
  قانون خوشنويسي  ٥٢٥

  خوشنويسي قانون

ها براي ترويج و حفظ هنرِ خطّي  خوشنويسي تاريخِ قديمي و طوالني دارد. ايراني
ي ما معتقديم که هنرِ خوشنويسي هنرِ دقيق و ظريف اند. خرج داده مساعي جدي را به

است که از يک سو همقدم با ذوق و عشق و از سوي ديگر دمساز دانش و خرد است 
در  بردارد. در راه فضيلت و کمال و درجات عالي انساني گام مي اين سبب، و هنرمند به

فارسي  ها و رسائل متعددي دربارة هنرِ خوشنويسي و قواعد آن به نتيجة همين نظر کتاب
هايي دربارة نتايج کارِ  در ايران و هند نوشته شده است. بعضي از خوشنويسان هم کتاب

  اند. قوم نمودهنثر و نظمِ فارسي مر خود در اين ضمن به
اهميت خوشنويسي حتّي در زمان ما هم شناخته شده است و در اين ضمن آنچه 
مهاتما گاندهي، رهبرِ روحاني و سياسيِ هند، نوشته است، براي روشن ساختنِ اين 

  نويسد: کند. او مي موضوع کفايت مي
مت مهم مغز من راه يافت که داشتنِ خطِّ خوب قس دانم از کجا اين فکر به نمي”

تصور در من قوي بود، اما انگلستان رفتم اين  تحصيل نيست و تا زماني که به
وقتي که خطِّ قشنگ وکالي خصوص در آفريقاي جنوبي  ها بعد به سال

اند، ديدم،  دادگستري و جواناني را که در خود آفريقا متولّد شده و درس خوانده
کردم. فهميدم که خطِّ بد را از خود خجالت کشيدم و براي چنين غفلتي توبه 

کنند. بعدها سعي کردم خطّم را  عنوان تعليمات و تحصيالت ناقص تلقّي مي به
وقت نتوانستم آن غفلت جواني را جبران  خوب کنم ولي ديگر دير شده بود. هيچ

سر من آمد سرمشق بگيرند و  کنم. هر زن و مرد جواني بايد از اين باليي که به
کودکان اول  قسمت مهم تحصيالت است. اکنون معتقدم بايد بهبدانند خطِّ خوب 
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نقّاشي آموخت، بعد فن تحرير و بهتر است کودک حروف الفبا را چون ساير 
غيره از طريق مشاهده بياموزد و بشناسد و زماني  اشياء مثلِ گل و پرندگان و

وقت است که اين  او خط تعليم دهند که قادر باشد تصوير اشياء را بکشد. در به
  .١“تواند قشنگ و خوشخط بنويسد مي

شود. عبداالحد رابط   يمي معرف» قانون خوشنويسي«نام  اي مختصر به در اينجا رساله
نثر آميخته با نظم  بن محمد فايق اين رساله را دربارة قواعد خوشنويسي و آدابِ آن به

فظ محمد ابراهيم بن حيطة تحرير آورده است. او در هنرِ خوشنويسي شاگرد حا به
الدوله بهادر (متوفي:  حافظ نوراهللا است که استاد فرمانرواي اوده نواب آصف

طالبان اين «خاصّ براي » طرزِ«م) بود. عبداالحد رابط اين رساله را به ۱۷۹۷ه/ ۱۲۱۲
ا«نوشته. همچنين براي » فنل به» پاسِ خاطرِ احبنظم نثر و بعداً به مطالب رساله را او 

آورده است. زبان و بيان نويسنده در اين رساله سليس و ساده است. محتواي رساله 
ن نظر او حايزِ اهميت يا تاريخِ خوشنويسي آشنايي داشت و دهد که نويسنده با نشان مي

  باشد: مييي سزا به
از حرف شين منقوط اوستادان سلف چند حروف برآورده بودند. في زماننا ”

ساز خطّ خوشخطان ذواالقتدار، يادگارِ اساتذة  ن روزگار، نسخسردفتر خوشنويسا
سلف، فخر اوستادان خلف يعني حافظ محمد ابراهيم دام اسمه از حرف مذکوره 

  “.همة حرف مفردات برآوردند
در کتابخانة خانة فرهنگ جمهوري اسالمي » قانون خوشنويسي«عکسِ نسخة خطّي 

الل خيرآبادي آن را در لکهنو در دوم شوال نو مضبوط است و کندن  ايران، دهلي
تقاضاي مرزا قاسم بيگ و براي ميرزا مسيتا بيگ کتابت کرده است. بايد  هجري به ۱۲۶۹

قواعد خطِّ نستعليق  خطِّ نستعليق استنساخ شده و در مورد عرض کرد که اين رساله به
که نويسنده  نکاتي از بعضينسخ است. بنابراين  پارسي قند مهي است. خط نشر

بعضي حروف توضيح بدهد، رساله دربارة آداب خوشنويسي خوانندگان  خواست به مي

                                                   
  .١٢ش، ص  ه ١٣٣٥از مسعود برزين، تيرماه فارسي  ، ترجمة بهسرگذشت مهاتما گانديمأخوذ از:   .١
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بنابر خطِّ نسخ اين مجلّه، روشن نشده است. باز هم اميد داريم که اصلِ مطلب نويسنده 
  براي خوانندگان گرامي واضح خواهد شد.

  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم
  ١فاتحة کالم اهلِ کالم

ترکيب کاف و نون همة  د خوشنويسي است که خامة ندرت نگار قدرتش بهمقتضي حم
مفردات موجودات از دايرة بيضاوي فلک تا نقطة بسيط زمين بر صفحة هستي ثبت 

  فرمود. بيت:
  نور فـزاي قمـر و مشـتري     عيب ز علّت بـري  صانع بي

اري دستي محمدت محمودي است که بي ] و خاتمة مرام اهلِ مرام منحصر به۲[ص
  قلم بر صفحات صحايف آسماني از الف آدم تا ميم مسيح خطِّ نسخ رقم نمود. بيت:

  السـالم  صاحبِ معـراج عليـه    احمد و محمود و محمد بنـام 
گويد بندة هيچ ميرز عبداالحد رابط بن محمد فايق که محبت دلي  اما بعد مي

ذ جناب کماالت انتساب تلمي شناس قلم خفي و جلي شيخ نظير حميد مدتي به نص به
الدوله بهادر نوراهللا مرقده که در  حافظ محمد ابراهيم ولد حافظ نوراهللا استاد نواب آصف

نام ايشان است، مستفيد مانده، در فن مذکور استعدادي  ] سکّه به۳فن خوشنويسي [ص
مستدعي داشت،  سبب رسوخيت شاگردي که از اين داعي بالخير هم مي رسانيد. بهم ه به

طرزِ خاص حوالة زبان قلم نمايند براي طالبان اين  آن شد که اگر قواعد خوشنويسي به
متصور است. از آنجا که پاس خاطر احبا واجب و الزم است، بنابراين  فن فايدة معتدبه 

من فقير حقير قواعد مذکوره را اوالً در رشتة نثر و ثانياً در سلک نظم درآوردم، تا اکثر 
] شکل هر حرف مع قاعدة ۴اشعار دارند حفظ نمايند و ثانياً [ص ايع که مناسبت بهطب

قانون «اسم  و مسمي به ٢نماند آن نوشتم تا (به)هيچ نهج در ادراک آن دقّتي باقي
ساختم. از رمزشناسان اين فن اميد قوي که اگر سهوي و خطايي رفته » خوشنويسي

  باشد اغماض نظر فرمايند.

                                                   
  ترجمه: آغاز کالمِ اهلِ کالم.  .١
  ماند. اصل: باقي  .٢
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  مقدمه
است شريف و منزلتي است لطيف. حضرت رسالت پناهي  ١اي انکه خوشنويسي فنّيبد
عليکم حبسن اخلط و هو «ارشاد نموده، و جناب واليت مآب  ٢»نصف العلم خلطّا«

] ۵(کذا) فرمود: بعضي نادانان دانا نما [ص ٣»امللوک و السالطني الرزق و صحبت مفاتيح
بود جناب رسالت پناه حکم  ر همچنين ميکنند. اگ مصوري و نقّاشي محمول مي به
نفسِ نفيس  فرمودند و جناب اميرالمؤمنين خود به اطفال قريش بنابر آموختنِ خطّ نمي به

ساختند. بعد از  نمود. حکما(ي) ما سبق اول تحصيل خوشخطّي مي در اين فن اقدام نمي
ترين  ز نيست و فاضلپرداختند. پس اهلِ علم را از خطّ گري تحصيل ديگر علوم مي آن به

خطوط، خطِّ نستعليق است. هرچند از هفت خطّ مشهوره خارج است. ليکن آن اصل و 
است  ٤شناس قلم خفي و جلي موالنا مير علي نص اينها فرع و واضع اصل نستعليق به

نام گذاشت. چون قصّة  تعليقسن] که از نسخ و تعليق وضع نموده ۶اهللا عليه [صمحةر
السالم در عالم رويا شهرتي تمام  فيض اشارت اميرالمؤمنين علي عليهمير علي و بشارت 

  پردازد. مدعا ميديگر  ذا راقم آثم در اين باب کوته قلمي مناسب وقت دانسته بهدارد لٰه
بلکه  ٥دن شکلِ حروف نيستيپوشيده نماند که علّت غائي از خوشنويسي فقط کش

ق و قواعد که واضع اين فن مرعي داشته در کشيدن شکل حروف رعايت ادا نمودن دقاي
تعليم اوستاد کامل و يا مطالعة رسائل اين فن و چنانکه در  شود الّا به و اين حاصل نمي

رسايي ذهن و نيروي عقل از واجبات است، در اين فن نيز تا دقايق آن را  تحصيل علم 
  وجة احسن دريافته همچنان تحرير نمايد. به

                                                   
  اصل: فنّيي.  .١
 ترجمه: خطِّ (خوشنويسي) نصف علم است.  .٢

کند و  ترجمه: الزم است براي شما که خطِّ خوب داشته باشيد. خطِّ خوب باب رزق را باز مي  .٣
 رساند. حضورِ سالطين مي به

 اي در اصولِ خط نوشته. م) که هم رساله ١٤٤٦ه/ ٨٥٠مير علي تبريزي (متوفي:   .٤

  ست. اصل: حروف  .٥



  قانون خوشنويسي  ٥٢٩

  فصل ]۷[ص
مقدار گلوي قلم پيمايش  اول خوشنويسي تراشيدن قلم است. بايد که قلم را بهبدانکه 

کجي دهد تا نزاکت  نموده از طرف تراشد تا در نوشتن برنگردد و قط را قدري مايل به
خوبي حاصل شود و هردو پرة قلم برابر باشد که از هر طرف که مالحظه  حروف به

  نظر آيد. کرده شود يکسان به

  فايده
تدي را بايد که در ابتداي مشق قلم را بسيار جلي نمايد تا حسن و قبح حروف بالکل مب

ماند و نيز در  وب خط مخفي مييبدريافت رسد و دستش قوت گيرد و از قلم خفي ع
بايد که بنابر حصولِ قوت دست مالحظه قواعد بنمايد. مدات و کشش هرقدر  مشق مي

] ليکن ۸لمِ خوب واجب و الزم است [صکه خواهد کشد. هرچند در خوشنويسي ق
نزد اين هيچ ميرز اولي آنکه مقيد اين معني نبايد شد تا در صحبت ملوک و سالطين 

يک زانو نشيند و تا کشيدن حرف حبس يعني  حرج کلّي رو ندهد و در وقت نوشتنِ به
وف ها را تنگ دارد که کشاد نشود و منجمله بست و هشت حر بند دم بنمايد و بغل

 آيد زيرا که تاي فوقاني و تاي مثلثه حکم نوشتن مي مفرده مبسوطه بست و يک حرف به
باي موحده و حاي حطي و خاي معجمه حکم جيم و صاد معجمه حکم صاد مهمله و 

دارد و نيز لحاظ بايد داشت که هنگامِ تحرير سرِ هر  مه حکم عين مهمله ميغين معج
خط آيد تا سطر  بر آنها کشيده شود سرِ هر حرف بهحرف برابر واقع شود که اگر خطّي 

کج نگردد و حروف از کرسي خود نيفتد. ديگر نويسنده را بايد که از وقت عصر تا 
] که موجب نقصان بينايي چشم است. باقي هر وقت که ۹نمازِ مغرب قلم نگيرد [ص

  خواهد نويسد.

  داتفصل در بيان قواعد مفر
از سه نقطه نگذرد و حرکات  ١اش يکسان باشد و درازي مکتوبي راست و الفبايد که 
طريق رمز و ايما از او ظاهر باشد که اگر معکوس مالحظه کرده شود همان  همزه به

                                                   
  اصل: درازيش.  .١
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  صورت الف جلوه ظهور گيرد. بيت:
  ولي حرکات همزه هـم پديـدار    اي يـار  بود طول الف سه نقطـه 

  شـم بينـا  بينـد چ  همانصورت به  بدانسان گر کني معکـوس او را 

   شکل: بدين
  الباء حرف

مقدارِ يک  بايد که از الف فرق يک نقطه گذاشته بکشد و گردنش باريک از نوک قلم به
] ۱۰يازده نقطه [ص هفت و بعضي به درازيِ نه نقطه باشد و نيز بعضي به نقطه و تنش به
ثه همين حکم است و تاي فوقاني و ثاي مثل يف زماننا مروج قولِ اخرياند.  حکم نموده
  دارد. بيت:

ــه  بود باريک و يک نقطـه سـرِ بـا    ــا  ب ــول ام ــه دراز و ط ــه نقط   ن
  نه، هفـت، يـازده نقطـه کنايـت      دگــر کردنــد هــم اهــلِ درايــت 
  همين حکم است حرف تـا و ثـا را    ز دانايان اين فن هم پـس از بـا  

   بدين شکل:
  الجيم حرف

کجي و  مقدارِ سه نقطه مايل به دنش باريک بهبايد که سرِ جيم يک و نيم نقطه باشد و گر
اش مثلِ بيضة مرغ بود و گنجايش پنج نقطه  دايره نرسد و دايره در خط کشيدن نقصاني به
  مه همين حکم دارد:ظهور آيد و حاي حطّي و خاي معج هداشته باشد و نون از او ب

ــيم    ــرِ ج ــه س ــک نقط ــيم و ي ــد ن   بود دورش بدور بيضه تـرقيم  ]۱۱[ص  بباي
  برآيــد حــرف نــون هــم اي رقــم ســنج  بگنجـــد در ميـــانش نقطـــه پـــنج   

ــه ــردن او   بـ ــه گـ ــه نقطـ ــدارِ سـ ــو     مقـ ــرِ م ــو س ــدک چ ــک ان ــم و باري   خ
ــدش و آن   ــا بعـ ــرف مـ ــر دو حـ   نه از وي بيش و ني کم هر دو يکسـان   دگـ

   بدين شکل:
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  الالد حرف
ظهور آيد و وصلش  بايد که حرف دال چنان باشد که هاي هوز و راي مهمله از او به

  يک نقطه و حرف راست. بيت:
  الحـال  رقم کن بر سر را نقطـه فـي    بـر سـرِ دال   ١پس آنکه چون درآيي

   بدين شکل:
  حرف الذّال

ال معجمه و راي مهمله و زاي ميان دال مهمله و ذ پوشيده نماند که واضع اين فن در
ميان حروف مذکوره  ته، يک حکم کرد. اما استادان خلف درنسفرقي ندا مه هيچمعج

نقطه باشد و حرف  ٢اند و آن اين است که دال مهمله يک نيم بنابر تميز، فرقي برآورده
ظهور آيد و ذال معجمه يک نقطه باشد و حرف زاي  راي مهمله و هاي هوز از او به

راستي و راي مهمله از دو نيم نقطه  معجمه از آن برآيد و راي مهمله از دو نقطه مايل به
  اي ظهور گيرد. بيت: کجي جلوه مايل به

ــق   ــنو بتحقي ــن بش ــزي ز م ــي رم ــق    يک ــخ و تعليـ ــتاد نسـ ــه اول اوسـ   کـ
ــان   ــم دال و ذال يکسـ ــوده حکـ   را و زا روان دان همــان حکمــش بــه    نمـ
ــاهر   ولــــي کردنــــد اوســــتادان مــــاهر ــراق ظـ ــا فـ ــه آنهـ ــان جملـ   ميـ

ــر  قطه دال کردند] يک و هم نيم ن۱۳[ص ــد  ٣دگ ــم ذال کردن ــک نقطــه حک   ي
  دو هــم نــيم نقطــه حــرف زا شــد      قـول شـان دو نقطـه حـرف را شـد      به

  بايد نوشت.  بدين شکل:
  ٤اءالر حرف

  راستي. بيت: بايد که حرف راء دو نقطه باشد مايل به
  کتابـت  بـاب  از است حکم همين  صـورت  بود دو نقطه حـرف را بـه  

                                                   
  اصل: درآي.  .١
  اصل: يکيم.  .٢
 اصل: ديگر.  .٣

  آمده است.» حرف الذّال«در اصل نسخه خطّي قبل از » حرف الراء«  .٤



  ٥٣٢  قند پارسي

  

  بايد نوشت.  :] بدين شکل۱۲[ص
  ءاحرف الزّ

کجي باشد و نيز صورت طايري پديد  مه دو نيم نقطه مايل بهبايد که حرف زاي معج
  آيد. بيت:

  که گردد صـورت طـاير هويـدا     دو و هــم نــيم نقطــه ســاز را را

   بدين شکل:
ينحرف الس  

بايد و دندانة اول سرِ سين مهمله يک نقطه و دندانه دومي يک نقطه و قدري کشاده 
گنجايش پنج نقطه  شکل بيضه به اش به خمي و دايره مقدار سه نقطه مايل به گردنش به
  باشد. بيت:

ــا  ــرد دانـ ــه  بـــود دنـــدان ســـين اي مـ ــا    بـ ــم بينـ ــه در چشـ ــدرِ نقطـ   قـ
  کـــه از اول دگـــر افـــزون نمايـــد     اش ز انگونـه بايـد   ] دگر دندانه۱۴[ص
ــه ــاز   ب ــردنش س ــه گ ــه نقط ــدار س   پـــرداز ر او بـــهشـــکل بيضـــه دو بـــه  مق

   بدين شکل:
  حرف الشّين

مقدار هفت يا نه نقطه باشد و اول طول قدري مايل  بايد که کشش شين معجمه به
کجي پست و بلند چنانکه اگر از پستي سه نقطه نوشته، خط کشيده شود، مقابل  به

بلندي افتد و همچنين از طرف بلندي و بااليش اگر خطي کشيده شود، تشبيه کمان 
  داف پيدا کند. بيت:ن

  قدر هفت يـا نـه نقطـه مربـوط     به  شود حد کشـش در شـين منقـوط   
  ديگـر ادوار  شـکل  دورش بـه  همان  وار بلنـد و پسـت مانـد سـه نقطــه    

   بدين شکل:



  قانون خوشنويسي  ٥٣٣

] مخفي نماند که از حرف شين منقوط اوستادان سلف چند حروف برآورده ۱۵[ص
ساز خطِّ خوشخطان ذواالقتدار،  ، نسخبودند. في زماننا سرِدفتر خوشنويسان روزگار

يادگار اساتذة سلف، فخر اوستادان خلف يعني حافظ محمد ابراهيم دام اسمه از حرف 
  مذکوره همة حرف مفردات برآوردند. بيت:
ــين     همـه اهـلِ قلـم در عهـد پيشــين     ــد از ش ــرف چن ــد ح   برآوردن
ــه  ــان يگان ــتاد دوران ک ــه    مگــر اوس ــد در زمانـ ــافظ آمـ ــام حـ   بنـ

  بنحوي کس نکرد اين قاعـده صـرف    حرف شـين بـرآورده همـه حـرف     ز
  بدين شکل: (؟) بايد نگاشت.

  حرف الصّاد
مه توان ساخت و نيز حکمِ ضاد معج ميسرِ صاد آنچنان باشد که از وي سرِ صاد ديگر 

  ] بيت:۱۶همين است. [ص
  تـوان سـاخت   که از وي صاد ديگر مي  سرِ صـاد از قلـم بايـد چنـان سـاخت     

   دين شکل:ب
  حرف الطّاء
مقدار دو نقطه کشاده باشد و دامنش مقدار يک نقطه از الف جدا و مابعد آن  الف طا به

  مه. بيت:و همين حکم ظاي معج ١اندازة تخم تربز سرِ صاد و سفيدي به
  تـوان داد  قدر نقطـه دامـن مـي    به  بود طا يک الـف ديگـر سـرِ صـاد    

   بدين شکل:
  حرف العين
کجي باشد و سرِ صاد پديد آيد و  له يک نقطه و خطي باريک مايل بهسرِ عين مهم

اده شير دارد و همين حکم دهان گش اي ظهور گيرد و تشبيه به حرف جيم از او جلوه
  مه است. بيت:غين معج

  خطي باريک و يک نقطه اسـت مـابين    دهــان بــاز شــير آمــد ســرِ عــين     
                                                   

 يعني هندوانه.  .١



  ٥٣٤  قند پارسي

  

ــا   ] اگر خواهي سرِ صاد از سرِ آن۱۷[ص ــود ب ــخندان ش ــيم حاصــل اي س   ج

   بدين شکل:
  حرف الفاء

  سرِ فاء يک نقطه مدور است و باي موحده. بيت:
ــا  ــرِ فـ ــد سـ   دگر باقي همـه شـد صـورت بـا      مـــدور نقطـــه آمـ

   بدين شکل:

  حرف القاف
طريقِ فا و باقي حرف نون بايد که در مدوري چنان باشد که  سرِ قاف يک نقطه مدور به

  ه باشد. بيت:تشبيه سم اسب داشت
ــکارا   سرِ قاف اسـت همرنـگ سـرِ فـا     ــون آش ــد هــم ن ــر گردي   دگ

   بدين شکل:

  حرف الکاف
مقدار چهار يا پنج نقطه حرف کاف  از ترکيبِ الف با باي موحده و يک مرکز بااليش به

  ] بيت:۱۸شود. [ص مرکّب مي
ــا را در آري    دگـــر مرکـــز ببـــااليش گـــذاري  چــو بــر حــرف الــف ب

  مرکزش را اي سخن سـنج  ١نمايي  ر نقطـه طـول يـا پـنج    قـدرِ چـا   به
  ازين قـانون نشـد بسـيار و انـدک      شـک  نمايد جلوه حـرف کـاف بـي   

   بدين شکل:
نويسد، مرکّب است از الف و باء و  ديگر کاف خورد که اندر شکم کاف تازي مي

  هاي مهمله که نقطه باشد و از مرکز و از حروف بست و هشت خارج است. بيت:

                                                   
  اصل: نماي.  .١



  قانون خوشنويسي  ٥٣٥

  مرکّب با الف کـن نقطـه بـه را     کاف چو زدي پرسي چـه از مـا   ز
ــرِ او  ــر س ــز ب ــذار مرک ــر بگ   کـه گـردد جلـوه فرمـا پيکـرِ او       دگ

   بدين شکل:
  حرف الالم

  ] بيت:۱۹حرف الم از الف پنج نقطه و نون مرکّب است. [ص
  تحريـر  که چون آرنـد اوسـتادانس بـه     کـــنم اکنـــون ز حـــرف الم تقريـــر 

  رنـج  نه پس آنگه نون نمايد جلـوه بـي    قـــدر نقطـــه پـــنج هالـــف بايـــد بـــ

   بدين شکل:

  حرف الميم
سرِ حرف ميم يک نقطه و گردنش دو نقطه و الفش پنج نقطه باشد و از دامنِ ميم 

  صورت الم برآيد و يک نقطه عليحده ماند. بيت:
  دو نقطــه گــردن او شــد هويــدا  ز يک نقطه سرِ ميم اسـت پيـدا  

  که حرف الزم ازو گردد نمايـان   اوليـک ز انسـان  الف شد دامن 

   بدين شکل:

  حرف النّون
اند که سرِ  سرِ حرف نون دو نقطه و دور دو نقطه و دامنِ دو نقطه باشد و بعضي نوشته

گنجايش پنج نقطه بود و حرف جيم برآيد.  اش به قدر دو نقطه و دايره ] به۲۰نون [ص
  بيت:

ـ    بـود دو گــردون و دو تــن دو دامــان   انشد از شش نقطه حرف نون نماي
ــيم    ــرِ ج ــر س ــذاري گ ــدامانش گ   عينــه پيکــرِ جــيم چشــم آيــد بــه بــه  ب

   بدين شکل:



  ٥٣٦  قند پارسي

  

  حرف الواو
  مه. بيت:رف راي معجسرِ حرف واو يک نقطه مدور مانند فا است ديگر ح

  مـه پيونـد شــايد  زاي معج بـه   ســرِ واو از مــدور نقطــه بايــد

   بدين شکل:

  حرف الهاء
قدرِ يک نقطه باشد.  سرِ هاي مهمله يک نقطه و باقي از نوک قلم مدور و بياضش به

  بيت:
  ز نوک خامه کن چون حلقـة در   ســرِ هــا نقطــه آمــد مــدور    

  قدر نقطه بسـيار اسـت نيکـو    به  حلقـة او  ميان در ] بياضي۲۱[ص

   بدين شکل:
رج است، ليکن الصّدر خامةديگر هاي دو چشمي هرچند از حروف تهجي مرقو

اند و قواعد آن برآورده، بنابراين تحرير قواعدش نيز مناسب  چون خوشنويسان نوشته
حال ديد. بايد که هاي دو چشمي چنان باشد که از سرِ اول نقط هي و از سرِ ديگر ياي 
تحتاني و از چشمة اول سرِ صاد و از چشمة ديگر سرِ طاء برآيد و بعضي برآنند که از 

مقدارِ هفت يا  ه دو هاي مهمله ظاهر شود و باقي مانند کشش سين منقوط بههردو چشم
  نه نقطه و خطي باريک باشد. بيت:

  ز يـک ســرِ هــي برآيــد و ز ديگــر يــا   بــود هــاي دو چشــمي آنکـــه او را   
ــد   ــا برآي ــاد و ط ــمه ص ــردو چش ــايد     ز ه ــک ش ــي باري ــين و خط ــد س   م

  شـمه هــا گـردد نمايــان  کـه از هــر چ   ] ولي گفتند بعضـي اوسـتادان  ۲۲[ص
   بدين شکل:

  حرف الالم الف
ميان هردو بياضش  الم الف دو الف است از اول دوم قدري کوتاه و يک نقطه جلي در

  قدرِ يک الف و از حروف تهجي خارج. بيت: به



  قانون خوشنويسي  ٥٣٧

  يکي طول و دگر کوتـاه پـرداز    بناي الم الـف از دو الـف سـاز   
  بياضـش را نگهـدار   الـف واري   ميان هردو يک نقطـه جلـي آر  

   بدين شکل:
  حرف الهمزه

قلم خفي و از حروف مذکوره خارج.  همزه خطي است منحني و نزد بعضي دو نقطه به
  بيت:

  قول آمـده دو نقطـه مقـدار    به  دار بود همزه خطي باريک و خم
   بدين شکل:

  حرف الياء
انده شود و مقدارِ يک ] بايد که دال معکوس خو۲۳قدر سه نقطه [ص سرِ ياي تحتاني به

اش از ديگـر   نظر آيد و ياي ديگر پديد آيـد و دايـره   نقطه گردنش که يک دل راست، به
  دواير خورد باشد. بيت:

ــام    ــت ارق ــا وق ــرِ ي ــد س   يکي چپ ديگري شـد راسـت انجـام     دو دال آم
  تـوان سـاخت   که حرف ياي ديگر مي  سـر و گــردن ببايــد آنچنــان ســاخت 

ــه  دار رهز ادوارِ حــــــــروف دايــــــــ ــو دورش را ب ــورد بشــمار ت ــدر خ   ق
   بدين شکل:

 ل بدانکه ياي معکوس همين ياي تحتاني است صرف اختالفشکل و نام است. او
قدرِ يک نقطه باشد که  مه و ديگر ياي موحده باشد و بايد که بياضش بهسرِ زاي معج

  ظهور آيد. بيت: سرِ عين مهمله از او به
ـأنوس   مـه مـي  معج] دو حروف ۲۴[ص  عکــوساگــر خــواهي نويســي يــاي م    ـاز م   س

ــا   ــري بـ ــرف زا و ديگـ ــد حـ ــي شـ ــدا   يکـ ــردد هويـ ــين از خمـــش گـ ــرِ عـ   سـ

   بدين شکل:
ــه  ــک نکت ــد اهللا ز کل ــرداز بحم ــا شــاهد راز   پ ــوه فرم   شــد آخــر جل

ــدم   تعـريفش همـه گـوهر فشـاندم     به  ز فــن خوشنويســي حــرف ران



  ٥٣٨  قند پارسي

  

   ايـن فـن و نثر گشـتم رابطـش مـن   نظم  به  شنيدم هرچه ز اسـتادان  
ــد    بطــرز خــاص گفــتم ايــن قواعــد  ــان را فواي ــا خوشنويس ــد ت   رس
  که اين نسخه شـود مقبـول عـالم     ز الطــــاف خــــدا اميـــــدوارم  

کندن بنده  ربط خطِّ بي به» قانون خوشنويسي«ذا الکتاب مسمي بهتمت تمام شد ٰه
] تاريخِ دوم شهر ۲۵ [ص هجري المقدس، ۱۲۶۹الل باشندة خيرآباد في الشهر لکهنو 

شوال بر طبقِ فرمايشِ جناب مرزا صاحب مظهر فيض وجود مرزا قاسم بيگ صاحب 
پاس خاطرِ دريا مقاطر، صاحبزادة بلنداقبال  داروغة سرکارِ نواب ملکه زمانيه صاحبه، به

ميرزا مسيتا بيگ صاحب که آثارِ علم و هنر از طرز نشست او پيدا و رقوم خاتم فنون و 
اش هويدا بود، سمت تحرير يافت. ايزد جهان آفرين توفيق  قابليت از خطوط لوح ناصيه

عمر طبيعي رساند. فقط عهد جلوس شاهنشاه عادل،  خواندن و نوشتنِ رفيق نمايد و به
  .هشاه سلطان عالم پادشاه غازي خلداهللا ملکه و سلطنت
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