
 

 

 
 
 

 واره در متون فارسی )بخوانیم( پنجم دبستان شواهدی از کاربرد استعاره و طرح
 1دکتر مریم سادات فیاضی

 چکیده
ای مستقل از یکدیگر تا چنان پیچیده است که جدایی آنها به عنوان دو نظام نشانهتنیدگی زبان و ادبیات آندرهم

های فارسی صرفاً شده. از همین روست که در کتابکنش آنها امری است پذیرفتهنماید؛ اما برهمحدودی غریب می
رود و برعکس. شود و یکی از آنها برای تقویت و استحکام دیگری به کار میبه زبان و یا ادبیات پرداخته نمی

در پی آن است  -شناسی شناختیزبان -شناسیکی از نظریات مطرح زبانپژوهش حاضر با هدف کاربردی کردن ی
های ادبی بهره جست. پژوهش با طرح این شناسی در تحلیلتوان از ابزارهای نظری محضِ زباننشان دهد چگونه می

فرهنگی هستند،  بیانگر مضامین« هاوارهطرح»و « هااستعاره»فرضیه که در متون کتاب فارسی )بخوانیم( پنجم دبستان، 
تحلیلی است. -پردازد. روش انجام پژوهش توصیفیای( میهای پژوهش به روش اسنادی )کتابخانهبه گردآوری داده

-بیان« وارهطرح»و « استعاره»شود مفاهیم ی نگارنده دارد و مشخص میهای پژوهش حکایت از تایید فرضیهیافته

 هستند. « موفقیت»و « ایستادگی»ی مضامینی چون کننده

 وارهادبیات، استعاره، زبان، طرحواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

کند. از همین روست که فرهنگ و معانی اجتماعی آمیزد و با آن رشد میدر هر جامعه، زبان با فرهنگی خاص در می
ای، ی نشانهالیهی دو شود و ادبیات تنها راهکار متنی است که در آن به واسطهدر زبان گفتاری و ادبی جاری می

( متن ادبی باید themeآید. برای رسیدن به این حقیقت یعنی تِمِ )( بیرون میfiction« )تخیل»حقیقتی از دل 
شناس معتقد شناختی بهره جست چرا که ارزش هنر کالمی در بیان نمادین آن نهفته است. حقازتجزیه و تحلیل زبان

دهند در این است که زبان االصول در ه آن دو از جهان به دست میتفاوت زبان و ادبیات در تصاویری ک“است 
خورد؛ حال آن که (، با جهان هستی برمیlanguage system( ، یعنی نظام زبان )system« )نظام»ی یک محدوده

ت (. صور14: 1370شناس، )حق ”«نظام ادبیات»ی دو نظام: یکی همان زبان، و دیگری ادبیات ضرورتاً در محدوده
شود و نظام ادبیات نیز تحت عنوان فنون ادبی و در قالب ی نظام زبان دستور خوانده میکشف و بازسازی شده

آثار ادبی به عنوان نوعی از زبان، “شود. از آن یاد می« بیان»، «معانی»، «بدیع»، «قافیه»، «عروض»زیرعناوینی همچون 
: 1381شناس، )حق” شوند؛ یکی آراستگی و دیگری مخیل بودز میمعموالً با دو ویژگی از انواعِ دیگرِ زبان متمای

38.) 
 literary« )توانش ادبی»(، linguistic competence« )توانش زبانی»های اخیر به قیاس با مفهوم در سال

competence گونه که توانش زبانی مستلزم تواناییِ توصیفِ صریح همان “( معرفی شده است. حسن معتقد است
شود. بلکه دستاورد چنین امری ن نیست؛ توانش ادبی نیز از طریق قرار گرفتن در معرض ادبیات حاصل نمیزبا
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(. به این Hassan, 1989: 104” )سلیقه و عالقه به نوعی از ادبیات است که فرد در معرض آن قرار گرفته است
ی شخصی تفاوت وجود دارد. برای آن که قهی ادبیات و توانش خواندن آن به عنوان عالترتیب میان توانش و مطالعه

توانایی مطالعه و بررسی ادبیات در افراد یک جامعه ایجاد شود باید در معرض مطالعات ادبی قرار گیرند و هرچه 
تر، رشد شخص با زبان گردد. به بیان روشنتر تامین میتر باشد هدف مورد نظر بیشواسطههای این مطالعه بیروش

تر باشد، میزان درک و تعبیر متن نیز ل است و هرچه میزان فهم زبانی و ادراک او از دنیای پیرامونش بیشمتن در تعام
 یابد. افزایش می

در کتاب فارسی پنجم دبستان تا چه اندازه به »در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستیم که 
به این «. کنند یا خیرخاصی را منتقل می« مضامین»واره، استعاره و طرحآیا »و « واره توجه شده استاستعاره و طرح

های ی متون این کتاب گردآوری نمودیم و متنهای پژوهش را به روش اسنادی از میان مجموعهی دادهمنظور پیکره
ان نظری پژوهش بر نامه و گلستان سعدی را از نظر دور نگاه داشتیم. بنیادبی کالسیک همچون تاریخ بلعمی، مناجات

ی وارهی طرحی لیکاف و جانسون در باب استعاره؛ و نظریهشناسی شناختی به استعاره و مشخصاً نظریهرویکرد زبان
تحلیلی به محک آزمون گذاردیم و کوشیدیم -های پژوهش را به روش توصیفیتصوری جانسون استوار است. داده

پژوهش حاضر در پی آن است شده در این کتاب ارائه نماییم. های مطرحهوارها و طرحای از استعارهبندیتا طبقه
مشخص سازد تا چه حد زبان فارسی کتابِ فارسی پنجم دبستان در خدمت ادبیات بوده است و از این رهگذر 

 های نوینهای ادبی به خدمت گرفته شوند.کاربردی کردن نظریهشناسی در خدمت تحلیلهای مطرح در زباننظریه
 های انجام تحقیق حاضر است. های مختلف در امر آموزش از ضرورترشته

واره معرفی ی شناختی در باب استعاره و طرحهای پژوهش ابتدا بنیان نظری پژوهش یعنی نظریهپیش از بررسی داده
 شود.می
 
 شناسی شناختیزبان -2

توسط  1976برای نخستین برای در سال شناسی است که ترین نظریات زبانشناسی شناختی یکی از مطرحزبان
گیرد که جملگی ی رویکردهایی را دربرمی( معرفی شد. این نظریه مجموعهRonald Langackerرونالد النگاکر )
( با یکدیگر اتفاق نظر Saeed, 1997: 299” )دانش زبانی بخشی از شناخت عام انسان است“در این عبارت 

های اجتماعی و فیزیکی ی میان زبان، ذهن، و تجربهی رابطهشناسی به مطالعهاندارند. پژوهشگران این شاخه از زب
ی زبان نشان دهند الگوهای زبانی چگونه بر اساس تجربیات کوشند از راه مطالعهای ویژه دارند و میانسان توجه

نجامند. از همین روست که ابندی جهان میگیرند و به مقولهی ادراک او از جهان پیرامونش شکل میانسان و نحوه
توان به ی زبان میسازی است و با مطالعهی الگوهای مفهومی زبان از این منظر، مطالعهمطالعه“بسیاری معتقدند 

ماهیت و ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی برد. در این نگرش، فرض بر این است که زبان الگوهای اندیشه و 
-ی گذشته زباندر چند دهه(.  به همین دلیل، 7-6: 1389)راسخ مهند، ” کندمی های ذهن انسان را منعکسویژگی

شناسی شناختی توجه خود را به موضوعاتی معطوف داشته که بتواند بازتاب ذهنی آدمی باشد؛ در نتیجه مفاهیمی 
 گردند. در این رویکرد مفاهیمی بنیادین تلقی می (scheme) «وارهطرح»و  (metophor« )استعاره» چون 

 
 استعاره 2-1

به معنیِ  metaیونانی گرفته شده که خود از دو تکواژ  metaphora( از metaphorی انگلیسی استعاره )واژه
-شود که در آن جنبهمشتق شده است؛ و به شماری از فرایندهای زبانی اطالق می« بردن»به معنای  phereinو « فرا»
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رود که گویی شیء اول ای از شیء دوم سخن میشوندو به گونهبرده میای دیگر فرا هایی از یک شیء به شیء
« تعامل»( و copmarison« )قیاس»توان در دو قالب (. از منظر سنتی استعاره را می11: 1380)هاوکس،  ”است

(interactionبررسی کرد. ارسطو نخستین کسی است که رابطه )آن  ی کلی استعاره با زبان و هدف از به کارگیری
به پیروی از ( Rhetoric) بیان فنو ( Poetics) شعرشناسیدر تعامل کالمی را مورد بررسی قرار داده است. او در 

گیرد که کاربرد آن ای در نظر میداند. ارسطو کاربرد استعاره را آرایهی ضمنی میاصل قیاس، استعاره را نوعی مقایسه
شناختی دارد. رویکرد او به استعاره همان است که امروزه ی زیباییای ضروری نیست و تنها جنبهدر زبان محاوره

کند که یکی از آنها به استعاره دو پدیده را با یکدیگر مقایسه می“شود. طبق این نظریه، ی قیاس نامیده مینظریه
عبارتی که به صورت  شود و دیگری از طریق واژه یای واژه یا عبارتی که در معنای صریح به کار رفته بیان میوسیله

ی تعامل، استعاره متضمن برقراری تعامل میان عنصری لفظی و استعاری به کار رفته است. اما بر اساس نظریه
(. به همین دلیل استعاره غالباً دو جزئی است. مثالً در Ortony, 1979: 3-4) ”عنصری استعاری در جمله است

و جزء دوم که موضوع « جامعه»شود نامیده می« قالب»ع اولیه یا ، جزء اول که موضو«جامعه یک دریاست»ی جمله
 است. « دریا»نام دارد، « کانون»ثانویه یا 

ی جدیدی به ، دریچهکنیمهایی که با آنها زندگی میاستعارهدر کتاب  1980جرج لیکاف و مارک جانسون در سال 
بشر که اندیشه و عمل انسان بر آن استوار است در  سوی مطالعات استعاره گشودند. به باور آنان نظام مفهومی ذهن

جا که در حالت عادی دسترسی مستقیم به آن مقدور نیست، برای کشف ذات خود ماهیتی استعاری دارد. اما از آن
توان از بازنمود ساختار مفهومیِ آن یعنی زبان بهره جست. از سوی دیگر با توجه به این که نظام ساختار این نظام می

ای از اعمال انسان، شاهد ی بشر خاستگاه تفکر یا اعمال بشر است، اشارات زبانی هم، به عنوان گونههومیِ اندیشهمف
« ی معاصر استعارهنظریه»مهمی بر چیستی چنین نظامی است. از رویکرد لیکاف و جانسون تحت عنوان 

(Contemporary Theory of Metaphorیاد می )ی دو اصل استوار جانسون بر پایهی لیکاف و شود. نظریه
ی زبان نیز جای دارد. دیگر آن که، نخست آن که، استعاره مختص زبان ادبی نیست و در کاربرد روزمره“گشته: 

ای زبانی نیست، بلکه ریشه در نظام مفهومی انسان دارد. به باور آنان مفاهیمی که بر تفکر انسان استعاره اصوالً پدیده
 ”اندهای انسان حاکمترین فعالیتترین و عادیشوند و حتی بر جزئیصرفاً به هوش محدود نمیرانند حکم می

(Lee, 2001: 7بنابراین، برجسته .)گفته با رویکرد معاصر در این است که های پیشترین تفاوت میان رویکرد
 دانند.شناسان شناختی استعاره را خاص ادبیات نمیزبان

ی ذهنی را )با استفاده ایگاه دقیق و واقعی استعاره در زبان نیست، بلکه ما به طریقی یک حوزهج“لیکاف معتقد است 
(. به باور لی استعاره از آن جهت Lakoof, 1994: 43) ”کنیمسازی میی دیگر مفهوماز استعاره( بر مبنای حوزه

کند. به ها درک میی دیگری از پدیدهجموعهها را با توجه به مای از پدیدهای شناختی است که انسان مجموعهپدیده
های آن وارهی خاص )یعنی طرحهای متفاوت فکر کردن به یک پدیدهبیان دیگر، با توجه به این نکته که روش

ی ی استعاریِ زبان، واژهشود. رابطهمربوط می وارههای مختلفی پیوند دارد، استعاره به مفهوم طرحپدیده( با استعاره
برد. به عنوان مثال در زبان فارسی مفهوم های متفاوتی تعلق دارند به کار میهایی که به حوزهرا برای پدیده واحدی

یابد و شود. در واقع در چنین شرایطی کاربرد یک واژه تعمیم میبیان می« فاصله»یا « حرارت»در قالب « صمیمیت»
ی استعاریِ شناختی به نام ین تعمیم از طریق نوعی رابطهگیرد. ای دیگری نیز تحت پوشش آن واژه قرار میپدیده

 شود. ( انگیخته میcross-domain mapping« ) ایحوزهالگوبرداری میان»
ی شواهد گفته را بسط دادند و با رائهپیش دیدگاه فراسوی عقل خونسرددر کتاب  1989لیکاف و ترنر در سال 

به صورت استعاری « زمان»و « مرگ»، «زندگی»مار زیادی از مفاهیم همانند بسیار نشان دادند که در گفتار روزمره ش
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شان مشترک هستیم، تجربیات را شاعران با استفاده از تجربیاتی که همگی در داشتن“شوند. آنها معتقدند درک می
مان می بیننقدِ جهانکشند و به کاوند، طرزِ تفکرمان را به چالش میمان را میکنند، پیامدِ باورهایبرجسته می

های معمولی تفکرِ خود به دست پردازند. بنابراین، برای فهمِ ذات و ارزشِ خالقیتِ شاعرانه باید درکی از شیوه
 (.  Lakoff & Turner, 1989: xii) ”آوریم

 
 وارهطرح 2-2

Immanuel Kant) واره را نخستین بار ایمانوئل کانتاصطالح طرح
واره عبارت طرح“مطرح کرد. به باور کانت  ( 

ها را ساختارهای عمومیِ واره(. اما امروزه طرحJohnson, 1987: 19) ”ای تخیلوارهاست از ساختارهای طرح
های های پردازشی، ساختارهای روایی، و حتا چارچوبتا فعالیتهای ادراکی، کنند که از شبکهدانش معرفی می
این در حالی است که جانسون در قالب رویکرد شناختی بار معنایی جدیدی به این مفهوم  گیرد.نظری نشات می

-دهی هستند تعریف کرد. از اینهایی که دارایِ سازمانیِ تجربهیافتهها را بر مبنای الگوهایِ تجسموارهافزود و طرح

های خود را وجود دارد. جانسون بررسی وارهگفته به مفهوم طرحرو، تمایز روشنی میان دیدگاه او و رویکرد پیش
 bodilyجسمی )ای از ساختارها از تجربیات گستردهی که چگونه دامنهکرد معطوف به درک این موضوع 

experience )شوند میمعنادار چنان برایش د که آنندهقرار میاو  د و الگوهایی را در اختیارنشوحاصل می انسان
های معنا دارای ساختارها و فرافکنی“به باور جانسون  د.نگذارنیز اثر میاو( reasoning) استداللی شیوهکه بر 

. او برای (Johnson: 1987: 18” )ای نیز برخوردار استاستعاریِ غیرقابل تقلیلی است که از یک بُعد غیرگزاره
معنا توجه ( Image-schematic) «ایِطرحواره-تصویر»تبیین چنین رویکردی به ماهیت و عملکرد ساختارهای 

( perceptual interactionsکرد. و این امر را صرفاً از راه بررسی روشی که طیِ آن، انسان در تعامالت ادراکی )
دانست؛ زیرا معتقد بود تولید پذیر میکند امکانای را خلق میوارههای جسمی خود، ساختارهای طرحو حرکت

واره را شود. در نتیجه طرحی جهان پیرامون میبه درک، تجربه و استدالل کردن دربارهای منجر وارهساختارهای طرح
 برداشت، (object[ )]پدیدهابژه ، (procedur) از دانش که روالاست ای مجموعهواره طرح“چنین تعریف کرد 

(percept)رویداد ، (event)کند. این مجموعهرابازنمایی میای از رویدادها، یا موقعیت اجتماعیِ خاصی رهی، زنج-

های دقیقِ مصادیق خاصی که گذارد تا مفهوم خاصی را درک کنیموویژگیدانش، ساختاری در اختیارمان می ی
 (. Johnson, 1987: 19” )دهدشود را به ما میبازنمایی می

-شدهساختاربندی به شدتهای وارهبه عنوان مثال، عملِ خریدنِ یک ماشین جدید را در نظر بگیرید. این عمل، طرح

های جدید، کننده )خریدار، فروشنده، مدیر(، لوازم صحنه )ماشینانگیزد. این عمل، دارای چند شرکترا برمی ای
های مختلف توسط خریدار به نمایشگاه، معرفی ماشین رویدادها )رفتنِای طبیعی از پارکینگ، نمایشگاه(، زنجیره
 مشخصرو توسط خریدار، چانه زدن در مورد کیفیت ماشین و قیمت آن(، و اهداف فروشنده، امتحان کردن خود

( آن )خرید یک ماشین خوب با قیمت مناسب توسط خریدار، رسیدن به حداکثر سود از جانب فروشنده، و امثال
هایی که و ارزشای و مفهومی یِ دانش گزارههای یکپارچه روبرو هستیم که سازماندوارهاست. در این تفسیر، با طرح

های تصویری دارای سطحی وارهطرحدر نتیجه، کند. ها و رویدادهایی مشترک هستند را تکرار میدر چنین موقعیت
از  زیادیبه عنوان الگوهای شناسایی در تشخیص تعداد  دهد تا مکرراًاز انتزاع و عمومیت هستند که به آنها امکان می

-اشیا و رویدادهایی که دارای ساختار مشابه هستند به کار روند. بارزترین و مهم بندیِها، و صورتها، ادراکتجربه

شان اندک است و در عین حال از های بنیادینها آن است که تعداد عناصر یا مولفهوارهترین ویژگی این طرح
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دهی به هایی اصلی برای نظمها ابزاروارهی همین ساختار ساده، این طرحپذیری باالیی برخوردارند. در نتیجهانعطاف
 کند. آنها استدالل یهای خود را درک کرده و دربارهتجربه دتوانبا استفاده از آنها می کههستند  انسانهای تجربه

پیوند داشته باشند،  اوو با تجربه های قابل درک  شوندمعنادار  انسانها برای وارهبرای آن که طرح به باور جانسون،
ای تکرارشونده واره، الگو، شکل، یا قاعدههر طرح»، و فهم ما وجود داشته باشد. نظمی در اعمال، ادراکباید الگو و 

از او این الگوها به مثابه ساختارهایی معنادار در سطحی از حرکات جسمی  .«ستانسان اهای منظم از این فعالیت
 شوند.ظاهر می اشطریق فضا، تغییر اشیا یا تعامالت ادراکی

های وارهطرحجانسون های تصویری را نیز در نظر گرفت. وارهمهم دیگر آن است که باید ویژگی پویای طرح ینکته
د و آنها را به انواع آوربه شمار می”انسان ندهی تجربیات و ادراکاساختارهایی برای سازم“را به عنوان تصویری 

به منظور (. Johnson, 1987:29اند )رتی از آن جملههای حرکتی، حجمی و قدوارهکند که طرحچندی تقسیم می
های مربوط به آنها ارائه گفته، در بخش تحلیل دادهی پیشوارهحفظ پیوستگی مطالب، تعریف هر یک از سه طرح

 خواهد شد.
 
 هاتحلیل داده -3

های پژوهش، ی دادهپیکرهبخشی به رو، برای سامانها خواهیم پرداخت. از ایندر این بخش به توصیف و تحلیل داده
های واره تقسیم شده است. در بخش استعاره، افعال حسی و استعارهبخش حاضر به دو زیربخش استعاره و طرح

های حرکتی، حجمی و قدرتی اختصاص یافته وارهی طرحها نیز به مطالعهوارهاند و بخش طرحقراردادی بررسی شده
 است. 

 استعاره 3-1
 های مربوط به افعال حسیستعارها 3-1-1

اندوزد، با شود و راهی که از گذر آن تجربه میکند برایش معنا دار میچه انسان تجربه میتر اشاره شد که آنپیش
تر شناسان شناختی در بیشجانبه و تنگاتنگ دارد. به همین دلیل زباناش ارتباطی همهجسم او و حضور فیزیکی

ی بدن به استعاره“برند. سویتسر معتقد است را به کار می« بدن به جای ذهن»ی ستعارهمطالعات مربوط به استعاره، ا
های شناختی انسان ی ویژگیی میان تجربیات بیرونی و احساسات درونی و نیز به واسطهی رابطهجای ذهن، بر پایه

گرفتن »، و «اطاعت کردن»جای را به « شنیدن»(. اهل زبان معموالً Sweetser, 1990: 21) ”شودبرانگیخته می
ی افعال حسی ها به وسیلهبرند. در زبان فارسی شمار زیادی از استعارهبه کار می« درک کردن»را به جای « فیزیکی
های مربوط به افعال شوند. در زیر به استعارهبیان می« لمس کردن»و « چشیدن»، «بوئیدن»، «شنیدن»، «دیدن»یعنی 
 شود. اشاره می -فارسی پنجم دبستان برگرفته از کتاب–حسی 

 به کار رفته است.  « با دقت بررسی کردن»و « حضور داشتن»های زیر به ترتیب برای بیان در نمونه« دیدن»فعل حسی 
 (17های مرجع: . )کتابدیدندخود را در دنیای دیگری میرضا و امین که حاال  .1

؛ اما این حضور انتزاعی است و در یکی از «حضور داشتن»ای است برای استعاره« دیدن»جا فعل حسی در این
 های ممکن روی داده است.جهان

 ( 174. )نگارگر: مانددور نمیوجوگر محمود کنجکاو وجست از نگاههیچ چیز  .2

 «.  با دقت همه چیز را مورد بررسی قرار دادن»ای است برای استعاره« از نگاه دور نماندن»در این جمله 

ارزشی بسیار شخصی دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است، چیزی که در نظر یک « چشیدن»فعل حسی 
رو، معموالً از افعال چشایی نماید ممکن است برای دیگری همانند خوردن زهر باشد. از اینشخص خیلی لذیذ می
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-( برای بیان ناخوشایندی و جمله4-3های )های زیر جملهشود. در نمونهبرای بیان استعاری رنج یا لذت استفاده می

 ( برای بیان لذت به کار رفته اند. 7-5های)

 ( 25. )عاشق کتاب: نگاه زهرآلودی به من انداخت .3

 شود. یابد و احتماالً دچار وحشت میآیندی نمیمخاطب نگاهِ زهرآلود را چیز خوش

 ( 47ی پوست گاو: . )زمینی به اندازهحرفهایت مثل زهر بود .4

 های گوینده دچار رنجش شده است. شندن حرف مخاطب از

 (22. )عاشق کتاب، ی کتاب رفت زیر دندانممزهآن هشت صفحه را خواندم،  .5

 در این جا خواننده از خواندن کتاب لذت برده است. 

پوشند. )خدمت به مردم شبانگاه چشم می خواب شیرینچه خوب و صبورند مردان و زنانی که از  .6
 ( 56عبادت است: 

 نشیند. هنگام خستگی، خواب به جان انسان خوش می در

. از ذهن مردم ایران پاک نشده بودعام چنگیز و فرزندانش قتل ی تلخخاطره ی وحشت وهنوز سایه .7
 (88ی درخشان: )دو ستاره

 ی آن استفاده شده است. برای بیان استعاری خاطره« تلخ»های منفی هستند از صفت جا که قتل و کشتار پدیدهاز آن

-شده دارد و میاز جمله افعال حسی است که نیاز به تماس واقعی با شیء لمس« بوئیدن»نیز همانند « لمس کردن»

 ای خاص باشد. تواند بیانگر دیدگاه شخصی افراد نسبت به تجربه

. )صدای رسدمیبوی بهار به مشام و  دهدچشم را نوازش میکند، آسمان آبی، چون آفتاب طلوع می .8
 ( 147پای بهار: 

اند و حکایت از خواستنی و خوب توصیف شدههر دو به عنوان چیزهایی دل« بویِ بهار»و « نورِ آفتاب»در این جمله 
 های یادشده دارند.   نگاه مثبت نویسنده به پدیده

 
 های قراردادیاستعاره 3-1-2

ی زبان مردم تثبیت شده است. مثالً در گفتار عادی و روزمره هایی هستند کههای قراردادی، استعارهمنظور از استعاره
 به شدت پررخدادند. « زندگی، سفر است»یا « عشق، سفر است»ی در زبان فارسی استعاره

امید به و  دهندها میگرمای محبت به قلبشناسند و هایی که مهربانی میاند دستچه عزیز و مجبوب .9
 (56. )خدمت به مردم عبادت است: دارندمیها روشن نگاه آینده را در سینه

-استعاره« گرما»است.در این جا « حرارت و گرمی»از طریق « های خوبپدیده»های قراردادی این جمله بیان استعاره

 «.امید»ای برای استعاره« روشن بودن»و « محبت»ای است برای 

بارید: . )روزی که باران مید ماندآهنگ صدای گرمش در گوش امیمثل این که اصالً نیامده بود فقط  .10
100 ) 

ای است استعاره« گرم»استفاده شده و « حرارت»از « چیزی خوشایند»ی باال برای بیان در این جمله نیز همانند نمونه
 «.مهربانی»برای 

( دانایی پاکی در 28روبد. )سرودی برای پاکی: ها پاک میرا از ذهن بچه آلودگی جهلآموزگاری که  .11
کاربرد عام دارد به همین دلیل عکس آن نیز صادق است و « دانایی پاکی است»ی فارسی استعاره زبان
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« آلودگی»ی حاضر نیز کنند. در نمونهتوصیف می« سیاهی»و « تیرگی»هایی چون معموالً جهل را با واژه
 «.جهل و نادانی»ای است برای استعاره

 ( 51. )این گونه باشیم: ج شهرت و افتخار رسیدبه اوکار، او سرانجام بر اثر اراده و پشت .12

( 13ی )های پرکاربرد در زبان فارسی است که نمونهاز جمله استعاره« موفقیت باال و شکست پایین است»ی استعاره
 کند. در این جا رسیدن به موفقیت به رسیدن به بلندی مانند شده است. نیز به روشنی آن را بیان می

 
 وارهطرح 3-2
 های حرکتی وارهطرح 3-2-1

ی حرکتی است. به اعتقاد جانسون وارهپردازد طرحهای تصوری که جانسون به معرفی آن میوارهیکی از انواع طرح
ای انتزاعی وارهای در اختیار انسان قرار داده تا طرحهای متحرک تجربهی حرکت سایر پدیدهحرکت انسان و مشاهده

ای را در نظر گیرد چه قادر به حرکت نیست، چنین ویژگیخود پدید آورد و برای آناز این حرکت فیزیکی در ذهن 
(Johnson, 1987: 114حرکت دارای آغاز و پایانی است و می .) تواند در میان مسیر از نقاطی در حد فاصلِ میان

مستلزم گذر از « ب»ی نقطهو رسیدن به « ب»به « الف»ی آغاز و پایان برخوردار باشد. مسلماً حرکت از دو نقطه
نیازمند « ب»به « الف»ی نقاط مختلف مسیر حرکت است. حرکت متضمن گذر زمان است، بنابراین رسیدن از نقطه

 ی حرکتی مطرح باشد. وارهتواند به صورت صریح یا ضمنی در طرحزمانی است که می
 ( 22 و رفتم دمِ دکان بقالی. )عاشق کتاب: مثل تیر دویدمبلند شدم و  .13

« تیر»شود. در این جمله نیز گوینده حرکت خود را به شود با سرعت پرتاب میی خود رها میتیر زمانی که از چله
 تواند به نوع حرکت اشاره کند. ی خود میو به نوبه« سرعت»ای است برای تشبیه کرده که استعاره

 (35. )شجاعت: رسندقیت نمیبه پیشرفت و موفاین گونه افراد ترسو هستند و هرگز در زندگی  .14

اند  که افراد ترسو حتا اگر در مسیر آن حرکت کنند هرگز به آن همچون مقصد تصویر شده« موفقیت»و « پیشرفت»
 رسند. نمی

 ( 35خوریم. )شجاعت: چند بار شکست می رسیدن به موفقیتکنیم و تا گاه کاری آغاز می .15

 به آن است. مقصد سفر، و مراد از حرکت رسیدن « موفقیت»

 ( 50. )این گونه باشیم: رسیمهای خود میبه آرزوها و خواستهسرانجام روزی  .16

 کند. اند که انسان به سوی آنها حرکت میهای حرکت در نظر گرفته شدههدف« خواسته»و « آرزو»در این جمله 

پایداری در کارها، و دهد که آنان با اعتماد به خود، ی زندگی بزرگان و دانشمندان نشان میمطالعه .17
 ( 50. )این گونه باشیم: اندبه موفقیت رسیدهی استوار، ها و ارادهتحمل سختی

 رسیدن به پایان سفر است. « رسیدن به موفقیت»

ای زیباتر و ایرانی آبادتر، راه این بزرگان را خواهیم و آینده رسیدن به فردایی بهترآیا ما نیز برای  .18
 ( 52: پیمود؟ )این گونه باشیم

 باید از راهی مشخص عبور کرد. « رسیدن به مقصد»برای 

، شادکامی و بهبود هایی در راه سعادتگامچون این مردان و زنان، ایم که در آینده، ما نیز همآیا آماده .19
 ( 58؟ )خدمت به مردم عبادت است: برداریمزندگی دیگران 

 ای پیمودن آن. در یک مسیر یعنی وارد شدن در راهی بر« گام برداشتن»

 ( 80. )نور: کشداز کنجکاوی و تکاپو دست نمیگاه هیچ انسان .20
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 ی حرکتی هستند.وارهدارای طرح« تکاپو»و « کنجکاوی»

)دو  به اوج عظمت و سربلندی برسانند.ها کوشیدند ایران را ترین موقعیتاین دانشمندان در سخت .21
 ( 90ی درخشان: ستاره

 است.« سربلندی»و « عظمت»پایان راه رسیدن به 

 (96. )درخت دانش: را آغاز کردند ناپذیرخستگی تالشی، ی علم و دانشرسیدن به سرچشمهبرای  .22

 است.« ی علم و دانشسرچشمه»مقصد سفر 

 ( 125. )سرود ملی: سرود پایان یافت .23

 توان در مسیر آن حرکت کرد و به انتهای آن رسید.  همچون مسیر دارای ابتدا و انتهاست که می« سرود»

-دعا برای پایندگی و جاودانگی ملت و کشوری که با تاریخ کهن و افتخارات بزرگ خود در جهان می .24

به فرزندان خویش، به سوی توسعه و سازندگی و سربلندی  های استواربا گامدرخشد و در آینده نیز 
 ( 126. )سرود ملی: پیش خواهد رفت

 توان در آن وارد شد و آن را پیمود.همچون راهی است که می« سازندگی»و « توسعه»

 ( 147. )صدای پای بهار: گذردهای پربرف میها و جنگلاز قله. بهار در راه است .25

 تواند حرکت کند. همانند موجودی در نظر گرفته شده که می« بهار»بخشی، با استفاده از صنعت جان

 (170. )حافظ: های دور رسیدبه سرزمینو  از مرزهای ایران گذشتشعر حافظ در روزگار خود او  .26

 تواند از جایی به جای دیگر برود.همچون مسافری می« شعر حافظ»

 ( 174کرد. )نگارگر: رشد می همراه با این سرودها و نقش و نگارهامحمود  .27

 تی است.ی حرکوارهدارای طرح« بزرگ شدن»و « رشد کردن»

 ( 193خوار: . )مرغ آتشبه مقصود خود رسیدسرانجام  .28

 ، سرمنزل و پایان راه است.«مقصود»

 ( 195. )نیایش: دهیمبا یاد تو پایان میو  با یاد تو آغاز کردیمکتاب را   .29

 است که این فاصله پیموده شده است.« یاد تو»و پایان آن « یاد تو»ابتدای مسیر حرکت 
 
 حجمیهای وارهطرح 3-2-2

ی حجمی است. وارهای که جانسون مورد بحث و بررسی قرار داده است طرحهای تصوریوارهیکی از  انواع طرح
هایی که دارای حجم ی قرار گرفتن در اتاق، تخت، غار، خانه و دیگر مکانبه اعتقاد جانسون، انسان از طریق تجربه

هایی که از حجم برخوردارند، بدن ادن اشیاء مختلف در مکانتوانند نوعی ظرف تلقی شوند و نیز قرار دبوده و می
های انتزاعی از احجام فیزیکی در ذهن وارهخود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر گرفته است و در نتیجه، طرح

 (. Johnson, 1987: 23 خود پدید آورده است)
 (30برای پاکی: . )سرودی را هم آب و جارو کنمها بعضی از آدم دلتوانستم کاش می .30

 توان آن را تمیز کرد. همانند مکانی در نظر گرفته شده که می« دل»

 ( 34. )شجاعت: رودهای آتش فرو میدر شعلهانسان شریفی که  .31

ای تصور کرده که دارای حجم است را به گونه« آتش»، «آب استخر»ی فرو رفتن در چیزهایی همانند انسان به واسطه
 ور شد. غوطهتوان در آن و می

 ( 35. )شجاعت: در جهل و نادانی استهای نادرست اصلی ترس یریشه .32
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 تواند چیزی را در خود بگنجاند. ی مکانی در نظر گرفته شده که میبه مثابه« نادانی»و « جهل»

 (44ی پوست گاو: زندگی کنیم. )زمینی به اندازه در صلح و آرامشخواهیم می .33

 اند. کانی خوب به تصویر کشیده شدههمانند م« آرامش»و « صلح»

 ( 44ی پوست گاو: . )زمینی به اندازهبه وحشت افتادندمردم دهکده سخت   .34

 توان در آن افتاد.جایی است که می« وحشت»

 ( 47ی پوست گاو: . )زمینی به اندازهبه فکر فرو رفت]...[خان ظالم   .35

 توان به آن وارد شد.  می همانند مکانی است که فضایی دارد و« فکر»در این جمله 

 ( 48ی پوست گاو: . )زمینی به اندازهبه حیرت افتاداز آن همه عقل و هوش جوان  ]...[خان    .36

 توان به داخل آن رفت.همچون مکانی به تصویر کشیده شده که می« حیرت»جا، در این

 ( 51پرداخت. )این گونه باشیم: ، به مطالعه و نقاشی میکردفرصتی پیدا میهمین که  .37

 توان آن را جستجو کرد و یافت.ای است که میهمچون شیء« فرصت»

 ( 57. )خدمت به مردم عبادت است: اندی درس و دانشپر از زمزمهها مدارس و دانشگاه .38

 ایی را پر کند. تواند فضویژگیِ داشتن صدا داده شده است که می« درس و دانش»بخشی به با استفاده از صنعت جان

 ( 72ی پیرمرد چیره شد. )نور: بر فضای خانه در دل شبسکوتی سنگین  .39

 همانند یک جسمِ دارایِ عمق تجسم شده است.« شب»در این جمله 

چون خواجه نظام الملک و خواجه نصیر ، ستارگان درخشان فراوانی همدر آسمان علم و دانش ایران .40
 ( 90خشان: ی درتوان یافت. )دو ستارهتوسی می

اند که گویی فضایی را به ای به تصویر کشیده شدههایی انتزاعی هستند به گونهکه پدیده« علم و دانش»در این جمله 
 شوند. دهند و مانند مکان درک میخود اختصاص می

. )آریو غرق اندوه شدجا مانعی در مقابل سپاه عظیم خود ندیده بود، اسکندر که تا آن موقع در هیچ .41
 ( 132برزن: 

 شود در آن غرق شد. مکانی است همانند دریا یا اقیانوس که می« اندوه»

 ( 147. )صدای پای بهار: پوشاندهای پنجره و کلبه را میشیشه، نرم و آهسته، بخار لطیفی .42

 تواند روی چیزی بنشیند. همچون جسم نرمی است که می« بخار»

. )صدای پای شودآب میکم ی ما، کمبرفیِ تویِ باغچهمثل آدم زمستاندر روزهای آفتابیِ اسفند ماه،   .43
 ( 147بهار: 

 شود. دارای حجمی است که با گرم شدن از میزان آن کاسته می« زمستان»

 ( 149. )صدای پای بهار: زندموج میهایش توی چشم خواب .44

 م را پر کند. تواند فضایی همانند چشبه گونه تجسم شده که می« خواب»دراین جمله 

اند. در میان شهر شیراز آرمیده غرق در عطر یاس و گل سرختا حاال شنیده بودید که دو شاعر بزرگ،  .45
 ( 153)اگر طبیعت زیبای ایران نباشد: 

 توان در آن آرمید. ی مکانی است که میبه مثابه« عطر»

ر طبیعت زیبای ایران نباشد: . )اگقلب طالیی مردم ایران استگنبد و بارگاه زرین امام هشتم )ع(   .46
153 ) 

 تواند رنگ داشته باشد. مکان واقع شدن امام هشتم )ع( است و مانند هر جسم دیگری می« قلب»
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توان فهمید. )اگر طبیعت ی ایران میرا، امروز، از کویرهای گسترده ی مردم ایرانی گستردهحوصله .47
 ( 154زیبای ایران نباشد: 

 توان آن را کوچک یا بزرگ تصور کرد. تصویر کشیده شده است که می همچون فضایی به« حوصله»
 
 های قدرتیوارهطرح 3-2-3

اگر در  برابر حرکت، نیروی مقاومت یا سدی قرار گرفته باشد، انسان بر حسب تجربیات خود امکانات مختلفی را 
ای وارهاست. به این ترتیب طرحدر برخورد با چنین سدی تجربه کرده و قدرت خود را در گذر از این سد آزموده 

دهد که از هایی نسبت میانتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است و این ویژگی را به پدیده
ی قدرتی  نامیده و امکانات آن وارهی تصوری را طرحوارهای برخوردار نیستند. جانسون این نوع طرحچنین ویژگی

ی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی ایجاد شده باشد که نتوان از آن وارهتین نوع طرحرا برشمرده است. نخس
ی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی به وجود آمده باشد وارهگذشت و حرکت  قطع شود. دومین نوع طرح

ییر مسیر به گذر از آن و سه حالت مختلف را پیش روی ما قرار دهد. نخست این که مسیر را تغییر دهد ولی این تغ
منجر نشود؛ دوم این که انسان بتواند از کنار آن سد بگذرد و به راهش ادامه دهد؛ سوم این که انسان با قدرت از 

ی حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسیر حرکت بردارد وارهمیان آن سد عبور کند. سومین نوع طرح
 (.379-376: 1379صفوی، و به حرکت  خود ادامه دهد )

. ها و نامالیمات ایستادگی و پایداری کندانسان در برابر حوادث و رنجآن است که  ]...[شجاعت   .48
 (34)شجاعت: 

شود که در آن نویسنده شجاعت را پایداری در برابر سدهای به ی قدرتی نوع دوم دیده میوارهدر این جمله طرح
 کند. وجود آمده توصیف می

 (35. )شجاعت: استوار بایستیمبر عقیده و ایمان درست  .49

 ای قدرتی نوع سوم است که در آن باید موانع را از سر راه برداشت. وارهطرح« استوار ایستادن»

 ( 72. )نور: چیره شدی پیرمرد در دل شب بر فضای خانه سکوتی سنگین .50

 ر آن سکوت بر هر صدایی غلبه کرده است. شود که دی قدرتی نوع اول دیده میوارهدر این جمله طرح

( این 96. )درخت دانش: ناپذیر را آغاز کردندتالشی خستگی ی علم و دانش،برای رسیدن به سرچشمه .51
 شود.  ی قدرتی نوع سوم است  که در آن هر مانعی با قدرت از سر راه برداشته میوارهجمله طرح

 ( 162، ... )گنج: فشردگلویش را میبه سختی  بغضزن در حالی که  .52

تواند با همسر خود شود ولی او میی قدرتی نوع دوم است که اگرچه چیزی مانع از سخن گفتن زن میوارهطرح
 گفتگو کند. 

 
 گیریبحث و نتیجه -4

های متفاوت زبان است. آموزان با جنبهیکی از اهداف آموزش زبان فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی، آشنایی دانش
ی واژگانی افراد افزایش یابد، درک معانی متون ها محمل مناسبی برای انتقال مفاهیم هستند و هرچه دامنهواژه

یکی از امکانات زبانی است که از طریق آن مفاهیم ضمنی و فرهنگی  تر خواهد بود. استعارهمختلف برای آنها ساده
زبانان هستند. این ی نگرش فرهنگی فارسیکنندهها بیاندهد که استعارهشوند. نتایج پژوهش حاضر نشان میمنتقل می

ای شود مبین آن است که ایرانیان روحیهاستفاده می« ی تلخخاطره»ی از استعاره« عامقتل»و « کشتار»که چرا برای 
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همین شود دوری گزینند؛ از شان میهایی که موجب گمراهیکوشند از پدیدهندارند و برعکس می« گرایانهستیزه»
 یابد.شان بازتاب میدر زبان« آلودگی جهل»ی روست که استعاره

های وارهدهد، طرحچه پژوهش حاضر نشان میها بیانگر مفاهیم فرهنگی هستند. چنانها نیز همچون استعارهوارهطرح
ی، مخاطب خود را به های حرکتوارهمندند. به عنوان نمونه تعداد زیادی از طرحرفته در این کتاب نیز جهتکاربه

کنند. دعوت می« ی علمسرچشمه»و « اوج عظمت»، «کنجکاوی»، «سعادت»، «آرزو»، «موفقیت»روی به سمت پیش
ای شود و زمینهآموز را موجب میهای حجمی گوناگون کتاب مورد نظر، امکانات زبانی دانشوارهی طرحمجموعه

ی مقاومت و ی خود روحیههای قدرتی نیز به نوبهوارهآورد. طرحمی تر فراهمبرای نگارش بهتر و درک متون پیچیده
هایی که مورد کنند. با توجه به دادهدهند و آنها را به قدرتمند شدن دعوت میآموزان افزایش میایستادگی را در دانش

های روایی متن شود که از دو مفهوم یادشده به درستی و دقت برای پربار کردنبررسی قرار گرفتند مشخص می
 استفاده شده است. 

ی قبل گسترش داد، ها را در هر مرحله نسبت به مرحلهوارهها و طرحریزی این استعارهحال چنان چه بتوان با برنامه
ی ی دبستان و دورهآید که موجب حفظ انسجام و پیوستگی میان مثالً فارسی دورهمراتبی به وجود میسلسله

مراتبی ی راهنمایی نقش رابط آن دو را خواهد داشت. اتخاذ نگرشیسلسلهکه فارسی دورهدبیرستان خواهد شد 
اش خواهد شد و ضمن ایجاد آموز در فرایند یادگیری، همسو با رشد شناختیموجب درگیر شدن تدریجی دانش

های غنایی باعث ن متنی آثار ادبی فراهم خواهد نمود. افزون بر این که خواندانگیزه، بستر مناسبی برای مطالعه
 تقویت نگارش نیز خواهد شد.
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