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در پایان این درس از شما انتظار می رود:
é معیار نقطه در خط نستعلیق را درک کنید.

é مفهوم دانگ قلم در خط نستعلیق را درک نمایید.
é انواع دانگ قلم در خط نستعلیق را بشناسید.

é تفاوت دانگ قلم در خط نستعلیق و خطوط دیگر را درک کنید.
é درک کنید که دانگ قلم چه تأثیری بر درست نویسی شما دارد.

   فکر کنید
آیا به زیبایی طبیعت دقت کرده اید؟ در درس های قبل و در بخش طراحی و نقاشی کتاب، مطالب جالبی دربارة نظم و 
زیبایی در طبیعت و الهام از طبیعت در آثار هنری تان آموختید و با کشف شگفتی های طبیعت، نسبت به خلقت خداوند 

بزرگ درک مناسبی پیدا کردید.
 برگ های درختانی که با تناسب و زیبایی به روی ساقه های درختان روییده اند و هرکدام به یک رنگ اند و تناسبی 
هستند. شکل گل ها، بافِت موجودات و رنگ در طبیعت، سرشار از داستان های آموزنده است. البته در زندگی شهری ما هم 
تا حدودی این زیبایی ها دیده می شود. جدول های کنار پیاده رو که با ذوق و سلیقه نقاشی شده اند؛ آجرچینی ساختمان ها، 
آپارتمان ها و مساجد با نظم و محاسبة جالبی چیده شده اند. همچنین ظرافِت چراغانی برخی پارک ها و نورپردازی های 

برخی مراسم ملی و مذهبی با حساسیت قابل توجهی انجام می پذیرد.

اشاره
سال درسی 96-95، دبیرخانه فرهنگ و هنر متوسطه اول در بیرجند، فراخواني كشوري منتشر نمود و در این فراخوان 

از دبیران رشته هنر دعوت به تالیف »یك درس آموزشي« همانند درس هاي كتاب فرهنگ وهنر نمود. این برنامة 
کشوری در جهت هم اندیشی معلمان هنر و آشنایی با نقطه نظرات و ایده های اموزشی منتشر گردید و همچنین 

توانست نمونه ای روشن از سختی ها و مشکالت تالیف و کمبود فضای فیزیکی در یک کتاب گردد.
الزم به توضیح آنکه در این مسابقة کشوری، هر استان مسئول نوشتن یك رشته شد و استان موظف گردید تا درسی را 
بر اساس آموزش خط نستعلیق طراحی و ارایه دهد. نوشتار پیش رو ایدة آموزشی دو نفر از معلمین فرهنگ وهنر استان 
قزوین با تمركز بر »آموزش نستعلیق )و مشكالت آموزشي آن(« است که اتفاقا حائز رتبه نخست گردید و هم اکنون در 
فصلنامة رشد هنر منتشر می گردد. بنابراین خوانندة گرامی در این چند صفحه یک درس »فرضی« از کتاب فرهنگ و 

هنر را مشاهده می نماید.

نقش نقطه و دانگ در

مجید كاظمي-  وحید نظام دوست 
دبیران  فرهنگ و هنر قزوین

طراحی درس آموزشی
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حال که دربارة تناسبات و زیبایی های اطرافمان گفت وگو کردیم، سؤال مهمی پیش می آید که آیا در خوشنویسی هم 
تناسب و نظم وجود دارد. چطور باید تشخیص دهیم نوشتة ما تناسب دارد؟ تناسبات در خط نستعلیق چگونه تعیین 

می شوند؟
 

وقتی یک خانه ساخته می شود، ارتفاع دیوارها و سقف و پنجره 
بر اساس معیاری مشخص طراحی و اجرا می گردد؛ یعنی اندازة 
دیوار هر چقدر شد، ارتفاع در و پنجره را نیز بر اساس همان 
معیار تعیین می کنند. کار خوشنویس مانند معمار بر اساس 
یک سری اصول است. اگر خوشنویس بخواهد خالقانه کار کند، 
می بایست اصول را نیز درک نماید و بر اساس اصول کلی، طرح 
خویش را ارائه کند. ولی آیا در خوشنویسی هم مانند معماری 
تناسبات داریم؟ یعنی حروف و کلمات با تناسبی خاص در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند؟ چگونه می توانیم تناسبات خوشنویسی 

را درک کنیم؟ تناسبات در خط نستعلیق چگونه اند؟
 

زیبایی و تناسب در زندگی شهری- آجرچینی برج های خرقاِن قزوینزیبایی و تناسب در زندگی طبیعی- ساقه و برگ درخت پرتقال در منطقة الموت
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  نقطه
  تناسبات در خوشنویسی بر اساس »نقطه« درک می شود. معیاِر نقطه را »ابن بواب« در قرن 
پنجم تعیین كرده است و هنوز هم مورد پذیرِش همگِی خوشنویسان قرار دارد. در واقع، از 
کشیدن زبانة قلم روی کاغذ شکل لوزی مانندی به وجود می آید که به آن نقطه می گویند. 
نقطه، مالک سنجِش اندازة حروف است. اگر »الف« سه نقطه نوشته شود، بر اساس نقطه ای 
نوشته می شود که قلم نی شما می نویسد. اگر قلم شما درشت باشد این نقطه بزرگ تر و اگر 

نقطه کوچک باشد، اندازة الف کوچک تر نوشته می شود.
همچنین، الزم است بدانید الف در خط نستعلیق سه نقطه است و در خط ُمَحقِّق- که پدر 
خطوط است هشت نقطه. بنابراین، تمامی حروف و کلمات در خوشنویسی، چه نستعلیق و چه 

خطوط دیگر، با آدابی خاص تعیین می شوند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
مجنون هراتی در شعری زیبا می گوید:

بدان ای در فنون َفضل، کامــل که خط از نقطه مأخوذ است و حاصل
چو دانستی که اصِل خط چه چیز است

ِبداند هر که او اهل تمیز است
که در خط، نقطه میزان است بی قیل 

چو اَندر شعر اَفاعیل و َتفاعیل
 

   دانگ
با توضیحات بخش قبلی، سؤال جالبی پیش می آید و آن اینکه آیا تناسبات در خوشنویسی فقط با نقطه سنجیده 

می شود؟
در جواب باید توضیح داد که تناسبات در خوشنویسی هم بر اساس نقطه و هم بر اساس اصطالحی به نام »دانگ« میزان 
می شوند؛ یعنی نقطه ها ارتفاع و طول حروف را تعیین می کنند ولی نازکی و پهنی خط و پیچ وخم های کلمات با دانگ 
مشخص می شود. به بیان ساده تر، دانِگ قلم، ضعف و قوت حروف را تعیین می کند. ضعف، قسمت های نازک حروف و 

قوت، قسمت های پهن و ضخیم حروف را می گویند.

قسمت هایی كه با قوت قلم نوشته شده
قسمت هایی كه با ضعف قلم نوشته شده
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 دانگ، کلمه ای باستانی در زباِن پهلوی و هم ریشة دانه است و در عربی به آن دانق می گویند. دانگ به معنی یک ششم 
یک خانه است و در کتاب »برهان قاطع« محمدحسین بن خلف تبریزی آمده است: »استادان ایرانی سنجش با دانگ را 

به میان آورده و درشتی و ریزی قلم، و قطعات خط را بدان سنجیده اند«.
به زبان ساده تر، اگر نقطه به شش قسمت مساوی تقسیم شود به هر قسمت یک دانگ گفته می شود و هر دانگ در 

بخشی از نگارش حروف و کلمات به کار می رود.

  تمرین کنید
 با موضوع دلخواه خود نقاشی کنید ولی این بار از قوانین خاصی برای نقاشی کردن استفاده کنید. با قلم خوشنویسی و 
با خطوط ضخیم )شش دانگ(، خطوط متوسط )نیم دانگ( و خطوط نازک )نوک قلم( تصویر دلخواه خویش را ترسیم 

کنید.

طراحی از طبیعت اثر ونسان ونگوک، نقاش هلندی، با استفاده از ضخامت های قلم های مختلف

  ميرعماد قزوینی       

زیبایی سبك میرعماد در 
ضعف های زیاد در قلم است

ضعف در سبك كلهر تقویت 
شده است

   محمدرضا كلهر         

  مقایسه ضعف و قوت حروف در خوشنویسی ميرعماد قزوینی و محمدرضا كلهر  

نوک قلمنیم قلمدو سوم قلمتمام قلم
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    تجربه های بیشتر
دانگ عالوه بر اینکه در خط نستعلیق بسیار به کار می رود معنی دیگری نیز دارد. دانگ مفهومی کلی است که برای 
سنجش اندازة زبانة قلم در خطوط مختلف به کار می رود. امیرخانی در کتاب »آداب الخط« اندازه گیری زبانة قلم را به 

ترتیب زیر تقسیم بندی و معادل تقریبی آن را به میلی متر و سانتی متر بیان کرده است:
 

     خودارزیابی
با قلمی که در دست دارید نام خود را بنویسید. نیازی نیست که حتمًا نستعلیق بنویسید! فقط نوشتة شما باید قانون 
داشته باشد؛ یعنی به طور مشخص بتوانید توضیح دهید که هر قسمت از نامتان با چه مقدار از دانگ قلم نوشته شده است.
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یک دانگ مشقی

دو تا دو و نیم میلی متر، براي سیاه 
مشق، قطعه نویسی و مشق

دو و نيم دانگ مشقی

سه تا سه و نیم میلی متر،
 براي مشق

چهار دانگ مشقی

چهار تا چهار و نیم میلی متر، 
براي قطعه نویسی

دو دانگ مشقی

دو تا دو و نیم میلی متر، براي سیاه 
مشق، قطعه نویسی و مشق

سه دانگ مشقی

سه و نیم تا چهار میلی متر، 
براي قطعه نویسی

پنج دانگ مشقی

چهار و نیم تا پنج میلی متر، 
براي قطعه نویسی

كتـــابت
از سه چهارم میلي متر تا یك و نیم میلي متر

خفــــی
از نیم میلی متر تا سه چهارم میلي متر

غبـــار
 از كوچك ترین اندازه تا نیم میلي متر

كتيبه
از دو سانتی متر به باال

جلي
 از شش میلي متر تا دو سانتی متر

قطعه یا مشقي
از دو میلي متر تا شش میلي متر

ســرفصلی
از یك و نیم میلي متر تا دو میلي متر


