
 1  خودکاریوکلمات در خط حروفجامع مهندسیآموزش

 

 

 

 

 

 آموزش
خودکار باخوشنویسی

 تحریر )تکمیلی(نوین
 

 خودکاری()مهندسیِ حروف و کلمات در خط

 

 مؤلفان:

 آزاده رستمی و حامد مشفق آرانی

  

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 خوشنويسي با خودكار  آموزش
 )تكميلي  (تحرير نوين

 خودكاري ) خط (مهندسي حروف و كلمات در
 
 
 

 آزاده رستمي :   انمولف
   حامد مشفق آراني               

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهرانناشر: 
   مولفان : آرايي صفحه
 صدفچاپ:

 چهارم نوبت چاپ:
 ١٣٩٨ تاريخ نشر:

   جلد ١٠٠ تيراژ:
  ريال  ٥٢٠٠٠٠ قيمت:
 ٩٧٨-٦٠٠-١٢٤-٧٥٣-٨ شابك:
 ميدان انقالب،  ،تهران واحد فروش: نشاني

 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان،
 ١٢٥١پالك  
   ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 ١٣١٤٩٨٣١٨٥كد پستي:      
 فروشگاههاي اينترنتي :

WWW.MFTBOOK.IR   
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
  Dibagaran_publishingنشانی اینستاگرام :                           mftbook@نشانی تلگرام:

 اپلیکیشن دیباگران را از سایتهاي فروشگاهی ما دریافت و نصب نمایید.

 -1364رستمی ،آزاده، :سرشناسه 

آموزش خوشنویسی با خودکار نوین  :عنوان و نام پدید آور 
            (تکمیلی )(مهندسی حروف و کلمات در خط خودکاري )تحریر

  مولفان :آزاده رستمی ،حامد مشفق آرانی . / 

  1396-دیباگران تهران  -مشخصات نشر: تهران

 ص. مصور. 152مشخصات ظاهري:

 978-600-124-753-8شابک :

 وضعیت فهرستنویسی : فیپا

 راهنماي آموزشی -خط نستعلیق :موضوع

  Writing Nastaliq-study and teachingموضوع : 

 راهنماي آموزشی –خوشنویسی  موضوع:

 Calligraphy-study and teachingموضوع : 

 -1367مشفق آرانی ،حامد ،:  شناسه افزوده

  NK 3639ف / 23آ  8 1396رده بندي کنگره: 

 فا 619/745 رده بندي دیویی :

 4965623شماره کتابشناسی ملی : 

mailto:bookmarket@mftmail.com


 3  خودکاریوکلمات در خط حروفجامع مهندسیآموزش

 

 

 

 فهرست مطالب
 صفحه ةشمار        عناوين

 11 ...................................................................................................................... درس صفرم

 16 ......................................................................................................................... درس اوّل

 17 .......................................................................................................... شد ريرا شهر بند؛ تحر شهياند يدر او کرد

 19 ...................................................................................................................................................... ی سینوتازه

 20 .................................................................................................................................................. شهر سینوتازه

 23 .................................................................................................................................................... شد سینوتازه

 24 ................................................................................................................................................... بحر سینوتازه

 26 ................................................................................................................................................... 1درس  نیتمر

 27 ...................................................................................................... 1من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 28 ....................................................................................................................... درس دوم

 29 ....................................................................................................................... ............. مياندر طمع شکار در دام شد

 30 ................................................................................................................................................. طمع سینوتازه

 33 .............................................................................................................................................. ع انتها سینوتازه

 35 ................................................................................................................................................. شکار سینوتازه

 38 ................................................................................................................................................میشد سینوتازه

 40 .................................................................................................................................................. 2درس  نیتمر

 41 ...................................................................................................... 2من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 42 ...................................................................................................................... درس سوم

 43 .............................................................................................................................. ...... خواه اندازه كيل خواهيآرزو م

 



 )تکمیلی(تحریرباخودکار نوینآموزش خوشنویسی   4

 

 

 44 .............................................................................................................................................. خواهیم سینوتازه

 45 .................................................................................................................................................. کیل سینوتازه

 47 ......................................................................................................................... میبا خانوادة حرف م ییآشنا

 54 .................................................................................................................................................. 3درس  نیتمر

 55 ...................................................................................................... 3من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 56 ................................................................................................................... درس چهارم

 57 ..................................................................................................................... داند ينه هر که چهره برافروخت دلبر

 59 ........................................................................................................................ دو چشم( چهره )ه سینوتازه

 61 ............................................................................................................................... با خانوادة حرف ر ییآشنا

 64 ..................................................................................................................................حرف ر: یحاالت استثنا

 65 ...................................................................................................................................................... حر سینوتازه

 66 ....................................................................................................................... با خانوادة حروف ح ج ییآشنا

 69 ................................................................................................................................................... 4درس  نیتمر

 70 ...................................................................................................... 4من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 71 ...................................................................................................................... درس پنجم

 72 ..................................................................................................................... هرکه در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد

 73 ....................................................................................................................................................... ع سینوازهت

 77 ....................................................................................................................................................... ل سینوتازه

 78 ................................................................................................................................ الم یهابا اتصال ییآشنا

 82 ............................................................................................................................................... ا هر کهب ییآشنا

 83 .................................................................................................................................................... وفا سیتازه نو

 84 ................................................................................................................................................... سبز سینوتازه

 85 .................................................................................................................................................. نکرد سینوتازه

 86 ................................................................................................................................................... 5درس  نیتمر

 



 5  خودکاریوکلمات در خط حروفجامع مهندسیآموزش

 

 

 87 ...................................................................................................... 5من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 88 .................................................................................................................... درس ششم

 89 ............................................................................................................كيدمست و مشفق ل حايعشق مس بيطب

 90 ............................................................................................................................ )شاخص( بیطب سینوتازه

 90 ........................................................................................................................ شاخص یهابا دندانه ییآشنا

 100 .............................................................................................................................................. عشق سینوتازه

 102 ............................................................................................................................................ مشفق سینوتازه

 104 ........................................................................................................................................... دمست سینوتازه

 105 ........................................................................................................................................... حایمس سینوتازه

 107 ................................................................................................................................................ 6درس نیتمر

 108 .....................................................................................................6من از درس یهاهنوشتدست نیبهتر

 109 .................................................................................................................... درس هفتم

 110 ................................................................................................................. ...... ستين یقدر فلك را کمال و منزلت

 112 ........................................................................................................................ با حرف کاف شتریب ییآشنا

 113 ................................................................................................................ در ابتدا، وسط و انتها یکاف الف

 113 ............................................................................................................................................. کمال سینوتازه

 118 ............................................................................................................................................... 7درس  نیتمر

 119 ................................................................................................... 7من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 120 ..................................................................................................................... هشتم رسد

 121 ........................................................................................................ است و همه شب سخنم نيروزها فکر من ا

 122 ................................................................................................................................................. من سینوتازه

 123 ................................................................................................................. س یهابا دندانه شتریب ییآشنا

 126 .............................................................................................................................................سخنم سینوتازه

 128 ............................................................................................................................................... 8درس  نیتمر

 



 )تکمیلی(تحریرباخودکار نوینآموزش خوشنویسی   6

 

 

 129 ................................................................................................... 8من از درس  یهانوشتهدست نیبهتر

 130 .......................................................................................................................درس نهم

 131 ............................................................................................................ زنند یصدها فرشته بوسه بر آن دست م

 132 .................................................................................................................................................. س سینوتازه

 135 ................................................................................................................................... معکوس ی سینوتازه

 137 ................................................................................................................................ سرتخت میم سینوتازه

 140 ................................................................................................................................................. صد سینوتازه

 142 ............................................................................................................................................... 9درس  نیتمر

 143 ............................................................................................................................................... 9درس  نیتمر

 144 ................................................................................................... 9 من از درس یهانوشتهدست نیبهتر

 145 ...................................................................................................................... نامهکتاب

 146 ........................................................................................ یليتکم يهاتيفعال وستيپ

 

 

  

 



 7  خودکاریوکلمات در خط حروفجامع مهندسیآموزش

 

 

 

 مقدمة ناشر

 هایی است در عرصه کتاب رهنگی هنری دیباگران تهرانؤسسه فخط مشی کیفیت انتشارات م

 های به روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.که بتواند خواسته
 

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

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

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

 داریم، مؤثر واقع شویم.

اسی گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحوالت اس

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

از اساتید، مؤلفان،  در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری جمعی

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  " تمی و جناب آقاي حامد مشفق آرانیسرکار خانم آزاده رس"دارید با همت کتابی که در دست 

 تالش جمعی از همکاران انتشارات میسر گشته که شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.

 زهره قزلباش کارشناسی و نظارت بر محتوا:

نماید با مراجعه به آدرس ت میپژوه گرامی درخواسدر خاتمه ضمن سپاسگزاری از شما دانش

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

 

 



 )تکمیلی(تحریرباخودکار نوینآموزش خوشنویسی   8

 

 

 

 مة مؤلف مقد

گونه که به تحریر را همانمان توانستیم جلد دوم کتاب خوشنویسی با خودکارِنوینانِبا یاری خدای مهرب

 شما همراهان عزیز وعده کرده بودیم، منتشر کنیم.

های مسیر ممکن است که اگرچه دشواریقدم گذاشتن در مسیر آموزش خوشنویسی به ما ثابت کرده

شک پیروزی که بیبر تمرین و پشتکار عالوه بر آن است هنرجویان را خسته کند، اما صبر کردن و مداومت

کنیم آورد مهم دیگری هم دارد و آن تمرین صبر کردن است...ما فکرمیرا به همراه خواهد داشت، دست

خوشنویسی برای مخاطبانش بعد از خطی زیبا، آموزش صبر کردن است، چیزی بهترین ارمغان یادگیریِ

 هاست.بسیاری از گرفتاریشک عالج که در دنیای امروز بی

ها ل به آنتری است که در جلد اوّچه در کتاب حاضر در انتظار شماست، تمرین اتصاالت پیچیدهآن

 ایم و در کنار آن صحبت بیشتر در باب تقسیم ضخامت!نپرداخته

هایی که در جلد اول کتاب وجود داشت و ما به تفصیل در قسمت گذر از کوچه ها و قسمتتمام بخش

های کتاب مورد بررسی قرار داده بودیم در این کتاب هم وجود دارد، بنابراین با فرض آشنایی کامل باغ

کنیم.تنها بخش جدیدی که در این کتاب ها خودداری میشما همراهان عزیز از بازگوکردن مجدد آن

 داخته است.بندی اتصاالت پروجود دارد، بخش آشنایی با خانواده حروف و کلمات است که به جمع

توانید داخل خواهیم تا میها افزایش یابد، بنابراین از شما میاست میزان تمریندر این کتاب سعی شده

های کتاب کنیم درکنار تمرینچنین توصیه میکتاب تمرین کنید هیچ جای سفیدی را باقی نگذارید.هم

واند مکان مناسبی برای این کار تهای من، مینوشتههر جلسه یک متن بنویسید. قسمت بهترین دست

در  باشد.همچنین مشق نظری را فراموش نکنید چرا که گام اول برای خوب نوشتن، خوب دیدن است...

تواند برای مشق نظری مناسب باشد؛مانند ایم که میهای خوبی را معرفی کردهقسمت معرفی منابع، کتاب

 الخط استاد امیرخانی و ...آداب الخط وهای رسمهای استاد فلسفی،کتابکتاب کشیده

ایم، این است که پس از مطالعة این دو ای که ما برای شما هنگام نگارش این مجموعه درنظر گرفتهآینده

نی دارد، با خطی زیبا نگارش جلد بتوانید با خودکار، مداد یا هر وسیلة دیگری که نوکی غیر از حالت قلم

 تان متحیر کنید.ی مانند قلم بنویسید و همگان را با هنر زیبایهایچنین بتوانید نوشتهکنید و هم
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به هنر زیبای ای از وظیفه خود نسبتتمام امیدمان این است که با تدوین و انتشار این کتاب، گوشه

داران این هنر کرده باشیم... و ایمان داریم دعای خطاطی را ادا نموده و کمکی هرچند ناچیز به دوست

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

 حالمان خواهد بود.

خواهیم ما را در ادامه مسیر با ارائه نظرات و پیشنهادهای که از شما مخاطبان عزیز میو پایان سخن این

ی ارزشمندتان برای انجام بهتر کاری هاخود یاری نمائید. همواره منتظر دریافت نظرات و آگاهی از دیدگاه

 ایم خواهیم بود. که آغاز کرده

 با تقدیم بهترین آرزوها

 حامد مشفق آرانی -آزاده رستمی

 تهران 1396پاییز 

 
TelegramChannel: @ARAMfamily 

Instagram: HamedMoshfegh 

www.NovinTahrir.ir 
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