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دیدهدملیلد ن

لت ؛تادر حیحدتر؛رادرب ؛طد بادآ حرش

صفدشد آ حرش.د هدکویشد باد رب ؛طد باد الخط.د صراط 

مقدقبعه،دحکیمهدیدیعتدنی؛.درحدیط:دآیدیثدآکتول،د1399.

آه
ّ
آقر

صراط الخط یاضصراط السطور )نامضمشهورضرسالۀضساطانضداا(ض

کهض لستض خوهنویساض رسالهضشایض مهمضتنینض لزض یکاض

وض تژ وریض عورۀض لولخنض خوهنویسض مشهدی،ض ساطانضدااض

تصنژفض 920قض سالض عرض 926ق(،ض )وفاتض صفویض لولیلض

کنعهضلست.ضلزضلینضرسالهضنسخهضلیضبهضقامضساطانضدااضموجوعض

لستضکهضعرضکتابخانۀضد وماضعولتا،ضبهضنامض»م.ضل.ضسالتژکوفض

هچدرین«ض)مج ودۀضعرن.ض454(ضعرضسنضپطنزبورگضنگهدلریض

مۀض
ّ
ماضهوع.ضنسخۀضمزبور،ضکهضپیشضتنضچاپضدکساضآنضباضمقد

مۀضکاستژگولضلستضوض
ّ
ـضکهضعرضولقعضتنج ۀضمقد کنیمضکشاورزض

کشاورزضبهضخولستضبژاناضتنج هضکنعهضلستض)بژانا،ض1363:ض

1399ض سالض عرض 2536(،ض )کشاورز:ض هدهضبوعض منتشنض 253(ضـض

بهضکوهشضدااضصفنیضآقضقاعهضوضحکژ هضهنیعتضنژاضتصحژحض

ساطانضدااض رسالۀض لزض تصحژحض لینض هدهضلست.ض منتشنض وض

مشهدیض»صنلطضللخط«ضنامضگذلریضهدهضلست.ضضهنحاضبنض

ضبهضقامضمحّ ددااضرجباضعولناض)رجباض
ً
رسالۀضمزبورضنژزضلخژنل

عولنا،ض1400(ضمنتشنضهدهضلست.

نظنضبهضجایگاهضضلینضرساله،ضکهضلزضمتونضتأثژنگذلرضعرضتاریخض

خوهنویساضلینلن،ضبهضوییهضقامضنستعاژقضلست،ضوضباضتوّجهضبهض

نضنکاتاضچندضعربارۀضتصحژحض
ّ
هیوۀضتصحژح،ضبهضنظنضماضرسدضتذک

یاعهدهض نوریضباهد.

لتد ؛تادضدوتتدودتوشدر حیحد

بهض متناضشنچهضهبژهضتنض بهض رلضرسیدنض متنض لزضتصحژحض منلعض

بهضتعبژنض یاض لصاا،ض متنض علنستهضلند.ض لصاا«ض »متنض

بهض 36(،ض 1395:ض )مایلضشنوی،ض لصل«ض »نسخۀض نسخهضهناسانض

»مسوعه«ض لساسض بنض کاتب،ض یاض کتابض نویسندۀض عستض

)عستنویسضلّولژۀضمتن(ضفنلشمضماضآمدهضلست.ضنسخۀضلصلضرلضلگنض

کاتباضغژنضلزضصاحبضمتنضکتابتضماضکنعه،ضباضتنعیدضتوّسطض

بنابنلین،ضلگنض باضمسوعهضمقاباهضماضهدهضلست.ض صاحبضمتنض

لست.ض کتابض لصلض نسخۀض آید،ض عستض بهض نسخهضلیض چنژنض

نسخهضلیضکهضلزضرسالۀضساطانضدااضمشهدیضعرضعستضلست،ض

ـضحدلقلضمصّححانضعرضصّحتضلنتسابض نسخۀضلصااضلستض

ف(ضکتابتضوضعرض
ّ
تنعیدضنکنعهضلندضضـضکهضتوّسطضصاحبضمتنض)مصن

ولقعضپاکنویسضهدهضلست.ضبنابنلین،ضعرضمورعضچنژنضنسخهضلیض

تصحژحضمتنضبنلیضرسیدنضبهضهبژهضتنینضصورتضبهضمتنضلصااض

 نورتضد ااضندلرع،ضزینلضمتنضلصااضرلضعرضلختژارضعلریم.ض

کاریضکهضعرضمورعضلینضرسالهض نورتضعلرع،ضللبتهضلگنضبهضلینض

نتژجهضبنسیمضکهضتنهاضمتنضوضآخنینضمتنضکتابتضهدهضبهضعستض

فضرسالهضلست،ضبازنویساضمتنضبهضرسمضللخطضلمنوزیضوض
ّ
مصن

هنحضلبژاتضعینفهمضوضنکاتضتخّصصاضآنضلست،ضکهضمصّححانض

ضتولنضلنجامضعلعهضلند.
ّ
عرضحد

آق؛ بهد ؛دنسخهده؛شدآتأ د

باض مقاباهض مولرع،ض بیشضتنض عرض متن،ض تصحژحض عرض باضتنعیدض

مبنایضروشضتصحژحضعرست،ض بنض للبتهض ن،ض
ّ
متأخ نسخهضشایض

لمنیض نوریضلست؛ضلماضعرضمورعضلینضمتنضوییه،ضباضتوّجهض

فضرلضعرضلختژارضعلریم،ضبهضنظنض
ّ
بهضلینضکهضنسخۀضپاکنویسضمؤل

تصحژحض عرض حالض شنض عرض ندلهتهضلست.ض ماضرسدض نورتض

نسخهضشایض باض لستداللض چندض پایۀض بنض لصااض متنض حا ن،ض

نضمقاباهضهدهضلست:ض
ّ
متأخ

)صفنیض لصل«ض نسخۀض »عرستضخولناض لّولض لستداللض ●ض
لزض بهنهضگژنیض باض ساضوضسه(ض 1399:ض آقضقاعه-هنیعتضنژا،ض

د بیدض؛ده؛یمادنژیل

پیوششکدۀضفنشنگضلسالمضوضلینلن،ضعلنشگاهضههژدضباشننضکنمان
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

نضلست.
ّ
نسخهضشایضمتأخ

بنلیض بعدیض رسالهضشایض بنض تکژهض لّول:ض لستداللض مورعض عرض

عرستضخولناضوضل افهضکنعنضبهضمتنضرسالهضبنضپایۀضرسالهضشایض

لختژارض عرض رلض فض
ّ
ضمصن

ّ
بهضخط کهضرسالهض ـضعرضحالاض نض

ّ
متأخ

کهض مولرعیض عرض مگنض لست؛ض لمانتض قولددض خالفض علریمضضـض

غاطضفاحشضبهضمتنضلصااضرلهضپژدلضکنعهضلست،ضضکهضللبتهضبایدض

تصحژحض عرض هوع.ض لصالحض تو ژح،ض   نض متنض هنحض عرض

صورتض نض
ّ
متأخ متونض پایۀض بنض کهض تغژژنلتض بنخاض حا ن،ض

گنفتهضبهضنظنضناعرستضلست.ضبهضچندضمثالضتوّجهضکنژد:

دنولنضبخشضعوم،ض»عرضنعتضمحّ دضصااضهللاضداژهضوضآلهضوض 1.ض

سام«ض)ص3(ضلست،ضکهضبنضپایۀضنسخۀضلضلنتخابضهدهضلستض

عرض علهتهضباهد.ض تطابقض لصااض متنض باض نیستژمض مط ئنض وض

فنضض قطعاض رلض خوعض لستنباطضشایض ن اضتولنژمض تصحژحض

کنژمضوضولرعضمتنضکنژم.

بیتض11/2ض)ص4(ضبهضمتنضرسالهضلفزوعهضهدهضلست،ضعرض 2.ض

ضوجوعضلینضبیتض
ً
حالاضکهضعرضمتنضلصااضنیستضوضلساسا

شژچضگنشاضلزضمتنضن اضگشاید.

جایگزیناضولژۀض»بشوب«ضبهضجایض»بشوی«ضعرضبیتضض92ض 3.ض

)ص9(:

ــوب ــمضک ــغضمحک ــهضص  ــکضعوضروزشضب ی

بشوی ــنعض گـ وض ــارض ــب غ لزض رلض ــهض ــان خ

مصّححانضلستفاعهضلزضولژۀض»بشوی«ضرلضعرضقافژۀضمصنلعضعومض

بنضلثنضلغزشضقامضساطانضدااضعلنستهضوض بطض»بشوب«ضرل،ض

علنستهضلند.ضتو ژحض آمده،ضصحژحض نض
ّ
متأخ عرضنسخهضشایض کهض

لینضکهضعرضرسالهضشایضمنظومضعرضقالبضمثنویضباضمو وداتض

ا،ضگاشاضلستفاعهضلزضقافژۀضناش اشنگ،ضبهض نورتضکاربنعض
ّ
فن

بوعهضلست.ض لجتنابضناپذینض ا،ض
ّ
فن وض تخّصصاض لصطالحاتض

ن ونهضشایضفنلولنضلزضلینضلجبارضوجوعضعلرع:

ثاــثضلســتضوضمحقــقضلســتضوضتوقژــع

تعاژق وض نــســخض وض رقـــاعض وض ــانض ــح ری

)مایلضشنوی،1372:ض214(

بهضنظنضماضرسدضلستفاعهضلزضولژۀض»بشوب«ضعرضلینضمو ع،ضکهض

فضزعوعنضوضپاکضکنعنضیاضهستنضگنعضوضغبارض
ّ
منظورضمصن

نظنض ض
ّ
متضاع یض

ّ
حد تاض باکهض ناعرستض نهضتنهاض بوعهضلست،ض

بهضمعناض»آمژختن«ض باهد(ض )لگنضفعلض فضلست.ض»هوب«ض
ّ
مصن

ف،ض
ّ
لستض)عشخدل،ض1377:ضذیلضمدخل(ضوضتناسباضباضمنظورضمصن

یعناضپاکضکنعنضوضزعوعن،ضندلرع.ضلینضخطاضبهضتصحژحضمتنض

ک الضللدینض سیّدض بهضتصحژحض هنر،ض گلستان  عرض رسالهض

حاجضسیّدجولعیضنژزضرلهضیافتهضلستض)منشاضق ا،ض1400:ض136(.ض

نسخهضشایض باض مقاباهض علنستنض موّجهض بنلیض عومض لستداللض ●ض
ض»ضبنخاضلزضلختالفض بطضشاض

ً
نضلینضلستضکهضلحت اال

ّ
متأخ

حاصلضتصّنفاتضبعدیضخوعضسنلیندهضعرضمتنضبوعهضباهد«ض

ضلینض
ً
)صفنیضآقضقاعه-هنیعتضنژا،ض1399:ضساضوضسه(ضوضلحت اال

نضمنعکسضهدهضباهد.ض
ّ
تصّنفاتضعرضنسخهضشایضمتأخ

منگض وض متنض تصنژفض بژنض فاصاۀض عوم:ض لستداللض مورعض عرض

لینض عرض لستض بعژدض لینضکهض لست.ض  نض سالض 6ض نویسندهض

گولهض شژچض گنفتهضباهد،ض صورتض متنض عرض تصّنفاض فاصاهض

عستض عرض فض
ّ
مصن توّسطض متنض عرض تصّنفض بنض نژزض متقناض

عیباچۀض تصّنفاتض ش ژنض بهض لدتقاعض پایۀض بنض ض
ً
لحت اال نیست.ض

بهضزمانض رزعیکضتنینضنسخهض وض عرضنسخۀضلصااض منثور،ضکهض

ق ا،ض )منشاض هنر  گلستان  عرض رسالهض متنض یعناض تصنژف،ض

1400:ض130(ضنژزضنژامده،ضبهضمتنضل افهضهدهضلست.ض

ن،ضعستنساض
ّ
لستداللضعیگنضبنلیضمقاباهضباضنسخهضشایضمتأخ ●ض

بهضض»ن ونهضلیضلزضتصّنفاتضعیگنلن«ض)ش انجا(ضلست.ض

عرضمورعضلستداللضآخن:ضعرضلینضمورع،ضکهضبددتاضبنضخالفض

ضشدفضلزض
ً
جنیانضتصحژحضلست،ضبایدضتوّجهضکنعضکهضلساسا

متنض کهض زماناض بهضوییهض لست،ض تصّنفاتض زعوعنض تصحژحض

عرض کتابتض عرض تض
ّ
عق وض پاکژزگاض لینض بهض رلض لصااضرسالهضلیض

لختالفض  بطض ماضرسدض نظنض بهض بنابنلین،ض علریم.ض لختژارض

نسخهضشاضباریضغژن نوریضبنضمتنضلست.ض

لت ؛تادرغییددن؛مدتر؛ره

مصّححانضنامضرسالهضرل،ضبهضتأّساضلزضمژندااضشنوی،ض»صنلطض

کهض عرضصورتاض 90(،ض )مایلضشنوی،1372:ض علنستهضلندض للخط«ض

مشهورض للسطور«ض »صنلطض بهض منابعض د دۀض عرض رسالهض لینض

لزض بنخاض عرض بارض نخستژنض رسالهض لینض ض
ً
لحت اال لست.ض

للسطور«ض »صنلطض لح دض قا اض هنر  گلستان  نسخهضشایض

مشهدیض لینضکهضساطانضدااض بهض توّجهض باض نامژدهضهدهضلست.ض

خوعضناماضبنلیضرسالهضتعژژنضنکنعهضلست،ضبهتنضبوعضش انضنامض



117

نقد و
بررسی

ش
حر
 
دآ
ا
 ب
طد
 ؛
رب
اد
ر؛ر

دت
ح
حی
 
در
تا
ت ؛
دل
نا
 
لد

لی
دم
ه
ید

یلع
اضر

ه 
شا
 اض

ژن
دا

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

باضض وضرسالهض ماضماندض باقاض للسطور«ض مشهورضرسالهض»صنلطض

نسخهضبنگنعلنض چاپض عرض ن اضهد.ض معّنفاض جدیدیض نامض

رساله،ضعرضپاورقاض)کشاورز،ض2536:ض7(ضبهضشنضعوضنامض»صنلطض

للسطور«ضوض»صنلطضللخط«ضلهارهضهدهضلست،ضلماضکشاورزض

بنض رلض خوهنویسا«ض عرض مشهدیض ساطانضدااض نام»رسالۀض

و   
ّ
تذکرۀ خط عرض مژنزلضحبیبض گذلهتهضلست.ض چاپضخوعض

طان لزضلینضرسالهضباضدنولنض»منظومۀضخط«ضیاعضماضکندض
ّ
خطا

)لصفهانا،ض1369:ض128(.ضلماضلگنضبهضمتنضرسالهضرجوعضکنژم،ض

بهتنینضنامضبنلیضلینضرسالهض»هنحضآعلبضخط«ضلست،ضناماض

کهضعرضرسالهض)بیتض269،ضص23(ضآمدهضلست.

کــم زض وض بیــشض زض خــطض آعلبض هــنحض

ــم ــنضرســالــهضرق لیـ ــنضعرض ــنعمضآخـ ــ ک

لت ؛تادیدهدبد ادی ی؛تدودیص الح؛ت

ض عرضبیتض100ض)ص10(:ـ

مــدلر عریــغض لوض لزض بــازوض زورض

بژگار کــــنعهضلیض ــهض ک ــاضعلنض ــ م ــهض ن ورض

مصّححانضپیشنهاعضجایگزیناض»پژکار«ضبهضجایض»بژگار«ضرلض

لیشانض پیشنهاعض لینضکهض تو ژحض علعهضلند.ض عومض مصنعض عرض

عرض ـضکهض »بژگار«ض لزض منظورض ندلرع.ض بیتض معناض بهض لرتباطاض

 بطض »بژکار«ض زمانض رسمضللخطاض قولددض لساسض بنض رسالهض

هدهضلستضـضعرضلینضبیتضکارضبژهوعهض)=ضبژگاری(ضلست:ضضیگدد

رم؛آاد نکنا،د یرتف؛لهد زوتد ؛زوشد ولد یزد الزمد ینریزاد  هد

»پژکار«ض بنابنلینض یرت.ض بژگاری(د )مانندض زحم؛تد یحولهد

نیست. مناسباض جایگزینض

ض وجهضتس ژۀضنسخضتعاژق:ـ

عقژــق ذشــنض زض لوض فنمــوعهض و ــعض

تعاژق خـــطض لزض وض ــســخض ن خـــطض لزض

ص14(،ض )144،ض مشهدیض ساطانضدااض بیِتض ش ژنض لساسض بنض

لزض خطض لینض آمدنض پدیدض رلض نستعاژقض تس ژۀض وجهض ض
ً
مع وال

تنکژبضخطضنسخضوضتعاژقضعلنستهضلند.ضوجهضتس ژۀضعیگنضلینض

تعاژقض ضنستعاژقضعرضولقعضنسخضکنندۀض
ّ
آنضلستضکهضخط خطض

لست،ضبهضش ژنضمناسبتضآنضرلض»نسخضتعاژق«ضنامضنهاعهضلند.ضلزض

آنضجاضکهضهبهاتاضعرضمورعضلینضوجهضتس ژهضوجوعضعلرع،ضبهتنض

وض تس ژهض وجهض خصوصض عرض هبهاتض بهض مصّححانض بوعض

ش چنژنضجایگاهضمژندااضنژنیزیضلهارهضماضکنعند.

وضلماضعرضبارۀضوجهضتس ژه،ضضلینضخطضلزضآنضجهتضنسخضتعاژقض

نامضگنفتهضلستضکهضنوداضلزضنسخضلست.ضبهضتعبژنضعیگن،ضعرض

ضنسخضپدیدضآمدهضوضهکااض
ّ
ضجدیدضلزضتحّولضعرضخط

ّ
ولقعضخط

قضوضعرضتعاژقضنوهتهضماضهوع.ض
ّ
لزضنسخضلستضکهضبهضحالتضمعا

خطض عرض حالتاض توصژفض بهضتعبژنیض وض آویزلنض یعناض تعاژقض

خارجض لفقاض ض
ّ
خط لزض ض حنوف،ض ساختارض کنساض کهض لستض

ماضهوعضوضبنضمبنایضمنحناضهکلضماضگژنع.ضتو ژحضرلیتضنژزض

 WRIGHT,(عربارۀضوجهضتس ژۀضنستعاژقضبنضش ژنضمبناضلستض

ضنستعاژقضرلضبایدضعرض
ّ
254-2/231 :2013(.ضن ونهضشایضلّولژۀضخط

منلکزیض وضحتاض بغدلعض وض 1(ض تصوینض نک.ض )Ibid: 246؛ض هینلزض

نک.ض 50؛ض )شاه اضریلع،1392:ض نض
ّ
آلضمظف عورۀض کنمانض مانندض

تصوین2(ضجستضوجوضکنع.ضباضتنعیدضمنلحلضتکاملضلینضخطض

وضکسبضشویّتضمستقلضعرضتبنیزضرخضعلعهضلست.ض

نکتهض لّولژنض کنژم،ض توّجهض لّولژهض نستعاژقض بهضساختارض لگنض

هکلضبنخاضحنوفضوضکنساضخطضلستضکهضبهضنسخضهباشتض

مۀضنسخهضهناساضکتابض
ّ
فنلولنضعلرع،ضکهضهولشدضآنضرلضعرضمقد

سه مثنوی خواجوی کرمانی چاپضفنشنگستانضشننضعرضسالض

ماض کهض تعاژقاض ض
ّ
خط لینضکهض مهمضتنض نکتۀض آورعهضلم.ض 1394ض

ماضهناسیمضنژزضعرضش ژنضعورلنضعرضحالضهکلضگژنیضوضتکاملض

ضتوقژع.ضن ونهضشایضموجوعض
ّ
لستضوضللبتهضبنضمبنایضساختارضخط

ضآنضشاضرلضتعاژقضماضنامژمضچندلنض
ّ
ضخط

ً
لزضنسخهضشایاضکهضمع وال

متنوعضشستندضکهضبایدضتقسیمضبندیضعقژقضتنیضلزضآنضشاضبهضد لض

لست.ض ق نیض ششتمض قننض لزض تعاژقض ض
ّ
مستقل حژاتض لماض آید،ض

ضعرضپیوششضشاضبهضلینضنکتهضتوّجهضنشدهضلستضکهضلینض
ً
مع وال

سابقۀض شنچندض شستند.ض تکاملض حالض عرض ش زمانض خط،ض عوض

پژدلیشضتعاژقضرلضبهضقننضشایضهشمضوضشفتمضماضرسانند،ضلماض

مشابهض آنض حنکاتض لزض بنخاض کهض تعاژقض لزض دژناض هولشدض

نستعاژقضلستضمنبوطضبهضش ژنضعورلنضلستضوضخولجهضتاجض

سا انا،ضدبدللحاضوضخولجهضلختژارضضکهضلزضول عانضتعاژقض

ه نعهضماضهوند،ضعرضقننضشایضششتمضوضنهمضماضزیستهضلند.

ض بیتض203ض)صض18(:ـ

لولیســـت عرلزض کافهـــاض للـــفض

لست ــاض ت چــوض وض ــاض ب چــوض کافهاض ــنض آخ
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عرضهنحضهکلضکافضآورعهضلند:ض»لولضکافضلگنضکشیدهضباهدض

لینضمو عض عرض لزضصفتضکشیدهض لستفاعهض لماض بهتنضلست«،ض

حنفض مانندض کهض کاف،ض لّولض حنکتض بنلیض نیست.ض عرستض

زینلض هوع؛ض لستفاعهض بایدض باندض یاض عرلزض صفتض لست،ض للفض

یاض باندتنض نقطهض یکض لماض للف،ض مانندض کافض لّولض حنکتض

)تصوین3(.ض لستض عرلزتنض آمده،ض رسالهض عرض کهض ش انضطورض

فضعرضبخشضعیگنیضنژزضآورعهضلستضکهض»شستضللفض
ّ
مصن

لزضصفتض وض 184،ضص17(،ض )بیتض عرلز«ض وض وضکافضخنعض باض

کنعهضلست:ض لستفاعهض لتض
ّ
مد یاض تختض حنوفض بنلیض کشیدهض

»مدضسینضکشیدهضوضسنضدژن«ض)بیتض185،ضص17(.

ض عربارۀضسنضدژنضفّمضلالسدضوضفّمضللثعبانـ

کهض آورعهضلندض 210ض تاض 206ض لبژاتض تو ژحض عرض مصّححانض

»منظورضساطانعااضلزضلینضلبژاتضمبهمضلست.ضماضتولنضآنضرلض

بهضعوضصورتض بهضطورضکااض تفسینضکنعضکهضسنضدژنض چنژنض

صاعیضوضنعااضنوهتهضماضهوعضوضشنضکدلمضلزضلینضعوضنوع،ض

نوهتهض فمضللثعبانض وض فمضلالسدض هکلض عوض بهض ماضتولنندض خوعض

هوند«ض)صفنیضآقضقاعه-ضهنیعتضنژا،ض1399:ض58(.ضعرضلعلمهضبهض

لینض لزض لهارهضکنعهضلندضکهض»ساطانعااض مژنورسکاضشمض نظنض

تعابژنض)فمضلالسد(ضعرضتشبژهضبهضعشانضهینضوضفمضللثعبانض)عرض

تشبژهضبهضعشانضلژعشا(ضبنلیضفهمضبهتنضوضلرلئۀضتصوینیضلزض

لستفاعهض صاعی(ض وض )نعااض دژنض سنض صورتض عوض لینض

کنعهضلست«ض)ش انضجا(.

علریم،ض لصطالحض عوض لینض لزض کهض هناختاض بهض توّجهض باض

لینض تو ژحض رفتهضلند.ض خطاض بهض مژنورسکاض وض مصّححانض

ع،ضلزضج اهضکشف الحروف 
ّ
لصطالحاتضعرضرسالهضشایضمتعد

هوهتنی،ضمحاسن الکتاب طژبا،ضآداب المشق مجنونضشنویض

مانندض لهارهضکنعهضلند،ض آنضشاض بهض وضرساالتاضکهضمصّححانضشمض

ۀ 
ّ
ست خطوط  قواعد  و  اصول  وض بخاریض الخطوط  فواید 

یعناض دژن،ض سنض هکلض عوض لزض منظورض آمدهضلست.ض ضسبزولریض

»فّمضلالسدی«ضوض»فّمضللثعبانا«ضلینضلستضکهضشنضگاهضدژنض

ماضهوعض وصلض صعوعض بهض صل(ض
ّ
مت هکلض )بهض للفض لزض ضبعدض

فمّضضلالسدیضلستض)تصوین4(.ضوضشنضگاهضدژنضبعدضلزضللفض)بهض

صل(ضبهضصعوعضوصلضنشوعضوضبهضحنکاتضرزولاضوصلض
ّ
هکلضمت

هوع،ضفّمضضللثعباناضلستض)تصوینض5(.ض

ضلالسد«ضآمدهضلستض)طژبا،ض
ّ
فّمضلالسدضعرضرسالۀضطژّباض»فک

بناضبهضتعاژمضمجنونضشنویض»فّمضلالسدضوضفّمض 1434ق:ض6/ضأ(.ض

للثعبانضعرضلبتدلضنوهتهضن اضهوند.ضفّمضللثعبانضگاشاضعرضوسطضوض

گاشاضشمضعرضآخنضنوهتهضماضهوع«ض)مایلضشنوی،1372:ض230(.ض

علهتهضلستض کاربنعض شمض نستعاژقض عرض دژنض سنض نوعض عوض لینض

)تصوینشایض6ضو7(.ضلهارۀضساطانضدااضبهضش ژنضنوعضکاربنعضلستض

کهضخوعضنژزضلینضفنمضرلضبهضکارضگنفتهضلست.

***
بهض بازنویساض باض باضتنعیدضچاپضرسالۀضساطانضدااضمشهدیض

ضجدیدضوضهنحضنکاتضعینفهمضآن،ضمتضّ نضفولیدض
ّ
رسمضللخط

لشلضتحقژقضسپاسضگزلرض بابتضش ۀض لینض لزض بسیارضلستضوض

مصّححضوناهنضمحتنمضشستند.ض

لتد ؛تهدیدهدتر؛رهد هدقبمدآحّمر بادتجبا

وضلماضعربارۀضهنحضرسالۀضصراط السطور بهضقامضلستاعضمحتنمض

بنرساض لست.ض  نوریض نکتهض چندض بهض لهارهض رجباض عکتنض

ولرمض لمژد کهض ماضطابدض عیگنض فنصتاض مزبورض هنحض عقژقض

بهضزوعیضفنلشمضگنعع.

نکتۀضلّولضلینضکهضهارحضرسالهضرلضمتناضدنفاناضفنضضکنعهض

تضگنلیان،ضشننیضقدساض
ّ
وضخوهنویساضرلضنژزضبهضتأّساضلزضسن

علنستهضلست،ضلزضلینضروضبیشضتنینضشّ تضخوعضرلضصنفضهنحض

لینضرسالهض عرض باضتنعیدض لصطالحاتضدنفاناضکنعهضلستضکهض

فنعضبنضلصلضمو وعضلست؛ضزینلضرسالهضمتناضتعاژ اضبنلیض

آموزشضخوهنویساضلست.ضللبتهضبهضرسمضمعهوعضزمانۀضتألژف،ضض

عیگن،ض رساالتض وض متونض لزض بسیاریض مانندض رساله،ض ماتض
ّ
مقد

حاویضنکاتضدنفاناضوضلدتقاعیضلست.ضلینضعرضحالاضلستض

ضمانندضتصحژحض
ً
ـضعقژقا اضعرضرسالهض

ّ
کهضهنحضنکاتضغامضضفن

مورعضبنرساضعرضصفحاتضپیشینضضـضضعرضبژانضتعاژ اتضش چنانض

نگاهض بدونض هارح،ض لینضکهض عیگنض نکتۀض ماندهضلست.ض مکتومض

وض بنعهضلستض بهضهنحض لستفاعه،ضعستض مورعض متنض بهض لنتقاعیض

ن،ضبنخاضلنتساباتض
ّ
ضباضلدتناضبهضبنخاضپیوششضشایضمتأخ

ً
لصوال

ناعرستضرلضنژزضبهضمتنضرلهضعلعهضلست.ضلزضج اهضلنتصابضرسالۀض

ضناعرستض
ً
باباهاهضبهضمژند اعض)رجبا،ض1400:ض71(ضوضهنحضلحت اال

بنخاضتصاوینتعژژنضکننده،ضلزضج اهضتصاوینضصفحاتض167ض

نسخۀض لزض 170ض صفحۀض تصوینض مثال،ض بنلیض کتاب.ض 170ض تاض
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ضمژندااضشنویضلستض
ّ
روضة االنوار، کتابتض927ق،ضبهضخط

)خولجویضکنمانا،ض1399(.

آن؛ ع

ض بژانـا،ضمهـدیض)1363(.ضاحـوال و آثـار خوشنویسـان.ضتهنلن:ضـ

لنتشارلتضدا ا.

ض ضـ
ّ
بـهضخـط اربعیـن جامـی.ض جامـا،ضدبدللنح ـانض)1389(.ض

ساطانضدااضمشهدی.ضمشهد:ضخانۀضپیوشش.

ض رجبـاضعولنـا،ضمحّ دداـاض)1400(.ضمشـق خوبـان )هـنحضوضـ

حاهـیهضبـنضرسـالهضشـایضصـنلطضللسـطورضسـاطانضداـاضوض

مدلعللخطـوطضمژندااضشـنوی(.ضتهنلن:ضپیوششـکدۀضفنشنگضوض

شننضلسالما.

ض خولجـویضکنمانا،ضضمح ـوعضبنضداـاض)1398(.ضروضة االنوار.ضـ

ضمژنداـاضشـنوی.ضنسخهضهناسـاضداژن اضشاهـ اضریلع.ض
ّ
بهضخـط

تهنلن:ضفنشنگستانضشنن.

ض بهضکوهشضدااضـ الخط.ض صراط  ساطانضدااضمشهدیض)1399(.ض

صفنیضآقضقاعه،ضحکژ هضهنیعتضنژا.ضتهنلن:ضمژنلثضمکتوب.

ض سـاطانضدااضمشـهدیض)2536(.ضصـراط السـطور.ضبهضکوهـشضـ

کنیمضکشاورز.ضتهنلن:ضپژام.

ض للطژبـا،ضمحّ ـدضبـنضللحسـنض)1434(.ضجامـع محاسـن کتابة ـ

الکتاب.ضبهضتصحژحضدبدللعزیزضلل انع.ضریاض.ض

ض مه(ـ
ّ
کشاورز،ضکنیمض)2536(ض← ساطانضداا،ض2536ض)مقد

ض مایـلضشـنوی،ضنجژبض)1372(.ضکتاب آرایی در تمدن اسـامی.ضـ

مشهد:ضبنژاعضپیوششضشایضلسالماضآستانضقدسضر وی.

ض منشاضق ا،ضلح دضبنضحسینض)1400(.ضگلستان هنر.ضتصحژحضـ

سیّدضک الضحاجضسیّدجولعی.ضتهنلن:ضفنشنگستانضشنن.

شـاهکارهای هنـری در آسـتان قـدس، منتخـب قطعـات  ـ

نسـتعلیقض)1391(.ضمؤسسـۀضآفنینشـهایضشننیضآسـتانضقدس.ض

مشهد:ضآستانضقدسضر وی.

ض شاهـ اضریلع،ضداژن ـاض)1393(.ضسبک شناسـی خوشنویسـی ـ

قاجـار.ضتهـنلن:ضفنشنگسـتانضشنـن-ضعلنشـگاهضهـهژدضباشنـنض

کنمان.

ض اطان.ضـ
ّ
لصفهانـا،ضمژـنزلضحبیـبض)1369(.ضتذکـرۀ خـط و خط

تنج ۀضرحژمضچاوشضلکبنی.ضتهنلن:ضکتابخانۀضمستوفا.

ض عشخدل،ضدااضلکبنض)1376(.ضلغت نامه.ضتهنلن:ضعلنشگاهضتهنلن.ـ

ض ه«.ضـ
ّ
سـبزولری،ضفتـحضهللاض)1372(.ض»لصـولضوقولدـدضخطوطضسـت

ن اسـامی.ضمشـهد:ض
ّ
عر:ضمایـلضشـنوی.ضكتاب آرایـی در تمـد

آستانضقدسضر وی.ضص141-105.

ض للحـنوف«.ضـ »کشـفض )1390(.ض دنایـتضهللاض هوهـتنی،ض

مقـاالت  مجموعـۀ  عر:ض هـکنللاها.ض لحسـانضهللاض بهضتصحژـحض

همایـش بین المللی مکتب شـیراز.ضتهـنلن،ضفنشنگسـتانضشنن.ض

ص171-155.

- WRIGHT, Elaine (2013). The Look of the Book. Univer-
sity of Washington Press. 
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اضروسیه،ضسنضپطنزبورگ،ضع
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ّ
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