی که  بخش یا اشعارِهای انرژیکانال گردی و خواندنِوبها، موقع مطالعة اخبار، تابلو

شما دارد تا با خوشنویسی مأنوس  فونت در ذهنِ خورید، نیاز به یک واکاوی و تغییرِها برمیبه آنمختلف 

  خود را چندبرابر خواهید کرد.  آموزشِ به این شكل سرعتِ همراه شود؛شوید و ذهن شما 


