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تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی گزارش نشست تخصصی نتایج حاصله از 

 و پیشنهادات  از منظر آموزش
 

 ویدا رحیمی نژاد
 مدیر گروه پژوهشی علوم انسانی

1397تیر   

 

درسی و نوآوري هاي ا مشارکت کارگروه هنر و آموزش زبان فارسی گروه پژوهشی علوم انسانی، پژوهشکده برنامه ب
 درسی هاي کتاب در قلم انواع بررسی و تحلیل « نشست تخصصی ،آموزشی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

در سازمان پژوهش و برنامه ریزي  1397در روز سه شنبه به تاریخ پنجم تیرماه » ایی از منظر آموزشابتد دوره
 اموزشی برگزار گردید.

پیشنهاد قلم مناسب براي استفاده در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی با توجه به  هدف از برگزاري این نشست
 پژوهش هاي انجام شده بود. 

مطالعه « بودند که عنوان سخنرانی خود راه علم و فرهنگ دانشگاادیار  سخنران اول دکتر فواد نجم الدین است
ایشان در مراحل اولیه انجام پژوهشی براي تهیه  انتخاب کرده بود.» تطبیقی قلم در کتاب هاي درسی دوره ابتدایی

الگویی متناسب با زبان فنی براي طراحان قلم در دوره ابتدایی هستند. براي انجام این پژوهش به موارد زیرتوجه 
 خواهد شد:

شناسایی و معرفی مولفه ها که در این بخش به معیارهاي ادراك و خوانش نیز توجه خواهد شد. دکتر  .1
موجود در کتاب درسی را  براي روشن شدن این معیارها نمونه هایی از قلم (نسخ و تحریري) نجم الدین

 با استفاده از اسالیدهاي پاورپوینت شرح دادند

بررسی نمونه ها در این بخش نیاز است که وضعیت قلم کشورهاي داراي آموزش توسعه یافته، کشورهایی  .2
 همچنین سیر تحول قلم در کشور ایران پرداخت.که جغرافیاي فرهنگی مشابهی دارند و 
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هاي هاي ساختاري زیر به عنوان مولفهها، به مولفهدهی مولفهالدین در ادامه در بخش شناسایی و وزندکتر نجم
 موثر در خوانش به ترتیب اشاره کرد و شرح فنی براي هریک ارائه کرد:

• X-Height  
 ضخامت خطوط •

 یکشیده هاي باال و پایین کرس •
 دوري از مشابه ها  •

 تفکیک با تنوع ضخامت •

 سریف و ارسال ها  •

 زوایه گذاري تند و منحنی •

 فاصله گذاري و تنظیم فشردگی •

از جمله معیارهاي طراحی که بایستی مورد توجه قرار گیرد می توان به انطباق قلم با منطق حرکت دست کودکان، 
 دغدغه هاي فرهنگی و هویتی اشاره کرد. 

 هاي ساختاري و معیارهاي مترتب بر هریک توضیحاتی ارائه داد:دین در توضیح تأثیر مولفهالدکتر نجم

X-Height گیري شناخت و تمییز حروف از یکدیگر، خصوصاً در سالهاي نخست آموزش ترین عامل در شکلمهم
 رسد بیشترین توجه را در تعیین این عامل باید مبذول داشت.خواندن است و به نظر می

توان با افزایش ضخامت، با حفظ اصول ضخامت نیز در سرعت تفکیک حروف از یکدیگر اثر جدي دارد و می
 شناختی به سرعت باالتري در تفکیک و شناسایی حروف دست یافت.زیبایی

ها از دیگر حروف خصوصاٌ در کودکانی هاي افقی موجب تمیز آندهد افزایش ضخامت در حرکتها نشان مییافته
 پریشی هستند.شود که دجار مشکل خوانشمی

آید، به هاي پایه التین بر میهاي باال و پایین کرسی، آنچه از ادبیات پژوهشی مبتنی بر زباندر طراحی کشیده
هاي باالي کرسی تأکید فراوانی وجود هاي نخست ابتدایی در طراحی کشیدهرسد خطوط مناسب سالنظر می

خطوط پایه عربی در باال و پایین کرسی بیشتر است؛ و ممکن است انجام پژوهش  هايدارد. البته سهم کشیده
رسد براي تفکیک حروف کشیده از مشابه نتایج متفاوتی را در این دست خطوط نشان دهد؛ لیکن به نظر می

 هاي قائم، حداقل در باالي خط کرسی اصلی گریزناپذیر است.ها تأکید بر کشیدهدندانه
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ابه در هر دو گونه خطوط التین و عربی وجود دارد و یکی از مشکالتی است که خصوصاً نوآموزان مسأله حروف مش
شناسی و طراحی، طراح را به سوي حفظ هویت بصري ثابت و کند؛ چراکه از سویی اصول زیباییرا تهدید می

ها نشان نتایج پژوهش کند؛ لیکن از سوي دیگردهد و حروف مشابه را تشویق میها سوق میاختصار در تفاوت
 کنند.دهدحروف مشابه متقارن در خوانش خطاهایی ایجاد میمی

شناختی هستند ها از جمله اصول زیباییها و تزئینهاي آن در خطوط پایه عربی، یعنی ارسالها و معادلسریف
ازاي معنایی مابهشوند و موجب تحریک اعصاب حسی، بدون ارائه هاي نخست آموزش توصیه نمیکه در سال

 هستند.

ها در زوایاي تند و برخی در زوایاي گرد بهتر خوانده دهد برخی نشانهها درباره زوایاي طراحی نشان میپژوهش
شوند. براي رسیدن به استاندارد مشخص در استفاده از این زوایا در طراحی، از یک سو باید به پایه خط توجه می

 هاي او را در طراحی در نظر گرفت.ویژگی کرد و از سوي دیگر سن مخاطب و

در بخش دیگري سخنرانی خود به تجربه کتاب هاي درسی دوره ابتدایی کشورهاي عربی با ارائه بخش هایی از 
هاي درسی در کشورهایی چون یمن، جمهوري مصر، سوریه، عربستان این کتاب ها اشاره کردند، نمونه کتاب

اي رین تغییر در زمان تبدیل نظام طراحی از شیوه اجراي دستی به اجراي رایانهتدهد مهمسعودي، عراق نشان می
ایران  1380بوده و از خط نسخ ساده شده که شباهت نسبی به نسخ مرسوم در کتابهاي درسی تا پیش از دهه 

هاي . نمونهاندسازي شده براي رایانه تبدیل شدهداشته است، به خطوطی با پایه نسخ و کوفی با طراحی متناسب
هاي ارائه شده در سالهاي اخیر در حوزه طراحی قلم در این ها و رهیافتدهد علیرغم موفقیتموجود نشان می

کشورها، همچنان اولویت، حفظ سنت نوشتاري پیشین است و توجه چندانی به اصول آموزشی و سن مخاطب 
 نشده است.

یارهاي ملموس و قابل استفاده براي طراحان، باید ادبیات در نهایت چنین پیشنهاد شد که براي به دست آمدن مع
بندي و  عربی جمع –هاي موجود را با مصاحبه با متخصصان مختلف و خصوصاً برپایه خطوط پایه فارسی و یافته

 اعتبارسنجی شود.

رتبط که مبخشی از طرح پژوهشی خود را  ، قمري عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیانحیدر سخنران دوم دکتر 
راهنماي برنامه  16در ابتدا به اصل  ارائه دادند.» ارزشیابی خط کتاب فارسی پایه اول«تحت عنوان با خط بود 

درسی فارسی دوره ابتدایی اشاره کردند به این مضمون که الزم است خوانانویسی در همه سطوح آموزشی مد نظر 
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ارائه شده است، پرداختند.  فوق هامراهکارهایی که در برنیزان، مولفان و مجریان قرار گیرد، اشاره کرده و به برنامه ر
 این راهکارها شامل:

 به کارگیري خط تحریري مناسب و خط نسخ از پایه اول •

 آموزش و ارائه روش هاي مناسب بهینه سازي و خوانانویسی خط کودك •

 براي زیبا سازي خط کودك ایجاد زمینه هاي عملی و الزم •

خطی است که با قلم هاي ریز » خط نسخ«پرداختند. » خط نسخ«و » خط تحریري«سپس به ارائه تعاریف از 
خطی است که در حروف » خط نسخ«) و 1381مانند خودکار و خودنویس نوشته می شود (انوري و همکاران، 

هاي  شیوههم یکی از » خط نستعلیق«همان منبع). چینی، ماشین نویسی و تحریر قرآن کریم به کار می رود (
نگارش خط و خوش نویسی اسالمی است. این خط مبتنی بر دوایر است و عمده حرکات حروف و اجزاي آن بر 
اساس منحنیها استوار است تا جایی که خطوط مستقیم و صاف در آن بسیار نادر و تقریبا هیچ است. این خط 

  ).1381است (ر.ك. انوري و همکاران، » تعلیق«و » خنس«مرکب از ویژگیهاي دو خط 

یا خط تحریري دست به دنبال آن بودند عمدتا مربوط به مواردي از قبیل: آپرسش هاي پژوهشی که دکتر قمري 
آیا خطوط  آیا به تقویت مهارت روان نوشتن آنان کمک می کند؟ دانش آموزان را براي نوشتن آماده می کند؟

آیا یادگیري این خطوط متناسب با  ند الگویی مناسب براي آموزش نوشتن خط فارسی باشد؟کتاب کتاب می توا
آیا خطوط کتاب با توانایی و آموزش هاي معلمان این پایه تناسب  توانایی دانش آموزان پایه اول دبستان است؟

بر سرعت و کیفیت آیا خط تحریري  آیا خط تحریري کتاب از اصول خوش نویسی فارسی برخوردار است؟ دارد؟
 خواندن تاثیر دارد؟

همه معلمان، سرگروه هاي آموزش و دانش اموزان پایه اول دبستان، متخصصان خوش  شاملجامعه آماري پژوهش 
. استان هاي نمونه شامل پنج استان زنجان (ترك ه استنویسی و متخصصان اموزش زان فارسی کل کشور بود

. نمونه گیري هدفمند خوزستان (عرب و لر)، یزد (فارس) و کرمانشاه (کردزبان) بودندزبان)، تهران (فارسی و ...)، 
سرگروه  165معلم،  720شامل نمونه حجم جامعه  و با توجه به معیار تنوع فرهنگی و زبانی در کشور انجام شد.

موزش زبان متخصص آ 4متخصص خوش نویسی و  3دانش آموز به روش نمونه گیري خوشه اي و  840اموزشی و 
فارسی بودند. براي گردآوري داده ها از ابزار پرسشنامه براي معلمان، سرگروه هاي آموزشی، متخصصان خوش 

» خوانا نویسی«نویسی و متخصصان آموزش زبان فارسی و همچنین آزمون پیشرفت تحصیلی امال و ابزار سنجش 
 دانش آموزان استفاده شد.
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 متخصصان می توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله مهمترین یافته ها در بخش 

اساسا خواندن خط نستعلیق و به تبع آن خط تحریري، به دلیل برخی مشکالت ساختاري و سنتی از  .1
جمله عدم رعایت تمام فاصله و نیم فاسله میان کلمات و حروف و همچنین وجود برخی حروف کشیده، 

 ترافیک، نازنین و لوتوس و... است.دشوارتر از خط هاي دیگر رایانه اي، مانند 

 خط تحریري کتاب درسی از جهت رعایت جاي حروف نسبت به خط زمینه داراي اشکاالت اساسی است. .2

 باید به کارگیري خطوط متنوع به حداقل برسد. .3

 اتصاالت خط تحریري در برخی از موارد در کتاب درسی اشکال دارد. .4

نفر معتقد بودند که  364نظر بود. از این میان  948موزشی کال پاسخ هاي تشریحی معلمان و سرگروه هاي آ
نفر اعالم کرده بودند که خط تحریري براي  123بیشترین معایب مربوط به کاربرد خط تحریري در کتاب است. 

نفر معتقد بودند که استفاده از خطوط متعدد در کتاب موجب سردرگمی و ایجاد  113پایه اول دشوار است و 
 در دانش آموزان می شود. دوگانگی

 بیان شده بوددر زمینه اصول رعایت نشده خوش نویسی از دید معلمان و سرگروه هاي آموزشی نظر  407تعداد 
نفر نیز  62توجه به خط زمینه رعایت نشده است، دلیل عدم  نفر معتقد بودند که اصول خوش نویسی به 64که 

نفر اشکال در  39ج، چ، ح، خ (هنگام اتصال) نامناسب است، همچنین بر این باور بودند که نگارش حروفی مانند 
که موکول  پیشنهاد کرده بودندنفر  55، ارائه شده پیشنهاد 158را متذکر شده اند. از تعداد » د«نگارش نشانه 

هاي کردن خط تحریري به پایه یا پایه هاي تحصیلی باالتر ضروري است. به طور کلی اکثریت معلمان و سرگروه 
 آموزشی رویکرد کتاب فارسی اول را در زمینه خط مناسب ندانسته اند.

برگه آزمون امال از منظر خط و خوشنویسی مشخص  481در آزمون پیشرفت تحصیلی امال از بررسی مجموع 
فر ن 3نفر عمدتا با ترکیبی از دو خط نسخ و تحریري (تلفقیقی) و  77نفر عمدتا با خط نسخ،  401گردید که اوال 

عمدتا به خط تحریري نوشته بودند، دوما کرسی حروف خیلی کم رعایت شده بود و سوما اینکه  تناسب اندازه 
 کلمه به جمله، نسبت اندازه حروف به کلمه و نسبت اندازه حروف به جمله رعایت نشده است. 

چرا که در پایه اول هدف  استیافته ها نشان می دهد که استفاده همزمان از دو یا سه خط در پایه اول نامناسب 
 ویژة خواندن و نوشتن است.آموزش معطوف به مهارت هاي زبانی به 
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و سردرگمی دانش آموزان را دچار دوگانگی  که حضور چند خط در کتاب، کردنتیجه گیري  دکتر قمري چنین
کرده است. متون در دسترس دانش آموزان پایه اول هم مانند کتاب هاي قرآن، علوم، ریاضی و نیز روزنامه ها، 

ن انتظار که دانش اموزان بتوانند از خط تحریري الگو بگیرند به یاست. انسخ کتاب هاي داستان، مجالت رشد و ... 
 نوآموزان قرار می دهد. يا پیش روجا یا شدنی نیست و این امر الگوهاي متفاوتی ر

 ، عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه درسیآخرین سخنران این نشست سرکار خانم دکتر معصومه نجفی
رابطه رسم الخط کتاب هاي فارسی با مهارت خواندن دانش آموزان « بودند که یافته هاي پژوهش خود را با عنوان 

 ایشان در ابتدا به بررسی تاریخچه رسم الخط در کتاب درسی پرداختند: دادند.ارائه  »دوره ابتدایی

 

  هجري شمسی، نوع خط کتابهاي فارسی اول ابتدایی، شامل نستعلیق  1328تا   1306از سال
اند، برخی بعضی از ناشران کتاب اول ابتدایی، تنها از قلم نسخ استفاده کرده. ساده و نسخ بوده است

 .هاي متفاوت به کار رفته استگاهی هر دو خط به سلیقهاز قلم نستعلیق و 
  براي نخستین بار خط زمینه وارد فارسی اول ابتدایی شد و در مقدمه کتاب یک  1328سال

راهنمایی منطقی براي جدا نوشتن حروف گسسته در ترکیب کلمات مطرح شد. روند استفاده از 
 ادامه داشت. 1345ل خط نستعلیق ساده و نسخ بنا به سلیقه ناشر تا سا

  کتاب فارسی اول ابتدایی با خطاطی فریدون جهانشاهی وارد مدارس شد و خط  1345در سال
معروف شد. این خط براساس کنترل خط  "خط اول دبستان"یا  "شبه نسخ"کتاب به نام خط 

 ). 1378سال پیوسته مورد استفاده قرار گرفت (نیساري،  35زمینه تنظیم شده بود و حدود 
  در پی تولید این دشتدوین » اموزي دوره ابتداییراهنماي برنامه درسی زبان«سند  1378در سال .

کتابهاي فارسی دوره دبستان بطور کامل هم به لحاظ ساختار و هم محتوا تغییر کرد و کتابهاي سند 
 . دتولید گردی» فارسی بنویسیم«و » فارسی بخوانیم«جدید در دو جلد براي هر پایه با نام 

 
آموزان بدخطّی دانشعلل اشاره کردند. در این همایش   22/12/78در تاریخ سپس به یافته هاي همایش یک روزه 

 تا در تألیف کتاب فارسی پایه گردید ارائهخطّی آنان و رویکردهاي مناسب جهت زیبانویسی و خوش بررسی شد
 مورد نظر بحث حاضر به شرح زیر است:موارد مهم  .مورد استفاده قرار گیردهاي بعد اوّل و پایه
در کالس اوّل نویسی خطّ نستعلیق یک هنر ارزشمند است. خوش«) بر این عقیده است که 1378نیساري (

دبستان هنوز زود است که آموزگار بتواند استعداد و آمادگی نوآموزي را براي هدایت و تشویق او در 

ن خط براي آموزش خواندن در مراحل مقدّماتی تریخطّ نسخ مناسب ،کندنویسی کشف مسیر خوش
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توان استفاده ي آمادگی خواندن، از خطّ نسخ و احیاناً از خطّ تحریري میهاي ویژهدر متن کتاب اوّل و لوحه است.

هاي نوآموزان براي یادگیري خط و مهارت نوشتن ترین خط براي سرمشقخط تحریري مناسباینکه و  نمود
 .»است.

ي بد خطّی را بایستی در ابتداي شروع سوادآموزي یعنی سال اوّل ) نیز اشاره می کند که ریشه1378(آهنگران 
شود مسلّم است مشکل بتواند در وجو کرد. وقتی شاگرد اوّل دبستان با خطّ نسخ ماشینی آشنا میدبستان جست

العمر خطّ گردد، ماداماهده میهاي بعد روش خطّ نستعلیق را جایگزین دست خطّ خود کند. در حقیقت مشسال
ي دیگري ندارد ـ در بیشتر افراد ملکه شده و راه گریز از آن نسخ ماشینی ـ که جز اتالف وقت و بدآموزي ثمره

 مشکل است.

هاي مقدّماتی به ویژه ي بدخطّی، را در مواجهه با خطّ فارسی به کار گرفته شده در سال) ریشه1378تیموري (
اي و انحناها و . از نظر او خطّ نسخ به کار گرفته شده، به علّت نداشتن مسیرهاي دایرهداندابتدایی میسال اوّل 

نماید و این امر موجب هاي موجود در مفردات و کلمات صرفاً یادگیري در خواندن و نوشتن را تسهیل میقوس
با جا افتادن حروف و کلمات به شکل ر گردد. شود که فرایند آموزش از کارآیی بیشتري در نزد معلّمان برخوردامی

 فاقد ارزش هنري است.» دور«شود که به علّت نداشتن ویژگی الخطّی غالب مینسخ در ذهن کودك رسم

رسد باید در این دو . به نظر مییکسان نیست» خواندن«با خط در » نوشتن«) خط در 1378از نظر ملکی (
است و آن چه » فهم«وجو کنیم، چون آن چه در خواندن مهّم است ا جستمندي و دو نوع خط رزمینه، دو قانون

هم چنین باید در این نکته تأمّل  این دو از یکدیگر متفاوت هستند.در نوشتن اهمّیت دارد توانستن و مهارت است. 
 ت.کنیم که آموزش خط به عنوان هدف چه جایگاهی دارد و به عنوان وسیله داراي چه نقش و موقعیتّی اس

گونه که با شود، هماناست. زبان با نوشتن قابل دیدن می »نوشتن شکل بصري زبان«) 1378از نظرنعمت زاده (
شود. نقش ارتباط زبانی باید هم در سخن گفتن و هم در نوشتن تحقّق یابد و گفتن زبان قابل شنیدن میسخن

شد تا خواننده بتواند بخواند و ارتباط نوشته باید خوانا بادستنوشته منتهی شود، اگر نوشتن  به دست

نویسی ي توصیفی و ارتباطی خطّ است و با خوشزاده اعتقاد دارد خوانا نویسی جنبهنعمت برقرار کند،

گونه که سخن گفتن با سخنوري تفاوت که بعد هنري و زیبایی شناختی خط است تفاوت دارد، همان

ي ابتدایی تأکید آموزش خط بر خوانانویسی باشد و نه هاي اوّل و دوّم دورهکند در سالاو پیشنهاد می دارد.
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نویسی سریع نویسی آغاز شود چرا که گذر از خوانا نویسی به خوشهاي بعد آموزش خوشو در سال نویسیخوش
 و سهل خواهد بود. 

 یک روزه جمع بندي زیر را ارائه اداد: ) با توجه به نظرات متخصصان در همایش1378عمران (

 بودن و داشتن زاویه به جاي انحنا از ظرافت  خطّ فعلی کتاب درسی اوّل دبستان به علّت خشک و خشن
 تهی است.

  .خطّ نستعلیق باید اساس آموزش دبستان قرار گیرد 

 همیشه با آن سر وکار آموز شود و دانشهاي چاپی به خطّ نسخ منتشر میاز آنجا که انبوهی از نوشته

 ها و نشریّات به عنوان خطّ خواندن در کتاب به کار رود.، خطّ نسخ معمول کتابخواهد داشت

آموزان از پایه اول تا سوم نشان است و براي دانشخط نسخ خط بی در پایان چنین نتیجه گرفت کهدکتر نجفی 
تر است. ضمن اینکه مقایسه نتایج نشان داد اسبنشان براي آموزش منوضعیت پایداري دارد؛ بدیهی است خط بی

 آموزان درخط نسخ همواره بهتر بوده است. سرعت و دقت دانش

به این نکته باید اشاره کرد که سخنرانی دکتر  قلم در جمع بندي سخنان ایراد شده در نشست تخصصی
دوره ابتدایی بود و سخنرانی  درنجم الدین در خصوص ویژگی هاي فنی قلم براي تدوین معیارهاي متناسب آن 

و خواندن دانش آموزان با خط نقش قلم به کار رفته در کتاب هاي ابتدایی  ارتباط دکتر قمري و نجفی در خصوص
است. با توجه به یافته هاي این دو پژوهشگر که برگرفته از نتایج حاصل از پژوهش هاي خود و دیگران است می 

دست « )،1378یکسان نیست (ملکی، » خواندن«و خط در » نوشتن«ط در توان چنین نتیجه گرفت که اوال خ
دوره ابتدایی تاکید رار کند و در سال هاي اول و دوم نوشته باید خوانا باشد تا خواننده بتواند بخواند و ارتباط برق

د مورد و آموزش خوش نویسی در سال هاي بعد می توان »بر آموزش خط براي خوانا نویسی است نه خوش نویسی
انبوهی از نوشته هاي چاپی به خط نسخ منتشر می شود و دانش  همچنین)، 1378توجه قرار گیرد (نعمت زاده، 

حضور چند خط در کتاب فارسی پایه اول  و اینکه )1378آموز همیشه با این نوع خط سرو کار دارد (عمرانی، 
 :که پیشنهاد می شود. بنابر این )1392(قمري،  ابتدایی باعث دوگانگی و سردرگمی دانش آموزان می شود

در نظر گرفته شود و استفاده از خط  خط مناسب خواندن در پایه هاي اولیه دوره ابتدایی خط نسخ .1
 تحریري از کتاب اول حذف و به پایه هاي باالتر موکول شود.

ه و در آموزش براي آموزش زیبانویسی، برنامه اي خاص آن طراحی شود و در کتابهاي نگارش گنجانده شد .2
 مهارت نوشتن به کار رود.
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از آنجا که اکثریت معلمان با اصول اولیه خط تحریري آشنایی کافی ندارند براي آنان دوره هاي آموزشی  .3
 اثر گذار خط تحریري و خوش نویسی برگزار شود.
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