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گزارشی از چگونگی طّراحی واجرای خّط تحريری آموزان درکتاب های 
درسی دورۀ دبستان

  «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»
                                                                                                                         علی (ع)

خط مخصوص آموزش را می توان به دو دوره تقسيم کرد:
ـ  قبل ازحروف چينی و ماشين چاپ ۱ـ

ـ  پس ازحروف چينی و استفاده از ماشين چاپ ۲ـ
قبل ازحروف چينی و ماشين چاپ:  اين دوره را می توان به چند بخش  و خطوط مختلف تقسيم 
کرد و از ديد آموزش مورد بررسی قرار داد؛  که دراينجا به آن نمی پردازيم. دراين قسمت به دورٔه اخير 
می توان اشاره داشت؛ جايی که  خط به  صورت  دست نويس، مبتنی بر نستعليق آموزش داده می شد. 
به  صورت دست نوشته، تکثير می شده و چند  در اين دوره کتاب های موردنظر برای آموزش احتماالً 
نفر از يک کتاب استفاده می کرده اند. خوشنويسان معتقد هستند که در آن دوره، مردم خوش خط تر 
بوده اند اما به سرعت و يادگيری درآموزش هيچ اشاره ای نمی کنند واين مهم را نبايد از نظر دور داشت 
که تعداد کاراکترهای  مورد استفاده به مراتب بيش از آن چيزی بوده که درحال حاضر عامه با آن آشنايی 
دارند. به عنوان مثال ما برای حرف «ب» چهارشکل را می شناسيم: ( ب   ب   ب ب ).اما در آن دوره با 
 ،  ، توجه به حرف بعد از آن مشخص می شده که حرف به چه شکلی بايد نوشته شود: مثل  ،  ، 

 ،  و.... وطبيعتاً دراين حالت بيش ازچهار حالت می توان برای «ب» شناسايی کرد.
پس از حروف چينی و ماشين چاپ: پس از اختراع  ماشين چاپ و رواج يافتن آن در ايران 
که از دوران مشروطيت آغاز شده بود و رشد جمعيت، نياز به سرعت در امر اطالع رسانی واستفاده 
از فناوری جديد بيش از پيش احساس شد و آموزش  نيز جدا از اين امر نبود،  پس استفاده از ماشين 

چاپ برای چاپ کتاب درسی مورد نظر و به تبع آن استفاده از حروفچينی الزم آمد.
مالک و محور چاپ، همچنان دست نوشت ها بود؛ اما به تدريج الفبای چاپی جايگزين دست 
نوشته ها شد،  با اين توضيح که شکل حروف چاپی را از خط نسخ ــ البته با دخل و تصرف هايی ــ اقتباس 
می کردند نه از خط نستعليق، زيرا برای ساختن حروف سربی و نيز چيدن آن به صورت افقی، الفبای 
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سادگی  مثال کلمه «حجج» با سه حرف« ح  » «  ج  » «  ج » به  مناسب تر بود.برای  درعمل،  نسخ  خط 
درکنارهم چيده می شود ولی اين چينش در خط نستعليق با دشواری همراه بود؛ زيرا شکل  به دليل 

ترکيب عمودی آن جدايی ناپذير بوده،  اشکال فنی و عملی  پيدا می کرد.
پس خط های شبه نسخ چون روی خط کرسی قرار می گرفتند،  بهترين گزينه برای حروفچينی 
بوند. دوره ای با خط جديد يا فونت های جديد آغاز شد که از آن جمله می توان به خط آموزشی کالس 

اول اشاره کرد.
می دانيم روش تدريس الفبا و همچنين انتخاب خطی که درکالس اول ابتدايی، الفبا را با آن ياد 
می دهند (قبل از سال ۱۳۸۰) نتيجٔه زحمات و نظرات دواستاد فقيد، مرحوم دکتر محمدباقر هوشيار 
شيرازی و مرحوم جبار باغچه بان است. اين خط شباهت زيادی به نسخ دارد و به همين جهت آن را 
شبه نسخ می نامند.با توجه به اين که در نسخ،  هريک از حروف دراتصال ها،  شکل های گوناگونی دارد،  
مثالً حرف «ب» درخط نسخ چاپی چهار حالت دارد « ب  ،   ب  ،  ب ، ب » و بسته به اين که تنها نوشته شود يا 
به حرف قبل يا بعد خود بچسبد، از يکی از شکل های فوق استفاده می شود. مؤلفان کتاب اول ابتدايی 
برای راحتی و سادگی، تنها دو شکل از شکل های باال را برای نوشتن کلمات مختلف مورد استفاده 
قرار داده اند ( ب  ب ). لذا خطی که قسمتی از کتاب اول را با آن نوشته اند نسخ کامل نيست،  شبيه نسخ 

است به عبارت ديگر از کمترين شکل حروف استفاده شده است.
آن  در  عربی  شيؤه  عمدتاً  که  خط  چند  ترکيب  از  ساده،  متشکل  بسيار  ساختاری  با  خط  اين 
مشهود بود توسط اساتيد آن دوره به کارگرفته شد. از فوايد اين خط ساختار سادٔه آن، جهت آموزش 
واز اشکاالت آن می توان به زاويه دار و ناهمگون بودن حروف اشاره کرد که بعضی ها اين امر را سرآغاز 
بدخطی می دانند و معتقد هستند چيزی که باعث می شود حروف فارسی زيباتر به نظر برسند وجود انحنا 

درآن است .درقسمت زيرنمونه ای ازخط موردنظر مشاهده می شود.
خدا 

به مادرم گفتم:«آخر اين خدا كيست 
كه هم درخانه ی ما هست و هم نيست؟

توگفتی مهربانتر از خدا نيست 
دمی از بندگان خود جدا نيست 

چراهرگز نمی آيد به خوابم؟
چرا هرگز نمی گويد جوابم؟
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نماز صبحگاهت را شنيدم 
تو را ديدم، خدايت را نديدم.»

...

...
همانگونه که اشاره شد حروف دراين فونت برای ساده شدن فقط دوشکل يا يک شکل بيشتر 

ندارند:
مثل: « ب  ، ب» ، « ج  ، ج» يا « د»  و ...

ولی درخط نسخ ماشينی، حروف چهارشکل دارند « ب  ،   ب  ،  ب ، ب » يا « ج  ،  ج  ،  ج ، ج » که 
شايد يکی از داليل نازيبا شدن خط همين شکل های مختلف حروف  باشد .

درحقيقت، خط نسخ به کارگرفته شده در اين فونت، به علت نداشتن مسيرهای دايره ای وانحنا 
درمفردات وکلمات، صرفاً يادگيری در خواندن و نوشتن را ساده می کند و اين امر موجب می شود که 
فرايند آموزش از کارآيی بيشتری درنزد معلّمان برخوردار گردد. با جا افتادن حروف وکلمات به شکل 
نسخ با شکل حروف محدود درذهن کودک،  رسم الخطی غالب می شود که به علت نداشتن ويژگی 

«انحنا» فاقد ارزش هنری است .
البته درادامه ودرکالس های باالتر از فونت «بدر» و «زر» نيز استفاده شده که شايد يکی ازداليل 
استفاده ازآن عالوه برماشينی بودن،  خوانابودن اين فونت ها بوده باشد. اين فونت ها با توجه به ساختار 
آن که حالتی از نسخ بوده،  برای راحت خواندن مناسب است؛ منتهی به زيبا نوشتن کمکی نکرده،  ولی 
درجهت خوانانوشتن شايد مؤثر بوده است .البته ويژگی  بعضی از اين فونت ها داشتن حروف ترکيبی 

،  جنات،  حبر و.. درآنها است که آن ر ا به حالت دستنويس نزديک می کند. مثل:  عيل،  ب
يا می توان به نمونٔه زير اشاره کرد:

خدا 
يست  به مادرم گفتم: «آخر اين خدا 
ه هم درخانه ي ماهست وهم نيست؟

توگفرت مهربانتر از خدا نيست 
دمي از بندگان خود جدا نيست 

چرا هرگز مني آيد به خوامب؟
چرا هرگز مني گويد جوامب؟



١٦٢

مناز صبحگاهت را شنيدم 
تورا ديدم،  خدايت را نديدم.»

پس از ورود کامپيوتر به عرصٔه نشر و چاپ ماجرا شکل ديگری گرفت. سرعت درتهئه کتاب 
باال رفت وفونت های مورد نياز در اختيار همگان قرار گرفت.کامپيوتر و نرم افزارهای موجود درآن، 
ابزار طراحی فونت را در اختيار کاربر قرار دادند و اين وسوسه را ايجاد کردند که فونت های موجود 
را کمی  درجهت آموزش تغيير شکل داده و تصحيح کنند.با توسعٔه علوم کامپيوتر و رشد  نرم افزار های 
به  هم  آن  حروف،  شکل  تعدد  از  بتوان  تا  شد  فراهم  تدريج  به  امکان  اين  آرايی،  وصفحه  حروفچينی 
صورت حروف انتخابی درتايپ متن استفاده کرد .دراين مقطع محل قرار گرفتن اعراب نيز درکتاب 

قرآنی،  دينی وعربی تصحيح شد. 
در جهت باالبردن کيفيت خط آموزشی، ابتدای سال ۱۳۸۰ به دعوت گروه ادبيات،  طرح فونت 
کامپيوتری بر مبنای دست خط تحريری و اجرای آن عنوان شد و گروه ادبيات با توجه به اينکه مطالب 
درحال تغيير می باشد، خواستار اين  بود که فونت قابل اجرا درکامپيوتر باشد تا به راحتی بتوان  دائماً 
مطالب را ويرايش و تصحيح کرد و در غير اين  صورت می بايست با اجرای فردی اين کار انجام می شد، 
 که مشکِل يکنواخت نبودن خط در مقاطع و حاالت مختلف و ويرايش و تصحيح آن قابل تأّمل بود و از 
همه مهم تر اين که ممکن بود شخص مورد نظر هميشه در دسترس  نباشد و ديگر اينکه می بايست  خط 

فرد مورد نظر پس از تهيه،  اسکن شده  و در قالب تصوير روی لی آوت کتاب بازسازی شود.
درتاريخ ۱۳۸۰/۲/۲۹ به پيشنهاد گروه زبان وادبيات فارسی طی حکمی از سوی مدير کل دفتر 
برنامه ريزی و تأليف کتب درسی، شورای خط شکل گرفت تا ضمن تبادل نظر با ساير اعضا نسبت به 
دفاع  وقابل  پسنديده  نتيجٔه  به  ابتدايی  دورٔه  در  درسی  کتاب های  خط  مسأله  اساسی  مشی  خط  تعيين 
دست پيدا کند. پس از اين با طرح محدوديت های ابزاری و زمان با مشاورٔه ساير اعضا روی نوعی خط 
که تقريبا شامل ۲۲۰ حرف می شد توافق حاصل گرديد. اين خط که «آموزان» ناميده شد برای سيستم 
«َاپل» وبرنامٔه کامپيوتری «پيج ميکر» طراحی گرديد و همان سال در کتاب درسی اول ابتدايی به طور 
آزمايشی استفاده شد و در سال بعد پس ازتصحيح، درکتاب درسی اول و دوم ابتدايی استفاده گرديد.از 
ويژگی های اين خط،  دستنويس وساده بودن آن بود. در اين خط برخالف خط قبلی که دارای زاويه در 
اکثر حروف بود از انحنا استفاده شد که به اعتقاد بسياری اين امر به زيبا نوشتن کمک می کند. اين کار 
از آن جايی که با محدوديت هايی انجام شد،  دارای اشکاالت فراوانی نيز بود از جمله می توان به يکدست 
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نبودن حروف اشاره کرد. دراين قسمت نمونه ای از فونت آموزان که درآن سال درکتاب درسی سال 
اول  و دوم استفاده شد، آورده شده است:

خدا 
به مادرم گفتم:«آخر اين خدا کيست 

که هم درخانه ی ما هست و هم نيست؟
توگفتي مهربانتر از خدا نيست 

دمي از بندگان خود جدا نيست 
چرا هرگز نمي آيد به خوابم؟
چرا هرگز نمي گويد جوابم؟

نماز صبحگاهت را شنيدم 
تو را ديدم، خدايت را نديدم.»

...

...
البته بعدها اين فونت تصحيح گرديد و تعداد حروف آن نيز افزايش يافت. حروف ترکيبی برای 

آن تعريف شده و در سال دوم نيز مورد استفاده قرار گرفت، مطابق نمونه زير: 

دا
يست  دا  ادرم گفتم: «آ اين  به 

ست؟ ا هست و هم  ه هم درخانه ی 
ست  دا با از  وگف 

ست  دا  ن خود  د د از 
؟ د به خوا می آ گز  ا
؟ د جوا می گو گز  ا 

يدم  هت را ش ماز صبح
دم.» د دايت را  دم،  ورا د
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ادبيات  گروه  پيشنهاد  به  بود  مطرح  نيز  بعد  به  سوم  سال  درسی  کتاب  خط  چون  اين،  از  پس 
فارسی درتاريخ ۸۱/۶/۱۶ تدارک فونت جديدی  با نام «تحريری آموزان » ديده شد. در اينجا سعی شد 
محدوديت ابزاری که درفونت قبل وجود داشت از بين  برود؛ به طوری که خط مورد نظر در سيستم 
از  پس  که  شد.  نظرگرفته  در  کاراکتر   ۱۴۰۰ ابتدا  فونت  اين  برای  شود.  استفاده  قابل  ويندوز  و  اپل 
چند ماه در همان  سال قابل استفاده شد  و در کتاب سوم ابتدايی سال ۸۲ به طور آزمايشی از آن مورد 

استفاده قرار گرفت.
کتاب های  توزيع  و  چاپ  دفتر  موافقت  و  فارسی  اديبات  گروه  پيشنهاد  به   ۱۳۸۲ سال  اواخر 
درسی اين فونت ارتقا داده شد و تعداد کاراکترهای آن به حدود ۲۰۰۰ عدد افزايش يافت. ارتقا اين 
فونت تا اواخر سال ۱۳۸۶ ادامه پيدا کرد و  حروف ترکيبی تعريف شده درآن شامل بيش از ۴۰۰۰ 
فونت  ازاين  نمونه ای  می شود.  استفاده  ابتدايی  پنجم  و  چهارم  سوم،  درسی  درکتاب  که  است  شکل 

درقسمت ذيل آمده است.

ا 
ت  ا  : «آ ا  درم   

ت؟ ت و     در ي 
ت  ا  رت  از 

ت  ا  ن خود  د د از 
ا  آ  خوامب؟
ا   گو جوامب؟

م  مناز  را 
م.» ا را  م،  را د

...

...
پژوهش  سازمان  رياست  پشتيبانی  و  فارسی  ادبيات  و  زبان  گروه  پيشنهاد  به   ۱۳۸۷ سال  اواخر 
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و برنامه ريزی و موافقت دفتر چاپ وتوزيع کتاب های درسی، لزوم بازنگری مجدد در شکل حروف و 
قانونمند کردن رفتار حروف در قالب کلمه ها احساس گرديد و قرار بر اين شد فونتی بر مبنای فونت های 
نظر  در  با  کرد.  استفاده  ابتدايی  دورٔه  آخر  تا  اول  کالس  درکتاب های  آن  از  بتوان  که  گردد  توليد  قبلی 
خوشنويسی  قواعد  از  االمکان  حتی  همچنين  بماند.  ثابت  آن  حروف  شکل  که  مشخصه  اين  گرفتن 
استفاده شود ( اين خط به علت يکنواخت بودن ضخامت درمقايسه با خط نستعليق از سادگی بيشتری 
برخوردار است، ولی قواعد خوشنوسی را بدون پيچيدگی، حتی االمکان رعايت کرده مگر جايی که کفٔه 
و  انجاميد  طول  به   ۱۳۹۰ سال  ابتدای  تا  فونت  اين  توليد  باشد).  شده  سنگين تر  آموزش،  نفع  به   ترازو 
بالفاصله در کتاب اول دبستان از آن استفاده گرديد. دراين قسمت نمونٔه اين فونت که «آموزان تحريری» 

نام دارد مشاهده می شود:

ا 
ا   : «ٓآ ا  م   
؟ ٔ   و     

ا     از 
ا   د  ن  د از 

؟ ا ا  ٓآ  
؟ ا ا    

م  ز  را 
م.» ا را  م،  را د

! ز » :   ٓآ  
ی   د  ا را  دل 
ن ا ی   ا  ر و 
ن ا غ و  از او  ر و 
ز  ، ا    و  ا

  . او د  رو  
دی و  دو ٓآ     
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در ادامه به مشخصه های اين فونت اشاره می شود، تا راحت تر بتوان آن را درک کرد و آموزش داد: 
۱ــ از آنجا که حروف کمی شيب دار است پس اتصال ها لزوماً روی خط کرسی قرار نمی گيرند 
، پس آموزش مبتنی بر نوع  اتصال فونت کالس اول قديم، درمورد فونت جديد  مانند:   يا 

صادق نمی باشد و حروف کلمات از هر جايی که شروع شوند  در   انتها به خط کرسی ختم می شوند.
۲ــ در هر کلمه نوع اتصال بين حروف  وابسته به حرف بعدی می باشد. يعنی هرحرف نوع شکل 

و اتصال قبل از خود را تعيين می کند.
۳ــ با توجه به اينکه الفبای فارسی يکی از پرنقطه ترين الفباها در زبان های جهان است و حتی از 
الفبای عربی که خود برگرفته از آن است پرنقطه تر است. (زيرا ازچهار حرف خاص فارسی (پ ــ ژــ 
چ  ــ گ)  سه حرف آن  سه نقطه ای است.) در اين فونت محل اعراب و نقاط قابل تعريف و تغيير می باشد.

۴ــ دراين فونت چند نکته می بايست مورد توجه قرارگيرد:
 طرز نوشتن «د»،«ذ» وقتی که به حرف قبل می چسبد: «    »

 پر نوشتن حروف توخالی «ف، ق» وقتی در اول کلمه می آيد. اين حروف اگر در اتصال وسط 
کلمه قرار گيرند توخالی نوشته می شوند. وحرف «ف» اگر در اتصال آخر کلمه واقع شود توخالی ولی 

حرف ق پر نوشته می شود.
ف   ق               

و   پر نوشتن حرف «و» در اول و آخر کلمات؛ مانند:  
 حرف ميم در حالت  اتصال هميشه توپر نوشته می شود. مانند:   

۵  ــ در اين  فونت حروف را با توجه به  شکل آنها می توانيم به صورت زير دسته بندی کنيم.
 حروفی که باالی خط کرسی قرار می گيرند، مانند:  ا   د   ذ   ر  ژ  و  ه

 حروفی که به حالت کشيده نوشته می شوند، مانند: ب  ت پ ث  ف ك  گ 
 حروفی که در آنها حالتی از دايره يا نيم دايره ديده می شود وقسمتی از آنها باالی خط کرسی 

قرار می گيرد:  ج ح  چ خ س ش ص ض  ع غ ق ل ن ی
 ساير حروف  م  ط  ظ                                            

                                                                                   ٭(طراح خط رايانه ای: کامران  انصاری)
٭٭٭

سخن فرجامين اينکه، اين گام ها از سال هزار و سيصد و هفتاد و هشت، برنامه ريزی شده بود 
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و در طول دوازده سال گذشته، ازجنبه های مختلف،کاربست اين خط ها بررسی گرديد؛  همايش خط 
خوش وعلل بدخطی دانش آموزان هم برگزار گرديد که، مقاالت  نوشته شده و نتايج مهم اين پويه ها،  
نگاه  هنری  پرورش  شناسی و  جمال  تربيت حّس  کارگيری خط خوش و  تأکيد بر حرکت به سمت به 
کار  اين  برای  مناسبی  سازی های  زمينه  گذشته  سال های  طول  در  واقع،  در  است.  بوده  درکودکان 
صورت پذيرفته و چاپ ۱۳۹۰ در واقع تبلور تمام يافته ها و گام های پيچيده در پهنٔه آموزش رسمی 
وکاربست نمونه های خط خوش آموزشی درکشور است، به همين سبب از مهر ۱۳۹۰ همزمان سه نوع 

خط: نسخ، تحريری و نستعليق  ساده  در کتاب فارسی اّول دبستان ديده می شود.
خط شبه نستعليق/ نستعليق ساده:  اين خط که در حقيقت، ُمرده ريگ و ميراث عظيم فرهنگ 
مکتوب و زيبايی شناسی هنر اسالمی ايرانيان است  فقط در بخش های «باهم بخوانيم »، برای شعرها 
استفاده شده است تا پس از رويارويی با جلوه های زيبايی و هنر چشم نواز،  سواد بصری دانش آموزان 
در مسير درستی پرورده شود؛ زيرا ُحسن و جمال خط،  بَهجت و شادابی باطن را نيز برخواهد انگيخت. 

اسنادی که مؤيد اين سخن است: 
۱ــ پژوهش بررسی علل بدخطی دانش آموزان  ۱۳۷۷

۲ــ همايش کشوری خط خوش   ۱۳۷۸
۳ــ بررسی نظام خط در بدو آموختن  ۱۳۷۸ 

۴ــ صورت جلسه ها و مصوبات شورای خط سازمان تا ۱۳۹۰
۵ ــ پيشنهادهای معلّمان وکارشناسان و پژوهشگران تا ۱۳۹۰

۶ ــ رساله های دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه پيام نور تهران در سال های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۰.
٭٭٭

با  را  اثر  اين  و  آوريم  می  نواز  بنده  پروردگار  و  نياز  بی  آن  يگانٔه  آن  درگاه  به  رو  اينکه،  آخر  سخن 
نيايْش سرودی از شاعر عاشورايی عهد قاجار، «ميرزا محمود فدايی مازندرانی»، به فرجام می رسانيم: 

روا نـاروا،  هـر  حـِق  در  تـو  رحمِت  رسـاای  نارسا،  هـر  قـِد  بـر  تـو  خلعِت  وی 
رحمتيـم سزاوار  و  گنـاه  سر  بـه  سر  مــا را مـده ز فعـِل بــد  و  نـا سـزا،  سـزاما 
ُسلوک مکـن  عدالت،  روی  ز  بنده ات  وز فضـِل خـود مگيـر ز فعِل خطـا،  خطابر 
قبول ُمستقبلم  به  خويش  لطِف  ز  بر ماضـی ام  ز فضل بگو: َما َمضٰی، َمضٰیبنما 

                                                                             (َمقَتل منظوم فدايی مازندرانی، ۱۳۸۸،ص ۳۱۶)
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