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 چکیده 

نگارش ارتباطی تقسیم نمود. در نگارش ارتباطی یا بیانی، پیام با زبانی روشن خالق و نگارش توان به  نگارش را می

انگیز و سرشار از احساس و شود، اما نگارش خالق، خیالو ساده و به دور از هرگونه پیچیدگی کالمی ارائه می

ۀ ادبی جستجو کرد. توان در شعر، داستان و قطع خالق را می های نگارش ترین متن عاطفه است؛ از این رو، برجسته

شود و تا پایان سال دوازدهم ادامه سال چهارم ابتدایی آغاز می« نگارش فارسی»آموزش نگارش خالق از کتاب 

تحلیلی صورت پذیرفته، نگارش خالق در -ای است و به شیوۀ توصیفی دارد. در این پژوهش که از نوع کتابخانه

های نگارش ورد واکاوی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مؤلفهکتب نگارش فارسی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی م

اشاره به اهمیت احساس و  های ادبی،های ادبی )داستان و قطعه ادبی(، تخیّل در نوشتن، آرایهخالق شامل قالب

های کتاب نگارش استخراج شد و سپس مورد بررسی قرار گرفت تا روشن گردد ها و تمرینعاطفه  از تمام درس

های پژوهش نشان  . یافتهاند توجه داشتههای نگارش خالق  های درسی ابتدایی، به کدام یک از مؤلفه مؤلفان کتاب

است.  بسیار شدهانگیزی و بازنویسی داستان، توجه های خیال هایِ نگارش چهارم تا ششم به مؤلفه داد که در کتاب

رسد  شود که به نظر می های ادبی، از سال ششم ابتدایی شروع میاین پژوهش همچنین نشان داد که آموزش آرایه

 شروع آموزش آرایۀ تشبیه و جان بخشی از سال ششم قابل نقد باشد.
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 ABSTRACT 
It is classified into communicative and creative types. In communicative or expressing 

writing, the message is expressed in a 

clear and simple language without any verbal complexities while creative writing is rich 

of feeling and affection. Therefore, the most important format of creative writing is 

found in poetry, fiction, and literature texts. Writing creative instruction begins from 

grade four and continues up to grade 12. The main purposes of this library research that 

is done in a descriptive-analytical method are to investigate the creative writing in books 

of four, five and six. For this purpose, first the components of creative writing including 

literary formats (story and literary piece), imagination in writing, figures of speech‚ 

pointing to the importance of feeling and emotion were extracted from all lessons and 

exercises of these books and then they were reviewed to be clarified the creative writing 

component(s) that the authors have been more noticed. The results showed that 

imaginative topics and story rewriting are the most important noticed components of 

writing. Moreover, the instruction of figures of speech especially similes and 

personification begins from grade six that seems their characteristics to be postponed to 
grade six.  
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 مقدمه 

وجودآورد. از طرفی زبان  بهتواند افراد جامعه را به هم پیوند دهد و یک واحد اجتماعی  ای است که می ترین وسیلهزبان مهم

ها بر عهده دارد. بر این اساس  گردد، چرا که نقش مؤثری در بیان افکار و احساسات انسانترین نهاد اجتماعی نیز محسوب می مهم

های آموزش ابتدایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛  های زبانی در میان برنامه برنامه درسی زبان آموزی یا آموزش مهارت

کند و به آن عمق یرا نه تنها در تعلیم و تثبیت روابط اجتماعی موثر است، بلکه یادگیری سایر مواد درسی را نیز تسهیل میز

زبانی است که عبارتند از: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و   در واقع هدف از یادگیری زبان، کسب چهار مهارت؛ بخشد می

یا دریافتی زبان « های ادراکیمهارت»و گوش دادن و خواندن « های تولیدیمهارت»نوشتن  مهارت صحبت کردن و دونوشتن. 

و پرورش هر چهار مهارت است به  تیتوجه به تقو ی،آموززبان یدرس ۀبرنام یاساس هدف. (Zandi,2112 )  شوند خوانده می

خود را به دو صورت گفتار  یافکار، احساسات و نظرها ،شرکت و ارتباط برقرار کنند ،وشنودها درگفتآموزان  دانشکه  یطور

و خواندن سخن  دنیاز شن و ندکن یابیو ارز لیرا بخوانند، فکر به کار رفته در آن را بفهمند و تحل یا نوشته ،کنند انینوشتار ب و

 . لذت ببرند نیآهنگ

ه قرار گرفته است، زیرا آموزش این یابی به مهارت نگارش همان طور که اشاره شد مورد توج در آموزش زبان، دست

ای از نیازهای اجتماعی  آموزان در آینده، پارهشود دانش مهارت، نه تنها تاثیر مستقیم بر درک مطالب درسی دارد، بلکه باعث می

-در اصطالح ادبی به دو گونه تقسیم می این مهارت .(Asgharpour Masoule & Qaragazi‚ 2112)خود را برطرف نمایند

نگارش ارتباطی یا بیانی: نگارشی است که در آن واقعی بودن اطالعات اهمیت دارد و هدف آن، رساندن پیام و .9»د: شو

نگارش خالق: نوعی نگارش است که هدف از آن بیان تصوّرات شخصی و  -3های علمی گسترش اطالعات است؛ مانند نوشته

بودن اطالعات در آن اهمیتی ندارد؛ مانند نگارش داستان، شعر و  نگارش، به عنوان یک فعالیت ادبی و هنری است و واقعی

 . (Amiri Khorasani&Farrokhnia‚ 2112«)نثرهای ادبی

شود. مصداق بارز نگارش خالق، داستان و شعر است. شفیعی نگارش خالق، نگارشی است که در قالب آن زبان خلق می

ای یا خیالی ای یا اندیشههر تجربه شعری، حاصل عاطفه»گوید: شعر به عنوان یکی از مصادیق نگارش خالق می ءکدکنی درباره

واقعی کلمه باشد؛ یعنی اصوال هنر تواند سازندۀ شعر به معنی است و بی خیال و نیروی آن، هیچ کدام از آن دو عنصر قبلی نمی

در نگارش خالق یک متن خلّاقانه تولید  .(shafiee kadkani,2112)«باشد ارکند که خیال و بیان هنری در کوقتی جلوه می

کند. افزون بر نقش تولیدی، نگارش خالق در افزایش خالقیت و تفکر شود و در عرصه هنر و ادبیات جای خود را پیدا میمی

آموز  انشنگارش خالق، د .(EsmailSorkh‚ mentioned in HosseiniNejad‚2111)آموزان مؤثر استانتقادی در دانش

و پس  پردازد یخود م رامونیپ یایبه تأمل در دن، بیترت نیبه ا دهد؛ یقرار م یالنه و انتقادبا هر دو سطح نگاه متأمّ تیرا در موقع

. ابدی یخالقانه، منسجم و ساختارمند دست م یدیدوباره در آن به تول دقّتدر ظرف واژگان و  شهیاند ختنیاز آن، با ر

با توجه به اهمیت  .(Erickson, H, Lin,2112)اند  دانسته یو تأمل یانتقاد ینظران رشد تفکر خالق را حاصل روند صاحب

نگارش خالق در فرهنگ و ادب فارسی ، پژوهندگان بر آن شدند تا جایگاه  این نوع نگارش را در کتب نگارش دوره ابتدایی 

 مورد بررسی قرار دهند. 

انگیز است که در ادبیات جایگاه باالیی دارد. در واقع آثار ادبی مانند شعر و داستان و شی خالقانه و خیالنگارش خالق، نگار

پردازد. های ادبی، نگارش خالق هستند. نگارش خالق بخش هنری نگارش است که به تولید آثار ادبی و هنری میدیگر قالب

 ‚hasanlu)ای نگارش خالق است آموزان گونهآمیز دانشتخیّلهای کودکانه و حتی انشای رمان، داستان کوتاه، قصه
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آید. اصوال نگارش خالق به های مناسب و با سبکی هنری، به نگارش درمیکه به کمک تخیل، احساس، گزینش واژه(2112

خالقیت در نگارش، توانایی به  .(Pawliczak‚ 2112) کند دهد، بلکه تفسیری از دنیا را ارائه می خوانندۀ خود اطالعات نمی

 .(Tak&Kandemir‚ 2112) های جدیدی است که غافلگیرکننده و در عین حال قابل فهم و ارزشمند باشد وجود آوردن ایده

شود کتاب های درسی که از پایۀ اول در دورۀ ابتدایی تا پایۀ دوازدهم در دورۀ متوسطه دوم تدریس می یکی از کتاب

های آموزان ضمن آشنایی با شیوهاین است که دانش ،«نگارش فارسی» ت. هدف از طراحی و تدوین  کتاباس«  نگارش فارسی»

آموزان آموزش  های نگارش خالق نیز به دانش و عالوه بر آن شیوه (Heydari, 2112)نوشتن، به تمرین نویسندگی بپردازند

-آموزند و تمرین میرا می« نگارش»ها و فنون شیوه های تحصیلی هآموزان در تمامی پای شود. در دورۀ ابتدایی نیز دانش داده می

-دارند که در آن بیشتر با انجام تکلیف« نگارش فارسی»های تحصیلی کتاب  را فراگیرند. همۀ پایه« نوشتن»کنند تا بتوانند مهارت 

 کنند. های کتاب، مهارت نوشتن را کسب میها و تمرین

آموزان بتوانند از آن برای نوشتن نامه، گزارش و هر است تا دانش« نوشتن»ترین هدف کتب نگارش، آموختن مهارت  مهم 

ها و عواملی را آموزد تا فراگیران بتوانند هنرسازهای که الزم باشد استفاده کنند. نگارش خالق هم ادبیّت را به فراگیران مینوشته

-های نگارش خالق، خود نیز بتوانند در هر یک از قالبشود بیاموزند و ضمن آشنایی با نمونهیکه باعث ادبی شدن یک متن م

آزمایی کنند. در واقع نگارش خالق، بخش لطیف و دلنشین های ادبی طبعهای خاطره ادبی، داستان، قطعه ادبی و دیگر قالب

 پیش نخواهد رفت.  نگارش است که اگر نباشد آموزش نگارش هم به گونه یک کارگاه هنری

های درست در یک زبان و انتقال آنها از طریق واسطه  برخی پژوهشگران معتقدند که مهارت نوشتن، تولید مکتوب جمله

داند، نه فرایند ذهن. بر این اساس  گرایانه، نگارش را محصول متن می این نگاه سنت .(Widowsen, 1221)دیداری )خط(است

: در متون دستۀ نخست، پیام با زبانی روشن و ساده و به دور از هرگونه پیچیدگی کالمی تقسیم کرد تهتوان متون را به  دو دس می

شویم. توجه ما صرفا به معنای نهایی پیام است و زبان بیش از نمی« زبان»شود. در زمان خواندن چنین متونی اساسا متوجه ارائه می

گیرند، اما در متون دستۀ دوم، پیام وابسته به شیوۀ بیان است. ن دسته جای میابزاری برای درک پیام نیست. متون علمی در ای

آید، زیرا پیام چیزی جز این پیچیدگی نیست. در این متون، معنای نهایی یا پیچیدگی و حتی رازهای زبانی امتیازی به حساب می

خواندن این متون، زبان مورد توجه است، زنده است و ما را شود. در زمان شمار پنهان میهای بیوجود ندارد و یا در پشت تأویل

کند که زبان سدّ و مانعی  برای کند تا به آن بیندیشیم، گاه نامتعارف و دشوار است، حتی گاه این احساس را ایجاد میوادار می

متون دسته نخست، خواننده  شمار است. درگشای طرح و درک معناهای بی درک معناست. اما به راستی در این متون زبان راه

تنها باید دانش تخصّصی یا هوشی متعارف داشته باشد تا پیام را بفهمد، اما در متون دستۀ دوم، خواننده خود باید معنا را، از  راه 

( نوشتن را عمل 1222گروه دیگر صاحب نظران همچون بیرن) .(Ahmadi,2111)های زبان بیافریندتأمل و دقت در پیچیدگی

دانند. آنان معتقدند که نوشتن، فعالیتی عینی و شناختی است که در آن  بخشی و ترکیب حروف و معنابخشی به آن می شکل

نویسنده از قواعد خاص متغیرهای زبانی، شامل محتوا، سازمان دهی، واژگان، کاربرد زبان و سازوکار متن برای بیان اندیشه خود 

نگرند و در مراحل آفرینش  نوشته،  به عنوان یک فرایند )و نه صرفا یک محصول( می کند. این متخصّصان به نگارش استفاده می

 ,Asgharpour and Qaragazi)پردازند به عناصر ابداع و خالقیت و مرور، مخاطب، هدف و معیارهای وابسته با بافت می

شود. در کتب زبان ادبی و هنری می« نگارش خالق»تر در متون دستۀ دوم همان نگارش خالق است. به عبارت ساده .(2112

آموزان در نظر  هایی برای دانش شود و برای هر دو نوع نگارش تمرین نگارش دورۀ ابتدایی هر دو نوع نگارش آموزش داده می

شعر باز باران را به صورت یک داستان »های کتاب نگارش پایۀ چهارم این است  گرفته شده است؛ مثال یکی از تمرین
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توجه: سعی کنید خودتان را به جای آن کودک »سپس در ذیل این تمرین آمده است:  (AkbariSheldareh‚2112)«بنویسید

در این تمرین قالب ادبی)داستان(، تأکید بر  (Ibid)«ده ساله، قرار دهید. در بیان توصیف از احساس و عاطفۀ خود استفاده کنید.

های نگارش خالق است. در این تحقیق،  ساله قرار دهید( از مؤلفه احساس و عاطفه، تخیّل )خود را به جای آن کودک ده

پژوهندگان جهت بررسی میزان توجه به نگارش خالق به بررسی پیشینه موضوع   پرداختند و به این نتیجه رسیدند که  با توجه به 

ام نشده است. در ادامه به برخی های چندانی دربارۀ کتاب نگارش فارسی انجتألیف است، پژوهشاینکه کتب درسی نگارش تازه

 شود: تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اشاره می

تحلیل محتوای کتب نگارش فارسی دورۀ دوم ابتدایی با توجه به الگوی »ای با عنوان  نامهمختاری و کلباسی و رنجبر در پایان

که در محتوای کتب نگارش فارسی دوره دوم به این نتیجه رسیدند (mokhtari&kalbasi& ranjbar,2112) «خلّاقیت پلسک

در   Pawliczakهای سیزده گانۀ الگوی خلّاقیت پلسک به صورت متوازن و متعادل توجه نشده است. همچنین  ابتدایی به مؤلفه

مثبت تاثیر  «آموزان های نوشتاری دانش نگارش خلّاق به عنوان یک روش برای پیشرفت مهارت»در تحقیقی با عنوان  3292سال 

در  3294نیز در سال    Tak&Kandemirآموزان را تایید کرده است.  های نوشتاری دانش های نگارش خالق بر مهارت مهارت

 «آموزان در نوشتن و نگرش آنها به زبان انگلیسی های نگارش خالق بر دستاورد دانش بررسی تأثیرات فعالیت»ای با عنوان  مقاله

 آموزان پایه هفتم تاثیر مثبت داشته است.  نگارش خالق بر مهارت نوشتن دانش به این نتیجه رسیدند که تمرین

( در E2نقش آموزش نگارش خالق به روش )»ای با عنوان  نامهدر پایان 3294همچنین در سال پناه  سعید و مهدی زاده و اسالم

( در E2آموزش نگارش خالق به روش )به بررسی و تعیین نقش  «آموزان کالس درس انشا بر پرورش خالقیت نوشتاری دانش

آموزان دختر پایۀ ششم پرداختند. نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که نگارش کالس درس انشا بر پرورش خالقیت نوشتاری دانش

های انجام شده اغلب پیرامون دهد که پژوهشآموزان دارد. پیشینۀ تحقیق نشان میخالق تاثیر مثبتی بر خالقیت نوشتاری دانش

های انجام شده، تا کنون دربارۀ آموزان بوده است. با توجه به بررسیهای موثر بر پیشرفت خالقیت نوشتاری دانشبررسی روش

شده نشان داد با وجود اهمیت زبان و توجه به  های انجام نگارش خالق در کتب نگارش ابتدایی پژوهشی انجام نشده است. بررسی

ا کمتر به این مقوله پرداخته شده و تحقیقات و مطالعات اندکی در این زمینه موجود است، لذا نگارش خالق، متاسفانه در کشور م

  های نگارش خالقتحلیل محتوای کتب نگارش فارسی دوره دوم ابتدایی از منظر پرداختن به مولفهمحققان بر آن شدند که به 

تدوین این کتاب درسی، به مولفه های آموزش خالق توجه شده  بپردازند تا به این سوال پاسخ دهند که تا چه میزان در طراحی و

 است؟

 پژوهشسواالت 

 توجه شده است؟« نگارش خالق»درکتاب نگارش فارسی پایه چهارم به چه میزان به آموزش  .9

 توجه شده است؟« نگارش خالق»درکتاب نگارش فارسی پایه پنجم به چه میزان به آموزش  .3

 توجه شده است؟« نگارش خالق»به چه میزان به آموزش درکتاب نگارش فارسی پایه ششم  .9

های ادبی و بیان احساس در متن  های نگارش خالق یعنی تخیل، استفاده از آرایه آیا در کتب نگارش فارسی ویژگی .4

 شود؟  خاطرنشان می
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 روش شناسی پژوهش

ود، محققان از روش تحلیل محتوا با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی محتوای کتب فارسی دوره دوم ابتدایی ب

های موجود در متن  بندی کلمات و واژه استفاده نمودند. تحلیل محتوا از جمله روش های تحلیل کیفی است که به منظور طبقه

گیرند. به عبارت دیگر تحلیل محتوا فرایند درک،  شود. این طبقات به دلیل اهمیت کلمات در ایجاد نظریه شکل می انجام می

و  دوره دوم ابتدایی« نگارش فارسی» های کیفی است. جامعه آماری مطالعه حاضر، کتب ر و مفهوم سازی معانی درونی دادهتفسی

های مزبور،  چهارم، پنجم، ششم  بود که به صورت تمام شمار، بررسی و تحلیل شدند. معیار بررسی کتاب« نگارش فارسی»

انگیز، آرایه ادبی و بیان احساس و متن تخیلی، موضوع خیال  استان، قطعه ادبی()د های نگارش خالق اعم از  قالب ادبیمولفه

های شناسایی شده در جدولی شامل هشت مقوله تنظیم گردیده و در اختیار چند تن از متخصصان حوزه  عاطفه بود. این مولفه

ی کنند.  از طرف دیگر به منظور حصول اطمینان از ها برای تحلیل ارزشیاب زبان و ادبیات فارسی قرار گرفت تا آن را از منظر سازه

)پژوهشگری با تخصص علوم  های به دست آمده، محققان کدگذاری واحدهای تحلیل را در اختیار دو پژوهشگر پایایی تحلیل

گردید.  درصد برآورد 89ها را محاسبه نمودند که  تربیتی و پژوهشگری با تخصص ادبیات فارسی( قرار دادند و درصد توافق آن

ها توافق حاصل آید، تعیین پایایی کدگذارها و محاسبه ضریب پایایی به این  در مرحله بعدی سعی شد که بین همه کدگذاری

اند تقسیم  بر مجموع کل تعداد واحدهای کدگذاری شده. از  روش انجام شد: تعداد واحدهایی که در یک طبقه کدگذاری شده

درصد را  12نظران مالک  لقی برای قضاوت درباره ضریب پایایی وجود ندارد، صاحبآنجا که در تحلیل محتوا، مالک مط

درصد به دست آمده است. در ضمن در این پژوهش بخش امال و واژه  89اند. پایایی این پژوهش بر اساس فرمول فوق  پذیرفته

یال انگیز، اشاره به احساس و عاطفه، آموزی، هنر و سرگرمی، درک متن، نگارش، تصویر نویسی، بازنویسی داستان، موضوع خ

 استفاده از کلمات مناسب و نوشتن قطعه ادبی مورد بررسی قرار گرفتند.

 پژوهشهای یافته
 توجه شده است؟« نگارش خالق»درکتاب نگارش فارسی پایه چهارم به چه میزان به آموزش  .1

های نگارش خالق در کتاب نگارش فارسی چهارم به کار گرفته شده است؟ جدول زیر  در ابتدا باید ببینیم کدام یک از مؤلفه

های ادبی چون  دهد بازنویسی داستان، نوشتن داستان، قطعه ادبی و اشاره به تخیل در این کتاب دیده می شود؛ اما از آرایه نشان می

ای  لی که آرایۀ تشبیه در انشا و نگارش خالق بسیار سودمند و پرکاربرد است و کمتر انشای خالقانهاست، در حا تشبیه سخن نرفته

ای ذکرنشده است. همچنین به  توان پیدا کرد که در آن تشبیه به کار نرفته باشد؛ دربارۀ تخیّل نیز در کتاب نگارش چهارم نکته می

 ای نشده است.   ارهعناصر داستان چون شخصیت، زمان، مکان، فضاسازی اش
 

 های نگارش خالق در کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی کاربرد مؤلفه .9جدول 

بازنویسی  مؤلفه نگارش خالق

 داستان

نوشتن 

 داستان

اشاره به 

عناصر 

 داستان

قطعه 

 ادبی

موضوع 

 خیال انگیز

اشاره به 

احساس و 

عاطفه در 

 نوشته

تاکید بر 

تخیل در 

 نوشته

های  آرایه

 ادبی

 - - 11، 48 929، 11 11 - 12 83، 92، 34 شماره صفحه

 - - 3 3 9 - 9 9 جمع

 2 2 11/99 11/99 8/2 2 8/2 14/91 درصد
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 دهد: اطالعات به دست آمده از جدول فوق نشان می

به قالب  یکتاب توجه کاف سندگانینوچرا که  آموزش نگارش خالق مدّ نظر مولفان کتاب بوده است؛ ،کتاب  این در .الف

. آن است هایاز نشانه (،14/91ی)سنویداستان فیو تکل یو فضاساز (8/2اند؛ درج داستان درکتاب نگارش)داستان داشته

را  (12/99)احساس و عاطفه انیب درصد( و 11/99ی)لینگارش خالق از جمله: موضوع تخ هاییژگیکتاب نگارش، و سندگانینو

 . اندگنجانده آموزی دانش فیدر تکال

آموزان در انجام تکلیف باید قطعه ادبی  برده نشده است، اما دانش« قطعه ادبی»در کتاب نگارش چهارم، نامی از قالب  ب. 

پردازی کند که خیالپردازی ، خیالپرنده ۀهای النزبان جوجه ازشود آموز خواسته میبنویسند. برای مثال در تمرینی از دانش

سازد. یآشکارم را احساس خود پرنده، یهامتن از زبان جوجه نوشتن باآموز ز سوی دیگر دانشعنصراصلی قطعۀ ادبی است و ا

. اطالعات جمع آوری شودیآموزش داده م صیصنعت تشخ میرمستقیبه طورغ، کنند یم وگو هم گفت پرنده با یهاجوجهوقتی 

 بخش اختصاص داده شده است.(درصد از مطالب به این  8/2دهد که درکتاب مورد بررسی ) شده نشان می
 موضوعات خیال انگیز کتاب نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی .3جدول 

 چهارمانگیز در کتاب نگارش فارسی موضوعات خیال 

 های النۀ پرنده، متنی در سه بند بنویسید.فارسی خوانداری با دقت نگاه کنید. از زبان جوجه 11به تصویر صفحۀ  9

 های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید.یکی از موضوع 3

 توانستند با من حرف بزنند.اگر اشیا می-

 چنین روزی در صد سال آینده-

 کشی در دلم داشتماگر ویروس-

 با یکی از دانشمندان به صورت خیالی گفت و گو کنید-

 دوست دارید چه چیزی را اختراع کنید؟-

 انگیز استفاده شده است. شان می دهد که در کتاب نگارش فارسی پایۀ چهارم فقط در دو درس از موضوع خیالن 3جدول شماره 

 توجه شده است؟« نگارش خالق»درکتاب نگارش فارسی پایه پنجم به چه میزان به آموزش  .2

 های نگارش خالق در کتاب نگارش فارسی پنجم نشان داده است: در جدول زیر مؤلفه

 های نگارش خلّاق در کتاب نگارش فارسی پنجم ابتدایی کاربرد مؤلفه. 9جدول 

های  آرایه

 ادبی

تاکید بر 

تخیل در 

 نوشته

اشاره به 

داشتن 

احساس و 

عاطفه در 

 نوشته

موضوع 

خیال 

 انگیز

قطعه 

 ادبی

اشاره به عناصر 

 داستان

نوشتن 

 داستان

بازنویسی 

 داستان

مؤلفه نگارش 

 خالق

- 19 ،

11،81 

99،91،19 91ص

، 

39 ،19 94،92،92،81،

19 ،18 

- 31،11 ،92 ،

19 ،92 ،81 

 شماره صفحه

 جمع 1 - 1 3 99 9 9 -

 

 درصد 31/92 2 31/92 11/99 12/14 88/2 14/91 2
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 :دهد کهینشان م ییم ابتداپنجفارسی  کتاب نگارش یبررس

؛ چرا که به دو قالب مربوط به نگارش بوده است یکتب درس سندگانیکتاب، آموزش نگارش خالق مدّ نظر نو نیدر ا الف.

ای از این تکالیف به این صورت بود  درصد( توجه بیشتری شده است. نمونه 11/99«)قطعه ادبی»درصد( و 31/92«)داستان»خالق 

متن انتخاب استه شده آموز خو، در چنین تکالیفی از دانش«دیو نوشته را ادامه ده دیرا انتخاب کن ریناتمام ز یهااز متن یکی»که: 

 .دمتن را کامل کن ل،یّاز تخ یریگبهره باو  ردینوشته، قرار بگ یتا در فضا دآن فکر کن ۀدربار .دشده را به دقّت بخوان

برای مثال در  ;شده است دیتاک این کتابدر  یبه صورت ضمن (31/99) بازنویسی متن( و  88/2) داشتن احساس و عاطفهب. به 

در چنین «.از صداهای زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن بنویسید یکشنیدن کدام  ۀتجرب»تمرینی این چنین آمده است: 

علّت به وجود آمدن آن و  را مشخّص کند( شادی، اندوه، خشم و ...)نوع احساس خود  آموزخواسته شدهازدانشهایی  تمرین

را به دلخواه ا نتخاب  یکی ر،یز یهاموضوع نیا ز ب» به مناظره اشاره شده است: یبه صورت ضمن ینیدرتمر. دیحس را بنویس

 ،استشده  پرداخته«یسیبازنو»به  نیصورت نماد بهی گرید نیدرتمر. «دیسیبنو آن ۀکوتاه دو نفره دربار یوگوگفت کیو  دیکن

« رویدادها»و « زمان و مکان»و « شخصیت»آموزان مشخص شده است که آنها باید  هایی برای دانش ها و حکایت همچنین داستان

 را در آن پیدا کنند.

به  یکتاب توجه کاف سندگانینو ،ییم ابتداپنجدر کتاب نگارش توان نتیجه گرفت  داده های به دست آمده می با توجه بهج.

ی و توجه سنویداستان فیو تکل یبر فضاساز داند؛ درج داستان در کتاب نگارش، تاکیداشته در دانش آموزانایجاد تفکر خالق 

آموزان خواسته شده که در خیال خود به صدای آبشار  . به عنوان مثال از دانشآن است هایاز نشانه های خیال انگیز به موضوع

نویسد و بیان  آموز با تجسّم صدای آبشار از احساس و عاطفۀ خود می دانشگوش دهند و دربارۀ آن بنویسند؛ به احتمال زیاد 

 های نگارش خالق است.  احساس یکی از مؤلفه

 
 موضوعات خیال انگیز کتاب نگارش فارسی پایه پنجم ابتدایی .4جدول  

 انگیز در کتاب نگارش فارسی پنجمموضوعات خیال 

 کنید و دربارۀ آن یک بند بنویسید.یکی از صداهای زیر را در ذهنتان مجسّم  9

 ها                  صدای زنبورصدای آبشار                     صدای به هم خوردن برگ

 تجربۀ شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن بنویسید. 3

 صدای سرود ملی            صدای زنگ آخر مدرسهصدای وزش باد پاییزی          صدای مادربزرگ                

 صدایی که قبال شنیده اید و آن را دوست دارید.

 یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب کنید و نوشته را ادامه دهید. 9

 با خود گفتم: اگر دست باد، گیسوی درختان را شانه بزند و آنها را پریشان کند، آنگاه ...-

 گذشت.... کشیده سوار بر اسب از جادۀ خاکی میان درختان می با قامتی بلند و-

-.... 
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 توجه شده است؟« نگارش خالق».درکتاب نگارش فارسی پایه ششم به چه میزان به آموزش 3

 دهد: های نگارش خالق در نگارش فارسی ششم را نشان می جدول زیر مؤلفه

 نگارش فارسی ششم ابتداییهای نگارش خلّاق در کتاب  . کاربرد مولفه2جدول 

بازنویسی  مولفه نگارش خالق

 داستان

نوشتن 

 داستان

اشاره 

به 

عناصر 

 داستان

موضوع خیال  قطعه ادبی

 انگیز

اشاره به 

داشتن 

احساس و 

 عاطفه

تاکید بر 

تخیل در 

 نوشته

 آرایه ادبی

18،82،883 شماره صفحه

3،84 
 

31،84 ،

1 ،13 ،

39، 

- 88 ،

11،21 ،

11،41،41،

98،93،31 

31،93،،11،2

4،21،88،98 ،

92 ،39 ،31 ،

84،94،19 

 

،93،99،

91 

-  

38،99،92،91،42،13

،11،11،111،89،84،

82 ،19 

 94 2 9 91 1 2 2 2 جمع

 92/83 2 14/91 99/14 14/23 2 49/31 49/31 درصد

 

 دهد:  داده های به دست آمده در جدول فوق نشان می

انگیز برای ( و موضوعات خیال14/23نویسی)( و قطعه49/31دبستان، نیز از بازنویسی داستان) در کتاب نگارش ششم.الف

( بسیار  12/14( و پایه پنجم) 11/99انگیز نسبت به پایه چهارم )( استفاده شده است، مخصوصا موضوعات خیال99/14نوشتن)

شود این است که در کتاب نگارش این کتاب دیده میترین تفاوتی که در آموزش نگارش خالق در بیشتر شده است، اما مهم

 درصد( نیز آموزش داده شده است.  92/83های ادبی)ششم دبستان، آرایه

کتاب توجه  سندگانینو ،ییابتدا پایه ششمدر کتاب نگارش توان نتیجه گرفت  داده های به دست آمده می با توجه به. ب

درصد(    92/83(،آرایه های ادبی)14/23نویسی)قطعه( ، 49/31مولفه های تفکر خالق داشته اند ؛ درج داستان)به  یکاف

 .آن است هایاز نشانه( 99/14انگیز برای نوشتن) موضوعات خیال
 

 چهارم، پنجم و ششم ابتدایینگارش خالق در کتاب  .1جدول 

بازنویسی  مولفه نگارش خالق

داستان
نوشتن داستان 

 

اشاره به 

عناصر داستان
 

قطعه ادبی
موضوع خیال  

انگیز
اشاره به  

داشتن 

س و 
احسا

عاطفه
 

تاکید بر تخیل 

در نوشته
آرایه ادبی 

 

 - - 3 3 9 - 9 9 فارسی پایه چهارم

 - 9 9 99 3 1 _ 1 فارسی پایه پنجم

 94 - 9 91 1 - 2 2 فارسی پایه ششم

 94 9 1 31 93 1 1 94 جمع

 1/4 9 3 1/1 4 3 3 1/4 میانگین
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انگیز در این کتاب ذکر شده  در نگارش فارسی پایه ششم، موضوعات تخیلی بیشتر شده است. در جدول زیر موضوعات خیال

 است:

 انگیز در کتاب نگارش فارسی پایه  ششم ابتداییموضوعات خیال .1جدول 

 انگیز موضوعات خیال 

 توصیف کنید.های آن را با کالمی زیبا بهار و زیبایی 9

 گوی آنها را در دو بند بنویسیدوها در حال صحبت بودند. گفتها در آشپزخانه دربارۀ آداب غذاخوردن مهمانبعد از یک میهمانی ظرف 3

 .شنوید بنویسیدچشمان خود را ببندید و حسّ خود را دربارۀ صداهایی که می 9

 دوستان دهخدا بودم.متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید. اگر به جای  4

 ها را بنویسیدچه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط 2

 در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردم. ناگهان چشمم به کتاب ... 1

 داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید. 1

بارش سنگین بود. به های سرخ را چید. کولهای از شقایقدسترس نبودند. با احتیاط جلو رفت و دستههای وحشی در از کوه باال رفت. شقایق

شد که به سنگرها نزدیک شد. به سمت سنگر سختی از کوه پایین آمد، کف پوتینش سوراخ شده بود. کم کم هوا داشت تاریک می

 ی سنگر را کنار زد؛ ولی ناگهان ...از درآورد. با خوشحالی پردهخودشان حرکت کرد. صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرو

امروز شاخۀ دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت آهی کشید و به درخت »داستان زیر را تا یک بند ادامه دهید: - 8

 بید در آن سوی باغ که کودکان، کاری به کارش نداشتند، خیره شد

 از زبان خط فارسی بنویسید. داستان کوتاهی 1

 از پنجرۀ کالس به بیرون نگاه کنید و آنچه را می بینید در یک بند بنویسید. 92

 متن زیر را تا یک بند ادامه دهید. 99

 وطنم را دوست دارم

 وطن خود را در دو بند توصیف کنید 93

 انگیز موضوعات خیال 

 جان بخشی برای زیباترشدن توصیف خود استفاده کنید.تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. از  99

 خاطرۀ اولین روز مدرسه و پیداکردن اولین دوست خود را در دو بند بنویسید. 94

 رسد. گفت و گوی خیالی میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید. اید و چهچۀ بلبل هم به گوش می تصور کنید در یک باغ پرگل ایستاده 92

 درختی را که امروز تبدیل به میز و نیمکت شده، از زبان خودش در پنج سطر بنویسید. سرنوشت 91

 

های ادبی و بیان احساس در  های نگارش خالق یعنی تخیل، استفاده از آرایه .آیا در کتب نگارش فارسی ویژگی4

 شود؟  متن خاطرنشان می

چهار آرایه ادبی اشاره شده است: کنایه، مبالغه، تشبیه و  های انجام شده نشان داد در کتاب نگارش فارسی ششم به بررسی

 بخشی.  جان
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بازنمود دگرگونه  یعنیدر نوشته و شعرست؛  یو معان ایاش یینما ردخُ ایی ینما مبالغه، بزرگ ع،یاصطالح بد در الف.مبالغه :

 تر یسخن را قو ریتا تأث دیبزرگ را خرد بنما یخرد را بزرگ گرداند و معان یکه معان یصورت  و موضوعات سخن، به میمفاه

آموزان خواسته شده که یک نمونه مبالغه که . درکتاب نگارش فارسی ششم در یک تمرین از دانش(Mohabati:2111)کند. 

وضیح یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را ت»برند بنویسند و نیز در تمرین دیگری گفته شده به کار می در صحبت

 «دهید.

به ، باشد و دور کینزد یمعن دو یاست که دارا یاصطالح سخن در سخن گفتن و دهیپوش یدرلغت به معنکنایه ب.کنایه: 

 میآور یم آن را یهامالزم از یکی ایمالزم  ،یمعن کی میمستق انیب یبه جا هیدرکنا .گرباشندیکدیمالزم  ،یدومعن نیکه ا یطور

 ییتوانا قدرت و نداشتن از هیکناکه « نداشتن پشمی کس کاله» ای انجام کارخطاست از هیکنا که« گل به آب دادن هدست» مانند:

معنای دور و نزدیک »ها استفاده شده است:  دراین کتاب از کنایه در قسمت تمرین. (Rastegar Fasaee:2111)الزم است

 «.کنایۀ زیر را بنویسید

شود. تشبیه دارای گویند. تشبیه در نگارش خالق فراوان دیده میچیزی به چیز دیگر را تشبیه می تشبیه مانند کردنتشبیه:  ج.

شبه ممکن است از به الزامی است اما ادات تشبیه و وجهشبه. ذکر مشبه و مشبهبه، ادات تشبیه، وجهچهار رکن است: مشبه، مشبه

تشبیه آن است که کسی یا چیزی را »در کتاب نگارش ششم، تشبیه تعریف شده است:  .(Shamisa:2113)تشبیه حذف شود 

های زیر را به چیزهای مناسب تشبیه کنید و در کلمه»آموزان خواسته شده در تمرینی از دانش«. به کسی یا چیزی دیگر مانند کنند

 (ibid«)ای به کار ببرید.جمله

بخشی، برای هر با استفاده از جان» تمرین کتاب نگارش فارسی پنجم سخن رفته است: بخشی: از آرایۀ جان بخشی در جان-د.

 « های زیر یک جمله بنویسید.یک از کلمه

اشاره « کنایه»و « مبالغه»، «بخشیجان»، «تشبیه»در کتاب نگارش ششم به « های ادبیآرایه»با توجه به آنچه نقل شد از مولفۀ 

های ادبی برای آموزش نگارش خالق بهره برداری نشده است و در تمرین کتاب نیز ی از این آرایهشده است؛ اما به اندازۀ کاف

آموز خواسته شود انشایی بنویسد و که به جای آنکه از دانشهای ادبی مشخص نشده است؛ چنانتکالیف تاثیرگذاری برای آرایه

 و نزدیک یک کنایه را بنویسد و یا یک مبالغه پیدا کند. در آن کنایه و مبالغه به کار برد فقط خواسته شده معنای دور

 
 های نگارش خالق در کتاب نگارش چهاره، پنجم و ششم ابتدایی کاربرد مؤلفه.9نمودار شماره 
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اشاره به عناصر  نوشتن داستان بازنویسی داستان
 داستان

 آرایه های ادبی تاکید بر تخیل اشاره به احساس موضوع تخیلی قطعه ادبی

 ششم پنجم چهارم
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 دهد که:نمودار باال نشان می

که  پرکاربردترین شیوه آموزش نگارش خالق در کتب نگارش فارسی چهارم و پنجم و ششم موضوعات تخیلی است

آموزان باید با آن موضوعات، تمرین نگارش کنند. البته موضوعات تخیلی در پایه ششم بیشتر است. داستان یکی از  دانش

اند: بازنویسی، نوشتن داستان و  های نگارش خالق است که در کتب نگارش فارسی با سه گونه تمرین آموزش داده شده  قالب

« احساس»و « تخیل»به سبب سهولت کاربرد بیشتری یافته است. به دو ویژگی « بازنویسی»ه تاکید بر عناصر داستان. از این سه شیو

نیز در نگارش ششم دیده « بخشی جان»و « تشبیه»، «مبالغه»؛ «کنایه»های ادبی نیز در کتاب نگارش اشاره شده است. آموزش آرایه

رسد بهتر بود این آرایه در کتاب  قش اساسی دارد به نظر میبخشی در نوشتن متن تخیلی ن شود. با توجه به اینکه آرایۀ جانمی

 گرفت. نگارش چهارم و پنجم نیز مدّ نظر قرار می

 

 گیری بحث و نتیجه

کنند.  های تحصیلی آن را کسب می آموزان در تمام پایه هایی است که دانش ترین مهارت مهارت نوشتن یا نگارش از مهم

ع اول نگارش بیانی یا ارتباطی است که هدف نویسندۀ آن انتقال پیام و خبر است. نوع دیگر شود: نو نگارش به دو نوع تقسیم می

نگارش خالق است که هدف آن فقط انتقال اطالعات نیست، بلکه تاثیر هنری و زیبایی شناختی و احساسی نیز از اهداف این نوع 

شود. نگارش  ایی چون داستان و قطعه ادبی ارائه میه نگارش است. نگارش خالق با عناصری چون تخیّل و احساس و در قالب

شود. ضرورت آموزش  خالق در کنار نگارش بیانی در کتب نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی تا پایۀ دوازدهم آموزش داده می

افزاید. با  آموزان را می شود و ضمنا خالقیت دانش های هنری می آموزان آن است که سبب تولید متن نگارش خالق برای دانش

توجه به اهمیت نگارش خالق، نگارندگان در این تحقیق به بررسی جایگاه نگارش خالق در کتب نگارش فارسی چهارم و پنجم 

های نگارش خالق در این کتب  های نگارش خالق و کدام یک از ویژگی و ششم پرداختند تا روشن سازند کدام یک از قالب

 در این کتب بدان پرداخته شده است.  مدّ نظر مولفان کتب درسی بوده و 

های داستان و قطعهه ادبهی در ههر سهه پایهه مهورد        بررسی کتاب نگارش فارسی چهارم، پنجم و ششم دبستان نشان داد که قالب

های کافی برای بازنویسی داستان و حکایهت اسهتفاده شهده     توجه بوده است. برای آموزش نوشتن داستان، در هر سه پایه، از تمرین

مورد( وجود دارد. آموزش عناصر داستان از جملهه: شخصهیت    2کتاب نگارش پایه ششم) است، اما تمرین برای نوشتن داستان در

و زمان و مکان نیز در کتاب نگارش فارسی پنجم آمده است. قالب قطعه ادبی نیز در نگارش فارسی ههر سهه پایهه بها ارائهۀ تمهرین       

انگیهز دیهده    ر موضهوعات تخیلهی و خیهال   های نگارش خهالق در کتهب نگهارش د    ترین جلوه نوشتن آموزش داده شده است. مهم

ندرت مهورد   نیز به« تخیل»و « احساس»شود. دو ویژگی داشتن  ویژه در نگارش ششم به وفور دیده می شود که  در هر سه پایه به می

دهد که مؤلفان کتب درسی آموزش نگهارش خهالق    بررسی کتب نگارش چهارم و پنجم و ششم نشان میاست.   توجه قرار گرفته

 اند. های نگارش خالق توجه داشته اند و به تمامی مؤلفه ا جدّی گرفتهر

های ادبهی کهه درکتهاب نگهارش     شود. آرایههای ادبی فقط در کتاب نگارش ششم دیده میکه در نمودار دیده شد آرایهچنان

در نگهارش خهالق بسهیار    « بخشهی جان»بخشی، کنایه، مبالغه. آموزش فارسی ششم آموزش داده شده، عبارت است از: تشبیه، جان

-های نگارش خالق اسهت. کهاربرد آرایهۀجان   ترین ویژگیبخشی، بر تخیل استوار است که از مهم سودمند است؛ زیرا اساس جان

بخشهی بهه کهار نرفتهه باشهد.      شهود کهه در آن جهان   ای پیدا مهی بخشی در نگارش خالق آن قدر زیاد است که کمتر قصۀ کودکانه

انگیهزی بزننهد.  بها    ههای خیهال  ای اول و دوم و سوم دبستان هم قادر خواهند بود که به کمک جان بخشی حرفهکودکان در سال
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شود  بخش بودن استفاده از این آرایه پیشنهاد می بخشی در نگارش خالق و سهولت آموزش آن و  لذت توجه به اهمیت آرایۀ جان

بل ذکر است که که تا کنون پژوهشی با این هدف در جههت بررسهی کتهب    این آرایه از سال چهارم ابتدایی آموزش داده شود. قا

 درسی صورت نگرفته است ، لذا امکان مقایسه نتایج تحقیق برای پژوهشگران وجود نداشت.
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