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بررســی ســیر تحــول طراحــی حــروف کتــاب فارســی اول دبســتان 
)از ســال 1300 تــا 1395 در ایــران(* 

زینت لطفی آصف 
ارشــد  دانشــجوی کارشناســی 
ــران. ــران، ای ــوره، ته ــگاه س دانش
Email: lotfizinat@yahoo.com 

علی اصغر شیرازی
)نویسنده مسئول(

دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، 
ایران.

 Email: a_shirazi41@yahoo.com

چکیده: 
پــس از ورود چــاپ ســربی و ســنگی، وظیفــه تولیــد کتــاب از کاتبــان بــه 
ــه نســخ  ــل نزدیکــی کتــب ســنگی ب ــه دلی دســتگاه هــای چــاپ ســپرده شــد. ب
ــاش خوشنویســان، خــط نســتعلیق و  ــی و امرارمع ــه آرای ــات صفح ــان، امکان کاتب
ــان ــروف خوشنویس ــان ح ــن طراح ــن اولی ــت؛ بنابرای ــق یاف ــنگی رون ــاپ س چ

ــروف  ــی ح ــول طراح ــیر تح ــی س ــه بررس ــن مقال ــداف ای ــه اه ــد. ازجمل ــوده ان ب
ــذا ســؤاالت  ــا 1395 اســت ل ــاب فارســی اول دبســتان از 1300 ت موجــود در کت
ــاب  ــروف کت ــی ح ــی در طراح ــه تغییرات ــد از: چ ــق عبارت ان ــن تحقی ــی ای اصل
ــل  ــت؟ عل ــه اس ــورت گرفت ــا 1395 ص ــال 1300 ت ــتان از س ــی اول دبس فارس
ــه  ــن مقال ــق ای ــرات چیســت؟ روش تحقی ــن تغیی ــال و نتیجــه ای ــش و اعم پیدای

ــت. ــه ای اس ــات کتابخان ــردآوری اطاع ــي و روش گ ــي- تحلیل توصیف
نتایــج نشــان مــی دهــد از ســال 1300 خــط نســتعلیق و نســخ در کتــاب هــا بــه کار 
می رفــت. از ســال 1337 تــا 1342 نیــاز بــه حــروف چاپــی موجــب شــکل گیــری و 
طراحــی حــروف مناســب بــرای تولیــد کتــاب شــد و خــط نســخ بــه دلیــل قابلیــت 

تبدیــل بــه حــروف چاپــی در صنعــت چــاپ بــه کار گرفتــه شــد و از ســال 1341 کتــاب هــا از خــط نســتعلیق فاصلــه گرفــت. بــرای 
نوشــتن مطلــوب، قبــل از دهــه ی 70 در لوحــه هــای کتــاب فارســی خطوطــی در جهــت افــق، عمــود، مــورب و منحنــی بــرای آغــاز 
تمریــن نوشــتن اضافــه شــد ولــی از ســال 1380 ســه نــوع رســم الخط تحریــری و نســخ و شــبه نســتعلیق بــه کار گرفتــه شــد. بــا 
افزایــش ســه شــیوه رســم الخط بــرای خوانــدن و نوشــتن، مشــکاتی بــرای دانــش آمــوزان بــه وجــود آمــده و هنــوز فونــت مناســب 

بــرای کتــاب فارســی اول دبســتان طراحــی نشــده اســت.

واژگان کلیدی: طراحی حروف، کتاب فارسی، اول دبستان.

تاریخ دریافت: 1396/05/15
تاریخ پذیرش: 1396/06/22

* این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان »آسیب شناسی طراحی حروف در کتاب فارسی اول دبستان از سال 1345 تا 1395 در ایران« در دانشگاه سوره به 
راهنمایی نگارنده دوم استخراج گردیده است.
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مقدمه:
ــاب  ــن کت ــا اولی ــه مدرســه ب ــا ورود ب ــوزان ب ــش آم دان
درســی کــه کتــاب فارســی نــام دارد آشــنا مــی شــوند. 
ــای  ــاب ه ــری کت ــر یادگی ــری اش ب ــاب، فراگی ــن کت ای
دیگــر تأثیــر بســیاری دارد و منشــأ ســوادآموزی اســت. 
کتابــی کــه می توانــد دانــش آمــوزان را عاقه منــد 
ــته  ــد از روی آن نوش ــماً بای ــد و رس ــری کن ــه یادگی ب
ــد.  ــر تقلیــد از آن دارن ــش آمــوزان ســعی ب شــود و دان
ــا در  ــن نقــش حــروف و کلمــات و شــکل آن ه همچنی
رشــد یادگیــري بســیار مهــم اســت و بایــد متناســب بــا 
ــا توانائی هــای جســمی و روحــی  ویژگی هــای مرتبــط ب
دانــش آمــوزان طراحــی گــردد و چــون نوشــتن در نــوع 
خــود بســیار مهــم اســت، بــه همیــن دلیــل آمــوزش آن 
ــرد  ــر صــورت گی ــق، مســتمر و پیگی ــد به طــور دقی بای
ــکاب اشــتباهات  ــه ارت ــی اندیشــیده شــود ک و تمهیدات
ــته  ــاب درگذش ــد کت ــد. تولی ــل برس ــه حداق ــدا ب از ابت
بــا کاتبــان بــود کــه بــا هــر دو خــط نســخ و نســتعلیق 
کتــب را می نوشــتند. بــا ورود صنعــت چــاپ و پیشــرفت 
ــه  ــاز ب ــاب درســی و نی ــد کت ــش تولی ــوژی، افزای تکنول
ــد.  ــاس ش ــش احس ــاب، بیش ازپی ــان تر کت ــاپ آس چ
ازایــن رو، حروفــی کــه بــرای چــاپ بــه کار می رفــت باید 
ــان  ــت و طراح ــاپ را می داش ــتفاده در چ ــت اس قابلی
ــروف را  ــاپ ح ــت چ ــا صنع ــب ب ــت متناس ــی بایس م
ــروف در  ــان ح ــش طراح ــذا نق ــد. ل ــی کردن ــی م طراح
ایجــاد فونــت مناســب، آشــکار شــد. از ســویی بــا بهــره 
گیــری از صنعــت چــاپ در ایــران، حــروف طراحی شــده 
ــد.  ــوع گردیدن ــتان متن ــی اول دبس ــاب فارس ــرای کت ب
ــای  ــت ه ــیر تحــول فون ــه بررســی س ــن مقال ــدف ای ه
موجــود در کتــاب هــای فارســی اول دبســتان از 1300 
تــا 1395 و پاســخ گوئــی بــه ایــن ســؤاالت اســت کــه 
چــه تغییراتــی در طراحــی حــروف کتــاب فارســی اول 
ــه و  ــورت گرفت ــا 1395 ص ــال 1300 ت ــتان از س دبس
علــل پیدایــش و نتیجــه ی اعمــال ایــن تغییــرات چــه 

ــوده اســت؟ ب
نحــوه تجزیه وتحلیــل اطاعــات در ایــن مقالــه کیفــی و 
روش تحقیــق توصیفــي- تحلیلــي و گــردآوری اطاعات 
ــه ای اســت. در ایــن تحقیــق جامعــه ی آمــاری  کتابخان
ــا  ــال 1300 ت ــتان از س ــی اول دبس ــای فارس کتاب ه

1395 هســتند کــه تعــداد نمونــه موردبررســی 10 
کتــاب اســت.

پیشینه پژوهش:
ــت 3  ــاب اردیبهش ــژاد )1391( در کت ــری ن ــه بح فاطم
در مقالــه ی »رابطــه ی اصــول تجســمی در تایپوگرافــی 
خوشنویســی  رابطــه ی  بــه  ســنگی«،  چــاپ  آثــار 
و  دســت یافته  ســنگی  چــاپ  در  تایپوگرافــی  و 
و  نوشــتاری  پیام هــای  انتقــال  و  برقــراری  اصــول 
اســت.  داده  قــرار  موردبررســی  را  نوشــتاری  غیــر 
ــودک و  ــاه ک ــاب م ــی )1380(، در کت ــن اکرم جمال الدی
ــه  ــه ای ب ــه ی »دگردیســی ناتمــام پروان نوجــوان در مقال
ــاب  ــه کت ــاره ب ــن اش ــتان«، ضم ــی اول دبس ــام فارس ن
و  در ســال های 1379  دبســتان  اول  فارســی  هــای 
1380 بــه نکاتــی در کتــاب فارســی »بخوانیــم« اشــاره 
مــی کنــد ماننــد این کــه کــودک فقــط صداهــای 
»آ، ب، ا« را خوانــده، ناگهــان بــا واژه هــای جدیــد 
بادبــادک، ابــر، دریــا و دســت روبــرو مــی شــود، آن هــم 
ــی.  ــی و زیبانویس ــژه ی تندنویس ــتاری وی ــط نوش ــا خ ب
ــگاه مناســب اســتفاده از  ــاد اشــعار و جای ــداد زی ــه تع ب
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــاد شــده و ب ــاب انتق ــا در کت لوحــه ه
ــر در  ــتار و تصوی ــل نوش ــه تحلی ــد ب ــری روی جل تصوی

ــت. ــده اس ــی پرداخته ش ــای فارس ــاب ه کت
ــودک و  ــاه ک ــاب م ــی )1380(، در کت ــا عمران غامرض
نوجــوان در مقالــه »معرفــی کتــاب جدیــد زبان آمــوزی 
ــوا، روش  ــه ســه نکتــه ی محت فارســی اول دبســتان«، ب
ــه،  ــی پرداخت ــاب فارس ــه کت ــی ارائ ــس و چگونگ تدری
ــروز و  ــروز و ام ــان دی ــودکان و معلم ــای ک ــاوت ه تف
توانایــی هــای متفــاوت افــراد و دالیــل وجــود دو کتــاب 
ــا  ــا را ب ــرده و م ــرح ک ــیم« را مط ــم و بنویس »بخوانی

ــد. ــی کن ــاب آشــنا م ســاختار کت
اصغــر صــدر، امیــر اجانلــو )1381(، در مجلــه دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران در مقالــه 
»کاســتی هــای خــط فارســی و پیامدهــای آن در آموزش 
زبــان فارســی«، بــه توصیــف کاســتی هــای خــط فارســی 
و بررســی دشــواری هایــی کــه ایــن کاســتی هــا در طــول 
ــش  ــر دان ــان گی ــه گریب ــی ک ــری، یادده ــد یادگی فراین
آمــوزان و معلمــان مــی شــود، پرداختــه و عنــوان نمــوده 
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ــر کاســتی های  ــه منظــور غلبــه ب ــوان از آن ب کــه مــی ت
موجــود از خــط نســخ ســاده و عائــم زیروزبــر )اعــراب( 
اســتفاده کــرد. همچنیــن، رابطــه خــط و زبــان و اهمیت 
ــوط  ــواع خط ــرح و ان ــار مط ــه گفت ــبت ب ــتار نس نوش
)اندیشــه نــگار، الفبایــی و واژه نــگار( را بیــان کرده اســت. 
از ســوی دیگــر، بــه کاســتی هــای خــط فارســی و شــکل 
ــای کاســتی  ــاوت نوشــتاری اشــاره و پیامده ــای متف ه
هــای خــط فارســی ازجملــه شــباهت بعضــی از حــروف 
ــاوت در  ــای متف ــظ ه ــا تلف ــتن ب ــد »واو« در نوش مانن

ــدن را مطــرح کــرده اســت. خوان
ــه  ــران )1384(، در فصلنام ــژاد و دیگ ــری ن ــادل ظف ع
روانشناســی و علــوم تربیتــی در مقالــه »ارزشــیابی 
ــش  ــم و بنویســیم( دان ــاب بخوانی ــارت نوشــتن )کت مه
ــوج«،  ــهر یاس ــدارس ش ــی م ــه اول ابتدای ــوزان پای آم
ــان نوشــتاری و رویکردهــا و روش هــای آمــوزش  ــه زب ب
ــتن و  ــری نوش ــل یادگی ــه مراح ــتن، ب ــدن و نوش خوان
ــته  ــا گذش ــی ب ــس کنون ــای تدری ــه روش ه ــه مقایس ب
ــوزان  ــش آم ــه اســت و مشــکات نوشــتاری دان پرداخت

ــت.  ــرده اس ــرح ک را مط
حیــدر قمــری )1392(، در نشــریه تعلیــم و تربیــت در 
مقالــه ی »ارزشــیابی خــط کتاب فارســی اول دبســتان«، 
بــه مناســب بــودن خطــوط کتــاب فارســی اول دبســتان 
ــدن و  ــرای خوان ــتعلیق( ب ــبه نس ــخ، ش ــری، نس )تحری
نوشــتن دانــش آمــوزان ایــن پایــه پرداختــه و خــط نســخ 
را بــه دلیــل ســادگی و رعایــت خــط تحریــری مناســب 

تــر از خــط تحریــری دانســته انــد.

)http://mahallati-12.blogfa.com :تصویر 1- نمونه صفحات کتاب فارسی اول دبستان با چاپ سنگی سال 1332، )مأخذ

چاپ سنگی و چاپ سربی و ورود آن به ایران
چــاپ کتــاب هــای فارســی از اواســط دوره ی فتحعلــی 
شــاه قاجــار آغــاز گشــت. در آن هنــگام دو گونــه از چاپ 
ــری  ــربی1 و دیگ ــاپ س ــی چ ــد: یک ــج ش ــران رای در ای
چــاپ ســنگی2. کتــاب هــای چــاپ ســنگی بیشــتر بــه 
دو خــط نســتعلیق و نســخ منتشــر مــی گشــت. تــا زمــان 
ــده دار  ــان عه ــان و خوشنویس ــاپ، کاتب ــن چ رواج یافت
ــن  ــد. ای ــی بودن ــخه نویس ــه روش نس ــاب ب ــد کت تولی
ــه  ــاختار تهی ــتند در س ــی توانس ــدان نم ــروه از هنرمن گ
ــته  ــی داش ــربی نقش ــاپ س ــه روش چ ــاب ب ــع کت و توزی
باشــند چراکــه در ایــن چــاپ، تمــام کتــاب حروف چینــی 
ــخه، در  ــک نس ــای ی ــد و به ج ــی ش ــاپ م ــپس چ و س
ــد.  ــی گردی ــر م ــخه تکثی ــد نس ــدود پانص ــمارگان ح ش
ــنگی،  ــی در چــاپ س ــه آرای همچنیــن امکانــات صفح
ــود  ــتر ب ــربی، بیش ــاپ س ــت چ ــاز صنع ــه آغ ــبت ب نس
زیــرا کاتــب مــی توانســت از خطــوط گوناگــون، ضخامــت 
ــد.  ــتفاده کن ــا اس ــم و کرســی چلیپ ــون قل ــای گوناگ ه

)قلیج خانی، 1392: 168-169(. )تصویر 1(
ــده  ــگ ش ــان کم رن ــش کاتب ــاپ نق ــت چ ــا ورود صنع ب
طراحــان  اولیــن  می گیــرد.  رواج  چــاپ  صنعــت  و 
ــه  ــی ک ــا تغییرات ــه ب ــد ک ــان بوده ان ــروف، خوشنویس ح
ــتفاده  ــل اس ــروف را قاب ــد ح ــی دادن ــی م در خوشنویس
ــان  ــاب در زم ــد. »چــاپ کت ــی کردن در دســتگاه چــاپ م
ناصرالدین شــاه در چنــد چاپخانــه در تهــران، تبریــز و چند 
ــلطانزاده، 1364: 263(. ــد.« )س ــاز گردی ــر آغ ــهر دیگ ش

ــا شــکل گیــری چاپخانه هــا، در چــاپ ســربی از خــط  ب
نســخ اســتفاده می شــد کــه بــه دلیــل زمختــی، حــروف 
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مطبــوع ایرانیــان نبــود. ضمــن اینکــه در چــاپ ســربی 
ــاپ  ــذا چ ــتند؛ ل ــت نداش ــی و ظراف ــم زیبای ــر ه تصاوی
ــا چــاپ  ــت. کتاب هــای چاپ شــده ب ــق یاف ســنگی رون
ــی  ــان طراح ــط کاتب ــه توس ــای ک ــه کتاب ه ــنگی ب س
می شــدند نزدیک تــر بــود؛ بنابرایــن چــاپ ســنگی جــای 
چــاپ ســربی را گرفــت و ســنت کهــن خوشنویســی بــا 
چــاپ ســنگی حفــظ شــد. چــاپ ســنگی ایــن امــکان 
را بــه هنرمنــدان خوشــنویس و هــم نگارگــر و مذهــب 
ــر  ــتقیم ب ــور مس ــود را به ط ــوش خ ــه نق ــی داد ک م
ــب ســنت های  ــن ترتی ــازند. بدی ــل س ــذ منتق روی کاغ
ــورد،  ــد )رهن ــی ش ــظ م ــن حف ــازی همچنی ــاب س کت
147:1388(. هرچنــد کتاب هــای چاپ شــده وقــت و 
هزینــه ی کمتــری نســبت بــه کتــاب هــای دســت نویس 

کاتبــان داشــت. )تصویــر 2(
بــا اتفاقــی کــه بــا ورود صنعــت چــاپ بــه ایران در ســال 
1227 رخ داد، ایــن عرصــه ی جدیــد در مقابــل کلیــه ی 
خطــوط ســنتی بــا آغــوش بــاز گســترده شــد و از ایــن 
میــان خــط »نســخ« بــه دلیــل اینکــه ظرفیــت تبدیل به 
حــروف چاپــی را داشــت، تــن بــه ســازش بــا تکنولــوژی 
داد و بــه بهــای از دســت دادن بســیاری از زیبایی هایــش، 
بــه قالــب حــروف ســربی درآمــد. تاش هــای دیگــر برای 
خطــوط مختلــف ازجملــه خط ملــی، یعنی »نســتعلیق« 
تقریبــاً بی نتیجــه مانــد و تنهــا در چــاپ ســنگی 
آن هــم بــا حفــظ تمــام کیفیــات بصــری اش، حاضــر بــه 
همــکاری و همگامــی شــد و درنتیجــه شــاهکارهایی از 
ــران در  ــر و دیگ ــرزا محمدرضــا کله ــی چــون می بزرگان
ــه وجــود  ــان ب ــه هــای آن زم ــرای روزنام ــه ب ــن زمین ای
ــتعلیق  ــط نس ــه خ ــی، 14:1381(. ازآنجاک ــد )نجابت آم
ــت؛  ــادی اس ــای زی ــاال و ظرافت ه ــی ب دارای ارزش خط
ــذا در چــاپ ظرافت هــای آن از میــان رفــت کــه روی  ل

)https://irfont.ir/topics-tag( :نمونه هایی از حروف سربی برای چاپ ماشینی، مأخذ -)(تصویر 2 )الفchapemarkazi.com( :نحوه چینش حروف، مأخذ -)تصویر 2)ب

)asrpress.ir :تصویر 3 – نمونه خط روزنامه ای در دوران قاجار. )مأخذ

خوانایــی و وضــوح خــط تأثیــر داشــت ازایــن رو در نحــوه 
نــگارش آن تغییراتــی ایجــاد شــد.

ــا برداشــتن پوســته کمــی از قلــم  بدیــن ترتیــب کــه ب
ــاپ  ــا چ ــده، در کار ب ــر نوشته ش ــروف ضخیم ت ــی، ح ن
ــب  ــه مرّک ــه ب ــا توج ــر ب ــد. کله ــر عمــل می کن راحت ت
و امکانــات اجرایــی در چــاپ ســنگی، در شــیوه ی 
ــه  ــرد. ازجمل ــاد ک ــی ایج ــان تغییرات ــتعلیق آن زم نس
ــف میرعمــاد  ــد و ظری ــز و تن اینکــه به جــای ســبک تی
ــت و  ــان می رف ــاپ از می ــنگی چ ــای س ــه در قالب ه ک
ــور و  ــکل جمع وج ــه ش ــروف را ب ــود، ح ــاپ نب قابل چ
چاق تــر نوشــت )قلیــچ خانــی، 1392: 128(. بدیــن 
ترتیــب در چــاپ ســربی و ســنگی، خط نســخ کــه دارای 
اتصــاالت درخــور و مناســب حروف چینــی دســتگاه های 
چــاپ بــود بــه کار گرفتــه شــد و درنهایــت از آن خــط 
ــتفاده  ــا اس ــه در روزنامه ه ــد ک نســخی اســتخراج گردی
ــر 3( ــد. )تصوی می شــد و آن را نســخ روزنامــه ای نامیدن

از طرفــی حــروف خــط نســتعلیق وقتــی در کنــار هــم 
ــد و  ــدا می کنن ــی پی ــات متفاوت ــد، ترکیب ــرار بگیرن ق
ــات  ــاپ قطع ــرا در چ ــت زی ــی نیس ــط چاپ ــب خ مناس
ــک راســتا روی خــط  ــار هــم و در ی ــد در کن ــزی بای فل
افــق قــرار بگیرنــد و بــاال و پاییــن نشــوند که ایــن امکان 

بررسی سیر تحول طراحی حروف کتاب فارسی اول دبستان از سال 1300 تا 1395 در ایران
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تصویر4- طراحی حروف الفبای فارسی، طراح: مصطفی اوجی پور. 
مأخذ: )افشارمهاجر، 1388: 60(

ــدارد. چنانچــه کلماتــی  ــرای خــط نســتعلیق وجــود ن ب
ماننــد »صحیــح، پنجــره و پنــج« در بــاالی خط کرســی 
ــات  ــخ کلم ــط نس ــه در خ ــد درحالی ک ــرار می گیرن ق
»صحیــح، پنجــره، پنــج« دقیقــاً روی خــط کرســی قــرار 

دارنــد.
تغییــر و تحــول در خــط در ایــران از ســرلوحه های 
روزنامه هــا شــروع شــد و خوشنویســان طراحــی عنــوان 
نشــریات را انجــام می دادنــد. بــاروی کار آمــدن نهضــت 
مشــروطه بــه دلیــل اطاع رســانی ســریع حــوادث، 
ــتری  ــب بیش ــری مطال ــای گی ــاال و ج ــاپ ب ــرعت چ س
در  گرفــت.  رونــق  ســربی  چــاپ  روزنامــه هــا،  در 
ــفارش  ــه س ــی ب ــای فارس ــن قلم ه ــاخت اولی ــه س ادام
درخواســت  بــه  و  الینوتایــپ  ماننــد  شــرکت هایی 
مجلــه ســروش و روزنامــه کیهــان آغــاز گشــت. حســین 
ــران  ــی ای ــت مطبوعات ــراح فون ــن ط ــداهلل زاده، اولی عب
ــردن  ــزه ک ــر ایرانی ــاوه ب ــال های 37- 1336 ع در س
ــازی  ــه بازس ــکاالتش ب ــردن اش ــرف ک ــروف و برط ح
ــت  ــی« پرداخ ــعدی« و »فردوس ــروف »س ــوع ح مجم

)رضائــی نبــرد، 1392: 134(.

طراحی حروف
بــه دلیــل افزایــش چــاپ کتــاب و تولیــد انبــوه، شــیوه 
ــا  ــود ت ــاز ب ــا نی ــاپ آن ه ــرای چ ــی ب ــای گوناگون ه
ــن  ــه ی بی ــور فاصل ــن منظ ــد. بدی ــان کن ــاپ را آس چ
حــروف فلــزی جهــت افزایــش زیبایــی در چــاپ دائمــاً 
تغییــر مــی کــرد. ایــن امــر منجــر بــه ابــداع و گزینــش 
فونت هــای فراوانــی شــد کــه بعدهــا عنــوان تایپوگرافــی 
ــی  ــروف، طراحــی نوع ــد. طراحــی ح ــر آن قراردادن را ب
الفباســت کــه بــا دســت یــا ماشــین )کامپیوتــر( طراحی 
می شــود و یــک شــاخه اختصاصــی، مهــم و کاربــردی از 

طراحــی گرافیــک اســت کــه کاربردهــای متفاوتــی دارد 
و »بیشــتر معطــوف بــه طراحــی قلــم یــا همــان فونــت 
تــا کاربردهــای دیگراســت.« )رضائــی نبــرد، 1392: 77(. 
ــی  ــش مهم ــش دارد: بخ ــگاری دو بخ ــاخه حروف ن ش
ــن  ــرای مت ــروف ب ــی ح ــه طراح ــروف ب ــی ح از طراح
بســتگی دارد و بخــش دیگــری از آن بــرای کاربردهــای 

ــه کار مــی رود. خاصــی ماننــد پوســتر و نشــانه و ... ب
طراحــی حــروف )طراحــی قلــم، طراحــی تایــپ فیــس 
یــا فونــت( شــاخه ای از هنــر گرافیــک اســت کــه طراحی 
تمــام حــروف الفبــای یک زبــان و تمــام عائــم آن زبــان 
را در برگرفتــه و دو جنبــه خوانایــی و زیبایــی در طراحی 
آن بســیار مهــم اســت. موردبحــث مــا طراحــی حــروف 

در قلــم )فونــت( اســت. )تصویــر 4(
ــدن  ــده ش ــرد خوان ــر عملک ــدا ب ــروف در ابت ــی ح طراح
اســتوار اســت و بعــدازآن بــر زیبایــی شناســی تکیــه دارد. 
آنچــه در طراحــی حــروف امــروز ازنظــر زیبایــی شناســی 
مهــم اســت، ظاهــر و فــرم حــروف اســت کــه بایــد ازنظــر 
ــا  بصــری حامــل پیــام مفهــوم اصلــی باشــد و هرکــس ب
هــر زبانــی، بــا یــک نــگاه به راحتــی درک کنــد کــه ایــن 
ــی  ــه مفهوم ــل چ ــم حام ــار ه ــروف در کن ــا ح ــط ی خ
هســتند )علــی نژادیــان، 189:1385(. »بــا طراحــی قاعــده 
منــد حــروف و انتخــاب انــدازه و میــزان ضخامــت قلــم و 
نحــوه چینــش بصــری هماهنــگ، حــروف و کلمــات دارای 
انــرژی بصــری فوق العــاده و زنــده و جانــدار مــی گردنــد.« 

)رضائی نبرد، 1392: 27(.
ــی  ــواع طراح ــاهد ان ــا ش ــروزه م ــوژی ام ــد تکنول ــا رش ب
ــام هــای متنوعــی هســتیم  ــا ن حــروف الفبــای فارســی ب
کــه البتــه در نــگارش متــون مختلــف مــورد بهــره بــرداری 
ــرای  قــرار مــی گیرنــد ولــی تاکنــون هیچ کــدام از آن هــا ب
نوشــتن در کتــاب فارســی اول دبســتان مورداســتفاده قرار 

نگرفته انــد.

ــتان از  ــی اول دبس ــاب فارس ــای کت ــی ه ویژگ
ــران ــه در ای ــیس مدرس ــان تأس زم

ــا  ــک از آن ه ــر ی ــا، ه ــه ه ــدن چاپخان ــر ش ــس از دای پ
بــرای چــاپ کارهــای مختلفــی اختصــاص یافتنــد، مثــًا 
ــه  ــاپ روزنام ــراً چ ــی اکث ــنگی دولت ــاپ س ــه چ کارخان
ــی در  ــاب های ــم کت ــی ه ــوده و گاه گاه ــی ب ــای دولت ه
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آن بــه چــاپ می رســیده اســت و یــا تأســیس چاپخانــه 
مدرســه دارالفنــون3 بــرای چــاپ کتاب هــای اختصاصــی 
مدرســه دارالفنــون بــوده و به نــدرت بــه کارهــای 
دیگــر می پرداختــه اســت )ســلطانیفر و همــکاران، 
ــای درســی در  ــف کتاب ه ــر تألی ــاز ام 1376: 5(. در آغ
ــود  ــه خــط نســخ و نســتعلیق ب ــون، نوشــته ها ب دارالفن
کــه در چاپخانــه ای کــه در مدرســه وجــود داشــت چــاپ 
ــرای  ــاً ب ــه اختصاص ــن چاپخان ــکیات ای ــدند. تش می ش
چــاپ کتاب هــای درســی کــه عمومــاً در ایــن چاپخانــه 
ــه  ــن چاپخان ــود. ای ــه چــاپ می رســید مجهــز شــده ب ب
از ســال تاًســیس آن در 1268 تــا حــدود ســال 1300، 
ــاب درســی را چــاپ  ــی 40 کت ــاً در حــدود 30 ال جمع
ــرار  ــز برق ــا ســال 1326 نی ــی و انتشــار داد و ت و صحاف

ــوده اســت )همــان: 7(. ب
بــا شــروع نهضــت آزادی خواهــی و تأســیس مشــروطیت 
در ایــران و تأســیس مدرســه های جدیــد دولتــی و 

ــه: ــی تألیــف شــد ازجمل ــاب های خصوصــی، کت
• تعلیــم االطفــال از میــرزا محمــود خــان مفتــاح الملک 

)الفبــا و قرائت فارســی(
• معلم االطفال از میرزا فتحعلی آخوند )در قفقاز(

ــه ی  ــین زاده درزمین ــد حس ــال از احم ــم االطف • معل
ــی آن  ــا و اخــاق و دیگــر مســائل اجتماع ــوزش ام آم

ــان. زم

ویژگی کتاب های زبان و ادب فارسی در این دوره:
ــاپ  ــون، چ ــدازه گوناگ ــع و ان ــا دارای قط ــن کتاب ه ای
ســنگی و حروف چینــی یــا خطــی و خــط کتــاب هــا نیــز 
ــوا از  ــم الخط و محت ــر رس ــخ اند، ازنظ ــا نس ــتعلیق ی نس
برنامــه و انســجام ویــژه ای برخــوردار نیســتند. در ســال 
ــاله  ــودکان هفت س ــرای ک ــی ب ــات ابتدای 1289 تحصی

ــای 1299،  ــس از کودت ــود. پ ــی ش ــاری م ــاال اجب ــه ب ب
در ســال 1300 بــرای همــه ی پایــه هــای اول تــا 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــاب فارس ــی، کت ــم ابتدای شش
ــود.  ــی ش ــف م ــت تألی ــوا، یکدس ــکل و محت ــر ش ازنظ
ــوع  ــات تن ــای درســی ادبی ــوای کتاب ه موضــوع و محت
و انســجام بیشــتری پیــدا مــی کننــد. کتــاب هــا ازنظــر 
کاغــذ مرغــوب و از تجلیــد مقوایــی و پارچــه ای محکــم 

ــی شــوند. ــادوام برخــوردار م و ب

کتاب اول دبستان، 1307
آغاز: بنام خدا                     ا ب پ ت ث ج چ ح خ ...

انجام:... و لم یکن لُه کفواً احد
آمــوزش حســاب و طــرز خوانــدن خط نســخ و نســتعلیق 
و حمــد و ســوره در انتهــای کتاب آمده اســت. نســتعلیق 
انــدازه ی:10.5 در 12.5 س. م،  خــوش، 8 ســطری، 
ــکری  ــذ: ش ــس. کاغ ــورت زیرنوی ــه به ص ــور. واژه نام مص
رنــگ، 80 صفحــه. جلــد: مقوایــی، روکــش کاغــذ ابــره 
ــه رنــگ ســیاه، عطــف و گوشــه ها گالینگــور مشــکی،  ب
ــری کوچــک(  ــگ. )وزی ــه کاغــذ صورتی رن آســتر و بدرق

)ســلطانیفر و همــکاران، 1376: 279(. )تصویــر 5(

کتاب اول دبستان، 1309
آغاز: بنام خدا                      ا ب پ ت ث ج چ ح خ ...

انجام:... و لم یکن لُه کفواً احد
قســمتی از انتهــای کتــاب بــه آمــوزش حســاب و طــرز 
ــز حمــد و ســوره اختصــاص  ــدن خــط نســخ و نی خوان

دارد.
نســتعلیق خــوش، در انــدازه ی متوســط، انــدازه ی 
ســطور مختلــف، چــاپ ســوم، تهــران، چاپخانــه مجلس، 
وزارت معــارف4، ســطری، مصــور، توضیحــات به صــورت 

)https://www.hambastegimeli.com( :تصویر 5– صفحاتی از کتاب فارسی اول دبستان سال 1307،مأخذ

بررسی سیر تحول طراحی حروف کتاب فارسی اول دبستان از سال 1300 تا 1395 در ایران
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)www.shahrefarang.com( :تصویر 6– جلد و صفحات کتاب فارسی اول ابتدایی سال 1318 هجری شمسی.مأخذ

ــد:  ــه. جل ــگ، 80 صفح ــکری رن ــذ: ش ــس. کاغ زیرنوی
مقوایــی، روکــش کاغــذ ابــره بــه رنــگ ســیاه و قرمــز...، 

ــری کوچــک )همــان: 280(. قطــع وزی

کتاب اول دبستان، 1315 و 1316
آغاز: بنام خدا                       ا ب پ ت ث ج چ ح خ ...

انجام:... و لم یکن لُه کفواً احد
در انتهــا کتــاب قســمتی بــه آمــوزش حســاب و خوانــدن 

خــط نســخ و نیــز حمــد و ســوره آمــده اســت.
نســتعلیق و نســخ خــوش، در انــدازه ی متوســط، مختلف 
ــا  ــم ت ــاپ نوزده ــف، چ ــای مختل ــطور، در اندازه ه الس
ــران،  ــخ 1315 و 1316، ته ــه تاری ــارم ب ــت و چه بیس
ــاب،  ــع کت ــرکت طب ــات، ش ــرکت مطبوع ــه ش چاپخان
ــت  ــور، فهرس ــارف، مص ــگ، وزارت مع ــه فرهن چاپخان
مندرجــات در بعضــی از چاپ هــا در ابتــدای کتــاب، 
توضیحــات به صــورت زیرنویــس. کاغــذ: شــکری رنــگ، 
ــدول  ــذی، ج ــش کاغ ــی، روک ــد: مقوای ــه. جل 78 صفح
حاشــیه ای ...، روی جلــد عنــوان، پشــت جلــد فهرســت 
کتــب آمــده اســت، 15 در 22.5 س.م. )وزیــری کوچک( 

ــان:289(. )هم

کتاب اول دبستان، 1317 تا 1321
آغــاز: دســتور بــه آمــوزگاران راجــع بــه الفبــا، 1- حروف 

را بایــد بــه ترتیــب از صفحه...
انجام:... و لم یکن لُه کفواً احد

در صفحــات اولیــه روش تدریــس یــادآوری شــده اســت 
ــه آمــوزش حســاب و  و در انتهــای کتــاب قســمتی را ب
ــز حمــد و ســوره اختصــاص  ــدن خــط نســخ و نی خوان
داده اســت. نســتعلیق و نســخ خــوش، در انــدازه ی 
ــف  ــای مختل ــدازه ه ــطور، در ان ــف الس ــط، مختل متوس

ــاب،  ــع کت ــرکت طب ــات، ش ــرکت مطبوع ــران، ش ...، ته
ــس. ــورت زیرنوی ــات به ص ــور، توضیح مص

متــن دروس بــه نســخ خــوش و متــن اشــعار بــه خــط 
ــوز  ــتن از دانش آم ــن نوش ــرای تمری ــود. ب ــتعلیق ب نس
خواســته مــی شــد از روی خطــوط تحریــر نوشــته شــود. 
ــا خــط کرســی  نمونه هــای خــط نســتعلیق متناســب ب
ــی  ــد. در برخ ــوزش داده می ش ــودکان آم ــه ک در آن ب
دروس ماننــد درس 56 بــا اعــراب گــذاری بــرای ســهولت 
در خوانــدن نیــز در کتــاب فارســی وجــود داشــت. 
درهرحــال ماننــد کتــب ســال های قبــل، نــگارش 
کتــاب توســط کاتبــان انجام شــده اســت. فهرســت 
مطالــب در صفحــه آخــر به صــورت چــاپ ســربی آمــده 
اســت. کاغــذ: شــکری رنــگ، 79 صفحــه. جلــد: مقوایــی، 
روکــش کاغــذی...، روی جلــد عنــوان و مشــخصات 
ــه از  ــتانی ک ــب دبس ــت کت ــد فهرس ــت جل ــاب، پش کت
طــرف وزارت فرهنــگ منتشرشــده آمــده اســت. 14.5 در 
ــر 6( ــری کوچــک( )همــان: 281(. )تصوی 22 س.م.)وزی

کتــاب اول ابتدائــی: الفبــای راه نــو 1324 هجــری 
شمســی و نمونــه ای از کتــاب 1329

ــین، 1340-1262.  ــهر، حس ــم زاده ایرانش ــگارش: کاظ ن
ــط  ــه خ ــا ب ــان م ــادر مهرب ــام: ... م ــا انج ــاز: لوحه ه آغ
انــدازه ی متوســط،  نســتعلیق و نســخ خــوش، در 
مختلــف الســطور، 11 در 17 س.م. تهــران، شــرکت 
نســبی حــاج محمدحســین اقبــال و شــرکا، 1335. 
ــومیز  ــد: ش ــه. جل ــی(. 88 صفح ــش فرنگ ــور )بخ مص
کــرم و قهــوه ای روی جلــد تصویــر دارد. 14 در 22 س.م. 
)وزیــری کوچــک(. متــون ماننــد کتاب هــای دوره ی قبل 
بــا خــط نســخ، اشــعار نیــز بــا خــط نســخ و نســتعلیق در 
متــن دیــده می شــود. خــط نســتعلیق مســتقر در خــط 
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ــب  ــیله کات ــاکان به وس ــز کم ــخ نی ــط نس ــی و خ کرس
نوشته شــده چنانچــه بــرای کــم  و زیــاد کــردن فواصــل 
حــروف، حــرف کاف و یــا حــرف ع متناســب بــا انــدازه ی 
به صــورت  کمــاکان  کتاب هــا  اجراشــده اند.  مصــرع 

ــر7( ســیاه  و ســفید اســت. )تصوی

کتاب فارسی اول دبستان سال 1339
کتــاب فارســی بــا خطاطــی محمــد سلحشــور از 
خوشنویســان معــروف و نقاشــی نیــز از پرویــز کانتــری 
ــود کــه در شــرکت ســهامی اُفســت به صــورت رنگــی  ب
ــه در کتــاب فارســی ســال  ــه عنــوان نمون چــاپ شــد. ب
جلــد  روی  پانویس هــا،  در  نســتعلیق  خــط   ،1339
کتــاب و صفحــه معرفــی کتــاب و خطی شــبیه نســخ در 
ــرای  متــن به کاررفتــه اســت. طراحــی جدیــد حــروف ب
نــگارش دانــش آمــوزان کــه تقریبــاً تــا ده هــا ســال بعــد 
مورداســتفاده قــرار گرفــت از ایــن ایــام دیــده مــی شــود؛ 
البتــه اســتفاده از خــط نســتعلیق در برخــی صفحــات در 

ــر 8( ــود. )تصوی ــده می ش ــعار دی ــن اش مت

کتاب فارسی اول دبستان از سال 1341 تا 1358
از ســال 1337 تــا 1342، کتــاب هــای چهارپایــه ی 
ســازمان  هزینــه  بــه  فارســی،  ازجملــه  ابتدایــی 

)www.cicicom. Ir/ category( :تصویر 8 – جلد و صفحاتی از کتاب فارسی اول دبستان سال1339 ، مأخذ

تصویر7-)الف(صفحاتی از کتاب فارسی اول دبستان 1324.
)www.asriran.com( :مأخذ

تصویر7-)ب(صفحه ای از کتاب فارسی اول دبستان 1329.
)https://www.hambastegimeli.com( :مأخذ

 
مؤسســه  وســیله  و  مباشــرت  بــا  و  برنامه وبودجــه 
ــده  ــن، یکدســت و یک شــکل چاپ ش ــارات فرانکلی انتش
ــد.  و به رایــگان در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار می گیرن
در کتاب هــای فارســی، زبــان و ادبیــات ایــن دوره 
عــاوه بــر ادبیــات، حســاب، نقاشــی و رســم نیــز آورده 
ــری،  ــز خانل ــر پروی ــدن دکت ــاروی کار آم ــود. ب می ش
 ،1341 ســال  در  آموزش وپــرورش  وزیــر  به عنــوان 
ســازمان کتــاب هــای درســی ایــران تأســیس مــی شــود 
ــی  ــوزش مبان ــایت آم ــه از س ــری، 1394: برگرفت )ماه

ــی(. ــان فارس زب
از ســال 1341، حروف چینــی کتــاب فارســی بــرای 
نخســتین بــار از خــط نســتعلیق فاصلــه گرفــت و 
حــروف چاپــی مناســب کتــاب هــای دبســتانی در آن بــه 
ــی نیــا، 1389: 25(. »در کتــاب  کار گرفتــه شــد )صفائ
ــوع  فارســی اول دبســتان ســال 1358 حجــم متــن و ن
ــت.«  ــلط اس ــه مس ــر صفح ــًا ب ــروف کام ــت ح ضخام
)همــان: 116(. خشــکی و تیــزی حــروف در کتــاب 
مذکــور دیــده مــی شــود و همچنــان همــان شــیوه هــای 

ــر 9( ــد. )تصوی ــی یاب ــه م ــی ادام قبل

طراحــی حــروف کتــاب فارســی اول دبســتان از 
ســال 1360 تــا ســال 1380 )دهــه 60 و 70(

بررسی سیر تحول طراحی حروف کتاب فارسی اول دبستان از سال 1300 تا 1395 در ایران
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)DSN1335.mihanblog.com(:تصویر 10- تصاویری از کتاب فارسی اول دبستان. مأخذ

)www.karkketab.com( :تصویر 11 – لوحه های کتاب فارسی اول دبستان 1360 هجری شمسی به بعد.مأخذ

)DSN1335.mihanblog.com( :تصویر 9- تصاویری از کتاب فارسی اول دبستان. مأخذ

کتاب اول دبستان سال 1362
 پدیدآوران: درفشه، منوچهر

نقاش: زمان زمانی، اکبر چابک، خطاط: فریدون جهانشاهی
ــه  ــژه نیم ــتان وی ــی اول دبس ــراردادی: فارس ــوان ق عن
بینایــان، عنــوان: فارســی اول دبســتان، موضوع: فارســی. 
محــل نشــر: تهــران، ناشــر: وزارت آموزش وپــرورش، 

ــر10( ــه. )تصوی ــان: فارســی. 40 صفح زب
ــی  ــت. طراح ــخ اس ــط نس ــا خ ــاب ب ــن کت ــتر مت بیش
حــروف الفبــا و کلمــات، بســیار زمخــت و تیــز هســتند، 
ــد  ــی ده ــی را م ــی روان ــه خطــوط، نوع ــه ب ــر ک از دوای
ــه به طــور بســیار محــدود در  کاســته شــده اســت؛ البت
ــور از خــط  ــاب مذک ــه در شــعر کت ــی دو نمون حــد یک
ــده  ــده، استفاده ش ــت ش ــت کتاب ــا دس ــه ب نســتعلیق ک
اســت. در حــدود 1/3 متــن کتــاب فارســی اول به وســیله 
ــراب  ــه همــراه اع ــه ب ماشــین حروف چینــی شــده اند ک
ــاب  ــگارش، در کت ــی در ن ــدم توانای ــت ع ــه عل اســت. ب
فارســی قبــل از دهــه ی 70 لوحــه هــای آموزشــی 
ــت را در  ــت دس ــت حرک ــه جه ــده ک ــه کار گرفته ش ب
ــت  ــی هدای ــب و منحن ــودی، اری ــی، عم ــای افق حالت ه
ــتن در  ــاز نوش ــرای آغ ــن ب ــی تمری ــرده و نوع ــی ک م

ــی شــده اســت.  ــودکان محســوب م ک
چــون در آن ســال هــا اغلــب کــودکان بــه مهدکــودک 

 

 

نرفتــه بودنــد و غالبــاً هــم ایــن مــکان هــا یافــت نمــی 
شــد. ایــن دســت ورزی توســط لوحه هــا، مناســب 
آمــوزان  دانــش  بــه  نوشــتن  در  و  بــوده  به جــا  و 
ــع مقدمــه ای  ــی مــی کــرده اســت و درواق کمــک فراوان
ــون  ــات مت ــی صفح ــود. در برخ ــتن ب ــاز نوش ــرای آغ ب
ــا  ــراب ه ــداد اع ــه از تع ــده اند و البت ــی ش حروف چین

ــر 11( ــت. )تصوی ــده اس ــم ش ک
ــوزش  ــرای آم ــه 60 و 70 ب ــه در ده ــی ک ــم الخط رس
ــه کار  ــی ب ــوزان کاس اول ابتدای ــش آم ــه دان ــط ب خ
ــخ« دارد. در  ــط »نس ــه خ ــی ب ــباهت اندک ــی رود، ش م
ــرای راحــت نویســی دانــش آمــوزان  ایــن رســم الخط، ب
و  دورهــا  از  قســمت هایی  ســاده تر شــدن خــط،  و 
انحناهــا، بــه خطــوط مســتقیم تبدیــل و بــرای اتصــاالت 
ــد. ــتفاده ش ــی اس ــه های هندس ــا و گوش ــم از زاویه ه ه

ــروف و  ــی ح ــای افق ــت ه ــه حرک ــط، کلی ــن خ  در ای
ــت.  ــق اس ــه منطب ــط زمین ــر خ ــاالت ب اتص

در ایــن رســم الخط حرکت هــا و جــای حــروف، بــا 
ــد  ــه بع ــی ب ــم الخط کاس دوم ابتدای ــای رس حرکت ه
کــه همــان »نســتعلیق« اســت، تفاوت هایــی دارد؛ ایــن 
امــر در کاس هــای باالتــر دانــش آمــوزان را دچــار 
اشــکال می کنــد؛ بنابرایــن ضــروری اســت کــه در 
ــط  ــرف روی خ ــای ح ــا و ج ــن حرکت ه ــی از ای بعض
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زمینــه، در رســم الخط کاس اول ابتدایــی تغییراتــی 
داده شــود )حاجــی آقاجانــی، 60:1378(. )تصویــر 12(

کتــاب فارســی اول دبســتان )تألیــف ســال 1367( 
ــر  ــات 12-1 تصاوی ــت. در صفح ــه اس دارای 110 صفح
ــای  ــوزگار در هفته ه ــه آم ــت ک ــده اس ــی ارائه ش متفاوت
اول ســال، بــه کمــک ایــن تصاویــر، صداهــا و همچنیــن 
آشــنایی بــا نوشــتن را بــه کــودکان یــاد می دهــد. بــرای 
ــی،  ــان فارس ــای زب ــروف الفب ــک از ح ــر ی ــوزش ه آم
ــًا  ــا آن حــرف ارائه شــده اســت. مث عکــس در رابطــه ب
ــوت  ــوپ و ت ــر ت ــرف »ت« تصاوی ــوزش ح ــورد آم در م
مشــاهده می شــوند.)تصویر 13( بعــد از یادگیــری چنــد 
ــر  ــط دارای تصاوی ــن و فق ــدون مت ــی ب ــرف، صفحات ح
ــودکان  ــر، ک ــن تصاوی ــک ای ــه کم ــه ب ــد ک ــود دارن وج
حــروف فراگرفتــه را دوره و تمریــن مــی کننــد. درنهایــت 
پــس از یادگیــری تمــام حــروف الفبــا، صفحــات 110-

85 کتــاب اختصــاص بــه متــون ســاده ای بــرای تمریــن 
ــون  ــن مت ــودکان دارد. بعضــی از ای ــدن ک ــت خوان قابلی
ــدون تصویــر هســتند  ســاده دارای تصویــر و تعــدادی ب
)اعــزازی، 1370: 58-59(. خــط نوشــتاری ایــن کتــاب 
توســط فریــدون جهانشــاهی طراحی شــده بــود و دارای 
ــط  ــت. خ ــز اس ــای تی ــا زوای ــک ب ــز و خش ــوط ری خط
محکمــی کــه گویــا بیشــتر بــرای پســران طراحی شــده 
ــار  ــط جب ــل از 1380 توس ــال های قب ــط س ــت. خ اس
ــه  ــط ک ــن خ ــود. ای ــده ب ــر گرفته ش ــان در نظ باغچه ب
ــخ  ــط نس ــه خ ــیار ب ــد بس ــاد می دادن ــا آن ی ــا را ب الفب
ــده  ــخ نامی ــبه نس ــن آن را ش ــته، بنابرای ــباهت داش ش
انــد. در خــط شــبه نســخ از کمتریــن شــکل حــروف در 
اتصــاالت آن استفاده شــده اســت مثــًا حــرف »ب« کــه 

)http://axgig.coml(  :تصویر 12– فارسی اول دبستان سال 1360.مأخذ

تصویر 13–) ب( نمونه خط کتاب فارسی اول دبستان سال های 1360 و 1370، 
)http://axgig.coml(:مأخذ

تصویر13-)الف( نمونه یک سطر با رسم الخط کاس اول ابتدایی،
 مأخذ: )حاجی آقاجانی، 1378: 60(.

تصویر 14 – نمونه صفحات کتاب فارسی اول دبستان سال های 1360 و 1370

ــود،  ــرده می ش ( به کارب ــورت ) ــار ص ــه چه ب
( بــکار  در خــط شــبه نســخ فقــط دو شــکل آن ) 

ــر 14( ــه اســت. )تصوی رفت
ــتر  ــاده و بیش ــاختاری س ــه دارای س ــن ده ــوط ای خط
متشــکل از خطــوط مســتقیم )افقــی و عمــودی( اســت و 
منحنی هــا کــه بیشــتر شــامل دوایــری چــون )ن، ج، چ، 
ــده  ــر دی ــود، در آن کمت ع، غ، س، ص، ق، ل، ی( می ش
ــهود  ــط مش ــن خ ــم در ای ــکاالتی ه ــا اش ــود؛ ام می ش
اســت ازجملــه زوایــای تندوتیــز و گوشــه هــای زاویــه دار 
حــروف کــه خــط را تندوتیــز جلــوه مــی داد. قامــت بلند 
الف هــا )خطــوط عمــودی( خــط را کمــی قلــدر نمــوده 
و البتــه کمــی انحنــا، بــرای ایــن خطــوط و زیبایــی اش 
موردنیــاز بــود. از طرفــی نداشــتن مســیرهای دایــره ای و

انحناهــا در مفــردات و کلمــات، یادگیــری در امر خواندن 
و نوشــتن را ســهل مــی کنــد. هــم معلمــان حــروف الفبا 
ــروف  ــری ح ــم یادگی ــد و ه ــی دهن ــاد م ــر ی را راحت ت

الفبــا بــرای دانــش آمــوزان آســان تر مــی گــردد.

طراحــی حــروف در کتاب هــای فارســی اول 
ــا 1395 ــال 1380 ت ــتان از س دبس

بررسی سیر تحول طراحی حروف کتاب فارسی اول دبستان از سال 1300 تا 1395 در ایران

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

87مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 3، بهار و تابستان 1396

تصویر 15 – نمونه خط تحریری در کتاب فارسی اول دبستان سال های 1380 به 
بعد، مأخذ: )فارسی اول دبستان، 1395: 62(.

تصویر16- نمونه خط تحریر،
 مأخذ: )کتاب فارسی اول دبستان، 1395: 85 و 92(

تصویر 17– نمونه هایی از خط نسخ در کتاب فارسی اول دبستان، مأخذ: )فارسی 
اول دبستان، 1395: 39 و 115(.

ــری و  ــخ، تحری ــط نس ــوع خ ــه ن ــال 1380، از س از س
نســتعلیق در کتاب هــای فارســی اول دبســتان اســتفاده 
شــد. همچنیــن از همیــن ســال بــر مبنای خــط تحریری 
ــام  ــوزان« ن ــه »آم ــد ک ــی ش ــری طراح ــت کامپیوت فون
گرفــت. ایــن فونــت دارای 220 حــرف بــوده و بــه دلیــل 
انحناهــای زیــادش بســیار چشــم نواز اســت و در کتــاب 
ــا  ــت؛ ام ــرار گرف ــتفاده ق ــتان مورداس ــی اول دبس فارس
معایبــی چــون یکســان نبــودن حــروف را در آن شــاهد 
هســتیم ازجملــه اینکــه برخــاف خــط شــبه نســخ کــه 
ــد در  ــکل کرده ان ــه دو ش ــه ب ــل را خاص ــروف متص ح
ــکل  ــن ش ــه چندی ــرف »ج« ب ــًا ح ــری مث ــط تحری خ
ــوزان  ــت »آم ــال 1390، فون ــود. از س ــی ش ــته م نوش
ــتفاده  ــتان اس ــی اول دبس ــاب فارس ــری« در کت تحری

ــر 15( شــد. )تصوی

خط تحریری ساده
ــق  ــط سرمش ــن خ ــت. ای ــده اس ــا آم ــن درس ه  در مت
ــن  ــری ای ــه کارگی ــدف از ب ــت. ه ــودکان اس ــتار ک نوش
خــط، آسان ســازی حرکــت دســت کــودکان، ســهولت و 
ســرعت و زیبایــی در نوشــته اســت. ایــن خــط بــه دلیــل 
داشــتن ضخامــت یکســان از ســادگی بیشــتری نســبت 

بــه نســتعلیق برخــوردار اســت.
ــودن  ــیب دار ب ــری، ش ــط تحری ــخصه های خ 1-از مش
ــر روی  ــتن آن ب ــه نوش ــت ک ــات آن اس ــروف و کلم ح
خــط کرســی بــرای دانــش آمــوزان اول دبســتان ســخت 

تصمیــم یــا ســخت.
ــد کلمــات  اســت مانن

ــکل  ــود ش ــل از خ ــرف قب ــه ح ــا ب ــرف بن ــر ح 2-ه
مختــص بــه خــود را می گیــرد، بنابرایــن اشــکال 
ــم؛  ــاالت می بینی ــا را در اتص ــک حرف ه ــی از ت متفاوت

گنجشــک   ، چنــد  ، هج جــو  ، ه پنجــر ــات نجــار،  ــرف »ج« در کلم ــد ح مانن
به صــورت بــد. حــرف »د«  و 

3-ازنظر نحوه ی قرارگیری روی خط زمینه شامل:
• حروف باالی خط کرسی شامل: ا، د، ذ، ر، ز و، ه.

ــه: ب، پ، ت، ث،  ــط زمین ــیده روی خ ــروف کش • ح
گ. ف، ک، 

• دوایر شامل: ج، چ، ع، غ، س، ص، ق، ل، ن، ی.
• سایر حروف: ط، ظ، م.

ــد  ــا دی ــودن کلمــات متناســب ب ــز ب ــاب ری ــن کت در ای
کــودک اول دبســتان نیســت؛ لــذا کلمــات بایــد واضــح 
و خوانــا باشــند. »چشــم بیشــتر دانــش آمــوزان قبــل از 
6 ســالگی آمــاده بــرای خوانــدن نیســت زیــرا هماهنگــی 
ــر  ــت آن ب ــرای حرک ــم ب ــای چش ــان ماهیچه ه الزم می
روی نوشــته تاانــدازه ای نتیجــه رشــد عصــب و ماهیچــه 
ــه وجــود نیامــده اســت. چشــم  ــا 6 ســالگی ب ــوده و ت ب
ــاً  ــت و تقریب ــن اس ــن دوره دوربی ــل ای ــا در اوای بچه ه
مقــارن 8 ســالگی به طــور عــادی بــرای خوانــدن ســازگار 
مــی گــردد.« )شــریعتمداری، 1381: 135(. )تصویــر 16(

خــط نســخ5، ایــن خــط در بخــش روان خوانــی و 
ســرخط  و  کوچــک  تصویرهــای  زیــر  نوشــته های 
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یــا  کار  کتــاب  ســؤال های  و  فارســی  تمرین هــای 
ــه کار  ــد، ب ــی دارن ــة خواندن ــه جنب ــی ک آن فعالیت  های
ــه  ــن خــط، کمــک ب ــی ای گرفته شــده اســت. هــدف اصل
خواندن، ســرعت و ســادگی تشــخیص اســت. )تصویــر 17( 
خــط نســتعلیق ســاده یــا شــبه نســتعلیق، هــدف ایــن 
ــی شناســی و ســواد بصــری  ــرورش حــس زیبای خــط پ
ــط در  ــری خ ــه هن ــه جنب ــه ب ــوزان و توج ــش آم دان
فرهنــگ ایــران اســت. ایــن خــط فقــط در کتــاب »باهــم 
بخوانیــم«، در بخــش شــعرها، استفاده شــده اســت. 

ــر 18( )تصوی تصویر 18– نمونه خط نستعلیق، مأخذ: )کتاب فارسی اول دبستان،1395: 4(.

جدول 1- طراحی حروف در کتاب فارسی اول دبستان، از سال 1300 تا 1395در ایران. )مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه:
ــری  ــتان و یادگی ــه دبس ــرای ورود ب ــوزان ب ــش آم دان
ــوند.  ــی ش ــه م ــی مواج ــاب فارس ــا کت ــدا ب دروس، ابت
ــب  ــروز متناس ــا ام ــه ت ــاب از دوره ی قاجاری ــن کت ای
بــا وضعیــت آمــوزش بــا بهــره بــرداری از فنــاوری 
ــدف  ــن پژوهــش باه ــردد. ای ــد می گ ــد تولی ــای جدی ه
بررســی ســیر تحــول طراحــی حــروف موجــود در کتــاب 
ــا 1395  ــال 1300 ت ــتان از س ــی اول دبس ــای فارس ه
ــه  ــر پرداخــت ک ــای زی ــه ســؤال ه ــی ب ــه پاســخ گوئ ب
چــه تغییراتــی در طراحــی حــروف کتــاب فارســی اول 
ــش و نتیجــه ی  ــل پیدای ــه و عل دبســتان صــورت گرفت

ــوده اســت؟ ــه ب ــرات چ ــن تغیی ــال ای اعم
شــیوه های خوشنویســی مرســوم در دوره ی قاجــار، 
نســتعلیق و نســخ در کتاب آرایــی از ســوی کاتبــان 
صــورت مــی گرفــت. ورود صنعــت چــاپ )چــاپ ســربی( 
و چــاپ ســنگی، ظرفیت هــای تولیــد و تکثیــر کتــاب را 
ــا بهره گیــری  ــوع خطــوط نیــز ب تغییــر داد. از ســویی ن
ــرد.  ــدا ک ــی پی ــد تغییرات ــای جدی ــات فناوری ه از امکان
ــور  ــرای حض ــود را ب ــای خ ــتعلیق ظرافت ه ــط نس خ
و باقــی مانــدن در حــوزه چــاپ از دســت داد؛ امــا 
ــی  ــروف چاپ ــه ح ــل ب ــت تبدی ــربی ظرفی ــاپ س در چ
ــر  ــال ه ــد. درهرح ــع ش ــال واق ــورد اقب ــت و م را داش
دو شــیوه یعنــی نســتعلیق و نســخ در کتاب هــای 
ــورد  ــتن م ــدن و نوش ــرای خوان ــتان ب ــی اول دبس فارس
ــا ورود دســتگاه های چــاپ  ــت. ب ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
ــایع  ــوه ش ــد انب ــاب و تولی ــاپ کت ــش چ ــد، افزای جدی
ــر  ــرایط تغیی ــا ش ــود ت ــیوه هایی الزم ب ــذا ش ــد؛ ل گردی
دائــم در چــاپ کتــاب بتوانــد نیــازش را تأمیــن نمایــد. 
بدیــن منظــور طراحــی حــروف جهــت طراحــی حــروف 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــط ب ــم مرتب ــی و عائ ــای فارس الفب
خوانایــی و زیبایــی پــا بــه میــدان گذاشــت؛ لــذا طراحی 
ــی  ــرا م ــان اج ــیله ی کاتب ــدا به وس ــه در ابت ــروف ک ح
شــد از حالــت دســت نویس بــرای چــاپ ســنگی خــارج 
ــا  ــال 1300 ت ــروف از س ــی ح ــول طراح ــد. تح گردی
1395 چنانچــه در )جــدول 1( ارائــه شــد، در کتاب هــای 
فارســی اول دبســتان قابل رؤیــت اســت. در ایــن ایــام بــا 
ــداً  ــارف و بع ــت گذاری های وزارت مع ــه سیاس ــه ب توج
ــان خطــوط نســتعلیق و نســخ  ــرورش، از هم آموزش وپ

ــه  ــه گرفت ــتعلیق فاصل ــپس از نس ــد، س ــتفاده گردی اس
شــد و در دوره ای شــباهت اندکــی بــه نســخ پیداکــرده 
و ازایــن پــس خــط تحریــری بــه خطــوط قبلــی اضافــه 

شــد.
 از آغــاز پیدایــش چــاپ تــا دهــه 40 کتاب هــای فارســی 
اول دبســتان بــا خــط نســتعلیق و نســخ چــاپ می شــده 
کــه از خــط نســتعلیق بــه دلیــل چــاپ ســنگی اســتفاده 
ــز و  ــم و تی ــی محک ــد، فونت ــه بع ــه 40 ب ــد. از ده کردن
ــا  ــده ام ــرای چشــم آزاردهن ــم ب ــی ه ــه کم خشــک ک
ــا  ــوده، در کتاب ه ــر صفحــه ب ــب ب ــزرگ و غال بســیار ب
ــوزان  ــش آم ــتاری دان ــی و نوش ــط خوانای ــوان خ به عن
ــای  ــال 1380، در کتاب ه ــد. از س ــه ش ــر گرفت در نظ
ــا نام هــای شــبه نســخ و شــبه  فارســی، ایــن دو خــط ب
نســتعلیق به کاررفتــه اســت. از ایــن ســال خــط ســومی 
ــوان  ــه عن ــری ب ــط تحری ــن خ ــد، ای ــا ش وارد کتاب ه
ــر  ــتان در نظ ــی اول دبس ــاب فارس ــتاری کت ــط نوش خ
گرفته شــده کــه بــا خــط خوانایــی دانــش آمــوزان 
ــوده و دانــش  کــه مشــابه خــط نســخ اســت متفــاوت ب

ــه خــط مواجــه شــدند. ــا دو گون آمــوزان ب
ــتان  ــال اول دبس ــاب س ــري کت ــط تحری ــفانه خ  متأس
مطابــق بــا اصــول خوش نویســی ارائــه نشــده و حــروف 
ــذا  ــد؛ ل ــرار نگرفته ان ــه ق ــر روی خــط زمین به درســتی ب
در هنــگام آمــوزش مشکل ســاز شــده اســت. عــدم 
تبعیــت از خــط زمینــه موجبــات بدخطــي دانــش 
آمــوزان را فراهــم کــرده اســت. همچنیــن آمــوزش خــط 
ــه دانــش آمــوزان وقــت گیــر اســت و اکثــر  ــري ب تحری
ــد  ــط را ندارن ــن خ ــتن ای ــي نوش ــوزان توانای ــش آم دان
ــویی  ــند. از س ــط می نویس ــد خ ــت و ب ــوالً درش و معم
ــال اول دارای  ــیم« در س ــم و بنویس ــاب »بخوانی دو کت
ــن دو  ــی شــده اند، هــر ســه خــط در ای خطــوط متفاوت
کتــاب دیــده می شــوند کــه مشــکاتی را در خوانــدن و 
نوشــتن بــرای دانــش آمــوزان بــه وجــود آورده اســت و 
پیشــنهاد مــی گــردد از یــک نــوع خــط اســتفاده شــود.
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پی نوشت ها:
1- ایــن نــوع چــاپ کــه بــه آن چــاپ حروفــي و چــاپ برجســته نیــز مي گوینــد، از کنــار هــم نهــادن حــروف ســربي و منعکــس ســاختن آن بــر کاغــذ 
 .)www.khojastegan.com( بــه وجــود مي آیــد. در آغــاز ورود فــن چــاپ بــه ایــران، چــاپ ســربي را، بــه اعتبــار واژه التینــي آن، توپوگرافــی مي نامیدنــد
نخســتین چاپخانــه نویــن )چــاپ ســربی( در تبریــز در زمــان عبــاس میــرزا تأســیس و اولیــن کتــاب چاپ شــده رســاله جهادیــه نوشــته عیســی ابــن 
حســین قائم مقــام فراهانــی بــوده اســت کــه در ســال 1233 بــرای نخســتین بــار و در ســال 1234 بــرای بــار دوم چاپ شــده اســت. چــاپ ســربی تــا 

ســال 1269 در ایــران رواج داشــت و ســپس جــای خــود را بــه مــدت نزدیــک بــه یــک قــرن بــه چــاپ ســنگی داد.
2-فــن چــاپ ســنگی، پیــش از پایــان قــرن هجدهــم به وســیله آلویــس ســفندلر اختــراع و از کشــور روســیه وارد ایــران شــد. نخســتین ماشــین چــاپ 

بــا حــروف متحــرک بــا حمایــت میــرزا عبــاس در تبریــز راه انــدازی شــد )فلــور، 1391: 26(.
3-دارالفنــون، معــادل اصطــاح فرنگــی »پلی تکنیــک« مرکــز آموزشــی دانــش و فــن نویــن بــود نخســتین آموزشــگاه و نخســتین دانشــگاه رســمی 
ایــران کــه مقدماتــش توســط میــرزا تقی خــان امیرکبیــر فراهــم و بــه ریاســت قلــی خــان هدایــت در پنجــم ربیــع االول 1368 )ســیزده روز پیــش 
از قتــل امیرکبیــر( افتتــاح شــد. دارالفنــون آزمایشــگاه فیزیــک، شــیمی و داروســازی و کارخانــه شیشــه و بلــور و شمع ســازی و چاپخانــه داشــت و 
فراگیــران عــاوه بــر مطالعــه ی نظــری، بــه فعالیت هــای عملــی نیــز می پرداختنــد. ســاختمان دارالفنــون در محوطــه وســیعی در شــمال ســاختمان 
ســفارت روس بیــن خیابــان ناصــری )ناصرخســرو( و الماســیه )بــاب همایــون( ســاخته شــد. ســن دانش آمــوزان بــه هنــگام ورود بــه دارالفنــون بیــن 

.)www.kojaro.com(ــود ــا 16 ســال ب 14 ت
4-وزارت معــارف عنــوان وزارت فرهنــگ ســابق و وزارت آموزش وپــرورش فعلــی در ایــران و افغانســتان اســت. اولیــن بــار قانــون اداری معــارف کشــور 

در ســال 1289 بــه تصویــب رســید و نــام وزارت علــوم بــه وزارت معــارف تغییــر یافــت و بــرای آن تشــکیات جدیــدی مشــخص شــد )ویکی پدیــا(.
5- نســخ یکــی از قدیمی تریــن خطــوط مســتدیر و قوســی اســت کــه ابــداع گردیــد. ایــن خــط به ویــژه در میــان قشــر معمــول جامعــه بــه علــت 
تســهیل نســبی اش در خوانــدن و نوشــتن جذبــه پیــدا کــرد. نســخ تقریبــاً بــا پایانه هــای افقــی کوتــاه نوشــته می شــود و تقریبــاً عمــق عمودی هــای 
ــاً دارای  ــات عموم ــتند و کلم ــت هس ــا راس ــتقیم و عمودی ه ــوط مس ــق و خط ــل و عمی ــا کام ــت. منحنی ه ــر اس ــه براب ــط زمین ــن خ ــاال و پایی ب

ــای مناســبی هســتند )ســفادی، 66:1381(. فاصله ه
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Abstract:
The system of education at the beginning of the rule of Qajar dynasty 
was informal, organized in old-fashioned school buildings called ‘Maktab 
Khaneh’. It was during the late Qajar sway that formal education became 
popular and around 1910, elementary education for seven-year old stu-
dents became mandatory. Later at the time of Pahlavids, Persian language 

of Persian language books began. At this point, mainly scribes were in 
charge of textbook writing generally using Naskh and Nastaliq scripts. 

considered when designing letters to be followed by beauty. In fact, being 
proportionate to text is one of the fundamental aspects of letter design. 
Fonts are created to serve diverse objectives, subjects, age ranges, audi-
ence psychological states and characters, gender, … Letter design is one of the fundamental and practical branches of 

Training’, educational policies were embarked and the process is still being practiced today. One of such policies was 

when formally entering the educational program. Letters, words and their shapes are essential to learning development. 
No Farsi book is as important for the development of linguistics skills, educating beginners and providing rudimentary 

-

whose inability in the skill will lead to the emergence of mental and psychological disorders. At the moment, Farsi 

students’ physical and mental abilities. As a result, several scripts have been used in its content development. By means 
of a descriptive-analytical and qualitative method of research and desk study of library resources, the paper seeks to 
examine the process of evolution of the aforesaid book’s fonts during 1921 to 2016 and answer these questions that 

arrival of the printing industry in Iran? And what are the causes and effects of such changes?

The results achieved indicate that Nastaliq and Naskh scripts were the predominant fonts used in this textbook in 1921. 
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Farsi Book of Iran’s Primary School During 1921 to 
2016
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tion. Since 1962, the use of Nastaliq script in textbooks lost its popularity. In 1991s, horizontal, vertical, diagonal and 
curve lines were added to Farsi textbooks to facilitate the practice of writing. But since 2001 onwards, three types of 

has created problems for the students. Meanwhile, no proper font has been designed for this purpose so far. 
Keywords: Letter Design, Farsi, First Grade of Elementary School
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