ﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮای ﺧﻂّ ﺗﺤﺮﻳﺮیآﻣﻮزان درﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﮔﺰارﺷﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ّ
درﺳﯽ دورۀ دﺑﺴﺘﺎن
»اﻟﻌﻠﻢ ﻓﯽ اﻟﺼﻐﺮ ﮐﺎﻟﻨﻘﺶ ﻓﯽ اﻟﺤﺠﺮ«
ﻋﻠﯽ )ع(

ﺧﻂ ﻣﺨﺼﻮص آﻣﻮزش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دوره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
۱ــ ﻗﺒﻞ ازﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ
۲ــ ﭘﺲ ازﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ
ﻗﺒﻞ ازﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﺎپ :اﻳﻦ دوره را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ و ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ
دوره اﺧﻴﺮ
ﮐﺮد و از دﻳﺪ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد؛ ﮐﻪ دراﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ .دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ؛ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ دوره ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ
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 ﻣﯽﺷﺪه 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 اﻃﻼع 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 ﻻزم آﻣﺪ.
ﻣﻼک و ﻣﺤﻮر ﭼﺎپ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻟﻔﺒﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ را از ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ــ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎﻳﯽ 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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ﺧﻂ ﻧﺴﺦ درﻋﻤﻞ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮد.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﺠﺞ« ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف» ﺣ « » ﺠ « » ﺞ « ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
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 ﺧﻂﻫﺎی 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 ﮐﻼس
اول اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ روش ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺒﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻄﯽ ﮐﻪ درﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،اﻟﻔﺒﺎ را ﺑﺎ آن ﻳﺎد
ﻧﺘﻴﺠﻪ زﺣﻤﺎت و ﻧﻈﺮات دواﺳﺘﺎد ﻓﻘﻴﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل (۱۳۸۰
ٔ
ﺷﻴﺮازی و ﻣﺮﺣﻮم ﺟﺒﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻧﺴﺦ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را
ﺷﺒﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ،ﻫﺮﻳﮏ از ﺣﺮوف دراﺗﺼﺎل ﻫﺎ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد،
ﻣﺜﻼ ً 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 ﺑﺎﻻ 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.
ﺷﻴﻮه ﻋﺮﺑﯽ در آن
اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ٔ
ﺳﺎده آن ،ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ آن دوره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر ٔ
واز اﺷﮑﺎﻻت 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 درﺧﺎﻧﻪی 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 دﻻﻳﻞ ﻧﺎزﻳﺒﺎ ﺷﺪن ﺧﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی 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 ودرﮐﻼس ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﻮﻧﺖ »ﺑﺪر« و »زر« ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ ازدﻻﻳﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻋﻼوه 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
درآﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ :ﻋﲇ ،ﺑ  ،ﳒﺎت ،ﲝﺮ و..
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ٔ

ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ» :آﺧﺮ اﻳﻦ ﺧﺪا ﻴﺴﺖ
ﻪ ﻫﻢ درﺧﺎﻧﻪﻱ ﻣﺎﻫﺴﺖ وﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﺗﻮﮔﻔﱰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ از ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ
دﻣﻲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ
ﭼﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﳕﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﰈ؟
ﭼﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﳕﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺟﻮاﰈ؟
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ﳕﺎز ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺖ را ﺷﻨﻴﺪم
ﺗﻮرا دﻳﺪم ،ﺧﺪاﻳﺖ را ﻧﺪﻳﺪم«.
درﺗﻬﻴﻪ ﮐﺘﺎب
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺮ و ﭼﺎپ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮی ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺲ از ورود ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻ 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
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و رﺷﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی
را ﮐﻤﯽ درﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ داده و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺎ
ٔ
ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﯽ وﺻﻔﺤﻪ آراﻳﯽ ،اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺗﻌﺪد ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺮوف اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ درﺗﺎﻳﭗ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دراﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺮاب ﻧﻴﺰ درﮐﺘﺎب
ﻗﺮآﻧﯽ ،دﻳﻨﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪ.
در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ دﻋﻮت ﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت ،ﻃﺮح ﻓﻮﻧﺖ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺖ ﺧﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮی و اﺟﺮای آن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ و ﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
داﺋﻤﺎً درﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا درﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان
ﻣﻄﺎﻟﺐ را وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﺮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺮدی اﻳﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ،
ِ
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮد و از
ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮدن ﺧﻂ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﺼﺤﻴﺢ آن ﻗﺎﺑﻞ ّ
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  ۱۳۸۰/۲/۲۹ﺑﻪ 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
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه وﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻂ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ در ٔ
ﻣﺸﺎوره ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ روی ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ
دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﺑﺰاری و زﻣﺎن ﺑﺎ
ٔ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۲۰ﺣﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ »آﻣﻮزان« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ
وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی »ﭘﻴﺞ ﻣﻴﮑﺮ« ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
» َاﭘﻞ«
ٔ
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 ﺑﺮﺧﻼف 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 اﺷﮑﺎﻻت 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 ﺩﺭﺧﺎﻧﻪﯼ 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

ﺑﻪ ﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ» :آ اﻳﻦ ﺪا ﻴﺴﺖ

ﻪ ﻫﻢ درﺧﺎﻧﻪی ﺎ ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ ﺴﺖ؟

ﻮﮔﻔ

ﺑﺎ از ﺪا ﺴﺖ

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

ا ﮔﺰ ﻤﯽ ﮔﻮ ﺪ ﺟﻮا ؟

ﻤﺎز ﺻﺒﺤ ﻫﺖ را ﺷ ﻴﺪم

ﻮرا د ﺪم ،ﺪاﻳﺖ را ﺪ ﺪم«.
١٦٣

ﭘﺲ از اﻳﻦ ،ﭼﻮن ﺧﻂ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه ادﺑﻴﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ درﺗﺎرﻳﺦ  ۸۱/۶/۱۶ﺗﺪارک 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
اﭘﻞ و وﻳﻨﺪوز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ اﺑﺘﺪا  ۱۴۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺳﺎل  ۸۲ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﻳﺸﯽ از آن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه ادﻳﺒﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﻓﺘﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
درﺳﯽ اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ارﺗﻘﺎ داده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ارﺗﻘﺎ اﻳﻦ
ﻓﻮﻧﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۸۶اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺣﺮوف ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه درآن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ از ۴۰۰۰
ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ درﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ازاﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ
درﻗﺴﻤﺖ ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
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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
دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن درﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻼس اول ﺗﺎ آﺧﺮ ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮوف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ) اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ از ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﮐﻔﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﺳﯽ را ﺑﺪون ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮده ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ٔ
ﺗﺮازو ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﻮزش ،ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( .ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﮐﻪ »آﻣﻮزان ﺗﺤﺮﻳﺮی«
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﺘﺎب اول دﺑﺴﺘﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ٔ
ﻧﺎم دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
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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
ﻳﺎ

 ،ﭘﺲ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻓﻮﻧﺖ ﮐﻼس اول ﻗﺪﻳﻢ ،درﻣﻮرد ﻓﻮﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ:
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
ﭘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮف »و« در اول و آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :و
ﺣﺮف ﻣﻴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﭘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ۵ــ در اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﺣﺮوف را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﻢ.
ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی 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 ﺑﺎﻻی 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 راﻳﺎﻧﻪای :ﮐﺎﻣﺮان اﻧﺼﺎری(

٭٭٭
ﺳﺨﻦ ﻓﺮﺟﺎﻣﻴﻦ اﻳﻨﮑﻪ ،اﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻫﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد
١٦٦

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 ،ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﻮﻳﻪ ﻫﺎ،
ﺣﺲ ﺟﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺮورش ﻧﮕﺎه ﻫﻨﺮی
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺧﻂ ﺧﻮش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ّ
درﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر
ﭘﻬﻨﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺎپ  ۱۳۹۰در واﻗﻊ ﺗﺒﻠﻮر ﺗﻤﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه در ٔ
وﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ ﺧﻮش آﻣﻮزﺷﯽ درﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۰ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﻧﻮع
ﺧﻂ :ﻧﺴﺦ ،ﺗﺤﺮﻳﺮی و ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎده در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ّاول دﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻂ ﺷﺒﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ /ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺳﺎده :اﻳﻦ ﺧﻂ ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖُ ،ﻣﺮده رﻳﮓ و ﻣﻴﺮاث ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﮑﺘﻮب و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ 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
 ۵ــ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﻠّﻤﺎن وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎ ۱۳۹۰
 ۶ــ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۳۸۷ﺗﺎ .۱۳۹۰
٭٭٭
ﻳﮕﺎﻧﻪ آن ﺑﯽ ﻧﻴﺎز و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻨﺪه ﻧﻮاز ﻣﯽ آورﻳﻢ و اﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎ
ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﻳﻨﮑﻪ ،رو ﺑﻪ درﮔﺎه آن ٔ
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺳﺮودی از ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎﺷﻮراﻳﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر» ،ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺪاﻳﯽﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ« ،ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻴﻢ:
ْ
ِ
رﺣﻤﺖ ﺗـﻮ در ِ
ﺣـﻖ ﻫـﺮ ﻧـﺎروا ،روا
ای
ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑـﻪ ﺳﺮ ﮔﻨـﺎه و ﺳﺰاوار رﺣﻤﺘﻴـﻢ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ات ز روی ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﮑـﻦ ُﺳﻠﻮک
ﺑﻨﻤﺎ ز ِ
ﻟﻄﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ُﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻢ ﻗﺒﻮل

ﺧﻠﻌﺖ ﺗـﻮ ﺑـﺮ ِ
ِ
ﻗـﺪ ﻫـﺮ ﻧﺎرﺳﺎ ،رﺳـﺎ
وی
ﻣــﺎ را ﻣـﺪه ز ِ
ﻓﻌـﻞ ﺑــﺪ و ﻧـﺎ ﺳـﺰا ،ﺳـﺰا
ﻓﻀـﻞ ﺧـﻮد ﻣﮕﻴـﺮ ز ِ
ِ
ﻓﻌﻞ ﺧﻄـﺎ ،ﺧﻄﺎ
وز
ﻀﯽ
ﻀﯽَ ،ﻣ ٰ
ﺑﺮ ﻣﺎﺿـﯽ ام ز ﻓﻀﻞ ﺑﮕﻮَ :ﻣﺎ َﻣ ٰ
َ)ﻣ َﻘﺘﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﻓﺪاﻳﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ،۱۳۸۸ ،ص (۳۱۶

١٦٧

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ــ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ )ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در دﺑﺴﺘﺎن ،دﻓﺘﺮ ّاول( ،ﺳﻠﻴﻢ ﻧﻴﺴﺎری ،داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۴ ،
ــ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺻﻔﺎرﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،س ۱۳۸۱
ــ ادﺑﻴﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﮐﺒﺮی ﺷﻠﺪره و ﻫﻤﮑﺎران ،اﻧﺘﺸﺎرات آﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،س ۱۳۸۸
ــ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش ،رﺳﺘﮕﺎر ،ﻃﺎﻫﺮه ،ﻣﻨﺎدی ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول ،س ۱۳۸۲
ــ اﺻﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮی و آﻣﻮزش زﺑﺎن ،اچ داﮔﻼس ،ﺑﺮاون ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﻬﻴﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات رﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ
دوم ،س ۱۳۸۴
ﻗﺼﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺳﺮﺷﺎر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺎم آزادی ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،س ۱۳۷۷
ــ اﻟﻔﺒﺎی ّ
ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﻴﻒ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻧﺸﺮ دوران ،ﺗﻬﺮان ،وﻳﺮاﻳﺶ ﭘﻨﺠﻢ ،س ۱۳۸۷
ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠّﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﺟﻤﻌﯽ ازﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﻬﺎرم ،س ۱۳۹۰
ــ راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺻﻔﺎرﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،س ۱۳۷۸
دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه درﮔﺮوه زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ
ــ راﻫﻨﻤﺎی ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ٔ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ وﻳﺮاﺳﺖ س .۱۳۸۹
ــ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠّﻢ درارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ،ﮔﺮدآوری و ﺗﺄﻟﻴﻒ ،اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،س ۱۳۸۹
ــ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠّﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اول دﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول ،س ۱۳۸۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﺣﻘﻴﻘﯽ وﻓﺮﻳﺪه ﺷﺮﻳﻔﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ــ رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻮدک از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎژه ،ﺟﻨﻴﺰ ﺑﺮگ و ﺳﻴﻠﻮﻳﺎ،
ٔ
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول ۱۳۷۱
ــ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ،ﺳﻴﻒ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،س ۱۳۷۱
ــ روش ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم و دﻳﮕﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﺗﺎب ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم۱۳۹۰ ،
ــ روش ﺗﺪرﻳﺲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﺑﺴﺘﺎن ،زﻧﺪی ،ﺑﻬﻤﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،س ۱۳۸۶
ــ روﻳﮑﺮدﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ،رﻳﭽﺎردز و دﻳﮕﺮان ،رﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم س۱۳۸۴
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ آﺧﺸﻴﻨﯽ ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،س ۱۳۶۹
ــ زﺑﺎن و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن ،ﺟﻤﻴﺰﻓﻼدوﭘﻴﺘﺮ ،اچ ﺳﺎﻟﻮس،
ٔ
ــ ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اول دﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﮕﺮی و ﻫﻤﮑﺎران ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ ،س ۱۳۸۲
ــ ﻓﺎرﺳﯽ اول دﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﺎن ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ،اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و
ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ اول۱۳۹۰ ،
ــ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼق ،دﻳﻮﻳﯽ ،ﭼﻤﭙﺮز ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﻗﺰل اﻳﺎغ ،ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ۱۳۸۷ ،
ــ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻴﺪ ،ﻣﺮاد ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ۱۳۷۴
ــ ﻣﺒﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﻮزش ،ﻧﺠﻔﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،س ۱۳۷۶
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻮراﻳﯽ( ،ﻣﻴﺮزاﻣﺤﻤﻮد ﻓﺪاﻳﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﺗﺎب ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم،
ــ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﻓﺪاﻳﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ )ﺳﻮگ ٔ
س ۱۳۸۹
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻒ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان،
ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آدﻣﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﻠﻮم ،اس ﺑﯽ،
ٔ
ﭼﺎپ اول ،س ۱۳۶۳

١٦٨

