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  چكيده
ـناخت  يِشناسـ  زباني دستاوردهاامروزه  كهيي ها رشته انيميكي از   رديـ گ يمـ  كـار را بـه   يش

ـناخت  يِشعرشناسـ اصـطالحاً بـه آن    كـه ي اسـت  شناخت كرديروي با ادبمطالعات  ي گفتـه  ش
در ايـن رويكـرد،   . پردازد يمي به رابطة ذهن انسان با متون ادبي شناخت يِشعرشناس. شود يم

طـراف  نظام ادبيات جدا از نظام زبان نيست و درك زبانِ ادبيات بر پاية دانش مـا از دنيـاي ا  
آنچـه در   لةيوسشناختي به ادبيات چگونگي درك رويدادها را به  كرديرو .رديگ يمصورت 

ي موجود كردهايرو انيمدر . كند يمبررسي  شود يم دهينامي ادباصطالحاً ذهنِ  كرديرو نيا
ي، شناسـ  زبـان  ي، جديدترين ديدگاه براي تحليـل ادبيـات از منظـر   ادبآثار  ليتحلنسبت به 

در تحقيق حاضر سعي بر آن است تا با استفاده از . ي استشناخت يشعرشناسرويكرد  نيهم
توضيح و بـه   مدار قصهمفهوم فرافكني  (M.Turner 1996)ترنر  مدارِ قصهنظرية ذهن ادبي و 

 ديـ تأك. كنـد  يماين پرسش پاسخ داده شود كه چگونه ذهن انسان با متون ادبي رابطه برقرار 
 ها نمونهي مؤيد اين نكته است كه بهترين شناخت يشناس زبانش بر پيوند ذهن و زبان در نگر

تحليـل متـون ادبيـات    . ديآ يمي شناختي از مراحل اولية رشد زباني به دست ها ليتحلبراي 
بر اين اسـاس، در  . ي به دست دهدشناخت يشعرشناسشواهد با ارزشي براي  تواند يمكودك 

تحليـل  . گزيـده انتخـاب و بررسـي شـد    ي برها كتابپژوهش حاضر، دو داستان كودك از 
 هـا  سـازه ي حاكي از اين امر است كه بازنمود اين ا طرحوارهدر مورد فرافكني دانش  ها داده

، نتـايج  حـوزه  همدر متون داستاني كودك در ايران موفق نبوده است اما، در مورد واحدهاي 
  .دهد يميي نشان سو همتحليل با فرضية تحقيق 
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  مقدمه .1
. داند ينمدانش زباني را مستقل از انديشيدن و شناخت ) cognitive approach( يشناخت نگرش

نگرش به  نيهمنيز در تداوم   )cognitive approach to literature( رويكرد شناختي به ادبيات
ذهن آيينة واقعيت ) R. Gibbs1994( به اعتقاد گيبس. پردازد يمنسان با متون ادبي رابطة ذهن ا

 ترنر. گردند يم دركي پردازش و ذهني بازنمودهاي جهان اطراف در قالب ها تيواقعاست و 

) literary mind( ذهن ادبي عملكردنيز معتقد است تمام اعمال و رفتارهاي روزمره از ) 1996(
رويكرد شناختي به ادبيات به . داند يمذهن  كاركردي دانش ادبي را اساس و. رديگ يمنشئت 
ادبيات جدا از  ديتولو  دركبر اساس اين رويكرد، . چگونگي كاركرد ذهن است كشفدنبال 

نقش  اي زبان، نقش ادبي يها نقشي، يكي از شناس زباناز منظر . تجربة زندگي روزمره نيست
، هدف مستقيم ادبيات ايجاد لذت و اتيادبرويكرد سنتي به  بر اساس. آن است نيآفر ييبايز

اما، در رويكرد شناختي به ادبيات، دانش ادبي . است نيآفر ييبايزنقش  نيهمزبان در  كاربرد
بنابر اين، نگرش . دهد يمذهن است و قصه اساس ساختار ذهن را تشكيل  عملكرداساس 

كر و طرز فكر روزمره را جدا از فكر و دانش ي به ادبيات را، كه نيروي تفسنتشناختي نگاه 
از اين رو، . كند يمآن  نيجانشي را تر جامعو ديدگاه علمي و  شمارد يم، مردود داند يمادبي 

ي رشد و برايي راهكارهاارزش مطالعة علمي ادبيات كودك از ديدگاه شناختي در ارائة 
 ونديپربة كودكان از جهان خارج در ي كودك نهفته است؛ زيرا ادبيات با تجادب تيخالقپرورش 

  .گردد يماست و هر چه تجربة كودك از جهان اطراف بيشتر شود به رشد شناختي او افزوده 
 

  بيان مسئله 1.1
 تاًيماهيكي از باورهاي بنيادين در نگرشِ شناختي نسبت به ادبيات اين است كه ذهن انسان 

 ها روزمره در قالب خُرد داستان اتيتجرب كادرابر اين اساس، . است )parabolic( مدار قصه
)small stories (شناختي، اين خُرد . ابدي يمو سامان  گردد يم سريم بسيار  ها داستانبه لحاظ

مثالً رابطة ظرف و مظروفي، عمل برخورد با مانع و چرخش حول يك . اند نياديبنساده و 
 شكلكه از رهگذر تجربة محيط  شوند يميي محسوب ها داستانكانون از جمله چنين خُرد 

كه انسانْ  كند يمي نسبت به ادبيات اين انديشه را پيشنهاد شناخت نگرشاين،  بنابر. رنديگ يم
، ابدي يمو از آنها شناخت  كند يميي را در زندگي روزمره تجربه ها داستاننخست چنين خُرد 

ي ها داستاننها در قالب آ )blending( تلفيق و) projection( به فرافكني تواند يمسپس 
  .و انتزاعي بپردازد تر بزرگ
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بر اساس آنچه در توصيف اجمالي نگرش شناختي نسبت به ادبيات گفته شد، متون 
. شود يمادبيات كودك عرصة جالب توجهي براي آزمون كارايي اين نگرش محسوب 

اولية تفكر ادبي، ي ها سازه نيا، ها داستانمسئلة قابل طرح در اين باره اين است كه خُرد 
 ها داستانو، در مرحلة بعد، چگونه اين خُرد  اند ييشناساقابل  كودك اتيادبچگونه در متون 

  .و انتزاعي شكل گيرند تر بزرگي ها داستانتا  شوند يمدر فرايندهاي فرافكني و تلفيق وارد 
  

  انگيزة پژوهش 1.2
نگي رشد خالقيت ادبي كودك تحليل متون ادبيات كودك در رويكرد شناختي به درك چگو

در  تواند يمي ادب نشيآفرو  دركاز اين رو، شناسايي فرايندهاي دخيل در . كند يم كمك
 زةيانگ كهدر اين باره، سئوال قابل طرح . قالب رويكرد شناختي به ادبيات صورت گيرد

يي بايد ها يژگيومتون داستاني كودك چه  كهاست   نيا شود يمپژوهش حاضر محسوب 
  .ي بر رشد شناختي كمك نمايدمبتن كودكي ادباشته باشد تا بتواند به رشد خالقيت د
  

  ي پژوهشها هيفرضو  ها پرسش 1.3
  :است ريزي پژوهش حاضر به قرار ها پرسش
به مثابه امكانات شناختي بالقوه براي بسط عيني داسـتان   توان يمچه عوامل معنايي را  ـ

  ؟اند افتهمتون داستاني ادبيات كودك در ايران بازنمود يمعرفي كرد؟ و اين عوامل چگونه در 
با توجه به اينكه نگرش شناختي نسبت به ادبيات بر اين انديشه مبتني است كه مفاهيم  ـ

يي ذهنـي و مـرتبط بـا وجـود جسـماني مـا در زنـدگي        هـا  تيفعالداستان و روايت اساساً 
شناسايي كرد كه مؤيد اين ادعا  توان يميي را در متون ادبيات كودك ها سازه، چه  اند روزمره

  ؟ابندي يمدر متون ادبيات داستاني كودك در ايران چگونه بازنمود  ها سازهباشند؟ اين 
  :به شرح زير معرفي كرد توان يمي پژوهش را ها هيفرضي مطرح شده، ها پرسشبر اساس 

ي عـوامل  )semantic field( ي معنـايي هـا  حـوزه و  )lexical item( عناصـر واژگـاني   ــ 
  . كنند يمكه به عنوان امكانات شناختي بالقوه براي بسط فيزيكي داستان عمل  اند ييمعنا

 يا طرحـواره از طريـق دانـش   ) small spatial stories( ي مكـاني هـا  داسـتان خُـرد   ــ 
)schematic knowledge ( دهنـدة  نشـان ي مكـاني  هـا  داسـتان اين خُـرد  . شوند يمفرافكني 

 .اند يذهنيي اساساً ها تيفعالروايت به مثابه مفاهيم داستان و 
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ي از آثار پژوهشگران ايراني و غير ايراني در ارتباط با موضوع مقالة ا نهيشيپدر ادامه، ابتدا 
بررسي ) M.Turner 1996( ترنر مدار قصه، سپس نظرية ذهن ادبي و گردد يمحاضر ارائه 
و،  رديگ يمي پژوهش انجام نظروب بر اساس چارچ ها دادهپس از آن، تحليل . خواهد شد
  .پژوهش ارائه خواهد شد جينتادر نهايت، 

  
  پيشينة پژوهش .2
البته . ميكن يميِ مرتبط با موضوع مقاله آغاز رانياي ها پژوهشپژوهش را با گزارش  نهيشيپ

يِ شعرشناس كرديروبا  كودك اتيادبمتون  ليتحل كهي است ضرور نكته نيااشاره به 
ي شناختبه مطالعات  كسوگزارش، از ي نيا، ليدل نيهمبه  ي ندارد،ا نهيشيپ رانياي در شناخت

  .گردد يممنحصر  كودك اتيادبيِ شناخت زبانبه مطالعات  گريدي سومرتبط و از 
 

  مطالعات ايراني 2.1
ة نام انيپاي، ادبي آثار ها يژگيوو برشمردن  اتيادبي از فيتعار، با ارائة )1380( نسب يفيشر

ي اصـول آغاز نمـوده، سـپس   » و نوجوان كودكي در شعر نيرآفريتصو ليتحل« ا با نامخود ر
  .است كردهاستخراج   اتيادبي معرفي براي كل

 ي تصوري در بررسيها طرحواره«خود با عنوان  نامة انيپا، در )1383( عابدي مقدم
يِ ذهني لگوهااگويد  ي، ميتصوري ها طرحوارهضمن معرفي انواع  ،»ي زبان فارسيها استعاره

  .شود يمي محسوب شناخت يِشعرشناس كرديرويِ مباني آنها از زباني بازنمودهاي و ا طرحواره
، تالش »ابزارهاي شعرآفريني در ادبيات كودك«ة خود، نام انيپادر  )1383( طاهرنژاد

ي لفظي و معنايي نهفته در ها تيظرفشعر كودك و  ندگانيسراي سبكي ها يژگيوتا  كرده
 آثار نياي موجود در ها يكاه قاعدهع شعر را از طريق ارائة آماري و بسامدي اين نو

بررسي هفده كتاب شعر كودك، كه به طور تصادفي و از شاعران مختلف . كندمشخص 
) metonymy( بيشتر بر پاية مجاز رانياكه شعر كودك در  سازد يمانتخاب شده، روشن 
  )metaphor( سروده شده تا استعاره

يي گو قصه، قصد دارد چرخة »ييگو قصهاز قصه تا «، در مقالة خود با نام )1383( بيمج
، شود يمچرخه محسوب  نياعامل  نياول كهرا، » انتخاب قصه«ي ابتدا و. دهد حيتوضرا 

ي، مقدمه، ساز آمادهكه شامل  كند يمي معرفي چرخه را بعدي ها قسمتي و سپس بررس
  .ي استبايارزشي و ريگيپ، انيپاي، اصلقسمت 
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 اتيادبي در انتزاع ميمفاهي طرح چگونگ«ي با عنوان ا مقاله، در )1384(ي نصراله حاج
، سپس كند يم فيتعري چون انتزاع و شناخت را ميمفاهي طرح موضوع، ابتدا برا، »كودك
ي بر اين باور است كه و. دهد يم حيتوضي را انتزاع ميمفاه افتيدردر  كودكيي توانا

 كودك. كند يم دايپي شناخت انتزاعي جهان، از دهيچيپ اريبسي مراحل ط و جيتدر ، بهكودك
ي و. برد يم يپآنها  نيبو به روابط  كند يمي بند طبقهي و نامگذاررا  رامونيپي اياش ها واژهبا 
 ميمفاهي را دارد و طرح انتزاع ميمفاه دركيي تواناي سالگاز سه  كودك كه رديگ يم جهينت

 ي اول دبستان درها سالاز دبستان و  شيپ كودكاني براي ادبي ها گونهي در همة انتزاع
ي مي هنرمندانه و خالق صورت ها روشبا  كهيي، داستان و شعر گو قصهيي مانند ها قالب
  .كند يم كمكيِ او شناختبه رشد  رديپذ

مواد و ( ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندندر كتاب   )1386( قزل اياغ
ي ساز معتقد است كه بايد شرايط جهت فعال، )بخانه براي كودكان و نوجوانانخدمات كتا
يي ها عادتيكي از اين شرايط ايجاد . ي كودكان و نوجوانان فراهم شودشناختفرايند رشد

براي كودك و نوجوان است تا آنها را به سمت شناخت و آگاهي هدايت و براي رويارويي 
است تا از  ها وهيشادت به مطالعه و خواندن يكي از اين ايجاد ع. با روند رشد مجهز نمايد

  .اين طريق دايرة شناخت از محيط طبيعي و اجتماعي گسترش يابد
، هدف ادبيات ها جنبهو  ها يژگيو: و نوجوانان كودكان اتيادب، در )1387( يحجاز

 نگر ندهيآ ادبيات، با تكيه بر گذشته، ديگو يمي و. داند يمكودك را ساختن انسان و جامعه 
از طريق ادبيات، كودكان و  .1: كند يمي معرفگونه  نيارا  كودك اتيادباو اهداف . است

 ابندي يمشدن با آنها را در  رو روبهي گوناگون ها راهو  شناسند يمنوجوانان مسائل مختلف را 
و، در نتيجة گسترش نگرش و تخيل، قدرت تفكر و سازندگي بيشتري به  كنند يمو تجربه 

ادبيات . شناساندن كودك به خويشتن، ايجاد احترام به اصالت انساني .2. آورند يمست د
 .بايد بتواند نيازهاي رواني كودكان را بشكافد، بپروراند و تا حد امكان ارضا كند

. كردن كودك به مطالعه و ايجاد عادت مطالعه مند عالقه .4. و لذتبخش بودن كننده سرگرم .3
  .صلح در جهان جيتروايجاد و  .5

   
  مطالعات غيرايراني 2.2

از  كاربردهاو  ها گونه: كودكان اتيادبشناخت ، در كتابِ )D. Norton 1382( دونا نورتو
ي معتقد است در هر و. سدينو يم كودكاني برا اتيادبي ها ارزشاز  ،كودكدرون چشم 
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گسترش دامنة  زينبر نقش آن در رشد و پرورش و  ديبا اتيادبي ها ارزشي دربارة بحث
ي بر مبتني ها تجربهبر  كه كنند يم يي سفراهايدنبه  كتاببا  كودكان. داشت ديتأك» ليتخ«

 كردنبازگو  ابه نوشتن ي كودكان كه هاست تجربه نيهمبا الهام از . ديافزا يمآنها  ليتخ
. ندشو يم ختهيبرانگي خالق شينماي ها يبازي اجرا ايي ساخته و پرداختة ذهن خود يها قصه

از  كه كند يم كمكي مختلف ها جنبهدر  كودكبه رشد و پرورش  اتيادبوي معتقد است 
گويد  باره مي كه دراين ي،شناخت رشد و پرورش .2. يزبانرشد و پرورش  .1: آن جمله است

در روند رشد از  كودكان تفكر كهباورند  نيابر ) B. Inhelder( نهِلدرياو ) J. Piajet( اژهيپ
ي رشد و برامتفاوت است و  كودكاما آهنگ آن در هر  كند يمي رويپ رچهكپاي ينظام

. تيشخصرشد و پرورش   .3. گردد يمي تلقي ضرور اريبس زهيانگ جادياي، شناخت پرورش
ي سبكبه هر فرد  كهيي هستند ها خصلتي تيشخصي ها يژگيو ديگو يمنورتون  ،باره دراين

رشد و پرورش  .4 .بخشند يم دادهايروو  اءياش، ها انمكافراد،  گريدنسبت به  واكنشدر  ژهيو
  .ياخالقرشد و پرورش  .5. ياجتماع

ـ ، در » و نوجـوان  كودك اتيادبهزارة سوم و «ي با عنوان ا مقالهنيز در ) 1385( توالن ي پ
 كـودك  اتيـ ادبي مدرن و زندگ شكلِ نيبي ا رابطه ايآ كهپرسش است  نياي براپاسخ  افتني

ي ازهـا ينرابطه و تـأمين   نياما قادر به از بين بردن  ايآر پاسخ مثبت است، وجود دارد؟ و اگ
يي را مطـرح  هـا  فرض شيپي و. هستيم كودكاني مهارتي و شناختي، احساسي، عاطفي واقع
 جاديدراي ا كننده نييتعو نوجوانان نقش  كودكان اتيادب كه رديگ يم جهينت تينهاو در  كند يم

  .خود دارد ي در مخاطباناريهوشو  درك
معتقـد اسـت، در نظريـة    » نظريـة معاصراسـتعاره  «در مقالـة  ) G. Lakoff 1992( ليكـاف 
 و خـارج از   شـود  يمي تلقي زباني موضوعي، استعاره موضوع تفكر نيست بلكه ادبكالسيك

بـه بـاور   . شـود  ينمي از استعاره استفاده ا محاورهحوزة زبان روزمره قرار دارد، يعني در زبان 
 گـاه يجامعتقد اسـت   كافيل. ية كالسيك در مورد استعاره با واقعيت مطابقت نداردوي، نظر

كه در حوزة مفهومي قرار  داند يم يي كليالگوهارا  ها استعارهاو . است شهياندية الاستعاره در 
بلكـه در زبـان روزمـره هـم      روند ينمي كلي تنها در شعر يا داستان به كار الگوهااين . دارند

ي ريـ گ شـكل  نـد يفرابه بيان ديگر، وي بر اين باور است كـه در  . رنديگ يمده قرار مورد استفا
  .ميكن يم دايپاستعاره از يك حوزه بر اساس حوزة ديگر شناخت 

او معتقـد اسـت   . داند يم، ذهن را آيينة واقعيت شعرشناسي ذهن، در كتاب )1994( گيبس
رتبط است و استعاره، مجاز، كنايـه و  ي يا شعري ماستعارشناخت اساساً با فرايندهاي مختلف 
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تجربيـات   هـا  انسـان كـه   رنـد يگ يم شكلي ا هياولي ها طرحوارهي برمبنا نينمادي ها انيبساير 
و، چون هر ساخت ذهني تطابق ذهـن بـا    كنند يمي ساز مفهومي و جهان پيرامون را با آن فرد

نـد مسـتمر تفكـر شـعري را     فراي كنـد  يم، زباني كه اين ساخت را بيان دهد يمجهان را نشان 
 كـه ي طيشـرا پرسـش اسـت كـه مـا چگونـه در       نيـ اوي در جستجوي پاسخ به . اندينما يم

 مـان  يواقعـ ي استعاري شديداً گره خورده اسـت در مـورد تجربيـات    ساز مفهومبا  مان يزندگ
  .ميكن يمصحبت 
ل و ، سعي در توضيح ايـن مطلـب دارد كـه تمـام اعمـا     ذهن ادبي، در كتاب )1996( ترنر

 عملكـرد و در واقع دانش ادبي اسـاس   رديگ يمرفتارهاي روزمره از ذهن و تفكر ادبي نشئت 
، هـا  تجربـه و اكثـر   دهد يماساس و پاية ذهن را تشكيل » قصه«وي معتقد است . ذهن ماست

بـا  » قصـه «چارچوب ذهني و رواني . شود يمسازماندهي » قصه«ما به صورت  شهيانددانش و 
وي فرافكنـي  . كنـد  يمي ديگر كمك ا قصهي به ايجاد ا»قصه«، يعني ابدي يمفرافكني گسترش 

ي كـه  ا يشـناخت ؛ يعني اصـل  نامد يم» ييگو ليتمث«يا  »يمدار قصه« داستاني به داستان ديگر را
 .دهد يمگذر از اعمال سادة روزمره تا خلق يك اثر ادبي را نشان 

ـتاك ــه در، )P. Stockwell 2002( ول اسـ ــر ا مقدم ــشعي ب ـناخت يرشناس ــت يشـ ــد اس  ، معتق
ـاني كـه      گويـد   و مـي  خواندن ادبيـات اسـت   ةدربار يشناخت يشعرشناس مـا ادبيـات را در هـر زم

در مـورد آنچـه در زمـان خوانـدن روي      ميخـواه  يمـ زماني كه  ،بخوانيم اما ميتوان يم ميخواه يم
 .لم خواندن هستيمبلكه در واقع درگير ع شود ينمديگر عمل ما خواندن محسوب  ،بدانيم دهد يم

معتقدند مطالعة ادبيات، طي چند دهة گذشته،  )Gavins & G. Steen 2003(گاوينز و استين 
، بر اساس كه دانند يمي مطالعات فرهنگي اعتالآنها توسعة ادبيات را . بوده است گرا نخبهكمتر 

ي، فيلم، رسانه، ي فرهنگ، از جمله موسيقها جنبهآن، ادبيات به مثابه عنصري فرهنگي به ساير 
، دانند يمي شناخت يشعرشناسبازنمود ادبيات را  نيدتريجدآنها . مطبوعات، مرتبط است

 كند يمي معرف ها انسانادبيات را نه تنها موضوعي براي خوشحالي و خرسندي  كهي ا حوزه
ي از جهان اطراف در نظر ساز مفهومي از ا گونهي از تجربة روزمره و بازنمودبلكه آن را 

  .كنند يم متن را ارائه ليتحل ي درشناخت يشعرشناسبه طور عملي فنونِ  نياستو  نزيگاو. رديگ يم
  
 ينظرمالحظات  .3

ي ها ليتحلمورد استفاده در  ميمفاهاصطالحات و  نيتر مهمي معرفبخش از مقاله، به  نيادر 
  .ميپرداز يمپژوهش حاضر 
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  علم شناخت 3.1
 )cognitive science(» علم شناخت«اصطالح  )C. L. Higgins( نزيگيهالنگت  ستوفريكر

در  1975اصطالح در سال  نيا). Darwin 2004(برد  كارنخستين بار به  1973را در سال 
 Abbaye de(دوريومون   در مركز فرهنگي ابي اژهيپو  )Chomsky(ي چامسك انيممناظره 

Royaumont(  در آن زمان به  كه گرفت يمي را فرا ا يپژوهشگرفته شد و حوزة  كاربه
يي ها حوزهبود،  كردهي مختلف را مجذوب ها حوزهي از پژوهشگرانگرفته و  شكلي تازگ

ي و شناس عصبي، فلسفه، شناس رواني، شناس زبان، انهيراي، علوم مصنوعمانند هوش 
همة  كهبود  نياي مختلف گرد هم آورد ها حوزهپژوهشگران را از  نياآنچه . يشناس انسان
ي بررسي مختلف منظرهاي را از واحد دةيپدي رفتار بشر توجه داشتند و ها هيما بنا به آنه
هرچند  ديگو يمبا صراحت  )D’Avis 1998( سيداو ).Oberlowder 2006:562( كردند يم

آن اتفاق نظر  شيدايپي در مورد سال ولچندان روشن نيست  ديجدعلم  نيايِ نظريِ مبان
سال بود  نيادر . كند يمي معرفيِ علم شناخت ريگ شكلزمان  اًقيدقرا  1956ي سال و. است
تي  .آي .در ام گريدي برخو  )A. Newell(و وئليني، چامسك ،)H. A. Simon( سايمن كه
)MIT= Massachusetts Institute of Technology(  اطالعات ةينظر وميسمپوز«در «
)Symposium on Information Theory( ي پژوهش براي را ديجد وةيش هم آمدند و گرد

 ميقدي تحول مسائل برادر تالش  وهيش نياجنبة نوآورانة . گرفتند شيپدربارة شناخت 
، تينهاو، در » كند يمذهن چگونه عمل « كهبود  نياذهن  تيماهمثالً پرسش دربارة ي بود، فلسف

سازندة علم  يها رشته. ي مطرح شدتجربي و ا رشته انيمپرسش به صورت  نيايي به پاسخگو
و فلسفة  )neurophysiology( يشناس ستيز، عصبـ  انهيراي، علم شناس زبانشناخت، از جمله 

  )D'Avis 1998: 37 cited in Kertesz 2004: 14( .شدندي معرف زينذهن، 
 

  يشناخت يشناس زبان 3.2
ي زبانيِ ارتباط تشناخبه ابعاد  كه شود يماطالق  ها هينظري از ا مجموعهي به شناخت يِشناس زبان

ي تالمو  لموريفي ازجمله شناسان زباندر آثارِ  كرديرو نيايِ ريگ شكل نةيزماگرچه . پردازند يم
 كتاببا انتشار  1987ي در سال علميِ الگو كيِ آن در قالب يريگ شكلي ولشده بود  جاديا

 Women, Fire and( كنند يمآنچه مقوالت دربارة ذهن افشا : خطرناكي زهايچزنان، آتش و 

Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind(  و انتشار  كافيلي سواز
از  )Foundations of Cognitive Grammar (Vol 1)( يشناختيِ دستورمبان كتابجلد نخست 
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ي الملل نيبانجمن « سيتأس كهي داد و بالفاصله پس از آن بود رو )Langacker( النگاكري سو
يِ رسمو مجلة  )International Cognitive Linguistics Association( »يشناخت يِشناس زبان
نسبت به  ديجدي كرديرووجود  )Cognitive Linguistics Journal( يشناخت يِشناس زبان

  )Tomasello 1999: 477-478. (كرد تيتثبمطالعة زبان را 

پردازش و انتقال اطالعات در نظر  ي،ساماندهي براي ابزارزبان را  يشناخت يِشناس زبان
 تياهمي از زبانيِ مقوالت تجربي و مفهوميِ مبان ليتحلي، شناخت يِشناس زباندر . رديگ يم
به  بلكهمستقل  شكلي زبان نه به صوري ها ساختاساس،  نيا ي برخوردار است؛ برا ژهيو

 راتيتأثي پردازش و رهاسازوكاي، بند مقولهو عام، اصول  يكليِ سازمانبندي بازنمودهامثابه 
  )Cuyckens 2007: 3 & Geeraerts( .شوند يمي در نظر گرفته طيمحي و تجرب

  
  يشناخت يشعرشناس 3.3

 ريتفسـ ي بـرا ي از مكاتب نقد ادبي است كـه،  كي )cognitive poetics( يشناخت يشعرشناس
اين مكتب با . دكن يمي، استفاده شناخت يشناس روانويژه  ي، از اصول علم شناخت،بهادبمتون 

فـرض  . گـره خـورده اسـت    )reader-based literary criticism(» اديـ بن خواننـده نقد ادبيِ «
است كه بافت نقش مهمي در ايجاد معني ايفا  نياي شناخت يِشعرشناسمتن در  ليِتحل نياديبن
 وميي مهم و قابل توجه در تحليل شناختي متون ادبي، استعارة مفهـ ابزارهايكي از . كند يم
)conceptual metaphor( كليد اصلي درك ارزش ادبي در داشتن نگرش روشـني از  . است

در  كـه ي شـناخت  يشعرشناسـ . ي اسـت دئولوژيـ وامتن و بافت، شرايط و كـاربرد و دانـش   
دارد ابزار دستيابي به اين نگـرش را در اختيـار مـا     شهيري شناخت يشناس زباني و شناس روان

  .گذارد يم
هدف تحليل شناختي ادبيات . ي روش جديد تفكر دربارة ادبيات استتشناخ يشعرشناس

 شـود  يمـ توضيح و توجيه ايـن مسـئله اسـت كـه چگونـه خواننـده بـه درك وقـايع نائـل          
)Stockwell 2002:1-11 .(  ــتين ــاوينز و اس ــدة گ ــه عقي ــا  )2003:1( ب ــات ب ــل ادبي ، تحلي

ذهن انسان با متون ادبي رابطه  رويكردشناختي، در واقع، پاسخ به اين سئوال است كه چگونه
نهفتـه  ) parabolic projection( مدار قصهپاسخ اين سئوال در مفهوم فرافكني . كند يمبرقرار 

ي بـر  مبننشئت گرفته است، ) 1996( ترنر» مدار قصهنظرية ذهن ادبي و «است؛ اين مفهوم از 
و چگونـه فرافكنـي    دكن يمي در ساخت معني در دنياي واقعي عمل مدار قصهاينكه چگونه 

در واقـع،  . كنـد  يمـ يي از طريـق بينامتنيـت در چـارچوب ادبـي عمـل      گو ليتمثيا  مدار قصه
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ي ابزار بنيادي و شناختي تفكر است كه به طور ناخودآگاه براي ساخت معني واقعي مدار قصه
ختي ي در توانايي شـنا مدار قصهسازوكار اصلي . شود يمو در روند تفسير ادبي به كار گرفته 

 ي ديگـر فـرافكن گـردد   ها داستانقرار دارد تا داستان تصويرسازي شود و دوباره در  ها انسان
)Gavins & Steen 2003: 115-117 .(بر اساس نظرية ترنر به نقل از گاوينز و استين )117( ،

ي ها تيفعالكه چگونه مفهوم داستان و روايت در واقع براي  دهد يمنشان  مدار قصهفرافكني 
، بالفاصـله  شـود  يمـ مثالً وقتـي سـنگي بـه سـوي مـا پرتـاب       . اند يضروري روزمرة ما ذهن

بـا پرتـاب سـنگ     زمـان  هـم ، زيـرا  ميينما يمو از خود محافظت  ميده يمنشان  العمل عكس
در واقع شروع توالي خُرد داستان . كه سنگ ممكن است به ما برخورد كند ميكن يمي نيب شيپ

داسـتانْ،  . تصويرسـازي كنـيم   ميتوان يمنتيجه، بقية داستان را  ، درميده يممكاني را تشخيص 
فضاي . شود يمدانش و تفكر ساخته  ها تجربهي است كه، بر اساس آن، ا هياولتوانايي شناختي 

، زيرا داستاني موجب درك داستاني ديگر ابدي يمذهني داستان با مفهوم فرافكني روايي بسط 
ي ديگر را اصطالحاً داستاني به داستانفرافكني . شود يمو حتي موجب خلق داستان جديدي 

داسـتانِ   چـاپگر كاغـذ را خـورد،    مييگو يممثالً وقتي . نامند يميي گو ليتمثي يا مدار قصه
ي عملـ ي مكاني و فيزيكـي اسـت و داسـتانِ مبـدأ     داديرومچاله شدن كاغذ است كه  مقصد

ايـن داسـتان را    توان يمه راحتي ب. كنشگر كاغذ را خورده است. فيزيكي با يك كنشگر است
عمل خوردن به فرايند چاپ، غذا . كه فرافكني از حوزة مبدأ به حوزة مقصد است درك كرد
  .به كاغذ و كنشگر هم به دستگاه چاپگر فرافكني شده است

: ذهـن انسـان ضـرورتاً ادبـي اسـت      شود يممعتقد است با دو روش ثابت ) Ibid: 4-5( ترنر
اسـت؛ و دوم، فرافكنـي يـك     شهياندكه ابزار اساسي ) داستان( ايينخست، تصويرسازي رو

ي سـاده و  هـا  داسـتان درونـداد ذهـن از   . ي ذهن اسـت اساسداستان به داستان ديگر كه ابزار 
ي هـا  داسـتان روزمره در واقع جريان روايي و ناخودآگاه رويدادها است كه اصـطالحاً خُـرد   

يندهاي ادبي سـنگ بنـاي دانـش بشـر را تشـكيل      از اين رو، اين فرا. شود يممكاني خوانده 
و ) objects( ، اشـياء )actors(ي اصـلي آن عبـارت اسـت از كنشـگرها     هـا  سازهكه  دهند يم

و از رهگذر تجربـة   اند ييابتدابسيار  ها داستانبه لحاظ شناختي، اين خُرد ). event( رويدادها
ظرف يا حركت پاكت پالستيكي با ؛ مثالً ريختن مايعي در نديآ يمروزمره از محيط به دست 

بر اين اسـاس، نگـرش شـناختي بـه ادبيـات يعنـي انسـان نخسـت چنـين خُـرد           . وزش باد
بـه   تواند يم، سپس ابدي يمو از آنها شناخت  كند يميي را در زندگي روزمره تجربه ها داستان

دهد كه  مر نشان مياين ا. و انتزاعي بپردازد تر بزرگي ها داستانفرافكني و تلفيق آنها در قالب 
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 مثالً رويداد فيزيكي، عادي و سادة حركت كـردن از . است مدار قصهاساساً ذهن بشر ادبي و 
اما اين تجربة روزمره به نوبة خود به . اي روزمره است تجربهيك مكان به مكان ديگر به مثابه 

آن را در  ،ريمسـ حركـت در  ي طرحـوارة  برمبنا، يعني وقتي، شود يمروايت ديگري فرافكني 
ي مانند تجربة وجود بشر در اين دنيا و حركت به سوي دنياي ديگر بـه كـار   ا دهيچيپروايت 

 سـفر و مـرگ  بـه روايـت پيچيـدة مفهـوم      حركت كردن، در واقع، روايت سادة ميريگ يم
در مثـالي ديگـر، تجربـة    . شـود  يمخلق  مسافر آخرتو عبارت استعاري  گردد يمفرافكني 

همـان اتـاق باشـد امكـان آن را فـراهم       توانـد  يمـ حجمي محصور كه روزمرة درك بدن در 
فرافكني كنيم و معني اصطالح  حوصلهتا اين تجربه را به حوزة انتزاعي مفهوم واژة  آورد يم

بر اين اساس، بدن ما مانند ظرفي است كه حوصـله از آن  . را درك كنيم سر رفت ام حوصله
يي در قالب ها داستاننيز از فرافكني و تلفيق خُرد  تو فكر رفتنعبارت استعاريِ . رود يمسر 

 تـوان  يمكه  ميدان يم، يعني فكر را داراي حجمي دهد يمو انتزاعي روي  تر بزرگي ها داستان
  .شد ور غوطهدر آن 

 

  مدار قصهذهن ادبي و  3.4
 و منحصر بـه  ي غيرضروري و پيرامونيها تيفعالدر نگرش سنتي به ادبيات، تفكر ادبي جزء 
 )figurative( از اين رو، زبـان اسـتعاري  . شود يمافراد متخصص مانند شاعران و ادبا تعريف 

كـه در گفتـار عـادي و روزمـره بـه كـار        شـود  يمنيز ابزار به تصوير كشيدن شعر محسوب 
نسـبت بـه    كيكالساين عقيده كه زبان استعاري خاص و غير معمول است نگرش . رود ينم

درك  ايـ آ كـه سؤال مطرح بـوده   نيانگرش همواره  نياو در قالب  دهد استعاره را نشان مي
 از درك زبان عادي است؟ آيا درك زبان استعاري رويـداد  تر سختزبان استعاري و مجازي 

ي تجربي معتقد ها پژوهشي ها افتهبراساس ي) 80 :1994( ي است؟ گيبسا ژهيويِ شناخت روان
چگونه افـراد از   نكهيا() poetic structure of mind( است ساختار ادبي يا شعرشناختي ذهن

بر اساس . كند يمدرك زبان مجازي را تسهيل ) شندياند يمطريق استعاره، مجاز، كنايه و غيره 
زبان، اين نتايج حاصل شد كه زمان درك زبـان مجـازي بيشـتر از     شناسان رواني ها شيآزما

اول اينكـه  : دربارة زبان مجازي رد شدزبان عادي نيست؛ در نتيجه، به دو دليل، ديدگاه سنتي 
ة ابعـاد  دهنـد  نشـان ساختار ادبي يا شعرشناختي ذهن حاكي از اين است كـه زبـان مجـازي    

از زبان عادي نيست؛ زيرا هـر دو   تر مشكلزيربنايي تفكر روزمره است و درك زبان مجازي 
دوم، . شـوند  يمـ ي فكري نظام مفهومي حاصل ها طرحوارهاز ) خودكار و مجازي( گونة زبان
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اطالعات كاربردشناختي كه . راحتي قابل درك است به زبان مجازي در بافت گفتگويي واقعي
نشـان   كه كند يم، چارچوبي را براي درك زبان ارائه  كند يمي معرفي اجتماعي را ها تيموقع

  )Gibbs 1994: 84-85( .ابندي يمدرك  تيقابلشان چگونه  مجازي كاربردالفاظ در  دهد يم
ي هـزار و يـك   ها داستانكه با مثالي از  )4 :1996( ترنر مدار قصهدر نظرية ذهن ادبي و 

وي . شـود  يمـ ذهـن بررسـي    مدار قصه، ساختار شعرشناسي و شود يمشروع  شب شهرزاد
، وزير سـعي داشـت، از    (narrative imagining)معتقد است، در قالب تصويرسازي روايي

در ايـن  . رش را آگاه كند تا، قبل از هر عملي، تفكر نمايددخت ،»دهقان و خر«طريق داستان 
داستان، وزير به جاي آنكه به طور مستقيم به دختـرش بگويـد كـه او در راحتـي و نعمـت      

ي بـرا اندازد،  و دليلي ندارد به خاطر مشكالت دختران ديگر خود را به خطر كند يمزندگي 
ريق داستان درك كند كـه خـرِ دهقـان    دخترش، شهرزاد، تصويرسازي روايي كرد تا او از ط

تصويرسازي روايـي داسـتانْ ابـزار    . نيز، به خاطر گاو، موقعيت راحت خود را از دست داد
ي ريـ گ شـكل ايـن توانـايي بـراي    . ي ما به آن وابسته اسـت ها استداللاساسي تفكر است و 

واقـع، در   ي شهرزاد، درها داستانترنر معتقد است . ضروري است ها انسانشناخت روزمرة 
كه در آنها موارد زير گنجانـده   كند يمي معرفي را مدار قصه، الگوهاي ذهني تر كوچكابعاد 

ي، توضيح، رويدادها و اشـياء، كنشـگرها، داسـتان،    زير برنامهي، ارزيابي، نيب شيپ: شده است
ي تصويرسـازي، ادغـام   هـا  حـوزه ي تصـوري، ادغـام در   ها طرحوارهفرافكني، مجاز، نماد، 

  )Ibid: 9. (ي و زبانمفهوم
. كننـد  يمـ به طور روزمره واقعيات زندگي را تصويرسـازي و معـاني را ايجـاد     ها انسان

ي نيـز شـامل ايـن    مـدار  قصهو  اند يجهان، سازند يمفرايندهاي اولية ذهن، كه اين معاني را 
  .است ها يجهان

  
  يمدار قصهيي، فرافكني و سرا داستان 3.5

ي در زنـدگي روزمـره چنـدان    مدار قصهيي، فرافكني و سرا ستاندايي مثل ها تيقابلمشاهدة 
در تجربـة زنـدگي    هـا  ييتوانـا ساده نيست اما نكتة قابل توجه اين است كه همواره از ايـن  

و آنهـا را بـه    سـازد  يمـ يي را هـا  داستانو ذهن انسان پيوسته خرد  شود يمروزمره استفاده 
  .ميپردازي مي است كه در ادامه به آن موضوع نيا؛ كند يمي ديگر فرافكني ها داستان

ي اوليـه در  هـا  داسـتان . ي ذهني، ريشه در تفكر داردها تيفعالاين سه قابليت، به عنوان 
، »وزش باد بر ابرها در آسمان« ي مكاني و رويدادها هستند، مانندها داستانخُرد  واقع همان
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» كنـد  يمماهي در آب شنا «، »زدير يممادر شير داخل ليوان «، »كند يم كودك سنگي پرتاب«
ي شخصي ما نيز از اين خُـرد  ها تجربهو  سازند يمرا  نفمااطرادنياي  ها داستاناين خُرد ... و

اين . ميا توجه يب ها داستاناما همواره نسبت به وجود اين  شود يمي مكاني حاصل ها داستان
امـا   شوند يمو تكرار  دهند يمي مكاني بارها و بارها در زندگي روزمره روي ها داستانخُرد 

  .كند ينمكسي اين رويدادها را داستان تلقي 
بـه لحـاظ   . ي مكاني، اگرچه از ابداعات ذهن بشرند، اختياري نيستندها نداستااين خُرد 

ي و نيز ضروريات تجربة هر انسـان، ظرفيتـي از توليـد داسـتان در     شناخت ستيزضروريات 
ودكي مفهوم حجم، مايع، ريختن، مسير يا حركت ممكن نيست كه ك. شود يمكودكان ايجاد 

در «يـا  » در ظرفـي جـاري شـد   «يـا  » مايعي ريخته شـد «در مسير را در خُرد داستان مكاني 
  .نكند درك» كرد مسيري حركت

. گردند يم كيتفك گريدي دادهايرو، اشياء از اشياء ديگر و رويدادها از ها داستاندر خرد 
عمـد انجـام    موجودي عملي را به. صندلي نشسته است شخصي را در نظر بگيريم كه روي

عمـل  . رديگ يم شكلرويداد اوليه مانند عمل نشستن بر شيئي مانند صندلي  ك، و يدهد يم
ي مقولة شخص و ساير اشـياء  ها وابستهبعضي از اشياء . اند داستاننشستن و صندلي عناصر 

با  صندلي به عنوان متعلقات  تشخيص دهيم كه شخص ميتوان يم. اند يصندلتعلقات مقولة 
زيـرا بـه    ميكن يمما تجربيات خود را به اين روش درك . كند يممقولة نشستن چگونه عمل 

ي مكاني با ها داستانرويدادها و اشياء را جدا كنيم و آنها را در خُرد  كه ميريگ يمتدريج ياد 
اينكـه خـرد   . يمي انساني به روشي كه براي ما اطالع رسـان باشـند تركيـب كنـ    ها شاخص
بحثـي   سازند يمي را تر دهيچيپو  تر بزرگي ها داستانو  شوند يمچگونه فرافكني  ها داستان

  .است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد
  

  ها داستانفرافكني و بسط فيزيكي خُرد  3.6
  :ابندي يمو بسط  شوند يمبه دو طريق فرافكني  ها داستانخُرد 
  .را بسط داد ها داستان توان يمي معنايي ها هحوزبا استفاده از ) 1
ي تصوري براي ساختن مفاهيم انتزاعـي از طريـق اسـتعاره    ها طرحوارهبا استفاده از ) 2

  .را فرافكني نمود ها داستانخرد  توان يم
 ها داستانشدن خرد  تر بزرگشود و  فرافكني مي خانم زعفراندر زير، قسمتي از داستان 

  :دهد يمرا نشان 



  شناختي تحليل متون داستاني كودك با رويكرد شعرشناسي   14

  1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، ، شناخت زبان

قفس توي بـالكن در  . كرد يماو در يك قفس زندگي . نم زعفران قناري زرد كوچكي بودخا
چند روزي بود كه خانم زعفران با يك خانم چلچله دوسـت شـده   . ي آويزان بودا خانهجلو 
. زد يمـ و با قناري حـرف   نشست يمي بالكن ها نردهروي  آمد يمخانم چلچله هر روز . بود

و خـانم زعفـران بيچـاره فقـط غصـه       كرد يمو ديده بود تعريف چلچله از جاهايي كه رفته 
  )32: 1387 شيخي( .كرد يمو گوش  خورد يم

ي معنايي و عناصر واژگاني به هم مرتبط ها حوزهدر اين قسمت از داستان، نويسنده از 
حوزة معنايي پرنده با عناصر واژگاني قناري، چلچله، قفس  كاربرديعني . استفاده كرده است

  .است كرده سريمي داستان را كيزيفبسط ) پرهاي قناري( گ زردو رن
  ي معناييها حوزه 3.6.1

يي است كه اشـتراك معنـايي دارنـد؛    ها واژهي از ا مجموعه) semantic field( حوزة معنايي
يـا حـوزة معنـايي گوشـتخواران     ... مثالً حوزة معنايي پستانداران شامل سگ، گربه، گـاو و  

  ...شامل سگ، ببر و 
مترادف هم نيستند بلكه همة آنها براي اشـاره بـه پديـدة كلـي      ها واژهدر حوزة معنايي، 

، بخشي از معني واژه بـه ارتبـاط آن   »نظرية حوزة معنايي«بر اساس . روند يممشابهي به كار 
ي هـا  حـوزه انـواع مختلفـي از   . ي ديگر در همان حوزة مفهومي مرتبط اسـت ها واژهواژه با 

نظريـة   )E. Kittay( اوا كيتي 1980در دهة . ي متفاوت وجود داردها فرهنگمعنايي بسته به 
پديد آمد كه عناصر واژگاني در  شهيانداين رويكرد بر اساس اين . حوزة معنايي را بسط داد

ي دارند و استعاره از رهگـذر  خاصحوزة معنايي با عناصر ديگر در همان حوزه روابط  كي
ي ديگر ها حوزهحوزه توسط الگوبرداري بر اساس روابط  ي درون يكها ارتباطسازماندهي 

  .كند يمعمل 
  :يي است كه بايد داراي شرايط زير باشدها واژهي از ا مجموعهحوزة معنايي 

  .بايد از يك مقولة واژگاني يكسان باشند ها واژه ـ

 .مشترك باشند ها يژگيوي برخبايد در  ها واژهمعاني  ـ

 )Löbner 2002 :94( .كنند به هم مرتبط ميها را  روابط معنايي واژه ـ

نمونـة زيـر   . كند يمي را ايجاد تر بزرگي ها داستاني از عناصر واژگاني خُرد ا مجموعه
  :دهد يماين فرايند را نشان 

صبح تا شب داخل باغچة ننه كوكـب   ها مرغ. او چند مرغ و خروس داشت و يك گربه... 
  )10: 1387شيخي (....  گذاشتند يمو تخم  ندرفت يمو بعد به النه  دنديچ يبرمدانه 
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هر يك از ايـن  . دهند يمي مرغ، دانه، النه و تخم حوزة معنايي خاصي را تشكيل ها واژه
كنار هم قرار . شوند يمعناصر واژگاني جزئي از يك طرحواره و يك خُرد داستان محسوب 

ي سـاده  هـا  داسـتان  شـدن خُـرد   تـر  بزرگمنجر به  حوزه همي واژگاني واحدهاگرفتن اين 
از رهگـذر  . ديـ آ يمـ پديـد  ) مزرعة ننه كوكبمانند ( تر بزرگو، در نهايت، داستان  شود يم

  .كند يماست كه كليت داستان انسجام پيدا  حوزه همي ها واژهوجود اين 
  ي تصوريها طرحواره 3.6.2

ي ها رحوارهطي الگوها افتنسامان ي وةيشبا  ها داستاناشياء، رويدادها و  صيتشخي چگونگ
 به پيـروي از بـروگمن   )M. Johnson( و جانسون) L.Talmy( تالمي. تصوري مرتبط است

)C. Brugman( سوئيتسـر ، )E. Sweetser (     ي هـا  طرحـواره ليكـاف و النگـاكر و ترنـر بـه
يي الگوهـا ي تصـوري  هـا  طرحـواره . ي آنها پرداخته اندزباني بازنمودهاتصوري  بر اساس 

حركت در مسير، توازن . شوند يمـ حركتي ما تكرار  ي حسيها تجربهم كه درتما اند يانتزاع
  .اند يتصوري ها طرحوارهو تقارن نمونة بارزي از 

كـه بـه طـور     دانـد  يمـ ي ا يذهني تصوري را الگوهاي ها طرحواره) 2 :1987( جانسون
ايـن  . ي مختلـف را درك كـرد  هـا  تجربـه تـا از طريـق آنهـا بتـوان      شوند يممرتب ساخته 

  .دهند يمرابطة حوزة مبدأ و مقصد را در درك استعاره نشان  ها وارهطرح
شناختي مطرح  يشناس يمعنكه بر طبق آنچه  اند يانتزاعيي ها ساختي تصوري ها طرحواره

و امكان ارتباط ميـان تجربيـات مـا را از جهـان      كنند يمدرك معني استعاري را ميسر  سازد يم
  )1383 عابدي مقدم( .آورند يمي نظير زبان فراهم رت دهيچيپي شناختي ها حوزهخارج با 

ي تحليـل  ها هيالي تصوري در ها طرحواره سدينو يمبه نقل از جانسون ) 1388( افراشي
ي و تصوير يا تصورهاي ذهني ا گزارهكه در حد فاصل ساختار انتزاعي  اند يبررس زبان قابل

  :بخشد يماهيم انسجام ي تصوري به دو صورت به مفها طرحواره. مشخص قرار دارند
 ، مـثالً سـازند  يمحركتي را در ساختاري يكپارچه و يكدست وارد  ـ  تجربيات حسي) 1

تا الگوي شناختي كل به جـزء را در   شود يمتجربة ما از بدن در قالب كليت و اجزا موجب 
  .سازماندهي به مفاهيم ديگر، مانند درخت و اجزاي آن، به كار ببنديم

از گسترة تجربيات فيزيكي به  ها استعارهي ريگ شكلوري در فرايند ي تصها طرحواره) 2
  .شوند يمي انتزاعي فرافكن ها حوزه

ـا  طرحـواره ي حركتي، قـدرتي و حجمـي،   ها طرحوارهافراشي، در ادامه، به غير از  تصـوري   يه
  :كند يم ي كمتر به آنها اشاره شده است به شرح زير معرفيشناس يمعنديگري را كه تاكنون در ادبيات 
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خالي، طرحوارة تكرار، طرحـوارة سـطح، طرحـوارة     ـ طرحوارة چرخشي، طرحوارة پر
نزديكي،  ـ ، طرحوارة جذب، طرحوارة ارتباط، طرحوارة دوريالعمل عكستعادل، طرحوارة 

  .طرحوارة ادغام، طرحوارة همسازي، طرحوارة برخورد، طرحوارة جزء به كل
با اسـتفاده از مفهـوم طرحـواره،    . ان اطرافمان هستندابزار مؤثري در درك جه ها طرحواره

قادرنـد، بـه كمـك     ها انسان. براي درك اكثر رويدادهاي روزمره نيازي به تالش فكري نيست
  .ديد را بدون تالش فكري درك كنند، مفاهيم جها طرحواره

 The Body in the( بدن در ذهنبا نام ) 1987( جانسون ازكتاب) 178 :2006( ايوانز و گرين

Mind( جسـم مـدار   تجربـة  كه كنند يمنقل  نيچن )embodied (  ي هـا  طرحـواره  جـاد ياانسـان
ي مـا  ادراكي و حسي از تجربة تصوري ها طرحواره. سازد يم ممكني را مفهومي در نظام تصور

كـه   چنان نديافزا يم آن دو در ادامه. نديآ يم ديپدجهان خارج  طيمحدر  حركتتعامل و  جةينتدر 
ي شيدايپي تيماهي تصوري ها طرحوارهرشد، نشان داده است،  شناس روان ،)J. Mandler( رماندل

بـدن مـا و    عملكـرد تجربه محصـول   نيا كه، از آنجا گريد انيبدارند؛ به ) emergent) (ينيتكو (
. ديـ آ يمي به دست كودكي در آغاز شناخت رواني و جسمبا رشد  ونديپاست، در  طيمحتعامل با 

بـر اسـاس   . نيسـتند  هـا  انسـان ي تصوري جزئـي از دانـش فطـري    ها طرحوارهديگر، به عبارت 
تا موقعيت خود را در دنيـاي   رنديگ يمي، در مراحل اولية رشد، كودكان ياد شناخت روانتحقيقات 

فيزيكي شناسايي كنند و خود را با محيط تطبيق دهند، مثالً كودكان حركت اشيا را با چشم دنبال 
زمـاني كـه تجربـة    . برنـد  يمجلو  گاهانه دست خود را جهت گرفتن آن شيء به، سپس آكنند يم

 ، اصطالح تصـور رديگ يمبر مبناي تجربة جهان اطراف شكل ) imagistic experience ( تصوري
)image(    ارزش  و هـم  تـراز  هـم ي شناسـ  رواندر طرحوارة تصوري با كاربرد ايـن اصـطالح در
بدين معني كه . نيز در طرحوارة تصوري بسيار مهم است )schema( اصطالح طرحواره. شود يم

. انـد  يانتزاعـ ي ميمفـاه ي تصوري مفاهيمي پر يا تصويرهايي با جزئيات نيستند بلكه هاطرحواره 
مـثالً  . شـوند  يمـ سـاخته   مـدار  جسـم  يهـا  تجربهالگوهايي هستند كه از تكرار  ها طرحوارهاين 
  .ي دارندا طرحوارها فنجان بيشتر معني يي مثل شيء يا ظرف نسبت به مداد يها واژه

كـه   دهد يمبه نقل از جانسون سه طرحوارة اصلي را توضيح ) 379 ـ 374: 1383( صفوي
  :از اند عبارت ها طرحوارهاين . بر اساس آنها انجام خواهد شد ها دادهتحليل 
غـار،   ي كه انسان، از تجربة قرار گرفتن در اتـاق، تخـت،  ا طرحواره ـ طرحوارة حجمي) 1

و، در نتيجـه،   رديـ گ يمـ ي داراي حجم، بدن خود را نوعي ظرف در نظر ها مكانخانه و ديگر 
  :مانند. آورد يمي از احجام فيزيكي در ذهن خود پديد ا يانتزاعي ها طرحواره
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  .)وارد آن شد توان يمفكر داراي حجمي است كه (رفته تو فكر 
ي در اختيار انسان قرار ا تجربهشياء حركت انسان و حركت ساير ا ـ طرحوارة حركتي) 2

و براي آنچه قادر  ديآ يمي از اين حركت در ذهن پديد ا يانتزاعدر نتيجه، طرحوارة . دهد يم
  :مانند. شود يمبه حركت نيست اين ويژگي در نظر گرفته 
  .)موفقيت مسيري دارد كه بايد در آن حركت كرد( براي رسيدن به موفقيت بايد تالش كرد

يي را از هـا  تجربهانسان در برابر نيروي مقاومت و سد ناشي از آن  ـ  وارة قدرتيطرح) 3
ي انتزاعـي از ايـن برخـورد    هـا  طرحـواره در نتيجـه،  . آورد يممحيط اطراف خود به دست 

  :مانند. شود يمفيزيكي در ذهن ايجاد 
ر زنـدگي  امتحان سدي است كه در براب( را تغيير بده ات يزندگاين امتحان ممكنه مسير 

  .)رديگ يمقرار 
  ي تصوريها طرحوارهفرافكني  3.6.2.1

. رديگ يمصورت  ييگو ليتمثي يا مدار قصهي تصوري از طريق ها طرحوارهفرافكني 
يعني فرافكني . شوند يمبه كمك استعاره، به طور ناخودآگاه و خودكار، فرافكن  ها طرحواره

  .رديگ يمي واقعي به مفاهيم انتزاعي صورت ها تجربهاز 
ي تصوري بخشي از ساختار كلي الگوهاي تكرارپذيرند كه تجربة جسمي ما ها طرحواره
. پويا، ناخودآگاه و خودكار هستند ها طرحوارهاين . كنند يمفرافكني  مانيها تجربهرا در ساير 

ي تصوري الگوبرداري ساده از يك تصوير به تصوير ديگر نيست بلكه ها طرحوارهفرافكني 
  )Turner1996: 17( .اختاري پويا استفرافكني س

كـه بـه طـور     انـد )knowledge structures( ي تصوري ساختارهاي دانـش ها طرحواره
) pre-conceptual( مفهومي و پيش )embodied experience( مدارانه جسممستقيم از تجربة 

جربة جسمي ، زيرا از سطح تدارند يمعناين ساختارها در سطح مفهومي كامال . اند آمدهپديد 
  )Evans & Green2006: 178( .اند گرفتهنشئت 
  استعاره 3.6.2.2

از اسـتعاره بهـره    زيـ ن كـالم در  شـند ياند يمچون استعاري  ها انسانبر اساس رويكردشناختي، 
ي ادبـي را بـه دو روش توضـيح    ها استعارهي به طور سنتي درك شناخت شناسان زبان. نديجو يم
ي مفهومي ساخته ها استعارهي ادبي از گسترش يا تفسير ها تعارهاسنخست بسياري از . دهند يم
ي ذهني يا تصورات ذهنـي  ها طرحواره قيطري ادبي خاص از ها استعارهدوم، درك . شوند يم
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: انـد  كـرده ي دربارة استعاره سه نظريه ارائه شناخت شناسان زباناما به طور كلي، . شود يمحاصل 
جسم مدارانـة   ـ يشناخت عصب تلفيق مفهومي، و نظريةام يا نظرية استعارة مفهومي، نظرية ادغ

ي قصد دارند ارتباط عميق شناخت شناسان زباندر واقع، با اين سه نظريه دربارة استعاره، . استعاره
  )Tendahl & Gibbs 2008( .مغز، ذهن و زبان را تبيين كنند

يزة خَلق و استفاده از به انگ  شود يمسئوال اساسي كه در نظرية شناختي استعاره مطرح 
و در مكالمات،  كنند يمرا خلق  ها استعارهدر واقع، به چه دليل افراد . استعاره مربوط است

پاسخ ) 2008( تندال و گيبس. كنند يماز آنها استفاده  ها نشانهنوشتار و حتي در ساختار 
ي كه استفاده از زبان زمان. دانند يمسنتي به اين سئوال را بيان افكار از طريق زبان استعاري 

اما پاسخ . تا افكار خود را بيان كنند كند يمادبي مشكل باشد، زبان استعاري به افراد كمك 
استفاده از  ليدلدر واقع، يافتن . ي به اين سئوال به گونة ديگري استشناخت شناسان زبان

ل و گيبس تندا. ي استشناخت يشناس زباني خاصي از زبانْ يكي از اهداف اصلي ها صورت
استعاره در زندگي روزمره جاري است و  سندينو يم) 1980(به نقل از ليكاف و جانسون 
ما است و، در ادامه،  شةيانداستعاره  گاهيجابلكه  شود ينمتنها در زبان از آن استفاده 

بنابر . ستيناست و تنها مخصوص زبان  كنشو  شهيانداستعاره اساساً موضوع  نديافزا يم
. رديگ يماره نوعي الگوبرداري ذهني است كه زبان استعاري و ادبي از آن نشئت اين، استع

ي ذهني يا، به عبارت ديگر، در ها طرحوارهدر نتيجه، انگيزة كاربرد زبان استعاري در 
  .حركتي قرار دارد ـ ي عصبيسازوكارهاالگوهاي تجربي 
كه مهارت كودكـان در  ، سئوال قابل طرح اين است كودكيِ زباني و شناختدربارة رشد 

تفكر انتزاعي و مجازي چگونه است؟ آيا تفكر مجازي در كودكان مهارت خاصي محسوب 
ي اللفظـ  يِ تحـت معـان ي فراتـر از  معانكه با  كنند يمجمالتي را توليد  ؟ كودكان غالباًشود يم

ر انتقال اين سخنگويان نوپا د. نامد يمي قطارخود را مار ا ماهه 18مثالً كودك . دارد سروكار
اين جمالت، كه به طور طبيعـي و  . كلمات از يك حوزه به حوزة ديگر هيچ ترديدي ندارند

كـه كودكـان قادرنـد     كنـد  يمـ ، ايـن احتمـال را پيشـنهاد    شـود  يمـ ي توليد زير برنامهبدون 
ي محسـوب  اسـتعار  تفكـر ي از رد كـه ي متفاوت را درك كننـد  ها حوزهي بين ها مشابهت

ــ ــود يم ــاربرد. ش ــه    درك و ك ــاز و كناي ــاز، ايج ــتعاره، مج ــونگاس ــن  چگ ــعة ذه ي توس
در بين مطالعات تجربـي دربـارة اسـتفاده و    . دهد يمنشان  كودكانرا در ) شعرشناختي(ادبي

ايـن مسـئله، كـه آيـا     . ي، تأكيد زياد بر استعاره استاستعاردرك كودكان از زبان مجازي و 
يي را پيرامـون  هـا  دگاهيـ دتوليد كننـد،  زبان استعاري را درك و  توانند يمي راستكودكان به 
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ي كودكان، به عنوان اسـتعاره، و توانـايي   گفتارها پارهماهيت و تعريف استعاره، معيار تعيين 
ها از مطالعاتي نشئت گرفته كـه   اين موضوع. پديد آورده است ميمفاهي كودكان از بند طبقه

  )Gibbs, 1994: 399-403(. پردازند يمبه توانش استعاري كودكان 
تحقيقات نشان داده است كه . درك استعاري كودكان به دانش مفهومي آنها بستگي دارد

يِ اطالعات را از حوزة مبـدأ بـه حـوزة مقصـد     فرافكن توانند يمكودكان همانند بزرگساالن 
به طور اسـتعاري الگـوبرداري كننـد و بـر طبـق شـرايطي        كودكان قادرند. صورت بخشند

تفكر استعاري . اند ياستعارآنها داراي توانايي تفكر  نيارك كنند، بنابر استعاره را د توانند يم
. رديـ گ يمـ ي جسمي كودكان نشئت ها تجربهبلكه از  شود ينمويژگي فطري ذهن محسوب 

ي تصـوري در  هـا  طرحـواره بـه فرافكنـي    هـا  اسـتعاره در عين حال، توانايي توليـد و درك  
بـراي درك اسـتعاره دانـش     كـودك  سـت ينالزم . ي دانـش انتزاعـي بسـتگي دارد   ها حوزه

ي مقصد ها حوزهي مبدأ و مقصد داشته باشد، زيرا بسياري از ها حوزهاز  غيراستعاري كاملي
  )Ibid: 412-416( .شوند يمبا استعاره ساخته 

ي مختلـف ادبيـات كودكـان در    هـا  گونـه از اين رو، طرح مفاهيم انتزاعي و مجازي در 
يي و غيـره  گـو  قصهي اول دبستان در قالب شعر، داستان، ها سالي پيش از دبستان و ها سال

با شواهد  توان يمي را شناخت يشناس زباني ها افتهبر اساس اين ضرورت، ي. ابدي يمضرورت 
متـوني كـه    نيتـر  مهمزد و نتيجه گرفت كه شايد  محكي كودك آموز زبانرشد شناختي و 

  .ات كودك باشدبايد در چارچوب شعرشناسي شناختي تحليل شوند ادبي
  

  نتايج پژوهش .4
  روش پژوهش 4.1

ي متون ادبيات كودك در قلمروِ مكاني ايران انجام شده و شناخت لِيتحلاين پژوهش با هدف 
ي وزارت فرهنـگ و  سـو ي برگزيدة سال از ها كتابكه جزء  رديگ يمي را فرا ا يفيلأتمتون 

 1»ج«و » ب«ي گـروه سـني   بـرا ارشاد اسالمي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
  .اند انتخاب شده

ي هر جمله استخراج و اسـتعارة  ها طرحوارهابتدا دو داستان برگزيده انتخاب شد، سپس 
آنگــاه عناصــر واژگــاني و . مبتنــي بـر آن تحليــل شــد ) conceptual metaphor( مفهـومي 

  .مشخص گرديد حوزه همواحدهاي 
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تعداد  ،)جمله 954( ي كوتاه منتخبها ستانداي صورت گرفته از كل ها ليتحلبر اساس 
نسبت به  ها طرحوارهتعداد  دهد يمهمان طور كه آمار نشان . طرحواره شناسايي شد 92

اين نكته عدم استفادة متناسب نويسندگان كتب كودك . تعداد كل جمالت بسيار كمتر است
  .دهد يمرا از اين ساختارهاي مفهومي نشان 

 هـا  داسـتان ر اين تحليل شناسايي شد به طوري كـه در تمـام   واحدهاي هم حوزه نيز د
 نينخستپژوهش حاضر  كهاست ، از آنجا  ذكر شايان. مشاهده شده بود حوزه همواحدهاي 

 ليـ تحليِ چـارچوبِ  معرفـ ي به رانيايِ شناخت زباني ها پژوهش ةدر گستر كهي است ا مقاله
يِ فـ يكمرحلـه، ابعـاد    نيـ ا، در ردازدپ يم كودك اتيادبر دآن  كاربردي و شناخت يِشعرشناس

نگارندگان، به .  ي برخوردار بوده استشتريب تياهمي از آماري ها يبررسپژوهش نسبت به 
و  رنـد يگ ينمـ در نظـر   يكمـ وجه پـژوهش را از نـوع    چيهبه  ،ها دادهيِ آمار ةلحاظ گستر

  .دانند يمي بند طبقهي قابل فيكي ها پژوهش ةپژوهش حاضر را در زمر
ي حركتي، قـدرتي  ها طرحوارهيي از جمالت تحليل شده بر اساس ها نمونهابتدا  ،يردر ز

  :گردد يمارائه  حوزه همي واحدهاو حجمي، سپس 
  

  طرحوارة حركتي 4.2
  .]بو داراي حركت است[ حركتي ةطرحوار .اطراف را بو كشيد
  .]كند يمآب حركت [ حركتي ةطرحوار. روباه به راه افتاد ةآب از لب و لوچ

  .]سايه داراي حركت است[ طرحوارة حركتي. جلوي سوراخ افتاده اش هيسا
  .]نفس داراي حركت است[ طرحوارة حركتي. نفس بكشد توانست ينم

نگـاه  [ طرحـوارة حركتـي  . پلنگي را ديد كه روي صخره زانو زده و به او خيره شده بـود 
  .]مسيري است كه نقطة پاياني دارد

كـه   ديـ آ يمـ پشت سر او مسـيري بـه وجـود    [ رحوارة حركتيط .به دنبال او به راه افتاد
  .]در آن حركت كرد توان يم

  .]كند يمنگاه حركت [ طرحوارة حركتي .به پلنگ چشم دوخت
نقشـه  [ طرحـوارة حركتـي  . را پيـاده كنـد   اش نقشـه احساس كرد فرصت خوبي است تا 

  .]پاياني دارد ةمسيري است كه نقط
  .]صدا داراي حركت است[ كتيطرحوارة حر .صدايش در كوه پيچيد
  .]فكر مسيري است كه نقطه پاياني دارد[ طرحوارة حركتي. فكري به خاطرش رسيد
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  طرحوارة قدرتي 4.3
  .]خواب داراي قدرت است[ قدرتي ةطرحوار. زد يمچرت 

  .]گرسنگي داراي قدرت است[ قدرتي ةطرحوار. رفت يمشكمش مالش 
  .]ترس داراي قدرت است[ رتيطرحوارة قد. دست و پايش به لرزه افتاد

  .]سرعت داراي قدرت است[ طرحواره قدرتي. روباه كه سرعت داشت كله پا شد
  .]ترس داراي قدرت است[ طرحوارة قدرتي. ديلرز يمخرگوش كه از ترس افعي 

  .]نگاه داراي قدرت است[ طرحوارة قدرتي .ي كردا غرهپلنگ چشم 
  ]ترحم داراي قدرت است[ قدرتي ةرطرحوا. فكر كرد دل پلنگ به رحم آمده است

  .]گرسنگي قدرت دارد[ قدرتي ةطرحوار. دل روباه ضعف رفت
  .]خشم داراي قدرت است[ قدرتي ةطرحوار. ديلرز يمپلنگ از خشم 

  .]تعجب داراي قدرت است[ طرحوارة قدرتي .ناگهان از تعجب خشكش زد
  

  طرحوارة حجمي 4.4
زيبـايي صـحرا مظروفـي اسـت كـه      [ حجميطرحوارة . غرق تماشاي زيبايي صحرا بود
  .]خرگوش در آن غرق شده است

  .]فرار حجم دارد[ طرحوارة حجمي .پا به فرار گذاشت
كوه مانند ظرف اسـت و حجـم دارد و صـدا    [ طرحوارة حجمي. صدايش در كوه پيچيد

  .]مظروف آن است
ـ و حسـرت   كـرد  يمخانم ميمونه هميشه به آقا فيله نگاه   حجمـي طرحـوارة   .خـورد  يم

  .]حسرت داراي حجم است[
  .]فكر داراي حجم است[ طرحوارة حجمي. بعد ساكت نشست و به فكر فرو رفت

  .]غصه داراي حجم است[ طرحوارة حجمي. خورد يمغصه 
گوش داراي حجم و ماننـد  [ طرحوارة حجمي. به گوش گربه فرو نرفت ها حرفاما اين 

  .]ظرف است و حرف مظروف آن است
  ]دهان داراي حجم است[ طرحوارة حجمي. انش بيشتر آب افتاده بودآقا گرگه كه ده

  .]روز داراي حجم است[ طرحوارة حجمي. خودش را به آن روز انداخته بود
  .]دردسر داراي حجم است[ طرحوارة حجمي. ميافت يمهمه توي دردسر 
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  واحدهاي هم حوزه 4.5
  چوپان، گله، گوسفند، قوچ، بره، زنگوله، بزغاله

  ، كشاورز، درو، خوشهگندمزار
  جنگل، ميمون، فيل

  فيل، عاج، گوش پهن، خرطوم
  ي، قرمزا قهوهسمور، موهاي 

  موي سفيد، پير، جوان
  زمستان، هواي سرد، برف
  شكارچي، گلوله، مخفيگاه

  گربه، موش، شكار
  
  يريگ جهينت. 5

ك پژوهش حاضر با طرح اين مسئله شكل گرفت كه چگونه ذهن انسان قادر به خلق و در
رويكرد شناختي به ادبيات،  كمك، به توان يممتون ادبي است و با اين انگيزه آغاز شد كه 

ي و خالقيت كودك را شناسايي كرد و در نهايت رشدشناختي شناختفرايندهاي دخيل در رشد
  .كودك را تقويت نمود

شده  استفاده حوزه همي منتخب از عناصر واژگاني ها داستانبر اساس نتايج تحليل، در 
ي معنايي خاص به ارتباط آن واژه با ها حوزهاز آنجايي كه معاني عناصر واژگاني در . است
موجب انسجام  حوزه همي ديگر در همان حوزة مفهومي مرتبط است، اين واحدهاي ها واژه

، مشاهده شد كه نويسندگان متون ها داده؛ و بر اساس تحليل اند دهيگرددر كليت داستان 
. اند نمودهايجاد  ها داستان، اين انسجام را در حوزه هم، با استفاده از واحدهاي داستاني كودك

در متون داستاني ادبيات كودك در ايران نيز اين عوامل معنايي بازنمود يافته و فرضية اول تأييد 
  .شده است

 كهزآنجا ا. اند شدهفرافكني  ها طرحوارهاز طريق  ها داستان، خُرد ها دادهبا استناد به تحليل 
، درك معني استعاري را ميسر اند يانتزاعيي ها ساختي تصوري، الگوهاي ذهني و ها طرحواره

؛ در كنند يمحركتي را در ساختارهاي يكپارچه و يكدست وارد  ـ و تجربيات حسي سازند يم
ي با مشاهدة متون داستان. شوند يمي خواننده ها تجربهنتيجه، از طريق داستان منجر به افزايش 

) 954( ، نسبت به كل جمالت)92( ها طرحوارهاز ادبيات كودك در ايران، تعداد اين  دهيبرگز
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قابل توجهي را به خود اختصاص نداده؛ از اين رو، بازنمود اين %)  64/9( تحليل شده، درصد
، بسط استعاري از تر سادهبه بيان . در متون داستاني كودك در ايران موفق نبوده است ها سازه
و  كند ينمي كودك در ايران چندان چشمگير عمل ها داستاني در ا طرحوارهگذر الگوهاي ره

؛ زيرا شود يماين مسئله نقطه ضعفي در روند پرورش خالقيت و ذهنيت ادبي كودك محسوب 
با الهام از . ديافزا يمي مبتني بر تخيل آنها ها تجربهكه بر  كنند يمكودكان با كتاب به دنياهايي سفر 

يي ساخته و پرداختة ذهن خود ها قصهكه كودكان به نوشتن يا بازگو كردن  هاست تجربهين هم
ي گوناگون، ها تجربه، كودكاني كه، بدون كسب )1382( به اعتقاد نورتون. شوند يمبرانگيخته 

از نظر ايجاد و گسترش راهبردها و تدبيرهاي ذهني، بين سه تا پنج  كنند يممراحل رشد را طي 
ادبيات كودك در رشد و پرورش كاركردهاي بنيادي كه با . اند ديگر همساالن خود عقب سال، از

چون كودك از سه سالگي توانايي درك مفاهيم انتزاعي . فرايند تفكر پيوند دارند تأثير بسيار دارد
 شناسد يمي ملموس را ها دهيپدرا دارد و، طي مراحلي، جهاني انتزاعي و تا حدودي مستقل از 

نايي عبور از منطق روزمره و ورود به منطق پنهان جهان را دارد، طرح مفاهيم انتزاعي از و توا
ي ادبي، از جمله داستان، ها گونهي تصوري و ايجاد مفاهيم استعاري در همه ها طرحوارهطريق 
ي هنرمندانه و خالق ضرورت ها روشي دبستان و حتي پيش از آن با ها سالدر ...  شعر و

ي ارتقاي رشد و پرورش خالقيت كودكان به كمك ادبيات از برانويسندگان ايراني  يول. ابدي يم
  .اند نكردهي تصوري براي درك مفاهيم انتزاعي چندان استفاده ها طرحواره

  
  نوشت پي

ي اول، دوم و سوم را ها كالس آموزان دانشسالگي و  9و  8، 7شامل ردة سني » ب« گروه سني .1
ي چهارم ها كالس آموزان دانشسالگي و  11و  10شامل ردة سني  »ج«گروه سني . رديگ يمفرا 

 .رديگ يبرمو پنجم را در 
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