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 26/6/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 23/9/1396تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکيده
 بودنت، زبان مادری، يک يا چندزبانهملیّ :بندی کرد ههای مختلفی طبق توان از جنبه را میآموزان  فارسی

کدام آموزی هر برنامة فارسی .شوندمی تقسیم بزرگسالنوجوان و  کودک، گروه سهکه به  و از جنبة سنی

آموزان  در نوشتار حاضر فارسی های ديگر دارد. هايی با گروه ها و تفاوت مشابهت ها از اين گروه

و نوجوان کودک  ادبیّات اند. شده  تقسیمو نوجوان  کودک. 2ل و بزرگسا .1زبان به دو دستة  فارسیغیر

به دنبال پاسخ  نخستدر بخش پژوهش حاضر  اامّ ،شود ای مخاطب کودک و نوجوان تولید میدر اصل بر

بان برای آموزش ز یمناسب آموزشی مادّة ،کودک و نوجوان فارسی ادبیّاتاين پرسش است که آيا به 

هايی برای پاسخ به اين  ؟ و پس از بیان استداللست يا نههم ا زبان رفارسیفارسی به بزرگساالن غی

ان فارسی برای چه گروهی کودک و نوجو ادبیّاتاز  هايی گونهچه  تبیین کند در پی آن است که ،پرسش

روشی استداللی است و  ،روش پژوهش حاضر مناسب است. زبان فارسی   آموزان بزرگسال غیر از فارسی

زيرا نگارنده  ؛های پژوهش استفاده شود است از استدالل استقرايی برای پاسخ به پرسشتالش شده 

اساس پیشینة پژوهش، پژوهش نیافت. بر چارچوب نظری عنواناز آن بهای برای استفاده  نظريه و فرضیه

شود  ر پژوهش حاضر اثبات میهای پژوهش با روش استداللی جنبة نوآورانه دارد. د دادن به پرسشپاسخ

ة مناسبی برای آموزش زبان فارسی به اساس مبانی آموزشی و ادبی، داستان کودک مادّکه بر

 زبان بزرگسال است. آموزان غیرفارسی فارسی
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 مقدمه. 1

بندی  طبقه کرد؛ بندی قهطب توان می مختلفی های هجنب از را زبان فارسیغیر آموزان فارسی

 ، نوجوانگروه اصلی کودک سهآنان به  ،لحاظازاين موردنظر در نوشتار حاضر سنی است.

 هایهای مختلف علوم انسانی تعريفمفاهیم در شاخه اين شوند.تقسیم می و بزرگسال

 شناسی رشدکه در رواناست  همان در نوشتار حاضر هامختلفی دارند. تعريف اين دوره

 11سالگی، نوجوانی از 11کودکی به دورة تولد تا  رود ومیکاربه زششناسی آموو روان

و  1/396: 1385برک، )شود میسالگی اطالق  65تا  18سالگی و بزرگسالی از 18تا 

سالگی ذکر شده 12در برخی منابع هم مرز نوجوانی  .(271و  213و  87:  1383زندن، وندر

 «کودک ادبیّات» ترکیبدر زبان فارسی معموالً دو  . (105:  2013ان، همکار)فاسلیز و است 

در نوشتار حاضر  .روندمیکارتسامحاً به جای يکديگر به «کودک و نوجوان ادبیّات»و 

کردن برخی ، با لحاظکودک و نوجوان زبان فارسی ادبیّاتداليلی اقامه خواهد شد که 

 زبان فارسی   آموزان غیر رنامة آموزش زبان فارسی به فارسیبرای بای مناسب  مادّهشرايط، 

بزرگسال است. قبل از پرداختن به مطالب اصلی، ضروری است چهار بحث مقدماتی ذکر 

 د:شو

به  ،زبان از محدودة پژوهش فارسیآموزان کودک و نوجوان غیر کردن فارسیخارج. 1

کودک و نوجوان در آموزش  ادبیّاتقصد تحديد بحث انجام گرفته است. بررسی نقش 

های ديگری  تواند موضوع پژوهش يا پژوهش آموزان می فارسی زبان فارسی به اين گروه از

دورة  اهمیّتی دارند. های مهمّ تفاوت ی دو دورة کودکی و نوجوانی همحتّ ،گیردقرار 

بردن کارهب .1در دو جنبة  ،و تفاوت آن با دورة کودکی نوجوانی در زمینة رشد زبانی

ران، همکا)فاسلیز و ايجاد رابطه به قصد مراوده و ارتباط است  .2الگوهای گفتار شخصی و 

مرز نوجوانی مرزی است که توانايی ، در زمینة رشد شناختی ،اينبرعالوه .(105:  2013

آيد و توانايی  میوجودحال و آينده در انسان بهشدن و فهم زمان گذشته و مواجه

های دوران  از ويژگی و اين شرايط، دشو مفاهیم انتزاعی ممکن می بهانديشیدن 

ها واجد  گروه سنی نوجوان از برخی جنبه ،ينبنابرا؛ (همانهست ) نیزبزرگسالی 

پژوهش حاضر  برخی از مباحث ،يی با بزرگساالن است و به همین دلیلها شباهت

اين موضوع  گان،ا نگارندامّ ،هست نیززبان  فارسیآموزان نوجوان غیر عمیم به فارسیت قابل

هايی که به  ، به دلیل تفاوتدو گروه کودک و بزرگسال ادغامکه  اندرا بديهی فرض کرده

تنها  که نه معتقدندنماياند و  به دور از اصول تحقیق می ، پژوهش حاضر راآن اشاره شد
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های  هدربارة جنببلکه فحص و بحث  ،زمان کودک و بزرگسال در اين پژوهشبررسی هم

زبان ساکن  فارسیمهاجران غیر آموزی کودکان، برای مثال در دو حوزة مختلف فارسی

لحاظ زبان نیز، هم به نان مناطق دوزبانة کشورهای فارسیزبان و ساک کشورهای فارسی

 ب يکسان نیست.نظری و هم از جنبة روش از جمیع جوان

آموز در داخل و  شود که زبان هايی اطالق می تبه مجموع فعالیّآموزی  مة زبان. برنا2

دهد  آموزگاران انجام می کهای خاص به کم رون از محل آموزش برای اجرای هدفبی

توان  می آموزی زبان برنامة از هم ديگری های تعريف .(15: 1394ران، همکا)نیساری و 

ه جملبر اين است که آموزش هر زبانی، ازها  يفا تأکید بسیاری از تعرامّ  داد، دست به

هايی که  استداللشدنی است. بنا به  ل و بیرون از محل آموزش انجامدر داخنیز فارسی 

موزی آ برنامة فارسی از بخش آن در وجوانن و کودک ادبیّات اصلی حضور ،آمد خواهد پی در

عنوان پژوهش نبايد  ،بنابراين ؛بیرون از محل آموزش است است که بیشتر مربوط به

وزی کند که در محل آموزش آم ف آن بخش از برنامة زبانفقط معطوذهن مخاطب را 

 شود. اجرا می

: 1394و اکبری شلدره،  170ـ80: 1394ران، همکانیساری و )های نظری  ب. هم در کتا3

آموزی به  های زبان مهارت ،(ixـ  iv: 2003)فیلیپس، های آموزشی  هم در کتاب و( 224ـ 223

. مهارت نوشتن در اند  ندن و نوشتن تقسیم شده، خوا گفتندادن، سخنچهار گروه گوش

  ها،در میان اين مهارت .(89: همان)برخی منابع آموزشی با ساختار تلفیق شده است 

 ت داردلويّاو ،خواهند زبان دوم بیاموزنداندن برای بسیاری از کسانی که میمهارت خو

 ،آموزی آموزان، مقدمة زبان اناز زب ای برای گروه عمده .(273:  2002  )ريچاردز و رنانديا،

های ساده به زبان دوم است. در  بای زبان دوم و مهارت خواندن متنآشنايی با الف

گرفته است. گرچه ت بحث و تحلیل قراردر اولويّ ،پژوهش حاضر نیز همین مهارت

کدام ضعف و ت در هرنیستند و ضعف و قوّ ل مجزای بالمآآموز زبانی چهارگانه ها مهارت

ريزی مجزا نیاز دارد.  هر مهارت به برنامه تقويّتيجاد و در ديگری را به دنبال دارد، ات قوّ

های ست که پايه و ماية يادگیری مهارتيادگیری واژگان ا ،آموزی عنصر محوری زبان نیز

آموزی بر ت واژهگرايش پژوهش حاضر هم اولويّ .(255  :همان)آموزی است چهارگانة زبان

تبع واژگان و به تقويّتکودک و نوجوان در  ادبیّاتن است و اثری که آموزش دستور زبا

 در مهارت خواندن دارد. ،آن

ايی است که به پنج دسته تقسیم همهارتخود شامل خرده ،. مهارت خواندن4
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تحلیل  .4تحلیل آوايی؛  .3ای واحدهای زبانی؛ تحلیل سازه .2نمادخوانی؛   .1د: شونمی

: 1394ری شلدره، )اکبتحلیل معنايی در سطح جمله و بند  .5و  معنايی در سطح واژه

آموز بزرگسال و کودک قائل  توان بین زباننیز می هايی در اين خصوصتفاوت .(290ـ289

تفاوت  ها مهارت شدن به نوع ديگری از خردهم قائلشد که هم موضوع بحث نیست و ه

ر تدقیق حوزة ار حاضر به منظوکند. در نوشت پژوهش ايجاد نمی ی در مباحثمعنادار

در  «نمادخوانی»يعنی  ،مهارت نخست شده، خردهی ذکرها مهارت از میان خرده ،تحلیل

ها،  خواندن درست حروف و تشخیص نشانه نمادخوانی به ؛نیستت بحث و تحلیل اولويّ

خوانی اطالق  خوانی به کلمه ء از سطح حرفب و ارتقاهای ساده و مرکّ هجاها و کلمه

آموز  بزرگساالن فارسی از گروهی به موزآ فارسی بزرگسال حاضر پژوهش در (.)همانشود  می

 مهارتدارد و قصد  است مهارت نمادخوانی را طی کرده شود که خرده محدود می

اکبری شلدره  برای  ،اينبر. افزونکند تقويّت مهارت بعدی را در چهار خردهخود خواندن 

اندن خو. 3خواندن تحلیلی؛ . 2خواندن دقیق؛  .1ست: چهار گونه قائل شده ا ،خواندن

التذاذی و های  اساس هم گونه . بر اين(290: 1394) ای خواندن حاشیه .4التذاذی و 

های اخیر،  برخی از پژوهش. در تری به پژوهش حاضر دارندای ارتباط بیش حاشیه

 ،از سويی ديگر (ش حاضرپژوه کودک در ادبیّات)آموز از سويی و متن  خوانندة متن يا زبان

بودن  از چنداليه پژوهش هر تعريف هالبتّ ؛اندشده معرفی اليهچند يا چندبعدی هايی پديده

به دلیل همین  ،موزش زبانکودک در آ ادبیّاتبا پژوهش ديگر تفاوت دارد و کاربست 

 .(2: 2013)بلَند و لوتگه، ر توصیف شده است بودن مؤثّاليهچند

کودکان کودک را در آموزش زبان انگلیسی به  ادبیّاتاثر  (2010) ابوراس و هولزمان 

کودک  ادبیّاتدر نتايج اين پژوهش به کاربردن  ؛اند  زبان بررسی کرده نوآموز عرب

ی شواهد (2014)ن چِ ،در پژوهشی ديگر راهبردی مؤثر و برانگیزاننده توصیف شده است.

داستان کودک در آموزش زبان انگلیسی به بردن کاربه کهاين   مبنی بر است ارائه کرده 

 ،دادن داستان صوتیگوش ،آموز زبانی انتخاب داستان به میل ها کودکان تايوانی با روش

موجب  ،نامه از روی داستان ه و اجرای نمايشو تهیّ مطالعة مستقل ،مطالعة مشترک

مهارت  اين تقويّتگفتن و ی خواندن و آشنايی با الگوهای سخنها مهارت تقويّت

 شود. می 

کودک را به برنامة  ادبیّاتن کردوارد ،و آماری یدر پژوهشی کمّ (1995)ر و ماير مال

 هاو نوجوانانی که زبان دوم آن انی آموزش زبان انگلیسی به کودکها آموزی در کالس زبان
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در  کودک ادبیّات کاربرد: »انددهکرچنین بیان را تحلیل و نتايج آن  ،انگلیسی است

زبان و افزايش فهم  واژگان، آشنايی با نحوِ تقويّتی آموزش زبان انگلیسی باعث ها کالس

 «.شود می از زبان انگلیسی  آموز زبانعمومی 

تألیف  کودک در آموزش زبان دوم ادبیّاتکتابی با عنوان  (2013)بلَند و لوتگه 

ضمن تأکید بر  نتصاص دارد. آنااز معدود آثاری است که به اين موضوع اخ که اند  کرده

يی از اثر خود به ها کودک در آموزش زبان مادری به کودکان، در بخش ادبیّاتتأثیر 

. اند  کودک در آموزش زبان انگلیسی به کودکان ژاپنی و آلمانی پرداخته ادبیّاتنقش 

در آموزش  خوانی و مطالعة آزاد تأثیر گسترده. 1شان به دو موضوع بخش عمدة کتاب اي

ر و کمیک استريپ و فوتو ی مصوّها سواد بصری با استفاده از کتاب تقويّت .2زبان و 

ا آنان امّ ،آموز کودک و نوجوان استنبررسی زبا ،رمان اختصاص دارد. رويکرد اين کتاب

کودک، به اين معنی که هم بزرگساالن و  ادبیّاتبودن مخاطب کتاب با اشاره به دوگانه

، امکان کاربرد (54: 1394رنلدز،  :)ر.کک بخوانند کود ادبیّاتهم کودکان ممکن است 

توان  افزايشی کودک و نوجوان را در آموزش زبان به نوجوانان و بزرگساالن و حتّ ادبیّات

مبحث استفاده از  لیکن ،(3ـ2: 2013)بلَند و لوتگه،  اند  ياددهی آموزگاران مطرح کرده

طور  ، بهموضوع پژوهش حاضر است که کودک و نوجوان در آموزش به بزرگساالن ادبیّات

استداللی کیفی و  ،شناسی لحاظ روشبهو لوتگه  بلند اثر .موضوع اين اثر نیستمستقل 

کیفی آن های استداللی و  که جنبه تنها اثری است ،شدههای بررسی پژوهشو در است 

 .برتری دارداش  یبر جنبة کمّ

کودک در آموزش به  دبیّاتابه موضوع کاربرد  (2006)بلسکی  در پژوهشی ديگر

 اامّ ،شباهت بسیاری دارد حاضر نوجوانان پرداخته است. موضوع اين پژوهش با نوشتار

. گروه آماری پژوهش استآماری  ی وکمّ کامالً ،خالف پژوهش حاضررشناسی آن ب روش

 متوسط هامريکاست که سطح زبانی آنآبلسکی محدود به نوجوانان اوکراينی ساکن 

آموزش زبان به نوجوانان اگر توأم با »یجة نهايی آن چنین بیان شده است: توصیف و نت

بر دستور در مقايسه با روش سنتی و مبتنی  ،کودک باشد ادبیّاتاستفاده از منابعی از 

کودک به  ادبیّاتافزودن »و  (95: 2006  )بلسکی،« خواهد داشتزبان نتايج بهتری دربر

کند و با افزايش  می ايجاد  آموز زبانا در نوجوانان ی مثبتی رها گرايش ،منابع آموزشی

 .(96: همان)« بخشد می ی زبانی آنان را بهبود ها انگیزه، مهارت

کودک  ادبیّاتاثر  موضوع تحقیق خود را اکبری هم باقرزادهی داخلی ها در پژوهش
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 کرده بیانچنین نتیجه را و  برگزيده زبان فارسی   در آموزش زبان فرانسه به کودکان 

نتیجه و تعامل در کالس درس و درکودک برای ايجاد انگیزه  ادبیّاتنقش : »است

نامه  در اين پايان . (2 :1383) «شود می ی زبانی کودکان مؤثر ارزيابی ها افزايش مهارت

ا امّ ،ان و آموزگاران مطرح شده استآموز زبانپیشنهادهای کاربردی بسیاری برای 

 رد.دای تحلیلی اندکی ها بحث

 استقرايی که بررسی اين نوشتار موضوع بر کامالً گفتهپیش یها پژوهش از کدامهیچ

به بزرگساالن  فارسی زبان آموزش برای نوجوان و کودک ادبیّات بودنمناسب های علّت

 خواهد شد. استفاده هان آ مطالب از بحث فراخور به البتّه ؛نیستند منطبق ،است آموز فارسی

 و روش تحلیلی با است شده تالش و است استقرايی و کیفی روش حاضر پژوهش روش

 که داليلی و هاديدگاه مرور ضمن ،(182ـ181  :1391 حری،ر.ک: ) مروری گاه و نظری

با  نیز و اند  بیان کرده آموزی زبان برای کودک ادبیّات بودنناسبم بر پیشین پژوهندگان

 (هر دو مورد در ايران و جهان)کودک  دبیّاتامنابع نظری آموزش زبان و نظرية  استفاده از

به چه  حاضر است: پاسخ به اين پرسش اقامه شود که پرسش اصلی پژوهش داليلی در

آموزش زبان فارسی به  نوجوان برای و کودک ادبیّات هايی استدالل چه بنا به و هايی علّت

 مناسب است؟ شد( ذکر بحث مقدمة در که يیها تمحدوديّ )با زبان فارسی    غیر بزرگساالن

لحاظ روش تحقیق در تقابل پژوهش حاضر به ،آيد می پرسش نیز براين که از چنان

انتخاب اين روش برای پژوهش  علّتدارد. ی و آماری قرارگرايانه، کمّ کامل با روش اثبات

هايی استوار است که  حاضر اين است که دانش و معرفت اثباتی عمدتاً بر تأيید فرضیه

به ا امّ، (42: 1392پور،  د)محمّ شده و بديهی دارند يشه در دانش پیشین، از قبل فرضخود ر

هنوز  ،بیان شد پژوهش در بخش پیشینة چهو براساس آن پژوهش حاضر باور پژوهشگران

ی به بیان فرضیه و بررسی کمّمحققانه دانش به مرحلة بیان فرضیه نرسیده است تا کار 

و تالش  ندراه استقرا و استدالل در پیش گرفت نوشتار حاضر انگرپژوهشبرسد.  و اثباتی

 به نظری کامالً یها حرکت از جنبه ،ها ترتیب بیان استدالل که است بر اين بوده آنها

 و شناسی به شناخت شناسی از هستی حرکت ،فلسفی عبارتیبه يا کاربردی یها جنبه

 .باشدشناسی  روش

 ،شناسی وهش و برای حرکت به سوی روشبه پرسش اصلی پژها  پس از بیان پاسخ

 ،که پرسش فرعی پژوهش حاضر و غرض از بیان آن شود به پرسشی ديگر پرداخته می

 ادبیّاتاگر فرض بگیريم و آن پرسش اين است که  شدن مقصود پژوهش استکامل
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، آيا اين تناسب دارد زبان فارسی   آموزی به بزرگساالن غیر ای فارسیکودک و نوجوان بر

 ؟کودک و نوجوان صادق است ادبیّاتنواع دربارة همة ارض ف

روش منطقی و استقرايی برهان خلف  مذکور،روش پژوهشی برای پاسخ به پرسش 

ها در  مختصر به هدف/هدف ةاربرای پاسخ به اين سؤال ضمن اشبه اين معنا که  ؛است

جوان اشاره خواهد شد که کودک و نو ادبیّاتهايی از  ها و مثال به گونه ،آموزی برنامة زبان

کم گروهی از آنان نیستند. بیان آموزان يا دست مناسب آموزش زبان فارسی به فارسی

بردن برهان خُلف است. کارو به (counterexample) ها به قصد آوردن مثال نقض مثال

رود که صورت  می کارگفته به ز برهان خلف در پاسخ به سؤال پیشای ا     صورت ساده

هايی که ترکیب  از مقدمه ای     ی آن به اين شرح است: به شرط داشتن مجموعهمنطق

و  R)مثل ما را به يک تناقض برساند  Qاگر افزودن يک مقدمة اضافی  ،باشد Pها عطفی آن

 (Q)غلط بودن مقدمه  Qتوانیم نقیض  می  ،شود( می زمان که مثال نقض نامیده به طور هم Rنقیض 

های بحث  ترکیب عطفی مقدمه ،(. در پژوهش حاضر300: 1385)هیت، را نتیجه بگیريم 

آموزان  رسی به فارسیکودک و نوجوان برای آموزش فا ادبیّاتاين است که  (P)همان 

اين است که همة انواع  (Q)زبان منبع مناسبی است و مقدمة اضافی  فارسی   بزرگسال غیر

آموزان بزرگسال  فارسی مةکودک و نوجوان برای آموزش فارسی به ه ادبیّات

های نقضی  مثال ،شوند می هايی که در بحث بعدی ذکر   ند. مثالازبان مناسب فارسیغیر

کنند و ضمن استدالل سلبی به بودن اين مقدمة اضافی را اثبات هستند که غلط

کودک و نوجوان برای آموزش فارسی به  ادبیّاتشدن اين نکته کمک کنند که  روشن

برای  ا نه همة انواع آن و نهامّ ،مناسبی است مادّةزبان  فارسی   آموز غیر  ارسیبزرگساالن ف

 بايد افزود که جنس استدالل به روش برهان .زبانی فارسیآموز غیر هر بزرگسال فارسی

عنوان مثال نقض که قرار است به تناقض شده بهکند که مثال ذکر می خُلف ايجاب 

اگر برخی  ،بنابراين؛ ی اندکی مضحک جلوه کندحتّيا  نامعمولبینجامد، ممکن است 

 .ناشی از اين اقتضاست ،دنآي می  ظاهر عجیبشده در بخش بعد بهذکر های مثال

گیری در  برای نمونههايی نیاز به بیان نمونه داشته است.  پژوهش حاضر در بخش

گان ا نگارند. در اين راستند استفاده شده استفم گیری هد هش حاضر از راهبرد نمونهپژو

 ادبیّاتهايی از  بنا به روش پژوهش که بیان استقرايی و برهان خلف بود، مشخصاً نمونه

ای مناسب و  ، نمونهکه برای رد يا تأيید هر استدالل ندکودک و نوجوان را انتخاب کرد

 يند.آگر به شمار روشن
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به  کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسي ادبيّاتبودن مناسب دالیل. 2

 زبان فارسي   بزرگساالن غير

بودن ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسی به هشت استدالل بر مناسب

 شود:زبان وجود دارد که در اينجا به آنها اشاره می فارسی   بزرگساالن غیر

کودک و نوجوان در جهان وجود دارد؛ آثار  ادبیّاتی متفاوتی دربارة ها نظريه. 1

پردازان  شمارند. در میان نظريه کودک و نوجوان فارسی بسیار کم ادبیّاته نظرية مربوط ب

داللی بر توانند مبنای ارائة است می  انه آدو رويکرد عمده وجود دارد که هر دوی  ،ايرانی

کودک  ادبیّاتشناسانه به  رويکرد زيبايی ،رويکرد نخستادعای نوشتار حاضر قرارگیرند؛ 

کودک با  ادبیّاتدر »نظريه را حجوانی  چنین تبیین کرده است:  و نوجوان است. اين

آموزشی  مادّةا امّ  اين فرض که برايش ذاتی قائل شويم، زيبايی عنصری ذاتی و درونی،

کودک از  ادبیّاتشناسی  الل زيبايیاستق» نیز (.3: 1389) «عنصری عَرَضی و بیرونی است

يی است که میان مخاطب اين ها وف به تفاوتبزرگسال، تنها معط ادبیّاتشناسی  زيبايی

ی اگر اين نظريه از حتّ ،(4: همان)« .وجود دارد و نه جوهره و ارزش ادبی ادبیّاتدو نوع 

يی ها کودک و نوجوان جنبه ادبیّات کهاين   قبول نباشد، پذيرفتن قابل ها همة جنبه

شناختی  وجه زيبايی ،اينبنابر ؛است تر   از نپذيرفتن آن منطقی ،شناختی دارد زيبايی

 آموز فارسیجمله است که آن را برای هر بزرگسال ازای  مايه ،کودک و نوجوان ادبیّات

 افزون ت ناشی از زيبايی آموزش زبان فارسی رابزرگسال مناسب و لذّ زبان فارسی   غیر

 که است يول ذکر کرده ؛کنند می ت اين ادعا را تأيید ی فراوانی صحّها کند. پژوهش می 

. ريچاردز و (264 :1373) کند می يادگیری زبان دوم را تسريع  ،ت يا درجة اضطراب کملذّ

نیازها و  نیز آموزان و ی آموزش را درک احساسات و عواطف زبانها رنانديا يکی از روش

 گرا گذار از دورة روش ،در عصر حاضررا ويژگی آموزش زبان  ودانند  می ی آنان ها انگیزه

در تقابل با  شناسی گرايی و آموزش کنند که در آن آموزش می گرا ذکر  روشبه پسا

گرايی را  ايشان مشخصات اصلی آموزش .(2:  2002) گیرد می گرايی و اولی بر آن قرار روش

 :2002، همان)دانند  می ت آموز و لذّ یری، رابطة عاطفی آموزگار و زبانبه روند يادگ توجّه

نجفی چهار نقش  ؛ل، برای زبان چهار نقش ذکر شده استهمین استدال دربارةنیز  .(5

حديث نفس و ايجاد زيبايی هنری ذکر کرده است  ،گاه انديشه تکیه، زبان را ايجاد ارتباط

 ،گاه انديشه تکیه، زبان را نقش ارتباطیران چهار نقش همکاو نیساری و ( 35: 1390)

زيبايی هنری موجود در  ،ابراينبن ؛(57: 1394) اند  نقش عاطفی و نقش مهارتی دانسته
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يعنی ايجاد  ،را با جنبه و نقشی ديگر از زبان فارسی آموز فارسیکودک و نوجوان،  ادبیّات

و  هات آنخاطر ماهیّی آموزشی بهها کند که در کتاب می زيبايی يا نقش عاطفی آشنا 

 کمتر با آن آشنا شده است. ،آموزش نقش ارتباطی در اهمیّت

دارد. ان در تقابل با رويکرد نخست قرارکودک و نوجو ادبیّاتدر نظرية  رويکرد دوم. 2

کند:  می کودک و نوجوان چنین توصیف  ادبیّاتبه را  شناختی خسرونژاد رويکرد زيبايی

است  ادبیّاتاز  ای     مجموعهکودک زير ادبیّات ،[شناختی بنا بر باور اين گرايش ]زيبايی»

پژوهش و  ،[شناختی است. با اين رويکرد ]زيبايی دبیّاتا... و فلسفة آن همان فلسفة 

ی آن از تحلیل واقعیت ها کودک نهايتاً رويکردی قیاسی است که يافته ادبیّاتنظرية 

«. کودک برنخاسته و امکان درافتادن آن به دامان ناکجاآبادگرايی بسیار است ادبیّات

کودک ايجاد ارتباط با  دبیّاتاهدف »رويکرد دوم چنین تبیین شده است:  .(10: 1389 )

کودک لزوماً مقید به  ادبیّات ،در معنای محض خود ادبیّاتکودک است و برخالف 

يک  یریگکودک شکل ادبیّاتغايت  ،براساس اين رويکرد .(41 :همان)« مخاطب است

آن ند و مخاطبان ادگان آن که بزرگسالارتباط است؛ ارتباط بین پديدآورنده يا پديدآورن

انگیزی دربارة  برژاکلین رز عبارت مشهور و بحث ،مبنای همین ارتباطند. بر اکودککه 

 .(13: 1984) «کودک ناممکن است ادبیّات: »کرده استکودک و نوجوان مطرح  ادبیّات

پديدآورنده و  لِمعنی است که ارتباط بین بزرگسا بدينکودک  ادبیّاتناممکن بودن 

بزرگسال و  سبب کهبدين ؛شودمام و کمال برقرارتواند ت مخاطب هرگز نمی کودکِ

 گانند. قصد نوشتار حاضر نقد اين نظر نیست و نگارنداتاً متفاوتکودک ماهیّ

د. آنچه به اين استدالل نکن می د و نه به کلی رد نپذير می بودن ارتباط را نه کامل  ناممکن

وجوان ايجاد ارتباط با کودک و ن ادبیّاتاين است که اگر هدف غايی  ،شود می مربوط 

و نیز اگر اين ارتباط از همة وجوه و جوانب آن برای مخاطب باشد کودک و نوجوان 

آموز  کودک و فارسی ادبیّاتدة بزرگسال آورن ، ارتباط بین پديدناممکن باشداصلی آن 

منعی از آن نوع که ارتباط  ،کميا دست يابدمیامکان بهتری  ،زبان فارسی   بزرگسال غیر

 موجود نیست. (بزرگسال    رگسالبز)در اين ارتباط  ،کند می کودک را مختل     بزرگسال

متشکل از اجزای  ای     سوسور زبان را نظام يا مجموعهدو بار فرديناننخستین. 3

يی ها يا ساخت ها هر نظام زبانی زيرنظام. (15 :1387)سوسور،  همبسته توصیف کرده است

ساخت . 4ساخت نحوی؛  .3ساخت صرفی؛  .2اخت آوايی؛ س .1دارد: به اين شرح 

کودک و نوجوان  ادبیّاتکاربرد اصلی  .(11  :1393)زندی، ساخت گفتمانی  .5و  معنايی



 بزرگسال... زبان فارسي غير آموزان فارسي به فارسي زبان آموزش برای ای ماده ،«فارسي وجوانن و کودک ادبيات»/ 124

 انسانی گفتمان در علوم .است «ساخت گفتمانی»يعنی  ،مرتبط با ساخت پنجم زبان

معنای آن در  ،ار حاضردر نوشت آنمنظور از  و رفته استکارمختلف به معانی متفاوتی به

از جمله در زبان است و  تر   ساختارهای کالن شناسی است که به معنای دانش زبان

)همان: اشاره دارد  ای     جمله جمله روابط بین، ازای     ساخت گفتمانی به ساختار فراجمله

در مراحل شد، با شرايطی که در مقدمة نوشتار حاضر بدان اشاره  آموز فارسی. (15

ی آشنا حدّنحوی و معنايی تا آوايی، صرفی،  یها آموزش زبان فارسی قطعاً با ساخت

يابد؛ به اين سبب که  میولی مجال آشنايی با ساخت گفتمانی زبان فارسی را ن ،شود می 

فرصت  ،مدر مقام معلّ گر ، بنا به تجربة زيستة پژوهشی آموزشیها در کالس و کتاب

 يک داستان که خود نوعی گفتمان است، فراهم پرداختن به يک متن کامل، مثالً

 شود. مین

و  عاطفی ،فراشناختی ،شناختیة ی به چهار گروه عمدآموز زبانراهبردهای . 4

کودک و  ادبیّات ،ن منظر. از اي(121:  2002)ريچاردز و رنانديا،  شوند می تقسیم اجتماعی 

دی دارد. راهبردهای شناختی تناسب راهبر به بزرگساالن آموزش زبان فارسینوجوان با 

خاطرسپاری و بازيابی عناصر زبانی است ی شامل سه بخش تشخیص، نگهداری/آموز زبان

شده ا آموزش زبان و در هر سه بخش ذکرکودک و نوجوان همسو ب ادبیّات. (122)همان: 

 ،جديداو با عناصر زبانی  /کردنشدنروو احیاناً روبه آموز زبانی پیشین ها با تکرار آموخته

کند. دستة دوم  می و تثبیت  تقويّتی زبانی مربوط به راهبرد شناختی را ها توانايی

جويی و ارزيابی  ريزی، پیی، در ارتباط با برنامهراهبردها، يعنی راهبردهای فراشناخت

کودک  ادبیّاتمثابة مخاطب به کودک )همان(. شوند می ی يادگیری زبان مطرح ها تفعالیّ

 .2بودن تجربه؛ . محدود1د: دار يی با بزرگسالها تو محدوديّ ها تو نوجوان تفاو

وانی در دريافت رويدادهای مختلف نات .4و  بودن زمان تمرکز. محدود3زبان؛  تمحدوديّ

که کودک  يی استها همان  دقیقاً ها اين تفاوت . (19و  18: 1374 ،)حجازیدر يک زمان 

ند و به تفاوت ک می )نه يکی( را به هم نزديک  زبان فارسی   غیر آموز فارسیو  زبان فارسی   

، تر   زبان ساده ،کودک و نوجوان ادبیّاتد. شو می منجر  ادبیّاتکودک و نوجوان و  ادبیّات

طرح و روايت آن کمتر پیچیده  ،ی دارد و اگر داستان باشدتر   حجم کمتر و ساختار آسان

ی فراشناختی ها به راهبردتوجّهنتیجة حاصل از اين بحث با . (105: 1378دی، )محمّاست 

منابع سبب حجم کمتر در قیاس با کودک و نوجوان به ادبیّاتزبان چنین است که 

ی يادگیری را برای آموزگار و ها تريزی و ارزيابی فعالیّ امکان برنامه ،نوشتاری ديگر
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تواند  می کودک و نوجوان  ادبیّاتسنی  یبند طبقه     ،اينبرکند. افزون می سهل  آموز فارسی

نام  «عاطفی»ت و سرعت ببخشد. دستة سوم راهبردها ريزی دقّ يند برنامهآبه فر

 ها و انگیزه ها کردن احساسات، گرايشراهبردهای يادگیری مربوط به متعادل ؛اند  گرفته

به  ،کودک اوالً یّاتادبآثار  .(122: 2002)ريچاردز و رنانديا،  گیرند می در اين دسته جای 

شود و  می رود و تمام  می با سرعت بیشتر پیش  تر   روايت و طرح و ساختار ساده علّت

کردن رسد. شادی ناشی از تمام می حجم کمتر در زمان کمتری به پايان  علّتبه  ،ثانیاً

ات کردن احساسان در ايجاد امید، متعادلآموز فارسیيک يا چند کتاب به زبان دوم برای 

اين  ؛راهبردهای اجتماعی هستند ،و ايجاد انگیزه مؤثر است. چهارمین و آخرين دسته

گیرندگان کار گیرد تا با به میکار به آموز زبانشوند که  می يی مربوط ها تراهبردها به فعالیّ

کودک با اين راهبرد هم تناسب دارد و انواع  ادبیّات. )همان(کند زبان دوم ارتباط برقرار

کهن و عامه و  ادبیّاتکودک که مربوط به بازنويسی  ادبیّاتبخشی از ويژه به آن،  مختلف

ان با آموز فارسی تر   تواند موجب ارتباط عمیق می   ست،ها المثلو ضرب ها و مثل ها هقصّ

 ان شود.زبان فارسی   

؛ است 1«خودگردانی» مند در روند آموزشارزش شناسیِ يکی از مفاهیم روان. 5

شناسانه و سه  شناخت علّتيند آموزش است و يک آدر فر آموز زباندانی استقالل خودگر

يکی از  شناسی شناخت ةآن ذکر شده است. از جنب اهمیّتبر  شناسی روان علّت

تقل و انی است که مسآموز زبانپرورش  ،آيد میندستراحتی بهی آموزشی که بهها هدف

 .(131 :2003)کوماراواديولو، فکر کنند و بیاموزند  جمله آموزگاربدون وابستگی به ديگران، از

منظر . از1دارد:  اهمیّتبه سه دلیل  آموز زبانشناسی هم خودگردانی  لحاظ رواناز

به دانش خود  آموز زبانخودگردانی اين است که اگر  اهمیّتدلیل  شناختی  شناسی روان

را يکپارچه کند، آموزش از زبان دوم قالب و چارچوبی شخصی بدهد و بتواند خودش آن 

تأکید بر  ،خودگردانی اهمیّت علّت گرا انسان شناسی منظر روان. از2او مؤثرتر است؛ 

آموزش  شناسی منظر روان. از3آموزش است؛  کردنی به نفس از راه شخصیاارتقای اتکّ

ا استدالل پنجم رگیزة او وجود دارد. و ان آموز زباناستواری بین خودگردانی  ارتباط ،هم

 ،يی که داردها به ويژگیتوجّهکودک و نوجوان با ادبیّاتبندی کرد: توان چنین صورت می 

کند و  می که در مخاطب ايجاد  شناختی ت زيبايیبه لذّتوجّهروانی و سادگی و با جملهاز

منجر  ،تواند فرعی و مربوط به خارج از محل آموزش باشد می نیز کاربرد آموزشی آن که 

 شود. می يند آموزش زبان آفر تقويّتو درنتیجه  آموز فارسیدگردانی به افزايش خو
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، مربوط به خارج از محل آموزی زبان ی فرعیها جمله روشخوانی از گسترده. 6

يی از آن را در تألیف خود ها آموزش است. بلَند و لوتگه  تأثیر اين روش را ذکر و مثال

ا در کنار امّ ،جايگزين آموزش نیستخوانی  . روش گسترده(6: 2013) اند  بیان کرده

ان به مطالعة آموز زبانتمرکز بر تشويق  شود. در اين روش می آن  تقويّتآموزش موجب 

نانديا . ريچاردز و راند   يی است که خودشان انتخاب کردهها حجم زيادی از متن

ه قصد مطالعة سريع حجم زيادی از يک متن ب: »اند  خوانی را چنین تعريف کرده گسترده

و  295: 2002) «و نه تمرکز بر زبانشود  می چه خوانده و با تمرکز بر مفهوم آن می  فهم عمو

نقطة و با چنین تعريفی شبیه است خوانی به تعبیر عامیانة تندخوانی  . گسترده(296

کمتر  توجّهاست که ويژگی آن مطالعة دقیق متن با تمرکز بر زبان و  خوانی مقابل دقیق

که بايد مواد خواندن در آن باالتر از سطح  خوانی . برخالف دقیقی متن استلّبه معنای ک

متنی را انتخاب کند که  آموز زبانخوانی بهتر است  باشد، در گسترده آموز زبانزبانی 

که حداقل درگیری با متن را داشته باشد و یحدّی اوست تاآموز زباناز سطح  تر   پايین

خوانی  . شش فايده بر گستردهرا در زمان کمتری بخواندبتواند تعداد صفحات بیشتری 

جمله تلفظ، واژگان، دستور و ی مختلف ازها افزايش درک زبان در حوزه .1مترتب است: 

ت لذّ .4ی خواندن و نوشتن؛ ها افزايش مهارت .3افزايش دانش عمومی؛  .2ساختار؛ 

ايجاد عادت خواندن در  .6و  آموز زبانايجاد گرايش به خواندن در  .5بیشتر از خواندن؛ 

 کودک ادبیّاتو شرايط آن، آموزش زبان  به مزايای اين روشِتوجّه، بابنابراين ؛آموز زبان

ان فراهم آموز فارسیخوانی برای آموزگار و  در دسترس برای اجرای روش گسترده منبعی

 آموز یفارسيی است که از سطح زبانی ها ت با متنخوانی اولويّ کند. در گسترده می 

منابعی مناسب  ،بزرگسال ادبیّاتجمله نشريات و ند و ديگر منابع نوشتاری ازتر   پايین

 .خوانی نیستند برای گسترده

ی خود به همراه تصويرگری به ها کودک و نوجوان در بسیاری از نوع ادبیّات. 7

ه نیز افزايش سواد بصری ک شود و تصويرگری به يادگیری زبان و می مخاطبان عرضه 

ی کودک به ها کند. تصويرگری کتاب می کمک  ،خارج از محدودة پژوهش حاضر است

کند. دلیل  می در ارتباط با زبان دوم کمک  آموز زبانت تصويری رشد توانايی ذهنیّ

مرکز  ،نیمکرة راست مغز که تصوير در يادگیری اين است اهمیّتفیزيولوژيک اصلی 

فقط نیمکرة چپ مغز درگیر فرآيند  ،تصوير بدون ر تصويری است و در يادگیریِتفکّ

)ريکو، شوند  می کرة مغز فعال همراه تصوير هر دو نیم ا در يادگیری بهامّ ،شود می آموزش 
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ر انواع مختلفی دارد؛ گاه نقش تصوير ی مصوّها ارتباط تصوير با متن در کتاب(. 65 :1389

کنندة آن تقويّتکننده و لدادن متن و زمانی کامکردن متن است، گاه گسترشبرجسته

در . (316:  1390)قائینی، دارد  را در پیوند با متن برعهده ها و در مواردی همة اين نقش

زبان،  بزرگساالن غیرفارسی به فارسی زبان آموزش برای نوجوان و کودک ادبیّات از استفاده

 شود. می منجر  وزآم فارسیت تصويری انواع ارتباط تصوير با متن به رشد توانايی ذهنیّ

افزايش مهارت خواندن و نوشتن است که در  ،خوانی يکی از شش فايدة گسترده. 8

نوع ويژه  ، بهکودک ادبیّاتاستدالل ششم به آن اشاره شد. بلَند و لوتگه هم از تأثیر 

. (9ـ7: 2013) اند  ت و کمک به مهارت نوشتاری سخن گفتهر آن بر افزايش خالقیّمصوّ

ر اساس تفکّ، برنام گذاشته «سازی خوشه»ه ی نوشتن خالق را کها ز روشريکو  يکی ا

 کند می سنگ واژه ارزيابی  تصويری استوار کرده است و نقش تصوير را در نوشتن هم

خالف خواندن که شايان ذکر است که مهارت نوشتن، بر. (189ـ157و  47ـ25: 1389)

: 1394)اکبری شلدره،  /تولیدی استدادی يک مهارت برون ،مهارتی دريافتی/ادراکی است

کردن منابعی برای خواندن، خوانی، ضمن فراهم کودک و روش گسترده ادبیّات. (224

تقلیدی سطحی و خام در راه نوشتن فراهم  کمدستالگوهای مناسبی برای تقلید يا 

)ارسطو، تولید هنری است  ی تولیدی زبان و نیزها کند و تقلید اساس همة مهارت می 

همراه برخی از  در همین چارچوب شايان ذکر است که. (113: 1387کوب، و زرين 42: 1337

عرضه  نیز ای     رسانه ن محصوالتی صوتی و تصويری يا چندکودک و نوجوا ادبیّاتآثار 

دادن هم مؤثر رت گوشمها تقويّتدر  ،مهارت خواندن تقويّتزمان با شود که هم می 

 خواهند بود.

 

 آموزان فارسي مختلف هایگروه برای نوجوان و کودک ادبيّات نامناسب یهاگونه .3

 بزرگسال زبان فارسي   غير

 ادبیّاتو انواع  ها گونه .1 در ابتدای اين بخش پاسخ به دو سؤال مقدماتی ضروری است:

توان به چه  می را  زبان فارسی  ان بزرگسال غیر آموز فارسی .2 ند؟اکودک و نوجوان کدام

 کرد؟ بندی تقسیم   يی ها هدست

و  کودک و نوجوان تقسیم آن به دو گروه داستانی ادبیّات بندی طبقه    ين تر   یکلّ

ی مختلفی ها توان از منظر می دومین پرسش را  .(37: 1387)پوالدی،  است داستانیغیر

ز جنبة ان اآموز زبان بندی طبقه     ،نظر پژوهش حاضر استا پاسخی که موردامّ ،پاسخ داد

بخش فرعی آن که مربوط به بیرون از محل ويژه ، بهست. در آموزش زبانانه هدف آ
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ی قبلی به آن ها در بخش)خوانی و مطالعة آزاد تناسب دارد  ت و با روش گستردهآموزش اس

هدف  ،دارداهمیّت فراوانی ، يکی از نکاتی که در تدوين برنامه و راهبرد آموزش شد(اشاره 

شخصی، تحصیلی، ت داليلی آموزش زبان دوم است. چنین هدفی ممکن اساز  آموز زبان

جنوبی فارسی را اهل کره  یکن است بزرگسالمثالً مم ؛اقتصادی و سیاسی داشته باشد

خاطر تحصیل در يک سوری زبان فارسی را به، خاطر عالقه به سینمای ايران بیاموزدبه

گری در تیم فارسی را برای مربی انبخواهد زب يک اروپايی ،حوزة علمیة قم بیاموزد

منظور ارتباط اقتصادی و فوتبالی در ايران بیاموزد؛ يک نفر اهل اتیوپی زبان فارسی را به

ی آموز زبانی ها شماری از هدف بی انواع ،ترتیبهمینبهان بیاموزد و زبان فارسی   سیاسی با 

ردگی از اين منظر خاص قابل ع و گستتوان نام برد که به دلیل تنوّ می و اشخاص مختلف 

وجود ندارد.  جهتان از اين آموز فارسی بندی طبقه    نیستند و ضرورتی هم به  بندی طبقه    

ی نقضی ها به روش برهان خلف، مثالتوجّهکه ذکر شد و با ای     به دو نکتهتوجّه، بادر ادامه

 :شود نظر در اين بخش پاسخی فراهمشود که برای سؤال مدّ می آورده 

 آموز فارسیکودک و نوجوان که برای آموزش زبان فارسی به  ادبیّاتل آثار گروه اوّ. 1

 آموز فارسیآثاری هستند که تناسبی با هدف  ،ندانامناسب زبان فارسی   بزرگسال غیر

آموزد برای  می قصد تجارت در ايران مثالً فرض کنید شخصی زبان فارسی را به ؛ندارند

مگر  ،کامالً نامناسب است ها يا دايناسور ها بی آموزشی در حوزة روباتچنین شخصی کتا

بات يا دايناسور يا در حوزة عاليق شخصی او باشد يا مثالً بخواهد واردکنندة رو کهاين   

پژوهش در  برایبازی باشد. شخص ديگری را در نظر بگیريد که زبان فارسی را  اسباب

نین شخصی کتاب داستان کودک با موضوع نبرد برای چ ؛آموزد می حیات وحش ايران 

رغم ارزش اين هردو برای مخاطبان  به)رستم و اسفنديار يا آموزش وضو به کودکان و نوجوانان 

 کاربرد آموزشی کمتری دارد.  (ی ديگرها ان با هدفآموز فارسیاصلی يا 

در مقدمة  کودک که ادبیّات بندی طبقه    به توجّهبراساس استدالل پیشین و با. 2

کودک در  ادبیّاتتوان نتیجه گرفت که برخی از انواع  می همین بخش به آن اشاره شد 

همین بخش  آموزش زبان فارسی دارند. در مقدمةی تناسب کمتری برای حالت کلّ

قصد تحصیل در حوزة علمیة قم فارسی زبان است و به مثال زده شد که عرب شخصی

داستانی با موضوع آموزش نماز به کودکان بی غیرخصی کتاآموزد. برای چنین ش می 

برای چنین ولی  ،انگیزد میمتناسب با هدف آموزشی اوست و محتمالً عالقة او را هم بر 

ا ی غیرداستانی با هر محتوای ديگری ممکن است نامتناسب باشد. امّها کتابکسی 
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رايی بیشتری در آموزش کا ،داری دتر   که محتوای عام علّتداستانی کودک به اين  ادبیّات

بودن تخصصی .1 ؛ ازجملهيی دارندها داستانی ويژگیی غیرها د. کتابکن می زبان پیدا 

پر از اصطالحات   میی علها در حوزهويژه به ها ( اين کتاب.2واژگان و زبان و محتوا؛ 

. شناختی بهرة کمتر از جنبة زيبايی .3خصوص انگلیسی هستند؛ به ،فارسیة غیرترجم

 :1394)پرايس،  انگیز ی نظامی شگفتها روباتای با عنوان  صفحه 32الً در نماية کتابی مث

بیش از پانزده  ،که برای گروه سنی ج و د به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است( 32

 ؛.و.. سندان، کترينگ باگ، جالوت، ايتر  ،7-واژة تخصصی وجود دارد: روبات، تسال، اف ال

 ادبیّاتبه داستانی کودک نسبت ادبیّاتان چنین نتیجه گرفت که تو می  ،بنابراين

مگر  ،دارد زبان فارسی   ی بزرگساالن غیرآموز فارسیغیرداستانی تناسب بیشتری با برنامة 

 باشد. آموز فارسیاثر غیرداستانی در راستای هدف  هاينک   

تقسیم است  قابلو نثر  داستانی کودک و نوجوان به دو دستة عمدة نظم ادبیّات. 3

که  علّتبه اين  ؛ی داردآموز فارسیتناسب کمتری با برنامة  ، نظمیدر حالت کلّکه 

ی ها دارد. وزن شعر در زباننیاز به اطالع از وزن  ،خواندن نظم عالوه بر دانش زبانی

و وزن نواختی  یوزن کمّ ،ای     وزن تکیه، جمله: وزن عددی؛ ازمختلف انواع مختلفی دارد

وزن شعر عامیانه و شعر کودک زبان  اما ،ی داردشعر فارسی وزن کمّ. (24: 1386سا، )شمی

)فاطمی، نظر وجود دارد  از نظر توصیفی دربارة آن اختالف نیست و اين نوعفارسی از 

ی مختلف و ها به تفاوت وزن شعر در زبانتوجّهبا .(31: 1382زاده، طبیب و 17: 1382

نیاز به حضور  ،عر کودک در زبان فارسی و پیش از اين دونظر در توصیف وزن شاختالف

کودک و  ادبیّاتدر میان آثار داستانی  ،آموز فارسیآموزگار و تدريس وزن شعر به 

ی به بزرگساالن آموز فارسیبا برنامة  ،گونة نثر که بخش عمدة آن داستان است ،نوجوان

 تناسب بیشتری دارد. زبان فارسی   غیر

 دربه نظم و نثر انواعی از آن داستانی کودک و نوجوان که  ادبیّاتاز  ای     دسته. 4

. اين نوع ادبی فاقد معنای منطقی توصیف است «هیچانه» ،ی مختلف وجود داردها زبان

منبع مناسبی برای آموزش فارسی به بزرگسال  ،نثر يابه نظم ، ها شود. هیچانه می 

خوانی يک  مثابة متنی برای گستردهبهرا مثالً هیچانة زير  ؛نیستند زبان فارسیغیر

نه  گاو حسن چه جوره/ اتل متل توتوله/»در نظر بگیريد:  آموز فارسی زبان فارسی   بزرگسال غیر

اسمشو  يک زن کردی بستون/ هندستون هم خراب شد/ شیروش بردن هندوستون/ شیر داره نه پستون/

تقريباً هیچ بندی از اين  .«پاتو ورچین يه هاچین و واچین/ دور کالش قرمزی/ قزی/بذار عم

تناسبی با برنامة  ،هیچانه با بند بعدی ارتباط معنايی مشخصی ندارد و به همین دلیل
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اين هیچانه و  کهاين   عالوه بر  کند. یمپیدا ن زبان فارسی   غیری به بزرگساالن آموز فارسی

، بدون هاو وزن آن هنگآمنظوم هم هستند که آشنايی با  ،ها برخی ديگر از هیچانه

ان ممکن نیست و ارتباط مؤثر و مستقیمی هم با آموزش زبان فارسی   آموزش برای غیر

ی ها و هیچانه ها پژوهش در ترانه شی که هدفآموز فارسیمگر دربارة  ،زبان فارسی ندارد

 کودک باشد. ادبیّات

جز به) دک و نوجوانکو ادبیّاتصورت سلبی اثبات شد که آثار داستانی به تا اينجا. 5

 ،کودک و نوجوان نامیدداستانی منثور  ادبیّاترا  هاشود آن می که تسامحاً  (ها نظم و هیچانه

کنند.  می فراهم  زبان فارسی   ی به بزرگساالن غیرآموز فارسیتری برای برنامة  منابع مناسب

شده رنامة ذکرم از زمرة آثار مناسب بطور سلبی يک قسم از اين آثار هدر اين بخش به

تر  اختی کاربردیشن تر و از جنبة روش شود تا پژوهش از جنبة نظری دقیق می خارج 

 ،اکثر آثار آنمنثور کودک و نوجوان است که  داستانی ادبیّاتشود. محدودة بحث حاضر 

نامة کودک و نوجوان هستند. در اين محدوده  ا داستان کودک و نوجوان يا نمايشي

کرد. يک بخش جزئی از اين آثار  بندی تقسیم   با رويکردهای مختلفی توان آثار را  می 

از  ای     محورند يا بخش عمدهوگو گفت .1زمان دارند: گی را هميی هستند که دو ويژها آن

پر از اصطالحات خاص تاريخی يا مذهبی يا  .2ست؛ ها گوی بین شخصیتو گفت انه آ

ی يا تعلق قهرمان به منطقة ی يا محلّجغرافیايی هستند که به دلیل موضوع تاريخ

آثاری که دو  ،داستانی منثور کودک و نوجوان ادبیّاتجغرافیايی خاص است. در محدودة 

ی آموز فارسیتناسب کمتری با برنامة  ،زمان داشته باشندطور همويژگی پیش را به

 رده شده است:ور تبیین در ادامه آومنظ به خمرهبخشی از داستان  لنق ،مثال برای ؛دارند

خواهد  می چه ه؟ بیخود خودت را ناراحت نکن. هرکه هرکجا، آقای مدير، با اين عجل»

را بپز و بنشین قشنگ بخور، نوش جانت. اين همه برای  ها بگويد. زردة تخم مرغ

ت قوّ ات    زنی، بايد چیزی بخوری که کله می کله کشی و سرو می ی مردم زحمت ها هبچّ

 آمد...، به قدری عصبانی شدم که يک سیلی قايم زدم تو گوشش و بگیرد. وقتی پسرم

 .(51: 1386)مرادی کرمانی،  «گفتم اين حرف را جای ديگر نگويی

ی زيادی ها دشواری ،شده را داردکردر همین بخش کوتاه از کتاب که هر دو ويژگی ذ

که در فارسی  ای     نهی عامیاها  واژهکاربرد  .1وجود دارد:  زبان فارسیغیر آموز فارسیبرای 

معیار کاربرد ندارند و کاربردشان محدود به گسترة تاريخی و جغرافیايی خاصی است 

در  ی زبانی کهها و کنايه ها المثلضرب از استفاده .2)به معنای محکم(؛  «قايم»مثل واژة 

، «زدنکلهسرو»مثل  ؛ه معنای کل اصطالح نداردتک واژگان ربطی بمعنی تک هاآن
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استفاده از صفتی در جای قید که در نوشتار معیار و بخش  .3 و «گرفتن کله تقوّ»

قید  «قشنگ» ،«بنشین قشنگ بخور»در جملة  ؛ مثالًاز کالم معیار سابقه ندارد ای     عمده

 رفته است. کاربه« تمام و کمال»يا « آسوده و با خیال راحت»جمله و در معنای 

ر ثندر قالب کودک و نوجوان داستانی  ادبیّاتکه در اين بخش اين نتیجه حاصل شد 

ت تاريخی، بر اصطالحا نبودنمشتملبودن و محوروگو نداشتن دو ويژگی گفتبه شرط 

تری برای آموزش زبان فارسی به  ی منبع مناسبدر حالت کلّ ،دينی و جغرافیايی خاص

 کودک و نوجوان ستانی دا ادبیّاتديگر  نوعبزرگسال است و  زبان فارسی   ان غیرآموز فارسی

که متناسب درصورتی ،کودک و نوجوانغیرداستانی  ادبیّات نیز و است نظمکه در قالب 

ان آموز فارسیاين  برای ،باشند آموز زبان اهداف ديگر و اقتصادی تحصیلی، شخصی، اهداف با

 مناسب خواهند بود.

 

 نتيجه .4

ی ها ی حوزهها پژوهش بر مروری نگاهی با و تحلیلی روشی با شد تالش حاضر پژوهش در

منبع مناسبی برای آموزش زبان  کودک و نوجوان ادبیّاتمشابه داليلی اقامه شود که 

 اصلی یها در مهارت خواندن است. استدالل ويژهبه ،ان بزرگسالزبان فارسی   فارسی به غیر

بزرگسال ی به آموز فارسیبرنامة  با کودک ادبیّاتشناسانة  هستی تناسب شامل پژوهش

کودک  ادبیّاتکودک و نوجوان با اين برنامه، نقش  ادبیّات، تناسب اهداف زبان فارسی   غیر

کودک با  ادبیّاتبا ساخت گفتمانی زبان فارسی، تناسب  آموز فارسیدر آشنايی 

کودک در آموزش زبان،  ادبیّات شناختی ی، تأثیر روانآموز زبانراهبردهای چهارگانة 

نقش  و آزاد، خوانی و مطالعة ودک و نوجوان در برنامة گستردهک ادبیّاتقابلیت 

طور کودک را به ادبیّاتکودک در آموزش زبان فارسی بود که نقش  ادبیّاتگری تصوير

دادن ی نوشتن و گوشها طور فرعی در مهارتمهارت خواندن و به تقويّتاصلی در 

 داستانی منثور ادبیّاتکه بحث هم به روش سلبی بیان شد  مةد. در اداکن می تبیین 

محور و مشتمل بر اصطالحات تاريخی، دينی و گو و گفت کهاين   کودک و نوجوان به شرط 

تری برای آموزش زبان فارسی به  ی منبع مناسبدر حالت کلّ ،نباشد جغرافیايی خاص

کودک و داستانی  ادبیّات نوع منظومبزرگسال است و  زبان فارسی   ان غیرآموز فارسی

که متناسب با اهداف شخصی، صورتیدر ،کودک و نوجوانغیرداستانی  ادبیّاتجوان و نو

بزرگسال ان آموز فارسیآموزش برای  ،باشند آموز زبانتحصیلی، اقتصادی و ديگر اهداف 

 مناسب خواهند بود. 
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 ،در منابع داخلی و خارجی گانجوی نگارندو اساس جستافزود که بر تها بايددر ان

 لذا پژوهندگان و ندارد چندانی سابقة زبان آموزش در کودک ادبیّات تأثیر دربارة پژوهش

دوزبانه  زبان فارسی   غیرنوجوانان  و کودکان به فارسی زبان آموزش حوزة در توانند می  ديگر

را از منظرهای  همین بحث با رويکردهای تحلیلی و آماری ،زبان فارسی   يا بزرگساالن غیر

 ديگری بسط بدهند.
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