
 

 

 
 
 

تأثیر و چگونگی استفاده از ادبیات کودکان برای آموزش زبان فارسی به کودکان 
 زبانغیرفارسی

  1علی فرخنده کالت
 2مریم نظری خباز

 3مهدی حیدریان 

 چکیده:
گیری از ادبیات کودکان را برای آموزش زبان فارسی به غیر چگونگی بهرهاین مقاله در پی این است که تأثیر و 

توان از ادبیات که آیا میهای اساسی تحقیق عبارت است از اینزبانان مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. پرسشفارسی
ن پرسش ادبیات معاصر کودکان در زبان فارسی برای آموزش زبان فارسی بهره برد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ای

زبان دارد؟ و هایی برای آموزش واژگان، نحو و...به کودک غیرفارسیمعاصرکودکان در زبان فارسی چه قابلیت
زبان استفاده کرد؟ آموز غیرفارسیپذیری( کودکان زبانتوان از ادبیات کودکان برای انتقال فرهنگی )فرهنگچگونه می

بیات کودکان در زبان فارسی، تاریخچة مختصری از آن و جایگاه فعلی آن به ای در مورد ادمقاله پس از بیان مقدمه
پردازد. سپس ای از تحقیقات انجام شده در ایران در مورد چگونگی استفاده از ادبیات در آموزش زبان میبیان پیشینه

ادبیات به مثابه »ش عنوان کند و این موضوع را زیر شتأثیر ادبیات )به مفهوم عام آن( را در آموزش زبان بررسی می
ادبیات به مثابه »، «آموزانبه مثابه ابزاری برای انگیزه دادن به زبانادبیات »، «آموزانپذیری زبانعاملی برای فرهنگ

ادبیات به عنوان »، «آموزبه منزلة منبعی برای افزایش ظرفیت یادگیری زبانادبیات »، «برای آموزش زبان« اصلی»منبعی 
« های فرهنگی جهانیها و ارزشادبیات به عنوان منبعی ملهم از پدیده»و « آموزی کاهش اضطراب زبانابزاری برا

گیری از ادبیات کودکان در آموزش دهد. در ادامه به طور خاص به تأثیر و چگونگی بهرهمورد مطالعه قرار می
که اگرچه شود. نتیجه اینی پرداخته میهای نحوی و انتقال فرهنگ زبان فارسی به کودکان غیرفارسواژگان، ساخت

زبان و واژگان مورد استفاده در ادبیات کودکان در حال حاضر میان واژگان پایة مورد استفادة کودکان فارسی
های نحوی و انتقال تواند از نظر آموزش ساختهمبستگی چندانی وچود ندارد، اما در مقابل ادبیات کودکان می

 زبان بیاید.ورت موثری به کمک آموزش زبان فارسی به کودکان غیرفارسیفرهنگ زبان فارسی به ص
های نحوی، انتقال زبان، آموزش ساختادبیات کودکان، آموزش زبان فارسی، کودکان غیرفارسی ها:کلید واژه
 فرهنگی  

 
 مقدمه:

کودکان برخوردار است؛ که زمان ای غنی و پربار در زمینة ادبیات در حال حاضر زبان و ادبیات فارسی از گنجینه
گردد. تا قبل از انقالب مشروطه، برای آموزش فرزندان زمامداران گیری آن به بیش از یک قرن پیش برمیآغاز شکل

(. همزمان با انقالب 1384:27دفتری، شد )عزبنامه استفاده میهایی مانند کلیله ودمنه، قابوسنامه و مرزباناز کتاب
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و نیز سرودن اشعار پندآموز کودکانه آثار ادبی مستقل و  هایی سادهزا با به نظم درآوردن حکایتمیرمشروطه ایرج
(. با آغاز قرن حاضر ادبیات کودکان در زبان فارسی 1342ای را برای کودکان به وجود آورد )نگ به: محجوب، ویژه

ای از بان( مجموعهجبار عسگرزاده )باغچه شمسی 1308با شتاب بیشتری به رشد و بالندگی خود ادامه داد. در سال 
-ای منتشر کرد)عزبآثار خود را که شامل چند شعر و نمایشنامة جذاب برای کودکان بود، همرا با تصاویر ساده

ها را همراه با شعرهای هایی زد و آننقی وزیری دست به انتشار کتابشمسی علی 1315(. در سال 1384دفتری، 
های بعد روند رشد ادبیات کودک باز (. در سال1384دفتری، منتشر کرد )عزب« های کودکندنیخوا»کوتاهی به نام 

-هلل مهتدی، عباس یمینی شریف، محمود کیانوش، صمد بهرنگی، مهدیهایی مانند فضلتر شدو چهرههم پرشتاب

، 1335ها در سال کیهان بچه آذریزدی و ... در صحنة ادبیات کودکان ظهور کردند. رویدادهایی مانند انتشار مجلة
و تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال  1341تأسیس سازمان شورای کتاب کودکان در سال 

دوره به (. آثار فراوانی که در این1384:28دفتری، نیز به شکوفایی بیشتر ادبیات کودکان کمک کرد )عزب 1344
ثار ادبی مربوط به کودکان از ادبیات سایر ملل و سازگار کردن متون ادبی وجود آمد شامل شعر و داستان، ترجمة آ

 گیری کودکان بود.کهن فارسی برای بهره
های جدیدی در عرصة ادبیات کودک ظهور کردند، و این شاخه از ادبیات با تکیه بر پس از انفالب اسالمی، چهره

-حرکت رو به رشد خود ادامه داد. مجید راستی، شکوه قاسمای که داشت، و با تغییراتی در شکل و محتوا به پیشینه

های ادبیات کودک و نوجوان پس از انقالب ها شاعر و نویسندة دیگر از چهرهنیا، جعفر ابراهیمی، افشین عالء و ده
بان ای در زمینة ادبیات کودکان و نوجوانان در زچنان گنجینة غنیباشند. کوتاه سخن این که در حال حاضر آنمی

های آموزشی و گاه محکم و ابزار مناسبی برای بسیاری از اقدامات و فعالیتتواند تکیهفارسی وجود دارد که می
 فرهنگی باشد.

زبانان گسترش بسیاری داشته های گذشته گرایش به یادگیری زبان فارسی در میان غیرفارسیاز سوی دیگر در سال
زبان نیز بروز و ظهور داشته است. ن، که حتی در میان کودکان غیر فارسیاست. این امر نه تنها در میان بزرگساال

های تبار مهاجر در کشورهای مختلف دنیا از دالیل این امر است؛ زیرا نسلوجود صدها هزار خانوادة ایرانی یا ایرانی
ن پدران و مادران و نیز اند، و اکنودوم و سوم این مهاجران در کشورهای دیگر با فرهنگ و زبان بیگانه بزرگ شده

های فرهنگی خود هستند. گسترش خودِ فرزندان، خواهان برقراری ارتباط با اصل و گذشته و پیدا کردن ریشه
 باشد.فرهنگ انقالب اسالمی و تقاضا برای آشنایی با پیام انقالب نیز از دالیل دیگر این امر می

الدینی، اند در آموزش زبان به کودکان بسیار سودمند باشد، )مشکوهتوهای کودکانه میجا که استفاده از داستاناز آن
دلیل آهنگین بودن و جذابیت بر یادگیری زبان به کودک بسیار مندی از شعرهای کودکانه نیز به(، و بهره1389:119

ودکان و ادبیات ک»(، الزم است که با برقراری ارتباط میان دو زمینة فرهنگی  1390تأثیرگذار است )عشقوی، 
تری برای نیل به مقصود یافت؛ و راه کوتاه« زبانانآموزش زبان فارسی به غیر فارسی»و « نوجوانان در زبان فارسی

 را به  دیگران نیز معرفی کرد.آن
این پژوهش در پی آن  است که چگونگی استفادة بهینه از ادبیات کودک و نوجوان را  یرای آموزش زبان فارسی به 

های مختلف زبان فارسی های ادبیات کودکان را برای آموزش بخشزبان بررسی کرده، و ظرفیتفارسیکودکان غیر
 معرفی نماید.

 های اساسی تحقیق عبارت است از:پرسش
 توان از ادبیات معاصر کودکان در زبان فارسی برای آموزش زبان فارسی بهره برد؟آیا می -1
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هایی برای ت معاصرکودکان در زبان فارسی چه قابلیتدر صورت مثبت بودن پاسخ پرسش باال، ادبیا -2
 زبان دارد؟آموزش واژگان، نحو و...به کودک غیرفارسی

زبان آموز غیرفارسیپذیری( کودکان زبانتوان از ادبیات کودکان برای انتقال فرهنگی )فرهنگچگونه می -3
 استفاده کرد؟

 
 پیشینة تحقیق

های آموزش زبان، روش ترین شیوهای بسیار طوالنی دارد.یکی از قدیمیسابقهگیری از ادبیات برای آموزش زبان بهره
باشد آموز به توانایی خواندن ادبیات زبان مقصد میاست که هدف بنیادین آن مجهز کردن زبان 1«ترجمه-دستور»

شود محدود میآموز با فرهنگ زبان مقصد به ادبیات آن زبان (. در این روش آشنایی زبان1986فریمن، )الرسن
روشی تقریباً منسوخ شده است، و طرفداران زیادی « ترجمه-دستور»(. اگرچه امروزه روش 2001)ریچاردز، راجرز، 

دهندة تاثیر و اهمیت های آموزش زبان نشانترین روشندارد، اما توجه به ادبیات در این روش به عنوان یکی از کهن
های باشد. البته توجه به ادبیات برای آموزش زبان در روشآموزی میزبان آن به عنوان ابزاری بسیار مهم و قوی در

آموزش »های کودکانه و در روش به استفاده از ترانه 2«زداییتلقین»بعدی نیز ادامه پیدا کرد، از جمله در روش 
 های مصور برای آموزش زبان تأکید شده است.به استفاده از داستان 3«ارتباطی زبان

هایی برای بررسی نقش ادبیات در آموزش زبان انجام شده است. از جمله مریم رضایزدی در نیز پژوهش در ایران
های ادبی برای آموزش زبان فارسی به غیر ( به موضوع  استفاده از متن1380نامة کارشناسی ارشد خود )پایان

ز بیان کلیات و مباحث نظری وپیشینة تحقیق به نامه بعد ا(. او در این پایان1380پردازد )رضایزدی، زبانان میفارسی
کند. ها را در کالس آموزش زبان بیان میپردازد. سپس انواع ادبی را معرفی کرده و کاربرد آنهای زبان میبیان نقش

نماید؛ و در پایان ده درس نمونه بر همین اساس هایی را که قرار است ارائه دهد معرفی میدر ادامه ساختار درس
(. شباهت این پژوهش به تحقیق ما توجه به ادبیات برای آموزش زبان است، اما 1380دهد )رضایزدی، ائه میار

 دهد.در این است که پژوهش ما این موضوع را برای آموزش زبان به کودکان  مورد توجه قرار می تفاوت آن
در کتب آموزش زبان را مورد بررسی و  های فرهنگ( موضوع جلوه1388نامة خود )تهمینة خراط طاهردل در پایان

(. اگرچه شاید موضوع قدری غیر مرتبط به نظر برسد ولی چون ادبیات 1388دهد )خراط طاهردل، تحقیق قرار می
 توان در پیشینة تحقیق قرار داد.نامه را نیز میبخشی از فرهنگ است، این پایان

( تأثیر ادبیات کودکان را برای آموزش زبان فرانسه مورد 1383ه )نامة کارشناسی ارشد خود بباقرزادة اکبری در پایان
استفاده از دارد که  دهد. او به نقش ادبیات در  در انگیزه دادن به زبان آموزان اشاره کرده و اظهار میبررسی قرار می

ادبیات ر پژوهش او بناب. به وجود آوردیادگیری  ةانگیزدر کالس تواند ادبیات کودک یکی از روشهایی است که می
نگیزد و اکودک نقش مثبتی در رشد و پرورش زبان نزد کودکان دارد. خواندن آثار ادبی کنجکاوی کودکان را بر می

های دیگر آشنا شوند. ادبیات تخیل خود را پرورش دهند و با فرهنگ ةکند تا قوبرای کودکان این امکان را فراهم می
کند تا خود را بهتر بشناسند و به دنیای ثری دارد و به آنها کمک میؤگیری شخصیت کودکان نقش مدر شکل

نقش ادبیات کودک را در  که کندمی سعیخود  ةپایان نام او در (.1383)باقرزادة اکبری،  اطرافشان بیشتر فکر کنند
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تواند می ا کهنکاتی ر وی در تحقیق خویش. دآموزش زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی به کودکان بررسی کن
 (.1383:8شمارد )باقرزادة اکبری، برمیدر امر آموزش زبان خارجی به کودکان موثر باشد 

وجه اشتراک تحقیق اخیر و پژوهش حاضر در این است که هر دو به نقش و تأثیر ادبیات کودکان در آموزش زبان 
نامة مذکور این موضوع را برای زبان ه پایانپردازند، اما وجه افتراق این دو در زبان مورد بررسی است، چرا کمی

 دهد.فرانسه و مقالة حاضر برای زبان فارسی مورد مطالعه قرار می
 

 نقش وتأثیر ادبیات در آموزش زبان
الزم است که قبل از این که بحث خود را اختصاصاً دربارة تأثیر ادبیات کودکان در آموزش زبان فارسی آغازکنیم در 

در یادگیری زبان، به طور کلی، بحث کوتاهی داشته باشیم. در این بخش با استفاده ازمنابع معتبر  مورد نقش ادبیات
تواند برای برآوردن این هایی را که ادبیات میکنیم؛ و نقشآموزش زبان، به عوامل مؤثر و مهم در این امر اشاره می

 شویم.عوامل ایفا کند یادآور می
 
 آموزانپذیری زبانبرای فرهنگادبیات به مثابه عاملی . 1

اند که به آسانی قابل تنیده و به هم بافتهچنان درهمشکی نیست که زبان و فرهنگ هر قومی همجون تار و پود آن
بینیم زبان است. به ای که تأثیر فرهنگ را در آن میترین عرصهدیگر نیستند.اولین و مهمتفکیک و جدا شدن از یک

شوند، که کاربرد آن توسط شناخته می 1«واژگان ممنوع»ها تعدادی از واژگان به عنوان بانعنوان مثال در همة ز
قرار « واژگان ممنوع»که چه کلماتی جزء فهرست شود. اینگویان قابل قبول نیست و مؤدبانه شمرده نمیسخن

های معه نسبت به پدیدهبگیرند، در درجة اول و قبل از هرچیز دیگر ریشه در فرهنگ و نگرش فرهنگی افراد جا
 مختلف دارد.

ها تابع عوامل فرهنگی است. از جمله در هر زبانی راهکارهای به عنوان مثالی دیگر، کاربرد بسیاری از ساخت
متفاوتی برای بیان مطلب، ابراز احساسات، پرسش، امر ونهی، درخواست و تقاضا، هشدار وتذکر و ... وجود دارد. در 

ادبی استفاده از جمالت امری برای درخواست انجام کاری ممکن است از سوی مخاطب بی -مثالً–ها برخی زبان
که در زبان دیگری ممکن است که راهکار اصلی و معمول برای چنین هدفی دقیقاً استفاده از تلقی شود، حال آن

 های امری باشد.ساخت
رود. مانند عبارت ها به کار میای آننامهلغت ای غیر از معانیهمچنین در هر زبانی تعدادی از کلمات در معانی

خدا را شکر ]خوب »رود، و معنای به کار می« حال شما چطور است؟»که در زبان فارسی در جواب « الحمدهلل»
که جواب بااین« حالم خوب است»ای اسالمی در جواب این پرسش پاسخ دهیم که دهد. اگر در جامعهمی« هستم[

 (.1996ایم که ما متعلق به آن جامعه نیستیم )یول، ایم، اما نشان دادهنداده نادرست و نامربوطی
شناسی است، اما ادبیات نیز منبع از دانش زبان 2«کاربردشناسی»ها در بخشی از شاخة اگرچه جای اینگونه تحلیل

 گذارد.فرایند آموزش زبان میهای فرهنگی زبان در اختیار بسیار خوب و قابل اعتنایی را برای آموزش این ویژگی
های اصلی که در جهان امروز از آموزش زبان مدنظر است، برقراری ارتباط، و به عبارت از این گذشته، یکی از هدف

آموز فرهنگ زبان مقصد را نیاموزد، و با (. اگر زبان1986دست آوردن توانش ارتباطی است )الرسن فریمن،بهتر به
رفتاری، فکری، اجتماعی و ...  صاحبان زبان مقصد به خوبی آشنا نشود، رسیدن به چنین های آداب ورسوم، ویژگی

                                                             
4- Taboo 

5- Pragmatics 
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طور که گفته شد، توجه به ادبیات برای دستیابی به چنین هدفی بسیار بعید، حتی غیر ممکن است. بنابراین، همان
 ناپذیر است.هدفی اجتناب

 
 آموزانادبیات به مثابه ابزاری برای انگیزه دادن به زبان. 2

بندی کلی به دو دستة درونی وبیرونی دارد، و در یک تقسیمانگیزه عاملی است که فرد را به سمت انجام کاری وا می
آموزان عامل مهمی است که برای شروع و ادامة کار آموزی انگیزة زبان(. در امر زبان1376شود )گنجی، تقسیم می

آموز را بپوشاند )دورنیه، های فردی زبانتواند بسیاری از کاستیه میای دارد، به طوری کنقش بسیار تعیین کننده
آموزان شناسانده شود، (. چنانچه غنا و گستردگی و نیز زیباییها و تأثیرات ادبیات زبان مقصد به خوبی به زبان1998

آموز با انگیزة واقع زبانآموز به طرف یادگیری زبان باشد. در بسیاری از متواند عامل مهمی برای سوق دادن زبانمی
شود اش با وقفه یا سستی همراه میکند، اما در ادامة راه دچار تزلزل شده و یادگیریباالیی شروع به یادگیری زبان می

آموز دارد. در این مواقع نیز رجوع به (. این امر در بسیاری از مواقع ریشه در خستگی و دلزدگی زبان1998)دورنیه، 
 آموز را برای ادامة راه آماده کند.تواند ذهن و روحیة زبانبخش میده از مواد ادبی جذاب، ساده و لذتادبیات و استفا

 
 برای آموزش زبان 1«اصلی»متون ادبی به منزلة مواد درسی . 1

(. زیرا 2003لینسون، شود )تامهایی است که بر آن تأکید بسیار میاصلی بودن مواد آموزشی زبان یکی از ویژگی
ای مواقع زبان آموز را به اشتباه بیندازد. دلیل این استفاده از مواد آموزشی غیر اصلی )ساختگی( ممکن است در پاره

کنند که هایی تأکید مییند بر واژگان و ساختآهایی که صرفاً برای آموزش زبان به وجود میامر این است که متن
آموز یاد بگیرد که یک واژه یا یک ده است. بنابراین ممکن است زبانآموز آموزش داده شمطابق برنامة درسی به زبان

های واقعی متفاوت باشد. به عبارت دیگر ای به کار ببرد که ممکن است با کاربرد آن در موقعیتساخت را در جمله
های عیتآموز جمله یا ساختی را که برای اهداف آموزشی طراحی شده است، در موقاین خطر وجود دارد که زبان

صورتی به کار ببرد که طبیعی و عادی نیست. اما اگر مواد آموزشی برای آموزش زبان دوم یا خارجی واقعی به
 رسد.رود یا به حداقل میهای طبیعی و واقعی انتخاب شده باشد، این خطر از بین میباشد و از موقعیت« اصلی»

که به زبان مورد نظر مسلّط هستند، و از نوشتن آن قصد و جا که متون ادبی توسط افرادی نوشته شده است، از آن
شوند و کار روند، مواد اصلی محسوب میاند، اگر به عنوان مواد آموزشی برای آموزش زبان به هدف آموزشی نداشته

 معایب مواد غیراصلی یا ساختگی را ندارند.
 
 متون ادبی به منزلة منبعی برای افزایش ظرفیت یادگیری. 2

آموز را به حداکثر برساند. برای این کار باید بتواند هر دو تن آموزشی مناسب باید بتواند ظرفیت یادگیری زبانیک م
شده برای (. به همین منظور الزم است که متن انتخاب2003:21لینسون، کرة راست و چپ مغز را فعال کند )تامنیم

م قوة تجزیه و تحلیل منطقی او را درگیر سازد. ادبیات هر آموزش زبان هم بتواند احساسات فرد را تحریک کند و ه
کند. مخصوصاً ادبیات کودکان، که موضوع اصلی بحث ما است و بیشتر دربارة دوی این اهداف را برای ما تأمین می

آن سخن خواهیم گفت، ابزاری مناسب برای نیل به این دو هدف است. زیرا از یک طرف مواردی چون شعر، که 
هایی شود؛ و از سوی دیگر نوشتههای احساسی و ... را شامل میمایة آن احساسات است، و داستاندرونذات و 

(. این به 1388و گودرزی دهریزی، 1391گیرد )نک به: جعفرقلیان،ها و ... را دربرمیهای علمی، چیستانچون داستان

                                                             
6- Authentic 
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-با فعالآموز و هم قوای استداللی ومنطقی او را تحریک کرده و از این رهگذر این معنا است که هم عواطف زبان

 دهد.سازی هر دو نیمکرة راست و چپ مغز، ظرفیت یادگیری او را افزایش می
 
 آموزاستفاده از متون ادبی به عنوان ابزاری برای کاهش اضطراب زبان. 1

-های آموزش زبان وجود موانع روانی است )الرسنروشبه اعتقاد جورجی الزانف دلیل ناکارآمدی بسیاری از 

آموز از این که توانایی الزم برای یادگیری زبان را نداشته باشد یا در (. او معتقد است که هراس زبان 1986فریمن،
دهد یادگیری زبان موفق نشود، امکان یادگیری زبان را به پنج تا ده درصد ظرفیت ذهنی واقعی فرد کاهش می

-های آموزش زبان، مانند روش تلقین(. اهمیت این موضوع به حدی است که برخی از روش1986فریمن، ن)الرس

(. از این 1986فریمن، وجود آمده است )الرسنزدایی، صرفاً به منظور کاهش یا حذف احساس منفیِ عدم موفقیت به
های ای داشت. از آنجا که یکی از کارکردیژهرو در انتخاب منبع مناسب برای آموزش زبان باید به این نکته توجه و

(، 1391:12کنندگی آن است )نک به: جعفرقلیان، بخشی و سرگرمویژه متون ادبی کودکان، جنبة لذتمتون ادبی، به
تواند با دادن احساس لذت و آرامش به او تا حدّ زیادی از فشار شود، میهنگامی که برای آموزش زبان انتخاب می

 آموز بکاهد.نروانی زبا
 
 های فرهنگی جهانیها و ارزشمتون ادبی به عنوان منبعی ملهم از پدیده. 1

ها و پردازند، عموماً متعلق به کشورها مختلف و در نتیجه فرهنگکسانی که به یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم می
-هدف انتقال فرهنگ زبان مقصد )فرهنگهای گوناگون هستند. بنابراین متن آموزشی ضمن این که باید فرهنگخرده

های فرهنگی جهانی یاد ها، که ما از آن به پدیدهپذیری( را تأمین کند، الزم است که به وجوه اشتراک تمام فرهنگ
کنیم، بپردازد. به عنوان مثال پدیدة ازدواج یک پدیدة جهانی است. حال این پدیده در هر منطقه و هر کشوری با می

شود. اگر یک متن آموزشی به پدیدة ازدواج بپردازد، در واقع به یک پدیدة خاصّ خود انجام میآداب و رسوم 
جهانی اشاره کرده است، و اگر همان متن به چگونگی ازدواج در یک منطقة خاص توجه کند در جهت انتقال 

ش زبان باید )عالوه بر انتقال گونه که گفته شد، در انتخاب متون آموزشی برای آموزفرهنگی گام برداشته است. همان
-که همة زبانای داشته باشیم، چرا که با توجه به اینهای فرهنگی توجه ویژهپذیری( به جهانیفرهنگی و فرهنگ

های اخالقی باشد. بسیاری از فضایل و آموزهها جذاب و قابل فهم میآموزان با این موارد آشنا هستند، برای تمام آن
داری هایی مانند راستگویی؛ احسان ونیکوکاری، امانتگیرند. ارزشهای فرهنگی قرار میجهانینیز در زمرة همین 

 شود.ها مورد توصیه وسفارش میپژوهی و ... چیزهایی هستند که در همة فرهنگدوستی، دانشکاری، نوعودرست
ین الزم است که با روی آوردن به متون ها است. بنابراها و پدیدهگونه ارزشادبیات هر ملتی منبعی عظیم برای این

آموزان را نیز برآورده کنیم، و موادی را به آنان ارئه دهیم که برای آنان قابل فهم، ادبی برای آموزش زبان این نیاز زبان
 قابل پذیرش و از جذابیت کافی برخوردار باشد.

 
 سی به کودکان غیر فارسی زبان گیری از ادبیات کودکان برای آموزش زبان فارتأثیر و چگونگی بهره

های نحوی، ها قائل است؛ از جمله واژگان زبان، ساختای برای هر یک از زبانهای چندگانهشناسی جنبهدانش زبان
کاربردشناسی و ... . هنگام آموزش زبان باید کوشش شود که دانش مربوط به هریک از این ابعاد، از زبان مقصد به 

آموز تواند بستر مناسبی را برای این امر جهت کودکان زبانادبیات کودکان در زبان فارسی می آموز منتقل شود.زبان
 اندازیم.زبان فراهم آورد. اینک به نقش و تأثیری که ادبیات کودکان از این نظر دارد نگاهی میغیر فارسی
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 زبانادبیات کودکان وانتقال واژگان زبان فارسی به کودکان غیرفارسی -1

 کنند:گونه بیان میهای  واژگانی متون ادبی کودکان را این( ویژگی1391زاده )آقاگل زاده و رضوی
 :باشد ذیل تیخشنازبان هایویژگی دارای باید ودخ اطبمخ با رابطه ایجاد برای انکودک ادبیات»...

 .دیرفهم و نیالطو یده،چپی دشوار، واژگان اربردک از پرهیز -الف

 آن با نالبزرگسا یا و بردمی ارکبه زبان در را آنها ودخ یا ودکک هک هاییجمله و هاواژه بردکار -ب
 .کنندمی رارقبر ارتباط کودکان با واژگانی محدودة

« .کند ایجاد ویرصت ودکک ذهن در... که  ایگونهبه ...زبان تیاخویرشنصت اربردک و نویسیساده -ج
 (1391زاده، زاده، رضوی)آقاگل

« واژگان نوشتاری»اند، همبستگی و همخوانی میان ( انجام داده1392اگرچه مطابق پژوهشی که کوکبی و چراغی )
-ها، و واژگان خوانداری، یعنی واژگان مکتوبی که درک میشده توسط آن کارگرفتهکودکان، یعنی واژگانی واژگان به

های نویسندگان ادبیات کودکان در حال حاضر از قابلیتشوند، به طور میانگین، کم است و این بدان معنا است که 
که تداوم استقبال از ادبیات کودکان ( اما با توجه به این1392گیرند، )کوکبی، چراغی، زبانی کودکان بهرة چندانی نمی

ار رود در آینده نویسندگان و شاعران کودکان در آثمنوط به توجه به  خواست مخاطب است و در نتیجه امید می
توان با گذشت زمان از ادبیات ( می1392تر استفاده کنند، )کوکبی و همکاران، تر و قابل فهمخود از واژگان متداول

 آموز استفاده کرد.کودکان به عنوان منبع قابل توجهی برای آموزش واژگان مورد نیاز کودکان فارسی
 
 زبانکودکان غیرفارسیهای نحوی زبان فارسی به ادبیات کودکان و آموزش ساخت. 1

باشد. با یک نگاه اجمالی به آموز میهای نحوی به کودکان فارسیادبیات کودکان منبع مناسبی برای آموزش ساخت 
های مناسبی پیدا کرد. های نحوی مثالتوان برای آموزش هریک از ساختآثار ادبی ویژة کودکان در زبان فارسی می

 شود.ره میاینک به برخی از این موارد اشا
توان آن را از طریق اشعار کودکانه به های نحوی است که به آسانی میامری یکی از ساخت به عنوان مثال، ساخت

رود. شعر زیر آموز آموزش داد. این ساخت با بسامد بسیار باالیی در اغلب اشعار کودکان به کار میکودکان فارسی
 نمونة خوبی برای این مورد است:

 یبازخانه»
  بابا بشومهدی تو / مادر بشومینا تو 

 ...یک دخترک زیبا/ من دخترتان باشم
 بازار بروو  برخیز/ "دیر است": بگوبابا تو 

 با خستگی بسیار/ و بیا خانه برگرد

 مینا" بگوو  بنشین/ وقتی که تو برگشتی 

 "اینجا بیارو  بردار/ یک چای برای من

  کردی؟امروز چه ها "/ از من بپرسآن وقت 
 "آزار چرا کردی؟/ مامان قشنگت را

 گلدان را آبی بده/ از من بگیریک بوسه 

     (1368، )رحماندوست« الال بکنآرام / و آنوقت بخورشامی 
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شود در این شعر در حدود پانزده بار از وجه امری استفاده شده است. بسامد باالی ساخت گونه که مالحظه میهمان
شود، هنگامی که با کالم آهنگین و موزون ونیز مضمون بسیار زیبا و مورد عالقة کودکان همراه میامری در این شعر 

 آموز آموزش دهد.تواند این ساخت را از طریق تکرار و تمرین به آسانی به زبانمی
 اند:هها به قرینة معنوی حذف شدتوان حذف فعل را مثال زد. در شعر زیر همة فعلبه عنوان مثالی دیگر می

 در چشم های مادر  »
 صد دشت آفتابی/ در چشم های مادر

 صد آسمان آبی/ صد کوهسار پر برف
 خوبی و مهربانی/ در چشم های مادر
 / آواز باد و باران/ در چشم های مادر

 گلزار در بهاران/ شادابی هزاران
    )کیانوش، (« امید و شادمانی/ در چشم های مادر

توان مفهوم را بدون بیان شود و میها حذف میهایی که فعل در آنبرای آموزش جمله این شعر نمونة خوبی است
-لفظی فعل به صورت صحیح و دقیق انتقال داد. وزن و آهنگ و موضوع بسیار جذابی که این شعر دارد، موجب می

 شود آموزش نکتة از حالت خشکی و یکنواختی درآید، و برای کودک دلچسب و دلپذیر شود.
 باشد:های نحوی از طریق شعر به کودکان میزیر نیز مثال خوب دیگری برای آموزش ساخت شعر

 در قاب آیینه»
 خندیخندم، میچرخی/ میچرخم، میمی
 بندیها را میها را/ لببندم لبمی

 مالم رویم راوقتی که با دستم/ می
 گیرم/ با دستم مویم راوقتی که می

 مالی رویت را همچون من با دستت / می
 گیری / با دستت مویت راهمچون من می

 خوانیدانی، میبا آن که فکرم را/ می
 مانیمانی، میاما تو در گفتن / می

 پرسم نامت راوقتی من با شادی/ می
 آواحرف و بیجنبد / بیلبهایت می

 ای آن که همچون من/ خوشحالی، خندانی
 (1366هیمی، )ابرا« در قاب آئینه / هستی تو زندانی

توان آن را برای کودکان به صورت آهنگین اجرا شود با این شعر موزون، که به راحتی میگونه که مشاهده میهمان
های پایه و مورد نیاز مانند چرخیدن، خندیدن، بستن، مالیدن، گرفتن، خواندن، ماندن، توان بسیاری از فعلکرد، می

 خص و هم به صورت دوم شخص آموزش داد.پرسیدن و جنبیدن را هم به صورت اول ش
-های شعر کودکان برای آموزش ساختهایی بود که به منظور نشان دادن قابلیتالبته مواردی که بیان شد، صرفاً مثال

توان به موارد فراوان بسیار بهتر ها ذکر شد، و با مطالعه و غور در ادبیات کودکان در زبان فارسی میهای نحوی به آن
 ری در این زمینه دست یافت.ومؤثرت
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 زبانادبیات کودکان و انتقال فرهنگ ایران به کودکان غیر فارسی. 1

پذیری تصور کرد. توان آموزش زبان را بدون انتقال فرهنگ یا فرهنگهای پیشین بیان شد نمیگونه که در بخشهمان
ایفای نقش آموزش و انتقال فرهنگ برخوردار ای برای های بسیار خوب و گستردهمتون ادبی کودکان از قابلیت

 توان شعر زیر را مثال آورد:هستند. برای نمونه، می
 عروسی»

 صبح یک روز بهار/ دهِ ما غلغله بود
 هر طرف پر شده بود/ بوی اسفند، بوی دود

 لباسی داشت به تن/ داداشم، علیرضا
 لباس تمیز و نو/ کفش تازه داشت به پا

 چادر گلی گلیبه سر عروس خانم/ 
 او قشنگ و نازنین/ مثل دسته ی گلی
 ساییدبه سر عروس داماد/ خواهرم قند می

 داداشم نشسته بود/ زیر پارچه ای سفید
 زدیم/ من و احمد و رضاشادِ شاد دست می
 دادیم/ به غریب و آشناچای و شربت می

 عمه جان گفت که عروس/ مثل یک قاصدک است
 (1366)یوسفی، « شاءاهلل مبارک استداماد خوب وقشنگ/ انشاه

های پیشین مثال زده شد، ودربارة آن ای مانند ازدواج است، که در بخشمایة این شعر پدیدة فرهنگی جهانیدست
تواند محملی باشد برای ها جالب و جذاب است، میکه برای همة فرهنگسخن گفته شد. این موضوع عالوه بر این

شود، و برخی از زبانان. در این شعر به مراسم عروسی در روستاهای ایران اشاره میرسیآموزش و انتقال فرهنگ فا
قند ساییدن بر روی پارچة سفید »، سنت «اسفند دودکردن»گردد. رسم آداب و سنن آن با دقت نسبتاً خوبی بیان می

است. عالوه براین نحوة و چگونگی پذیرایی در مراسم عروسی در این شعر توصیف شده « روی سر عروس و داماد
شاءاهلل مبارک است( نیز مورد دیگری است که در این شعر آمده و ارزش آموزشی دارد. گفتن تبریک عروسی )ان

های ادبیات کودکان در این زمینه الزم به ذکر است که این شعر نیز صرفاً به عنوان نمونه و برای نشان دادن ظرفیت
 ذکر شد.    

 
 گیری:نتیجه
تواند تأثیر قابل توان نتیجه گرفت که ادبیات به طور کلی و ادبیات کودکان به طور خاص میچه گفته شد میاز آن

به مثابه ابزاری آموزان، پذیری زبانتواند به مثابه عاملی برای فرهنگتوجهی در آموزش زبان داشته باشد. ادبیات می
به منزلة منبعی برای افزایش ظرفیت برای آموزش زبان، « اصلی»، به مثابه منبعی آموزانبرای انگیزه دادن به زبان

های ها و ارزشآموز و به عنوان منبعی ملهم از پدیدهآموز، به عنوان ابزاری برای کاهش اضطراب زبانیادگیری زبان
 فرهنگی جهانی به کمک آموزش زبان بیاید.

زبانان را مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ادبیات کودکان در زبان فارسی نیز منبعی است غنی، که متون
دهد که در حال حاضر از نظر واژگان همبستگی قابل ها نشان میدهد. اگرچه برخی پژوهشدر اختیار ما قرار می

هایشان به کار چه نویسندگان و شاعران کودکان در شعرها وداستانکنند و آنچه کودکان استفاده میتوجهی میان آن
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برند، و جود ندارد، اما با توجه به این که تداوم استقبال از ادبیات کودکان وابستة به استفادة نویسندگان و شاعران می
توان امید داشت که با گذشت زمان متون ادبی کودکان، از نظر واژگان های زبانی کودکان است، میکودک از قابلیت

 تر شود.گردد، و در نتیجه برای استفاده در آموزش زبان مناسببه واژگان روزمرة کودکان هرچه بیشتر نزدیک 
های تواند در زمینة آموزش ساختهایی که آورده شد نشان داده شد که ادبیات کودکان میعالوه براین با نمونه

ن زباهای کاربردشناختی زبان فارسی به کودکان غیر فارسیزبانان و آموزش ویژگینحوی، انتقال فرهنگ فارسی
 بسیار مفید و مؤثر باشد.       
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