
  

  سیخودنو نوک
 . نوک خودنویس بخشی از قلم است کھ با سطح کاغذ در تماس است و وظیفھ آن رساندن جوھر بھ کاغذ می باشد

 . انواع مختلفی از نوک خودنویس تا بھ حال ساختھ شده اند کھ بر اساس موارد زیر تقسیم بندی می شوند

 شکل نوک خودنویس -1

 اندازه و سایز نوک خودنویس -2

 مواد سازنده نوک خودنویس -3

نوک قلم را می توان بھ دو نوع اصلی تقسیم بندی کرد از زمان بھ وجود آمدن قلم تا بھ امروز  . 

1- Quill 

2- Metal 

-- 

 

Quill 

 

)  ١٧تا قرن ( سال  ١٠٠٠تیغ جوجھ تیغی جایگزین قلم نی در سراسر اروپا ابزار نوشتن اصلی بشر برای نزدیک بھ 
 . بود

قلم پر ھای محکمی مانند پر پرنده گان بزرگ مانند پر غاز بعدھا و بھ مرور زمان جای خود را بھ تیغ جوجھ تیغی 
 . دادند زیرا با دوام تر و قابل انعطاف تر از قلم ھای قبلی بودنند

استفاده می شد تا کم کم جای خود را بھ نوک قلم فلزی داد ١٩تیغ جوجھ تیغی تا اوایل قرن   . 
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Metal 

 

 . نوک خودنویس فلزی ھای کھ در زمان ھای قدیم استفاده میشدند اکثرا از جنس مس و برنز بودنند

آقای ١٨٢٢در سال   John Mitchell رخانھ ای رسمی را برای تولید فوالد برای در بیرمنگام انگلستان اولین کا
 . ساخت نوک خودنویس راه اندازی کرد

امروزه نوک خودنویس فلزی با خواص مختلفی برای مقاصد مختلفی با سایز و اندازه ھای متفاوت ساختھ میشود و 
. از کارخانھ بر روی قلم ھا نسب می شوند خودنویس را در طرح ھا ھر شرکت قلم سازی نوک , پس از تجاری شدن 

 . و اشکال مختلف و با نوع آلیاژ متفاوت تولید کرد

 . نوک خودنویس ھای فلزی ساختھ شده را بھ دو نوع اصلی می توان تقسیم کرد

1-  Broad nib 

2-  Pointed nib 

---- 

Broad nib 

 

 . می گویند  chisel-edge یا broad-edge نوک ھای کھ در این دستھ قرار میگیرند را در اصطالح

شتھ باید زاویھ قلم را نوک ھای این دستھ از جنسی سخت و دارای نوکی پھن ھستنند و برای پھن و باریک کردن نو
 . تغییر نداد

 . بیشتر سبک ھا نوشتاری التین در قرون مختلف از ھمین مدل سرقلم توسعھ یافتھ است
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 : سبک ھای نوشتاری مانند

1- medieval Uncial 

2- Blackletter 

3- Carolingian minuscule 

4-  Italic Hand 

... 

بھ صورت شیب دار تولید می شوند نیز در ھمین گروه قرار می نوک خودنویس ھای خطاطی برای زبان فارسی کھ 
 گیرند

 

Pointed nib 

 

سرقلم ھا بھ صورت نوک تیز درست می شوند و برای پھن تر نوشتن باید فشار را بر روی نوک , در این گروه 
لبھ نوک بیشتر شود و جوھر بیشتری بر روی کاغذ بیاورد ٢خودنویس بیشتر کرد تا فاصلھ بین  فقط باید در این مدل . 

رل کرد چون ممکن است بھ نوک و یا کاغذ صدمھ بزندنوک ھا فشار را کنت  . 

ساختھ شدنند ١٧در قرن  Pointed nibs نوک ھای  . تقاضا برای خرید  ١٩در اواخر انقالب صنعتی و اوایل قرن 
 . نوک خودنویس فلزی افزایش یافت کھ در نھایت منجر بھ تولید انبود نوک خودنویس شد

ندان و تدوین کنندگان برای طراحی فنی و نقشھ برداری و نقشھ کشی استفاده می قلم ھای نوک تیز بیشتر توسط ھنرم
 . شود

 

--  
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