
روش نوشتاری ساده 
به خط فارسی 

برپایه ی چیدمان بلوکی

هر گامی در درست نوشتن کمک به نوسوادان است که درست بخوانند. خواندن 
و نوشتن دو مهارت به هم پیوسته اند. کم بود و به کارگیری روش های نادرست در 

یکی، سبب آسیب در دیگری می شود.



روش نوشتاری ساده از کجا مایه می گیرد؟

روش نوشتاری ساده، ویژه سوادآموزان پایه، بخشی از مجموعه ی پژوهش های 
زبان آموزی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که از 15 سال پیش 
برای به سازی آموزش زبان فارسی پایه به کودکان فارسی زبان و کودکان دوزبانه 
برنامه ریزی شده است. این روش و رویکرد بر این باور است که روش آموزش 
فارسی در چارچوب برنامه ی رسمی آموزش و پرورش نیاز به نوآوری دارد و این 
نوآوری ها تنها از راه هم یاری با گروه های پژوهش گران آزاد در نهادهای مدنی و 

سازمان های غیردولتی و پژوهش گران منفرد ممکن خواهد بود. 
این شیوه ی نوشتاری اکنون در کتاب های منتشره از سوی نشر چیستا که ناشر 
کتاب های آموزش خالق از راه ادبیات کودکان است و کتاب های ادبیات کودکان 
انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به کار می رود. در این روش، 
مبنای به سازی در خط یا نوشتار فارسی بر روی خط کنونی زبان فارسی است، 

زیرا به باور ما:
را  فرهنگی  هویت  و  است  ایرانیان  فرهنگی  هویت  از  بخشی  فارسی  خط   -
نمی توان یک شبه دگرگون کرد و هیچ جایگزین خردمندانه و کارسازی هم برای 
فارسی  درباره ی دگرگونی در خط  ندارد. تجربه ی یک سده گفت وگو  آن وجود 
به جایی  راه  بوده اند  فارسی  نوبنیادسازی خط  در پی  نشان می دهد آن ها که 

نمی برند و نخواهند برد. 
- بر این باوریم آن ها که پیش نهاد دگرگونی خط فارسی با خط التین را می دهند، 
و  کم بودها  از  نه  و  می شناسند  درستی  به  را  آن  ویژگی های  و  فارسی  خط  نه 

آسیب های خط التین آگاهی دارند.
- خط فارسی مانند همه ی خط های التین و غیرالتین خط آوانگاری شده نیست 
خالقانه  روش های  با  می شود  را  کم بودها  این  اما  دارد.  را  خود  کم بودهای  و 

جبران کرد. 
- در آموزش سواد پایه به کودکان فارسی زبان یا کودکان دوزبانه نیاز است که نگاه 
ویژه تری به این خط داشت و آن را هم راستا با درک این کودکان بهبود بخشید.

پایه ای  زبان آموزی  برنامه ی  با  ما هم راه و هم راستا  نوشتاری  و روش  برنامه   -
ما  زیرا  تهیه می شود.  پرورش  و  آموزش  نظام  در  با هدف جایگزینی  که  است 
باور داریم که آموزش زبان از راه ادبیات کودکان بهترین جایگزین برای آموزش 
زیرا  است.  دوزبانه  کودکان  و  کم برخوردار  کودکان  ویژه  به  و  کودکان  به  زبان 
انگیزش های شناختی و هیجانی آن ها را برای یادگیری باال می برد و از این راه 

بهتر می آموزند. 
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روش نوشتاری در کتاب های آموزش خالق 
از راه ادبیات کودکان 

برای این که نوشتار فارسی را با هدف خواندن و در پی آن نوشتِن درست آن 
آسان کنیم سه کار عمده انجام داده ایم. این سه کار بر بنیاد توجه به عادت ها و 

سنت ها بوده است و دارای بیش ترین ُبرد است، اگر به آن درست توجه شود.
نخست: نوشتن را به ساده ترین و منطقی ترین شکل آن با نظریه ی »چیدمان 

بلوکی« ساخته و درآورده ایم.
ایرانک دبیره را که  از زیباترین قلم های فارسی به نام  دوم: برای نوشتن، یکی 

مناسب چرخش دست کودک ایرانی است، طراحی کرده ایم.
سوم: برای شناخت پذیر کردن استثناها، نشانه های به نام ماهک ساخته ایم که 
به  می توانند  کودکان  مطمئن شویم  که  زمانی  تا  سوادآموزی  ابتدایی  دوره  در 
درستی »واک ها« و »نویسه های« استثنا را تشخیص دهند می توانیم آن را به 

کار ببریم. 
این نوشتار تنها روی تاثیر و نقش »چیدمان بلوکی« در آموزش خواندن و نوشتن 
کودکان تمرکز دارد و درباره ی چگونگی نوشتار برخی از واژگان که هم سازی میان 
آوا و نویسه یا واک و نویسه نیست، یا درباره ی به کارگیری ماهک ها در نوشتاری 

دیگر سخن گفته خواهد شد. 

آسان سازی خط فارسی با کاستن از استثناها و بسامان تر 
کردن آن 

کردن  قاعده مندتر  و  سامان مندی  به  نیاز  فارسی،  خط  به  نوشتن  آسان سازی 
است،  فارسی  خط  در  که  نکته هایی  مهم ترین  از  یکی  دارد.  خط  این  اصول 
امروزه  این که  این خط است. مانند  افزودن استثناهای بی پایان و بی دلیل در 
فرهنگستان  می گوید تر و ترین در همه موارد از واژه ی هسته جدا می شود جز 
در مورد بیش و کم و... در حقیقت این گونه  استثناسازی ها که بازمانده از یک 
رسوب هزارساله با سنت های متفاوت کاتبی و خوش نویشی و تندنویسی است، 

ساختار خط فارسی را به شدت دیرآموز کرده است.       
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چرا باید در نوشتار برای کودکان 
روشن مندی را پایه و بنیاد کار گذاشت؟

برخی  از  زودتر  را  چیزها  برخی  خواندن  در  بعد  و  نوشتار  آموزش  در  کودکان 
چیزهای دیگر می آموزند. از جمله، واژگان- ریشه Root Words ، هسته یا پایه 

را با شتاب بیش تری یاد می گیرند. مانند چشم، لب، دهان، بابا، بادام.
- کودکان واژگان یک بخشی را زودتر از واژگان چند بخشی یاد می گیرند.

- خواندن واژگان یک بخشی برای کودکان از خواندن واژگان چند بخشی آسان تر 
است. 

روی  که  دگرگشت هایی  یا  در چرخش  ها  دوزبانه  کودکان  ویژه  به  و  کودکان   -
آسان  قاعده  دریافت  دنبال  به  همیشه  می شود،  انجام  پایه  یا  هسته  واژگان 

هستند. 
یا  چرخش ها  آموزش  برای  شیوه  یا  حالت  بهترین  بلوکی«  »چیدمان  روش   -

دگرگشت های زبانی است.

زبان گفتاری از ساده به پیچیده سازمان یافته است

زبان گفتاری بر پایه ی ساخت خود از ساده به پیچیده شکل گرفته است. پیش 
از این که انسان دستور زبان را بشناسد و به کار ببرد، زبان با ساده ترین واژه ها 
ساخته شد. یکی از کهن ترین واژه های زبان فارسی »واک«، یا »وات« اوستایی 
است که واژ یا واژه هم از آن ساخته شده است. شناخت این واژه آغاز شناخت 
زبان به کودکان است، زیرا واک ها یا حروف الف بای فارسی بنیاد این زبان را 
می سازند. ساختار الف با خود گونه ای جدول یا بلوک بندی است. اگر این روند 
در همه سطوح زبان به کار رود، آموزش زبان بسیار ساده تر از این می شود که 

هست. 
الگوی  از  کودکان،  ادبیات  راه  از  خالق  آموزش  کتاب های  در  نوشتاری  روش 
از  یادگیری آسان تر پیروی می کند. یادگیری آسان تر در نوشتن به خط فارسی 
چه راه هایی دست یاب تر است؟ خط یا دبیره فارسی از گونه  خط هایی است که 
نویسه های آن در دو وضعیت چسبان و ناچسبان واژه ها یا واژها و واژک ها 
را بازتاب می دهند. در حالی که در خط هایی که به التین است، نویسه ها تنها 
در وضعیت ناچسبان در کنار هم قرار می گیرند و به همین دلیل  نویسه گونه ها 
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نمونه  برای  است.  فارسی  مانند  از خطی  کم تر  التین  خط های   Allographes
در زبان انگلیسی B یک حالت دیگر هم دارد که آن b کوچک است. یعنی این 
نویسه یک نویسه گونه دیگر دارد. اما در فارسی ب، سه ریخت یا نویسه گونه  ی 
دیگر دارد، که بـ  ـبـ  ـب است که هر کدام از این حالت ها آموزش زبان را کمی  
سخت تر می کند. این وضعیت که گاهی در آغاز واژه، گاهی در میانه و گاهی در 
پایان واژه ایجاد می شود سبب شده است که ریخت های الف بایی یا نویسه ها 
و نویسه گونه ها گسترده تر شوند. اما به راستی کودکان نوآموز این دگرگشت های 
نویسه ای و نویسه  گونه ای را بسیار زود یاد می گیرند، اگر که ما کار خواندن و 

نوشتن را برای آن ها سخت تر نکنیم. 
وضعیت چسبان و ناچسبان در خط فارسی سبب شده است که روند نوشتن در 
میان زبان آموزان یا سوادآموزان پایه، اگر قواعد استثناها را هم به آن بیافزاییم، 
بهترین  این که  در  شود.  هم راه  یادگیری  یا گسست های  شناختی  وقفه های  با 
راه برای یک خط یا دبیره برای زبان فارسی چیست، نزدیک به صد سال است 
که در ایران مقاله یا کتاب نوشته شده است. گروهی خواستار دگرگونی بنیادی 
در این موضوع شده اند که کارشان به هیچ روی پیش نرفته است، نه این که 
سبب  به  بلکه  است،  نرفته  پیش  کارشان  که  است،  بوده  منطقی  آن ها  دید 
نگاه شان که پیوند میان خط و دبیره را با فرهنگ در نظر نمی گیرند کارشان پیش 
نمی رود. برای نمونه در ترکیه ی عثمانی پایه های جابه جایی از خط عربی به التین 
گذاشته شد و در نهایت این خط عوض شد، اما گسست فرهنگی میان ترکیه 
نو و سنت های فرهنگی اش و همین طور ناکارآمدی همین خط التین در بهبود 

وضعیت سوادآموزی چیزهایی نیست که از نگاه منتقدان دور مانده باشد. 
در ایران اما کسانی که از همان ابتدا کوشش های خود را بر بهبود این خط یا 
دبیره گذاشتند، به جریان باسوادی فرهنگی مردم کمک بیش تری کردند تا آن ها 
که پای در یک کفش کرده و خواهان دگرگونی کلی در این خط هستند. ما از 
گروه کسانی هستیم که به جنبش بهبود خط فارسی باور داریم. اما تفاوت کار 

ما در دو نکته است:
- نخست این که کار ما با زبان آموزی پایه در پیوند است.

- دوم این که برای آموزش زبان فارسی و خط آن یک برنامه متفاوت از آموزش 
و پرورش رسمی داریم. در مورد آموزش زبان فارسی به کودکان و به ویژه کودکان 
دوزبانه، آموزش پیش درآمدی یا مقدماتی آواورزی و الف باورزی را تهیه کرده ایم 

تا این کودکان به ناگهان و بی مقدمه وارد دوره آموزش زبان فارسی نشوند. 
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چگونه می توان نوشتار فارسی را 
هم قاعده مندتر و هم ساده تر کرد؟

به باور ما و برخی دیگر از کارشناسان، خط فارسی در دوره هزار ساله گذشته، 
سبب  به  فارسی  خط  است.  کرده  پیش رفت  خوش نویسی  قواعد  برپایه ی 
میان  این  در  و  زیباترین خط های جهان است  از  یکی  دارد،  که  پیچ و خم هایی 
است  و کشیدگی  پیچ وخم  از  پر  که  نستعلیق  مانند  فارسی  از خط  شیوه هایی 
سرآمد این زیبایی ها به شمار می رود. اما این زیبایی ها که در جای خود بسیار 
نیکو است، سبب شده است که اصول نگارش فارسی برای بیش از هزار سال از 
سوی خوش نویسان تعیین شود نه از سوی ادبیان و زبان شناسان. تنها از دوره 
مشروطه به بعد است که با گسترش موضوع سوادآموزی همگانی راه دست یابی 
به خطی آسان که بتوان با آن زبان فارسی را آموزش داد، در مطبوعات بازتاب 
یافت. زبان و خط فارسی در یک سده ی گذشته همواره با واژه سازی فارسی و 
قاعده مند کردن خط به سوی آسان سازی بیش تر پیش رفت کرده است. زمانی 
یعنی  فارسی  در  یا شناسه ی جمع  افزوده  تاثیر خوش نویسی،  به سبب همین 
»ها« به واژه ی هسته می چسبید. مانند چشمها، گوشها، دهانها، اما از نیم سده 
پیش آن ها که در کار آموزش زبان فارسی به نوسوادان بودند، پی بردند که باید 
نیم سده  این  در  کنند. پس  آموزش خط جدا  قواعد  از  را  قواعد خوش نویسی 
گذشته خط فارسی برخی از قاعده ها را به گونه همه پذیر به کار گرفت. برخی از 

این قاعده ها چنین است:

- اکنون اگر کسی تکواژ  یا پیش وند فعلی »می« را به پایه فعل بچسباند، مانند 
»میشود« که اکنون شده است »می شود«. یا »می خورد«، یا »می پوشد« کار او 
چندان پذیرفتنی نخواهد بود، در حالی که چند دهه پیش چه در نوشتارها و چه 

در نوشتن ها این گونه از خط رایج بوده است.

- نشانه ی جمع در همه حالت از واژه ی پایه یا هسته جدا می شود، اکنون به 
به واژه ی هسته  را  طور کلی کم تر دیده می شود که کسی نشانه ی های جمع 

بچسباند.

- در نوشتار فارسی کنونی، یک توافق یا پیمان عمومی وجود دارد که برگرفته از 
سنت و عادت است. از این رو کسی واژگان - ریشه را که بنیاد زبان را می سازند، 

جدا نمی نویسد. واژگان- ریشه یا هسته مانند، خاک، آتش، سنگ، نهنگ و ...
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باره  این  در  و  نمی شود  رعایت  فارسی  زبان  نوشتار  در  تفاهم  این  اما همیشه 
نگرش  است.  نوشته  تفاهم  این  ایجاد  برای  شیوه نامه هایی  فرهنگستان 
کار  به  را  آن  یا  باشد  کارآمد  بزرگساالن  برای  است  ممکن  اگرچه  فرهنگستان 
بگیرند یا بر پایه ی پسند این و آن به کار نگیرند، اما این قواعد فرهنگستان ادب 
فارسی نیازهای سوادآموزان پایه را به صورت موضوعی روش مند و مطالعه شده 

در نظر نمی گیرد. 
و  آموزش  وزارت  برنامه ریزی  و  پژوهش  اکنون مصوبات سازمان  این همه،  با 
فارسی  وادب  زبان  فرهنگستان  امالیی  کمیسیون شیوه ی  پرورش شیوه نامه ی 
کار  قاعده مندی  و  ساده سازی  به  بسیار  که  است  داده  قرار  خود  کار  بنیاد  را 
بر  جدانویسی  برتری  مانند  اصولی  مصوبه  این  در  زیرا  می کند،  کمک  نوشتن 

پیوسته نویسی آمده است. برای نمونه:
تقابل  در  و  دارد  تکیه  )جدانویسی(  بر  مصوب  رسم الخط  شیوه  عمده  بخش 
است.  به جدانویسی سفارش شده  یا مشتق،  مرکب  واژه های  پیوسته نویسی 
برای نمونه جوان تر، کتاب ها، فرهنگ نامه، کمال جو، گفت وگو بر شیوه ی دیگر 
اولویت  گفتگو  و  کمالجو  فرهنگنامه،  کتابها،  جوانتر،  یعنی  واژه ها،  این  امالی 

دارند.
متاسفانه بررسی کتاب های درسی سال نخست و دوم دبستان نشان می دهد 
که این اصول بنیادین گاهی از سوی نویسندگان آن ها رعایت نشده است. برای 
و  پیوست  در  اصل  یک  زیرا  نوشته اند  بیشتر  را  بیش تر  موارد،  همه  در  نمونه 
چسباندن نشانه های صفت یا افزوده نام برتر و برترین داریم که بیش تر و چند 
واژه دیگر را به گفته آن ها چون قدما استثنا کرده اند، آن ها هم همین راه را ادامه 
می دهند، اما این استنثاسازی چه کمکی به زبان آموز می کند یا کودکان چگونه 
این منطق پیچیده با سنت هزارساله و علت های آشکار و پنهان آن را دریابند؟ 

آمیخت خوش نویسی با سوادآموزی 
برگشت به سوادآموزی مکتب خانه ای 

از پیش  افزون بر همه دشواری هایی که  از یک دهه است که  متاسفانه بیش 
روش های  دیگر  بار  داشت،  وجود  نوسوادان  به  پایه  زبان  آموزش  مورد  در 
محمدباقر  همچون  سوادآموزی  نظریه پردازان  کوشش  با  که  خوش نویسانه 
ایرج جهانشاهی و عباس سیاحی و  باغچه بان،  هوشیار، سلیم نیساری، ثمینه 
... از در بیرون شده بود، دوباره از پنجره خودش را به موضوع سوادآموزی پایه 
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تحمیل کرد. از دوره ی زمانی 1320 کم کم روند جدایی سنت های خوش نویسی از 
زبان آموزی پایه آغاز شد، و در دهه ی چهل با کاری کارشناسانه استانداردهایی 
مانند خط زمینه به رسمیت درآمد تا کودکان بتوانند در ساده ترین شکل، نوشتن 

به فارسی را بیاموزند. 
اما نقص بزرگ این کار این بود که کارشناسان آن زمان، چرخش ها و نرمش های 
خط فارسی را در نظر نگرفتند و گرایش این قلم به گونه ای بر خط های راست و 
بی خمیدگی در جهت های عمودی و افقی بود. این پدیده سبب شد که کودکان 
آن چند دهه نسبت به دهه های پیش از خود بدخط تر شوند. و باز ناگهان از 
دهه 70  کسانی که زیر بار تعهد به خوش نویسی مانده بودند، این پدیده را وارد 
سوادآموزی پایه کردند و شاید با این کار یکی از بزرگ ترین ضربه ها را به روند 

ساده سازی زبان آموزی پایه زدند. 
از  برآمده  پایه،  سوادآموزی  به  خوش نویسی  سنت  برگشت  دیگر،  نگاه  از 
فشارهای سنت خوش نویسی هزار ساله است که در جامعه ایران و در بخش 
دیوانی و هنری ریشه ای استوار و تنومند داشته است. پدیدار شدن این پدیده 
برآمده از دیدگاه های دستگاه دیوانی سنتی است و داشتن خط خوش یکی از 
پیش شرط های به کارگیری میرزاها و دیوانیان در نظام اقتصادی و حکومتی بوده 
است. اما به کارگیری دوباره آن، در زمانه ای که نه دیوان مانده است و نه میرزا 
و هم چنین گونه ای دیگر از نوشتار، یعنی نوشتن به سبک دیجیتال فراگیر شده 
است، کار آموزش زبان فارسی را از این که هست، بسیار دشوارتر کرده است. 
این کار به شدت به شناخت پذیر و ساده کردن زبان و خط فارسی برای کودکان 

به ویژه در مناطق دوزبانه ایران فشار می آورد. 
را  کاتبان  و  دیوانی  و شکسته نویسی  قوانین خوش نویسی  و  قواعد  بتوان  اگر 
چه در ریخت های آشکار و چه در ریخت های نهان از بستر آموزش زبان پایه به 
نوآموزان جدا کرد، روند ساده سازی آموزش زبان پایه در ایران گام های بزرگی 
برخواهد داشت. دلیل آن هم این است که خط فارسی در ابتدا یعنی در هنگامی 
بسیار  می سرایید،  را  خود  شاه نامه  بزرگ  فردوسی  این  از  پیش  هزارسال  که 
ساده تر از امروز بوده است. زیرا در آن زمان سنت کاتبی با سنت خوش نویسی 

به هم تنیده نشده بود و برتر این بود که ساده تر و رساتر نوشته شود. 
سنت های  از  گذشته  از  بیش تر  فارسی  خط  آمد،  پیش  به  زمان  که  هرچه 
خوش نویسی تاثیر گرفت و این تاثیر را به عنوان قواعد و قانون های نوشتاری 
به دوره آموزش همگانی منتقل کرد. خوش نویسان نوشتن طهران را به تهران 
بلوک های  به  را  پیرو  بلوک های  چسباندن  عموم  طور  به  یا  می دهند،  ترجیح 
پایه برای زیبایی و رعایت اصول خوش نویسانه انجام می دهند. به همین دلیل 
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و  آموزشی  از جنبه  این  و  نوشته می شده است  این چشمها  از  چشم ها پیش 
ساده خوانی برای نوآموزان آسیب زا است. 

زیان آور است و در  به روند سوادآموزی کاری  افزودن خوش نویسی  نگاه ما  از 
جاهایی ویران گر است. زیرا خوش نوشتن نباید روی سوادپایه که هدف های آن 
مشخص است سوار شود. خوش نویسی یک هنر است و بخشی از فرهنگ ما را 
می سازد. این هنر بسیار با ارزش است، اما جای آن در کتاب های آموزش زبان 

فارسی پایه نیست. 
فاصله  خوش نویسی  سنت های  از  فارسی  نوشتن  هرچه  گذشته  سده  یک  در 
همه،  این  با  است.  شده  آسان تر  و  بلوکی تر  هم  آن  نوشتن  روش  گرفت، 
پرورش  و  آموزش  سوی  از  که  کتاب هایی  همین  در  نیست.  این  تنها  مشکل 
برای همه ی کودکان ایران از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال منتشر می شود، 
که  رعایت نشده است. کسی  فارسی هم  نوشتار  ساده ترین اصول ساده سازی 
این کتاب ها را کارشناسانه بررسی می کند، متوجه نمی شود اصولی که مولفان 
روی آن نوشتار خود را ساخته اند بر مبنای روش ها و رویکردهای سوادآموزی 
است، یا دستورهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی که کارشناسان آن در حوزه 
سوادآموزی پایه، کم ترین تجربه ای ندارند. بنابراین به چند مورد از آن ها اشاره 

می شود و موشکافی بیش تر در مقاله ای جداگانه ارائه خواهد شد. 
برای نمونه روشن نیست چرا در کتاب های فارسی سال اول و دوم دبستان، یک 
صفحه بیاموز را که پایه ی »آ« دارد بدون حذف این پایه نوشته اند و در جای 
دیگر بیندیش را بدون پایه نوشته اند. سبب این کار برگشت به نظر متقدمان 
است که گفته اند »جمع میان یا و الف در کتابت جایز نیست« اما همان متقدمان 
هم نمی دانسته اند چرا جایز نیست، زیرا این موضوع تنها برگرفتی از تندنویسی 
کاتبان و خوش نویسان است که تا ممکن است برای تند یا زیبانویسی، خط های 
عمودی را به دور می ریزند که نمونه های آن در بیفکند، بیفتاد و بیندیش و غیره 
دیده می شود و کسانی که می گویند متقدمان این گونه نوشته اند، نمی گویند 
گونه می نویسند  این  تندنویسان و خوش نویسان  پنداشته اند،  متقدمان چون 
آن ها هم این گونه نوشته اند و پس از آن برای خود دلیل تراشی کرده اند که یا با 
آ را می شود سرهم کرد اما یا با الف را نمی شود. همین استثناسازی ها است که 
نوشتن به فارسی را به ویژه برای نوآموزان و کودکان دوزبانه سخت کرده است. 
یا در مورد دلیل های به کارگیری چهار گونه از قلم یا خط نستعلیق، نسخ، تحریری 
و قلم چاپی را اگرچه این گونه شکسته بسته گفته اند: برای نخستین بار در تاریخ 
زبان آموزی کشور به شکلی هدف دار در کتابهای درسی بخوانیم برای خواندن از 
خط نسخ اصالح شده )خط کودک( و در کتابهای بنویسیم برای نوشتن از خط 
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تحریری )آموزان( استفاده شده است.با توجه به توان کودکان دبستانی که قادر 
دانش آموزان  می رود  انتظار  هستند،  پدیده ها  و  امور  از  سریع  گرته برداری  به 
به  را  آغاز سال تحصیلی، شکل دیداری نوشته ها  از همان روزهای  اول  پایه ی 
حافظه ی بصری بسپارند و از روی آنها رونویسی کنند تا به مرور زمان در پایه های 

باالتر خطی خوش و خوانا داشته باشند.
اما یکی نبوده  است که در پاسخ به این نویسندگان بگوید که صد سال به درازا 
کشید که کارشناسان زبان آموزی، خط های تزیینی و کاربردی فارسی را از روند 
آموزش زبان بیرون راندند، آن وقت شما تازه می گویید که در تاریخ زبان آموزی 
کشور به شکل هدف دار خط های تحریری و نسخ و غیره را وارد روند سوادآموزی 

کردیم. 
در یک کالم آن ها هیچ دلیل قانع کننده ای برای بکارگیری این قلم ها در فرایند 
سوادآموزی پایه برای کودکان نیاورده اند. اگر دلیل آن ها خوش نویسی کودکان 
است که به طور مطلق و نه نسبی، خوش نویسی پس از دوره ی گذار از کاتبی و 
میرزانویسی هیچ پیوندی با میزان سواد شخص ندارد. این کار به دلیل کژومژ 
سازی خط یا قلم، روند شناختی را در سوادآموزی کند می کند و کودکانی که درگیر 
شناخت نویسه ها هستند، در همان گام نخست دچار وقفه ها یا گسست های 

شناختی می شوند.

چیدمان نویسه ها در کتاب های اول و دوم فارسی
 آموزش و پرورش 

پشت نوشتار کتاب های اول و دوم دبستان که ویژه سوادآموزی پایه است، از 
که  است  روشن  ندارد.  وجود  روشنی  فلسفه ی  هیچ  نویسه ها،  چیدمان  جنبه 
اما مشخص  رعایت کرده اند،  را  نویسندگان سنت ساده سازی  این  در جاهایی 

نیست که چرا در جاهای دیگر به این سنت پشت پا زده اند. 

 نمونه ها: 
از کتاب اول دبستان و کتاب خواندن چاپ سال تحصیلی 95-1394

همان گونه که گفته شد، در مورد دو نکته جداسازی نشانه »های« جمع و »می« 
دیگر  موارد  در  اما  برده اند.  کار  به  را  ساده سازی  روش  همان  فعلی  پیش وند 
فلسفه کار برای ساده سازی روشن نیست. برای نمونه در ص 47 در شعر اسداهلل 

شعبانی آمده است:
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من یک دنیا خاکت را   
دارم دوست

خاک خوب و پاکت را 
دارم دوست

روشن نیست که چرا پس وند جانشینی ملکی »خاک ات« و »پاک ات« را سرهم 
و چسبان نوشته اند. اگر سنت فرهنگستان است و زبان معیار برای بزرگ ساالن 
گرفته  کار  به  کودکان  به  زبان آموزی  در  که  است  کاری  نادرست ترین  این  که 
شده است. خاک و پاک هر دو در ساختار زبانی، از گونه ی واژه های یک پایه و 
همین طور واژگان میزبان Host Wrods هستند. در چیدمان بلوکی باید واژگان 
کودک  تا  شود،  نوشته  جدا  هستند،  پس وند  جا  این  در  که  وندها  از  میزبان 
زبان آموز به سادگی ساختار هم آمیزی و پیوندی زبان فارسی را بشناسد. نکته 
  Pocket دیگر در مورد پاکت این است که ما واژه فارسی شده التین یعنی پاکت

را داریم که با پاک ات یکسان سازی و سبب بدفهمی می شود. 
در ص 64 همکاری را چسبیده نوشته اند اما بارها در کتاب اول و دوم »هم کاری« 
در  و  نوشته اند  را جدا  »هم دیگر«  در ص 75  باز هم  نوشته اند.  دوباره جدا  را 
همان ص »همکار« را چسبیده نوشته اند. در ص 96 دوباره »همراه«  را چسبیده 

نوشته اند. 
مانند ص  نوشته اند  را جدا  و »درست کار«، خوش حال  در ص 78 »راست گو« 
را چسبانده اند. روشن نیست چرا وقتی می شود،  اما در ص 85 »دلپذیر«   119
واژگانی مانند الک پشت و لک لک )ص54( دل خواه )ص59( را جدا نوشت که 
را  )ص98(،  شاهنامه  )ص65(،  لبخند  مانند  واژگانی  باید  چرا  نوشته اند،  جدا 
سرهم نوشت و باز اما در همان ص »شب به خیر« را جدا نوشت. روشن نیست 
نمی شود »آشپزخانه«  بلوکی نوشت، چرا  را  چرا وقتی که می شود، خوش حال 
)ص119( را بلوکه کرد و این گونه نوشت آش پزخانه، چرا این کار در سوادآموزی 

پایه از کودکان دریغ شده است. 
و  تضاد  در  اول  کتاب  با  موارد  بسیاری  در  که  دبستان  دوم  فارسی  کتاب  یا 
به سادگی متوجه  با هم بسنجد  را  کتاب  دو  این  که  و کسی  ناسازگاری است 
می شود که دستور نوشتاری یک سان بر این دو کتاب حاکم نیست. برای نمونه 
در ص فهرست کتاب فارسی دوم نوشته است »چوپان درستکار« در حالی که در 
کتاب اول درست کار جدا نوشته شده است. در همین ص فهرست نوشته شده 
است »احوالپرسی« در حالی که در متن درس ها در ص 5 جدا نوشته شده است.
متاسفانه در کتاب فارسی یک و دو در موارد بسیاری پس وند »تر« یا جدا یا 



11

چسبیده نوشته شده است. برای نمونه در ص 20 »بیشتر« و در ص 28 »کمتر« 
اندک  فاصله  یک  در  و  جا  یک  در   51 در ص  اما  است،  شده  نوشته  چسبیده 
از  نویسندگان  شاید  است.  شده  نوشته  »بیشتر« چسبیده  و  جدا  »کوچک تر« 
شیوه نامه فرهنگستان پیروی کرده باشند، اما کودک زبان آموز چگونه این منطق 
را بفهمد که در ذات واژه ای مانند کوچک چه هست که تر باید از آن جدا نوشته 

شود و در بیش چه هست که باید تر به آن بچسبد؟ 
مشخص نیست چرا در ص 56 چلچراغ که نوشتن و خواندن آن برای کودکان 
 51 ص  در  اما  است،  شده  نوشته  چسبیده  است،  دشوار  پایه  سواِد  سطح  در 

»هم کالسی هایم « جدا نوشته شده است. 
روشن نیست چرا قیدهای اشاره مانند »این جا« و »آن جا« به صورت »اینجا« 

)ص80( و »آنجا« نوشته شده است. 
)ص42(  »زحمت کش«  و  »خوش مزه«  می توان  که  هنگامی  نیست  روشن 
را جدا  »گیاه خوار«، »علف خوار« )ص39( و »سخن گو«، »سخن ران« )ص39( 
است  ممکن  نوشت؟  جدا  را  »دانشگاه«  »فروشگاه«،  نمی توان  چرا  نوشت، 
کسانی استدالل های فرهنگستانی بیاورند. اما این جا سخن بر سر آموزش سواد 
پایه است نه شیوه نامه برای ادیبان. مشخص نیست چرا »پرسش هایمان« را 
باید این گونه برای کودک نوسواد نوشت در حالی که می توان نشانه ی جمع را از 

نشانه ی ضمیر یا جانشین جدا کرد. )بلوک های دستوری( 
روشن نیست چرا در یک ص »بی کار« جدا نوشته  و در همان ص »تندرست« 

)ص21( چسبیده نوشته می شود؟
است،  دبستان  دوم  و  اول  کتاب  نوشتاری  ناسازه های  از  بخشی  تازه  این 
ناسازه های دیگر که به گسترش بی سوادی در جامعه ما و به ویژه میان کودکان 
دوزبانه منجر شده است، در جای خود بماند. این روش به سبب برخی کژفهمی ها 
در آموزش زبان یا تنگ اندیشی ها یا ندانم کاری ها در چند دهه ی گذشته در جای 
خود مانده است. در حالی که ما می توانستیم با این روند آموزش زبان را آسان تر 
کنیم. اکنون اگر کسی به عنوان کارشناس، کتاب های فارسی اول و دوم دبستان 
را باز کند، و این ناسازگاری ها و ناسازواره ها را ببیند که دلیل  آن هم روشن نیست 
با خود چه می گوید؟ این گروه که در جای تالیف کتاب درسی برای سواد آموزی 

نشسته اند، چه پاسخی برای اهل فن دارند؟  
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اصول چیدمان بلوکی برپایه ی 
Root Words  شناخت واژگان- ریشه

 
واژگان ریشه Root Words واژگانی هستند بدون پیش وند و پس وند. پایه ی 
زبان آموزی این واژگان  هستند و در حقیقت همیشه و همواره آموزش زبان روی 
این واژگان هدف گیری می شود. آب در میان واژگان ریشه ی فارسی نخستین 
واژه است که همواره در آغاز روند آموزش خواندن و نوشتن به نوآموزان گذاشته 
می شود، پس از از آن واژگانی مانند بابا، باد، بار، باران، بادام، نان و... از واژگان- 

ریشه های فارسی برای آموزش زبان به نوآموزان هستند. 
در چیدمان خط و نوشتار فارسی هنگامی که بلوک پایه یا واژگان- ریشه را به 
گونه ی معیار و به درستی نوشتیم، در بقیه موارد درست و نادرست نداریم، بلکه 
آسان تر و شناخت پذیرتر و سخت تر و دشوار فهم تر داریم. کسانی که می گویند 
این درست است و این نادرست، سرشت خط فارسی را نمی شناسند. چیدمان ها 
گاهی برپایه ی عادت است و گاهی برپایه سنت ها. این نکته ای است که اکنون 
آموزش و پرورش هم به آن باور دارد. اگر قرار بر دیرینگی باشد، باید گفت که 
روش جدانویسی واژگان- ریشه از پس وندها و پیش وندها آن گونه که دکتر جالل 
متینی متن های سده پنج ام هجری را بررسی کرده است )رسم الخط فارسی در 
سده پنجم هجری، دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1346 شماره 
10 و 11( مقدم بر پیوسته نویسی است، زیرا همان گونه که روشن است، منشی یان 
برای تندنویسی، کاتبان برای کتاب نویسی و خوش نویسان برای خوش نویسی 

روش  پیوسته نویسی را در سده های بعدی در ایران باب کردند. 

نمونه از بلوک های الف بایی

چیدمان بلوکی نوشتار از ساختار طبیعی زبان که الف با است برگرفته شده است. 
ذهن انسان با شناخت الف با چه در زبان گفتار و نوشتار، به این روش کار می کند 
که از مخزن خود این بلوک ها را برمی چیند و در کنار هم می گذارد تا واژه ساخته 
این  آن می گنجند،  در  بنیادین  واژه های  که  دارد  اصلی  زبان یک هسته  شود. 

زنکآژ

صوفذب
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واژه های بنیادین، برگرفته از بنیادهای زندگی انسان و طبیعت است. برخی از 
این واژه ها مانند، آب، ابر، باران، خورشید، ماه، پسر، دختر، مادر، پدر، درخت، 

رود، ماهی، شکار، گندم، دریا و ... است.
در سپیده دم تولید زبان این واژه ها بدون نسبت بودند. مانند آب که تنها اشاره 
به آب داشت، نه آب من یا تو، هنگامی که زبان هم راه با پیچیده شدن جامعه 
را  افزوده شد که شناخت آن  یا وندهایی به هسته ی واژه  رشد کرد، بست ها 

پیچیده تر کرد.

اگر وندها را از واژگان ریشه یا هسته جدا کنیم، کودکی که در بستر زبان مادری 
یا  بست ها  این  هم  و  واژگان-ریشه  همان  آسان تر  بسیار  می کند،  رشد  خود 
وندهای زبانی را می آموزد، اما هنگامی که ریشه و وندها به هم بچسبند، آموزش 
زبان هم برای کودکان دوزبانه  و هم برای کودکان فارسی زبان سخت تر می شود. 
را  زبان مادری اش فارسی است، خواندن و نوشتن فارسی  بنابراین کودکی که 
آسان تر و تندتر از کودکی یاد می گیرد که زبان مادری اش فارسی نیست. برای 
این که کودک دوزبانه بتواند فارسی را آسان تر بیاموزد، معیار باید او باشد نه 
کودک فارسی زبان. یعنی کارشناسان زبان فارسی باید چنان این زبان را برای 
آموزش ساده کنند که هدف آموزش این کودکان باشند. در حالی که در کتاب های 
رسمی آموزش و پرورش معیار برای آموزش زبان به کودکان، کودک فارسی زبان 
است، نه کودک دوزبانه. وجود ناهماهنگی در اصول خواندن و نوشتن، به کار 
بردن روش های خوش نویسانه همگی گواهی است بر این که کودک دو زبانه در 

این میان به درستی دیده نشده است. 
در این میان ما با روش هایی که در خواندن و نوشتن ساخته و پرداخته، کودک 
دوزبانه را معیار قرار داده ایم. یعنی ساده ترین شکل آموزش زبان آموزی را برای 

اتآبآبت

اشآبآبش

نباتآبآبنبات

شارآبآبشار

پاشآبآبپاش

آبگلُگالب
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آن ها فراهم کرده ایم که به طور طبیعی این سادگی کار را برای کودکان فارسی 
زبان بسیار ساده تر می کند. 

به طور طبیعی سه بلوک است، که در دستگاه سنتی نوشتاری یک بلوک شده 
است که در آن واژه ی ریشه با دو وند یا دو بلوک دیگر به هم چسبیده است و 
یک بلوک بزرگ ساخته است. همه ی آن ها که کار آموزش زبان با نوسوادان را 
انجام داده اند می دانند یک پارچه کردن واژه ی میزبان با پیوندهای مهمان تا چه 
اندازه کار آموزش را سخت تر می کند. در روند ساده سازی، کارشناسان زبان آموزی 
و زبان شناسان، ویراستاران با رشد دستگاه های چاپ متوجه شدند که این گونه 
هم پیوندی برآمده از سنت کاتبان و خوش نویسان است. پس یک گام به پیش 
گذاشتند و واژه ی میزبان و پیوندهای مهمان آن را این گونه نوشتند: چشم هایت
اما درست آن است که دو وند مهمان که اکنون به هم چسبیده اند از هم جدا 

شوند: چشم های ات 
بنابراین کودک زبان آموز با منطق »چیدمان بلوکی« می تواند با شتاب بیش تری 
بیاموزد و چون ساختار زبان فارسی برپایه ی سوارشدن وندها در کنار هم است، 
بنابراین زبان آموزان نه تنها خواندن و نوشتن را آسان تر فرا می گیرند که روش 
کمک  بسیار  آن ها  زبانی  توانش  به  فرجام  در  که  می آموزند  را  واژگان  زایش 
می کند. گاهی برای آموزش این که ساختار  زبان فارسی پیوندی است راه های 
ساده ای وجود دارد که می توان در فارسی آموزها به کار برد. مانند واژه ی نانوا که 
برای کودک نوآموز آموختن اش سخت است و هم چنین راهی است که به آن ها 
نشان داده شود که نانوا یک واژگان-ریشه به نام نان دارد که با افزودن »وا « یک 
واژه ی دیگر درست می شود. در این مورد می توان نان وا را به این گونه نوشت. 
هم یاد گرفتن اش آسان تر است و هم ساختار پیوندی زبان فارسی برای کودکان 
زبان آموز آشکار می  شود. در این مورد واژگانی مانند بهتر هم هست که برتری 

دارد که به تر و به گونه ی چیدمان بلوکی نوشته شود. 
گاهی اما واژه ای مانند مادر یا پدر که یک بلوک پایه هستند، چنان اند که هیچ 
چیز دیگر نمی تواند به آن بچسبد. در این هنگام اگر بلوک پیرو مانند، ش / شان 
در کنار آن آمد، به طور طبیعی با آن یکی نمی شود و کودک زبان آموز به سادگی 

چگونگی پیوند میان بلوک یا وند را درمی یابد.

اتهایچشم

چشمهایت
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چیدمان بلوکی چه تفاوتی با چیدمان وندی دارد؟

چیدمان بلوکی همان چیدمان وندی است، با این تفاوت که در چیدمان بلوکی 
ما از بلوک های هندسی برای جای گذاری وندها استفاده می کنیم تا کودکان به 

آسانی ساختار نوشتاری زبان فارسی را بشناسند.  

آسان سازی آموزش زبان فارسی برای کودکان نوسواد یا 
نوآموز و به ویژه برای کودکان دوزبانه 

را. در قانون زبانی، واژگان چند  کودک کوتاه تر را ساده تر یاد می گیرد تا بلندتر 
بخشی پیچیده تر هستند، بنابراین سخت تر و دشوارتر آموخته می شوند.

نمونه های واژه های میزبان / پیوندهای مهمان
از نگاه شما کودکان نوآموز کدام وجه از این دو حالت را زودتر یاد می گیرند؟

اتتختتختت

اتبختبختت

اترخترختت

اشُرخُرخش

اشرویرویش

اتگوشگوشت

اتحالحالت

اشکفَکفش

اترانرانت

)منظور کف است نه کفش( 
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نمونه هایی از چسبندگی های آوایی، دوگانی ها:

ریزلبلبریز

سوزلبلبسوز

غبغبغبغب

چپچپچپچپ

تپتپتپتپ

اتتلفنتلفنت

اتماشینماشینت

اشوانوانش

اتکتابکتابت

شانکتابکتابشان

خندلبلبخند

از  را  با ریشه های التین  واژه های  زیبا نیست که  و  بلوکی، درست  در چیدمان 
بلوک خود بیرون بیاوریم و با بلوک پیرو یکی سازیم، مانند: 

اممامانمامانم

اشرویرویش

امکتابکتابم

اشکتابکتابش

وان حمام
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را  آموزش  کار  هستند  هم ریخت  و  هم سان  که  پیرو  بلوک  چسباندن  گاهی 
دوچندان دشوارتر می کنند، مانند:

در چسبندگی ها گاهی تک واژ مهمان، واژه ی میزبان را به فرم های نوشتاری خود 
می کشاند که برای کودک نوآموز سخت خوان می شود.

ابهام هایی که خط ایجاد  از جنبه ی خواندن و برپایه ی  هم چنین آموزش زبان 
حالت  اگر  می سازد.  را  تاریک  نکته های   / روشن  نکته های  قطبی  دو  می کند 
نوشتن را برای کودک نوآموز پیچیده تر کنیم، او به سوی نکته های تاریک گرایش 
و  دیرآموزی، سخت آموزی  یا گسست های شناختی،  وقفه ها  که  پیدا می کند، 
نوشتن  و  خواندن  اگر  اما  است،  آن  از  بخش هایی  آموزش  از  گریز  نهایت  در 
را برای او ساده کنیم، او را به سوی نکته های روشن رانده ایم که نه تنها سبب 

ترسختسختتر

امپرچمپرچمم

اشپرچمپرچمش

اتکتککتکت

اتقاشققاشقت

اشقاشققاشقش

امتوضیحتوضیحم

امصبحصبحم

اممیخمیخم

ساخت و ریخت برخی از نویسه ها در خط فارسی چنان است که چسبیدن یک 
بلوک پیرو به آن، جدای از سخت تر خوانی، آن را زشت تر می کند، مانند:
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انگیزش های شناخت بیش تر او می شود که زودتر پایه های زبان را می آموزد. در 
این جا دو اصل نکته های تاریک و نکته های روشن با یک نمونه  ساده نمایش 

داده شده است. 

من                           /    من  
 

گاهپرتپرتگاه

گاهخوابخوابگاه

گاهدانشدانشگاه

رازهمهمراز

تاهمهمتا

زارکشتکشتزار

گرکفشکفشگر

داشتبهبهداشت

کاربیبیکار

برو                          را بخوان /  برو                                               را بخوان 

امزن

اشخودرویخودرویش

اتدرس

برخی از نمونه ها برای ساده نویسی که می توان آن را به همه موارد هم سان دیگر 
گسترش داد:

هنگامی که برای نوآموزان روش بلوکی به کار می رود، آن ها را با پدیده  ی مهم تر 
ساختار پیوندی و زاینده  ی زبان فارسی آشنا می کنیم. 

زنم

خودروش

درست
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همه ی آن چه که در این دگرگشت ها انجام گرفته برپایه ی یک تک واژ »شن« 
بوده است. این پدیده یا این روش واژه سازی از ویژگی های برجسته زبان فارسی 
است که از گروه زبان های زاینده یا پیوندی است. زبانی که از هر ُبن واژه می توان 

ده ها واژه ی دیگر ساخت. 

هوشبی

بیهوش هوش

هوشبا

بشنو

شنوانا

شنوا شنیدنی

نقش زاینده و پیوندی زبان فارسی چنان است که اگر زبان آموز واژگان- ریشه 
را بیاموزد، آن گاه از این واژگان-ریشه می تواند زایش چندگانه واژه های دیگر را 
بشناسد، مانند واژه ی راه که می توان از آن واژه هایی مانند راه رو، راه نما، هم راه، 

گم راه، بی راه، راه گذر، چهار راه، راه دار، راه بر و... ساخت. 
برای کودکی که کنج خانه را می شناسد، یا کنج برای او یک واژه ی آشنا است، 
کنجکاوی اگر سرهم و چسبیده نوشته شود، بسیار سخت خوان و سخت نویس 
می شود، اما اگر همین واژه با چیدمان بلوکی نوشته شود، سرعت یادگیری آن از 
سوی کودک چند برابر می شود و باز هم کودک می تواند از این واژه-ریشه، واژگان 

دیگری را بسازد، مانند بی کنج، کنج دار و...
آن چه که در نوشتار فارسی مهم است  رعایت شود، قاعده مند کردن این زایش ها 
است. اگر آگاه باشیم که واژه یا تک واژ پایه گاهی پس وند، میان وند یا پیش وند 
می گیرد و این وندها همان بلوک هایی هستند که به واژه ی پایه افزوده می شوند، 
آن گاه بخش بزرگی از کار دشوار آموزش زبان فارسی آسان می شود. شرط این 

کار این است که ما از روش آموزش »چیدمان بلوکی« به کودکان سود ببریم. 
واژگان  گزینش  گاهی  فارسی  زبان  نوشتار  در  بلوکی،  از موضوع چیدمان  فراتر 
آموزش  در  را  پایه  زبان  نقش  و  می کند  کمک  کودک  بهتر  شناخت  به  فارسی 

دانش های دیگر نشان می دهد.
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مثلث / سه گوش
مربع / چهارگوش

دایره / ِگرده 
تلفظ / رانش 

وضعیت فعل ها در چیدمان بلوکی 

بن  برپایه ی  پیوسته  که  فعل ها چنان است  یا  کارواژه ها  زبانی، ساختار  در هر 
کارواژه دگرگون می شوند. چون سواد پایه ی خواندن و نوشتن که سال های اول 
و دوم دبستان را دربرمی گیرد چندان با موضوع گردش ها و چرخش های فعلی 
به جز دو فعل است و گردش های آن و بود و گردش های آن درگیر نیست، دو 

پیش نهاد در این زمینه وجود دارد. 
ندارند  بود هیچ وند مهمانی  او در خانه  و  این کتاب است  بود مانند  است و 
برای سوادآموزان روشن هستند. کودکان نوسواد نخست است را می آموزند و 
سپس بود را.  بود به سبب نویسه ی »د« هیچ گاه با وند مهمان یکی نمی شود. 
به  است  اما  ندارد.  وجود  مشکلی  فعل  این  نوشتاری  روش  درباره ی  بنابراین 
سبب نویسه ی »ت« وند مهمان را به خود می گیرد و سبب دشواری در خواندن 

و نوشتن می شود. شکل بلوکه سازی برای این فعل این است:

برای نوشتن این فعل پایه، روش چیدمان بلوکی بر روش چسبان برتری دارد. اما 
چون به سال های پس از آموزش سواد پایه می رسیم و در کتاب های داستانی 
ممکن است سبب بدفهمی خانواده ها شود، همان روش چسبان هم  می تواند 

به کار برود. 

امهست هستمهست

ایمهست هستیمهست

سوختمامسوخت

دوختمامدوخت
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                                             به معنای من خواب هستم 

گاهی خواب ام یا خوابم را خراب کردی، یعنی خواب من را خراب کردی. 

گاهی حالت مصدری نیز در سخن و گفتار به کار می رود که بهتر است به روش 
چیدمان بلوکی نوشته شود، مانند: 

در چیدمان بلوکی عددهای توصیفی یا وصفی  را به این گونه می نویسیم:

برخی از روش های نوشتاری ساده برای سوادآموزان در این جا و بخشی دیگر در 
نوشته ای دیگر که به ایرانک دبیره اختصاص دارد، می آید:

خانه حسن
خانه ی حسن

یا دوگانه نویسی در برخی از واژگان مانند:

امنه

امیازده

امهشت

امده

سومدومامیک

امپنجچهارم

امهفتامشش

اشآموختن

اتآموختن

امخواب
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قوقولی قوقو / غوغولی غوغو
غورباغه / قورباغه

غارغار / قارقار

که در این سبک نوشتن هیچ تفاوتی وجود ندارد و آموزگارانی که کودکان نوآموز 
درباره ی  باید  خود  می گیرند  پرسش  به  غارغار  جای  به  قارقار  نوشتن  برای  را 
دانش شان درباره ی زبان فارسی بازاندیشی کنند. در این موارد باید به کودکان 
گفت که هر دوی این گونه نوشتن درست است و هیچ کسی و هیچ ادیب و 
دانشمندی نمی تواند بر این گونه نوشتن ایراد بگیرد. اما از نگاه ما وقتی که کالغ 

با غ نوشته می شود، به تر است که صدای او هم غارغار باشد تا قارقار. 



زبان فارسی برای بسیاری از کودکان در مناطق دوزبانه، زبان 
مادری نیست. یعنی دستور آن را در گفتار نیاموخته اند و 
باید کم کم و بر پایه قوانین آموزش زبان دوم بیاموزند. 


