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  چکیده
یـک ویژگـیِ زبـان ادبـی و      شناسی شناختی، استعاره فقـط  تا پیش از پیدایش زبان

هـاي زبـانی رابطـۀ انـدکی      شد که با دیگر صورت مخصوصاً شعر درنظر گرفته می
در . اما مطالعات شناختی در زمینۀ استعاره این دیدگاه سنتی را تغییر داده است. داشت

این پژوهش، پس از معرفی رویکرد شناختی به استعاره، به بررسی ده کتاب داستان از 
. پـردازیم  هاي منتشر شده براي گروه سنی کودکان و نوجوانان مـی  ستانمجموعه دا

با توجه به نظریـات  (هدف از این بررسی این است که بدانیم چه انواعی از استعاره 
یک از این  اند و کدام کار رفته ها به در این کتاب) 1992و  1980 هاي لیکاف در سال

ها از اسـتعاره بـراي تسـهیل درك چـه      کتابکار رفته و اساساً در این  بهانواع بیشتر 
دهد کـه، از میـان انـواع     نتایج این تحقیق نشان می. مفاهیم ذهنی استفاده شده است

هاي  بخشی، که از جمله استعاره هایی که لیکاف معرفی کرده است، شخصیت استعاره
ه است و کار رفت ها به شناسانه است، بیش از دیگر انواع استعاره در این داستان هستی

ها در غالب موارد با مراحل رشد شناختی و  کاررفته در این کتاب هاي به نوع استعاره
دهـد کـه    تفکرکودك، که پیاژه بیان کرده سازگاري دارند، همچنین نتایج نشـان مـی  

کودکان و نوجوانان برخی مفاهیم را بیاموزند و که  ایننقش مهمی دارند در  ها استعاره
  . و انتزاعی را بهتر درك کنند پیچیدهبرخی مفاهیم 
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  مقدمه . 1
شـد نـه موضـوعی     هاي کالسیک زبان، استعاره موضوعی زبانی در نظر گرفته مـی  در نظریه

دي در تنـاقض بودنـد و   گویی عبارات استعاري با حوزة زبان روزمره و عـا . ذهنی و فکري
صـورت   بـدین اسـتعاره در ایـن نظریـات    . شـدند  ها بدیهی فرض می این نظریات براي قرن

، یک یا چند کلمـه در معنـایی غیـر از    )معموالً شعر(وقتی در عبارت زبانی «: شد تعریف می
 کار بروند تا مفهومی مشـابه را تعریـف کننـد، بـا اسـتعاره      بهمعناي قراردادي و معمول خود 

 .)Lakoff, 1992: 1( ».مواجه هستیم
اي بـراي   زبان وسـیله  ، است  شناسی زبان  نوین  از مکاتب  که ، شناختی  شناسی زباناما در 

ایـن رویکـرد، کـه در    . شـود  و نظام شناختی ذهن انسان در نظـر گرفتـه مـی    کشف ساختار
ظـام تصـوري ذهـن    هاي اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است، زبـان را نمـودي از ن   دهه
اي زبـانی و   نظران که استعاره را پدیـده  شناسان شناختی برخالف دیگر صاحب زبان. داند می
اي شناختی و ذهنی اسـت و آنچـه    دانند، برآنند که استعاره پدیده ویژه خاصِ زبان ادبی می به

هـاي   در این رویکـرد، اسـتعاره  . شود فقط نمودي از این پدیدة ذهنی است در زبان ظاهر می
با توجـه بـه اهمیـت    . اند اي از مفهوم استعاره شناسانه و زبان ادبی و شعر زیرمجموعه زیبایی

رشد شناختی و ذهنی انسان در دوران کودکی و نوجوانی، در این مقاله برآنیم تا بـه بررسـی   
هـاي داسـتانی کودکـان و نوجوانـان بپـردازیم و       رفته در تعدادي از کتاب کار هاي به استعاره

همچنـین در  . قش استعاره را در درك کودکان و نوجوانان از مفاهیم انتزاعی بررسـی کنـیم  ن
  .این پژوهش از نظریات پیاژه درمورد رشد شناختی کودکان و نوجوانان بهره خواهیم برد

  
  مفاهیم نظري پژوهش. 2

  ادبیات کودك و نوجوان 1.2
بـه چنـد    جـا  ایـن ه است که در در مورد ادبیات کودك تعاریف و نظریات مختلفی ارائه شد

عبـداللهی تفـاوت میـان ادبیـات کودکـان و بزگسـاالن را، در       . کنـیم  ها اشاره می نمونه از آن
ادبیات کودکان را شاید بتوانیم «: گوید دهد و می تعریف خود از ادبیات کودکان، مبنا قرار می

ـ    بـه ادبیات متحول شفاهی بنامیم که تغییـر شـکل داده و    راي کودکـان و  صـورت مکتـوب ب
سـازد بیشـتر    آنچه ادبیات کودکان را از ادبیات بزرگساالن جدا مـی . شود نوجوانان نوشته می

اما این تعریف از ادبیات کودکـان جـامع   ). 15: 1381عبداللهی، (» اي آن است حالت محاوره
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ص گیرد، چراکه همۀ آثار ادبی مخصـو  می واقع فقط بخشی از آن را در بر درو کامل نیست و 
کودکان متحول از ادبیات شفاهی نیسـت و همچنـین میـان ادبیـات کودکـان و بزرگسـاالن       

  .تري در اهداف و ساختار وجود دارد هاي عمده تفاوت
ادبیـات  «: تري از ادبیات کودکـان ارائـه شـده اسـت     در جایی دیگر، تعریف بهتر و کامل

طرف بزرگساالن جامعه براي ها و گفتارهایی است که از  ها و سروده کودکان مجموعۀ نوشته
از لحاظ موضوعی، فرقی بین ادبیات کودکان و ادبیـات  . استفادة خردساالن فراهم آمده است

بزگساالن نیست و هرچه خارج از برنامه درسی و آموزشی مستقیم هنرمندانه نوشته و تنظیم 
ر تفاوت نیازها و تفاوت ادبیات کودکان و بزرگساالن، د. شود گردد، ادبیات کودکان خوانده می

هاي دانش بشري براي  تمامی آثاري که در تمامی حوزه. امکانات کودکان و بزرگساالن است
» شــوند شــود و در آن خالقیــت هسـت، ادبیــات کودکــان نامیـده مــی   کودکـان نوشــته مـی  

در این تعریف بر یک اصل مهم، یعنی آموزش نامسـتقیم، اشـاره   ). 10: 1371نسب،  هاشمی(
  .هاي اصلی ادبیات کودك و نوجوان است مایه یکی از اهداف و درونشده است که 
: بنـدي دوگانـۀ مفیـدي ارائـه شـده اسـت       نامۀ کودکان و نوجوانان نیز تقسیم در فرهنگ

هایی هستند که ارزش ادبی یـا هنـري دارنـد و     ها یا سروده ادبیات کودکان و نوجوان نوشته«
بیـات کودکـان و نوجـوان هـم شـامل بخشـی از       اد. آینـد  براي کودکان و نوجوانان پدید می

وسـیلۀ   بـه فرهنگ شفاهی عامه است، مانند الالیی، متل و قصه و هم شامل آثاري است کـه  
» آیند، مانند داستان، نمایشنامه و شـعر  شاعران و نویسندگان براي کودکان و نوجوان پدید می

  ).164/ 2: 1376میرهادي، (
 ادبیات کـودك صـرفاً  «کند، به نظر او  کودك اشاره می باي به جنبۀ مهمی از ادبیات گرین

مـثالً، ادبیـات   . شـود  اي از ادبیات است که بر اساس مخاطبان مورد نظرش تعریف می مقوله
هاي جنایی فقط آن  خوانند؛ یا داستان ها می هایی نیست که کانادایی کانادایی فقط شامل کتاب

اما ادبیات کودك به این علت کـه کودکـان آن    .خوانند ها نیست که مجرمان می دسته از رمان
کـه   شود، ادبیات کودك نیست، بلکه فقط بـراي ایـن   ها نوشته می نویسند یا درمورد آن را می

 .)Greenby, 2008: 199(» آید آشکارا و مشخصاً براي کودکان به نگارش درمی
ه از ادبیات کـودك  ایاغ نیز، پس از آوردن چند تعریف از منابع گوناگون، به این جنب قزل

آنچه در این تعاریف مشترك است تأکید بر مخاطب خاص اسـت؛  «کند که  اشاره و بیان می
شود که این آثار براي کودکان و نوجوانان خلق، تولیـد، و تـدوین    ها مشخص می ن در همۀ آ

  ). 44: 1385ایاغ،  قزل(» شده است
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ادبیات کودکان اصطالحی است «: گوید رسد و می تري می بندي کامل او در ادامه به جمع
پس آثاري که . ترکیبی که در آن یک وجه آن مخاطب و در وجه دیگر جوهر ادبی قرار دارد

توجه بیش از حد به مخاطـب  . شود باید هر دو مؤلفه را دارا باشد ادبیات کودکان خوانده می
» ایـن آثـار شـود   رفتن جـوهر ادبـی در    دست هاي او نباید سبب از ها و محدودیت و توانایی

  ). 48: همان(
دانـد و   درواقع او تعاریفی را که توجه بیش از حد بر مخاطب دارند جامع و کامـل نمـی  

توان نقد  هایی که در آن می ادبیات کودکان ابتدا ادبیات است، با همۀ ویژگی«کند که  تأکید می
و سـاختار هنـري   ادبی را مورد توجه قرار داد، یعنی خالق و عمیق است و از جوهر ادبـی  

هـاي کودکـان و    ها و حـوزة تجربـه   برخوردار است و در عین حال با نیازها، عقاید، توانایی
  ). 56: همان(» نوجوانان در ارتباط است

هـا   ادبیات کودك تمایل دارد پدیده« گوید باره دارد؛ او می نادلمان نیز نظر جالب توجهی دراین
 .)Nodelman, 2008: 135(» بینند که خود کودکان می طور را از دیدگاه معصومیت بنگرد، همان

مورد موجودند که، براي اجتناب از تکـرار و   تعاریف و نظریات متعدد دیگري نیز در این
گیـري   توان نتیجه با توجه به تعاریف مذکور، کالً می. شود ها خودداري می اطناب، از ذکر آن

گساالن، براي گسترش فکر و دید کودکـان و  اند که بز کرد که ادبیات کودکان مجموعه آثاري
کننـد و در عـین حـال از     ها، فراهم می آموزش غیرمستقیم و پرورش ذوق و استعدادهاي آن

  . ادبیت و خالقیت نیز برخودارند
  
  اهداف ادبیات کودکان  2.2

 دراین میان. در منابع، اهداف کمابیش مشابهی براي ادبیات کودکان و نوجوانان ذکر شده است
  :کند بندي می چنین جمع نامۀ کودکان و نوجوانان این اهداف را، خالصه و مفید این فرهنگ

کنـد و   هـاي تـازه آشـنا مـی     کودکان را با تجربه که اینادبیات کودکان و نوجوانان گذشته از 
هـاي   وجـود بیـاورد، نکتـه    هاي نو و باارزشـی بـه   ها احساسات و اندیشه کوشد تا در آن می

همچنـین بـه پـرورش شخصـیت فـردي و      . شناسـاند  ها می تماعی را نیز به آناخالقی و اج
کند تا خود و محیط و مسـائل زنـدگی و    ها را یاري می کند و آن اجتماعی کودکان کمک می

عـالوه بـراین، بـه پـرورش شخصـیت      . فرهنگ جامعه خود و جامعه دیگر را بهتر بشناسد
افزاید و ذوق و سـلیقه او را   را به مطالعه می فردي و اجتماعی خواننده کمک کرده، عالقۀ او

کننده نیز هست، بر مهارت خواننده در درك زبان  گذشته از این که سرگرم. دهد پرورش می
  ).164: 1376میرهادي، (افزاید  گیري بیشتر از آن می نوشتاري و بهره
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  استعاره 3.2
  شناسی شناختی استعاره قبل از زبان 1.3.2

ارسـطو اسـتعاره را   . گردد ترین نظریه در مورد استعاره به ارسطو باز می توان گفت قدیمی می
شناسـانه دارد و در زبـان عـادي و     گیرد که صـرفاً جنبـۀ زیبـایی    نوعی آرایۀ ادبی در نظر می

رویکـرد او بـه اسـتعاره بخشـی از نظریـۀ      . رود و مختص آثار ادبی است کار نمی روزمره به
کنـد کـه یکـی از     ستعاره دو پدیده را با یکدیگر مقایسه میا«طبق نظر ارسطو، . قیاس اوست

شود و دیگري از طریـق   کاررفته بیان می وسیلۀ واژه یا عبارتی که در معناي صریح به ها به آن
 .)Ortony, 1979: 3(» کاررفته است صورت استعاري به بهواژه یا عبارتی که 

ر پایۀ نظریۀ قیاس آمده اسـت، کـه بـه    چنین از استعاره ب در منابع فارسی نیز تعاریفی این
  .شود ها اشاره می ن  چند نمونه از آ

شـاید بتـوان گفـت کـه     «: کند و برآن است شفیعی کدکنی استعاره را به شعر محدود می
هاي شعري سابقۀ زمانی تشبیه دارد، یعنی در آغاز تشـبیهی اسـت و در طـول     اغلب استعاره

صـورت خیـال    بـه ارتبـاط میـان دوسـوي تشـبیه     زمان، با خوگیرشدن ذهن مـا و دریافـت   
گونـۀ   بـه شـود و   اي که رنگ تشبیه دارد و داراي اجزاي بیشتري است، خالصه مـی  شاعرانه

  ).118: 1375کدکنی،   شفیعی(» آید استعاره درمی
کوشـد تـا    سخنور به یاري آن می«داند که  کزازي نیز استعاره را از ترفندهاي شاعران می

  ).94: 1375کزازي، (» دوست جاگیر گرداند بیشتر در ذهن سخنسخن خویش را هرچه 
ـ   به نظر کزازي، استعاره شیوه تـر و   پـرورده  ۀ اي است در بازنمود اندیشۀ شـاعرانه و گون

 : تر از تشبیه است هنري

بنیاد ماننـدگی  . گردد شود، به استعاره دیگرگون می تر می پرورد و پندارینه که می گاه آنتشبیه 
اما در استعاره سخنور به این مانندگی خرسـند نیسـت؛   . بر مانسته نهاده شده استدر تشبیه 

از ایـن روي ماننـده و مانسـته را بـا هـم      . مانسته جـاي دهـد   ۀخواهد ماننده را در سای نمی
پیونـدد   در چشم او ماننده در آن ویژگی که آن را بـه مانسـته مـی   . کند آمیزد و یکی می درمی

پیوند و ماننـدگی در میـان   . توان در میان آن دو جدایی نهاد ماند که نمی چنان به مانسته می آن
چنان در مانسـته   ماننده آن. آورد ناچار، دیگري را فریاد می جاست که یکی به دوسوي تا بدان

از ایـن روي  . تواند از آن جدا انگاشته شود رنگ باخته است و با آن یکی شده است که نمی
  ).97: همان(ادي از ماننده برود نیازي نیست که در سخن ی

اسـتعاره عبـارت   «: گویـد  دهـد و مـی   اي از استعاره ارائه می همایی تعریف کوتاه و ساده
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همـایی،  (» یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگـر را اراده کـرده باشـد    که آناست از 
1377 :250.(  

  : نویسد داند و می شمیسا نیز استعاره را مختص شاعران می
زیـرا  . خواستن لغتی بـه جـاي لغـت دیگـر     عاریهتعاره در لغت معنی استفعال دارد، یعنی اس

تـرین   مهـم . برد کار می جاي واژة دیگري به  مشابهت به ۀاي را به عالق شاعر در استعاره واژه
  ).57: 1381شمیسا، (گویند  مشابهت است که به آن استعاره می ۀنوع مجاز مجاز به عالق

  شناسی شناختی تعاره در زبانمفهوم اس 2.3.2
هاي کالسیک، که براي مدت  اي بود با نظریه نظریۀ جدید و معاصر استعاره را، که مقابله

» کنـیم  هایی کـه بـا آن زنـدگی مـی     استعاره«طوالنی رواج داشتند، لیکاف و جانسون در 
)Metaphors we live by( که اندیشه ها، نظام مفهومی ذهن انسان،  به نظر آن. مطرح کردند

کـه   جـا  آنو کردار آدمی بر آن استوار است، در ذات خود ماهیتی استعاري دارد، اما از 
دسترسی مستقیم به آن در حالت عادي مقدور نیست، براي کشـف سـاختار ایـن نظـام     

شناسان شـناختی ایـن    درواقع، نظر زبان. توان از بازنمود آن، یعنی زبان، بهره جست می
  بنـابراین  ،کنـد  مـی   را منعکس  انسان  ذهن  هاي و ویژگی  اندیشه  ايالگوه  زباناست که 

  بـه   تـوان  می  زبان  ۀبا مطالع.  است  سازي مفهوم  الگوهاي  ۀمطالع  نگاه  از این  زبان  ۀمطالع
  زبان  طور که همان ، شناختی  در دیدگاه. برد  پی  انسان  ذهن  و ساختار افکار و آراي  ماهیت

از . دانند و ساختار می  نظام  را نیز داراي  دانند، فکر و اندیشه و ساختار می  نظام  را داراي
لیکاف و  .کند می  منعکس  زبان دارد ساختار فکر ما را هم  که  مندي ساختار نظام ، نظر آنان

استعاره مختص زبان . 1: جانسون دو اصل را در نظریۀ خود در مورد استعاره بیان کردند
اي زبانی نیست، بلکه ریشه در نظام مفهومی  استعاره اصوالً پدیده. 2. شعر نیستادبی و 

 .)Lee, 2001: 7(ذهن انسان دارد 
 اي وسیلۀ آن حوزه بهشود که  شناسی شناختی، استعاره روشی درنظرگرفته می در زبان

اي دیگر به تصویر کشیده  اساس اصطالحات و مفاهیم حوزه بر )mental domain(ذهنی 
تطـابق  «اختصـار اسـتعاره عبـارت اسـت از      یعنـی بـه  . شـود  سازي می شود و مفهوم می

و عبارت » )conceptual system(در نظام مفهومی ) cross-domain mapping(اي  بیناحوزه
کـه تحقـق روسـاختی    ) واژه، گروه یـا جملـه  (عبارتی زبانی «استعاري عبارت است از 

)surface realization( اي اسـت  نـاحوزه این تطابق بی «)Lakeoff, 1992: 1.(   معمـوالً در
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سازي و توصیف  براي مفهوم  ملموس و عینی اي استعاره از مفاهیم و اصطالحات حوزه
  .شود حوزة دیگر یا تجربۀ انتزاعی بهره گرفته می

بـا    انسـان   مفهـومی   ةدر حـوز   انتزاعی  مفاهیم  رسیدند که  نتیجه  این  به  و جانسون  لیکاف
  در ذهـن   دهد کـه  می  ما نشان  به  زبان  یعنی. شوند می  بندي سازمان  عینی  از مفاهیم  گیري هرهب

  شناسـان  زبـان   پـس .  کنـیم  مـی   یا درك  بیان  عینی  مفاهیم  را بر اساس  انتزاعی  مفاهیم  خویش
: مثالً استعارة .ندکن می  پردازي فرضیه  در زبان  شناخت  انعکاس  ةو نحو  در مورد زبان  شناختی

صـورت خودکـار در    وفور و بـه  هایی که ما به یکی از بارزترین استعاره »مباحثه جنگ است«
هـاي   هـا واژه  هاي زیر توجه کنید، در همگـی آن  به نمونه. بریم کارمی زندگی روزمرة خود به

  :رفته است کار حوزة جنگ براي حوزة مباحثه به
  .ندجاي دفاع ندارادعاهاي شما 

  .به نقاط ضعف استداللم حمله کرد او
  .گیري شده بود انتقادات او درست هدف

  .من استداللش را درهم کوبیدم
  .ام اي بر او پیروز نشده تاکنون در هیچ مباحثه

هـا بیـان نکـرده     بندي واضح و مشخصی در مورد انواع استعاره و تعداد آن لیکاف تقسیم
  :شرح زیر است بهشود  اکنده در آثارش مشاهده میهایی که پر است، اما در کل انواع استعاره

 ـ ها با جهات فضایی مثل باال این استعاره :)orientational(هاي جهتی  استعاره) الف
ایـن  . اي و غیره سر و کـار دارنـد   حاشیهـ  عمق، مرکزي کمـ  پشت، عمیقـ  پایین، جلو

دیگـر، بـدن انسـان صـفر     به عبارت (گیرند  میت ئنشجهات فضایی غالباً از بدن انسان 
، مـثالً در انگلیسـی شـادي    )شوند میفضایی است و جهات، نسبت به بدن انسان تعیین 

  :لحاظ جهت، باالست بههمیشه، 
I'm feeling up today.  

تجـارب فیزیکـی و    چنین جهات اسـتعاري تصـادفی و قـراردادي نیسـت و ریشـه در     
مـثالً در  . رهنـگ دیگـر متفـاوت باشـد    فرهنگی ما دارد، اگرچه ممکن است از فرهنگی به ف

  .که در برخی دیگر پشت سر ماست حالی درروي ماست،  ها آینده پیشِ برخی از فرهنگ
طور که تجربـۀ انسـان    همان :)ontological metaphors(شناسانه  هاي هستی استعاره) ب

مـورد  هاي وي در  شود، تجربه هاي جهتی می وجودآمدن استعاره بهاز جهات فضایی موجب 
  اسـتعارة . دهـد  شناسـانه را تشـکیل مـی    هـاي هسـتی   اشیاء فیزیکی نیز پایه و اساس استعاره
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هـا، احساسـات،    هاي درك و دریافت رخدادها، فعالیت شناسانه عبارت است از روش هستی
  .) entities and substances(مثابۀ اشیاء و اجسام  عقاید و غیره به

  نظـر  شناسانه در  هاي هستی اي از استعاره رمجموعهزی )personification( بخشی شخصیت
هـا بـه    اند کـه در آن  هایی شناسانه استعاره هاي هستی ترین نوع استعاره واضح«: اند شده  گرفته

 ,Lakeoff & Johnson(» شود هاي انسانی داده می اشیاء و دیگر چیزها خصوصیات و ویژگی

1980: 4 - 35(.  
را نیـز عبـارات اسـتعاري در     )proverbs(ها  المثل ضربو  )idioms(لیکاف اصطالحات 

 )arbitrary(هاي سنتی، اصطالحات معناي قـراردادي   گوید که در دیدگاه او می. گیرد نظر می
 ها قرادادي نیست بلکـه موجـه و داراي علـت    شناسی شناختی، معناي آن داشتند، اما در زبان

)motivated(  است)Lakeoff, 1992: 7( . هـا نیـز    المثل او معتقد است درمورد ضربهمچنین
از ساختار دانش مربوط به آن ارائه داد، کـه   )generic–level schema(توان یک طرح عام  می

کار رفتـه   بهرسد،  هاي مختلف به ذهن می المثل در موقعیت تفاسیر متعددي که از یک ضرب
انسانی کـه  : صورت است بدینطرح کلی  blind blames the ditchالمثل  ضربمثالً در . باشد

انـدازد و نـه    آید آن را به گردن موقعیت مـی  نقصی دارد هنگامی که مشکلی برایش پیش می
  .نقص خودش

المثل درمورد یک کاندیـداي ریاسـت جمهـوري، کـه کـار خـالف        حال اگر این ضرب
ها رسوا شـده اسـت و اینـک او بـه جـاي سـرزنش خـود         اخالقی انجام داده و در روزنامه

کـار رود، ایـن کـاربرد خـاص یـا هـر کـاربرد دیگـري از          دانـد، بـه   ها را مقصر می وزنامهر
  ).Lakeoff, 1992: 26(المثل با آن طرح کلی سازگار است  ضرب

اي از مفـاهیم حـوزة    هایی که مجموعـه  استعاره: کند لیکاف دو نوع استعاره را تفکیک می
مربـوط   )target domain(م حـوزة مقصـد   اي از مفـاهی  را به مجموعه )source domain(مبدأ 
را از حـوزة مبـدأ    )mental image(هایی که فقط مفهوم یا تصویري ذهنـی   کنند و استعاره می

طـور کلـی    اول را بـه  ۀدسـت . کننـد  به مفهوم یا تصویري ذهنی در حوزة مقصد مربـوط مـی  
یا سـاختاري   )image metaphors(هاي تصویري  دوم را استعاره ۀهاي مفهومی و دست استعاره

)structural( نامد می )Lakeoff, 1992: 22(.  
  
  درمورد رشد شناختی  )Piaget(مروري بر نظریۀ پیاژه  4.2

در طـی شـانزده سـال اول زنـدگی      )human cognition(پیاژه معتقد اسـت شـناخت آدمـی    
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رحلـه  او چهـار م . شـود  کند و بعد از این مرحله، رشد شناخت کندتر می سرعت رشد می به
گیـرد کـه    کـودك در نظـر مـی   ) cognitive and intellectual(براي رشد شناختی و عقالنـی  

  : اند از عبارت
  از تولد تا دوسالگی؛ : )sensorimotor stage(حرکتی ـ   حسیمرحلۀ . 1
  دو تا هفت سالگی؛: )preoperational stage(مرحلۀ پیش عملیاتی . 2
  هفت تا یازده سالگی؛: )concrete operational stage(مرحلۀ عملیات عینی . 3
یــازده تــا شــانزده ســالگی : )formal operational stage(مرحلــۀ عملیــات صــوري . 4

)Brown, 2000: 61(.  
، تماس کودك با دنیاي خارج عملی است و فقـط رفتارهـاي   ـ حرکتی  حسیدر مرحلۀ 

مقدمـۀ نـوعی یـادگیري و     گیـرد و  نخستین عادات شکل مـی . کند بازتابی فطري را ابراز می
 )permanent object(در اواخر این دوره، کودك مفهوم شیء دائم . آید وجود می بهشدن  شرطی

تواننـد جـدا از او    دهد که اشیاء مـی  قبل از این زمان، کودك تشخیص نمی. کند را کسب می
حالـت را   کودك بین منِ خود و دنیاي خارج تفاوتی قائل نیست که این. وجود داشته باشند

  . نامند می )egocentrism(» بینی خودمیان«
عملیاتی فکر همراه با زبان، بازي رمزي، تقلید، تصـویر ذهنـی، و اشـکال     در مرحلۀ پیش

بین اسـت و همـۀ    در این مرحله، کودك کامالً خودمیان. شود هاي رمزي آغاز می دیگر کنش
اي نداشته باشد، براي توجیـه   تجربه بیند و، اگر درمورد چیزي اشیاء را از دیدگاه خودش می

در ایـن مرحلـه، تفکـر کودکـان بیشـترین تفـاوت را بـا تفکـر         . سازد آن تبییناتی از خود می
انگـاري اعتقـاد    یـا زنـده   )animism(کودك در این مرحله به جاندارپنداري . بزرگساالن دارد

واننـد زنـده باشـند و بـا او     ت هـا مـی   بازي اسباب. پندارد جان را زنده می دارد و همۀ اشیاء بی
پیاژه از بسیاري از کودکان سؤال کرد که آیا بـاد، رودخانـه، ابـر، و خورشـید     . صحبت کنند

  .پندارند ها را زنده می اند و دریافت که کودکان آن زنده
هـاي   ایـن عمـل  . شود عملیات عینی انجام دهد در مرحلۀ عملیات عینی، کودك قادر می

داد فکـر   طور فیزیکی انجـام مـی   دهد دربارة اعمالی که قبالً به ه میشده به کودك اجاز درونی
و نهایتاً مرحلۀ عملیات صوري دورة استقرار هوش انتزاعـی و شـروع تفکـر تجریـدي     . کند

مدار است، نظام ارزشـی درونـی    ، منطقی، و نظاپذیر در این مرحله تفکر بیشتر انعطاف. است
هـاي   این آخرین حد تکمیل ساخت. دهد ترش میاست و احساسی از داوري اخالقی را گس

شـود و آنچـه    ذهنی است و، از این پس، هیچ نوع ساخت ذهنی جدیدي در فـرد بنـا نمـی   
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البته نظر پیـاژه ایـن   . بودن تجربه است کمکند مسئله بیش و  بزرگسال را از نوجوان ممتاز می
ي و برحسـب  هاي فـرد  است که سنین متوسط مراحل ممکن است برحسب هوش آزمودنی

تا بـه نقـل از    منصور، بی(ماند  ها ثابت می ها تغییر کند، اما ترتیب توالی آن محیط فرهنگی آن
  ).15 -  20: 1386پور،  امین

  
  روش تحقیق . 3

  هاي پژوهش  داده 1.3
ده کتـاب داسـتان   . هاي داستان کودکان و نوجوانان بـود  جامعۀ آماري در این پژوهش کتاب

هـا، طبـق معیـار     هش براي بررسی و تحلیل انتخاب شدند که از میـان آن عنوان نمونۀ پژو به
اول تـا  (  ، ب)قبـل از دبسـتان  (سازمان انتشاردهنده، پنج کتاب براي کودکان گروه سنی الف 

) گروه سـنی د و ه ( و پنج کتاب براي نوجوانان ) چهارم و پنجم دبستان(  و ج) سوم دبستان
هاي گوناگون برگزیـده شـدند تـا     یسندگان گوناگون و سالها از نو کتاب. نوشته شده بودند

حدي  تاها را  نوعی نمایانگر ادبیات کودك باشند و بتوان نتایج حاصل از بررسی آن بتوانند به
بـود،   )convenience sampling(الوصـول   گیري سـهل  شیوة انتخاب نمونه، نمونه. تعمیم داد
هـا   هایی انتخاب شدند که نویسندگان به آن نمونهنظرگرفتن گروه سنی و نویسنده  دریعنی با 

  . بوده است) 89تا  69سال (بازة زمانی مورد نظر نیز بیست سال گذشته . دسترسی داشتند
دقت مطالعه و بررسی کردند و  ها را به پس از انتخاب نمونه، نگارندگان تمامی این کتاب

در . هـا را تفسـیرکردند   حاصـل از آن ها را به شیوة دستی اسـتخراج و نتـایج    هاي آن استعاره
علـت   بـه البتـه،  . شـود  هـا آورده مـی   هایی از این استعاره ها، نمونه بخش تجزیه و تحلیل داده

ها  ها در چندین کتاب یا داستان، تمامی آن ها و تکرار برخی از استعاره فراوانی تعداد کل داده
  .اند شدن مطلب آورده شده وشنها براي مثال و ر هایی از آن اند و فقط نمونه ذکرنشده

  
  ها تجزیه و تحلیل داده. 4

  بخشی شخصیت 1.4
رسـند و   کودکان از آغاز تولد خود هنگامی که اندکی به شناخت محـیط پیرامـون خـود مـی    

کودکـان،  . ورزنـد  هـا عشـق مـی    شناسند و به آن یابند، حیوانات را می جهان طبیعی را بازمی
شـان   بشناسند و یا حتـی ضـرورتی بـه شـناخت ماهیـت     خوب ماهیت حیوانات را  که آن بی
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هاي مربوط  ها بازي کنند و قطعاً زندگی حیوانات و داستان دوست دارند با آن احساس کنند
در ایـن بخـش، مالحظـه خـواهیم کـرد کـه       . بخش اسـت  ها براي کودکان بسیار لذت به آن

هـا یکـی    نی به آنهاي انسا دادن خصوصیات و ویژگی بخشی به حیوانات و نسبت شخصیت
علت عالقۀ کودکان،  بههاي کودکان است، که  کاررفته در داستان هاي به ترین استعاره از فراوان

بخشـی بـه    عـالوه بـر شخصـیت   . در آموزش غیرمستقیم مسائل به آنان نیز نقش عمده دارد
هـا نیـز مشـاهده     هاي طبیعـی، اشـیاء و حتـی خـوراکی     بخشی به پدیده حیوانات، شخصیت

الزم بـه ذکـر اسـت کـه تاحـد امکـان       . شـود  هایی از هرکدام اشاره مـی  ود که به نمونهش می
کـه تمـام یـا بخـش      جـایی  آنها آورده شده، اما در برخی موارد، از  هایی از متن داستان مثال

  . شد به ذکر خالصه داستان اکتفا شده است اعظم داستان باید گنجانده می

  واناتبخشی به حی هاي شخصیت نمونه 1.1.4
  »قوقولی خان«قصۀ کوتاه 

خواند و استعاره از  وقت می در این داستان، قوقولی خان خروسی است که وقت و بی
کنند و باعث ناراحتی و آزار  است که براي دیگران مزاحمت ایجاد می) هایی بچه(ها  آدم
اید، بـا  خواهد به کودکان آموزش بدهد که نب در این داستان، نویسنده می. شوند ها می آن

نیا و  قاسم(ها و هیجانات خود، باعث آزار و اذیت و مزاحمت براي دیگران نشوند  بازي
  ). 3: 1379شیخی، 

 »خانه براي عنکبوت پادراز ترین بزرگ«داستان 
هاي بلندپروازي است که امکانات موجـود   در این داستان عنکبوت پادراز استعاره از آدم

د و، براي موفقیت و رسیدن به اهداف و آرزوهاي محال و گیرن در اطراف خود را نادیده می
شوند که همۀ امکانـات   زنند، اما در نهایت متوجه می نیافتنی، خود را به آب و آتش می دست

کارهاي عنکبـوت پـادراز هـم    . گردند اند و به همان جاي اول خود برمی الزم را خود داشته
  : یات زندگی استنکردن به واقع توجهاستعاره از بلندپروازي و 

بنابراین . دنیا را براي خود بسازد ۀخان ترین بزرگخواست  یک عنکبوت پادرازي بود که می
صـد شـب و صـد    ... دو تا درخت بزرگ انتخاب کرد؛ یکی این سر دنیا، یکی آن سر دنیـا  

ین آن وقت یک اتفاق بد افتاد، عنکبوته خوابش برد و پای. روز تار تنید تا رسید به وسط دنیا
  . ...هزار شب و هزار روز دیگر تار تنید تا رسید به نزدیکی آن سر دنیا ... افتاد 

هـاي   ها و ماجراهـاي بسـیار، از بلنـدپروازي    در نهایت عنکبوت این قصه بعد از سختی
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ـ     دارد و تصمیم مـی  خود، دست برمی ـ   ۀگیـرد تـا بـر روي بوت  خـود را بسـازد   ۀخـاري خان
  ).7: 1379نیا و شیخی،   قاسم(

 »درسی براي موش کوچولوها«داستانِ 
  : این داستان درمورد دو موش کوچولو به نام فسقلی و قلقلی است

فسـقلی  ... یکی بود یکی نبود، دو تا مـوش بودنـد کوچولـو و موچولـو، فسـقلی و قلقلـی       
وقتـی هـم   . رسـد  اما قلقلی همیشه دیر می... هاي درس مادر را خیلی دوست داشت  کالس
  . ...داد  هاي مادر خوب گوش نمی به حرف. حوصله بود نبل و بیرسید ت که می

دهنـد   ترها گوش می هایی است که به حرف بزرگ در این داستان، فسقلی استعاره از بچه
برند و قلقلی اسـتعاره از   ها در برخورد با مشکالت و مسائل زندگی بهره می و از تجارب آن

دهنـد و در   ترهـا گـوش نمـی    حـرف بـزرگ   هوایی است که بـه  هاي بازیگوش و سربه بچه
  .کنند افتند و ضرر می مخمصه می
  »امان از حرف مردم«داستانِ 

تحملی است کـه در مقابـل حـرف دیگـران      پشت استعاره از افراد کم در این داستان الك
  ).8: 1388داود، (روند  زود از کوره درمی

 »چاه طمع«داستان 
گیـرد، و شـیر    نی است که از عقل خود بهره مـی خرگوش در این داستان استعاره از انسا

کند، و پیـروزي خرگـوش بـر شـیر      استعاره از انسانی است که فقط از زور خود استفاده می
نویسنده براي تفهیم این نکته به نوجوانان از اسـتعاره بهـره   . نشان از برتري عقل بر زور دارد

  . گرفته است
نـد  اتو یچ وجه فکر نکرد که یک شیر چطوري مـی شیرتنها متکی به زور خود بود و به ه... 

  .... توي چاه زندگی کند 
...  رفت تا پیروزي عقل را در برابر زور به دیگر حیوانات مژده بدهد حال خرگوش می... 

  ).15: 1388داود، (

 »گرگ بال، خرگوشِ ناقال«داستانِ 
در این داستان نیز خرگوش استعاره از انسانی باهوش و باتدبیر است که از عقل و منطق 

کند که استعاره از انسان خبیث و بـدذات   خود براي غلبه بر دشمنش یعنی گرگ، استفاده می
  . و زورگو است
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عجب خرگـوش  ! به به: ها بود با خودش گفت گرگ بدجنس که همیشه دشمن خرگوش...
هـا خرگوشـی بـود کـه خیلـی       در میـان آن ... باید اورا شکار کنم و بخورم ! اي چاق و چله

» ...رسـم   نترسید و نلرزید، من حسابِ این گرگ را مـی : به بقیه گفت. شجاع و باهوش بود
  ).11: 1382فتاحی، (

دهـد و   در انتهاي داستان، خرگوش زیرك با شجاعت و زیرکی بسیار گرگ را فریب می
اندازد و همـه را از   ریزد و او را به رودخانه می ا در شکمش سنگ میه جاي بچه خرگوش به

هاي حیوانی، نویسـنده در کنـار     در این داستان نیز، با کاربرد شخصیت. دهد شرّش نجات می
کردن کودکان و ایجاد عالقه، نامستقیم به آنان راه و رسم زندگی و اهمیـت   سرگرمجذب و 

  .دهد تدبیر و اندیشه را آموزش می
 »سه گربه«داستانِ 

سـیک اسـتعاره از   . هاي سیک و میک و پیک هسـتند  گربه به نام در این داستان، سه بچه
روزي . زیبایی، میک استعاره از کار و تـالش، و پیـک اسـتعاره از هـوش و ذکـاوت اسـت      

گوید که بروند و به فکـر آینـده خـود باشـند، پیـک بـا هـوش و         ها می گربه  مادرشان به بچه
اي  کند، میک بـا کـار و تـالش در مزرعـه     وپا می در قصري براي خود جایی دستذکاوتش 

نویسـنده در ایـن داسـتان بـا     . شود اي ساکن می ماند و سیک که فقط زیبایی دارد در کلبه می
خواهد به کودکان بگویـد کـه کـار و تـالش بهتـر از       بخشی می گیري از استعاره و جان بهره

  ).6: 1385شیخی، (اوت از آن هم بهتر داشتن زیبایی است و هوش و ذک
 »زند خرس کوچولو نی می«داستان 

شـود   مند می زدن چوپانی، به این کار عالقه در این داستان خرسی کوچک، با مشاهدة نی
کند که چـرا دنبـال کـار و     در ابتدا، مادرش او را سرزنش می. گیرد چگونه نی بزند و یاد می

اند، برایش عسـل   زدن خرس کوچولو به وجد آمده که از نی رود، اما وقتی زنبورها شکار نمی
نویسنده، با دادن خصوصیات انسانی بـه   جا ایندر . شود آوردند او هم خوشحال می هدیه می

را به کودکان آمـوزش  ) زدن نیمثل (بخشی، اهمیت و سودمندي فراگرفتن هنر  خرس و جان
  ).15: 1385شیخی، (دهد  می

جـا   بـراي مثـال روبـاه همـه    : انـد  ها تکرار شـده  و بارها در داستان ها بارها برخی استعاره
هـا را   اسـتفاده از آن  گر و مکاري است که قصد فریب دیگران و سـوء  استعاره از انسان حیله

کـار    بـه این استعاره براي آموزش ایـن نکتـه   . دارد و در اکثر موارد هم عاقبت خوشی ندارد
  .و عاقبت خوشی ندارد و کار درستی نیستگري آخر  رفته که فریبکاري و حیله
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فکر و زورگویند کـه بـر قـدرت بـازوي      شیر و گرگ در غالب موارد استعاره از افراد بی
  .پردازند کنند و به آزار و اذیت دیگران می خود تکیه می

 »پرندة کوکی و چلچله«داستان 
 انـد  ت خود ناراضـی هایی است که همیشه از موقعی در این داستان، چلچله استعاره از آدم

اما وقتـی جـاي خـود را بـا پرنـدة کـوکی سـاعت        . خورند و حسرت جایگاه دیگران را می
شـود کـه خـودش     کند، متوجه مـی  عوض می) خورده دیگرانی که همیشه حسرتشان را می(

  ).9: 1385شیخی، (تر بوده است  چقدر خوشبخت
 »گوزن مغرور«داستان 

داند و در  مغرور است که خود را از دیگران برتر می در این داستان گوزن استعاره از آدم
متوجـه  ) افتـد  به دام شـکارچی مـی  (خورد  شود اما وقتی به مشکل برمی جمع بقیه وارد نمی

نکتـۀ آموزشـی در ایـن    . جا بوده اسـت  شود که چقدر به دیگران نیاز دارد و غرورش بی می
  ).19: 1385خی، شی(جا به کودکان است  دادن زشتی غرور بی داستان نشان
 »!برو باالتر آقا بزه«داستان 

کند و  حسادت می) بز(در این داستان االغ، استعاره از آدم حسودي است که به دوستش 
خواهد او را به دردسر بیندازد و خودش را پـیش صـاحبش عزیزتـر کنـد، امـا در انتهـا        می

شـود   نشـان داده مـی  در این داستان زشتی حسادت بـه کودکـان   . افتد خودش به دردسر می
  ).14: 1385شیخی، (

  »تک بال و خانم خرگوش«داستان 
بـال و خرگوشـی کـه فقـط یـک دسـت دارد اسـتعاره از         در این داستان پرسـتوي تـک  

هایی هستند که نقص جسمانی دارند، اما به سـبب ایـن ضـعف خـود دچـار یـأس و        انسان
کنند و بسیار هم موفق  الش میدهند و کار و ت شوند و از خود ضعف نشان نمی ناامیدي نمی

شود که نقص جسمانی نباید انسـان   این نکته به کودکان آموزش داده میجا  ایندر . شوند می
  ).25: 1385شیخی، (را از کار و تالش باز دارد و مأیوس نماید 

  »جابر و شتر و االغ«داستان 
. اداري و معرفت استدهد، شتر، استعاره از وف در این داستان، که وفاداري را آموزش می

  ).28: 1385شیخی، (کند  نهایت کمک می گذارد و به او بی را تنها نمی) االغ(او دوستش 
  »آقا موشه در دکان بقالی«و داستان » االغی که بستنی دوست داشت«داستان 

هـاي پرخـوري هسـتند کـه در خـوردن       در این دو داستان، االغ و موش اسـتعاره از آدم 
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روي را به کودکان  این داستان زیان پرخوري و زیاده. افتند د و به دردسر میکنن روي می زیاده
  ).33: 1385شیخی، (دهد  آموزش می
 »کوتاه خرگوش گوش«داستان 

او به همۀ حیوانات . در این داستان نیز خرگوش استعاره از انسان باهوش و زیرکی است
روبـاه هـم اسـتعاره از    . خـورد  کند و فریب دشمن خود، یعنی روباه، را نمـی  دیگر کمک می

خواهد دیگران را فریب دهد اما کاري از پیش  انسانی طماع و بدطینت و خبیث است که می
  : شود شرمندگی و روسیاهی است برد و تنها چیزي که عایدش می نمی

من نباید از این خرگوش فسقلی شکست بخورم، باید هـر طـور   : روباه پیر با خودش گفت
خـورد   هاي روباه را نمی اما خرگوش گول حرف.... و یک لقمه چپش کنم  شده او را بگیرم

  ).1382فتاحی، (رفت  اش نمی و به خانه

 »ماهی قرمز و قورباغه«داستان 
جا  همههاي بازیگوش و کنجکاوي است که به  در این داستان ماهی قرمز استعاره از بچه

امـا گـاهی اوقـات بـا کارهـاي      خواهند از هر چیـزي سـر دربیاورنـد،     کشند و می سرك می
ماهی این قصه هم، با شنیدن تعاریف قورباغه از چمنزار و . افتند نسنجیدة خود به دردسر می

گیرد از آب خارج شود و به دیدن این چیزها برود، غافـل   دشت و بقیۀ حیوانات، تصمیم می
  .زندگی او فقط در آب ممکن است که ایناز 

روم و چیزهـاي زیبـا و دیـدنی     ن هم به چمنـزار مـی  ماهی کوچولو با خودش گفت پس م
هـایش را بسـت و    با ناامیدي چشم... تواند نفس بکشد  اما دید نمی... کنم  را تماشا می جا آن

قورباغه مـاهی کوچولـو   ... کشد؟  رود و نفس می پس چطوري قورباغه به چمنزار می: گفت
  . ...را هل داد و توي دریاچه انداخت 

گیرند درمورد هر موضوعی نباید کنجکاوي  کودکان یاد می که این، عالوه بر در این داستان
  ).13: 1382فتاحی، (آموزند که تنفس ماهی با بقیۀ حیوانات متفاوت است  کرد، می

  ها هاي شخصیت بخشی به خوراکی نمونه 2.4.1
ن بخشی به حیوانات، که از اسـتعارات غالـب در متـون داسـتانی کودکـا      عالوه بر شخصیت

هـاي   هـا و دیگـر موجـودات هـم در داسـتان      ها و میـوه  بخشی به خوراکی است، شخصیت
هـا،   گونه داستان این. ها اشاره خواهد شد اي از آن به پاره جا ایندر . شود کودکانه مشاهده می

کننـد و   هـا بیشـتر مـی    با زبان و بیان شیرین در مورد انواع غذاها، اشتیاق کودکـان را بـه آن  
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بسـیار  . دهند ها به کودکان ارائه می عات مفیدي را مورد غذاها و شیوة پخت آنهمچنین اطال
 یا گفتار معطـوف بـه کـودك    1ۀشود که مادران این نوع راهبرد را با گفتار مادران مشاهده می

)child-directed speech(  برندد کار می بهدادن به کودکان  غذانیز، براي.  
 »بادمجانپوش عجیبی به اسم  سیاه«داستان 

پوشیدن، کـه یـک خصیصـۀ انسـانی اسـت، بـه        لباسدر همین نام داستان، خصوصیت 
بخشی  دادن جان نشانهایی از متن داستان براي  در ادامه، پاره. بادمجان نسبت داده شده است

  . شود آورده می
 اند که از سرنوشت خود خبر دارند ها تنها موجوداتی آن. اند ها موجودات عجیبی بادمجان

... راسـتی پایـان خـط یـک بادمجـان کجاسـت؟        بـه . دانند خط پایانشان کجاست و می
خودت «: بادمجان تخمی گفت: ... او جا خوردند و پرسیدند ۀمقدم ها از سؤال بی بادمجان

اي  حوصله بادمجان بی... شان را گرفتند  هاي توي جالیز گوش بادمجان ۀهم ... »فهمی می
  ).7: 1387 ،کلهر... (غش خندید و گفت  سی غشبادمجان لک و پی: ... گفت

زدن،  شـود، خصوصـیات انسـانی چـون حـرف      طور که در این سطور مشاهده مـی  همان
بـا  . انـد  نداشتن و غیره به بامجان نسـبت داده شـده   حوصلهخندیدن، فهمیدن، داشتن گوش، 

کـه معمـوالً   توان گفت کودکان به خوردن بادمجان،  چنین تصویر طنزآمیز و خوشایندي، می
  .شوند ها نیست ترغیب می جزو غذاهاي مورد عالقۀ آن

  »تر است؟ مزه اي آینه بگو کی از همه خوش«داستانِ 
بـه  . هـا و آینـه خصوصـیات انسـانی نسـبت داده شـده اسـت        در این داستان، به کتلـت 

  : ها توجه کنید هایی از آن نمونه
پـس  . هـا را بگـذارد   کتلـت  ۀبلمخانم خانه آنقدر عجله داشت که یادش رفت در قا... 

همین که در پشت سرش بسته شد، پانزده کتلتی که سرخ کرده بـود از قابلمـه بیـرون    
ها رفت پشت پنجره و بیرون را نگـاه   یکی از آن. پریدند و توي اتاق به پرواز درآمدند

د ها شطرنج آقاي خانه را برداشتن دو تاي آن. یکی پرید و تلویزیون را روشن کرد. کرد
ها خودش را با لوازم آرایش خانم خانه آرایش کرد و یکی از  یکی از آن. و بازي کردند

بگو تـوي دنیـا کـدام    ! اي آینه روي دیوار«: ها هم جلوي آینه نشست و به او گفت آن
آن هـم  . توانند حرف بزنند ها فقط با یک زبان می کتلت... » تر است؟ زیباکتلت از همه 

هـا بـا شـنیدن     کتلت... » .شما واقعاً زیبایید ۀهم«: آینه گفت... زبان جلز و ولزي است 
آیا پاداش راستگویی این «: پرسید آینه از خودش می... صداي در توي قابلمه برگشتند 

  ).13: 1387کلهر، ... (» است؟
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  »هاي دارچینی کوتوله«داستان 
کـردن،   کـر زدن، ف حـرف در این داستان، به دارچین صفات و خصوصیات انسانی چـون  

  :دادن و غیره نسبت داده شده است زدن، گوش خوردن، چرت غذا
هـاي خـانم خانـه     زدند و به حـرف  بیکاري چرت می هاي دارچینی داشتند از روزي کوتوله

  ...کوتوله دارچینی مادر آهی کشید و گفت ... دادند  گوش می

  »ساچمه پلو یا کیک ساچمه«داستان 
  :اند هاي انسانی داراي ویژگیدر این داستان هم برنج و عدس 

ـا کمـی کـه گذشـت     . ها با عذرخواهی و شرمندگی همـراه بـود   ها و برنج اولین برخورد عدس ام
کردنـد و عدسـی    ها را به این طرف و آن طـرف پـرت مـی    ها برنج آن. شان گرفت ها بازي عدس

  ... .ها به جوش آمد  خون عدس... ادب   هاي بی بروید کنار ساچمه: ها گفتند برنج... خندیدند  می

  »پر و هزار شکم گرسنه مرغ شکم«داستان 
پا نداشت . تواند سوت بزند و آواز بخواند پر سر نداشت، اما معلوم نبود چطور می شکم مرغ

رفـت و از   طـور مـی   پـر همـین   مـرغ شـکم  ... توانـد راه بـرود و    اما معلوم نبود چطـور مـی  
  ...برد  اش لذت می جهانگردي

  »فلفلیآقا «داستان 
آقا فلفلی  .»آقا فلفلی«: کردند اي بود که صدایش می یک فلفل سبز دلمه ،یکی نبود ،یکی بود

هر حرفی که از دهانش  .عیبش این بود که زبان تند و تیزي داشت. یک عیب بزرگ داشت
چرا نـداري؟ خـوب هـم    « :عسلی گفت... آمد دل دوست و غریبه را می سوزاند  بیرون می

بودم و دیدم کـه   جا اینمن . سوزانی هایت دل همه را می با حرف. زبان داريتو نیش ! داري
جـاي نـیش مـن زود خـوب     ... سوسکه و آقاموشه و پیازچـه را سـوزاندي    چطور دل خاله

  .ماند اما جاي نیش زبان مثل یک زخم گنده روي دل می ،شود می

گویند  با نیش و کنایه سخن میهایی است که دائماً  در این داستان آقا فلفلی استعاره از آدم
زدن از زبان فلفل و مزة  کنایهمفهوم انتزاعی نیش و . دهند میهاي خود آزار  و دیگران را با گفته

نیـا و    قاسـم ( تر است، براي کودکان به تصویر کشیده شده و عینی شده است آن، که ملموس
  ).18: 1379 ،شیخی

  »نخودك تنبل«قصه 
خوابید و دسـت بـه    خورد و می می. دك بود که خیلی تنبل بودیکی بود یکی نبود، یک نخو
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... شدن که آسان نیست، هست ننه جان؟ نخـودك   سبز: ننه نخودك گفت... زد  کار نمی هیچ
  !نه ننه جان، آسان نیست: گفت

  .شدن نخودك استعاره از موفقیت در کارهاست سبز
نویسـنده در ایـن   . ور اسـت خـ  هاي تنبـل و مفـت   نخودك در این داستان استعاره از آدم

شدن بایـد کـارکرد و    کسیخواهد این مفهوم را آموزش بدهد که براي موفقیت و  داستان می
  ).27: 1379نیا و شیخی،   قاسم( زحمت کشید

  ها و اشیاء بخشی به پدیده هاي شخصیت نمونه 3.1.4
  »مهر«داستان 

هاي طبیعـی دیـده    و پدیدهبخشی به اشیاء  هاي فراوانی از شخصیت در این داستان نمونه
انـد، مهـر یکـی از     هاي سـال  هایش ماه خورشید مادري است که بچه هم دارد، بچه. شود می

اي رنگی دارد، لباسش پر از  موهاي بلند و قهوه: دخترانش است که خصوصیات انسانی دارد
. رود و غیـره  هاي زرد و نارنجی و بنفش و صورتی است، این طـرف و آن طـرف مـی    رنگ

شدن فرایند تغییر  تر ملموسبخشی به  صیف پاییز و ماه مهر براي کودکان با استفاده از جانتو
  .ها کمک کرده است فصل براي آن

  .ها هم همراهش بودند رفت آن میابر و باد و نسیم دوستان مهر بودند و هر کجا 

رده ها را به فهـم کودکـان نزدیـک کـ     هاي طبیعت آن بخشی به پدیده شخصیت جا ایندر 
شده در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا، زیـر نظـر    ، تهیههایی براي خواب کودکان قصه(است 

  .)، نشر پیدایش، گروه سنی الف و ب1385پژوهش، : ناصر یوسفی، بیتا گرگانی، تهران
  »مار و مارگیر«و داستانِ  »سنگ آسیاب«داستان 

مثـل انسـان فکـر     سـنگ آسـیاب و مـار   : در این دو داستان نیز شخصیت بخشی داریـم 
  ).16: 1369آذریزدي، (زنند و خصوصیات انسانی دارند  کنند و حرف می می

  »دزد و دیو«داستان 
سـو   داد و به این میها را تکان  هایی که گاه گاهی دست نرم نسیم آن هاي قشنگ و سبزه پیچ

  .کرد سو خم می و آن

  .بت داده شده استبه نسیم خصوصیات انسانی چون داشتن دست نس در این داستان،
  .کرد بازي می تنها ماه بیدار بود و هنوز توي حوض حیاط آب
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داود، (کـردن بـه مـاه     هاي خاص انسان چـون خوابیـدن و بـازي    دادن ویژگی نسبت
1388 :12.(  

  »کلیله و دمنه«داستان 
  .کرد هاي شب را از روي پنجره آسمان پاك می لکهصبح روز بعد وقتی که خورشید 

  ).24: 1388داود، (ت به خورشید خصوصیات انسانی نسبت داده شده است در این عبار
  »دوستی یا دشمنی«داستان 

  گشود صبح وقتی خورشید چشم می

شـده اسـت   ) شدن و داشتن چشم خوابیدن و بیدار(خورشید داراي خصوصیات انسانی 
  ).30: 1388داود، (

  »پختم اگر زودپز بودم چه آبگوشتی می«داستان 
  :تان به زودپز خصوصیات انسانی داده شده استدر این داس

بـودنش کنـار    دانست که ممکن است به خاطر بـزرگ  اما زودپز به همین هم راضی بود؛ می
  ...گذاشته بشود 

زودپز هم هرچند پخت و پز یادش رفته بود، خیلی زود به خودش آمد و شـد زودپـز   
خـورد بـا    اش تکـان مـی   جعبـه  طور که تـوي  زودپز بزرگ در قرمز همان... بزرگ در قرمز 
جیغـو   هـاي جیـغ   هایی درست کند که براي آن بچه و رفت تا باز آبگوشت... خودش گفت 

  ).8: 1387کلهر، (انگیز شود  خاطره

  هاي کاربرد اصطالحات با معانی استعاري نمونه 4.1.4
  »داستان سینی زرین«
  .»...کرد  مسافر قصۀ ما با این فکر دست و پنجه نرم می«
  .امید شدن ، استعاره از نا»رد که نباید به این زودي از میدان در برودم«
احساسـات و حـاالت روحـی، حـوزة     : حوزة مبدأ(بودن  امیدوار، استعاره از »دلگرم شد«

  ).گرما و سرما؛ درجه هوا: مقصد
  .شدن امیدوار، استعاره از »قوت قلبی گرفت«
خوشحالی و حاالت : حوزة مبدأ(دن ش خوشحال، استعاره از »شد قند توي دلش آب می«

  ).ها خوراکی: روحی، حوزة مقصد
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، اسـتعاره از  »دوختن شـد  چشمزدن توي بازار و به این مغازه و آن مغازه  گشتمشغول «
  .شدن خیره
گرما و سرما براي  ترِ ، کاربرد اصطالحات حوزة ملموس»اگر هم با او سرد برخورد کرد«

  .تر برخورد و رفتار حوزة انتزاعی
تر بافندگی بـراي حـوزة    ، حوزة ملموس»مسافر براي خودش رشت و بافت و پرداخت«

  .انتزاعی تفکر
  .گري ، استعاره از واسطه»اما مردم پادرمیانی کردند«
  .، استعاره از فریبکاري»برداري نداشتم من قصد کاله«

  از همان کتاب» گوهر صبر«داستان 
  .شدن دوارامی، استعاره از »ها را روشن کرد دل آن«
  . ، استعاره از عبورکردن»کوه و دشت و صحرا را پشت سر گذاشتند«
  .شدن عمر تمام، استعاره از »رسد آفتاب عمرم دارد به لب بام می«

  »والی و درویش«داستان 
  .دادن رشوه، استعاره از »کرده هاي شهر را چرب می گنده سبیل کله«
  .شدن عصبانی، استعاره از »جوش آمداز این رفتار و کردار خون والیِ باخدا به «
  .کردن ، استعاره از خیانت»اند و دشمنان زهر خودشان را ریخته«
  .کردن اطاعت، استعاره از »سر تعظیم فرود آورد«
  
  هاي ساختاري یا تصویري هاي مفهومی و استعاره استعاره 2.4

  »سفید دندان«داستان 
میان الشۀ متعفن و بدبوي او اسـتعاره   سفید سگی که مرده است در دنداندر این داستان 

هاست، و در آن از مفاهیم حوزة ملموس براي اشاره به حوزة انتزاعی استفاده شـده   از خوبی
هایی دارند  هاي خبیث و بدکار نیز خوبی پیام اخالقی داستان این است که حتی انسان. است

  ).25: 1369آذریزدي، (و سراسر بدي نیستند 
  »سه خواهر«داستان 

سه خواهر بودند؛ اولی خیلی قشنگ بود، دومی خیلی زرنگ بود، سومی اهل جنگ و دعـوا  
  . ...یک روز قشنگه و زرنگه و اهل جنگه راه افتادند رفتند به گشت و گذار . بود
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اهـل جنگـه او را شکسـت    . خورند در این گشت و گذار سه خواهر ابتدا به دیوي برمی
کنـد، و نهایتـاً قشـنگه از     پیرزن جـادوگر را نـابود مـی    دهد، سپس زرنگه با ذکاوت خود می

  . کند کردن امواج رودخانه استفاده می آرامزیبایی خود براي 
در این داستان، این سه خواهر در واقع استعاره از سـه نعمـت خداونـد، یعنـی زیبـایی،      

 نکتۀ آموزشی این داستان این است کـه خداونـد بـه هـر    . هوش و ذکاوت، و قدرت هستند
هـاي خداونـد هرکـدام بـه درد      کسی، بنا به مصلحت خود، نعمتی عطا کرده و همۀ نعمـت 

طور که سه خواهر این قصه در مواجهه با  همان. مورد نیستند کدام بی خورند و هیچ کاري می
  ).2: 1376نیا،   قاسم(مشکالت هر کدام از قابلیت خود استفاده کردند 

  »سینی زرین«داستان 
هاي دنیوي است، در پایان داستان متوجـه   ینی زرین استعاره از خواستهدر این داستان س

واقع انسان مسافر این دنیـا   درشویم که، درتمام طول داستان، منظور نویسنده این است که  می
نویسنده براي بیان مفهـوم پیچیـدة   . و زندگی دنیوي نیز سفري است براي رسیدن به آن دنیا

عنوان مسافر اسـتفاده کـرده اسـت،     عنوان سفر و انسان به گی بهزندگی دنیوي از استعارة زند
  . پذیرتراند دركتر و  که سفر و مسافر عینی چرا

 خوشا به حال آن کسانی که خودشان را مثل این مسافر گرفتار زر و زیور این دنیـا نکردنـد  
  ).20: 1369 ،کیانی  میر(

  از همان کتاب» داستان برادران مسافر«
  .هاي قیمتی شده بود گل و گیاه و سنگ کردن جمعمشغول 

  .گل و گیاه و غیره استعاره از مال و منال دنیا و متاع دنیوي
ها  آن. زندگی است ةبله عزیزان، سفر این چهار برادر حکایت زندگی ما در این دو روز

  .موقتی این دنیا نبستند، راه را از چاه شناختند ةکه دل به جزیر
مسافر استعاره از انسان و جزیره که . استعاره از سفر استدر این داستان هم زندگی 

  .گیرد استعاره از این دنیاست سر راه مسافران این داستان قرار می
ابریشـم   این شایسته نیست که شما ما را به خاطر شغال بودنمان پست بدانید، زیـرا ... 

 ،رضـایی ... (ب و آتـش از چـو   مـرداب نیلوفر از  ،طال از صخره ،آید دست می بهاز کرم 
1384 :17 .(  

ارزش هسـتند و   واقع استعاره از هرچیزِ به ظاهر بـی  درجا کرم، صخره، و مرداب  در این
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هـاي   پیام این عبارت این است که نعمت. ابریشم، طال، و نیلوفر استعاره از چیزهاي باارزش
  . آید کار می ارزش نیز روزي به دارند و هرچیزِ به ظاهر بیکارآیی خداوند همگی 

 ،شدن بر ترسی که از یک صداي ترسـناك داشـت   پیروزدانم که، با  من داستان شغالی را می
  ...توانست غذا پیدا کند 

 ،رضـایی ... (من باید بر ترس خودم غلبه کنم و بدانم این صدا، صداي چیست ... 
1384 :19.(  

الً بـر دشـمن   کـه معمـو   چراترس استعاره از دشمن در نظر گرفته شده است،  جا ایندر 
  .کنیم شویم یا غلبه می پیروز می

  
  گیري نتیجه. 5

شناسانه،  هاي هستی شده، از میان استعاره هاي بررسی طور که مشاهده شد، در کتاب همان
هاي سنی الـف و ب بیشـتر    ها و اشیاء در گروه بخشی به حیوانات و خوراکی شخصیت

ري در تفکر کودك، که پیاژه مطرح شود و این مسئله با خصوصیت جاندارپندا مشاهده می
هاي سنی باالتر، با  ها در گروه شدن این استعاره کمترهمچنین . کرده است، سازگاري دارد

کـه   چـرا افزایش رشد شناختی و ذهنی کودکان به علت باالرفتن سـن، سـازگاري دارد،   
  .شود تر بیشتر می هاي پیچیده ها در درك استعاره توانایی آن

هـا، کـه جـزء     المثل مربوط به نوجوانان، کاربرد اصطالحات و ضرب هاي در داستان
هـاي مفهـومی و سـاختاري بیشـتر      و همچنـین اسـتعاره   اند، شناسانه هاي هستی استعاره

در . این مسئله نیز با رشد تفکر انتزاعـی در نوجوانـان سـازگاري دارد   . شود مشاهده می
درك » زندگی مانند یک سـفر اسـت  «ن هایی را چو  توانند استعاره این سن نوجوانان می

دادن راه و رسـم زنـدگی بـه نوجوانـان، بسـیار       نشانها در  کنند و همچنین این استعاره
  شدن و مواجهـه بـا زنـدگی واقعـی و مسـائل آن       وارداند، که باید خود را براي  آموزنده

  . آماده کنند
هـاي   هـا و داسـتان   کتـاب  ترین و پرکابردترین استعاره در توان گفت مهم طور کلی، می به

هـاي   هاي نوجوانان تنـوع اسـتعاره   بخشی به حیوانات است، اما در داستان کودکان شخصیت
بخشـی، و   هـا، شخصـیت   المثـل  رفتـه بیشـتر اسـت و شـامل اصـطالحات و ضـرب       کـار  به

  .شود هاي مفهومی و ساختاري می استعاره
اره بـه نویسـندگان درگنجانـدن    که مالحظه شد کاربرد انواع استع طور همانعالوه براین 
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برخی از این . کند ها کمک شایانی می اهداف آموزشی و پرورشی غیرمستقیم خود در داستان
  :ند ازا مفاهیم آموزشی عبارت

ها و هیجانات خود باعث آزار و اذیـت و مزاحمـت    ـ این نکته که کودکان نباید با بازي
  .براي دیگران شوند

 هـاي نـاممکن و   پـردازي  وانان دست از بلندپروازي و خیـال ـ این امر که کودکان و نوج
  .دنبال موفقیت باشند بهجا بردارند و باتوجه به امکانات و واقعیات زندگی خود  نابه

ها در برخورد با مشکالت و  گیري از تجارب آن ترها و بهره دادن به حرف بزرگ ـ گوش
  .مسائل زندگی

  .تفکر در عاقبت کارها نکردن و ـ صبر و تحمل و عجوالنه قضاوت
  .ـ برتري عقل و اندیشه بر زور و قدرت در بسیاري از موارد

  .ـ اهمیت فراگیري علم و دانش و هنر
  .هاي خداوند و جایگاه و مرتبۀ خود ـ آموزش رضایت و شکرگزاري در برابر نعمت

  .ـ آموزش کراهت و زشتی مسائلی چون غرور و حسادت و ناامیدي در مقابل مشکالت
تواننـد   هاي دیگر که می بودن در دوستی و بسیاري از آموزه پابرجاوفاداري و معرفت و  ـ

  . ها باشند در زندگی به کودکان و نوجوانان کمک کنند و چراغ راه آن
بودن  کوچکعلت  بهآمده از این پژوهش،  دست در نهایت، باید اذعان کرد که شاید نتایج به

بـراي  . پـذیر نباشـد   حوزة ادبیات کودك و نوجـوان تعمـیم  نمونۀ آماريِ مورد بررسی به کل 
  .هاي بیشتري در این حوزه صورت بگیرد اطمینان از درستی نتایج باید مطالعات و پژوهش

  
  نوشت پی

1. )motherese(  برد زمان زیادي را در تعامـل بـا یـک     کار می بهسبک گفتاري ساده شده که فردي
  .)Yule, 1985: 150(کند  کودك سپري می
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