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چکيده
فارسیآموزان را میتوان از جنبههای مختلفی طبقهبندی کرد :ملیّت ،زبان مادری ،يک يا چندزبانهبودن
و از جنبة سنی که به سه گروه کودک ،نوجوان و بزرگسال تقسیم میشوند .برنامة فارسیآموزی هرکدام
از اين گروهها مشابهتها و تفاوتهايی با گروههای ديگر دارد .در نوشتار حاضر فارسیآموزان
غیرفارسیزبان به دو دستة  .1بزرگسال و  .2کودک و نوجوان تقسیم شدهاند .ادبیّات کودک و نوجوان
در اصل برای مخاطب کودک و نوجوان تولید میشود ،امّا پژوهش حاضر در بخش نخست به دنبال پاسخ
به اين پرسش است که آيا ادبیّات کودک و نوجوان فارسی ،مادّة آموزشی مناسبی برای آموزش زبان
فارسی به بزرگساالن غیرفارسیزبان هم است يا نه؟ و پس از بیان استداللهايی برای پاسخ به اين
پرسش ،در پی آن است که تبیین کند چه گونههايی از ادبیّات کودک و نوجوان فارسی برای چه گروهی
از فارسیآموزان بزرگسال غیرفارسیزبان مناسب است .روش پژوهش حاضر ،روشی استداللی است و
تالش شده است از استدالل استقرايی برای پاسخ به پرسشهای پژوهش استفاده شود؛ زيرا نگارنده
نظريه و فرضیهای برای استفاده از آن بهعنوان چارچوب نظری پژوهش نیافت .براساس پیشینة پژوهش،
پاسخدادن به پرسشهای پژوهش با روش استداللی جنبة نوآورانه دارد .در پژوهش حاضر اثبات میشود
که براساس مبانی آموزشی و ادبی ،داستان کودک مادّة مناسبی برای آموزش زبان فارسی به
فارسیآموزان غیرفارسیزبان بزرگسال است.
واژههای کليدی :ادبیّات کودک و نوجوان ،آموزش ،زبان فارسی ،بزرگسال ،غیرفارسیزبانان.
* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدمه
فارسیآموزان غیرفارسیزبان را از جنبههای مختلفی میتوان طبقهبندی کرد؛ طبقهبندی
موردنظر در نوشتار حاضر سنی است .ازاينلحاظ ،آنان به سه گروه اصلی کودک ،نوجوان
و بزرگسال تقسیم میشوند .اين مفاهیم در شاخههای مختلف علوم انسانی تعريفهای
مختلفی دارند .تعريف اين دورهها در نوشتار حاضر همان است که در روانشناسی رشد
و روانشناسی آموزش بهکارمیرود و کودکی به دورة تولد تا 11سالگی ،نوجوانی از 11
تا 18سالگی و بزرگسالی از  18تا  65سالگی اطالق میشود (برک 396/1 :1385 ،و
وندرزندن 87 : 1383 ،و  213و  .)271در برخی منابع هم مرز نوجوانی 12سالگی ذکر شده
است (فاسلیز و همکاران .)105 : 2013 ،در زبان فارسی معموالً دو ترکیب «ادبیّات کودک»
و «ادبیّات کودک و نوجوان» تسامحاً به جای يکديگر بهکارمیروند .در نوشتار حاضر
داليلی اقامه خواهد شد که ادبیّات کودک و نوجوان زبان فارسی ،با لحاظکردن برخی
شرايط ،مادّهای مناسب برای برنامة آموزش زبان فارسی به فارسیآموزان غیرفارسیزبان
بزرگسال است .قبل از پرداختن به مطالب اصلی ،ضروری است چهار بحث مقدماتی ذکر
شود:
 .1خارجکردن فارسیآموزان کودک و نوجوان غیرفارسیزبان از محدودة پژوهش ،به
قصد تحديد بحث انجام گرفته است .بررسی نقش ادبیّات کودک و نوجوان در آموزش
زبان فارسی به اين گروه از فارسیآموزان میتواند موضوع پژوهش يا پژوهشهای ديگری
قرار گیرد ،حتّی دو دورة کودکی و نوجوانی هم تفاوتهای مهمّی دارند .اهمیّت دورة
نوجوانی در زمینة رشد زبانی و تفاوت آن با دورة کودکی ،در دو جنبة  .1بهکاربردن
الگوهای گفتار شخصی و  .2ايجاد رابطه به قصد مراوده و ارتباط است (فاسلیز و همکاران،
 .)105 : 2013عالوهبراين ،در زمینة رشد شناختی ،مرز نوجوانی مرزی است که توانايی
مواجهشدن و فهم زمان گذشته و حال و آينده در انسان بهوجودمیآيد و توانايی
انديشیدن به مفاهیم انتزاعی ممکن میشود و اين شرايط ،از ويژگیهای دوران
بزرگسالی نیز هست (همان)؛ بنابراين ،گروه سنی نوجوان از برخی جنبهها واجد
شباهتهايی با بزرگساالن است و به همین دلیل ،برخی از مباحث پژوهش حاضر
قابلتعمیم به فارسیآموزان نوجوان غیرفارسیزبان نیز هست ،امّا نگارندگان ،اين موضوع
را بديهی فرض کردهاند که ادغام دو گروه کودک و بزرگسال ،به دلیل تفاوتهايی که به
آن اشاره شد ،پژوهش حاضر را به دور از اصول تحقیق مینماياند و معتقدند که نهتنها
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بررسی همزمان کودک و بزرگسال در اين پژوهش ،بلکه فحص و بحث دربارة جنبههای
مختلف فارسیآموزی کودکان ،برای مثال در دو حوزة مهاجران غیرفارسیزبان ساکن
کشورهای فارسیزبان و ساکنان مناطق دوزبانة کشورهای فارسیزبان نیز ،هم بهلحاظ
نظری و هم از جنبة روش از جمیع جوانب يکسان نیست.
 .2برنامة زبانآموزی به مجموع فعالیّتهايی اطالق میشود که زبانآموز در داخل و
بیرون از محل آموزش برای اجرای هدفهای خاص به کمک آموزگاران انجام میدهد
(نیساری و همکاران .)15 :1394 ،تعريفهای ديگری هم از برنامة زبانآموزی میتوان
بهدستداد ،امّا تأکید بسیاری از تعريفها بر اين است که آموزش هر زبانی ،ازجمله
فارسی نیز در داخل و بیرون از محل آموزش انجامشدنی است .بنا به استداللهايی که
در پی خواهد آمد ،حضور اصلی ادبیّات کودک و نوجوان در آن بخش از برنامة فارسیآموزی
است که بیشتر مربوط به بیرون از محل آموزش است؛ بنابراين ،عنوان پژوهش نبايد
ذهن مخاطب را فقط معطوف آن بخش از برنامة زبانآموزی کند که در محل آموزش
اجرا میشود.
 .3هم در کتابهای نظری (نیساری و همکاران80 :1394 ،ـ 170و اکبری شلدره:1394 ،
223ـ  )224و هم در کتابهای آموزشی (فیلیپس iv :2003 ،ـ  ،)ixمهارتهای زبانآموزی به
چهار گروه گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن تقسیم شدهاند .مهارت نوشتن در
برخی منابع آموزشی با ساختار تلفیق شده است (همان .)89 :در میان اين مهارتها،
مهارت خواندن برای بسیاری از کسانی که میخواهند زبان دوم بیاموزند ،اولويّت دارد
(ريچاردز و رنانديا .)273 : 2002 ،برای گروه عمدهای از زبانآموزان ،مقدمة زبانآموزی،
آشنايی با الفبای زبان دوم و مهارت خواندن متنهای ساده به زبان دوم است .در
پژوهش حاضر نیز همین مهارت ،در اولويّت بحث و تحلیل قرارگرفته است .گرچه
مهارتهای چهارگانه زبانآموزی بالمآل مجزا نیستند و ضعف و قوّت در هرکدام ضعف و
قوّت در ديگری را به دنبال دارد ،ايجاد و تقويّت هر مهارت به برنامهريزی مجزا نیاز دارد.
نیز عنصر محوری زبانآموزی ،يادگیری واژگان است که پايه و ماية يادگیری مهارتهای
چهارگانة زبانآموزی است (همان .)255 :گرايش پژوهش حاضر هم اولويّت واژهآموزی بر
آموزش دستور زبان است و اثری که ادبیّات کودک و نوجوان در تقويّت واژگان و بهتبع
آن ،در مهارت خواندن دارد.
 .4مهارت خواندن ،خود شامل خردهمهارتهايی است که به پنج دسته تقسیم
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میشوند .1 :نمادخوانی؛  .2تحلیل سازهای واحدهای زبانی؛  .3تحلیل آوايی؛  .4تحلیل

معنايی در سطح واژه و  .5تحلیل معنايی در سطح جمله و بند (اکبری شلدره:1394 ،
289ـ .)290تفاوتهايی در اين خصوص نیز میتوان بین زبانآموز بزرگسال و کودک قائل
شد که هم موضوع بحث نیست و هم قائلشدن به نوع ديگری از خردهمهارتها تفاوت
معناداری در مباحث پژوهش ايجاد نمیکند .در نوشتار حاضر به منظور تدقیق حوزة
تحلیل ،از میان خردهمهارتهای ذکرشده ،خردهمهارت نخست ،يعنی «نمادخوانی» در
اولويّت بحث و تحلیل نیست؛ نمادخوانی به خواندن درست حروف و تشخیص نشانهها،
هجاها و کلمههای ساده و مرکّب و ارتقاء از سطح حرفخوانی به کلمهخوانی اطالق
میشود (همان) .در پژوهش حاضر بزرگسال فارسیآموز به گروهی از بزرگساالن فارسیآموز
محدود میشود که خردهمهارت نمادخوانی را طی کرده است و قصد دارد مهارت
خواندن خود را در چهار خردهمهارت بعدی تقويّت کند .افزونبراين ،اکبری شلدره برای
خواندن ،چهار گونه قائل شده است .1 :خواندن دقیق؛  .2خواندن تحلیلی؛  .3خواندن
التذاذی و  .4خواندن حاشیهای ( .)290 :1394بر اين اساس هم گونههای التذاذی و
حاشیهای ارتباط بیشتری به پژوهش حاضر دارند .در برخی از پژوهشهای اخیر،
خوانندة متن يا زبانآموز از سويی و متن (ادبیّات کودک در پژوهش حاضر) از سويی ديگر،
پديدههايی چندبعدی يا چنداليه معرفی شدهاند؛ البتّه تعريف هر پژوهش از چنداليهبودن
با پژوهش ديگر تفاوت دارد و کاربست ادبیّات کودک در آموزش زبان ،به دلیل همین
چنداليهبودن مؤثّر توصیف شده است (بلَند و لوتگه.)2 :2013 ،
ابوراس و هولزمان ( )2010اثر ادبیّات کودک را در آموزش زبان انگلیسی به کودکان
نوآموز عربزبان بررسی کردهاند؛ در نتايج اين پژوهش به کاربردن ادبیّات کودک
راهبردی مؤثر و برانگیزاننده توصیف شده است .در پژوهشی ديگر ،چِن ( )2014شواهدی
ارائه کرده است مبنی بر اينکه بهکاربردن داستان کودک در آموزش زبان انگلیسی به
کودکان تايوانی با روشهای انتخاب داستان به میل زبانآموز ،گوشدادن داستان صوتی،
مطالعة مشترک ،مطالعة مستقل و تهیّه و اجرای نمايشنامه از روی داستان ،موجب
تقويّت مهارتهای خواندن و آشنايی با الگوهای سخنگفتن و تقويّت اين مهارت
میشود.
مالر و ماير ( )1995در پژوهشی کمّی و آماری ،واردکردن ادبیّات کودک را به برنامة
زبانآموزی در کالسهای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانانی که زبان دوم آنها
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انگلیسی است ،تحلیل و نتايج آن را چنین بیان کردهاند« :کاربرد ادبیّات کودک در
کالسهای آموزش زبان انگلیسی باعث تقويّت واژگان ،آشنايی با نحوِ زبان و افزايش فهم
عمومی زبانآموز از زبان انگلیسی میشود».
بلَند و لوتگه ( )2013کتابی با عنوان ادبیّات کودک در آموزش زبان دوم تألیف
کردهاند که از معدود آثاری است که به اين موضوع اختصاص دارد .آنان ضمن تأکید بر
تأثیر ادبیّات کودک در آموزش زبان مادری به کودکان ،در بخشهايی از اثر خود به
نقش ادبیّات کودک در آموزش زبان انگلیسی به کودکان ژاپنی و آلمانی پرداختهاند.
بخش عمدة کتاب ايشان به دو موضوع  .1تأثیر گستردهخوانی و مطالعة آزاد در آموزش
زبان و  .2تقويّت سواد بصری با استفاده از کتابهای مصوّر و کمیک استريپ و فوتو
رمان اختصاص دارد .رويکرد اين کتاب ،بررسی زبانآموز کودک و نوجوان است ،امّا آنان
با اشاره به دوگانهبودن مخاطب کتاب ادبیّات کودک ،به اين معنی که هم بزرگساالن و
هم کودکان ممکن است ادبیّات کودک بخوانند (ر.ک :رنلدز ،)54 :1394 ،امکان کاربرد
ادبیّات کودک و نوجوان را در آموزش زبان به نوجوانان و بزرگساالن و حتّی افزايش توان
ياددهی آموزگاران مطرح کردهاند (بلَند و لوتگه2: 2013 ،ـ ،)3لیکن مبحث استفاده از
ادبیّات کودک و نوجوان در آموزش به بزرگساالن که موضوع پژوهش حاضر است ،بهطور
مستقل موضوع اين اثر نیست .اثر بلند و لوتگه بهلحاظ روششناسی ،کیفی و استداللی
است و در پژوهشهای بررسیشده ،تنها اثری است که جنبههای استداللی و کیفی آن
بر جنبة کمّیاش برتری دارد.
در پژوهشی ديگر بلسکی ( )2006به موضوع کاربرد ادبیّات کودک در آموزش به
نوجوانان پرداخته است .موضوع اين پژوهش با نوشتار حاضر شباهت بسیاری دارد ،امّا
روششناسی آن برخالف پژوهش حاضر ،کامالً کمّی و آماری است .گروه آماری پژوهش
بلسکی محدود به نوجوانان اوکراينی ساکن آمريکاست که سطح زبانی آنها متوسط
توصیف و نتیجة نهايی آن چنین بیان شده است« :آموزش زبان به نوجوانان اگر توأم با
استفاده از منابعی از ادبیّات کودک باشد ،در مقايسه با روش سنتی و مبتنی بر دستور
زبان نتايج بهتری دربرخواهد داشت» (بلسکی )95 :2006 ،و «افزودن ادبیّات کودک به
منابع آموزشی ،گرايشهای مثبتی را در نوجوانان زبانآموز ايجاد میکند و با افزايش
انگیزه ،مهارتهای زبانی آنان را بهبود میبخشد» (همان.)96 :
در پژوهشهای داخلی هم باقرزادهاکبری موضوع تحقیق خود را اثر ادبیّات کودک
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در آموزش زبان فرانسه به کودکان فارسیزبان برگزيده و نتیجه را چنین بیان کرده
است« :نقش ادبیّات کودک برای ايجاد انگیزه و تعامل در کالس درس و درنتیجه
افزايش مهارتهای زبانی کودکان مؤثر ارزيابی میشود» ( . )2 :1383در اين پاياننامه
پیشنهادهای کاربردی بسیاری برای زبانآموزان و آموزگاران مطرح شده است ،امّا
بحثهای تحلیلی اندکی دارد.
هیچکدام از پژوهشهای پیشگفته کامالً بر موضوع اين نوشتار که بررسی استقرايی
علّتهای مناسببودن ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسی به بزرگساالن
فارسیآموز است ،منطبق نیستند؛ البتّه به فراخور بحث از مطالب آنها استفاده خواهد شد.
روش پژوهش حاضر روش کیفی و استقرايی است و تالش شده است با روش تحلیلی و
نظری و گاه مروری (ر.ک :حری181 :1391 ،ـ ،)182ضمن مرور ديدگاهها و داليلی که
پژوهندگان پیشین بر مناسببودن ادبیّات کودک برای زبانآموزی بیان کردهاند و نیز با
استفاده از منابع نظری آموزش زبان و نظرية ادبیّات کودک (هر دو مورد در ايران و جهان)
داليلی در پاسخ به اين پرسش اقامه شود که پرسش اصلی پژوهش حاضر است :به چه
علّتهايی و بنا به چه استداللهايی ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسی به
بزرگساالن غیر فارسیزبان (با محدوديّتهايی که در مقدمة بحث ذکر شد) مناسب است؟
چنانکه از اين پرسش نیز برمیآيد ،پژوهش حاضر بهلحاظ روش تحقیق در تقابل
کامل با روش اثباتگرايانه ،کمّی و آماری قراردارد .علّت انتخاب اين روش برای پژوهش
حاضر اين است که دانش و معرفت اثباتی عمدتاً بر تأيید فرضیههايی استوار است که
خود ريشه در دانش پیشین ،از قبل فرضشده و بديهی دارند (محمّدپور ،)42 :1392 ،امّا به
باور پژوهشگران پژوهش حاضر و براساس آنچه در بخش پیشینة پژوهش بیان شد ،هنوز
دانش به مرحلة بیان فرضیه نرسیده است تا کار محققانه به بیان فرضیه و بررسی کمّی
و اثباتی برسد .پژوهشگران نوشتار حاضر راه استقرا و استدالل در پیش گرفتند و تالش
آنها بر اين بوده است که ترتیب بیان استداللها ،حرکت از جنبههای کامالً نظری به
جنبههای کاربردی يا بهعبارتی فلسفی ،حرکت از هستیشناسی به شناختشناسی و
روششناسی باشد.
پس از بیان پاسخها به پرسش اصلی پژوهش و برای حرکت به سوی روششناسی،
به پرسشی ديگر پرداخته میشود که پرسش فرعی پژوهش حاضر و غرض از بیان آن،
کاملشدن مقصود پژوهش است و آن پرسش اين است که اگر فرض بگیريم ادبیّات
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کودک و نوجوان برای فارسیآموزی به بزرگساالن غیرفارسیزبان تناسب دارد ،آيا اين
فرض دربارة همة انواع ادبیّات کودک و نوجوان صادق است؟
روش پژوهشی برای پاسخ به پرسش مذکور ،روش منطقی و استقرايی برهان خلف
است؛ به اين معنا که برای پاسخ به اين سؤال ضمن اشارة مختصر به هدف/هدفها در
برنامة زبانآموزی ،به گونهها و مثالهايی از ادبیّات کودک و نوجوان اشاره خواهد شد که
مناسب آموزش زبان فارسی به فارسیآموزان يا دستکم گروهی از آنان نیستند .بیان
مثالها به قصد آوردن مثال نقض ( )counterexampleو بهکاربردن برهان خُلف است.
صورت سادهای از برهان خلف در پاسخ به سؤال پیشگفته بهکارمیرود که صورت
منطقی آن به اين شرح است :به شرط داشتن مجموعهای از مقدمههايی که ترکیب
عطفی آنها  Pباشد ،اگر افزودن يک مقدمة اضافی  Qما را به يک تناقض برساند (مثل  Rو
( Qغلط بودن مقدمه )Q
نقیض  Rبه طور همزمان که مثال نقض نامیده میشود) ،میتوانیم نقیض 
را نتیجه بگیريم (هیت .)300 :1385 ،در پژوهش حاضر ،ترکیب عطفی مقدمههای بحث
(همان  )Pاين است که ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش فارسی به فارسیآموزان
بزرگسال غیرفارسیزبان منبع مناسبی است و مقدمة اضافی ( )Qاين است که همة انواع
ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش فارسی به همة فارسیآموزان بزرگسال
غیرفارسیزبان مناسباند .مثالهايی که در بحث بعدی ذکر میشوند ،مثالهای نقضی
هستند که غلطبودن اين مقدمة اضافی را اثبات کنند و ضمن استدالل سلبی به
روشنشدن اين نکته کمک کنند که ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش فارسی به
بزرگساالن فارسیآموز غیر فارسیزبان مادّة مناسبی است ،امّا نه همة انواع آن و نه برای
هر بزرگسال فارسیآموز غیرفارسیزبانی .بايد افزود که جنس استدالل به روش برهان
خُلف ايجاب میکند که مثال ذکرشده بهعنوان مثال نقض که قرار است به تناقض
بینجامد ،ممکن است نامعمول يا حتّی اندکی مضحک جلوه کند؛ بنابراين ،اگر برخی
مثالهای ذکرشده در بخش بعد بهظاهر عجیب میآيند ،ناشی از اين اقتضاست.
پژوهش حاضر در بخشهايی نیاز به بیان نمونه داشته است .برای نمونهگیری در
پژوهش حاضر از راهبرد نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .در اين راستا نگارندگان
بنا به روش پژوهش که بیان استقرايی و برهان خلف بود ،مشخصاً نمونههايی از ادبیّات
کودک و نوجوان را انتخاب کردند که برای رد يا تأيید هر استدالل ،نمونهای مناسب و
روشنگر به شمار آيند.

« /122ادبيات کودک و نوجوان فارسي» ،مادهای برای آموزش زبان فارسي به فارسيآموزان غير فارسيزبان بزرگسال...

 .2دالیل مناسببودن ادبيّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسي به
بزرگساالن غيرفارسيزبان
هشت استدالل بر مناسب بودن ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسی به
بزرگساالن غیرفارسیزبان وجود دارد که در اينجا به آنها اشاره میشود:
 .1نظريههای متفاوتی دربارة ادبیّات کودک و نوجوان در جهان وجود دارد؛ آثار
مربوط به نظرية ادبیّات کودک و نوجوان فارسی بسیار کمشمارند .در میان نظريهپردازان
ايرانی ،دو رويکرد عمده وجود دارد که هر دوی آنها میتوانند مبنای ارائة استداللی بر
ادعای نوشتار حاضر قرارگیرند؛ رويکرد نخست ،رويکرد زيبايیشناسانه به ادبیّات کودک
و نوجوان است .اين نظريه را حجوانی چنین تبیین کرده است« :در ادبیّات کودک با
اين فرض که برايش ذاتی قائل شويم ،زيبايی عنصری ذاتی و درونی ،امّا مادّة آموزشی
عنصری عَرَضی و بیرونی است» ( .)3 :1389نیز «استقالل زيبايیشناسی ادبیّات کودک از
زيبايیشناسی ادبیّات بزرگسال ،تنها معطوف به تفاوتهايی است که میان مخاطب اين
دو نوع ادبیّات وجود دارد و نه جوهره و ارزش ادبی( ».همان ،)4 :حتّی اگر اين نظريه از
همة جنبهها قابلقبول نباشد ،پذيرفتن اينکه ادبیّات کودک و نوجوان جنبههايی
زيبايیشناختی دارد ،از نپذيرفتن آن منطقیتر است؛ بنابراين ،وجه زيبايیشناختی
ادبیّات کودک و نوجوان ،مايهای است که آن را برای هر بزرگسال ازجمله فارسیآموز
غیرفارسیزبان بزرگسال مناسب و لذّت ناشی از زيبايی آموزش زبان فارسی را افزون
میکند .پژوهشهای فراوانی صحّت اين ادعا را تأيید میکنند؛ يول ذکر کرده است که
لذّت يا درجة اضطراب کم ،يادگیری زبان دوم را تسريع میکند ( .)264 :1373ريچاردز و
رنانديا يکی از روشها ی آموزش را درک احساسات و عواطف زبانآموزان و نیز نیازها و
انگیزههای آنان میدانند و ويژگی آموزش زبان را در عصر حاضر ،گذار از دورة روشگرا
به پساروشگرا ذکر میکنند که در آن آموزشگرايی و آموزششناسی در تقابل با
روشگرايی و اولی بر آن قرارمیگیرد ( .)2 : 2002ايشان مشخصات اصلی آموزشگرايی را
توجّه به روند يادگیری ،رابطة عاطفی آموزگار و زبانآموز و لذّت میدانند (همان:2002 ،
 .)5نیز دربارة همین استدالل ،برای زبان چهار نقش ذکر شده است؛ نجفی چهار نقش
زبان را ايجاد ارتباط ،تکیهگاه انديشه ،حديث نفس و ايجاد زيبايی هنری ذکر کرده است
( )35 :1390و نیساری و همکاران چهار نقش زبان را نقش ارتباطی ،تکیهگاه انديشه،
نقش عاطفی و نقش مهارتی دانستهاند ()57 :1394؛ بنابراين ،زيبايی هنری موجود در
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ادبیّات کودک و نوجوان ،فارسیآموز را با جنبه و نقشی ديگر از زبان فارسی ،يعنی ايجاد
زيبايی يا نقش عاطفی آشنا میکند که در کتابهای آموزشی بهخاطر ماهیّت آنها و
اهمیّت نقش ارتباطی در آموزش ،کمتر با آن آشنا شده است.
 .2رويکرد دوم در نظرية ادبیّات کودک و نوجوان در تقابل با رويکرد نخست قراردارد.
خسرونژاد رويکرد زيبايیشناختی را به ادبیّات کودک و نوجوان چنین توصیف میکند:
«بنا بر باور اين گرايش [زيبايیشناختی] ،ادبیّات کودک زيرمجموعهای از ادبیّات است
 ...و فلسفة آن همان فلسفة ادبیّات است .با اين رويکرد [زيبايیشناختی] ،پژوهش و
نظرية ادبیّات کودک نهايتاً رويکردی قیاسی است که يافتههای آن از تحلیل واقعیت
ادبیّات کودک برنخاسته و امکان درافتادن آن به دامان ناکجاآبادگرايی بسیار است».
( .)10 :1389رويکرد دوم چنین تبیین شده است« :هدف ادبیّات کودک ايجاد ارتباط با
کودک است و برخالف ادبیّات در معنای محض خود ،ادبیّات کودک لزوماً مقید به
مخاطب است» (همان .)41 :براساس اين رويکرد ،غايت ادبیّات کودک شکلگیری يک
ارتباط است؛ ارتباط بین پديدآورنده يا پديدآورندگان آن که بزرگسالاند و مخاطبان آن
که کودکاند .بر مبنای همین ارتباط ،ژاکلین رز عبارت مشهور و بحثبرانگیزی دربارة
ادبیّات کودک و نوجوان مطرح کرده است« :ادبیّات کودک ناممکن است» (.)13 :1984
ناممکن بودن ادبیّات کودک بدين معنی است که ارتباط بین بزرگسالِ پديدآورنده و
کودکِ مخاطب هرگز نمیتواند تمام و کمال برقرارشود؛ بدينسبب که بزرگسال و
کودک ماهیّتاً متفاوتاند .قصد نوشتار حاضر نقد اين نظر نیست و نگارندگان
ناممکنبودن ارتباط را نه کامل میپذيرند و نه به کلی رد میکنند .آنچه به اين استدالل
مربوط میشود ،اين است که اگر هدف غايی ادبیّات کودک و نوجوان ايجاد ارتباط با
کودک و نوجوان باشد و نیز اگر اين ارتباط از همة وجوه و جوانب آن برای مخاطب
اصلی آن ناممکن باشد ،ارتباط بین پديدآورندة بزرگسال ادبیّات کودک و فارسیآموز
بزرگسال غیرفارسیزبان ،امکان بهتری میيابد يا دستکم ،منعی از آن نوع که ارتباط
بزرگسال کودک را مختل میکند ،در اين ارتباط (بزرگسال بزرگسال) موجود نیست.
 .3نخستینبار فرديناندو سوسور زبان را نظام يا مجموعهای متشکل از اجزای
همبسته توصیف کرده است (سوسور .)15 :1387 ،هر نظام زبانی زيرنظامها يا ساختهايی
به اين شرح دارد .1 :ساخت آوايی؛  .2ساخت صرفی؛  .3ساخت نحوی؛  .4ساخت
معنايی و  .5ساخت گفتمانی (زندی .)11 :1393 ،کاربرد اصلی ادبیّات کودک و نوجوان
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مرتبط با ساخت پنجم زبان ،يعنی «ساخت گفتمانی» است .گفتمان در علوم انسانی
مختلف به معانی متفاوتی بهکاررفته است و منظور از آن در نوشتار حاضر ،معنای آن در
دانش زبانشناسی است که به معنای ساختارهای کالنتر از جمله در زبان است و
ساخت گفتمانی به ساختار فراجملهای ،ازجمله روابط بین جملهای اشاره دارد (همان:
 .)15فارسیآموز با شرايطی که در مقدمة نوشتار حاضر بدان اشاره شد ،در مراحل
آموزش زبان فارسی قطعاً با ساختهای آوايی ،صرفی ،نحوی و معنايی تاحدّی آشنا
میشود ،ولی مجال آشنايی با ساخت گفتمانی زبان فارسی را نمیيابد؛ به اين سبب که
در کالس و کتابهای آموزشی ،بنا به تجربة زيستة پژوهشگر در مقام معلّم ،فرصت
پرداختن به يک متن کامل ،مثالً يک داستان که خود نوعی گفتمان است ،فراهم
نمیشود.
 .4راهبردهای زبانآموزی به چهار گروه عمدة شناختی ،فراشناختی ،عاطفی و
اجتماعی تقسیم میشوند (ريچاردز و رنانديا .)121 : 2002 ،از اين منظر ،ادبیّات کودک و
نوجوان با آموزش زبان فارسی به بزرگساالن تناسب راهبردی دارد .راهبردهای شناختی
زبانآموزی شامل سه بخش تشخیص ،نگهداری/خاطرسپاری و بازيابی عناصر زبانی است
(همان .)122 :ادبیّات کودک و نوجوان همسو با آموزش زبان و در هر سه بخش ذکرشده
با تکرار آموختههای پیشین زبانآموز و احیاناً روبهروشدن/کردن او با عناصر زبانی جديد،
توانايیهای زبانی مربوط به راهبرد شناختی را تقويّت و تثبیت میکند .دستة دوم
راهبردها ،يعنی راهبردهای فراشناختی ،در ارتباط با برنامهريزی ،پیجويی و ارزيابی
فعالیّتهای يادگیری زبان مطرح میشوند (همان) .کودک بهمثابة مخاطب ادبیّات کودک
و نوجوان تفاوتها و محدوديّتهايی با بزرگسال دارد .1 :محدودبودن تجربه؛ .2
محدوديّت زبان؛  .3محدودبودن زمان تمرکز و  .4ناتوانی در دريافت رويدادهای مختلف
در يک زمان (حجازی 18 :1374 ،و  .)19اين تفاوتها دقیقاً همانهايی است که کودک
فارسیزبان و فارسیآموز غیرفارسیزبان را به هم نزديک (نه يکی) میکند و به تفاوت
ادبیّات کودک و نوجوان و ادبیّات منجر میشود .ادبیّات کودک و نوجوان ،زبان سادهتر،
حجم کمتر و ساختار آسانتری دارد و اگر داستان باشد ،طرح و روايت آن کمتر پیچیده
است (محمّدی .)105 :1378 ،نتیجة حاصل از اين بحث باتوجّهبه راهبردهای فراشناختی
زبان چنین است که ادبیّات کودک و نوجوان بهسبب حجم کمتر در قیاس با منابع
نوشتاری ديگر ،امکان برنامهريزی و ارزيابی فعالیّتهای يادگیری را برای آموزگار و
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فارسیآموز سهل میکند .افزونبراين ،طبقهبندی سنی ادبیّات کودک و نوجوان میتواند
به فرآيند برنامهريزی دقّ ت و سرعت ببخشد .دستة سوم راهبردها «عاطفی» نام
گرفتهاند؛ راهبردهای يادگیری مربوط به متعادلکردن احساسات ،گرايشها و انگیزهها
در اين دسته جای میگیرند (ريچاردز و رنانديا .)122 :2002 ،آثار ادبیّات کودک اوالً ،به
علّت روايت و طرح و ساختار سادهتر با سرعت بیشتر پیش میرود و تمام میشود و
ثانیاً ،به علّت حجم کمتر در زمان کمتری به پايان میرسد .شادی ناشی از تمامکردن
يک يا چند کتاب به زبان دوم برای فارسیآموزان در ايجاد امید ،متعادلکردن احساسات
و ايجاد انگیزه مؤثر است .چهارمین و آخرين دسته ،راهبردهای اجتماعی هستند؛ اين
راهبردها به فعالیّتهايی مربوط میشوند که زبانآموز بهکار میگیرد تا با بهکارگیرندگان
زبان دوم ارتباط برقرارکند (همان) .ادبیّات کودک با اين راهبرد هم تناسب دارد و انواع
مختلف آن ،بهويژه بخشی از ادبیّات کودک که مربوط به بازنويسی ادبیّات کهن و عامه و
قصّهها و مثلها و ضربالمثلهاست ،میتواند موجب ارتباط عمیقتر فارسیآموزان با
فارسیزبانان شود.
1
 .5يکی از مفاهیم روانشناسیِ ارزشمند در روند آموزش «خودگردانی» است؛
خودگردانی استقالل زبانآموز در فرآيند آموزش است و يک علّت شناختشناسانه و سه
علّت روانشناسی بر اهمیّت آن ذکر شده است .از جنبة شناختشناسی يکی از
هدفهای آموزشی که بهراحتی بهدستنمیآيد ،پرورش زبانآموزانی است که مستقل و
بدون وابستگی به ديگران ،ازجمله آموزگار فکر کنند و بیاموزند (کوماراواديولو.)131 :2003 ،
ازلحاظ روانشناسی هم خودگردانی زبانآموز به سه دلیل اهمیّت دارد .1 :ازمنظر
روانشناسی شناختی دلیل اهمیّت خودگردانی اين است که اگر زبانآموز به دانش خود
از زبان دوم قالب و چارچوبی شخصی بدهد و بتواند خودش آن را يکپارچه کند ،آموزش
او مؤثرتر است؛  .2ازمنظر روانشناسی انسانگرا علّت اهمیّت خودگردانی ،تأکید بر
ارتقای اتکّای به نفس از راه شخصیکردن آموزش است؛  .3ازمنظر روانشناسی آموزش
هم ،ارتباط استواری بین خودگردانی زبانآموز و انگیزة او وجود دارد .استدالل پنجم را
میتوان چنین صورتبندی کرد :ادبیّات کودک و نوجوان باتوجّهبه ويژگیهايی که دارد،
ازجمله روانی و سادگی و باتوجّهبه لذّت زيبايیشناختی که در مخاطب ايجاد میکند و
نیز کاربرد آموزشی آن که می تواند فرعی و مربوط به خارج از محل آموزش باشد ،منجر
به افزايش خودگردانی فارسیآموز و درنتیجه تقويّت فرآيند آموزش زبان میشود.
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 .6گستردهخوانی ازجمله روشهای فرعی زبانآموزی ،مربوط به خارج از محل
آموزش است .بلَند و لوتگه تأثیر اين روش را ذکر و مثالهايی از آن را در تألیف خود
بیان کردهاند ( .)6 :2013روش گستردهخوانی جايگزين آموزش نیست ،امّا در کنار
آموزش موجب تقويّت آن میشود .در اين روش تمرکز بر تشويق زبانآموزان به مطالعة
حجم زيادی از متنهايی است که خودشان انتخاب کردهاند .ريچاردز و رنانديا
گستردهخوانی را چنین تعريف کردهاند« :مطالعة سريع حجم زيادی از يک متن به قصد
فهم عمومی و با تمرکز بر مفهوم آنچه خوانده میشود و نه تمرکز بر زبان» ( 295 :2002و
 .)296گستردهخوانی به تعبیر عامیانة تندخوانی شبیه است و با چنین تعريفی نقطة
مقابل دقیقخوانی است که ويژگی آن مطالعة دقیق متن با تمرکز بر زبان و توجّه کمتر
به معنای کلّی متن است .برخالف دقیقخوانی که بايد مواد خواندن در آن باالتر از سطح
زبانی زبانآموز باشد ،در گستردهخوانی بهتر است زبانآموز متنی را انتخاب کند که
پايینتر از سطح زبانآموزی اوست تاحدّیکه حداقل درگیری با متن را داشته باشد و
بتواند تعداد صفحات بیشتری را در زمان کمتری بخواند .شش فايده بر گستردهخوانی
مترتب است .1 :افزايش درک زبان در حوزههای مختلف ازجمله تلفظ ،واژگان ،دستور و
ساختار؛  .2افزايش دانش عمومی؛  .3افزايش مهارتهای خواندن و نوشتن؛  .4لذّت
بیشتر از خواندن؛  .5ايجاد گرايش به خواندن در زبانآموز و  .6ايجاد عادت خواندن در
زبانآموز؛ بنابراين ،باتوجّهبه مزايای اين روشِ آموزش زبان و شرايط آن ،ادبیّات کودک
منبعی در دسترس برای اجرای روش گستردهخوانی برای آموزگار و فارسیآموزان فراهم
میکند .در گستردهخوانی اولويّت با متنهايی است که از سطح زبانی فارسیآموز
پايینترند و ديگر منابع نوشتاری ازجمله نشريات و ادبیّات بزرگسال ،منابعی مناسب
برای گستردهخوانی نیستند.
 .7ادبیّات کودک و نوجوان در بسیاری از نوعهای خود به همراه تصويرگری به
مخاطبان عرضه میشود و تصويرگری به يادگیری زبان و نیز افزايش سواد بصری که
خارج از محدودة پژوهش حاضر است ،کمک میکند .تصويرگری کتابهای کودک به
رشد توانايی ذهنیّت تصويری زبانآموز در ارتباط با زبان دوم کمک میکند .دلیل
فیزيولوژيک اصلی اهمیّت تصوير در يادگیری اين است که نیمکرة راست مغز ،مرکز
تفکّر تصويری است و در يادگیریِ بدون تصوير ،فقط نیمکرة چپ مغز درگیر فرآيند
آموزش میشود ،امّا در يادگیری به همراه تصوير هر دو نیمکرة مغز فعال میشوند (ريکو،

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 127/ 21

 .)65 :1389ارتباط تصوير با متن در کتابهای مصوّر انواع مختلفی دارد؛ گاه نقش تصوير
برجستهکردن متن است ،گاه گسترشدادن متن و زمانی کاملکننده و تقويّتکنندة آن
و در مواردی همة اين نقشها را در پیوند با متن برعهده دارد (قائینی .)316 : 1390 ،در
استفاده از ادبیّات کودک و نوجوان برای آموزش زبان فارسی به بزرگساالن غیرفارسیزبان،
انواع ارتباط تصوير با متن به رشد توانايی ذهنیّت تصويری فارسیآموز منجر میشود.
 .8يکی از شش فايدة گستردهخوانی ،افزايش مهارت خواندن و نوشتن است که در
استدالل ششم به آن اشاره شد .بلَند و لوتگه هم از تأثیر ادبیّات کودک ،بهويژه نوع
مصوّر آن بر افزايش خالقیّت و کمک به مهارت نوشتاری سخن گفتهاند (7: 2013ـ.)9
ريکو يکی از روشهای نوشتن خالق را که «خوشهسازی» نام گذاشته ،براساس تفکّر
تصويری استوار کرده است و نقش تصوير را در نوشتن همسنگ واژه ارزيابی میکند
(25 :1389ـ 47و 157ـ .)189شايان ذکر است که مهارت نوشتن ،برخالف خواندن که
مهارتی دريافتی/ادراکی است ،يک مهارت بروندادی/تولیدی است (اکبری شلدره:1394 ،
 .)224ادبیّات کودک و روش گستردهخوانی ،ضمن فراهمکردن منابعی برای خواندن،
الگوهای مناسبی برای تقلید يا دستکم تقلیدی سطحی و خام در راه نوشتن فراهم
میکند و تقلید اساس همة مهارتهای تولیدی زبان و نیز تولید هنری است (ارسطو،
 42 :1337و زرينکوب .)113 :1387 ،در همین چارچوب شايان ذکر است که همراه برخی از
آثار ادبیّات کودک و نوجوان محصوالتی صوتی و تصويری يا چندرسانهای نیز عرضه
میشود که همزمان با تقويّت مهارت خواندن ،در تقويّت مهارت گوشدادن هم مؤثر
خواهند بود.
 .3گونههای نامناسب ادبيّات کودک و نوجوان برای گروههای مختلف فارسيآموزان
غيرفارسيزبان بزرگسال
در ابتدای اين بخش پاسخ به دو سؤال مقدماتی ضروری است .1 :گونهها و انواع ادبیّات
کودک و نوجوان کداماند؟  .2فارسیآموزان بزرگسال غیر فارسیزبان را میتوان به چه
دستههايی تقسیمبندی کرد؟
کلّیترين طبقهبندی ادبیّات کودک و نوجوان تقسیم آن به دو گروه داستانی و
غیرداستانی است (پوالدی .)37 :1387 ،دومین پرسش را میتوان از منظرهای مختلفی
پاسخ داد ،امّا پاسخی که موردنظر پژوهش حاضر است ،طبقهبندی زبانآموزان از جنبة
هدف آنهاست .در آموزش زبان ،بهويژه بخش فرعی آن که مربوط به بیرون از محل

« /128ادبيات کودک و نوجوان فارسي» ،مادهای برای آموزش زبان فارسي به فارسيآموزان غير فارسيزبان بزرگسال...

آموزش است و با روش گستردهخوانی و مطالعة آزاد تناسب دارد (در بخشهای قبلی به آن

اشاره شد) ،يکی از نکاتی که در تدوين برنامه و راهبرد آموزش اهمیّت فراوانی دارد ،هدف
زبانآموز از آموزش زبان دوم است .چنین هدفی ممکن است داليلی شخصی ،تحصیلی،
اقتصادی و سیاسی داشته باشد؛ مثالً ممکن است بزرگسالی اهل کره جنوبی فارسی را
بهخاطر عالقه به سینمای ايران بیاموزد ،يک سوری زبان فارسی را بهخاطر تحصیل در
حوزة علمیة قم بیاموزد ،يک اروپايی بخواهد زبان فارسی را برای مربیگری در تیم
فوتبالی در ايران بیاموزد؛ يک نفر اهل اتیوپی زبان فارسی را بهمنظور ارتباط اقتصادی و
سیاسی با فارسیزبانان بیاموزد و بههمینترتیب ،انواع بیشماری از هدفهای زبانآموزی
و اشخاص مختلف میتوان نام برد که به دلیل تنوّع و گستردگی از اين منظر خاص قابل
طبقهبندی نیستند و ضرورتی هم به طبقهبندی فارسیآموزان از اين جهت وجود ندارد.
در ادامه ،باتوجّهبه دو نکتهای که ذکر شد و باتوجّهبه روش برهان خلف ،مثالهای نقضی
آورده میشود که برای سؤال مدّنظر در اين بخش پاسخی فراهم شود:
 .1گروه اوّل آثار ادبیّات کودک و نوجوان که برای آموزش زبان فارسی به فارسیآموز
بزرگسال غیرفارسیزبان نامناسباند ،آثاری هستند که تناسبی با هدف فارسیآموز
ندارند؛ مثالً فرض کنید شخصی زبان فارسی را بهقصد تجارت در ايران میآموزد برای
چنین شخصی کتابی آموزشی در حوزة روباتها يا دايناسورها کامالً نامناسب است ،مگر
اينکه يا در حوزة عاليق شخصی او باشد يا مثالً بخواهد واردکنندة روبات يا دايناسور
اسباببازی باشد .شخص ديگری را در نظر بگیريد که زبان فارسی را برای پژوهش در
حیات وحش ايران میآموزد؛ برای چنین شخصی کتاب داستان کودک با موضوع نبرد
رستم و اسفنديار يا آموزش وضو به کودکان و نوجوانان (بهرغم ارزش اين هردو برای مخاطبان
اصلی يا فارسیآموزان با هدفهای ديگر) کاربرد آموزشی کمتری دارد.
 .2براساس استدالل پیشین و باتوجّهبه طبقهبندی ادبیّات کودک که در مقدمة
همین بخش به آن اشاره شد میتوان نتیجه گرفت که برخی از انواع ادبیّات کودک در
حالت کلّی تناسب کمتری برای آموزش زبان فارسی دارند .در مقدمة همین بخش
شخصی مثال زده شد که عربزبان است و بهقصد تحصیل در حوزة علمیة قم فارسی
میآموزد .برای چنین شخصی کتابی غیرداستانی با موضوع آموزش نماز به کودکان
متناسب با هدف آموزشی اوست و محتمالً عالقة او را هم بر میانگیزد ،ولی برای چنین
کسی کتابها ی غیرداستانی با هر محتوای ديگری ممکن است نامتناسب باشد .امّا
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ادبیّات داستانی کودک به اين علّت که محتوای عامتری دارد ،کارايی بیشتری در آموزش
زبان پیدا میکند .کتابهای غیرداستانی ويژگیهايی دارند؛ ازجمله  .1تخصصیبودن
واژگان و زبان و محتوا؛  ).2اين کتابها بهويژه در حوزههای علمی پر از اصطالحات
ترجمة غیرفارسی ،بهخصوص انگلیسی هستند؛  .3بهرة کمتر از جنبة زيبايیشناختی.
مثالً در نماية کتابی  32صفحهای با عنوان روباتهای نظامی شگفتانگیز (پرايس:1394 ،
 )32که برای گروه سنی ج و د به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است ،بیش از پانزده
واژة تخصصی وجود دارد :روبات ،تسال ،اف ال ،7-سندان ،کترينگ باگ ،جالوت ،ايتر و...؛
بنابراين ،میتوان چنین نتیجه گرفت که ادبیّات داستانی کودک نسبتبه ادبیّات
غیرداستانی تناسب بیشتری با برنامة فارسیآموزی بزرگساالن غیرفارسیزبان دارد ،مگر
اينکه اثر غیرداستانی در راستای هدف فارسیآموز باشد.
 .3ادبیّات داستانی کودک و نوجوان به دو دستة عمدة نظم و نثر قابلتقسیم است
که در حالت کلّی ،نظم تناسب کمتری با برنامة فارسیآموزی دارد؛ به اين علّت که
خواندن نظم عالوه بر دانش زبانی ،به اطالع از وزن نیاز دارد .وزن شعر در زبانهای
مختلف انواع مختلفی دارد؛ ازجمله :وزن عددی ،وزن تکیهای ،وزن کمّی و وزن نواختی
(شمیسا .)24 :1386 ،شعر فارسی وزن کمّی دارد ،اما وزن شعر عامیانه و شعر کودک زبان
فارسی از اين نوع نیست و از نظر توصیفی دربارة آن اختالفنظر وجود دارد (فاطمی،
 17 :1382و طبیبزاده .)31 :1382 ،باتوجّهبه تفاوت وزن شعر در زبانهای مختلف و
اختالفنظر در توصیف وزن شعر کودک در زبان فارسی و پیش از اين دو ،نیاز به حضور
آموزگار و تدريس وزن شعر به فارسیآموز ،در میان آثار داستانی ادبیّات کودک و
نوجوان ،گونة نثر که بخش عمدة آن داستان است ،با برنامة فارسیآموزی به بزرگساالن
غیرفارسیزبان تناسب بیشتری دارد.
 .4دستهای از ادبیّات داستانی کودک و نوجوان که انواعی از آن به نظم و نثر در
زبانهای مختلف وجود دارد« ،هیچانه» است .اين نوع ادبی فاقد معنای منطقی توصیف
میشود .هیچانهها ،به نظم يا نثر ،منبع مناسبی برای آموزش فارسی به بزرگسال
غیرفارسیزبان نیستند؛ مثالً هیچانة زير را بهمثابة متنی برای گستردهخوانی يک
بزرگسال غیرفارسیزبان فارسیآموز در نظر بگیريد« :اتل متل توتوله /گاو حسن چه جوره /نه
شیر داره نه پستون /شیروش بردن هندوستون /هندستون هم خراب شد /يک زن کردی بستون /اسمشو

بذار عمقزی /دور کالش قرمزی /هاچین و واچین /يه پاتو ورچین» .تقريباً هیچ بندی از اين
هیچانه با بند بعدی ارتباط معنايی مشخصی ندارد و به همین دلیل ،تناسبی با برنامة
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فارسیآموزی به بزرگساالن غیرفارسیزبان پیدا نمیکند .عالوه بر اينکه اين هیچانه و
برخی ديگر از هیچانهها ،منظوم هم هستند که آشنايی با آهنگ و وزن آنها ،بدون
آموزش برای غیرفارسیزبانان ممکن نیست و ارتباط مؤثر و مستقیمی هم با آموزش
زبان فارسی ندارد ،مگر دربارة فارسیآموزی که هدفش پژوهش در ترانهها و هیچانههای
ادبیّات کودک باشد.
 .5تا اينجا بهصورت سلبی اثبات شد که آثار داستانی ادبیّات کودک و نوجوان (بهجز
نظم و هیچانهها) که تسامحاً میشود آنها را ادبیّات داستانی منثور کودک و نوجوان نامید،
منابع مناسبتری برای برنامة فارسیآموزی به بزرگساالن غیرفارسیزبان فراهم میکنند.
در اين بخش بهطور سلبی يک قسم از اين آثار هم از زمرة آثار مناسب برنامة ذکرشده
خارج میشود تا پژوهش از جنبة نظری دقیقتر و از جنبة روششناختی کاربردیتر
شود .محدودة بحث حاضر ادبیّات داستانی منثور کودک و نوجوان است که اکثر آثار آن،
يا داستان کودک و نوجوان يا نمايشنامة کودک و نوجوان هستند .در اين محدوده
میتوان آثار را با رويکردهای مختلفی تقسیمبندی کرد .يک بخش جزئی از اين آثار
آنهايی هستند که دو ويژگی را همزمان دارند .1 :گفتوگومحورند يا بخش عمدهای از
آنها گفتوگوی بین شخصیتهاست؛  .2پر از اصطالحات خاص تاريخی يا مذهبی يا
جغرافیايی هستند که به دلیل موضوع تاريخی يا محلّی يا تعلق قهرمان به منطقة
جغرافیايی خاص است .در محدودة ادبیّات داستانی منثور کودک و نوجوان ،آثاری که دو
ويژگی پیش را بهطور همزمان داشته باشند ،تناسب کمتری با برنامة فارسیآموزی
دارند؛ برای مثال ،نقل بخشی از داستان خمره بهمنظور تبیین در ادامه آورده شده است:
«کجا ،آقای مدير ،با اين عجله؟ بیخود خودت را ناراحت نکن .هرکه هرچه میخواهد
بگويد .زردة تخم مرغها را بپز و بنشین قشنگ بخور ،نوش جانت .اين همه برای
بچّههای مردم زحمت میکشی و سروکله میزنی ،بايد چیزی بخوری که کلهات قوّت
بگیرد .وقتی پسرم آمد ،...به قدری عصبانی شدم که يک سیلی قايم زدم تو گوشش و
گفتم اين حرف را جای ديگر نگويی» (مرادی کرمانی.)51 :1386 ،

در همین بخش کوتاه از کتاب که هر دو ويژگی ذکرشده را دارد ،دشواریهای زيادی
برای فارسیآموز غیرفارسیزبان وجود دارد .1 :کاربرد واژههای عامیانهای که در فارسی
معیار کاربرد ندارند و کاربردشان محدود به گسترة تاريخی و جغرافیايی خاصی است
مثل واژة «قايم» (به معنای محکم)؛  .2استفاده از ضربالمثلها و کنايههای زبانی که در
آنها معنی تکتک واژگان ربطی به معنای کل اصطالح ندارد؛ مثل «سروکلهزدن»،

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 131/ 21

«قوّتگرفتن کله» و  .3استفاده از صفتی در جای قید که در نوشتار معیار و بخش
عمدهای از کالم معیار سابقه ندارد؛ مثالً در جملة «بنشین قشنگ بخور»« ،قشنگ» قید
جمله و در معنای «آسوده و با خیال راحت» يا «تمام و کمال» بهکاررفته است.
در اين بخش اين نتیجه حاصل شد که ادبیّات داستانی کودک و نوجوان در قالب نثر
به شرط نداشتن دو ويژگی گفتوگومحوربودن و مشتملنبودن بر اصطالحات تاريخی،
دينی و جغرافیايی خاص ،در حالت کلّی منبع مناسبتری برای آموزش زبان فارسی به
فارسیآموزان غیرفارسیزبان بزرگسال است و نوع ديگر ادبیّات داستانی کودک و نوجوان
که در قالب نظم است و نیز ادبیّات غیرداستانی کودک و نوجوان ،درصورتیکه متناسب
با اهداف شخصی ،تحصیلی ،اقتصادی و ديگر اهداف زبانآموز باشند ،برای اين فارسیآموزان
مناسب خواهند بود.
 .4نتيجه
در پژوهش حاضر تالش شد با روشی تحلیلی و با نگاهی مروری بر پژوهشهای حوزههای
مشابه داليلی اقامه شود که ادبیّات کودک و نوجوان منبع مناسبی برای آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان بزرگسال ،بهويژه در مهارت خواندن است .استداللهای اصلی
پژوهش شامل تناسب هستیشناسانة ادبیّات کودک با برنامة فارسیآموزی به بزرگسال
غیرفارسیزبان ،تناسب اهداف ادبیّات کودک و نوجوان با اين برنامه ،نقش ادبیّات کودک
در آشنايی فارسیآموز با ساخت گفتمانی زبان فارسی ،تناسب ادبیّات کودک با
راهبردهای چهارگانة زبانآموزی ،تأثیر روانشناختی ادبیّات کودک در آموزش زبان،
قابلیت ادبیّات کودک و نوجوان در برنامة گستردهخوانی و مطالعةآزاد ،و نقش
تصويرگری ادبیّات کودک در آموزش زبان فارسی بود که نقش ادبیّات کودک را بهطور
اصلی در تقويّت مهارت خواندن و بهطور فرعی در مهارتهای نوشتن و گوشدادن
تبیین میکند .در ادامة بحث هم به روش سلبی بیان شد که ادبیّات داستانی منثور
کودک و نوجوان به شرط اينکه گفتوگومحور و مشتمل بر اصطالحات تاريخی ،دينی و
جغرافیايی خاص نباشد ،در حالت کلّی منبع مناسبتری برای آموزش زبان فارسی به
فارسیآموزان غیرفارسیزبان بزرگسال است و نوع منظوم ادبیّات داستانی کودک و
نوجوان و ادبیّات غیرداستانی کودک و نوجوان ،درصورتیکه متناسب با اهداف شخصی،
تحصیلی ،اقتصادی و ديگر اهداف زبانآموز باشند ،برای آموزش فارسیآموزان بزرگسال
مناسب خواهند بود.
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در انتها بايد افزود که براساس جستوجوی نگارندگان در منابع داخلی و خارجی،
پژوهش دربارة تأثیر ادبیّات کودک در آموزش زبان سابقة چندانی ندارد و لذا پژوهندگان
ديگر میتوانند در حوزة آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیرفارسیزبان دوزبانه
يا بزرگساالن غیرفارسیزبان ،با رويکردهای تحلیلی و آماری همین بحث را از منظرهای
ديگری بسط بدهند.
پينوشت
 :autonomy .1معادلهای فارسی خودگردانی ،خودرهبری و خودساالری پیشنهاد آشوری است (ر.
ک :آشوری.)35 :1389 ،
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