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ین جتلیات هنر در افق فرهنگ و متدن اسلامی و ایراین  ییس یکی از واالتر خوشلنو
یخ،  اسلت. هنری که در حاشلیۀ کتابت منت مقدس قرآن ظاهر شلده و در طول تار
یسلان در حاشلیۀ  سلینه بله سلینه و دسلت بله دسلت جلاری شلده اسلت. خوشنو
کتابلت سلخن شلاعران و حکیملان اسلام و ایلران یلا نوشلنت  کتابلت کام اهّلل، بله 
فرمان هلای سلاطنی و حلّکام مماللک اسلامی نیلز پرداخته اند، لیکلن هیچ گاه بنیاد 
وحیلاین ایلن هنلر را بله بوتلۀ فراملویش نسلپردند. بدیلن جهلت ایلن هنر، در پوشلی 
از آیلنی و آداب قلرار یافتله اسلت تلا حرملت و احتلرام خلط و کتابلت یلادآوری شلود.

ییس آن گاه تولد یافت که حروِف مکتوب، فراتر از داللت زباین و معنایی،  خوشنو
یلش و در ترکیلب و اّتصلاالت میلان خلود، آیینه دار ُحسلن اهلی  در فلرم و صلورت خو
و لطف کام نبوی شلدند. در این حلظه، حروف یف نفسله موضوع توجه قرار گرفته 
و نقلی فراتلر از انتقلال مفاهلم بلر دوش کشلیدند. شلاید سرچشلمۀ ایلن املر، وجلود 
حروف مقّطعه در آغاز مشاری از ُسلَور قرآن کرمی باشلد: الف الم مم، طاء سلنی مم، 
یسلان و قاملوس  ص، ق، ن و القللم و مایسلطرون؛ آیلۀ اخیلر مهانلا ناملوس خوشنو

یخ اسلت. کار و بار ایشلان در طول تار
سرچشلمۀ دیگر این امر، سلفارش رسلول اهّلل و امئۀ دین اسلت به کتابِت نیکو. از 
ِف القلَم  واَة و َحّرِ این مجله اسلت حدییث منسلوب به پیامبر بدین تفصیل: أِلِق الّدَ
حَم. ِد الّرَ محَن و َجّوِ ِن اهّللَ  و ُمّدَ الّرَ ِر املَم و َحّسِ نَی و ال ُتَغّوِ ِق الّسِ و اْنِصِب الباَء و َفّرِ

شش

پیشگفتار

هو احلق



علامل  در  یلیس«  افتتلاح »خوش نو یلژه سلرمایۀ  به و د«  و »جلّوِ لن«  تعبیلِر »َحّسِ دو 
اسلامی اسلت. ُحسلن )نیکویی( و جودت )خویب و خویش( وقیت به خط و کتابت 
ن اهّلل«: نام اهّلل را نیکو  ییس پدید می آید. »حّسِ منضّم شود، حسن اخلط یا خوشنو
یس! این سخن خود مولود کام اهلی است که فرمود: و هّلل األمساء احُلسین: اهّلل  بنو
را نام هلای نیکوسلت. پلس آن را بایلد بله ُحسلن و نیکلویی خوانلد )موسلییق و احللان( 
کار، سلسللۀ  یسلان در ایلن  ییس(. خوشنو و بله حسلن و نیکلویی نوشلت )خوشلنو
خلود را مهچلون سلایر طبقلات و اصنلاف در هپنلۀ متلدن اسلامی، بله امیراملؤمننی عیل 

علیه السلام می رسلانند کله سلرخیل کاتبلان وحلی نبلوی بود.
یلخ داد و سلتد میلان فرهنلگ و هنلر اسلت. هنلری  ییس املا تار یلخ خوشلنو تار
خیلی در فرهنلگ  یلش اسلت. للذا حتلوالت تار کله آیینلۀ احلواالت فرهنگلی عصلر خو
کتابلت و خطاطلی منعکلس می کنلد.  را در حتلول در شلیوه های  اسلامی، خلود 
بله میلدان می آینلد و هلر یلک  گلون  گونا بلا سلبک و سلیاق های  خطلوط خمتللف 
یل را برملا می کننلد تلا در آغلاز قلرن هنلم هجلری،  جللوه ای از جللوات حسلن از
نوبلت بله »نسلتعلیق« می رسلد کله مهچلون علرویس در میلان خطلوط اسلامی بله 
یلژه  جللوه درآملده و آیینله دار حسلن و لطلف و رمحلت احلدی گلردد. نسلتعلیق به و
یافلِت فرهنلگ ایلراین از سلنت نبلوی و میراث اسلامی اسلت؛ ایرانیاین که  آیینلۀ در
ین خدمات را به بسلط و تعمیق حمکت و  با جان و دل اسلام را پذیرفته و بزرگتر

هفت



ییس هلم ایرانیان  هنلر اسلامی ایفلاء کردنلد. گرچله در پیدایلش سلایر اقام خوشلنو
سلرآمد بوده انلد، لیکلن خلط نسلتعلیق به طلور خلاص خطلی اسلت کله روح ایراین، 

خلود را در زالِل مصّفلای آن می یابلد.
کنلون فلراز و فرودهلای فلراوان دیلده و در  یلزی تا نسلتعلیق از مرحلوم میرامحلد تبر
بسلتر خلود سلنیت از تعللم و »مشلق« پدیلد آورده اسلت. دو رسلالۀ صراطالسـطور 
خیی  سللطان عیل مشلهدی و مداداخلطـوط میرعلیل هلروی، منونلۀ بارز این سلنت تار

م نسلتعلیق برجلای مانلده اسلت.
ّ
اسلت کله از دو اسلتاد مسلل

اسلتاد ارمجنلد جنلاب آقلای دکتلر حممدعیل رجیب دواین، که هم اهل هنر هسلتند 
و هلم اهلل نظلر، ایلن دو رسلاله را بلا مقدمله و شلرح و حاشلیه ای ارزنلده فراهلم 
ییس، خلود جلزء مهملی از سلنت آملوزش و انتقلال  آورده انلد. ایلن شلرح و حاشلیه نو

هنلر و عللم در ایلران اسلت کله ایشلان بله دقلت و درسلیت آن را ایفلاء منوده انلد.
ییس ایراین که از عرفان  این اثر از منظر حمکت هنر و در منِت سنت معنوِی خوشنو
اسلامی تأثیلر پذیرفتله اسلت بله ایلن دو رسلاله پرداختله اسلت. دالللت مهلم این اثر 
کید گروه حمکت هنر پژوهشلکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی اسلت در مهنی  که مورد تأ
املر هنفتله اسلت: توجله بله »سلنت« و »ادب« و آدایب کله در بسلتر آن »هنلر« به بار 
می نشیند. در روزگار سیطرۀ تکنیک که در آن هنر به فن تقلیل یافته و اثر هنری به 
خیِی خود دور مانده است،  کاال فروکاسته و آموزش هنر از بستر سنت فرهنگی و تار
 ملان رهنمون گردند.

ّ
چنلنی آثلاری می تواننلد ملا را بله سرچشلمه های اصیل هنر میل

می و مهچنلنی مراتلب  از دکتلر حممدعلیل رجلیب دواین بابلت ایلن مهلم سپاسلگزار
سلپاس خلود را نسلبت بله مهلۀ مهلکاران ایشلان و مهچنلنی مهلکاران پژوهشلکدۀ 
می و از خلدای بزرگ  فرهنلگ و هنلر اسلامی و نیلز انتشلارات سلوره مهلر اعلان می دار

می. سلامت و سلعادت ایشلان را خواسلتار
سیدحسنیشهرستاین
مدیرگروهحمکتهنرپژوهشکدۀفرهنگوهنراسالمی

هشت



ُنه

سلتایش خداونلد مهربلاین را کله نعملت »ابلداع« را از گنجینلۀ امسلاء خویلش مزّیلن 
جایلگاه هنرمنلدان منلود و قللم ابلداع خلود را در کلف هنرمنلدان هناد تلا آچنه ناپیدای 
علامل اسلت از قللم صنلع آن هلا آشلکار گلردد و امسلاء مجلال و جال تا سلرحد حسلن و 
کملال در آثلار هنلری پدیلد آیلد و درود یب پایلان بر اشلرف خملوقات و چکیدۀ آفرینش، 
م و خانلدان گراملی اش بلاد کله راهبلران طریق علم  ّ

 اهّلل علیه و آله و سلل
ّ

حمملد مصطلی صیل
و معرفلت و هنرند.

براساس عهد و پیماین که با جانان بسته امی، خود را پاسدار سلسله  یادگارهای 
رّبلاین می دانلم کله از جانلب مهرویلان بسلتان خلدا، بله پیلران و اسلتادان بله رسلم 

امانلت عطلا شلده تلا دسلت ملا از گوهرهلای مکنلون و خملی علامل خلایل منانلد.
درازلبستدملباسرزلفتپیمانتاابدسرنکشدوزسرپیماننرود

یب شلک، یکلی از ایلن مواریلث گران هبا خط و خوشلنوییس اسلت کله رأی مهگان 
را بلر شلرافت آن، در حلوزۀ متلدن اسلامی بیلش از سلایر صلور متلدین بلا خلود دارد. 
خلط کله صلورت مصلور الفلاظ و کلملات اسلت بلا هندسله ای معنلوی جتلیل شلهود 
ربلاین هنرمنلداین پاک سرشلت اسلت کله بلا رنلج مقلدس خلود مراتلب حتلول و تطلور 

ایلن هنلر شلریف را از کتابلت قلرآن کلرمی تلا قطعلات خوشلنوییس حمقلق سلاخته اند.
و  کتلاب  پیدایلش  سلبب  کله  کلردن  مکتلوب  و  نوشلنت  و  خوشلنوییس  اسلاس 
کتابلت در اسلام شلده، متأثلر از فرملان قلرآن کلرمی )بقلره: 282( و دسلتورهای پیامبلر 
م و امئۀ هدای شلیعه بوده اسلت. امام صادق علیه الّسلام  ّ

 اهّلل علیه و آله و سلل
ّ

اسلام صیل

مقدمه

هوالبدیع



فرمودنلد: »القللب یّتلکل علیل الکتابلة« )کلیلین، ج1، 1359: 90(؛ یعلین: دل، بله 
نوشلته اعتملاد دارد. چنلنی گفتلار و سفارشلایت سلبب امهیلت نوشلتار و بله تبلع آن 

نوشلنت نیکلو گردیلده اسلت.
چله نیکلو گفته انلد آن هلا کله خلط خلوش را »زبلان دسلت، سلفیر دل، ودیعله گاه 
اسلرار، دریافتلگاه اخبلار، نگاهبلان آثلار« )منلی مقلی، 1359: 12( و »شلادی دل، 
بله وقلت  نلدمی دل آرام دوسلتان  و  اندیشله، سلاح دانلایی  سلفیر خلرد، جانشلنی 

دانسلته اند. )شلیمل، 1368: 27(  جلدایی« 
در شلأن خوشلنوییس مهلنی بلس کله از کام حلق در بلاب قللم و سلوگند بله آن، 
م و اولیلاء معصلوم علهیم الّسلام آن قلدر بیلان  ّ

 اهّلل علیه و آله و سلل
ّ

گوهرهلای کام نلیب صیل
شلده کله ایلن هنلر را در میلان سلایر هنرهلا نظرکلردۀ حق منوده اسلت. با خط، فتوحی 
در دل انسلان اجیاد می شلود که نسلبت او را با راز حقیقت وجودش آشلنا می سلازد. 
چنان کله اسلتادمان فرملود: »دل انسلان بایلد فتلوح بله سلوی راز داشلته باشلد تلا 

حجلاب اشلیا برداشلته شلود« )فردیلد، 1387: 444(. 
یزیلد  م فرملود: »اخللط احلسلن  ّ

 اهّلل علیه و آله و سلل
ّ

ایلن رو، رسلول گراملی اسلام صیل از 
«؛  یعلین: خلط زیبلا حقیقلت را آشلکار تر می کنلد.

ً
احللق وضحلا

اگلر  و  می کنلد  خودمنلایی  »نویلیس«  و  »خلوش«  کلملۀ  دو  خوشلنوییس  واژۀ  در 
خلوش،  نوشلنت  بله  املر  می شلود.  املر  فعلل  شلود  برداشلته  آن  مصلدری  »یلای« 
مهچلون مهلۀ املور دیگلر، املر بلر نیکلی اسلت کله غایلت مهلۀ فرهنگ هلای دیلین و 
معنلوی اسلت. ایلن املر نشلان از حکلم قطلب دارد و هلر حمکلی را نشلاین اسلت کله 
بلا آن رمسیلت و مقبولیلت می یابلد. نشلان حکلم قطلب در خوشلنوییس »سرمشلق« 
اسلت. سرمشلق ها نشلان پیوسلتگی و تلداوم سلنت حسلنه اسلت تلا سلالک ایلن 

طریلق بله بیراهله نلرود و مهلواره متذکلر عهلد قلدمی باشلد.
متأسلفانه، برخلی خوشنویسلان معاصلر، ایلن هنلر شلریف را از حلوزۀ قلدیس آن 
خلارج منوده انلد و گذشلته از این کله هلر گفتلۀ نلاروایی را بلا آن می نویسلند متعلرض 

ده



یازده

صلورت آن نیلز گردیده انلد تلا جلایی کله مبلادی و اصلول ظاهلری آن را نیلز بله مسللخ 
برده انلد. غلرب 

ایلن املر نشلان از تفرقلۀ روح و علدم مقلام تفکلر در قلم به دسلتاین اسلت کله بلا نلام 
خوشلنوییس در ذیلل تعاریلف غلرب زدۀ املروز از هنلر، دسلت به چننی آثلاری می زنند 
و برخلاف طریقلت هنرمنلدان قلدمی کله بلا تفکلر حقیلیق بله مقلام مجلع  خاطلر دسلت 
می یافتنلد، ایلن گلروه در پریشلاین حلال عصلر جدیلد فرورفته انلد . حکلم فقیلد، دکتلر 
سلید امحد فردید، این حقیقت را از پایان یافنت عمر هنر غرب زدۀ جدید می داند و 
می گوید: »هنر جدید در تفرقه به پایان رسلیده اسلت. در هنر حقییق انسلان از تفرقه 
بازمی آید و به جمموعیت می رسد  - ز فکر تفرقه باز آی تا شوی جمموع-  هنر ذوق 
عرفلاین دارد و حضلور عارفانله« )فردیلد، 1387: 451(. در چنلنی شلرایطی حفلظ و 

صیانلت از سرمشلق های اسلتادان بیلش از هلر زملان دیگلر الزم بله نظلر می آید.
سلنت اجلازه، کله توسلط اسلتادان بله شلاگردان اعطلا می  شلد، یکلی از مهم تریلن و 
مؤثرتریلن روش هلا بلرای پاسلداری از حلرمی قداسلت هنر خوشلنوییس بود و شلاگردان 
نیز خود را موظف می دانستند تا از این افتخار معنوی پاسداری کرده و آن را گرامی 
دارند و مهنی امر سبب تداوم سنت حسنه و نگهدار موازین خوشنوییس می گردید.
هنلری کله از آمسلان سرچشلمه می گیلرد و در زملنی حمقق می شلود سراسلر راز اسلت؛ 
زیلرا انسلان بلا دل آگاهلی پیلام آمسلان را دریافلت و در مرتبلۀ خود آگاهلی، وجهلی از آن 
را ادراک می کنلد کله در مرتبلۀ وجلود عقلیل او نلازل شلده باشلد. پلس اصلل و گوهلر 
هنلر مهچلون رازی بلایق می مانلد و یب وجله نیسلت کله پلس از هلزاران سلال کله آن را 

تعریلف کرده انلد هنلوز در تعریلف هنلر مانده انلد.
خوشنویسلان مسللمان متفق القول انلد کله خوشلنوییس، هنری اسلت کله از آمسان 
میرعملاد احلسلین، خوشلنویس شلهیر  اسلت.  نیلز خداونلد  آن  اول  مبلدع  و  آملده 
عهلد صفلوی، می گویلد: »نقلل اسلت اول کلیس کله اشلکال و اسلامی خلط و حروف 
دانسلت و نوشلت، آدم، صلی اهّلل علیه الّسلام بلود و معللم او حضلرت علزت جلل 



دوازده

جالله و علم نوالله، چناچنله در کام جمیلد ربلاین و تنزیلل عزیلز سلبحاین فرملوده: ’و 
هلا‘« )قلیج خلاین، 1373: 228، 229(.

ّ
لم آدم األمسلاء کل

ّ
عل

وی حلیت پلس از بیلان تاریلخ خمتصلر خوشلنوییس، در پایلان می گویلد: »و خلدای 
تعایل داناتر است که بعد از این چگونه باشد، چه در خزانۀ غیب عجایب هاست 
کله آن هلم بله حکلم ’االملور مرهونلة باوقاهتلا‘، در وقلت خویلش بله ظهلور می آیلد« 

)مهلان: 30(.
نصلر می نویسلد: »از آجنلا کله در ملنت قلرآن کلرمی ’حضلور اهللی‘ حلس می شلود، 
خوشلنوییس به عنلوان جتسلم خبش ’کلملة اهّلل‘ بله مسللمانان کملک می کنلد تلا بلر 
اسلاس اسلتعدادهای روحلاین خلود در ایلن حضلور بله دل هایشلان نفلوذ کنلد. هنلر 
مقلدس خوشلنوییس بله انسلان کملک می کنلد از حجلاب وجلود ملادی بگلذرد، تلا 
بتوانلد بله آن برکلیت کله در بطلن ’کلملة اهّلل‘ هنفتله اسلت دسلتریس یابلد و از جلام 

واقعیلت جهلان روحلاین قطلره ای چبشلد« )نصلر، 1374: 27(.
ملاک  بلرای  نقطله  دادن  قلرار  ناشلکفته،  رازهلای  مهم تریلن  از  یکلی  شلاید 
در  اسلت  خلارج  حلروف  از  خلود  کله  نقطله  باشلد.  خوشلنوییس  زیبایی شلنایس 
هویت خبلی بله حلروف و زیبلایی آن هلا نقلی اصلیل ایفلا می کنلد. بله مهلنی جهلت 
برخلی صاحب نظلران ایلن هنلر شلریف، نقطله را اصلل و اسلاس خلط دانسلته اند: 
»بلدان  کله اصلل خلط نقطله اسلت. هلرگاه دو نقطله یلا سله نقطله را بله هلم پیوسلیت 

کلرده« )منلی مقلی، 1359: 12(. از آن هرکلیس دخل هلا  خلط شلد، بعلد 
ایلن انکشلاف نیلز مهچلون سلایر ملوارد، بله گفتلۀ خوشنویسلان مبلدع، بله یکلی 
 امیراملؤمنلنی علیل علیه الّسلام بازمی گلردد کله در خلواب بلر 

ً
از منابلع قلدیس خصوصلا

آن هلا ظاهلر شلده و دسلتور الزم را ابلاغ منلوده اسلت.
هنلر خوشلنوییس چنلان جایگاهلی یافلت کله حلیت شلاعران علارف ایلراین بارهلا 
از  را  منظلور خلود  تلا  یافتنلد  اسلتعارایت  باطلین خلود  و  قللیب  ملدد مشلاهدات  بله 
وضلع ظاهلر بله معنلای باطلن کشلند. یب تردیلد ایلن  مهله عنایلت بله خلط بله سلبب 



سیزده

صورت جتریدی و نسلبت  قلیب هریک از هنرمندان خوشلنویس با حقیقت بوده که 
جلوه هلای نویلین را در کتابلت یلا قطعلات آن هلا برجلای گذاشلته اند .

تأثیلر خوشلنوییس بلر هنرمنلد و خماطلب اثلر مبحلیث اسلت کله  باید جداگانله برریس 
عمیلق شلود؛ املا اسلتقبال فلراوان خماطبلان خوشلنوییس تلا حلد شلیدایی، نشلان 
از تأثیلر حقیقلیت اسلت کله از طریلق ایلن هنلر منتقلل شلده اسلت. حدیلث شلریف 
»حسن اخلط لسان الید و هبجة الضمیر« )متیمی آمدی، 1366: 706( هم ناظر بر 
هنرمنلد و هلم خماطلب اثلر خوشلنوییس اسلت. للذت بصلری خماطب از جتیل حسلن 
خط اسلت و حسلن از صفات خداوند در مقام اسلم »حمسلن« اسلت و بدین معین 
اسلت کله کاتلب بلا سلیر در حسلن، درونلش روشلین می یابلد و ایلن روشلین کله حلق 
در آن متجلیل اسلت بله بیننلدۀ اثلر نیلز منتقلل شلده و باعلث شلعف و هبجلت روح 
او می شلود. از جهلت دیگلر هنرمنلد در ایلن مرتبله خماطلب را متذکلر بله یکلی از امسلاء 

خداونلد کلرده و او را ناخلودآگاه بله حیلرت و تسلبیح و شلکر پلروردگار وادار می کنلد.
ظهلور انلواع خطلوط، تناسلب هریلک از آن هلا را بلا معلاین و مفاهلم گوناگلوین کله 
در فرهنلگ دیلین ملورد نظلر بلوده فراهلم می آورد. آخرین جلوۀ خوشلنوییس که از نظر 
لطلف و زیبلایی به غایلت خلود رسلید، نسلتعلیق بلود کله تلا املروز نیلز ادامله یافته و هر 

روز عاقه منلدان بیشلتری پیلدا می کنلد.
سلبب  بله  مسلتقم  خلط  تصلور  زیلرا  اسلت؛  آن  بلودن  مسلتدیر  خلط،  ماهیلت 
حمدودیلت دیلد انسلان اسلت وگرنله مهلۀ خطلوط چله در فضلا یلا سلطح، بلر روی 
 
ً
ملدار کلروی در حرکت انلد. یکلی از خلواص دلنشلنی بلودن خلط فلاریس، خصوصلا
در شکسته  نسلتعلیق، تعللق بله شلش دانلگ مسلتدیر بلودن آن اسلت؛ زیلرا بیاین از 

جوهلر طبیعلت بلزرگ و وجلود خللیق انسلان اسلت.
»نسلتعلیق یلا ’علروس خطلوط اسلامی‘ وسلیله ای آرملاین بلرای نوشلنت متلون 
شلعری اسلت و درهم آمیلزی اشلعار نغلز و نلگارش ظریلف و لطیلف نسلتعلیق مهراه با 
حاشلیه های مزّیلن هنرمندانله، یب تردیلد یکلی از بزرگ تریلن دسلتاوردهای هنرمنلدان 



مسللمان اسلت. در اواخلر قلرن پانزدهلم میلادی، صفحه هایی با گفتارهلای زاهدانه 
مستطیل شلکل،  سلفینه های  انلدازۀ  بله  آملده،  نوشلته  نغلز  و  پربلار  رباعی هلای  یلا 
یعلین گلچنی هلایی از اشلعار بله خلط نسلتعلیق ظریلف و ریلز، بلاب طبلع مهلگان بود. 

بزرگ تریلن اسلتادان ایلن شلیوه اهلل شلرق ایران انلد« )شلیمل، 1368: 60(.
ایرانیان بیشلترین سلهم را در سلیر حتول خوشلنوییس در تاریخ اسلام داشلته اند . 
خیلل عظلم اسلتادان ایلراین در مسلیر تاریلخ خوشلنوییس و تأثیلر آن هلا بلر حتلوالت 
آن، املری آشلکار اسلت. بلا افتخلار می تلوان گفلت حضلور بانلوان خوشلنویس ایراین 
در عایل تریلن سلطح هنلری از دیربلاز تلا کنلون کله توانلایی خلود را در حتریلر خطلوط 
ترویلج  و  ظهلور  در  ایرانیلان  پیشلگامی  از  سلندی  گذارده انلد ،  منایلش  بله  گوناگلون 

هنرهلای اسلامی اسلت.
چند منونه از خطوط نسلخ سله بانوی هنرمند ایراین در عصر قاجار  -ام سللمه1، 
مرمی بانلو2، و خورشلید کاه3- )تصاویلر 1( بیانگلر امهیلت خوشلنوییس در ادوار قلدمی 
ایلران اسلت. البتله اگلر بله حتلوالت پلس از انقلاب شلکومهند اسلامی ایلران در 

چهارده

گلین خانــم از زنــان خوشــنویس. وی دختــر چهــارم فتحعلی شــاه قاجــار  1. ام ســلمه، قــرن ســیزدهم هجــری، 
گلین خانــم خوشنویســی را از اســتادان ایــن فــن از جملــه آقــا زین العابدیــن اصفهانــی و حــاج علــی  اســت... 
ــه  کتاب هــای دعــا و قــرآن ب ــا مهــارت تمــام می نوشــت. مجموعــۀ نفیســی از  گرفــت و خــط نســخ را ب ــا فرا آق
کتابخانــۀ ملــک در تهــران  گلســتان و  کاخ  کربــا و نجــف و نیــز در  خــط او در آســتان های مقــدس مشــهد و 
گلســتان بــوده  کاخ  کتابخانــۀ  کمیــل در  موجــود اســت؛ از جملــۀ آن هــا یــک جلــد قــرآن و یــک جلــد دعــای 

اســت )رجبــی، 1394: 43(.
کتابــت خفــی  2. مریــم نائینــی )1302 ق(، از زنــان خوشــنویس. قرآنــی وزیــری بــه خــط نســخ و رقــاع بــا 

یافتــه اســت. بــه »مریم بانــو« شــهرت  334(. وی  او موجــود اســت )رجبــی، 1394:  از  متوســط 
کتابت خفی متوسط با  3. خورشیدکاه )1307ق(، از زنان خوشنویس. از او قرآنی نیم ورقی با خط نسخ و 
رقـم »... خورشـیدکاه بنـت خانـه زاد بـن خالـه زاده علینقی بن حاج اسـماعیل، الملقـب بحکیم الممالک 
گلسـتان موجـود اسـت. وی ایـن قـرآن را بـه دسـتور ناصرالدین شـاه در سـال 1307 ق  کاخ  کتابخانـۀ  ...« در 

نوشـت )رجبی، 1394: 153(. 



عنایلت شلود، حضلور  از مجلله خوشلنوییس  اسلامی  هنرهلای  زمینه هلای  متاملی 
هزاران بانوی خوشلنویس در کنار سلایر خوشنویسلان و به موازات متامی جلوه های 
هنلری، پیونلد معنویلت نظلام اسلامی بلا ایلن هنرهلا و جتدیلد عهلد با حقایلق آن ها 

را گواهلی می دهلد.
املا در بلاب تألیلف رسلاالت خوشلنوییس، پلس از ظهلور خلط نسلتعلیق در ایلران 
بایلد گفلت کله به  سلبب زیبلایی و تنلوع و انعطلاف بیلش از حلد نسلتعلیق، ایلن نلوع 
از خوشلنوییس جایگاه ویژه ای یافت و رسلاالت بسلیاری دربارۀ قواعد شلکل گیری 
مفلردات و ترکیبلات آن نوشلته شلد. رسلاالت صراطالسـطور و مداداخلطـوط دو اثلر 
بسلیار اسلتثنایی در ایلن زمینه انلد کله هریلک بلا ویژگلی منحصربه فردشلان مرجعلی 
بلرای کتلب آینلده شلدند. هرچنلد اسلتادان بزرگلی مهچلون میرعملاد احلسلین از ایلن 
 صراطالسـطور اسلتفادۀ بسلیار منودنلد، شلرح و حاشلیۀ هریلک 

ً
رسلاالت، خصوصلا

از آن هلا بلا نگلرش جدیدتلر بلرای درک هرچله بیشلتر موازیلن نظلری یلا عملیل الزم به 
 در مبلادی اندیشلۀ ایلن رسلاالت کله مبنلای تفکلر متاملی 

ً
نظلر می رسلید؛ خصوصلا

هنرمنلدان ایلراین از مجلله خوشنویسلان اسلت مداقلۀ بیشلتری الزم بلود.
آچنله در ایلن کتلاب ملورد توجله بلوده، احیلای سلنت شلرح و حاشلیه به عنلوان 
یکلی از سلن شلریف حمققلان قلدمی اسلت. در ایلن کتلاب، برخلی ملوارد کله نیلاز بله 
شلرح و بسلط بیشلتر داشلته شلرح داده شلده و آرای دیگلری از نویسلنده اضافله 

گردیلده اسلت.
مهچنلنی بلرای جلوگیلری از اطاللۀ کام، در بسلیاری از ملوارد کله بله آموزش هلای 
خوشلنوییس -اعلم از مفلردات یلا ترکیبلات و مسلائل آن ها- بازمی گشلت و اسلتادان 
خلود  گوناگلون  کتلب  در  آن هلا  مبسلوط  شلرح  بله  حمتلرم  حمققلان  یلا  خوشلنویس 
 در برخلی ملوارد کله بیلان تکلراری آن هلا الزم بله 

ً
پرداخته انلد  صرف نظلر شلده و صرفلا

نظلر می رسلیده از آن منابلع درج گردیلده اسلت.
بلر خلود الزم ملی دامن از اسلتاد ارمجنلد جنلاب آقلای دکتلر حممدمهلدی هلرایت، بله 

پانزده



سلبب راهنمایی هلای علملی ایشلان تشلکر منلامی؛ مهچنلنی از جناب آقلای دکتر ایرج 
دادایش کله مشلّوق ملن در تألیلف ایلن کتلاب بودنلد و موجبلات حتقلق آن  را فراهلم 

آوردنلد، سپاسلگزاری کمن. 
از جناب آقای دکتر وحید یامنی پور، ریاسلت حمترم پژوهشلکده و آقای سیدحسلنی 
گلروه حمکلت هنلر و مهلکاران حمترمشلان کله چلاپ و نشلر کتلاب  شهرسلتاین، مدیلر 
دیلدگان  در  اوراق  ایلن  سلیاهی  اسلت  امیلد  می منلامی.  قلدرداین  منودنلد،  حمقلق  را 
کاملان مقبلول افتلد و نواقلص را بلا غملض علنی بلر نویسلنده ببخشلایند. بله گفتلۀ 

مشلهدی: سللطان عیل 
ایخوشآنانکهعیبپوشانندنهکهسرخیلعیبکوشانند
حقنگـــــــهدارعیبپوشــــانبادبالنـــــــیبوآلــــــــــــهاالجمـــــــاد

                       من اهّلل التوفیق
حممدعیلرجیبدواین
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