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نقش تخّيل در آموزش ادبيات فارسى
 بر اساس مؤلفه هاى فهم اسطوره اى و 

رمانتيك نظرية ايگان

انسان موجودى با ظرفيت ها و توانايى هاى عظيم است كه ازجملة  آن ها قدرت تخّيل او است. اين پژوهش 
با هدف تحليل كاركرد نظام آموزشـى، با محوريت كتاب هاى درسـى فارسى و شيوة تدريس معلمان 
فارسى و نقش آن ها در پرورش قوة تخّيل دانش آموزان، انجام شده است. روش پژوهش توصيفى بوده و 
از دو روش تحليل محتوا و مصاحبة نيمه ساختاريافته با معلمان براى جمع آورى داده ها استفاده گرديد. 
نمونة پژوهش شامل 12 كتاب فارسى دورة ابتدايى و 15 معلم فارسى مى باشد. سنجش تخّيل بر اساس 
دو مؤلفة فهم اسطوره اى و فهم رمانتيك موردبررسى قرار گرفت. يافته هاى اين پژوهش نشان داد فهم 
اسطوره اى به ميزان بيشترى، در مقايسه با فهم رمانتيك، در كتاب هاى درسى مورد تأكيد بوده است. 
معلمان نيز در آموزش فارسى عمدتاً در چارچوب اهداف درسى ازپيش تعيين شده در زمينة خواندن و 
نوشتن و دستور زبان عمل مى كردند. در تبيين يافته هاى حاصل مى توان به تأكيدات اهداف آموزشى 
ادبيات فارسى بر مهارت خواندن، نوشتن و دستور زبان و همچنين عدم آشنايى معلمان با راهبردهاى 

آموزشى و روش هاى تدريس مؤثر در رشد و پرورش تخّيل توجه نمود.
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مقدمه
حرکت پرشتاب دنيای امروز، لزوم پرورش ذهن هايی را که بتوانند در برخورد با موقعيت های نو و 
جديد، در عرصه های مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، درست بينديشند بيش ازپيش کرده 
اســت. شناخت صحيح توانايی های انســان و راه درست بهره گيری از آن ها، کمک خواهد کرد تا آدمی 
در مســير پيشــرفت و ترقی هر چه بهتر گام بردارد. ازجمله اين توانايی ها و ظرفيت های انسان قدرت 
تخّيل است که رشد و پرورش آن موفقيت های بيشتری را در اين مسير پرشتاب نصيب او خواهد کرد.

واژة تخّيل برگرفته از لغت خيال است. عده ای تخّيل را به معنای توانايی شخص در ايجاد تصاويری 
ذهنی که فارغ از چگونگی و وضعيت نمی توانند واقعی باشند تعريف می کنند (جهانديده، ۱۳۸۶). عالوه 
بر اين، فيلســوفان، عرفا، روان شناســان و متخصصان نيز هر يک مفهوم تخّيل را به گونه ای متفاوت از 
يکديگر تعبير کرده اند. شارون۱ (۲٠٠۷، به نقل از جهانديده، ۱۳۸۶) ارائة يک تعريف دقيق و شفاف از 
تخّيل را تقريبًا غيرممکن می داند. در تعاريف مختلف تخّيل به ويژگی هايی چون گمان کردن۲، مســلم 
انگاشــتن۳ يا فرض کردن۴ اشاره شده اســت. تخّيل در تمام فلسفه های قديم و جديد نيز به عنوان يک 

مقولة قابل بحث مطرح بوده است و مخالفان و موافقانی داشته است (همان منبع).
در تاريخ تفکر غربی افالطون را می توان نخســتين مخالف بزرگ تخّيل در تاريخ انديشــه دانست 
و ازآنجاکــه او مؤســس فلســفه نيز بــود، مخالفت او با تخّيل بر بخشــی از تاريخ فلســفه غربی تأثير 
غيرقابل انکاری بر جای گذاشت به عقيده وی پست ترين درجة حالت ذهن انسان خيال است (رضايی، 
۱۳۸۳)؛ اما به تدريج و در گذر زمان در انديشة افرادی چون ارسطو، کانت و باشالر ديدگاه های متعادل تر 
و مثبتی نســبت به تخّيل به چشــم می خورد تا جايی که اهميت تخّيل را در جريان های مختلف فکری 

همچون جريان رمانتيسم به وضوح می توان يافت.
در حــوزة تعليم وتربيت نيز، ايگان۵ تخّيل را توانايی انديشــيدن دربارة چيزهايی که ممکن اســت 
می دانــد (ون آلفن۶، ۲٠۱۱). به عقيده او تخّيل منبعی برای انعطاف پذيری و نوآوری در وجود انســان 
اســت (ايگان، ۲٠٠۵). ازاين رو تخّيل را می توان پيش زمينه ای برای بروز خالقيت در افراد دانست. در 
برخی تعاريف ارائه شــده از تخّيل، نمی توان تمايزی ميان تخّيل و خالقيت قائل شــد و اين دو تا آنجا 
به هم نزديک می شــوند که در واقع مرزی ميان اين دو نمی توان ترســيم کرد؛ اما به طورکلی و به اجمال 
می توان پيشنهاد کرد که تخّيل، متعلق است به مرحلة تصور آنچه مابه ازای عينی ندارد، حال آنکه خالقيت 
به مرحلة تحقق يا خلق آنچه تصور شده مربوط می باشد. بدين ترتيب تخّيل منهای خالقيت قابل طرح 

است اما خالقيت منهای تخّيل قابل وصف نيست (قادری و بستانی، ۱۳۸۶).
بــر اســاس نظرية ايگان (۲٠۱٠) با تحريک قوة تخّيل کودکان می تــوان به آن ها مقوله های انتزاعی 
را آموخت. واداشــتن کودکان در فرآيند آموزش به خيال انگيختگی۷ عنصری مهم در شــناخت تکيه گاه 
برای آموزش است. از منظر ايگان تخّيل ارزشمند است زيرا موجب رشد و گسترش تجربه های کودک 
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می شود. ايگان در «نظرية ذهن پرورش يافته» رشد ذهنی را شامل پنج مرحله می داند:۱. فهم بدنی۸ (تنی) 
که متعلق به ســنين صفر تا حدود دوســالگی است ۲. فهم اسطوره ای۹ که محصول کاربرد زبان شفاهی 
و متعلق به ســنين دو تا حدود هشت سالگی اســت ۳. فهم رمانتيک۱٠ که محصول کاربرد زبان مکتوب 
و متعلق به سنين حدود هشت تا پانزده سالگی است. ۴. فهم فلسفی۱۱ که محصول اتکا به انتزاعيات و 
نظريه و متعلق به ســنين حدود پانزده سالگی به بعد اســت ۵. فهم منعطف۱۲ و موقت که محصول اتکا 
به انعطاف زبانی برای اهداف ارتباطی پيچيده است، حدود سنی خاصی برای نيل به اين مرتبه مطرح 

نشده است.
ايــگان معتقد اســت که تخّيل در دو دورة فهم اســطوره ای و فهم رمانتيــک می تواند بروز و ظهور 
داشــته باشــد. به عقيدة او کودکان تا قبل از ســن ۱۴ يا ۱۵ سالگی قادر نيستند به شکل کامًال منطقی و 
رياضی ياد بگيرند. لذا نياز دارند تا مواد و موضوع درسی توسط معلم و با استفاده از ابزارهای تخّيلی 
برای آن ها واســطه شــود (ون آلفن، ۲٠۱۱). به عقيدة او انسان ها در کنار ابزارهای اصلی، که با استفاده 
از آن ها به حيات ذهنی خود سامان می دهند، ابزارهای ذهنی يا سرمايه های ذهنی ديگری هم دارند که 
با تکيه به آن ها در فرايند تعليم وتربيت، عمق و غنای برتری از تجربيات در دسترس شــان قرار می گيرد 
و طيف وســيع تری از معانی به تملک آنان درمی آيد و تخّيل قطعًا يکی از اين ابزارها يا سرمايه هاست 

(مهرمحمدی، ۱۳۸۹).
تخّيل به قدری مهم است که بردی۱۳ عقيده دارد انسان به وسيلة تخّيالتش، دنيا و زندگی خود را بسط 
و گسترش می دهد (انصاری، ۱۳۹۲). همچنين ميلر۱۴ در تحقيقات خود بر اين مهم اشاره دارد که افرادی 
که از تخّيل و تصور خود اســتفاده می کنند آرامش بيشتری دارند و در رفتارهای خود استقالل بيشتری 
نشــان می دهند (ميلر، ۱۳۷۹). تخّيل به عنوان نيرويی بالقوه با فرا رفتن از هستی محسوس، راه را برای 
تغيير و بهبود زندگی و رســيدن به خواســته ها هموار می کند. بشر در عين آگاهی به عجز خود در مورد 
سرنوشتش، به وجود نيروهای بالقوه در خود آگاه است و می داند اگر به همين زندگی محقر روزمره اکتفا 
نکند و در راه دست يابی به آن نيروهای نهفته خويشتن تالش کند بی ترديد به نتايجی خواهد رسيد. اگر 
انسان همواره به آنچه هست اکتفا کند و واقعيات را به عنوان امری مطلق بپذيرد، در آن صورت زندگی 
او در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. هر فرد آدمی در پی تصويری نو از هستی به خيال رو می آورد 
تا از اين طريق روح و احساس خود را که در پی مشاهدات تکراری واقعيات زندگی و روزمرگی های 
آن دچار فرســايش شده است از نابودی نجات دهد. ازاين رو تخّيل يک نياز اساسی محسوب می شود 
(نصرتی، ۱۳۹۱). قدرت تخّيل با ناديده گرفتن اصول و مکانيزم های کنترل کننده در سيستم آموزشی اين 
امکان را به فرد می دهد که فراتر از قواعد و چارچوب ها بينديشــد؛ و اين همان شيوة تفکری است که 
دنيای متحول امروز آن را برمی تابد. برحسب ديدگاه پلی کاسترو و گاردنر۱۵ (۱۹۹۶) تخّيل شکلی از تفکر 
است که موجب طرح پرسش های جديد، امکانات جديد و توجه به مسئله از زاويه ای جديد می شود و 
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می تواند پيشرفت واقعی در علم را سبب گردد. اين دو معتقدند تخّيل بايد خلق الگوهای معينی را نشان 
دهد که به لحاظ زمينه ای معتبر هستند و کارکردی انطباقی در ارتباط با واقعيت دارند.

پرورش قوة تخّيل دانش آموزان، در کنار پرورش ســاير قوای آن ها، بايد به عنوان سرفصلی در نظام 
آموزشی قرار گيرد. در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، در فصل ششم، يکی از اهداف نظام آموزشی 
را تربيــت پرورش يافتگانی می داند که با قدرشناســی و درک زيباشناســانة آفرينش الهی و مصنوعات 
هنرمندانة بشری، درک مفاهيم فرهنگی و ميان فرهنگی و بهره گيری از قدرت تخّيل، توانمندی های الزم 
را در خلــق آثار فرهنگی و هنری به دســت می آورند و برای حفــظ و تعالی ميراث فرهنگی، تمدنی و 
هنری در ســطح ملی و جهانی بر اساس نظام معيار اسالمی می کوشند (دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب 

درسی، ۱۳۹٠).
جريان تعليم وتربيت نيز بايد به گونه ای رقم خورد که به شکوفايی اين استعداد در آدمی کمک رساند. 
انصاری (۱۳۹۲) در پژوهش خود با هدف بررســی ميزان تأکيد کتاب های درســی پاية دوم ابتدايی بر 
مفهوم تخّيل مشتمل بر همانندسازی، بازنمايی، تصورات، وانمود سازی، پيش بينی و ناآشنا کردن مفاهيم 
آشنا به عنوان مؤلفه های تخّيل، دريافت که در اين کتاب ها بيشترين تأکيد بر مؤلفه های تخّيل و بازنمايی 

تصورات است و کم ترين تأکيد بر ناآشنا کردن مفاهيم آشنا!
مهرمحمدی و حســينی خواه (۲٠۱۱) در مطالعه ای تطبيقی ميان ديدگاه غزالی و ايگان در رابطه با 
تخّيل و آموزش دريافتند که فهم اســطوره ای در نظرية ايــگان، در آثار غزالی به گونه ای ديگر، يعنی در 
قالب عناصر بازی، قصه، اســتعاره، تصاوير، مفاهيم متضاد و دوتايی، ريتم، کلمات موزون و راز و رمز 

که متناسب با يادگيری کودکان است موردتوجه واقع شده است.
يانگ و آنيسته۱۶ (۲٠٠۹) در پژوهشی تحت عنوان «پرورش تخّيل: اخالق، تعليم وتربيت و ادبيات» 
بر نقش داســتان در پرورش تخّيل اخالقی تأکيد داشــته اند. آن ها دريافتند که آموزش اخالق از طريق 
ادبيات داســتانی و به کارگيری قوة تخّيل، در قياس با رويکردهای معمول آموزشــی، کارآمدی باالتری 

داشته است.
کتاب های درسی، به عنوان اصلی ترين عنصر نظام آموزشی، نقشی غيرقابل انکار بر عهده  دارند و از 
اين ميان کتاب زبان و ادبيات فارسی وظيفه مهمی را در پرورش تخّيل بر عهده دارند که به دليل وسعت 
عناصر خيال انگيز در آن ها، به شــرط قرارگرفتن در راســتای اهداف مناسب و صحيح، تأکيد فراوانی بر 
آن شده است (نصرتی، ۱۳۹۱). موضوعات گنجانده شده در کتاب های درسی پاية يادگيری دانش آموزان 
را تشــکيل می دهد به طوری که محور اکثريت برنامه ريزی های آموزشــی در مدرسه است. عالوه بر اين 
نمی توان از نقش کليدی شيوه های تدريس معلمان در انتقال مفاهيمی موجود در کتاب های درسی چشم 
پوشيد. کتاب دانش آموز و روش تدريس معلم مکمل هم هستند. چه بسا مفهومی غنی در کتاب درسی به 
دليل تدريس نامناسب معلم درست به دانش آموزان منتقل نشود و عکس آن نيز اتفاق افتد. لذا بايد اذعان 
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نمود اگر خواهان بهبود کيفيت يادگيری دانش آموزان و ارتقای عملکرد نظام آموزشی و نيل به اهداف آن 
هستيم، بايد بيش از گذشته نسبت به اشاعه و توسعة محتوا و روش های جديد تدريس و همچنين ايجاد 
هماهنگی ميان آن ها اقدام نماييم. در اين راســتا بســياری از صاحب نظران و متخصصان تعليم وتربيت 
نظام های آموزش کنونی، شــيوه هايی را توصيه و تأکيد می کنند که فراگيران را بيش از همه در تدريس 
دخيل و سهيم کند. يکی از اين راهبردهای اساسی پرورش تخّيل است (انصاری، ۱۳۹۲). رن، لی، زانگ 
و وانگ۱۷ (۲٠۱۲) بر اين عقيده اند که در پيشــرفت تخّيل خالق استفاده از روش های دانش آموزمحور 
که با يک نگرش حمايتی از سوی معلم همراه است، سودمند می باشد. بيتلستون۱۸ (۱۹۹۸) نيز تخّيل را 
عنصر مرتبط با قســمت ناهشــيار ذهن قلمداد می کند که باعث پرورش حس همدلی کودکان نسبت به 
همديگر، افزايش مهارت اجتماعی کودکان، افزايش اعتمادبه نفس، کمک به رشد عقالنی کودک، افزايش 

مهارت زبانی، غلبه بر ترس ها و نگرانی ها و بيان صحيح احساسات در کودکان می شود.
لذا در پژوهش حاضر سؤال اساسی اين است که نظام آموزشی تا چه اندازه به پرورش قوة تخّيل 
به عنوان يک ظرفيت عظيم انســانی، از طريق کتاب های درســی فارسی ابتدايی، پرداخته است و اينکه 
تخّيــل در اين کتاب ها چگونه و به چه شــکلی پرورانده شــده و نقش معلمــان در پرورش آن چگونه 
اســت. به اين منظور و بر اســاس چارچوب نظری ايگان، دو مؤلفة فهم رمانتيک و فهم اســطوره ای 
و خرده مؤلفه های آن ها در کتاب های فارســی ابتدايی موردبررســی قرار گرفت. اکنون به طور مشخص 

سؤال های ما اين است که:
۱. در کتاب های فارسی ابتدايی چگونه و به چه ميزان بر فهم اسطوره ای تأکيد شده است؟

۲. در کتاب های فارسی ابتدايی چگونه و به چه ميزان بر فهم رمانتيک تأکيد شده است؟
۳. در روش تدريس معلمان چگونه و به چه ميزان بر فهم اسطوره ای تأکيد شده است؟

۴. در روش تدريس معلمان چگونه و به چه ميزان بر فهم رمانتيک تأکيد شده است؟

روش پژوهش
در اين پژوهش با اســتفاده از شــيوة تحليل محتوای قياسی۱۹، محتوای کتاب های درسی و روش 
مصاحبــة ديدگاه معلمان و شــيوة تدريس آن ها در خصوص چگونگی پــرورش تخّيل دانش آموزان 
موردبررسی قرار گرفته است. دانيلز۲٠ (۱۹۹۷، به نقل از باگدان و بيکلن۲٠، ۱۹۹۸) و فيلدز۲۲ (۱۹۸۸، 
به نقل از همان منبع) عنوان نمودند که عالوه بر استخراج مضامين و معانی از داده ها، تحليل داده ها 
و متن نيز، بر اساس طبقات و نظرية ازپيش تعيين شدة تحليل محتوای کيفی خوانده می شود. همچنين 
ازآنجاکه در تحليل مصاحبه ها با توجه به آنچه مريام۲۳ (۲٠٠۹) نيز اشــاره داشــته است تفسير معانی 
حاصل از درک افراد (معلمان) از تجربه هايشــان و تفســير آن ها موردنظر بوده است، روش پژوهش 

حاضر کيفی است.
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جامعة آمارى و نمونه
به منظور انجام تحليل محتوا ۱۲ کتاب فارسی دورة ابتدايی سال تحصيلی ۹۳-۱۳۹۲ (هر پايه شامل 
۲ کتاب فارسی) موردبررسی قرار گرفت. ؛ جامعة آماری شامل کليه معلمان ابتدايی شهرستان قائم شهر، 
شــامل ۷۳ مدرسة ابتدايی دولتی، غيرانتفاعی و شاهد دخترانه و پســرانه، مدارس دولتی دخترانه (۲۴ 
مورد) بود که از آن ميان ۴ مدرســة ابتدايی انتخاب شــد سپس با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی 

هدفمند۲۴ درمجموع ۱۵ معلم دورة ابتدايی، به عنوان نمونة آماری از اين مدارس برگزيده شدند.

روش جمع آورى داده ها
تحليل محتوا و مصاحبة نيمه ساختاريافته۲۵ روش های مورداستفاده جهت جمع آوری داده ها بود. در 
بخش تحليل محتوا بررســی مؤلفه های تخّيل و بسترسازی برای پرورش آن مدنظر بود که بدين منظور 
محتوای ۱۲ کتاب درسی فارسی دورة ابتدايی اعم از تصاوير، متن و پرسش ها مورد تحليل قرار گرفت. 
تحليل محتوا از نوع تحليل محتوای قياسی بود. گالسر و استراوس۲۶ (۱۹۶۷ به نقل از ايزی۲۷، ۲٠٠۲) 
اشــاره نمودند که عالوه بر تحليل محتوای موضوعی۲۸، تحليل محتوای قياســی نيز، بر اســاس نظرية 
ازپيش موجود۲۹ انجام می شــود. در اين پژوهش نيز طبق اين فرايند، ابتدا شاخص های تحليل از نظرية 

ايگان استخراج و سپس در محتوای کتاب های درسی بررسی شدند.
 ازآنجاکــه در پژوهش حاضر برداشــت معلميــن و کارکرد آن ها در ايجاد فضای آموزشــی جهت 
پرورش تخّيل موردنظر بوده است، مصاحبة نيمه ساختاريافته با محوريت تعريف مفهوم تخّيل، تأکيدات 
معلمــان در آموزش ادبيات فارســی، چگونگی توجه به تخّيل در ادبيات فارســی و تناســب محتوای 
کتاب های درسی فارسی در پرورش تخّيل انجام شد و در برخی موارد به منظور تکميل و روشن سازی 

داده های مصاحبه از سؤاالت کنکاشی۳٠ نيز استفاده گرديد.

روش تحليل داده ها
در اين پژوهش تحليل محتوای کتاب های درسی بر اساس آنچه کريپندورف (۱۳۸۳) دربارة تعيين 
واحدهای نمونه گيری، واحدهای ضبط و واحدهای متن، تا دستيابی به نتيجه گيری کلی و تفسير داده ها، 

ذکر نموده است، انجام شد. مراحل اين تحليل به شرح زير است:
۱. مشخص کردن واحد نمونه گيری که شامل کتاب های درسی فارسی دورة ابتدايی می باشد.

۲. مشــخص کــردن واحد ضبط که مؤلفه هــای تخّيل در درک رمانتيک و درک اســطوره ای را دربر 
می گيرد.

۳. تقســيم واحد متن به دو بخش نوشــتاری و تصاوير که بخش نوشتاری شامل کلمات، جمالت، 
پاراگراف ها، تمرين ها و پرسش ها می باشد.



نقش تخّيل در آموزش ادبيات فارسى بر اساس مؤلفه هاى فهم اسطوره اى و رمانتيك نظرية ايگان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

77
 ë شمارة٥٨
 ë سال پانزدهم
ë تابستان ١٣٩٥

۴. در پايان با توجه به بررسی به عمل آمده و استخراج مؤلفه های تخّيل از کتاب های درسی فارسی، 
نتايج حاصل مورد تحليل قرار گرفت. به عبارت ديگر پس از مشخص ساختن واحدهای ضبط يا 
طبقات (شاخص ها) و تعاريف مرتبط، محتوای دروس برحسب واحدهای تحليل موردبررسی 
قــرار گرفتنــد. در فرايند تحليل عــالوه بر ارائة تحليل کيفی در قالب نقل قول متن نوشــتاری و 
تصويری کتاب های درســی، برحسب چگونگی و ميزان استفاده از شاخص های تخّيل، فراوانی 
دروس در پرداختن به شاخص های تخّيل نيز به صورت جداول ارائه شد تا تصويری خالصه تر 
و منســجم تر از چگونگی پرداختن به تخّيل توســط کتاب های درســی ادبيات فارسی به دست 

آيد.

بر اساس چارچوب نظری ايگان، مؤلفه های فهم اسطوره ای و فهم رمانتيک که محور تحليل محتوا 
قرار گرفتند به قرار زير می باشد:

ــطوره ای: اين نوع فهم که مربوط به قبل از ســواد است از طريق توسعة زبان شفاهی  الف. فهم اس
گســترش پيدا می کند و بين ســنين ۲ و ۳ تا حدود ۶، ۷ و ۸ سالگی رخ می دهد. فهم اسطوره ای دارای 

مشخصه ها و مؤلفه های زير است:

۱. تضادهای دوگانه انتزاعی۳۱: در ارتباطات شفاهی، انسان درک مفهومی خود از جهان را با تشکيل 
«متضاد» شکل می دهد. ايگان (۱۹۹۷) می گويد اضداد تخّيلی که در ذهن جوانان بسيار شايع هستند 
عمدتًا در آموزش وپرورش ناديده گرفته می شوند. درحالی که از اين اضداد به راحتی می توان برای 
جذاب و معنادار کردن مواد درسی برای کودکان استفاده کرد. اين تقابل های دوتايی که به وفور در 
داســتان های فرهنگی يافت می شوند نقش مهمی در هدايت دانش آموزان به درک مفاهيم انتزاعی 
بازی می کنند. ازجمله اين تقابل های دوتايی می توان به غلبه هميشگی خوب بر بد اشاره کرد (ون 

آلفن، ۲٠۱۱).
۲. فانتزی۳۲: در فانتزی داســتان ها و حکايت ها در قالب کالم انســانی، اما از ســوی شخصيت های 
حيوانی، نقل می شود، به عبارتی فانتزی پيوند بين دنيای طبيعی و دنيای فرهنگی است؛ مانند سخن 

گفتن يک حيوان.
۳. استعاره۳۳: استعاره ناشی از توسعة زبان شفاهی است و در آن ميان يک چيز با چيز ديگر ارتباط 

برقرار می شود. به عنوان مثال، نام بردن از ياقوت به مثابه دانه های انار.
۴. تفکر انتزاعی۳۴: تفکر انتزاعی مرحله ای باالتر از تفکرات روزمره است که در آن تمام مفاهيم از 

قيد زمان و مکان آزاد هستند. در واقع تفکر انتزاعی سطح فوق العادة آگاهانة تفکر است.
۵. ريتم و روايت۳۵: در فرهنگ های شفاهی، ريتم يا قافيه، به يادآوردن افسانه ها و روايات قومی از 

يک قبيله خاص و يا فرهنگ اشاره دارد.
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۶. تصوير۳۶: تصاوير و امتزاج آن ها با هيجان ها و عواطف ســبب روح بخشــيدن به موضوعات و 
محتوای درس و درگير ساختن تخّيل و تصورات دانش آموز خواهد شد.

۷. داســتان۳۷: نقل ماجراهای بزرگ انســانی که پر از اميدواری و نااميدی، اکتشاف ها، نوآوری ها و 
اختراع ها هستند در قالب داستان (ون آلفن، ۲٠۱۱).

۸. طنز۳۸: منظور از طنز همان ترکيب کردن درس با حس شوخ طبعی است.

ب. فهم رمانتيک: فهم رمانتيک که در نتيجة ســواد (خواندن و نوشــتن) اتفاق می افتد، نشان دهندة 
يک انتقال تدريجی است (ون آلفن، ۲٠۱۱). معلمان بايد با به کارگرفتن يک روش رمانتيک و پيوند زدن 
دانش به عواطف و احساســات، به مرورزمان توانايی درک منطقی را در دانش آموزان ايجاد کنند. ايگان 

مشخصه های فهم رمانتيک را اين گونه بيان می کند:

۱. نقــل روايت گونــة رخدادهای تاريخی: روايت کردن حوادث و رخدادهايی که در گذشــته اتفاق 
افتاده است. بازگو کردن اتفاقات واقعی و آداب ورسوم گذشته از طريق داستان ها و حکايات برای 

ايجاد يک درک کامل از حوادث.
۲. فرارفتن از واقعيات و ارتباط با قهرمانان: فرا رفتن از واقعيات محسوس که نياز دارد شخص از 
تخّيل خود استفاده کند. نوعی اسطوره پردازی و قهرمان پروری که به شخص امکان می دهد برای 

خود يک امنيت ذهنی و روان شناختی ايجاد کند.
۳. دانش انســانی۳۹         : دانش انسانی، به دانش به دســت آمده از تعامل زنجيره ای انسانی گفته می شود 
کــه فرد در برخــورد با افراد گوناگون، همچون خبرنگاران که در تعامل با افراد خبر و دانشــی را 

می سازند، دانش مورد نياز خود را می سازد.
۴. عقالنيت رمانتيک۴٠  : عقالنيت رمانتيک فرم اوليه عقالنيت است. اين نوع عقالنيت گونه ای توسعه 
به ســمت تفکر نظری است که در آن تالش می شود واقعيات با استفاده از عواطف و احساسات 
تبيين شود. در طول سال های منتهی به حدود سن ۱۵ سالگی، ابزارهای تفکر نظری بايد به تدريج 
توســعه پيدا کند. در اين ميان عقالنيت رمانتيک پيش شــرطی برای ظهور تفکر نظری است. يک 
نکتة مهم در مورد ماهيت تخّيل ارتباط آن با عواطف و احساسات است. ما برای شناخت جهان 
به طور همزمان از دو روش عاطفی و شــناختی استفاده می کنيم. به عقيدة ايگان تخّيل به ما کمک 
می کند که به جای جدا کردن عقل و احساس از يکديگر هر دو را با هم در زمينه های دانش به کار 

بريم (ون آلفن، ۲٠۱۱).

در تحليل مصاحبه ها از روش کدگذاری موضوعی۴۱ اســتفاده شــد (فليک، ۱۳۸۷). بدين ترتيب که 
ابتدا مصاحبه های ضبط شــده بر روی کاغذ پياده شــدند و سپس با توجه به محورهای مصاحبه مطالب 
اصلــی و کليدی مصاحبه شــوندگان خالصه گرديــد. برای مثال، پس از درج مطلــب اصلی هر يک از 
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مصاحبه شــوندگان به شکلی خالصه در جداول مربوطه، مرور و مطالعه ای عميق روی مطالب ذکرشده 
صــورت گرفت و بــه دنبال آن نظامی از مقوله هــا و موضوعات کليدی مرتبط بــا محورهای مصاحبه 
شکل گرفت. در فرآيند شناسايی مقوله ها و موضوعات کليدی مرتبط با هر يک از محورهای مصاحبه 
پس از اســتخراج مقوله هــا از خالصه مطالب مربوط به هر يــک از محورهای مصاحبه به تفکيک هر 
مصاحبه شــونده، موضوعات کليدی در سطح کلی تر استخراج گرديد و سپس به منظور برجسته ساختن 
هــر يک از موضوعات کليدی مرتبط با مقوله ها به طــور خاص تر، موضوعات و مصاديق مربوط به هر 
يک از مقوله های کليدی به طور عينی تر و جزئی تر مطرح گرديد و در جداول مربوطه درج شد. در ادامه 
به منظور روشن سازی روند تحليل داده های حاصل از مصاحبه ها، بخشی از نقل قول های مستقيم مربوط 

به مصاحبه شوندگان به عنوان نمونه ذکر می شود.
اعتبار يافته های پژوهش و نتيجه گيری های حاصل، با اســتفاده از مثلث سازی يا استفاده از بيش از 
يک منبع اطالعاتی، احراز گرديد. به عبارت ديگر، عالوه بر محتوای کتاب های درســی، کارکرد معلمان 
نيز تحليل و بررســی شــد؛ يعنی با به کارگيری مثلث سازی با اســتفاده از اطالعات مختلف۴۲ آن طورکه 
باگدان و بيکلن (۱۹۹۸) و مريام (۱۹۹۸) نيز اشــاره نمودند، رويکرد نظام آموزش وپرورش در پرورش 
تخّيل يا استفاده از دو منبع اطالعاتی موردبررسی قرار گرفته است و نتايج ارائه شده برحسب داده های 

به دست آمده از دو منبع آموزشی می باشد.
ثبت دقيق داده ها، اســتفاده از وسايل صوتی و تصويری و استفاده از نقل قول ها ازجمله شيوه هايی 
هستند که می توانند پايايی را در پژوهش کيفی افزايش دهند (مريام، ۲٠٠۹). در اين پژوهش نيز تحليل 
محتوای دروس با نقل دقيق مطالب کتاب های درسی و مصاحبه ها با ضبط گفته های مصاحبه شوندگان 
و استفاده از نقل قول های آن ها در تحليل همراه بوده است و از اين طريق تالش گرديد پايايی يافته های 

پژوهش افزايش يابد.

يافته ها
پس از تحليل محتوای دوازده کتاب فارسی دورة ابتدايی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای، شامل 
تضادهای دوگانة انتزاعی، فانتزی، تفکر انتزاعی، اســتعاره، روايت، تصاوير، داســتان و طنز و همچنين 
مؤلفه های فهم رمانتيک شامل نقل روايت گونة رخدادهای تاريخی، اسطوره پردازی و قهرمان پروری، در 
فرآيند شکل گيری کشفيات علمی، آثار ادبی و هنری با بيان مرارت ها و سختی ها و عقالنيت رمانتيک، 
نتايج حاصل نشــان داد که محتوای کتاب ها به صورت آشکار يا ضمنی بر مؤلفه های فهم اسطوره ای و 
فهم رمانتيک تأکيد داشــته است. از ميان مؤلفه های فهم اسطوره ای، مؤلفة داستان با ۱۳۱ مورد و مؤلفة 
فانتزی با ۱۱۸ مورد فراوانی سهم بيشتری از تأکيد را دارا بوده اند. همچنين کمترين تأکيد نيز مربوط به 
مؤلفه تضادهای دوگانة انتزاعی با ۱۱ مورد فراوانی می باشد. در ميان مؤلفه های مربوط به فهم رمانتيک 
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نيز بيشــترين سهم مربوط به عقالنيت رمانتيک (۵۴ مورد) است و کمترين ميزان تأکيد مربوط به مؤلفة 
دانش انسانی (۱ فراوانی) و نقل روايت گونه رخدادهای تاريخی (۵ فراوانی) است.

فراوانی های بررسی شده هرکدام از مؤلفه های فهم اسطوره ای و فهم رمانتيک در کتاب های فارسی 
نشــان می دهد که مجموع فراوانی های فهم اســطوره ای در کتاب فارســی اول ابتدايی ۸۲، فارسی دوم 
ابتدايی ۱٠۲، فارســی سوم ابتدايی ۷۶، فارسی چهارم ابتدايی ۵۱، فارسی پنجم ابتدايی ۱۴٠ و فارسی 
ششم ابتدايی ۹۷ مورد است. همچنين مجموع فراوانی های فهم رمانتيک در کتاب فارسی اول ابتدايی 
۳، فارسی دوم ابتدايی ۲، فارسی سوم ابتدايی ۹، فارسی چهارم ابتدايی ۱۳، فارسی پنجم ابتدايی ۲۸ و 

فارسی ششم ابتدايی ۲۸ مورد است.
درمجموِع دوازده کتاب فارســی، فهم اســطوره ای با ۵۵۱ مورد ســهم بيشــتری از تأکيد را به خود 

اختصاص داده است و فهم رمانتيک با ۸۳ مورد فراوانی به ميزان کمتری مورد تأکيد می باشد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی اول ابتدايی (بخوانيم)
تحليل محتوای کتاب فارسی اول ابتدايی نشان داد که در اين کتاب فهم اسطوره ای به ميزان بيشتری 
مورد تأکيد قرار گرفته است. در اين ميان به ترتيب، مؤلفه های تصاوير (۱۱ مورد)، داستان (۱٠ مورد)، 
فانتزی (۱٠ مورد)، استعاره (۵ مورد) و تفکر انتزاعی (۲ مورد) دارای بيشترين مقدار فراوانی می باشند. 
ايــن در حالی اســت که از ميان مؤلفه های مربوط به فهــم رمانتيک، تنها به مؤلفة عقالنيت رمانتيک (۲ 
مورد) توجه شده است. به عنوان مثال در نگارة هفتم، در قسمت به دوستانت بگو۴۳، سؤالی مطرح شده 
که در آن از دانش آموز خواســته اســت عکس العمل خود را نسبت به جوجة پرنده ای که به زمين افتاده 
بيان کند. به دليل همراه شدن عواطف و هيجانات دانش آموزان، در اين قسمت، مؤلفة عقالنيت رمانتيک 

برای پرورش تخّيل تحت پوشش قرار می گيرد.
در درس يازدهــم، تحت عنوان روز برفی۴۴، آدم برفی به عنوان شــاخصی که نمايانگر دنيای طبيعی 
است به گفت وگوی انسانی به عنوان شاخصی از دنيای فرهنگی می پردازد. «آدم برفی می گويد: کاش من 
هم کيف و کفش داشــتم و به مدرســه می رفتم» بنابراين مؤلفة فانتزی در پرورش تخّيل می تواند تحت 

پوشش قرار گيرد.
در درس بيستم۴۵، تصويری آمده است که مردم را در زمان انقالب اسالمی و به هنگام تظاهرات 
بر ضد شاه نشان می دهد. قرار گرفتن اين تصوير در درون پنجره ای که رو به گل های الله باز می شود 
سبب خواهد شد ذهن دانش آموز با کنار هم قرار دادن اين تصاوير به مفهومی از انقالب دست پيدا 
کند. لذا در اين قســمت مؤلفة تصاوير و امتزاج آن با عواطف و هيجانات به منظور روح بخشــيدن به 
موضوعات و محتوای درس و درگير ســاختن تخّيل و تصورات دانش آموز می تواند تحت پوشــش 

قرار گيرد.
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    تحليل محتوای کتاب فارسی اول ابتدايی (بنويسيم)
همچنين در کتاب فارســی (بنويســيم) اول ابتدايی نيز فهم اسطوره ای بيشتر از فهم رمانتيک مورد 
تأکيد بوده اســت. مؤلفه های فانتزی (۴ مورد) و داســتان (۲ مورد) در فهم اسطوره ای و مؤلفة عقالنيت 
رمانتيــک تنها بــا ۱ مورد فراوانی در فهم رمانتيک موردتوجه قرار گرفته اســت. به عنوان مثال در درس 
بيســت ويک۴۶ در قالب تمرين درســی، جمله ای آورده شده که در آن کالغ همراه با پرنده ای ديگر جيغ 
می زنند. نســبت دادن صفت انسانی جيغ کشــيدن به کالغ و پرنده ای ديگر به عنوان شاخصی از دنيای 

طبيعی، سبب خواهد شد مؤلفة فانتزی تحت پوشش قرار گيرد.
در بخش تمرين های دوره ای۴۷، چند تصوير نشــان داده شــده که بيانگر يک داســتان اســت و از 
دانش آموز خواســته شــده تا برای هر تصوير، يک يا چند جمله بنويســد. لذا مؤلفة داستان در پرورش 
تخّيل می تواند تحت پوشش قرار گيرد زيرا دانش آموز برای نوشتن جمله، نياز دارد تا داستان مربوط به 

تصوير ها را در ذهن خود بپروراند.

    تحليل محتوای کتاب فارسی دوم ابتدايی (مهارت های نوشتاری)
تحليل کتاب فارســی (بنويسيم) پايه دوم ابتدايی نشان داد که در اين کتاب فهم اسطوره ای بيش از 
فهم رمانتيک مورد تأکيد بوده اســت. به گونه ای که به ترتيب مؤلفه های داســتان (۲۴ مورد)، فانتزی (۸ 
مورد)، تفکر انتزاعی (۳ مورد)، تصاوير (۳ مورد) و طنز (۲ مورد) با بيشترين فراوانی در فهم اسطوره ای 
موردتوجه بوده اســت. اين در حالی اســت که از ميان مؤلفه های مربوط به فهم رمانتيک تنها به مؤلفة 
عقالنيت رمانتيک (۱ مورد) پرداخته شــده است. به عنوان مثال در درس دوم۴۸ در تمرينی اين گونه آمده 
است: «راستی، اگر کفش هايت بال داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟» اين اتفاق را در سه سطر بنويس. اين 
تمرين مؤلفة داســتان را در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار می دهد. چراکه دانش آموز را وامی دارد با 

تصويرسازی از موقعيت به داستان پردازی و نقل آن بپردازد.
در درس چهارم۴۹ در قالب تمرين درسی، لطيفه ای آورده شده است. «علی کوچولو با عجله مشغول 
خوردن شيرينی بود که مادرش گفت مجيد جان اين قدر تندتند شيرينی نخور. من بچه ای را می شناسم که 
در خوردن شيرينی عجله کرد و قبل از تمام شدن شيرينی ها، بيمار شد. علی کوچولو درحالی که دهانش 
پر بود گفت: «راست می گويی، حاال بقيه شيرينی های او کجاست؟» بنابراين مؤلفة طنز در پرورش تخّيل 

در اين تمرين تحت پوشش قرار می گيرد.
در تمرين درس پنجم۵٠ اين گونه آمده اســت. «اگر دو بال داشــتی، چه می کردی؟» اين تمرين مؤلفة 
داستان را در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار می دهد. چراکه دانش آموز با تصورکردن موقعيت در ذهن 

خود و قرار دادن خود در آن شرايط به ساخت داستان خواهد پرداخت.
در تمرينی در درس سيزدهم۵۱، از دانش آموز خواسته شده است بنويسد که چرا ايران را دوست 
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دارد. اين تمرين می تواند مؤلفة تفکر انتزاعی را در پرورش تخّيل دانش آموز تحت پوشش قرار دهد. 
چراکه با اين تمرين، دانش آموز به مفهوم سازی جديدی نسبت به ايران و کشورش خواهد پرداخت.

    تحليل محتوای کتاب فارسی دوم ابتدايی (بخوانيم)
همچنين در کتاب فارسی (بخوانيم) پايه دوم ابتدايی نيز بر فهم اسطوره ای تأکيد بيشتری شده است. 
در اين ميان به ترتيب مؤلفة تصاوير (۱۹ مورد)، فانتزی (۱۴ مورد)، روايت و داستان (۱۲ مورد)، تفکر 
انتزاعی (۱۱ مورد)، طنز (۲ مورد) و اســتعاره (۲ مورد)، دارای بيشــترين فراوانی در فهم اســطوره ای 
می باشند، در حالی که از ميان مؤلفه های مربوط به فهم رمانتيک تنها به مؤلفة عقالنيت رمانتيک با يک 
مورد توجه شده است. در بخش «بخوان و حفظ کن» درس اول۵۲ شعری تحت عنوان يار مهربان آمده 
اســت کــه در آن کتاب به معرفی خــودش می پردازد: «من يار مهربانم، دانا و خوش بيانم، گويم ســخن 
فراوان، با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان، من يار پند دانم...» ســخن گفتن کتاب در اين شــعر ســبب 

خواهد شد که مؤلفة فانتزی برای پرورش تخّيل تحت پوشش قرار گيرد.
تصوير بخش «بخوان و حفظ کن» درس اول فارســی دوم ابتدايی۵۳ دو کودک شــاد و خوشحال را 
در حال پرواز از ميان کتاب نشان می دهد. تصوير موردنظر که به منظور روح بخشيدن به موضوعات و 
محتوای شــعر اين بخش و در جهت درگير ســاختن تخّيل و تصورات دانش آموزان با متن درس آمده 
است مؤلفة تصاوير و امتزاج آن با عواطف و حيوانات (حس شادمانی و خوشحالی) را تحت پوشش 

قرار می دهد.
درس پنجم۵۴ تحت عنوان چوپان درســتکار، داستان مردی است که گوسفندان زيادی داشت اما 
آدم درســتکاری نبود ولی چوپانی داشــت که آدم درستکاری بود. صاحب گوسفندان هر روز در شير 
گوســفندان آب می ريخت و به مردم می فروخت و به نصيحت های چوپان هم گوش نمی کرد تا اينکه 
روزی ســيل می آيد و تمام گوســفندان او را با خود می برد. در قسمتی از متن اين گونه آمده است «که 
مرد گفت: من باور نمی کنم؛ آخر اين همه آب ناگهان از کجا آمد؟ چوپان گفت شنيده ای که می گويند 
قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شــود. اين ســيل همان آب هايی اســت که تو در شير می ريختی و 
به مردم می فروختی» با اين داســتان دانش آموز درنهايت به اين مفهوم خواهد رســيد که بدی در حق 
ديگران درنهايت به خود شــخص بازمی گردد؛ بنابراين مؤلفة تفکــر انتزاعی در پرورش تخّيل تحت 

پوشش قرار خواهد گرفت.
در بخش بخوان و حفظ کن درس دهم۵۵ شــعری تحت عنوان «من هنرمند» آمده اســت. در بيتی 
از اين شــعر آمده اســت «بلدم روی لب تو گل لبخند بکارم. بلدم مردم دنيا همه را دوســت بدارم.» 
گل لبخند، اســتعاره به کاررفته در اين بيت اســت؛ بنابراين مؤلفه اســتعاره در پرورش تخّيل به چشم 

می خورد.
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    تحليل محتوای کتاب فارسی سوم ابتدايی (بخوانيم)
در تحليل محتوای کتاب فارسی (بخوانيم) سوم ابتدايی مشخص شد که اين کتاب بر فهم اسطوره ای 
بيش از فهم رمانتيک پرداخته است. بدين گونه که به ترتيب مؤلفه های داستان (۱۴ مورد)، فانتزی (۱۱ 
مورد)، استعاره (۷ مورد)، تصاوير (۵ مورد)، تفکر انتزاعی (۴ مورد) و طنز (۱ مورد) در فهم اسطوره ای، 
بيــش از مؤلفه هــای مربوط به فهم رمانتيک مورد تأکيد بوده اســت. از ميــان مؤلفه های مربوط به فهم 
رمانتيک نيز، تنها مؤلفة عقالنيت رمانتيک (۳ مورد) موردتوجه بوده است. به عنوان مثال در بخش نمايش 
درس سوم۵۶، در قالب تمرين درسی، گل و درخت به گفت وگو با يکديگر می پردازند. «گل: ای درخت 
زيبا! چرا اين قدر خوش حالی؟» درخت [با خوشحالی می گويد:] ...» گل و درخت به عنوان شاخص های 
دنيای طبيعی به گفت وگوی انسانی به عنوان شاخصی از دنيای فرهنگی می پردازند. لذا مؤلفة فانتزی در 

پرورش تخّيل در اين تمرين می تواند تحت پوشش قرار گيرد.
در بخش «بخوان و حفظ کن» درس سوم۵۷، در شعری تحت عنوان «هم بازی» اين گونه آمده است. 
«... ناگهان بر لب او گل شادی روييد». منظور از گل شادی لبخند است که از شدت زيبايی به گل مانند 

شده است. لذا مؤلفه استعاره در پرورش تخّيل می تواند تحت پوشش قرار گيرد.
درس دهم۵۸ تحت عنوان «يار مهربان» است که در آن کتاب از زبان های خودش، به معرفی خويش 
پرداخته اســت. قرار گرفتن کتاب در قالبی که بتواند ســخن بگويد ســبب خواهد شد که مؤلفة فانتزی 
در پرورش تخّيل تحت پوشــش قرار گيرد. همچنين تصوير اين درس کتابی را با دو بال نشان می دهد. 
تصوير موردنظر که متناســب با متن درس و در جهت غنای آن و به جهت درگير ســاختن تخّيالت و 

تصورات دانش آموز آمده، مؤلفة تصاوير را در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار می دهد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی سوم ابتدايی (بنويسيم)
تحليل محتوای کتاب فارسی (بنويسيم) سوم ابتدايی نشان داد که فهم اسطوره ای در اين کتاب بيشتر 
از فهم رمانتيک مورد تأکيد است. در اين ميان به ترتيب، مؤلفه های داستان (۱۱ مورد)، فانتزی (۷ مورد)، 
استعاره (۶ مورد)، تفکر انتزاعی (۳ مورد)، طنز (۳ مورد)، روايت (۳ مورد) و تصاوير (۱ مورد) در فهم 
اسطوره ای دارای بيشترين مقدار فراوانی می باشند درحالی که از ميان مؤلفه های مربوط به فهم رمانتيک، 

تنها به عقالنيت رمانتيک (۴ مورد) و اسطوره پردازی و قهرمان پروری (۲ مورد) توجه گرديده است.
به عنوان مثال در بخش نگارش درس دوم۵۹، در چند تصوير زندگی لک لک ها به نمايش گذاشته شده 
است. سپس از دانش آموزان خواسته شده تا با نگاه به تصوير دربارة موضوع آن يک بند بنويسيد. انجام 
اين کار می تواند تخّيل دانش آموز را از طريق نويسندگی و باألخص داستان پردازی تقويت کند. لذا مؤلفة 

داستان برای پرورش تخّيل می تواند تحت پوشش قرار گيرد.
در بخش فعاليت های تکميلی درس چهارم۶٠، با توجه به متن درس اين سؤال مطرح شده که «چرا 
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در پايان داســتان ضرب المثِل هر چه کنی به خود کنی، پدر پســر از کار خود پشيمان شد؟» مؤلفة تفکر 
انتزاعی در پرورش تخّيل در اين قســمت می تواند تحت پوشــش قرار گيرد زيرا دانش آموز واداشــته 

می شود که نسبت به داستان و پيام آن تفکر کند تا بتواند به مفهوم آن دست يابد.
در بخش هنر و ســرگرمی درس پنجم۶۱، تصوير دو بلدرچين نشــان داده شــده است. دانش آموزان 
بايد گفت وگوی اين دو مرغ را در دو جمله بنويســد. بلدرچين به عنوان شــاخصی از دنيای طبيعی به 
گفت وگوی انســانی به عنوان شــاخصی از دنيای فرهنگی می پردازد. لذا مؤلفة فانتزی در پرورش تخّيل 
می تواند تحت پوشــش قرار گيرد. از طرفی مؤلفة داستان در پرورش تخّيل هم می تواند در اين تمرين 
پوشش داده شود زيرا دانش آموز بايد با داستان پردازی که در ذهن خود انجام می دهد بتواند گفت وگوی 

ميان اين دو را بنويسد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی چهارم ابتدايی (بخوانيم)
در تحليل کتاب فارســی (بخوانيم) چهارم ابتدايی مشــخص شــد که اين کتاب بر فهم اسطوره ای 
بيشتر از فهم رمانتيک تأکيد داشته است. بدين گونه که مؤلفه های مربوط به فهم اسطوره ای از فراوانی 
بيشــتری در مقايســه با مؤلفه های فهم رمانتيک برخوردار می باشــند. به ترتيب مؤلفه های داستان (۱۷ 
مورد)، تصاوير (۱۴ مورد)، تفکر انتزاعی (۱۳ مورد)، فانتزی (۱۲ مورد)، روايت (۷ مورد)، استعاره (۵ 
مورد)، تضادهای دوگانه (۳ مورد) و طنز (۲ مورد) در فهم اســطوره ای، بيشــتر پرداخته شــده است. از 
ميان مؤلفه های مربوط به فهم رمانتيک نيز مؤلفة اسطوره پردازی و قهرمان پروری (۴ مورد) از باالترين 
ميزان فراوانی در مقايسه با عقالنيت رمانتيک (۳ مورد) و نقل روايت گونه رخدادهای تاريخی (۱ مورد) 

برخوردار می باشند.
به عنوان مثــال درس اول، با عنــوان «از همه مهربان تر»۶۲، به زيبايی و مهربانی خدا اشــاره می کند. 
در بخشــی از متن اين گونه آمده اســت «گفتم: پدر، نزديک ترين جايی که بتوانم خدا را در آن پيدا کنم 
کجاســت؟ به قلب من اشــاره کرد. ناگهان احساس کردم، کســی دارد در قلبم در می زند. حاال هر وقت 
بخواهم خدا را جســت وجو کنم يا با او حرف بزنم، خوب می دانم کجا می توانم پيدايش کنم.» مؤلفة 
تفکر انتزاعی در پرورش تخّيل می تواند در اين قسمت تحت پوشش قرار گيرد؛ زيرا دانش آموز با تفکر 
کردن در متن درس به درک و فهمی جديد نســبت به خدا دســت خواهد يافت و مفهومی جديد را در 

ذهنش شکل می دهد.
درس دوم تحت عنوان «باغچه اطفال»۶۳، داســتانی اســت از سرگذشــت جبار باغچه بان که اولين 
کودکســتان رئيس مدرســه ناشــنوايان را در ايران پايه گذاری کرد. نقل زندگی جبار باغچه بان به عنوان 

قهرمانی ملی سبب خواهد شد مؤلفة روايت و داستان در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار گيرد.
در بخش فعاليت های ويژة درس پنجم۶۴ در قالب تمرين درسی، تصوير رستم به هنگام کشتن ديو 
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ســفيد به نمايش گذاشته شده است. رستم، خشــمگينانه در حال نابود کردن ديو سفيد است. لذا مؤلفة 
تصاوير و امتزاج آن با عواطف و هيجانات (خشــم) می تواند در اين بخش تحت پوشــش قرار گيرد. 
همچنين مؤلفة دست يابی به امنيت ذهنی و روان شناختی از طريق اسطوره پردازی و قهرمان پروری هم 
می تواند تحت پوشش قرار گيرد، زيرا رستم به عنوان شخصيتی اسطوره ای و قهرمان در زبان و ادبيات 

فارسی مطرح است که در حال غلبه بر ديو سفيد می باشد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی چهارم ابتدايی (بنويسيم)
همچنين تحليل محتوای کتاب فارســی (بنويسيم) چهارم ابتدايی، نشان دهنده اين مطلب است که 
فهم اســطوره ای به ميزان بيشــتری مورد تأکيد بوده است. به گونه ای که به ترتيب مؤلفه های داستان (۱۳ 
مورد)، استعاره (۹ مورد)، روايت (۸ مورد)، فانتزی (۷ مورد)، تفکر انتزاعی (۶ مورد)، طنز (۶ مورد) و 
تصاوير (۲ مورد) از فراوانی بيشــتری در مقايسه با مؤلفه های فهم رمانتيک برخوردارند، اين در حالی 

است که مؤلفة عقالنيت رمانتيک (۵ مورد) باالترين ميزان فراوانی را در فهم رمانتيک داراست.
به عنوان مثال در بخش انشای هفته، درس چهارم۶۵، از دانش آموز خواسته شده است برای همدردی 
بــا کودکان فلســطينی، يک نامة کوتاه بنويســيد. به دليل همراهی دانش آموز با بيــان عاطفی که در نامه 

می تواند رخ دهد، مؤلفة عقالنيت رمانتيک در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار می گيرد.
در بخش انشای هفته، درس هفتم۶۶، موضوعی تحت عنوان «اگر روزی همة وسايل ارتباطی نابود 
شوند، چه اتفاقی می افتد» داده شده است. دانش آموز می تواند با تصويرسازی در ذهن خود، موقعيت و 
شرايط را در قالب داستان بيان کند. لذا مؤلفة داستان در پرورش تخّيل می تواند تحت پوشش قرار گيرد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی پنجم ابتدايی (بخوانيم)
در تحليــل محتوای کتاب فارســی (بخوانيم) پنجم ابتدايی مشــخص شــد کــه در اين کتاب فهم 
اســطوره ای در مقايسه با فهم رمانتيک بيشــتر مورد تأکيد قرار گرفته است. چراکه به ترتيب مؤلفه های 
تصاوير (۲٠ مورد)، فانتزی (۱۹ مورد)، اســتعاره (۸ مورد)، تفکر انتزاعی (۸ مورد)، روايت (۸ مورد)، 
داستان (۵ مورد) و طنز (۲ مورد) در فهم اسطوره ای از فراوانی بيشتری در مقايسه با مؤلفه های عقالنيت 
رمانتيک (۷ مورد)، اسطوره پردازی و قهرمان پروری (۵ مورد) و نقل روايت گونه رخدادهای تاريخی در 

فهم رمانتيک، برخوردار می باشند.
به عنوان مثال در درس دوم۶۷ تحت عنوان «دوســت مســيحی و دانا» کتاب شروع به معرفی خود از 
زبان خودش می کند. کتاب که نمايانگر دنيای فرهنگی است در قالب ويژگی انسانی سخن گفتن، شروع 
به معرفی خود می کند. در قسمتی از متن آمده است «...خوب است بدانيد که من با همه مردم دنيا حرف 
می زنم...» در اين قســمت مؤلفة فانتزی در پرورش تخّيل تحت پوشــش قرار می گيرد. همچنين مؤلفة 
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تفکر انتزاعی نيز در اين درس به چشم می خورد چراکه تالش درس بر اين است که دانش آموزان را به 
مفهوم سازی جديدی از ارزش و اهميت کتاب سوق دهد. به عالوه در جايی ديگر از متن آمده است «... 
فقط می خواهم بگويم که من هم احساس دارم، بله احساس! حاال يکی از دست هايتان را روی کلمه های 
اين نوشــته بگذاريد. من دوســتی شما را درک می کنم. گرمای محبت شما را احساس می کنم...» در اين 

قسمت به دليل بيان عاطفی متن داستان مؤلفة عقالنيت رمانتيک تحت پوشش قرار می گيرد.
درس شانزدهم۶۸ روايتی است از آريو برزن سردار ايرانی و رويارويی او با لشکريان اسکندر. اين 
رويارويی به عنوان يک رخداد تاريخی مطرح اســت. در بخشی از متن آمده است: سردار دالور ايرانی 
تنها چاره را آن ديد که در اين گذرگاه راه را بر اسکندر و سپاه بی شمار او ببندد. آفتاب تازه تاريکی شب 
را زدوده بود که آريو برزن سوار بر اسبی زيبا و نيرومند سپاه خود را از پشت کوه به سوی بلندترين نقطة 
آن بــه پيش راند... لذا مؤلفة نقل روايت گونة رخدادهای تاريخی در پرورش تخّيل در اين درس تحت 
پوشش قرار می گيرد. به عالوه در اين درس آريو برزن به عنوان يک سردار دالور ايرانی و قهرمانی ملی 

مطرح شده است؛ بنابراين مؤلفة روايت و داستان هم در اين درس تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
بخش روان خوانی درس شــانزدهم۶۹ داســتان زال و ســيمرغ را روايت می کند. زال به عنوان يک 
شــخصيت اســطوره ای و افسانه ای در ادبيات فارسی مطرح اســت. همچنين سيمرغ به عنوان پرنده ای 
افســانه ای در گفت وگوی با دســتان (زال) به او می گويد «... اکنون اين پرهای مرا بگير و پيوسته با خود 
داشــته باشــد هر گاه به ياری من نيازمند شــدی يکی از آن ها را آتش زن، بی درنگ به تو کمک خواهم 
کرد...» بنابراين مؤلفة اســطوره پردازی و فرا رفتن از واقعيات برای پرورش تخّيل تحت پوشــش قرار 

می گيرد.

     تحليل محتوای کتاب فارسی پنجم ابتدايی (بنويسيم)
همچنين تحليل محتوای کتاب فارســی (بنويســيم) پنجم ابتدايی نيز نشــان داد که فهم اسطوره ای 
در اين کتاب بيشــتر مورد تأکيد اســت. در اين ميان به ترتيب، مؤلفة داســتان (۱۶ مورد)، فانتزی (۱۲ 
مورد)، تصاوير (۹ مورد)، اســتعاره (۸ مورد)، روايت (۸ مورد)، تفکر انتزاعی (۷ مورد)، طنز (۷ مورد) 
و تضادهای دوگانه (۳ مورد) دارای بيشترين مقدار فراوانی در فهم اسطوره ای می باشند، درحالی که اين 
کتــاب به مؤلفه های فهم رمانتيک تأکيد کمتــری دارد و از ميان آن ها مؤلفة عقالنيت رمانتيک (۸ مورد) 
باالترين ميزان فراوانی را به خود اختصاص داده اســت و پس از آن اســطوره پردازی و قهرمان پروری 
(۵ مورد)، نقل روايت گونه رخدادهای تاريخی (۱ مورد) و فرآيند شــکل گيری کشــفيات علمی در فهم 

رمانتيک موردتوجه بوده است.
به عنوان مثال در تمرين ششــم درس پنجم۷٠، دانش آموز بايد با کلمات داده شده، متنی خنده دار و يا 
يک لطيفه بسازد. مؤلفة طنز و لطيفه گويی به جهت ترکيب درس با حس شوخ طبعی برای پرورش تخّيل 
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می تواند تحت پوشش قرار گيرد.
 تمرين هفتم، درس پنجم۷۱، دانش آموز بايد خود را پس از کســب يک موفقيت نقاشــی کند. مؤلفة 
تصاويــر و امتــزاج آن با عواطف و هيجانات به جهت درگير ســاختن تخّيالت و تصورات دانش آموز 

می تواند تحت پوشش قرار گيرد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی ششم ابتدايی (مهارت های نوشتن)
در کتاب فارسی (بخوانيم) ششم ابتدايی که موردبررسی قرار گرفت، مشخص شد که فهم اسطوره ای 
به ميزان بيشــتری نســبت به فهم رمانتيک مورد تأکيد قرار گرفته است. به گونه ای که در کتاب فارسی به 
ترتيب مؤلفه های اســتعاره (۱۴ مورد)، تفکر انتزاعی (۹ مــورد)، روايت (۱٠ مورد)، تصوير (۸ مورد)، 
تضــاد (۵ مورد)، داســتان (۴ مــورد)، فانتزی (۴ مورد) و طنز (۲ مورد) در فهم اســطوره ای از فراوانی 
بيشــتری برخوردار می باشــند. اين در حالی اســت کــه از ميان مؤلفه های مربوط به فهــم رمانتيک، به 
ترتيب مؤلفة عقالنيت رمانتيک (۶ مورد)، اسطوره پردازی و قهرمان پروری (۴ مورد) و نقل روايت گونه 

رخدادهای تاريخی (۲ مورد)، مورد تأکيد قرار گرفته اند.
به عنوان مثال در درس چهارم تحت عنوان «هفت خوان رســتم۷۲» به نقل داســتان رستم و نبرد او با 
ديوان و مراحلی که او برای غلبه بر آن ها طی کرده پرداخته شــده اســت. لذا اين درس مؤلفة روايات 
و داســتان را در پرورش تخّيل تحت پوشــش قرار می دهد. عالوه بر اين در بخش های مختلف داستان 
تقابل خير و شر ديده می شود. به عنوان نمونه آمده است: «... در خوان چهارم رستم با جادوگری روبه رو 
می شــود. جادوگر نخســت با قصد فريب و نيرنگ نزد رستم می آيد، اما پس از کمی گفت وگو، رستم به 
حيله گری او پی می برد و برای چيرگی او از خدا ياری می خواهد و سرانجام او را از پا درمی آورد.» و 
يا در جايی ديگر۷۳ آمده است «... پس در خان ششم رستم به کمک اوالد بر ارژنگ ديو چيره می شود و 
او را از پا درمی آورد.» در اين قسمت ها نيز قوة تخّيل از طريق تضادهای دوگانه انتزاعی داستان، مانند 
غلبه خير بر شــر، پرورش می يابد. به عالوه پيروزی رستم در هر يک از اين هفت مرحله سبب می شود 
مؤلفة امنيت ذهنی و روان شناختی از طريق اسطوره پردازی و قهرمان پروری و فرا رفتن از واقعيت، در 

پرورش تخّيل تحت پوشش قرار گيرد.

    تحليل محتوای کتاب فارسی ششم ابتدايی (بخوانيم)
همچنين تحليل محتوای کتاب فارســی (بنويسيم) پاية ششم ابتدايی نشان داد که اين کتاب بر فهم 
اسطوره ای بيشتر از فهم رمانتيک تأکيد دارد، بدين گونه که مؤلفه های بيشتری از فهم اسطوره ای همچون 
فانتزی (۱٠ مورد)، تفکر انتزاعی (۱٠ مورد)، داســتان (۷ مورد)، تصوير (۵ مورد)، اســتعاره (۴ مورد)، 
روايت (۳ مورد) و طنز (۲ مورد) در کتاب لحاظ گرديده است. اين در حالی است که از ميان مؤلفه های 
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مربوط به فهم رمانتيک، عقالنيت رمانتيک (۱۳ مورد) و اسطوره پردازی و قهرمان پروری (۳ مورد) مورد 
تأکيد قرار داشتند.

به عنوان نمونه در بخش بخوان و بينديش درس دوم۷۴ تحت عنوان «هدهد» به نقل داستانی از زبان 
پيرزن و هدهد پرداخته شــده اســت. هدهد، به عنوان يک شخصيت حيوانی نمايانگر دنيای طبيعی، به 
گفت وگوی انســانی به عنوان شــاخصی از دنيای فرهنگی می پردازد؛ بنابراين اين درس می تواند مؤلفة 

فانتزی را در پرورش تخّيل تحت پوشش قرار دهد.
در درس چهاردهم در بخش امال۷۵ در قالب تمرين، داســتان آرش کمانگير و مشــخص کردن مرز 
ايران به وسيلة او روايت شده است. ازآنجايی که آرش در ادبيات ما به عنوان يک اسطوره ايرانی مطرح 

است لذا مؤلفة اسطوره پردازی و فرارفتن از واقعيت در اين قسمت می تواند تحت پوشش قرار گيرد.
در بخش نگارش درس پانزدهم۷۶ از دانش آموز خواسته شده تا داستان درس را به گونه ديگری به 
پايان برساند. داستان با جملة «صدای نالة سپيدار به گوش شعله رسيد و ...» ناله سپيدار و گوش شعله 
در اين عبارت نشان از وجود مؤلفة فانتزی در تخّيل دارد. درعين حال به دليل همراهی دانش آموز با بيان 
عاطفی متن داستان مؤلفة عقالنيت رمانتيک نيز می تواند تحت پوشش قرار گيرد؛ زيرا دانش آموزان، از 
طريق نوعی يکی شدِن هيجانی، تالش می کنند تا به تخّيل و تصويرسازی داستان در ذهن خود بپردازند.

 جدول  1.     فراوانى مؤلفه هاى فهم اسطوره اى در كتاب هاى فارسى دورة ابتدايى                                                                                                                    

مؤلفه های فهم 
اسطوره ای

           کتاب

تضادهای 
دوگانه 
انتزاعی

تفکر فانتزی
انتزاعی

ريتم و استعاره
روايت

طنزتصويرداستان

111187668511319729فارسى اول تا ششم ابتدايى

 جدول  2.     فراوانى مؤلفه هاى فهم رمانتيك در كتاب هاى فارسى دورة ابتدايى                                                                                                                    

مؤلفه های فهم 
رمانتيک

           کتاب

نقل روايت گونة 
رخدادهای تاريخی

اسطوره پردازی و 
عقالنيت رمانتيکدانش انسانیقهرمان پروری

523154فارسى اول تا ششم ابتدايى
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    تحليل مصاحبه ها
در ايــن پژوهش عالوه بر تحليل محتوا از مصاحبه نيز برای جمع آوری داده ها اســتفاده گرديد که 

محور پرسش ها برای معلمان موارد ذيل را در برمی گيرد: 
۱. تعريف مفهوم تخّيل؛ 

۲. بيشترين تأکيد معلمان در آموزش ادبيات فارسی؛ 
۳. توجه به تخّيل در ادبيات فارسی؛ 

۴. مناسب بودن محتوای کتاب فارسی در پرورش تخّيل.

تحليل مصاحبه ها نشان داد که معلمان ابتدايی تعريف تقريبًا يکسانی از تخّيل دارند. از مجموع ۱۵ 
معلم، ۱۲ نفر تخّيل را به معنای خيال و خيال پردازی می دانستند. به طور نمونه يکی از معلمان بيان کرد: 
«تخّيل به معنای خيال، خيال پردازی کردن و تصور چيزی يا موقعيتی که می تواند وجود داشته باشد يا 
نباشد». معلم ديگری عنوان نمود که «تخّيل به معنای خيال کردن است، نوعی تصويرسازی از آرزوها و 

قراردادن خود در موقعيت های خيالی را تخّيل می گويند».

 جدول  3.     كدگذارى موضوعى در تعريف تخّيل                                                                                                                    

تخّيل

موضوعات كليدى در تعريف تخيّل

خيال پردازى

خالقيت

خيال و تفكر

در مورد آموزش ادبيات فارسی، معلمان به ترتيب، اشاره داشتند که بر روی اهداف درس (۶ نفر)، 
درست خواندن و درست نوشتن (۵ نفر)، فراگيری قواعد دستوری (۳ نفر) و درک و فهم (۱ نفر) تأکيد 
دارند. برای مثال يکی از معلمين عنوان نمود: «هر درســی برای خودش اهدافی دارد و برای ما صرفًا 
رسيدن به اهداف درس مهم است. در واقع شيوة ما همان چيزی است که در کالس های ضمن خدمت 

به ما ياد می دهند».
 معلم ديگری بيان نمود: «بيشتر روی خواندن بچه ها تأکيد می کنم و سعی می کنم از طريق تمرين و 

تکرار درست خواندن را ياد بگيرند».
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 جدول  4.     كدگذارى موضوعى محور آموزش ادبيات فارسى توسط معلمان                                                                                                                    

تأکيد معلمان در 
موضوعات کليدی در آموزش ادبيات فارسیآموزش ادبيات فارسی

آموزش دستور زبان به عنوان محور ارزشيابیدستور زبان

تمرين و تکرار برای بهبود مهارت خواندن، تمرين نگارش و مهارت خواندن و نوشتن
نوشتن به منظور بهبود انشانويسی، لغت نويسی

خوب خواندن و خوب بيان کردن، تأکيد بر درک و فهم درک مطلب
درست از طريق توضيح دادن مطالب، تأکيد بر مفهوم شعر

آموزش بر اساس اهداف از پيش تعيين برای هر درساهداف درس

در مورد تخّيل در ادبيات فارســی بيشــتر معلمان (۸ نفر) اعتقاد داشتند که تخّيل در ادبيات فارسی 
می تواند از طريق داستان موردتوجه قرار گيرد. ساير معلمان نيز به مواردی چون؛ نمايش، فانتزی و شعر 
اشــاره داشتند. يکی از معلمان اين گونه عنوان کرد: «از طريق داستان می شود با تخّيل روبه رو شد. مثًال 
درسی در کتاب هست تحت عنوان فداکاران. اين درس به دانش آموزان اين امکان را می دهد که خودشان 
را جای قهرمانان داستان تصور کنند و اينکه اگر جای آن ها بودند در آن موقعيت چه کاری می کردند».
معلم ديگری هم معتقد بود: «در بخش های انشانويسی و نوشتن داستان تخّيل می تواند پرورش پيدا 
کند. تمرين هايی در کتاب هست که دانش آموز بايد جمالت ناتمام را کامل کند و يا خودش را به جای 
شــخصيت ها در داســتانی قرار دهد و يا در بعضی درس ها داســتان هايی آورده شده که شخصيت های 
حيوانی با هم صحبت می کنند. اين هم نياز دارد تا دانش آموزان چيزهايی را تخّيل کنند. چراکه در عالم 

واقعيت صحبت کردن دو حيوان امکان پذير نيست».

 جدول  5.     كدگذارى موضوعى توجه به تخّيل در ادبيات فارسى                                                                                                                    

موضوعات کليدی در چگونگی توجه به تخّيل در ادبيات فارسیتخّيل و ادبيات فارسی

داستان سازی، نوشتن نامه، انشانويسی، نوشتن متن طنزآلود، نوشتن
نوشتن های خيالی، نوشتن های توصيفی

جان بخشی به اشيا، صحبت از زبان اشيافانتزی

نقاشی تخّيالت، تلفيق نقاشی و داستاننقاشی

آموختن تشبيهات، اسطوره پردازیشعر

اجرای نمايش در قالب شخصيت های داستاننمايش
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در مــورد آموزش تخّيــل در کالس درس همة معلمان به طور مشــترک در آموزش های خود برای 
پرورش تخّيل دانش آموزان، از عناصری چون؛ داســتان، تصوير، نمايش، فانتزی، شعر و تشبيهات بهره 
می گرفتند. به طور نمونه يکی از معلمان اين گونه عنوان کرد: «به طور مثال به بچه ها می گويم که انشــای 
خودتان را به صورت نقاشــی بکشــيد و يا متنی می دهم و می گويم برای آن تصوير بکشــيد. يا يک بار 
کلمه ای دادم و گفتم با هم خانواده های اين کلمه يک بند بنويسيد. البته بايد اين نکته را مدنظر قرار داد 
که همه بچه ها در يک سطح نيستند و يک شيوه برای همه جواب نمی دهد»؛ و يا معلم ديگری بيان نمود: 
«از بچه ها می خواهم داستان بنويسند. نوشتن داستان و داستان پردازی خيلی کمک می کند. يا از بچه ها 
می خواهم در مورد شــخصيت های داستان نمايش اجرا کنند. انجام نمايش نياز دارد تا آن ها خلق وخو 
و حتی ظاهر خود را مطابق با آن شــخصيت تصور کنند که همين مطلب می تواند خيلی تخّيل آنان را 
بپروراند. از آن ها می خواهم که ابتدا و انتهای داســتان ها را تغيير دهند و يا در مورد موضوعی نقاشــی 

بکشند».

جدول  6.     كدگذارى موضوعى آموزش تخّيل در كالس درس ادبيات فارسى توسط معلمان                                                                                                                    

تخّيل و آموزش ادبيات 
فارسی در کالس درس

موضوعات کليدی در چگونگی آموزش تخّيل در 
کالس درس ادبيات فارسی

اجرای نمايش در قالب شخصيت های داستان، اجرای درس نمايش
به صورت نمايش

تقويت قدرت نويسندگی، داستان نويسی، انشانويسینوشتن

ترسيم انشا به صورت نقاشی، ترسيم نقاشی برای متن نوشتاری و نقاشی
تمرين ها، نقاشی موضوعی، به تصوير کشيدن تخّيالت

صحبت کردن شخصيت های حيوانی، جاندار پنداریفانتزی

در رابطــه با مناســب بودن محتــوای کتاب برای پرورش تخّيــل، اکثر آن ها (۸ نفــر) محتوا را در 
حد مناســب ارزيابــی کردند و معتقد بودند کــه در متن ها، فعاليت ها و تمرينات پــرورش تخّيل ديده 
می شود. به طور نمونه يکی از معلمان بيان نمود: «کتاب ازاين جهت خوب است. تمرين هايی مثل نوشتن 
آرزوهای خيالی و يا اگر به جای فالن چيز بوديد چه می کرديد و يا در بعضی تمرين ها کلماتی را می دهند 

و دانش آموز بايد با آن ها متنی بنويسد. همه اين ها برای پرورش تخّيل کمک کننده است».
همچنيــن عــده ای ديگر از معلمان (۵ نفر) محتوا را در پرداختن بــه تخّيل در حد ضعيف و تعداد 

کم تری نيز در حد متوسط (۲ نفر) ارزيابی کردند.
يکــی از معلمــان اين گونه عنوان نمود: «در کتاب بنويســيم و در بعضی تمرين ها مثل «با چند کلمه 
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يک لطيفة خنده دار بگو» و يا در روان خوانی ها داستان هايی وجود دارند که، می توانند تخّيل را پرورش 
دهند، اما در کتاب بخوانيم خيلی کم است. درمجموع می توان گفت کتاب تا حدی به اين مطلب پرداخته 
است نه زياد. بهتر است بخش هايی مثل داستان گويی، گزارش نويسی و تصويرخوانی گسترش پيدا کند».
به عقيدة يکی ديگر از معلمان: «کتاب های فارســی مطلقًا بحث تخّيل ندارد. درس ها ادبيات خيلی 
ســنگين دارند و غرق در قواعد دستوری اند. فقط مقداری در کتاب بنويسيم تمرين هايی برای پرورش 
تخّيل ديده می شــود. مثًال در درس هفت خان رســتم بعد از بيان خان هفتم، می گويد خان هشتم را شما 
توصيف کنيد به نظر من بهتر اســت به دانش آموز گفته شــود حاال تو چهار خان يا چهار شــهر تخّيلی 
بنويس. اين کار باعث خواهد شد تا آن ها با کمک تخّيالت خود، آرزوهايشان را در اين غالب بگنجانند».

جدول  7.     كدگذارى مناسب بودن محتواى كتاب هاى درسى ادبيات فارسى در پرورش تخّيل                                                                                                                    

کتاب های درسی 
ادبيات فارسی 

دورة ابتدايی

نامناسب بودن محتوامناسب بودن محتوا

ارائة فرصت برای تکميل داستان

ارائة تصاوير خوب

زمينه ای برای اجرای نمايش

انشانويسی

متون داستانی

شخصيت پردازی

متون ابتدايی عاری از تخّيل

تمرکز اندک بر افزايش مهارت 
نوشتن، داستان گويی، تصويرخوانی، 

گزارش خوانی

متون ساده و پيش افتاده

محتوای عاری از متن های طنزآلود 
و نوشتن های خيالی

عدم توجه به تخّيل

بحث و نتيجه گيرى
يافته های حاصل از اين پژوهش نشــان داد که از ميان دو مؤلفة فهم اسطوره ای و فهم 
رمانتيک تأکيد کتاب های فارسی ابتدايی عمدتًا بر فهم اسطوره ای است و به فهم رمانتيک 
به مراتب کمتر پرداخته شــده است. بنا بر چارچوب نظری اين پژوهش، فهم اسطوره ای و 
فهم رمانتيک به ترتيب به عنوان دومين و سومين مرحله از مراحل رشد ذهنی است که فهم 
اسطوره ای مربوط به سنين ۲ تا ۸ سالگی و مربوط به دورة پيش از سوادآموزی است و فهم 
رمانتيک متعلق به سنين حدود هشت تا پانزده سالگی و محصول کاربرد زبان مکتوب است، 
عنوان نمود. با توجه به سن آموزش ابتدايی در ايران که از ۷ تا ۱۲ سال می باشد و همچنين 
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تطبيق آن با مراحل رشد ذهنی ايگان، مشخص می گردد که از لحاظ رشد ذهنی، دانش آموزان 
ابتدايی در مرحلة فهم رمانتيک قرار دارند، درحالی که کتاب های درسی فارسی ابتدايی بيشتر 
بر عناصر فهم اســطوره ای که مرحله ای پايين تر از فهم رمانتيک است تأکيد دارند. هرچند 
ايگان (۱۹۹۷) عنوان نموده است، هنگامی کودک وارد مرحله ای از رشد ذهنی می شود که 
می توان فهم رمانتيک را از او انتظار داشت؛ اما آن به اين معنا نيست که فهم اسطوره ای را 
بايد به عنوان مرحله ای پايين تر از رشــد ذهن کنار گذاشت. فهم اسطوره ای و فهم رمانتيک 
به عنوان شکل هايی از تخّيل به شکلی موازی با يکديگر می توانند در عرصه آموزش وپرورش 

تخّيل کودکان مورداستفاده قرار گيرد.
به هرحال در تبيين يافتة مذکور، يعنی عدم توجه کافی محتوای کتاب های درسی به فهم 
رمانتيک، می توان فقدان يا سهم اندک آن را به توجه ناکافی اهداف آموزشی و درسی ادبيات 
و زبان فارســی به مهارت نوشتن در قالب داستان نويسی، گزارش نويسی، نگارش توصيفی 
و... نسبت داد. فهم رمانتيک طبق نظرية ايگان در گذر تاريخی با ثبت نوشته های انسان کليد 
خورده است. به طوری که می توان نقطه شروع آن را سوادآموزی و کسب مهارت نوشتن يعنی 
تبديل واقعيات به مفاهيمی انتزاعی تصور نمود. بر اساس يافته های پژوهش حاضر، معلمان 
در نقدشان به محتوای دروس فارسی اشاره داشته اند که، کتاب های فارسی بايد بر مهارت 

نويسندگی، داستان نويسی و انشانويسی تمرکز بيشتری داشته باشند.
ازاين رو به نظر می رســد در توجه به پرورش و به کارگيری تخّيل در دانش آموزان دورة 
ابتدايی از رهگذر برنامة درســی ادبيات فارســی، دو عنصر مهــم آموزش يعنی کتاب های 
درســی و معلم بايد به شــکلی هدفمندتر وارد عمل شــوند و اين امر نيز نيازمند بازنگری 
جدی در اهداف و اولويت های آموزشــی است. بر اساس آنچه از آموزش وپرورش تخّيل 
در چارچوب نظرية ايگان برمی آيد، مانند هر مقوله روان شناختی تخّيل نيز از پيوند شناخت 
و هيجان مستثنا نيست. نظام معنا بخشی ما به دنيا و تجارب روزمره عالوه بر برخورداری 
از شناخت و استدالل از عواطف ما همواره بهره می برد. لذا تخّيل به مثابه ظرفيتی مشتمل بر 
دو عنصر فوق هنگامی می تواند بروز يابد که در کنار رشد ظرفيت های شناختی، هيجان ها و 
عواطف نيز محور هدف گزينی های آموزشی و درسی قرار گيرند. نگاهی به مؤلفه های تخّيل 
(فهم اسطوره ای و فهم رمانتيک) و خرده مؤلفه های آن ها نشان می دهد که ادبيات فارسی بستر 
مناسبی برای لحاظ نمودن عناصر تخّيل است. ازاين رو، کتاب های درسی و معلمين با تأکيد 
بر داستان نويسی، طنزپردازی، استفاده از استعاره ها، بيان روايات تاريخی و داستان ها در قالب 
تصاوير، دستيابی و گسترش مفهوم سازی انتزاعی از رهگذر داستان گويی، خلق شخصيت های 
حيوانی و تدوين نمايشنامه جهت روايت تجارب انسانی، اسطوره پردازی و همزادپنداری 
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با قهرمانان داســتان ها و روايت ها، به تصوير کشيدن فرايند کسب دستاوردهای انسانی در 
طول تاريخ می توانند در جهت پرورش و فعال سازی تخّيل دانش آموزان گام بردارند. برای 
مثال در محتوای کتاب های درســی و فعاليت های کالسی می توان از دانش آموزان خواست 
با انتخاب اســطوره ای تاريخی در قالب بيان نوشــتاری و تصويری نوعی همزادپنداری با 
اســطوره موردنظر را تجربه کنند و تصورات خود را از اســطوره و روايت منتســب به آن 
تنظيم و تصويرســازی نمايند. در اين فرايند دانش آموز ترغيب می شود تا هر چه بيشتر از 
زبان استعاره برای شخصيت پردازی اسطوره و نقل روايت استفاده نمايد. همچنين واداشتن 
دانش آموزان به انجام مسابقات طنزنويسی در قالب روزنامه ديواری می تواند استعاره گويی 
و نمادســازی های زبانی برخاسته از تخّيالت و تصورات بی همتا را در آن ها موجب شود؛ 
البته اين مهم زمانی ميسر می گردد که آموزش ادبيات فارسی زير نظر معلمين و مربيان آگاه به 

فنون پرورش تخّيل و کاربست آن هدايت و مديريت گردد.
ازآنجاکه ادبيات فارســی از ظرفيت داستان پردازی مناســبی برخوردار است و حاوی 
قصص و روايات انســانی اســت که گاهی از زبان شــخصيت های حيوانی نقل می گردد، 
همانند آنچه در کليله ودمنه مشــاهده می شــود، می توان از اين فرصت برای فعال ســاختن 
تخّيل دانش آموزان استفاده نمود. برای مثال درگير ساختن دانش آموزان در خلق نمايشنامه ها 
که راوی آن حيوانات هســتند چه به صورت عروســک گردانی و يا اجرای نمايش توســط 
خود دانش آموزان در قالب شــخصيت های حيوانــی، آن ها را به خلق تصورات و ادراکات 
منحصربه فردی از روايات و داستان ها هدايت می کند تا به جای مطالعه صرف داستان ها و 
موضوعات درسی آن را در قالب ديگری بر اساس تصورات خود بازتوليد نمايند. درمجموع 
به نظر می رسد تأکيد بر ۱. هيجانات و عواطف، ۲. توليدات زبانی و گفتاری (داستان سازی، 
نمايشنامه نويسی، اســطوره پردازی) و ۳. تصويرســازی و تصويرپردازی روايات انسانی، 
می تواند امکان بروز تخّيل را فراهم نمايد و زمينه ساز شکل گيری و رشد مفهوم سازی و تفکر 

انتزاعی نيز گردد.
همان طور که پيش تر اشــاره شد، اين نگاه متفاوت در آموزش حوزه های درسی به طور 
عام و ادبيات فارسی به طور خاص زمانی محقق می شود که تحولی جدی در برنامه ريزی های 
درسی اتفاق افتد. اگرچه در سطح کالن و در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، در فصل 
ششــم، يکی از اهداف نظام آموزشی را «تربيت پرورش يافتگانی می داند که با قدرشناسی 
و درک زيباشناســانة آفرينش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشری، درک مفاهيم فرهنگی و 
ميان فرهنگی و بهره گيری از قدرت تخّيل، توانمندی های الزم در خلق آثار فرهنگی و هنری 
را به دســت آورند و برای حفظ و تعالی ميراث فرهنگی، تمدنی و هنری در ســطح ملی و 
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جهانی بر اســاس نظام معيار اسالمی می کوشــند» و همين طور در سطح کتاب های درسی، 
در قالب توصيه های ابتدای کتاب، از معلم خواســته شده تا دانش آموز را به سمت تفکر و 
خالقيت سوق دهد تا راه برای انديشه های جديد باز شود و دانش آموز بتواند به شيوه های 
ابداعی و خالق بينديشــد، اما هنگامی که در ارزشيابی ها صرفًا مباحثی مشخص و از پيش 
تعيين شده همچون قواعد دستور زبان و درست خواندن و درست نوشتن سنجيده می شود، 
نمی توان از معلمان انتظار داشت فعاليت های خود را در چارچوبی فراتر از اهداف تعيين شده، 
سازمان دهی کنند. تا جايی که در مصاحبه ها معلمان اذعان کردند که برای آن ها دست يابی به 

اهداف تعيين شده از سوی سطوح باالی نظام آموزشی در اولويت باالتری است.
همچنين نتايج حاصل از تحليل مصاحبه های معلمان بيانگر اين مطلب بود که اگرچه 
معلمان در تدريس خود بر مؤلفه هايی از فهم اسطوره ای و فهم رمانتيک تأکيد داشتند، اما اين 
تأکيد به منظور پروراندن تخّيل نبوده است. به عبارت ديگر، آن ها با وجود اظهاراتی که حاکی 
از پذيرفتن اين مطلب است که تخّيل از ارزش تربيتی بااليی برخوردار است و به تفکر و 
خالقيت دانش آموز کمک می کند، همواره با شيوه های قالبی و روش های تدريس کليشه ای 
زمينه را برای فقط حفظ اطالعات درسی فراهم می کنند. اين نکته را نيز بايد مطرح کرد که 
در بعضی موارد فعاليت های تدريس معلمان ممکن است منجر به پرورش تخّيل دانش آموز 
شود اما آنچه اهميت دارد اين است که اين فعاليت ها الزامًا با قصد و انگيزة پرورش تخّيل به 
کار بسته نمی شوند لذا بايد گفت که پرورش تخّيل در فرآيند تدريس معلمان بيشتر در قالب 

برنامة درسی پنهان جريان دارد تا يک برنامة درسی قصدشده و برنامه ريزی شده.
آموزش مناســب، آن است که اهداف آموزشــی موردنظر نوع محتوای آن را مشخص 
ســازد. در اين صورت الزم اســت محتوا حتی االمکان مرتبط با مجموعه ای از هدف های 
موردنظر در برنامه باشد. به عنوان مثال همان گونه که در انتخاب هدف ها، توجه به حيطه های 
مختلف ضرورت دارد، محتوا نيز، به عنوان وســيله ای در تحقق بخشــيدن به هدف ها، بايد 
جنبه های مختلف حيطة شناختی، حيطه عاطفی و در صورت امکان حيطه روانی - حرکتـی 
را مدنظر قرار دهـد. همچنين محتـوای مناسب تـر آن است که در پرداختـن به هدف های هر 

حيـطه، حتی االمکان به هدف های طبقات باالتر نيز توجه داشته باشد.
در حال حاضر در جامعة ما اکثر کتاب های درســی تأليفی و اغلب خواندنی های آزاد 
علمی، در نحوة ارائه و سازمان دهی محتوا، توجه خود را به دانش افزايی محدود ساخته اند. 
به گونه ای که شکوهی (۱۳۸۲) در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که بيشتر اهداف 
کتاب فارسی دوم دبستان به سطح دانش و فهميدن اختصاص دارد. همچنين بابايی (۱۳۹٠) 
در پژوهش خود اشاره می کند که اهداف کتاب های بخوانيم پايه های سوم، چهارم و پنجم 
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ابتدايی بيشتر بر سطح درک و فهم حيطة شناختی متمرکز است. لذا بايد اشاره نمود که چنين 
محتوايی معموًال نمی تواند در پــرورش مهارت های ذهنی همچون کاربرد، تجزيه وتحليل 
و يا در رشــد ابتکار عمل و خالقيت و تفکر انتقــادی يادگيرندگان و مخاطبين کتاب تأثير 
چندانی داشته باشد. شايد بتوان ميان سطوح حيطة شناختی بلوم و تخّيل، اين گونه اشاره کرد 
که دانش آموز برای رســيدن به مراحل باالتر سطوح شناختی بلوم، مانند ترکيب و ارزيابی، 
نيازمند به کارگيری تخّيل است تا بتواند در اين سطوح دانش خود را موردبررسی قرار دهد. 
به عنوان مثال در سطح ترکيب بايد عناصر و اجزا، برای ايجاد يک کل به طريقی که به طرح يا 
ساختی که پيش تر به اين شکل وجود نداشته بيانجامد. همچون توليد يک اثر بی همتا، ساخت 

شعر، تهية يک طرح يا مجموعه اقدامات پيشنهادی و توليد مجموعه ای از روابط انتزاعی.
در اين ميان ضعف آموزش های ضمن خدمت نيز قابل توجه است. يکی از معلمان در 
مصاحبه بيان داشــت که معلمان صرفًا از شيوه هايی در تدريس و آموزش استفاده می کنند 
که در کالس های ضمن خدمت به آن ها آموزش داده می شــود. لذا با توجه به نقش کليدی 
آموزش هــای ضمن خدمت، می توان از آن ها در جهت توانمند ســاختن معلمان در زمينه 
پرورش تخّيل بهره برد که از آن جمله است توجيه کردن معلمان نسبت به نياتی که مؤلفان 
کتاب های درسی در تدوين هر درس دنبال می کنند؛ تا از اين طريق شاهد هماهنگی هرچه 

بيشتر معلمان با کتاب های درسی باشيم.
ازآنجا که نظام آموزش وپرورش ايران يک نظام متمرکز، ازنظر مواد و برنامة درسی است، 
توجه به انتخاب مواد درسی و شيوة تدريس مناسب از اهميت بااليی برخوردار است. گام های 
ناهماهنگ و پراکنده ای که در کتاب های درسی برای پرورش تخّيل يافت می شود، ضرورت 
آموزش وپرورش تخّيل را به شکلی سازمان يافته، مدّون و هدفمند به دست اندرکاران آموزشی 
و معلمان يادآور می شود. لذا توصيه می شود مؤلفان کتاب های درسی همگام با رشد ذهنی 
دانش آموزان به گنجاندن محتوای مناسب اقدام نمايند تا در اين راستا از ظرفيت های ذهنی 
دانش آموزان حداکثر استفاده به عمل آيد. نداشتن درک درست و تعريفی دقيق از مفهوم تخّيل 
در نــزد معلمان- نبود آموزش هايی کارآمد برای معلمان در چگونگی پرورش تخّيل- عدم 
هماهنگی ميان اهداف برنامة درسی با شيوه های تدريس معلمين و نيز آشنا نبودن معلمان با 
شيوه های تدريسی که می تواند در پرورش تخّيل مؤثر باشد ازجمله داليل بی توجهی به مقولة 
پرورش تخّيل در نظام آموزشی است. ازاين رو پيشنهاد می شود سياست گذاران و برنامه ريزان 
آموزشی و درســی در راستای روان شناسی رشد کودک در اولويت های آموزشی دوره های 
ضمن خدمت معلمان بازبينی نمايند تا از رهگذر آن چگونگی آموزش وپرورش امکانات 

رشدی دانش آموزان برای معلمان با راه اندازی کارگاه های آموزشی روشن گردد.



نقش تخّيل در آموزش ادبيات فارسى بر اساس مؤلفه هاى فهم اسطوره اى و رمانتيك نظرية ايگان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

97
 ë شمارة٥٨
 ë سال پانزدهم
ë تابستان ١٣٩٥

منابع .............................................................................................
  انصاری، ســعيد. (۱۳۹۲). بررســی ميزان تأکيد کتب درســی پايه دوم ابتدايی بر مفهوم تخّيل در ســال تحصيلی ۹۲-۱۳۹۱ (پايان نامه 

کارشناسی ارشد). دانشگاه بوعلی همدان، همدان.
  بابايی، الهه. (۱۳۹٠). بررسی ميزان پوشش کتاب بخوانيم پايه های سوم، چهارم و پنجم ابتدايی از سطوح رفتاری در حيطه های شناختی، 

عاطفی و روانی-حرکتی (پايان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران
  جهانديده، سينا. (۱۳۸۷). ساختار و ساخت آفرينی تخّيل. ادب پژوهی، ۴، ۱۶۵-۱۴۱.

  دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درســی. (۱۳۹٠). محتوای آموزش غيرحضوری معلمان در راســتای همسوسازی با برنامة درسی ملی. 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.

  رضايی، منيره. (۱۳۸۳). نقد و بررسی زيباشناسی هری برودی و کاربرد آن در تعليم وتربيت با تأکيد بر فرايند ياددهی و يادگيری (پايان 
نامه دکترا). دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  شکوهی، راحله. (۱۳۸۲). تحليل محتوای کتاب فارسی جديد دوم دبستان بر مبنی طبقه بندی اهداف آموزشی در حيطة شناختی بلوم و 
همکاران (پايان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تربيت معلم، تهران

  فليک، اووه. (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقيق کيفی (ترجمه هادی جليلی). تهران: نشر نی. (اثر اصلی در سال ۲٠٠۶ چاپ شده است).
  قادری، حاتم. بستانی، احمد. (۱۳۸۶). مقام تخّيل در فلسفه سياسی اسالمی-ايرانی، مورد فارابی. پژوهشنامه علوم سياسی، ۳، ۱۱۸-۹۱.

  کريپندورف، کلوس. (۱۳۸۳). تحليل محتوای مبانی روش شناســی (ترجمه هوشــنگ نايبی). تهران: نشر نی. (اثر اصلی در سال ۱۹۸۹ 
چاپ شده است).

  مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۹). بازشناسی مفهوم و جايگاه تخّيل در برنامة درسی و آموزشی با تأکيد بر دورة ابتدايی. مطالعات تربيتی 
و روان شناسی، ۱، ۵-۲٠.

  ميلر، جی پی. (۱۳۷۹). نظريه های برنامة درســی (ترجمه محمود مهرمحمدی). تهران: ســمت. (اثر اصلی در ســال ۱۹۸۵ چاپ شده 
است).

  نصرتی، زيبا. (۱۳۹۱). تخّيل و واقعيت در ادبيات کودک (پايان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اراک، اراک

 Beetlestone, F. (1998). Creative children, imaginative teaching. Buckingham: open University press.
 Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (1998). Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon.
 Egan, K. (1997). The educated mind. How cognitive tools shape our understanding. Chicago & London: 

University of Chicago Press.
 Egan, K. (2005). An imagination approach to teaching. San Francisco: Jossey- Bass.
 Egan, K. (2010). Learning in Depth: A simple innovation that can transform schooling. Chicago:University of 

Chicago Press.
 Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis. London: Routledge.
 Mehrmohammadi, M. & Hosseinikhah, A. (2011). A comparative analysis of Ghazali and Egan’s views on 

Imagination and Education: the Mythic Understanding and Children Learning. The International Journal of 
Humanities, 18(2), 19-3.

 Merriam, S.B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-
Bass.

 Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research. San Francisco: Jossey-Bass.
 Policastro, E., & Gardner, H. (1996). From case studies to robust generalizations: An approach to the study of 

creativity. In R. Sternberg (Eds.), Handbook of Creativity (pp.213-225), Cambridge University Press.
 Ren, F; Li, X; Zhang, H. & Wang, L. (2012). Progression of Chinese Students' Creative Imagination from 

Elementary through High School. International Journal of Science Education, 34(13), 204-205.
 Van Alphen, P. (2011). Imagination as a transformative tool in primary school education. RoSE- Research on 

Steiner Education, 2(2), 16-34.
 Young, J.J. & Annisette, M. (2009). Cultivating imagination: Ethics, education and literature. Critical 

Perspectives on Accounting, 20, 93-109.



نقش تخّيل در آموزش ادبيات فارسى بر اساس مؤلفه هاى فهم اسطوره اى و رمانتيك نظرية ايگان

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

98
ë شمارة ٥٨ 

ë سال پانزدهم 
ë تابستان ١٣٩٥

پى نوشت ها .....................................................................................
1. Sharon
2. Supposing
3. Postulating
4. Assuming
5. Egan
6. Van Alphen
7. Imagination-based motivation
8. Somatic Understanding
9. Mythic Understanding
10. Romantic Understanding
11. Philosophic Understanding
12. Ironic Understanding
13. Beredy
14. Miller
15. Policastro & Gardner
16. Young & Annisette
17. Ren, Li, Zhang & Wang
18. Beetlestone
19. Deductive content analysis
20. Daniels
21. Bogdan & Biklen
22. Fields
23. Merriam
24. Purposeful random sampling
25. Semi-structured
26. Glaser & Strauss
27. Ezzy
28. Thematic content analysis
29. Preexisting theory
30. Probing questions
31. Thinking in terms of binary opposites
32. Fantasy
33. Metaphor
34. Abstract thinking
35. Rhythm and Narrative
36. Images
37. Stories
38. Humor

39. Humanized knowledge
40. Romantic rationality
41. Thematic coding
42. Data triangulation

۴۳. فارسی اول ابتدايی ص ۳
۴۴. فارسی اول ابتدايی ص ۶٠
۴۵. فارسی اول ابتدايی ص ۹۸

۴۶. فارسی مهارت های نوشتن اول ابتدايی ص ۱۲۷
۴۷. فارسی مهارت های نوشتن اول ابتدايی ص ۱۳۴

۴۸. فارسی مهارت های نوشتاری دوم ابتدايی ص ۲۲
۴۹. فارسی مهارت های نوشتاری دوم ابتدايی ص ۳۳
۵٠. فارسی مهارت های نوشتاری دوم ابتدايی ص ۳۹

۵۱. فارسی مهارت های نوشتاری دوم ابتدايی ص ۷۷. شماره ۴
۵۲. فارسی دوم ابتدايی ص ۹
۵۳. فارسی دوم ابتدايی ص ۹

۵۴. فارسی دوم ابتدايی ص ۳۲
۵۵. فارسی دوم ابتدايی ص ۶۸
۵۶. فارسی سوم ابتدايی ص ۲۲
۵۷. فارسی سوم ابتدايی ص ۲۳
۵۸. فارسی سوم ابتدايی ص ۶۱
۵۹. فارسی سوم ابتدايی ص ۲۱
۶٠. فارسی سوم ابتدايی ص ۳۲

۶۱. فارسی سوم ابتدايی ص ۳۶. شماره ۲
۶۲. فارسی بخوانيم چهارم ابتدايی ص ۳
۶۳. فارسی بخوانيم چهارم ابتدايی ص ۸

۶۴. فارسی بخوانيم چهارم ابتدايی ص ۳۷
۶۵. فارسی بنويسيم چهارم ابتدايی ص ۲۲
۶۶. فارسی بنويسيم چهارم ابتدايی ص ۴۱

۶۷. فارسی بخوانيم پنجم ابتدايی ص ۸
۶۸. فارسی بخوانيم پنجم ابتدايی ص ۱۳٠
۶۹. فارسی بخوانيم پنجم ابتدايی ص ۱۴٠
۷٠. فارسی بنويسيم پنجم ابتدايی ص ۲۸
۷۱. فارسی بنويسيم پنجم ابتدايی ص ۲۹

۷۲. فارسی ششم ابتدايی ص ۲۷
۷۳. فارسی ششم ابتدايی ص ۲۹

۷۴. فارسی مهارت های نوشتاری ششم ابتدايی ص ۱۹
۷۵. فارسی مهارت های نوشتاری ششم ابتدايی ص ۷۸
۷۶. فارسی مهارت های نوشتاری ششم ابتدايی ص ۸۴


