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چكيده
دســت، با هدايت قلم بر کاغذ ابزاري مهم در نوشــتار و خوشنويسي است. با توجه به موقعيت متقابل دو 
دست و تفاوت هاي راست دستي و چپ دستي، مي توان از وجود و چگونگي رابطة دوسويه يا تک سويه ميان 
ويژگي هاي حرکتي در دست برتري و خط پرسيد. آنچه اين پرسش را برجسته تر مي سازد معدود نظرات 
پراکنده  و ناهمخواني است که به نحوي از مسائل چپ دستان در خط و خوشنويسي حکايت دارد و باورهاي 
مختلفي را دربارة تناسب جهت نوشتاري و دست برتري بيان مي کند. ازاين جهت، مقالة حاضر به بررسي 
ويژگي هاي حرکتي در دســت برتري و خط نستعليق و تناسب ميان آن ها مي پردازد و براي اين منظور دو 
اصطالح حرکت شناســي خط و حرکت شناسي دست برتري را مطرح مي کند. در حرکت شناسي نستعليق، 
حرکت خط در جهات مستقيم (افقي، عمود، مايل) و منحني بررسي مي شود. حرکت شناسي دست برتري 
نيز راستا و جهت ترسيم خطوط مستقيم (افقي، عمود، مايل) و منحني را در ميان راست دستان و چپ دستان 
مي آزمايد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهند که عادات نوشتاري در ميان راست دستان و چپ دستان، 
تأثير چنداني در انتخاب جهت و راستاي ترسيم خط ندارند. ازطرفي، نتايج حرکت شناسي راست برتري و خط 
نستعليق هم سو هستند، به نحوي که راستا و جهات غالب در نستعليق با راستا و جهات غالب در ترسيم خط 
ميان راست دستان هماهنگ است. اين مقاله از نوع توصيفي -   تحليلي است و داده  هاي آن به صورت کتابخانه اي 

و ميداني گردآمده  است.
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مقدمه
قلم، مرکب، کاغذ و ديگر «اسباب کتابت» در آداب نامه هاي 
مشق عوامل ظاهري در تحرير و کتابت اند. دست نيز ابزاري 
است که مقدم بر اين اسباب و همراه با آن ها در نوشتن 
مؤثر است و نقش آن در ويژگي هاي خط شايستة توجه 
است. اهميت اين موضوع زماني که دست راست و چپ، 
در موقعيت متقابل، براي نوشتن به کار آيند دوچندان خواهد 
تذکره ها و رساالت خوشنويسي بعضًا مي توان  بود. در 
اشاره هايي کوتاه و گذرا دربارة خوشنويساني يافت که با 
دو دست نوشته اند، اما در اين متون، دست در نقش ابزاري 
مؤثر و دست راست و چپ، به منزلة دو ابزار متفاوت، هيچ گاه 
مطرح نبوده اند. در جامعة خوشنويسي معاصر نيز کمتر 
خوشنويس طراز اول و مطرحي از ميان چپ دستان شناخته 
شده است. البته اين تعداد اندک هم بيشتر در خطوطي چون 
شکسته و نسخ فعاليت دارند تا نستعليق، که برخي آن را 
آن  حساسيت  و  دانسته اند  اسالمي  خطوط  دشوارتريِن 
به حّدي است که کمترين تغييرات در قواعد کلي و جزئي، 
تفاوت هاي بارز و چشمگيري در مفردات و ترکيبات ايجاد 
مي کند. از سوي ديگر، در آموزش خط و خوشنويسي به 
مشکالت  و  دشواري  به  گاه  هنرجويان،  و  دانش آموزان 
چپ دستان در نوشتن اشاره شده است. از اين نظر، برخي 
دربارة تناسب جهت نوشتاري خط با ويژگي راست دستي 
يا چپ دستي نظر داده  اند؛ اما اين نظرات، نامستند و داراي 
حرکتي  ويژگي هاي  شناخت  بااين حساب،  اختالف اند. 
خوشنويسي فارسي و دست برتري از اهداف مقالة حاضر 
محسوب مي شود و اين پرسش در آن مطرح مي شود که 
ويژگي هاي حرکتي خوشنويسي فارسي، از لحاظ راستا و 
جهت، با کدام يک از ويژگي هاي راست دستي يا چپ دستي 

هماهنگي دارد.
اين مقاله روش توصيفي و تحليلي  روش تحقيق در 
است و اطالعات به شيوة اسنادي و ميداني جمع آوري و 
تجزيه وتحليل شده  است. در اين تحقيق، بررسي حرکات 
ساده و اصلي در خط و سنجش آن با ويژگي هاي ترسيم در 
عموم راست دستان و چپ دستان نخستين گام براي شناخت 
رابطة دست برتري با خط به شمار آمده است. در اينجا، خط 
مورد بررسي نستعليق است، زيرا هم به لحاظ حرکات عمده 
و اصلي با ديگر خطوط ايراني داراي اشتراک است و هم 
در دو حوزة خوشنويسي سنتي و خط تحريري بيش از 
ديگر خطوط عموميت دارد. در مقالة حاضر، دو اصطالح 
«حرکت شناسي دست برتري» و «حرکت شناسي خط» براي 
بررسي يادشده به کار رفته است. اصطالح حرکت شناسي، 
به طور رايج و شناخته شده، براي علمي به کار مي رود که 
ويژگي ها و مباني حرکتي اندام انساني را بررسي مي کند. 
از اين منظر، مي توان به بررسي حرکت شناسي دست در 
نوشتار پرداخت. اما در مقالة حاضر، دو مفهوم ديگر از 
اصطالح حرکت شناسي مدنظر است: در بخش نخست، با 

پرداخته  نستعليق  خط  حرکت شناسي  به  اسنادي،  روش 
مي شود. در اين تعريف، ويژگي هاي خط و خوشنويسي، 
به لحاظ شکل و جهت حرکت  آن در اجرا، بررسي مي شود. 
در بخش (حرکت شناسي دست برتري)، ارتباط راست دستي 
با راستا و جهت ترسيم خطوط مستقيم و  و چپ دستي 
منحني بررسي مي شود. در اين تعريف، ويژگي راست دستي 
و چپ دستي در ترجيح دادن راستا و جهت ترسيم اهميت 
دارد، نه ِصرف ويژگي  فيزيکي دست راست و چپ؛ ازاين رو، 
با حرکت شناسي دست راست و چپ، که با مفهوم رايج و 
عمومي حرکت شناسي نزديک است، تفاوت دارد. براي نمونه، 
فرد راست دست يا چپ دست مي تواند خط مستقيم افقي را 
از هر دو سوي راست به چپ و چپ به راست ترسيم کند؛ اما 
در بحث حاضر، اين موضوع اهميت دارد که او کدام يک را 
ترجيح مي دهد. براي اين منظور، از ميان راست دستان و 
چپ دستان آزمون ترسيم خط گرفته شده و نتايج به صورت 

پيمايشي مقايسه و سنجيده مي شوند.
مذکور  بخش  دو  در  بررسي  مورد  جهت  و  راستا  انواع 

عبارت است از: 
الف. براي خط افقي: راست به چپ، چپ به راست؛

ب. براي خط عمودي: باال به پايين، پايين به باال؛
پ. براي خط مايل: صعودي به راست، نزولي به راست، 

صعودي به چپ، نزولي به چپ؛
ت. براي خط منحني: ساعتگرد، پادساعتگرد.

پيشينة تحقيق
با  دست برتري  رابطة  چگونگي  و  وجود  درخصوص 
در اين باره،  است.  نگرفته  صورت  مستقلي  پژوهش  خط، 
باورها متفاوت است و معدود اظهارنظرهاي مکتوب نيز 
استنادناپذير و ناهم خوان اند. براي نمونه، علي اصغر فياض 
در کتاب چپ دستي کودک، که نخستين و تنها کتاب فارسي 
درزمينة چپ دستي و نوشتار است، از اين موضوع ياد کرده 
با موقعيت  تناسب  در  را  فارسي  نوشتاري خط  و جهت 
دست چپ  دانسته است. به نظر او «خط فارسي که از راست 
به چپ نوشته مي شود، براي چپ دستان مزيتي به شمار 
مي رود و نوشتن آن با دست چپ، بسي آسان تر از نوشتن 
خط فرنگي با دست چپ است» (فياض، ۱۳۸۳: ۷۱). او به 
ويژگي هاي حرکتي دست راست و چپ نيز توجه کرده و 
چپ دستان  براي  را  راست دستان  نوشتاري  حرکت هاي 
(فياض، ۱۳۸۳: ۷۴).  است  دانسته  الگوناپذير  و  نامناسب 
برخالف اين نظر، کاوة تيموري (۱۳۸۹، ۵۲) معتقد است 
«در خوشنويسي و براي مثال در خط نستعليق، حرکت 
با حرکت دست  داراي هم خواني  کلمات  و مسير حروف 
راست است. ازجمله، حروف افقي مثل حرف «ب» از سمت 
راست آغاز مي شوند و متناسب با حرکت قلم راست دست 
نوشته مي شوند، درحالي که در افراد چپ دست، اين حرکت 
خالف طبيعي دست چپ است که تمايل دارد به سمت چپ 
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حرکت کند.» در پيشينة حرکت شناسي نيز دو وجه از اين 
علم مطرح بوده است: الف. آناتومي حرکت هاي آدمي؛ ب. 
مکانيک حرکت هاي آدمي (تندنويس، ۱۳۹۰، ۱۳)؛ اما چنان که 
ذکر شد اين تحقيق مفهوم حرکت شناسي را از منظري ديگر 
حرکت شناسي  نام  با  که  رويکرد،  اين  در  مي کند.  مطرح 
دست برتري معرفي شد، تحقيقاتي چند به چگونگي جهت 
کرده اند.  توجه  چپ دستان  و  راست دستان  در  ترسيم 
دراين باره، برخي ترسيم دايره و برخي ترسيم خط مستقيم 
و دايره را مدنظر قرار داده اند. براي نمونه، تئودور بالو معتقد 
است اکثر چپ دستان ترجيح مي دهند دايره را پادساعتگرد 
 .(Blau, 1974) ترسيم کنند و اکثر راست دستان، ساعتگرد
همچنين اس.ام.گلن و همکاران١ در مقالة « دست برتري و 
سير تغيير جهت و توالي ترسيم در نقاشي کودکان»٢ تأثير 
راست دستي و چپ دستي و آموزش خط را بر جهت ترسيم 
خطوط و ترکيب بندي در نقاشي کودکان بررسي کرد ه اند. 
کودکان  در  را  دايره  و  مستقيم  خط  ترسيم  جهت  آن ها 
پيش دبستاني و دبستاني آزموده و گفته اند که اغلب، هر دو 
از دورة دبستان، در  گروه راست دست و چپ دست پس 
ترسيم خط مستقيم و دايره برخالف دورة پيش دبستاني 
که  گرفته اند  نتيجه  چنين  آزمون  اين  از  کرده اند.  رفتار 
آموزش نوشتار بر جهت ترسيم خط مستقيم و دايره در 
 Glenn,) است  مؤثر  چپ دست  و  راست دست  کودکان 
11 :2006). مقالة حاضر اين بررسي را براي راست دستان 
و چپ دستان در خط فارسي بازآزمايي مي کند، به دو هدف: 
يکي آنکه تأثير عادات نوشتاري فارسي در حرکت شناسي 
دست برتري را بسنجد؛ ديگر اينکه جهت ترسيم خط مايل 
را نيز در حرکت شناسي دست برتري بيازمايد؛ زيرا يکي از 
ويژگي هاي بارز خط و خوشنويسي فارسي حرکت مايل در 
ساختار مفردات و ترکيبات آن است و در تحقيقات پيشين 

ويژگي اين حرکت مطرح نبوده است. 

حرکت شناسي خط نستعليق
اساس اين تحليل بر حروف مفرد الفباست، زيرا طراحي خط 
برمبناي طراحي حروف صورت گرفته است. باوجوداين، 
حرکت شناسي خط براي ترکيبات و اتصاالت نيز درنظر 
گرفته مي شود. اغلب نمونه هاي اين بخش از مکتب صفوي 
تفاوت  اگرچه  است،  شده  انتخاب  ميرعماد  بيش ازهمه  و 

شيوه هاي نستعليق در اين بررسي تأثير و اهميت ندارد.
حرکات مدنظر شامل مستقيم (عمودي، افقي، مايل) و 
منحني است. البته در بسياري از حروف و کلمات نمي توان 
تنها يک نوع حرکت تعريف کرد، به دو علت: نخست اينکه 
هم  به سوي  مختلف  جاهاي  در  عمودي  و  افقي  حرکات 
اندکي تمايل دارند و از سويي خط مايل نيز به دو حرکت 
افقي و مايل تجزيه پذير است و در بررسي راستاي افقي 
و عمودي نيز مي تواند مطرح شود؛ دوم اينکه ويژگي دور 
در خط نستعليق سبب مي شود هر حرکت افقي، عمود يا 

مايل را بتوان قسمتي از حرکت منحني نيز به شمار آورد و 
ازسويي مي توان هر حرکت منحني را به حرکات افقي، عمود 
و مايل تجزيه و بررسي کرد. ازاين رو، در حرکت شناسي 
خط نستعليق قسمت هايي که در آن ها دور شاخص تر است 
در بخش حرکات منحني مطرح مي شود و غير از حروفي 
که داراي دور کامل اند حرکات مستقيم نيز از آن ها تجزيه 
آن ها  در  مستقيم  راستاي  که  حروفي  همچنين  مي شود. 
نمود بيشتر دارد با تجزيه به حرکات افقي و عمودي و مايل 

بررسي مي شوند.
 

الف. راستاي افقي
راستاي افقي خط فارسي، از راست  به  چپ، در اکثر حروف 
نيز وجود دارد، اما حرکت چپ به راست را نيز در برخي 
در  ميزان حرکات چپ به راست  يافت.  مي توان  از حروف 
خط نستعليق کمتر از خطوطي چون کوفي و ثلث و نسخ 
دارد،  بيشتري  دور  که  نستعليق،  در خط  ازسويي  است. 
راستاي افقي به موازات خط افق نيست و داراي انحناست. 
بنابراين، اکثر حرکات افقي در خط نستعليق را مي توان با 
خطوط منحني سنجيد. براي بررسي جهت راست به چپ و 
چپ به راست در اين خط، حروفي که در آن ها نسبت سطح 
در  گرفته مي شوند. همچنين  درنظر  است  بيشتر  دور  از 
برخي قسمت ها از دور تاحدي چشم پوشي مي شود تا بتوان 

راستاي افقي را بيشتر مشخص کرد.

جهت راست به چپ: بيشتر مّدات نستعليق در جهت راستاي 
کلي خط از راست به چپ نوشته مي شوند. حروف خانوادة 
«ب»، «ک»، «ف» در اين بخش قرار مي گيرند. مي توان مّدات 
منحني را نيز در اين دسته جاي داد. مبناي نوشتن بقية 
حروف بر دور است، اگرچه با راستاي کلي خط از راست به 

چپ حرکت مي کنند (تصوير ۱).
 

جهت چپ به راست: کشيدة معکوس «ي» تنها مّدي است که 
در اين دسته قرار مي گيرد. ديگر حرکات چپ به راست در 
خط نستعليق با تعداد و امتدادي کم وجود دارند. حرکت 
اول حروف خانوادة «ج» و «هـ» و «م» و حرکت دوم «ي» 
غيرکشيده چنين اند. حرکت اول حرف «ج» چند حالت دارد: 
يکي به صورت مفرد؛ ديگري در آغاز کلمه که به دو شکل 
نوشته مي شود و دور بيشتري از ديگر حاالت دارد؛ همچنين 
در اتصال ميان دو حرف، که دور کمتري دارد. آغاز حرف 

1. S. M. Glenn, K. Bradshaw 
& M. Sharp
2. Handedness  and  the 
Development of Direction and  
Sequencing in  Children,s 
Drawings of People

تصوير ١. نمونة حرکت راست به چپ در مّدات نستعليق. مأخذ: امين 
ايرانپور



«م» مفرد نيز اگرچه داراي دور است، امتدادي کم از چپ  به 
راست دارد. شکلي از اين حرف در اتصال آغازين و مياني 
نيز چنين است. حرکت دوم «ي» غيرکشيده نيز با امتداد 
کم از چپ به راست نوشته مي شود و در اتصاالت تغييري 
اتصال  اول «ح» در  نمي کند. برخي حرکات مانند حرکت 
آغازين و حرکت دوم «ي» اگرچه در راستاي افق نيستند 
امتداد  به لحاظ  مي گيرند،  قرار  مايل  حرکات  دستة  در  و 

چپ به راست، در اينجا نيز آورده شدند (تصوير ۲).

ب. راستاي عمودي
راستاي عمودي خط را مي توان در دو حرکت صعود و نزول 
حقيقي بررسي کرد. صعود حقيقي بيانگر حرکت پايين به باال 
است.  خط  در  باالبه پايين  حرکت  بيانگر  حقيقي  نزول  و 
چنان که در بحث راستاي افقي آمد، در اينجا نيز تاحدي از 
ويژگي دور در حروف نستعليق صرف نظر مي شود تا بهتر 

بتوان راستاي عمودي را نشان داد.

حرکت باالبه پايين: نزول حقيقي به شکل ممتد و مشخص 
در حروف «الف»، «ط»، «ک»، «ل»، «م» وجود دارد. حرکت 
باال به پايين با اندکي تمايل در حرف «ر» نيز ديده مي شود. 
باالي  «الف» و «ک» و «ل»  آغاز حروف  اين حرکت در 
کرسي افقي وسط قرار دارد و در پايان حرف «م»، پايين اين 
کرسي. همچنين حروف خانوادة «ب»، «ن»، «ي» در اتصال 
آغازين به حروف «س»، «ص»، «ط»، «ع»، «ف»، «ق»، «و»، 

«ي» امتداد اندکي از باال به پايين مي يابند (تصاوير ۳و٤).

حرکت پايين به باال: صعود حقيقي در آغاز هيچ يک از مفردات 
و ترکيبات نستعليق وجود ندارد. اين حرکت در اتصال مياني 
و پاياني حروفي ايجاد مي شود که داراي نزول حقيقي اند و 
باالي خط کرسي افقي قرار دارند. وقتي اين حروف پس از 
حروف متصل بيايند، به اقتضاي حفظ پيوستگي در نوشتار، 
حرکت باالرونده پيدا مي کنند. همچنين، حرف «د» در حالت 
متصل، حرکتي باالرونده مي يابد (تصوير ۵). دندانه ها و 
«ي»  «ن»،  «ب»،  خانوادة  حروف  در  افراشته  دندانه هاي 
را در اتصال مياني به خودشان يا خانوادة «س»، به حالت 
افراشته نيز مي نويسند. دراين صورت، حرکت پايين به  باال با 

امتدادي کم ايجاد مي شود.

پ. راستاي مايل
اين راستا را مي توان با توجه به کرسي مايل و صعود و 

نزول مجازي در خط بررسي کرد. 
راست به چپ نزولي: حرکت راست به چپ نزولي در حروف 
و ترکيبات نستعليق به وفور وجود دارد. زاوية قلم گذاري در 
خط نيز در همين راستاست. حتي محور عمودي در خط 
نستعليق را در حروفي که از باال به پايين نوشته مي شوند 
مي توان در اين راستا برشمرد. اين حرکت در ترکيبات و 

کلمات تداوم و نمود بيشتري مي يابد (تصوير ۶). 
بازگشت  مي توان  را  حرکت  اين  صعودي:  چپ به راست 
حرکت راست به چپ نزولي دانست در همان راستا. اما در 
حروف و کلمات نستعليق، درمقايسه با حرکت راست به چپ 
نزولي، تعداد و تداوم کمتري دارد. اين حرکت در راستاي 

ارتباط دست برتري با مباني  حرکتي 
در خط نستعليق

تصوير ٢. نمونة حرکت چپ به راست در حروف نستعليق. مأخذ: همان

  تصوير ٣. حرکت باالبه پايين در حروف مفرد نستعليق. مأخذ: همان
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قرارگيري دو نقطه در کنار هم نيز وجود دارد و آن را در قطر 
نقطة تنها نيز مي توان ترسيم کرد. درواقع زاوية قطر نقطه از 
گوشة چپ به راست آن با خط افق سبب مي شود که نقطة 
بعدي نيز در همين راستا کنار آن قرار گيرد(تصاوير٧و٨).

راست به چپ صعودي:  اين حرکت در راستاي کرسي 
مايل سوم است. مي توان گفت در حروف مفرد نستعليق 
وجود ندارد، مگر آنکه حروفي که دور کامل دارند به حرکات 
اول.  حرکت  در  «و»  حرف  مانند  شوند،  تجزيه  مستقيم 
حرکت راست به چپ صعودي بيشتر در اتصاالت نستعليق 

اجرا مي شو، آن هم با امتداد اندک (تصوير ۹).
از ديگر حرکات  اين حرکت،  ميزان  چپ به راست نزولي: 
مايل در خط نستعليق کمتر است. امتداد آن نيز اندک است و 

بيشتر با دور همراه است (تصوير ۱۰).

ت. حرکت گردشي
در اين بخش، گردش وضعي قلم (چرخ) چندان مدنظر نيست 

و مبناي بررسي حرکت انتقالي قلم است.
حرکت  شامل  نستعليق  مفردات  همة  ساعتگرد:  حرکت 
نوشته  حرکت  اين  با  به تمامي  آن ها  اکثر  و  ساعتگردند 
مي شوند. حتي مي توان اجراي نقطه را نيز در بسياري از 
شيوه ها و اجراها با حرکت خفيف ساعتگرد به شمار آورد. 

در شماري از حروف، يک دور کامل ساعتگرد پديد مي آيد: 
بستة  چشمه هاي  «ه»،  و  «ط»  و  «ص»  باز  چشمه هاي 
سر «ف» و «ق» و «و». پس ازآن، دواير بيش از نيمي از 
دايرة ساعتگرد را شامل هستند و مدات نيز با دور کمتري 
تشکيل  را  بزرگ تر  شعاع  با  ساعتگرد  دايرة  از  سهمي 

مي دهند(تصوير١١).
اکثر حروفي که در شکل مفرد حرکت ساعتگرد دارند 
دور  بسيار  مواقع  در  حتي  ساعتگردند.  نيز  اتصال  در 
ساعتگرد در آن ها نمايان تر مي شود و با پيوستن به ديگر 
حروِف ساعتگرد تدوام مي يابد. بازبودن چشمة حرف «ـفـ» 
در اتصال مياني و پاياني و حرف «ـقـ» در اتصال مياني 
دور ساعتگرد را بيشتر نمايان مي سازد. حرف «ک» نيز 

تصوير ٥. حرکت پايين به باال در اتصال به حروف «الف»، «ک»، «د»، 
«ل». مأخذ:  همان

تصوير ٤. حرکت باالبه پايين در اتصال آغازين حروف خانوادة «ب»، «ن»، «ي» مأخذ: همان

تصوير ٦. حرکت راست به چپ نزولي در برخي از مفردات و ترکيبات نستعليق. مأخذ:  همان



در اتصال آغازين و مياني جز شکل مفردش دو شکل ديگر 
مي گيرد که حرکت ساعتگرد در آن ها بيشتر مشهود است: 
شکل اول که اصطالحًا به «کاف دالي» مشهور است و نوع 
ديگر که در اتصال به افراشته ها پديد مي آيد، مانند «الف» و 
«ک» و «ل» که با دور کامل ساعتگرد همراه است. همچنين 
شکلي از «ح» را در اتصال آغازين به «ر» مرسل با دور 
کامل ساعتگرد مي نويسند. حرف «ه» نيز در اتصال مياني 
به سه شکل نوشته مي شود که حرکت ساعتگرد در دو شکل 
از آن وجود دارد و دور کامل ايجاد مي کند. حرکت نخست 
«ح» را در اتصال آغازين، جز شکل مفرد، به دو شکل ديگر 

مي نويسند که دور ساعتگرد آن بيشتر است(تصوير١٢).

پيش تر گفته شد که حروف خانوادة «ب»، «ن»، «ي» در 
اتصال آغازين به حروف «س»، «ص»، «ط»، «ع»، «ف»، 
«ق»، «و»، «ي» از باال به پايين، امتدادي اندک مي يابند. اين 
امتداد در اتصال به حرف بعد، به سبب دور خط نستعليق، 

ارتباط دست برتري با مباني  حرکتي 
در خط نستعليق

تصوير ١٠. نمونة حرکات  چپ به راست نزولي در نستعليق. مأخذ: همان

تصوير ١١. حرکت ساعتگرد در حروف مفرد نستعليق. مأخذ:  همان

تصوير ٧. حرکت چپ به راست صعودي در حروف مفرد نستعليق. مأخذ: همان

تصوير ٩. نمونة حرکت راست به چپ صعودي در اتصاالت نستعليق. تصوير ٨. راستاي چپ به راست صعودي در نقطه . مأخذ:  همان
مأخذ:  همان
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گردش ساعتگرد ايجاد مي کند (تصوير ۱۳). 
کرسي افقي نستعليق نيز به شکل منحني است، به گونه اي 
که حروف و کلمات در ابتدا و انتهاي سطر باالتر از ديگر 
حروف و کلمات قرار مي گيرند. ازاين رو، حرکت در راستاي 
نوشتاري خط فارسي، از راست به چپ، دوري ساعتگرد بر 

اين کرسي پديد مي آورد (تصاوير ۱۴الف و١٤ب). 

حرکت پادساعتگرد: هيچ يک از حروف مفرد نستعليق به طور 
در  حرکت  اين  ندارند.  قرار  پادساعتگرد  مسير  در  کامل 
معدودي از حروف نستعليق نمود دارد و بيشتر به فراخور 
اتصاالت پديد مي آيد، اما با تعداد و امتدادي کمتر از اتصاالت 
دواير  در  پادساعتگرد  حرکت  شاخص ترين  ساعتگرد. 
حروف «ج» و «ع» است که به دواير معکوس معروف اند. 
حرکت دوم حرف «ع» نيز با امتدادي کم. نيمة حرکت دوم 
«ي»  حرف  دوم  حرکت  از  نيمي  تا  آغازين  حرکت  «م» 

تصوير ١٢. نمونه اي از حرکات ساعتگرد در اتصاالت نستعليق. مأخذ: همان

تصوير ١٣. حرکت ساعتگرد در اتصال آغازين حروف خانوادة «ب» و «ن» و«ي». مأخذ: همان

تصوير ١٤الف. منحني ساعتگرد در کرسي افقي نستعليق. مأخذ: همان

حرکت دوم در کشيدة معکوس  «ي» حرکت پادساعتگرد را 
در قسمت هاي ابتدايي حروف و دندانه ها نيز به ميزان اندک 
مي توان يافت. ميزان نمود اين حرکت بسته به شيوه هاي 
مختلف نستعليق متفاوت است و در بسياري از جاي ها و 

تصوير١٤ب. منحني ساعتگرد   در کرسي افقي نستعليق. مأخذ: همان



ارتباط دست برتري با مباني  حرکتي 
در خط نستعليق

شيوه ها خفيف و تقريبًا نامحسوس است، به نحوي که حرکت 
انتقالي قلم در اجراي آن کمتر نقش دارد و بيشتر با گردش 

وضعي قلم ايجاد مي شود(تصوير١٥). 
در  اتصال  باالبه پاييِن  اتصاالت، حرکت  از  برخي  در 
امتداد راست به چِپ خط جهت پادساعتگرد ايجاد مي کند. در 
برخي از اين اتصاالت، حروف سمت چپ اتصال، که حرکت 
از چپ به راست دارند، قسمت عمدة گردش پادساعتگرد را 
تشکيل مي دهند و در برخي ديگر، حرف سمت راست نيز 
بخشي از حرکت پادساعتگرد را ايجاد مي کند. اتصاالتي که 
شامل حرکت پادساعتگردند از اين قرارند: برخي از اتصاالت 
مياني خانوادة «ب» و «ن» و «ي»، اتصال به «ج»، اتصال به 
«ر» به ويژه در حالت مرسل برخي اتصاالت «س»، نوعي از 
اتصال آغازين و مياني «م»، شکلي از اتصال آغازين «ه»، 
اتصال پاياني «ي» به ويژه پس از «س» و «ص». همچنين 
حرکت دوم «ع» در اتصال مياني و پاياني، سه شکل از «ه» 
در اتصال مياني و پاياني، و حرف «م» در اتصال پس از 
البته حرکت  کشيده با حرکت پادساعتگرد اجرا مي شود. 
پادساعتگرد در اتصاالت خرداندام به لحاظ اندازه و امتداد 
در  ساعتگرد  حرکات  با  به نحوي که  است،  خفيف  اغلب  

اتصاالت هم سنگ نيست (تصوير ۱۶).
تصوير ۱۷ برآيند حرکت شناسي نستعليق را به لحاظ 
ويژگي هاي  مي دهد.  نشان  آن  در  غالب  جهات  و  راستا 

نوشتاري  جهت  از:  عبارت اند  شکل  اين  در  شاخص 
راست به چپ و ساعتگرد؛ حرکت عمودي مايل به راست؛ 

جهت ساعتگرد در ساختار دروني خط.

حرکت شناسي دست برتري در ترسيم خطوط مستقيم و 
منحني

افراد راست دست و چپ دست خواسته  از  اين بخش،  در 
شد که به صورت آزاْد دايره و خط افقي و عمودي و مايل 
رسم کنند و جهت ترسيم آن ها مدنظر قرار گرفت. براي اين 
آزمون، سيصد نفر راست دست و چپ دست در سه گروه 
بي سواد خردسال، باسواد بزرگ سال، بي سواد بزرگ سال 
بي سوادان  گروه  شدند.  انتخاب  تصادفي  به صورت 
خردسال شامل افراد زير پنج سال هستند که بيشتر آن ها 
از بين مهدکودک هاي شهر تهران انتخاب شدند. باسوادان 
بزرگ سال در اين آزموْن عام درنظر گرفته شدند و شامل 
خوشنويس و غيرخوشنويس هستند، اما همگي از افرادي 
انتخاب شدند که تجربة نوشتاري روزمره داشته باشند. 
ويژگي داشتن يا نداشتن سواد نوشتاري به منظور بررسي 
اکتسابي  عادات  و  نوشتاري  آموزش هاي  احتمالي  تأثير 
لحاظ شد و بي سوادان در دو گروه بزرگ سال و خردسال 
از هم تفکيک شدند تا تفاوت هاي احتمالي برآمده از ديگر 
عادات اکتسابي مشخص شود. ويژگي جنسيت براي افراد 
اين سه گروه مدنظر نبود، اما سعي شد از هر دو جنس 
به ميزان تقريبًا برابر در آزمون شرکت کنند. داده هاي اين 
آزمون به صورت پيمايشي طبقه بندي شدند و براساس آْن  

تجزيه وتحليل صورت گرفت.
در اين آزمون  مشاهده  شد که با تغيير متغيرهاي غير 
راست دستان  اکثريت  در  چپ دستي،  و  راست دستي  از 
و  دايره  ترسيم  جهت  در  معناداري  تغيير  چپ دستان،  و 
مي رسد  به نظر  براين اساس،  نمي دهد.  رخ  مستقيم  خط 
را  تأثير  بيشترين  و  مهم ترين  و چپ دستي  راست دستي 
در انتخاب جهت ترسيم خط و دايره دارند. همچنين عادات 
دايره  و  ترسيم خط  در جهت  معناداري  تأثير  نوشتاري 
نداشتند. براي مثال، جهت ترسيم خط مستقيم افقي در بيشتر 
راست دستاِن بي سواد چپ به راست است. پيش از آزمون، 
انتظار مي رفت اين ميزان براي راست دستان باسواد به سبب 

تصوير ١٦. نمونة حرکات پادساعتگرد در اتصاالت نستعليق. مأخذ: همان

تصوير ١٥. حرکات پادساعتگرد در حروف مفرد نستعليق. مأخذ:همان
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متغير

خط مستقيمخط مستقيمدايره

پايين به باالباالبه پايينچپ به راستراست به چپپادساعتگردساعتگرد

۴۴۶۴۴۶۵۰۰راست دست

۲۴۸۴۸۲۵۰۰چپ دست

راست به چپ چپ به راست
متغبر

نزولي صعودي نزولي صعودي

۲۱ ٠ ۳ ۲۶ راست دست

۴ ۲۶ ۱۹ ١ چپ دست

جدول ۲. توزيع فراواني راستا و جهت ترسيم خط مايل در باسوادان بزرگ سال

جدول ۱. توزيع فراواني جهت ترسيم دايره و خط مستقيم در باسوادان بزرگ سال

تصوير ١٧. نمودار راستا و جهات غالب در خط نستعليق. مأخذ: همان

متغبر

خط مستقيمخط مستقيمدايره

پايين به باالباالبه پايينچپ به راستراست به چپپادساعتگردساعتگرد

۴۱۹۱۵۳۵۵۰۰راست دست

۱۱۳۹۴۲۸۵۰۰چپ دست

جدول ۳. توزيع فراواني جهت ترسيم دايره و خط مستقيم در بي سوادان خردسال



ارتباط دست برتري با مباني  حرکتي 
در خط نستعليق

متغير
خط مستقيمخط مستقيمدايره

پايين به باالباالبه پايينچپ به راستراست به چپپادساعتگردساعتگرد

۴۹۱۵۴۵۵۰۰راست دست

۳۴۷۴۷۳۵۰۰چپ دست

جدول ۵. توزيع فراواني جهت ترسيم دايره و خط مستقيم در بي سوادان بزرگ سال

جدول ۶. توزيع فراواني ترسيم راستا و جهت خط مايل در بي سوادان بزرگ سال

راست به چپ چپ به راست
متغير

نزولي صعودي نزولي صعودي

۱۴ ٢ ۴ ٣٠ راست دست

١ ٤٠ ۹ ۰ چپ دست

راست به چپ چپ به راست
متغير

نزولي صعودي نزولي صعودي

۱۱ ۲ ۸ ٢۹ راست دست

۳ ٣١ ۱۲ ۴ چپ دست

جدول ۴. توزيع فراواني ترسيم راستا و جهت خط مايل در بي سوادان خردسال

نتيجه
بنابه حرکت شناسي خط نستعليق، جهت افقي نگارش در اکثر حروف، مانند جهت کلي نوشتاري خط، 

عادات نوشتاري کاهش يابد، زيرا راستاي افقي خط فارسي 
افزايش  مقدار  اين  انتظار  اما برخالف  است.  راست به چپ 
نيز داشت، چنان که ۳۵ راست دست بي سواد خردسال و 
۴۵ راست دست بي سواد بزرگ سال خط مستقيم افقي را 
چپ به راست ترسيم کردند، اما اين تعداد براي راست دستان 
مايل  راست دستان خط  بيشتر  نفر  رسيد.  به ۴۶  باسواد 
اين  کردند.  ترسيم  دو جهت،  با  اگرچه  راستا،  يک  در  را 

ويژگي براي اکثريت چپ دستان نيز وجود داشت. همچنين 
بيشتر  در  دايره  ترسيمي  دايره جهت  ترسيم  آزمون  در 
راست دستان از هر سه گروه بي سواد خردسال، بي سواد 
بزرگ سال، باسواد بزرگ سال ساعتگرد بود. دربرابر، تعداد 
کمتري از راست دستان، نقطة شروع را در نيمة بااليي دايره 
انتخاب کردند. اکثر چپ دستان جهت دايره براي اين افراد 

پادساعتگرد بود.
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راست به چپ است. جهت عمودي به طور طبيعي و در شکل مفرد حروْف باال به پايين است و جهت پايين به باال 
به فراخور اتصال و حفظ پيوستگي نوشتار پديد مي آيد. راستاي مايل غالب در مفردات و ترکيبات راستاي 
مايل (راست به چپ نزولي و چپ به راست صعودي) است و جهت غالب در حرکات منحني خْط ساعتگرد. 
حرکت پادساعتگرد ازنظر کم وکيف در حروف نستعليق اندک است و در ديگر قسمت ها نيز بيشتر به فراخور 
اتصاالت ايجاد مي شود، به ويژه در اتصاالت پلکاني. ازسويي، در آزمون حرکت شناسي دست برتري، اکثر 
راست دستان خط افقي را چپ به راست، خط مايل را در راستاي مايل (راست به چپ نزولي و چپ به راست 
نزولي) و دايره را ساعتگرد کشيدند و اکثر چپ دستان نيز اين خطوط را برخالف جهت راست دستان ترسيم 
کردند. همچنين مشاهده شد که داشتن يا نداشتن سواد نوشتاري در انتخاب جهت ترسيم خطوط مستقيم 
(افقي و عمود و مايل) و منحني تأثير معنادار ندارد. نتايج اين دو آزمون را درمقايسه با هم مي توان چنين 

سنجيد:
غلبة راستاي مايل (راست به چپ نزولي و چپ به راست نزولي) و جهت ساعتگرد در خط نستعليق با 
حرکت شناسي راست برتري در ترسيم خط مايل و منحني هم سوست. از طرف ديگر، چون جهت افقي 
راست به چپ با حرکت دست چپ هماهنگ است، در نگاه نخست مي توان گفت جهت نوشتاري خط فارسي و 
به تبع آن خط نستعليق نيز مناسب با حرکت دست چپ است و ناهماهنگ با حرکت دست راست، اما کرسي 
افقي نستعليق خطي منحني است، نه مستقيم و درواقع بخشي از حرکت ساعتگرد است. ازاين رو، منطقي تر 
است که دست کم دربارة خط نستعليق جهت نوشتاري را در منحني ساعتگرد درنظر گرفت، نه در جهت خط 
افقي راست به چپ. بر اين مبنا، حرکت کلي خط کرسي در نستعليق با حرکت شناسي راست دستي تناسب و 
تناظر دارد. با اين وصف، مي توان گفت خط نستعليق به لحاظ کم وکيف حرکات مستقيم و منحني هماهنگ با 

ويژگي هاي ترسيم خط در راست دستان طراحي شده و شکل گرفته است. 
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Hand, moving the pen on paper, is a vital tool in writing and calligraphy. The counter-position 
of hands and differences between the right-handedness and left-handednesslead to the question 
of existence and qualities of a reciprocal or one-sided relationship between kinematicprofiles of 
handedness and writing. What make this question more significantarethe scattered and varied 
opinions on left-handers’ issues in writing and calligraphy thatexpress different beliefs about 
the proportionatenessof the writing direction tohandedness. Therefore to study the kinematic 
profiles of handedness and Nasta’liqscript and their relationship,this paper addresses two terms of 
handedness kinesiology and Nasta’liq kinesiology. In Nasta’liq kinesiology the straight directions 
(horizontal, vertical and diagonal) are explored. Handedness kinesiology examines course and 
direction of both curved and straight lines (horizontal, vertical and diagonal) by left-handers 
and right-handers. The results indicate that the writing habits amongst left-handers and right-
handers do not have considerable effects on the choices of direction and course while writing. 
On one hand the results of right-handedness kinesiology and Nasta’liqscript are parallel; so that 
the predominant course and directions in Nasta’liq are in accord with the predominant directions 
taken in writing by right-handers.
The research method is descriptive-analytic using published material and field research.

Key words:  Kinesiology, Handedness, Right-handedness, Left-handedness, Nasta’liqScript. 
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