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چكيده:

اين مقاله با هدف بررسـى استعاره هاى كاركردِى كتاب هاى درسـى فارسى دورة ابتدايى، در چارچوب 
زبان شناسـى شـناختى، تحرير يافته و روش پژوهش آن توصيفى و از نوع تحليل محتوا است. اهميت 
اين تحقيق در اين اسـت كه چون استعاره يكى از مفاهيم انتزاعى مهم تفكر و زبان محسوب مى شود؛ 
جهت آموزش آن، ابزار مهمى چون زبان- به اين دليل كه بيش از هر عامل ديگرى به پيشـرفت فكرى 
كودك كمك مى كند- بايد به شيوه اى علمى و مناسب در اختيار وى قرار گيرد. نتايج حاصل از مطالعه 
و بررسـى داده ها نشـان مى دهد كه كلية انواع اسـتعاره هاى كاركردى (وجودى، جهتى و سـاختارى) 
در كتاب هاى فارسـى دوم تا ششـم دورة ابتدايى كاربرد دارند ولى در كتاب فارسـى اول ابتدايى، تنها 
اسـتعارة وجودى به كار رفته اسـت. ديگر اين كه بيشـترين ميـزاِن كاربرد اسـتعاره هاى كاركردى به 
اسـتعارة وجودى (97/4٪) اختصاص مى يابد. كاربرد بيشـتر اسـتعارة وجـودِى حجمى با 51/3 درصد 
نسـبت به ديگر انواع استعاره هاى وجودى (تشخيص، شـىء و ماده)، از ديگر نتايج اين پژوهش است. 
از مهم تريـن نتايـج اين تحقيق مى توان به اين نكته اشـاره كرد كه اسـتفاده از اسـتعارة وجودى بايد 
در مراحـل اوليه اى كه دانش آموزان اطالعـات كمى در زمينه مفاهيم دارند، مورد اسـتفاده قرار گيرد 
و سـپس به تناسب سـن، به دليل افزايش رشد شـناختى، از ميزان آن ها كمتر شـده و از استعاره هاى 
پيچيده تر اسـتفاده گـردد. همچنين از آنجا كه پديدة «تشـخيص» از ويژگى هـاى تفكر دانش آموزان 
ابتدايى محسـوب مى شـود، استفاده مناسـب از آن مى تواند به آن ها، به ويژه در سنين پايين تر، كمك 

كند تا مفاهيم ناملموس، غيرمادى، مبهم و انتزاعى را راحت تر درك كنند.
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مقدمه
امروزه زبان شناســِی شــناختی۱ از جايگاه علمی وااليی برخوردار است، بنابراين می توان از اصول 
آن برای پيشرفت و بهبود بسياری از زمينه ها از جمله آموزش (کريستيانسن، آشار، ديرِون و ايوانِيس۲، 
۲۰۰۶) و در راستای آن تحليل کتاب های درسی، به خصوص تحليل متون زبانی آن ها، بهره جست؛ زيرا 
به زعم الند۳ (۲۰۰۳) زبان بيش از هر عامل ديگری به پيشرفت رشد فکری انسان، به ويژه کودکان، کمک 
می کند (رشتچی، ۱۳۸۹). رسولی و اميرآتشانی (۱۳۹۰) نيز در اثر خود، تحليل محتوا با رويکرد درسی، 
معتقدند برای تحليل محتوای دقيق يک کتاب درســی، آشنايی با نظريه هايی چون نظرية کارکردگرايی، 
نظرية تداعی گرايی و نظرية شناختی الزم است؛ زيرا اين امر نقش بسزايی در انتقال مطالب به فراگيران 
دارد. زبان شناســِی شناختی نيز به عنوان زيرمجموعه ای از علوم شــناختی۴ دارای ويژگی هايی است که 
باعــث کارايــی مثبت آن در زمينة آموزش (چــن۵، ۲۰۰۵) و تحليل محتوا گرديده اســت. يکی از اين 
ويژگی های مهم، توجه خاص آن به اســتعاره اســت. مطالعة استعاره در اين رويکرد، و به طور ويژه در 
معناشناسی ِ شناختی، از جايگاهی شاخص و متفاوت برخوردار است، زيرا در مقوله بندی و درک انسان 
از جهان خارج و همچنين در امر انديشــيدن، عنصری بنيادين محســوب می شــود (لِيکاف۶، ۱۹۹۳). 
بنابراين دســتيابی به آن (اســتعاره)، به عنوان يکــی از مهم ترين مفاهيم انتزاعــی، می تواند راه را برای 
حصول به باالترين ســطح تفکر هموار نمايد. جهت تحقق اين امر، به اعتقاد ويگوتســکی۷ (۱۹۸۸)، 
بايد از آموزش برای رســيدن به باالترين ســطح تفکر اســتفاده کرد؛ زيرا دســتيابی به مفاهيم انتزاعی 
تفکر، تنها در جوامع پيشــرفته و با آموزش رســمی ميسر است (ميرحسنی، ۱۳۸۳). ازآنجاکه در کشور 
ما نيز فعاليت های رســمِی آموزشی از طريق کتاب های درســی محقق می شود، توجه علمی و دقيق به 
کتاب هــا، هم در فرايند تهيــه و تدوين و نيز تحليل محتوا، امری مهم و اجتناب ناپذير اســت. از ميان 
کتب درســی، کتاب های درسی ابتدايی، به خصوص فارسی، از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ زيرا با 
اســتفاده کارآمد از آموزه های زبانِی اين کتاب، دانش آموزان نه تنها شــيوة مناسب تعامالت اجتماعی را 
فرامی گيرند، بلکه به درک آسان تر علم و فرهنگ نيز که نمود آن بيشتر از طريق زبان ظاهر می شود نائل 
می آيند. دورة ابتدايی دوره ای است که دانش آموزان، به دليل ويژگی های شناختی خود، بايد بسياری از 
آموخته ها و يادگيری ها را از طريق مفاهيم انتزاعی، از جمله استعاره های زبانی، بياموزند، ضمن اينکه 
اين دانش آموزان در مدرسه، به طور پيوسته در معرض زبان آموزی هستند؛ بنابراين جا دارد ميزان کاربرد 

استعاره های کارکردی در کتاب های فارسی ابتدايی مورد بررسی و تحليل شناختی قرار گيرد. 

مبانى نظرى و پيشينه
اســتعاره، يکی از موضوعات مهم زبانی اســت و از يونان باستان تا امروز، همواره مورد مطالعه و 
بررســی بوده و ديدگاه های متفاوتی نســبت به آن وجود دارد. سعيد۸ (۲۰۰۳) به دو ديدگاه سنتی نسبت 
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به نقش اســتعاره در زبان قائل است: ديدگاه کالسيک و ديدگاه رمانتيک. ديدگاه کالسيک به نوشته های 
ارســطو درباره استعاره برمی گردد. واژة انگليســی متافور (metaphor) به معنی استعاره، مشتق از واژه 
يونانی metapherein اســت: meta پيشــوندی به معنی «فرا» و pherein فعلی به معنی «حمل کردن» 
است. بنابراين استعاره فرايندی زبانی است که در آن خصايص و ويژگی های يک چيز به چيز ديگری 
منتقل (حمل) می شود (گارفيلد۹، ۱۹۸۶). «از نظر ارسطو استعاره شگردی برای هنرآفرينی و زبان ادب 
است» (صفوی، ۱۳۷۹، ص. ۳۶۸). ديدگاه سنتی دوم يا ديدگاه های رمانتيک، به قرن هجدهم تا نوزدهم 
برمی گردد. بر اســاس اين ديدگاه، استعاره جزء الينفک زبان و انديشه و راهی برای تجربه کردن جهان 

است (سعيد، ۲۰۰۳). 
تا قبل از انتشار کتاب معروف ليکاف و جانسون۱۰ (۱۹۸۰) به نام «استعاره هايی که با آن زندگی 
می کنيم۱۱»، اســتعاره را بيشــتر يکی از صنايع ادبی می دانســتند. اما الکوف و جانســون اين ديدگاه 
ســنتی کالســيک و پرســابقه را به چالش کشــيدند. هر چند ديدگاه ايشــان برگرفته از همان ديدگاه 
ســنتی رمانتيک، البته با يک تفاوت اساســی، اســت. در ديدگاه ســنتی رمانتيک کل زبان اســتعاری 
اســت. اما الکوف و جانسون، و به طورکلی شــناخت گرايان، معتقدند گرچه استعاره در زبان روزمره 
ما حضوری فراگير دارد و مهم ترين شــيوه برای عمل کردن، انديشــيدن و صحبت کردن دربارة جهان 
اســت، ليکن مفاهيم غيراســتعاری نيــز در زبان وجود دارنــد. به باور الکوف و جانســون (۱۹۸۰)، 
ازآنجاکه نظام مفهومی ما بيشــتر اســتعاری اســت، آنچــه تجربه می کنيم و آنچه انجــام می دهيم نيز 
اســتعاری اســت. آن ها می گوينــد به اين دليل که نظــاِم مفهومی بدون آگاهی مــا فعاليت دارد، برای 
دســتيابی به ســازوکار آن بايد به چيز ديگری متوســل شــد، و ازآنجاکه ارتباط بر اساس همين نظام 
مفهومی است که ما در انديشه و عمل به کار می گيريم، پس می توان زبان را شاهد مناسبی بر اين مدعا 

دانست.
با توجه به ديدگاه جديد، در معناشناســی ِ شــناختِی استعاره را اين گونه تعريف می کنند: «درک يک 
قلمرو مفهومی۱۲ بر حسب قلمرو مفهومی ديگر» (کووچش۱۳، ۲۰۱۰، ص. ۴). به اعتقاد ايوانز و گرين۱۴ 
(۲۰۰۶)، آنچه باعث ايجاد استعاره می شود رابطة قراردادی يک قلمرو با ديگر قلمرو است و آنچه آن 
را مفهومی می ســازد اين ايده اســت که انگيزه برای [ايجاد] استعاره در سطح قلمروهای مفهومی قرار 
دارد. پس می توان گفت عبارات زبانی که ماهيتی اســتعاری دارند انعکاس هايی از يک رابطة مفهومی 

زيرين هستند.
در ادبياِت استعارة مفهومی، از فرمول «الف ب است» (A is B) برای توصيف اين استعاره استفاده 
می کنند. به عنوان مثال «عشــق َسَفر است». همان طور که اين مثال نشان می دهد « َسَفر» در نقش قلمرو 
مبدأ۱۵ برای ملموس و روشــن کردن مفهوم انتزاعی «عشــق» در نقش قلمرِو مقصد۱۶ به کار می رود. به 
اعتقاد راسخ مهند (۱۳۸۹)، اين مثال و موارد ديگری از اين قبيل همه گويای اين مطلب اند که استعارة 
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مفهومــی پايه ای تجربی۱۷ دارد. اگر اســتعارة مفهومی در قالب واحدهای زبانی بيان شــود، حاصل آن 
«اســتعارة زبانی۱۸» يا «لفظ زبانی اســتعاره۱۹» اســت (کووچش، ۲۰۱۰). در زبان، شاهد موارد زيادی 
اســتعاره هســتيم که در قالب «الف ب اســت» بيان نمی شوند و در واقع اســتعاره های زبانی هستند؛ 
به عنوان مثال می توان به نمونه های زير درباره «رابطة عاشــقانه» اشاره کرد که در زبان روزمرة ما وجود 

دارند:
۱. ديگر راه بازگشتی نيست.

۲. جاده زندگی ما پر از دست انداز است.
۳. اين رابطه به بن بست رسيده (روشن و اردبيلی، ۱۳۹۲، ص. ۱۱۹).

اين نمونه ها در واقع همان استعاره های زبانی هستند که اساس آن ها اين استعارة مفهومی است: 
«عشــق سفر اســت». از همان ابتدای رويکرد جديد به اســتعاره در معناشناسیِ ِ شناختی، اين پديده 
را بــرای مطالعه دقيق تر طبقه بنــدی کرده اند. يک نمونه کامل از اين طبقه بنــدی را می توان در کتاب 
«اســتعاره، مقدمه ای کاربردی۲۰» يافت. کووچش معتقد اســت که اســتعاره را می توان به شيوه های 
گوناگونی تقســيم بندی کرد. تقســيم بندی وی بر پايه يکی از اين شــيوه ها در چارچوب زبان شناسِی 
شــناختی اســت. او به پنج نوِع اصلی در اين زمينه قائل اســت که هريک، به نوبة خود، به شاخه های 
ديگر تقســيم می شــوند: «متعارف بودن۲۱»، «کارکرد۲۲»، «ماهيت۲۳»، «ســطح عموميت۲۴» و «مرکب 

بودن۲۵» (کووچش، ۲۰۱۰). 
در پژوهش حاضر، به دليل گســتردگی بحث، داده ها تنها بر اساس طبقه بندی دوم، يعنی «کارکرد»، 
تجزيه وتحليل خواهند شد. با توجه به کارکرد شناختِی استعاره، استعاره های مفهومی به سه نوع تقسيم 

می شوند: «ساختاری۲۶»، «جهتی۲۷» و «وجودی۲۸». 
استعارة ساختاری سخنگو را قادر می سازد تا با به کارگيری مجموعه ای از تطابق های مفهومِی بين 
عناصِر دو قلمرو، قلمرو مقصد را بر اساس قلمرو مبدأ درک کند. در واقع قلمرو مبدأ، ساختار دانش 
نسبتًا وسيعی را برای قلمرو مقصد فراهم می آورد. به عنوان مثال، مفهوم زمان بر اساس حرکت و فضا 
ســاختار يافته است. با اين توصيف می توان نگاشــت های زير را در نظر گرفت: «زمان چيز است»، 
«گذر زمان حرکت اســت» و «زمان های آينده در جلوی مشــاهده گر و زمان های گذشته پشت سر او 
قرار دارند». اين مجموعه از نگاشت ها، تصور ما را نسبت به زمان به وضوح نشان می دهند (همان). 

مثال های زير، اين نگاشت ها را به ترتيب نشان می دهند:
۴. وقت طالست. (زمان چيز است)

۵. وقتی مياد که ... (گذر زمان حرکت است)
۶. اوقات سختی را پشت سر گذاشتی (زمان های آينده در جلوی مشاهده گر و زمان های گذشته 

پشت سر او قرار دارند).
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استعارة جهتی مجموعه ای از مفاهيم مقصد را در نظام مفهومی ما به هم مرتبط می کند، به اين دليل 
نام ديگر اين اســتعاره «استعارة پيوستگی» اســت. بيشتر اين نوع استعاره ها در مورد جهات فضايی و 
اساســی بشر، مثل باال. پايين، مرکز. حاشيه و از اين قبيل کاربرد دارند. به عنوان مثال؛ »بيشتر باال است؛ 

و کمتر پايين است»: 
.(speak up) ۷. صدات را باال ببر

۸ .  صدات را پايين بيار (keep your sound down) (همان).

کار استعارة وجودی، دادن موقعيت وجودی (هستی شناختی) جديد به مقوالت کلِی مفاهيِم انتزاعِی 
قلمروی مقصد و فراهم آوردن پديده های انتزاعی جديد اســت. اين امر بدين معنی اســت که انســان 
به طورکلی تجربيات خود را برحســب اشــياء، مواد و حجم ها تجربه می کند، بدون اين که ماهيت آن ها 
را دقيقًا مشــخص ســازد۲۹. باوجوداين، به لحاظ شــناختی، اين کار مهمی است که بتوان به بسياری از 
تجربه ها، برحســب اشياء، مواد و از اين قبيل، موقعيت های پايه ای داد. بيشترين تجربياتی که از طريق 
اين اســتعاره بيان می شــوند، موارد مبهم و انتزاعی هستند. به طور نمونه، ما نمی دانيم «ذهن» چيست، 
ليکن آن را به عنوان يک شــیء درک می کنيم و مثًال از «چه» که مختص اشــياء اســت برای آن استفاده 

می کنيم (همان).
طبقه بندی اين استعاره را می توان به طور خالصه در نمودار زير نشان داد: 









قلمروهای مبدأ    قلمروهای مقصد

۱. پديده های انتزاعی يا غير فيزيکی (مثل ذهن) شیء فيزيکی  
۲. رويدادها (رفتن به مسابقه)، کنش (تلفن زدن)    

فعاليت ها (دو زياد در مسابقه)           ماده   

۱. اشيای فيزيکی نامعين (فضايی در جنگل)    
۲. سطوح فيزيکی و غيرفيزيکی (ميدان ديد)    حجم   

۳. حاالت (در آرامش)    

      نمودار    1.     طبقه بندى استعارة وجودى از ديدگاه كووچش (2010، ص. 39)                                                                                                                                         

در مورد اســتعاره های حجمی بايد گفت ازآنجاکه حجِم بدن انســان پايه و اساس قرار می گيرد، 
بنابراين ســازوکار اســتعاری از حجم بدن انســان شروع می شــود و به مکان های بسته و دارای مرز 
فيزيکــی و غيرفيزيکی بســط پيدا می کند. گرچه مفهوم حجم در مــورد حوزه های فيزيکی مانند «در 
اتاق»، «در روســتا» و «در شــاليزار» بديهی اســت، ليکن نمی توان سازوکار اســتعاری آن را ناديده 
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گرفت (معصومی و کردبچه، ۱۳۸۹). 
عالوه بر موارد فوق، به عقيدة کووچش (۲۰۱۰) می توان «تشخيص۳۰» يا جان بخشی را نيز به عنوان 
شکلی از استعارة وجودی درک کرد. در تشخيص، ويژگی های حياتی به چيزها يا پديده های غيرحياتی 

و جمادات منتسب می شود. 
امروزه اســتعاره نه تنها يکی از مهم ترين موضوعات مطالعات و بررســی های زبانی، بلکه يکی از 
مهم ترين موضوعاِت رشته هايی چون فلسفه و روان شناسی است. دليل آن اين است که بسياری از نتايِج 
بررسی ها، نشان از حضور فراگير استعاره در کليه امور بشری دارد. در رويکرد شناختی اين باور هست 

که چون انسان استعاری می انديشد، سخن و عمل او نيز تحت تأثير آن استعاری می شود.
در مورد اين پژوهش بايد گفت از عناصر و عواملی چون اهميت اين موضوع، اثبات نقش مؤثر 
استعاره در امر يادگيری (شيخ رضايی، ۱۳۸۸)، تقويت حافظه (گيبس، ۱۹۹۴)، تقويت درک دانش آموز 
(کامرون، ۱۹۹۶)، اهميت کتاب های درســی به عنوان «مهم ترين ابــزار يادگيری، از همه مهم تر، عدم 
توجــه جدی به تجزيه وتحليل کتاب های درســی» (نوريان، ۱۳۹۲) و باألخــره اهميت دورة ابتدايی 
به عنــوان «مهم ترين دورة تحصيلــی» (ايران نژاد، رونقی و شــاه محمدی، ۱۳۹۰، ص. ۱۴) انگيزه ای 
برای تحليل اســتعاری کتاب های درســی فارســی دورة ابتدايی در چارچوب زبان شناســِی شناختی 
بر مبنای تقســيم بندی کووچش (۲۰۱۰) گرديد. جهت هدايت مناســب پژوهش نيز، دو ســؤال زير 

مطرح شد:

سؤال های پژوهش
۱. در کتاب های فارســی دورة ابتدايی، چه نوع اســتعاره (هــای) کارکردی (وجودی، جهتی و 

ساختاری) کاربرد دارد؟
۲. از بين استعاره های وجودی، بيشترين کاربرد به کدام استعاره اختصاص دارد؟

روش پژوهش
اين پژوهش مطالعه ای کيفی ـ توصيفی است. جامعة آماری آن، کلية متون منثور کتاب های درسِی 
فارســی دورة ابتدايی اول تا ششــم در ســال تحصيلی ۹۳-۱۳۹۲ اســت. حجم نمونه تحقيق برابر 
با جامعة آماری اســت و با شــيوة تمام شــماری کار شــده است. در اينجا بررســی نمونه ها، به معنی 
رمزگذاری آن هاســت. «رمزگذاری فرايندی اســت که به وســيله آن داده های خام به صورت منظم در 
واحدهايی قرار می گيرند تا امکان توصيف دقيق محتوا را فراهم آورند. عمل رمزگذاری شــامل ســه 
نوع انتخاب است: واحد ثبت، طبقه ها و واحد شمارش» (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۹۱). واحد 
ثبت در تحليل محتوای درســی اين گونه تعريف می شــود: «بخش معناداری از محتوا که برای انجام 
تحليل کتاب درســی، انتخاب شــده و در طبقه مربوطه قرار داده می شود و سپس شمارش می گردد» 
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(نوريــان، ۱۳۹۲، ص. ۲۴). در ايــن پژوهــش، واحد ثبت «جمله» اســت. طبقه بندی نيــز به معناِی 
دسته بندی عناصر تشکيل دهنده يک مجموعه به وسيله تمايز و بعد مقوله بندی آن ها بر پايه شباهت ها 
و مالک های از پيش تعريف شده است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱). در اين تحقيق، طبقه بندی در دو 
ســطح انجام می شود: طبقه بندی در سطح اســتعاره های کارکردی و طبقه بندی در سطح استعاره های 
وجودی. در ســطح استعاره های کارکردی، سه طبقه (استعاره های وجودی، جهتی و ساختاری) و در 
سطح استعاره های وجودی، چهار طبقه (استعاره های حجمی، شیء، ماده و تشخيص) انتخاب گرديد. 
واحد شــمارش، واحدی اســت که می تواند بر اساس طبقه های مرتبط انتخاب شود. در اينجا، واحد 
شــمارش در مرحلة اول، انواع اســتعاره های کارکردی و در مرحلة دوم، انواع استعاره های وجودی 
اســت. اعتبار و روايی ابزار ساخته شــده، به اين صورت بود که ابزار مربوطــه در اختيار تعدادی از 
صاحب نظران و استادان زبان شناسِی شناختی و آموزش زبان فارسی قرار داده شد، سپس نظرات آنان 
در متن ابزار اعمال گرديد و در نهايت به اجرا گذاشــته شــد. در آخر، بعد از جمع آوری داده ها، آن ها 
مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. تجزيه وتحليل يکی از پايه های اساســی هر روش تحقيق و عبارت 
اســت از روشــی که از طريق آن کل فرايند پژوهشــی، از انتخاب مســئله تا دسترسی به يک نتيجه، 
هدايت می شود. چون غالب مسائل پژوهشی موجود در تعليم و تربيت خيلی وسيع و گسترده هستند، 
پژوهشــگر برای پاســخ گويی به مسائل تدوين شده و يا تصميم گيری در مورد رد يا تائيد فرضيه ای که 
صورت بندی کرده اســت، از روش های مختلف تجزيه وتحليل استفاده می کند (دالور، ۱۳۹۱). روش 
انتخابــی اين پژوهش از نــوع توصيفی و کيفی اســت. ازآنجاکه حجم کتاب هــای پايه های ابتدايی 
متفاوت است، جهت تعيين صحيح فراوانِی استعاره ها، از فراوانی نسبی (فراوانی متغير نسبت به کل 
جمالت کتاب هر پايه تحصيلی) استفاده شده است. در بخش توزيع فراوانی، به تعداد حضور متغير 

مورد نظر در جمالت هر کتاب و نيز مجموع کتاب ها اشاره شده است.

يافته هاى پژوهش
 هر کتاب در مرحلة اول، بر اساس کارکرد شناختِی استعاره و در مرحلة دوم، بر پايه انواع استعاره های 

وجودی، به طور جداگانه بررسی و تحليل شد که به هر يک اشاره می گردد:
ــی اول ابتدايی، تمامی جمــالت موجود در بخش های «گوش کــن و بگو»، «به  ــاب فارس در کت
دوســتانت بگو»، «بگرد و پيــدا کن» و همچنين جمالت موجود در متون درس ها مورد بررســی قرار 
گرفتند. به طورکلی ۳۷۲ جمله شــمارش گرديد که از بين آن ها، ۲۲۵ اســتعاره اســتخراج شد که همه از 
نوع اســتعارة وجودی بودند. در اين کتاب، اســتعاره های جهتی و ساختاری مشاهده نشد. بررسی اين 
اســتعاره ها نشــان داد که مفاهيم مبهم و انتزاعی، به ترتيب در قالب استعاره های وجودِی حجم (۱۱۰)، 
تشــخيص (۷۵)، شــیء (۲۹) و ماده (۱۱) بيان شده اند. مثال هايی از انواع استعارة وجودی (۹-۱۲) در 
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زير آمده است:

استعاره های وجودی
۹.  از خواب پريد. (در اين جمله حالت، حجم است (استعارة وجودی حجم))

۱۰. خروس زد زير  خنده  . (دادن ويژگی های انسانی به غير انسان (استعارة وجودی تشخيص))
۱۱. مرغابی ها به الک پشــت گفته بودند ... جواب ندهد. (در اين جمله، «جواب» شــیء تلقی 
می شود که قابليت دادن و ندادن دارد، در اينجا «چيز انتزاعی»، شیء است (استعارة وجودی 

شیء))
۱۲. دو رنگ (پيدا کن) که صدای «    ز» داشته باشد. (در اينجا، «صدا» ماده است، زيرا مظروف 

رنگ است۳۱ (استعارة وجودِی ماده)) 

در کتاب فارسی دوم ابتدايی، تمامی جمالت منثور مورد بررسی قرار گرفتند. به طورکلی ۸۵۱ جمله 
شمارش شد که از بين آن ها ۶۵۶ استعارة کارکردی استخراج گرديد. مطالعه اين استعاره ها نشان داد که 
مفاهيم مبهم و انتزاعی، به ترتيب، در قالب استعارة وجودی (۶۳۲)، استعارة ساختاری (۱۳) و استعارة 
جهتی (۱۱) بيان شده اند. در استعاره های وجودی نيز، مفاهيم به ترتيب در قالب، حجم (۳۶۴)، تشخيص 
(۱۷۳)، شــیء (۷۸) و ماده (۱۷) آمده اند. در زير به چند نمونه از اين اســتعاره ها اشــاره شــده است:

الف. استعاره های وجودی
۱۳. تو در برگزاری جشن نوروز چگونه کمک می کنی؟ (استعارة وجودی حجم)

۱۴. خروس گفت: «پدرم هميشه مرا نصيحت می کرد.» (استعارة وجودی تشخيص)
۱۵. خال خالی غصه می خورد. (استعارة وجودی شیء)

۱۶. خيلی دلش سوخت. (استعارة وجودی ماده)

ب. استعارة ساختاری
۱۷. دو سال گذشت.

۱۸. سال گذشته به زيارت امام رفته بوديم.

ج. استعارة جهتی
۱۹. صدای اذان از گلدسته ها بلند شد.

۲۰. ناگهان صدای پرطال به آسمان رفت.

در کتاب فارسی سوم ابتدايی تعداد ۱۰۰۷ جمله يافت شد که از بين آن ها، ۱۰۸۳ استعارة کارکردی 
شــمارش گرديد۳۲. بررسی ها نشان داد که، به ترتيب، استعارة وجودی (۱۰۵۸ مورد)، استعارة ساختاری 
(۱۸ مورد) و استعارة جهتی (۷ مورد) بيانگر مفاهيم استعاری هستند. ميزان کاربرد استعاره های وجودی 
نيــز به ترتيب عبارت اند از: اســتعاره های وجودِی حجم (۵۱۷ مورد)، شــیء (۳۷۴ مورد)، تشــخيص 
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(۱۴۶ مورد) و ماده (۲۱ مورد). مثال های زير از اين کتاب است:

الف. استعاره های وجودی
۲۱. در زنگ هنر دانش آموزان صورتک هايی از بلدرچين و برزگر می سازند. (حجم)

۲۲. به شما مژده می دهم که ديشب خواب بسيار خوبی ديده ايد. (شیء)
۲۳. رگبار گلوله اشغالگران سهام را به آغوش خدا رساند. (تشخيص) 
۲۴. دلی که پر از غصه است؛ ... (ماده، «غصه» مظروف »دل» است) 

ب. استعارة ساختاری
۲۵. اين ظرف ها در هزاران سال قبل، به علت های مختلف زير خاک رفته اند.

ج. استعارة جهتی
۲۶. سعيد هم جلوی کالس ايستاد و با صدای بلند خواند: به نام خدا.

از کتاب فارســی چهارم ابتدايی ۱۴۰۴ جمله استخراج شــد که از بين آن ها، ۱۳۹۲ استعاره از نوع 
کارکردی شمارش گرديد. مطالعه اين استعاره ها نشان داد که مفاهيم مبهم و انتزاعی، به ترتيب در قالب 
اســتعاره های وجودی (۱۳۶۰ مورد)، ســاختاری (۲۱ مورد) و جهتی (۱۱ مورد) بيان شــده اند. در گام 
بعدی، استعاره های وجودی شمارش گرديدند که به ترتيب بزرگی عبارت اند از: استعارة حجمی (۷۰۸)، 
شــیء (۳۶۵ مورد)، تشخيص (۲۴۳ مورد) و ماده (۴۴ مورد). نمونه هايی از اين استعاره ها در زير آمده 

است:

الف. استعاره های وجودی
۲۷. در خيال خود يک زيردريايی ساخت. (حجم)

۲۸. بخت خودم را پيدا کردم. (شیء)
۲۹. موش جوان سوت می زد. (تشخيص)

۳۰. فردا همه خجالت های تو آب می شود. (ماده)

ب. استعارة ساختاری
۳۱. شب ها گذشتند.

ج. استعارة جهتی
۳۲. ... و با سالم بلندی وارد اتاق شد.

۳۳. استفاده از کتاب خانه از همه ثروت های دنيا باالتر است.

از ۱۳۱۲ جملة مستَخرج از کتاب فارسی پنجم ابتدايی، ۲۱۴۷ استعارة شمارش گرديد که به ترتيب 
از بيشتر به کمتر عبارت اند از: استعارة وجودی (۲۰۹۱ مورد)، ساختاری (۳۷ مورد) و جهتی (۱۹ مورد). 
انواع اســتعاره های وجودی نيز به عنوان حامالن مفاهيم کاربرد دارند که به ترتيب بزرگی، اســتعاره های 
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مربوط به حجم (۱۰۳۱ مورد)، شــیء (۹۱۶ مورد)، تشــخيص (۹۷ مورد) و ماده (۴۶ مورد) هســتند. 
مثال هايی از اين استعاره ها در زير آمده است:

الف. استعاره های وجودی
۳۴. هنوز هم هستند مردانی که او را در کودکی و نوجوانی ديده اند. (حجم)

۳۵. آموزگاری که جهل و نادانی را از ذهن بچه ها می روبد. (حجم)
۳۶. هدف نويسندگان از نوشته هايشان هميشه روشن نيست. (شیء)

۳۷. چه عزيز و محبوب اند دست هايی که مهربانی می شناسند. (تشخيص) 
۳۸. گرمای محبت شما را حس می کنم. (ماده)

ب. استعاره های ساختاری
۳۹. اگر آن روز از راه برسد ...

۴۰. روزگار را با تنگدستی می گذرانيم.

ج. استعاره های جهتی
۴۱. چرا بعضی ها خودشان را باالتر و برتر از من می دانند؟

۴۲. بازرگانی را هزار دينار خسارت افتاد.

در کتاب فارســی ششــم ۸۲۷ جمله وجود داشــت که از ميان آن ها ۱۱۰۹ استعارة کارکردی. ۱۰۷۳ 
استعارة وجودی، ۲۳ استعارة ساختاری و ۱۳ استعارة جهتی. شمارش گرديد. ميزان کاربرد استعاره های 
وجودی به ترتيب از بيشــتر به کمتر عبارت  بود از: اســتعارة وجودی حجمی (۵۷۲ مورد)، شیء (۴۲۵ 

مورد)، تشخيص (۴۳ مورد) و ماده (۳۳ مورد). در زير، به نمونه هايی از آن ها اشاره گرديده است: 

الف. استعاره های وجودی
۴۳. اتفاقًا اسب سوار هم ... به همين فکر افتاد. (حجم)

۴۴. آن روز حالت عجيبی داشتم. (شیء)
۴۵. سال ها پيش، خير و شر برای شناکردن به دريا رفتند. (تشخيص)

۴۶. انديشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنايی افزايد اندر دل، .... (ماده)

ب. استعاره های ساختاری
۴۷. دقايقی سپری شد.

ج. استعاره های جهتی
۴۸. صدای بچه ها از پشت سرمان بلند شد. 

۴۹. قرآن با بيان تشبيهات زيبا می خواهد اوج تواضع و مهربانی را برساند.
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در جداول زير ميزان اين اســتعاره ها، به تفکيک کتاب های درســی و نيــز مجموع کتاب ها آمده 
است:

 جدول  1.     ميزان كاربرد استعاره هاى كاركردى كتاب هاى فارسى درسى برحسب درصد                                                                                                                    

کتاب های درسی
 فارسی ابتدايی

استعاره های کارکردی 
جمع

جهتیساختاریوجودی

۱۰۰--۱۰۰کتاب فارسی پاية اول

۹۶/۳۲۱/۷۱۰۰کتاب فارسی پاية دوم

۹۷/۶۱/۷۰/۷۱۰۰کتاب فارسی پاية سوم

۹۷/۷۱/۵۰/۸۱۰۰کتاب فارسی پاية چهارم

۹۷/۴۱/۷۰/۹۱۰۰کتاب فارسی پاية پنجم

۹۶/۸۲۱/۲۱۰۰کتاب فارسی پاية ششم

۹۷/۴۱/۷۰/۹۱۰۰مجموع کتاب های فارسی

در جدول ۲ مشاهده می شود که توزيع هريک از انواع استعاره های کارکردی، به جز در کتاب فارسی 
اول ابتدايی، در ديگر کتاب های درســی فارســی پايه های تحصيلی دوم تا ششــم تقريبًا يکسان است. 
ترتيب اين اســتعاره ها از بيشــتر به کمتر عبارت اند از: اســتعارة کارکردی وجودی، اســتعارة کارکردی 

ساختاری و استعارة کارکردی جهتی.

 جدول     2.     ميزان كاربرد استعاره هاى وجودى در كتاب هاى درسى  فارسى برحسب درصد                                                                                                                    

کتاب های درسی
 فارسی

جمعاستعاره های وجودی

مادهشیءتشخيصحجم

۴۸/۹۳۳/۳۱۲/۹۴/۹۱۰۰کتاب فارسی پاية اول

۵۷/۶۲۷/۴۱۲/۳۲/۷۱۰۰کتاب فارسی پاية دوم

۴۸/۹۱۳/۸۳۵/۳۲۱۰۰کتاب فارسی پاية سوم

۵۲۱۷/۹۲۶/۸۳/۳۱۰۰کتاب فارسی پاية چهارم

۴۹/۳۴/۷۴۳/۸۲/۲۱۰۰کتاب فارسی پاية پنجم

۵۳/۳۴۳۹/۷۳۱۰۰کتاب فارسی پاية ششم

۵۱/۳۱۲۳۴۲/۷۱۰۰مجموع کتاب ها
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همان طور که جدول فوق نشــان می دهد، در کتاب های درســی فارســی دورة ابتدايی، استعارة وجودی 
حجمی، بيشــترين و اســتعارة وجودی مربوط به ماده، کمترين کاربرد را دارد. کاربرد استعارة وجودی 
تشــخيص، در کتاب های پايه های تحصيلی اول و دوم، نســبت به اســتعارة وجودی شیء بيشتر است. 
در ديگر پايه ها، اســتعارة وجودی شیء، کاربرد بيشــتری را نسبت به استعارة وجودی تشخيص نشان 

می دهد.

بحث و نتيجه گيرى
با آغاز و گســترش آموزش رســمی در ايران، تهيه و تدوين مواد درسِی مناسب در 
قالب کتاب های درســی برای دوره های مختلف همواره يک مســئله مطرح بوده است 
(رضايی، ۱۳۸۵)، زيرا کتاب های درســی يکــی از عوامل تعيين کننده و مؤثر در فرايند 
ياددهی و يادگيری به شمار می روند و دليل آن هم اين است که يادگيرندگان با يادگيری 
محتــوای آن ها می توانند قابليت های ذهنی و مهارت های فکری خود را توســعه دهند 
(نوروز زاده و محرم زاده، ۱۳۸۵). يکی از ويژگی های برجســتة هر متن، از جمله متون 
درســی، زبان آن اســت، زيرا زبان ابزاری صرف برای بيان تفکر نيست، بلکه جزئی از 
ذات تفکر است. اين موضوع موجب گرديده است تا بسياری از فالسفه، زبان شناسان 
و روان شناسان نسبت به مالزم بودن   «زبان» و «عقل سالم»  متفق القول گردند (آدی بيک 
و گلباز، ۱۳۸۵). بنابراين برای داشتن تفکر و عقل سالم بايد زبان سالمی وجود داشته 
باشد. برای داشتن زبان رسا و سالم برای کتاب های درسی نمی توان به طور تصادفی و 
ســليقه ای عمل کرد، بلکه اين امر مستلزم استفاده از روش های علمی، نوين و شناخته 
شده اســت. ازآنجاکه زبان شناسِی شناختی به عنوان بخشــی از علوم شناختی، زبان و 
تفکــر را دو پديــده مرتبط به يکديگــر می داند، لذا به کارگيرِی صحيــِح آموزه های آن 
می تواند ما را در رســيدن به يکی از اهداِف مهِم آموزشی که همانا تهيه و تدوين مواد 
آموزشی مناسب است، نزديک سازد. در اين پژوهش تالش گرديد تا کتاب های درسی 
فارسی دورة ابتدايی در چارچوب زبان شناسِی شناختی و بر اساس طبقه بندی کووچش 
(۲۰۱۰) از اســتعاره های کارکردی بررســی و تحليل گردد. از بين متون منثور کتاب ها، 
۵۷۷۳ جمله استخراج گرديد که حاوی ۶۶۱۰ استعارة کارکردی بودند. در پاسخ به اين 
سؤال که در کتاب های فارسی دورة ابتدايی، چه نوع استعاره (های) کارکردی (وجودی، 
جهتی و ســاختاری) کاربرد دارد، نتايج بررسی های ما نشان داد که به جز کتاب فارسی 
اول ابتدايی که در آن، تنها اســتعارة وجودی کاربرد دارد، کتاب های ديگر هر ســه نوع 
اســتعاره های کارکردی -استعاره های وجودی، جهتی و ساختاری- را دارا هستند ولی 
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استعارة وجودی بيشترين کاربرد را دارد. در پاسخ به سؤال دوم، که: از بين استعاره های 
وجودی، بيشترين کاربرد به کدام استعاره اختصاص دارد؟ نتايج نشان از کاربرد غالب 
اســتعارة وجودی حجمی نسبت به ديگر اســتعاره های وجودی دارد. در زبان شناسِی 
شناختی و به تبع آن در معناشناسی ِ شناختی، اين عقيده وجود دارد که مفاهيم استعاری، 
حاصل تجربه های بدن مند هســتند. به اين دليل که اولين شــناخت انســان به «جايگاه 
خودش در دنيا» معطوف می شــود، پس کاربرد زيادتر استعارة وجودی حجمی دور از 
انتظار نيســت. معصومی و کردبچه (۱۳۸۹) نيز استعاره های وجودی (هستی شناختی) 
در دست نوشته های کودکان ۴ تا ۱۱ سال را مورد بررسی قرار دادند. نتايج بررسی آن ها 
نيز نشــان داد که استعارة وجودِی (هستی شــناختِی) حجمی در بين ديگر استعاره های 
وجودی، بيشــترين کاربرد را دارد. اما نتايج پژوهش شريفی و حامدی شيروان (۱۳۸۹) 
در زمينه پنج کتاب داســتان کودک، کاربرد غالب اســتعاره تشــخيص را در ميان ديگر 
اســتعاره های وجودی نشان می دادند که شايد به دليل ماهيت داستانی اين متون باشد. 
وجود اشــياء و جانداران در اطراف انســان و تجربياتی که از اين راه حاصل می شود، 
علت کاربردی شدن استعاره های مربوط به تشخيص و شیء در زبان، در مراحل بعدی 
اســت. نتايج اين پژوهش نشــان می دهد که ميزان استعارة وجودی تشخيص در کتاب 
پايه های اول و دوم، بيشــتر از ميزاِن اســتعارة وجودی شیء است و برعکس در ديگر 
پايه ها، استعارة وجودی شیء نسبت به استعارة وجودی تشخيص کاربرد بيشتری دارند. 
شريفی و حامدی شيروان (۱۳۸۹) به نقل از پياژه اظهار می دارند پديدة «تشخيص» از 
ويژگی های تفکر کودک، به ويژه در سنين پايين، از جمله سنين سال های دبستان است. 
آن ها معتقدند در گروه های سنی باالتر، به دليل افزايش رشد ذهنی و شناختی کودکان و 
توانايی آن ها در درک استعاره های پيچيده، کاربرد اين استعاره کاهش می يابد. بنابراين 
کاربرد اين استعاره در کليه کتاب ها و نيز کاربرد بيشتر آن در کتاب های پايه های اول و 

دوم با اين ديدگاه پياژه سازگار است. 
در بخش هــای قبل، به اهميت نقش اســتعاره به عنوان يک مفهوم انتزاعی مهم، در 
امر آموزش و نيز تقويت درک و حافظه کودک اشــاره گرديد. نتايج اين پژوهش نشان 
می دهد که کتاب های درسی فارسی دورة ابتدايی در زمينه کاربرد استعارة کارکردی غنی 
هستند. اما نکته ای که توجه به آن ضروری است تفاوت فاحش کاربرد استعارة کارکردی 
وجودی (۹۷/۴) با کاربرد استعاره های کارکردِی ساختاری (۱/۷) و جهتی (۰/۹) است. 
ازآنجاکه با داشــتن اطالعات کم می توان از طريق اســتعارة وجودی، مفاهيم مربوط به 
چيزهای غيرمادی، ناملموس، مبهم و انتزاعی را در قالب حجم، شیء، تشخيص و ماده 
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درک کرد، لذا کاربرد بيشــتر آن در کتاب های فارسِی دورة ابتدايی، با توجه به شناخِت 
اوليه و ابتدايی کودکان نسبت به پديده ها، قابل توجيه است؛ اما نبايد اين تفاوت زياد 
را از نظر دور داشت، زيرا اين موضوع می تواند برای کتاب مهمی چون فارسی ايجاد 
ضعــف کند؛ به اين دليل که اين کتاب نه تنهــا مهم ترين ابزار فرهنگی، بلکه مهم ترين 
وســيله برای آموزش صحيح زباِن فارسی جهت داشتن ارتباط مناسب با ديگران و نيز 
درک ساير علوم است. بنابراين انتظار می رود استفاده از استعارة وجودی بايد در مراحل 
اوليه، که دانش آموزان اطالعات کمی در زمينه مفاهيم دارند، مورد اســتفاده قرار گيرد 
و کم کم به تناســب ســن، به دليل افزايش رشد شــناختی، از ميزان آن ها کمتر شده و از 
استعاره های پيچيده تر استفاده گردد. همچنين ازآنجاکه پديدة «تشخيص» از ويژگی های 
تفکر دانش آموزان ابتدايی محســوب می شود، استفاده مناسب از آن می تواند به آن ها، 
به ويژه در ســنين پايين تر، کمک کند تا مفاهيم ناملموس، غيرمادی، مبهم و انتزاعی را 

راحت تر درک کنند. در انتها پيشنهاد می شود:
۱. از استعارة کارکردی و ديگر استعاره ها جهت تحليل ديگر کتاب های درسی، از 
جمله رياضی و علوم استفاده گردد؛ زيرا امروزه، در جوامع پيشرفته، استفاده از 
آن ها در تدوين متون آموزشــی به امری ضروری تبديل شده و موفقيت هايی را 

کسب نموده است.
۲. بررسی اين استعاره ها، در ديگر دوره های آموزشی صورت پذيرد.

۳. به هنگام اصالح و بازنگری کتاب ها، از يافته های چنين پژوهش هايی اســتفاده 
شود.
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۲۹. تعيين ماهيت دقيق بر عهده اســتعاره هايی چون استعاره های 
ساختاری است.

30. personification 

۳۱. در اين مورد، حسن (۲۰۱۰، به نقل از ليکاف و جانسون،۱۹۸۰) 
می نويسد گاهی آن چه مظروف واقع می شود، می تواند «ماده» 

باشد.
۳۲. از آن جا که در بعضی از جمله ها، بيش از يک اســتعاره وجود 

داشت، گاهی واحد شمارش از واحد ثبت بيشتر می شد.


