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Abstract
Existentialism is a school of thought that deals with the concerns of being and being in the
universe. One of the first and basic components that this horizon of thinking tries to explain
is freedom. Scholars of this thoughtful approach consider human freedom and responsibility
in their living world as the first and most important function of man in his world outside and
inside. Since the theme of human thinking about one's world is metaphorical, conceptual
metaphors are one of the most important tools and means that can accommodate the
existential component of freedom. The present study based on the position of freedom in the
thought of existentialism and with a descriptive and analytical method, considering the
importance of the role and effect of textbooks in the mentality and thought of students,
examines the function of the existentialist theme of freedom in the conceptual metaphors of
the eleventh-grade Persian textbook. Based on the study of this research, in the various texts
of the 11th Farsi textbook, the three basic conceptual metaphors of "freedom is a struggle",
"God is the king of tyranny" and "freedom is responsibility" are revealed among the
metaphorical layers. Based on the findings of the present article, the authors of the Farsi book
and the educators in teaching the textbooks of this book should pay special attention to the
themes of the textbook that underestimate or emphasize the aspect of human freedom and
responsibility. Awareness, critique, and dialogue of authors, educators, and students on these
aspects is a way to cultivate a creative mindset and as a result, live and flourish consciously
and being.
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چکیده
اگزیستانسیالیسم ،مکتب فکری است که به دغدغههای بودن و هستن آدمی در جهان هستی میپردازد .از مؤلفههای نخستین و اساسی
که این افق اندیشگی سعی در تبیین آن دارد ،آزادی است .اندیشمندان این رویکرد اندیشگی ،آزادی و مسئولیتپذیری انسان را در جهان
زیستۀ خویش از اولین و مهمترین کارکرد آدمی در جهان بیرون و درون او میدانند .از آنجا که اساس تفکر آدمی در اندیشیدن به جهان
خود ،استعاری است ،استعارههای مفهومی از مهمترین ابزار و محملهایی است که میتواند مؤلفۀ اگزیستانسیالیستی آزادی را در خود جای
دهد .پژوهش حاضر بر بنیان رویکرد اندیشۀ اگزیستانسیالیسم به هستن آدمی و جایگاه مقولۀ آزادی در آن به متن مینگرد .نظر به اهمیت
نقش و تأثیر کتابهای درسی ،بهویژه استعارههای آن در ذهنیت و اندیشۀ خودآگاه و ناخودآگاه دانشآموزان ،این نوشتار با روش توصیفی
تحلیلی-تفسیری و با هدف تبیین و چگونگی کارکرد بنمایۀ اگزیستانسیالیستی آزادی به بررسی این درونمایه در الیههای زبانیِ رویین
و زیرین استعارههای مفهومی کتاب فارسی یازدهم دورۀ دوم متوسطه میپردازد .بر اساس یافتهها ،در متنهای گوناگون فارسی یازدهم به
ترتیب سه استعارۀ مفهومی بنیادین «آزادی ،مبارزه است»« ،خدا ،پادشاه جبار است» و «آزادی ،مسئولیتپذیری است» خود را از میان
الیههای استعارههای مفهومی دیگر آشکار میکنند .همچنین ،مؤلفان کتاب فارسی و آموزشگران در یاددهی متنهای درسی این کتاب
باید التفات ویژهای به درونمایههای متن درسی داشته باشند که سویۀ آزادی و مسئولیت آدمی را کمرنگ یا بر آن تأکید میکنند .آگاهی،
نقد و گفتوگوی مؤلفان ،آموزشگران و دانشآموزان بر این سویهها ،راهی است برای پرورش ذهنیت خالق و در نتیجه زیستن و هستنی
آگاهانه و شکوفا.
واژگان کلیدی :آزادی ،استعارۀ مفهومی ،اگزیستانسیالیسم ،کتاب فارسی ،یازدهم متوسطه.
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مقدمه
زبان و ادبیات هر ملتی ،میراث و هویت مردم آن ملت است .آثار ادبی در گسترۀ زبان و ادبیات
فارسی نیز باورها ،هنرمنديها و تأمالت روحی و معنوي فرهنگ و دانش ایرانی را هویدا میکنند.
یکی از بنیاديترین اجزاي برنامۀ درسی ،آشنایی ،خوانش و فهم دانشآموزان از متون برگزیدۀ ادبی
است که در کتابهاي درسی فارسی تعبیه شده است .هدف بنیادین هر برنامۀ درسی و فرایند یاددهی
و یادگیري مؤثر ،رشد فکري ،عاطفی و روانی دانشآموزان (نوروزي و رضوي ،1393 ،ص ،)119و
در نتیجه افزایش توانایی تحلیل ،اصالح و بهبود جامعه است (استابز ،1386 ،ص .)115کتابهاي
درسی فارسی نیز به پیروي از هر برنامۀ درسی خرد و کالن ،سوداي کمک به رشد خالقیت و
شکوفایی تواناییهاي ذهنی ،روانی و عاطفی دانشآموزان را دارند.
زیستن آدمی ،دائم ًا دربند کنکاش و کندوکاو در مفاهیم و پرسشهایی بوده است که با هستن و
زیستن او آمیخته شده است .بنمایهها و مؤلفههایی که اندیشۀ اگزیستانسیالیسم 1بر آنها تکیه میکند،
از اساسیترین مسائل و پیچیدگیهاي زیستن و هستن بشري است .این رویکرد اندیشگی سعی دارد
تا پاسخی به چرایی و راهی براي مواجهه و فهم این مسائل و مؤلفهها بیابد (بالکهام ،1396 ،صص-5
 .)4استعارهها ابزاري براي فهم انساناند و با تأثیري که در ساختار ذهنی و زبانی آدمی دارند ،یکی
از راههاي التفات به مفاهیم اگزیستانسیالیستی و اصالت وجودي است .استعارهها با توجه به بافت و
زمینهاي که در آن آشکار میگردند ،نتایج تربیتی و آموزشی گوناگونی را میتوانند به مخاطب خود
منتقل کنند (محمدي ،حسینی و برخورداري ،1397 ،ص .)42از آنجا که متون آموزشی با تکیه بر
عناصر زبانی از جمله استعارۀ مفهومی ،2در آموزش و آشکارگی این مفاهیم در افق ذهنی دانشآموزان
نقشی اساسی دارند؛ مسألۀ این پژوهش ،بر اساس نقش و کارکرد بنمایۀ 3اگزیستانسیالیستی مؤلفۀ
آزادي در استعارههاي مفهومی کتاب فارسی سال یازدهم دورۀ متوسطه شکل میگیرد.
پژوهشهاي متعددي دربارۀ استعارۀ مفهومی؛ نیز مؤلفهها و بنیانهاي فکري اگزیستانسیالیسم در
1. Existentialism
2. Conceptual metaphor
3. Theme
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متون گوناگون صورت گرفته است .محمدي ،حسینی و برخورداري ( )1397در پژوهشی ،کارکرد
استعارههاي مفهومی را در فرایند آموزش و نقش آن استعارهها را در ایجاد تفکر خالق بررسی
میکند .وي در تحقیق خود به این نتیجه میرسد که آموزش تفکر عمدتاٌ استعاري است و با استعارهها
به انجام میرسد .به باور وي انتخاب انواع استعارههاي مختلف میتواند نتیجۀ آموزشی و تربیتی
متفاوتی داشته باشد .در پژوهشی دیگر زندي و همکاران ( )1395به بررسى استعارههاى کارکردىِ
کتابهاى درسى فارسى دورۀ ابتدایى ،در چارچوب زبانشناسى شناختى پرداختهاند .آنها بر اساس
یافتههاي خود بر این باورند که استفاده از استعارۀ اگزیستانسیالیستی باید در مراحل اولیهاى که
دانش آموزان اطالعات کمى در زمینۀ مفاهیم دارند ،آغاز شود و سپس ،به تناسب سن و همراه با
افزایش رشد شناختى ،از میزان آنها کاسته و از استعارههاى پیچیدهتر استفاده شود .گلپایگانی
( ) 1389در تحقیق خویش تفکر اگزیستانسیالیستی را در شعر خیام و حافظ مورد بررسی قرار داده
است .از منظر وي ،این دو شاعر اندیشمند التفات بسیاري به هستن انسان و تعالی او داشتهاند .وي
بر اساس یافتههاي پژوهش خود به این نتیجه میرسد که خیام و حافظ به طریقی در اندیشههاي
فیلسوفان اگزیستانسیالیست معاصر تأثیرگذار بودهاند.
تاکنون پژوهشی که به کارکرد و نقش بنمایههاي اگزیستانسیالیستی در استعارههاي مفهومی
کتابهاي درسی بپردازد ،نگاشته نشده است .نوشتار حاضر بر اساس مسألۀ پژوهش سعی بر آن
دارد تا به این پرسشها پاسخ دهد؛ بنمایۀ اگزیستانسیالیستی آزادي چه کارکردي در استعارههاي
مفهومی کتاب فارسی یازدهم دارد؟ کدام یک از استعارههاي مربوط ،بسامد بیشتري در متنهاي
فارسی یازدهم دارند؟ نظر به اهمیت مؤلفۀ اگزیستانسیالیستی آزادي ،مؤلفان و آموزشگران کتابهاي
درسی چه رویکردي را باید نسبت به انتخاب و یاددهی متون و گزارههاي استعاري در پیشگیرند؟
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلیتفسیري به بررسی کارکرد بنمایۀ اگزیستانسیالیستی آزادي
در بافت و زمینۀ متنهاي کتاب درسی یادشده میپردازد و در بررسی خود با پاسخ به پرسشهاي
یادشده ،نقش و کارکرد بنمایۀ اگزیستانسیالیستی آزادي را در استعارههاي مفهومی آن کتاب تبیین و
آشکار میکند .بر اساس این تبیین ،استعارههاي مفهومی کتاب فارسی یازدهم در دو ساحت تقابلی
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و تناسبی جبر ،مسئولیتپذیري و مبارزه با بنمایۀ اگزیستانسیالیستی آزادي ارتباط مییابند .این
پژوهش براي استناد به متن کتاب درسی ،از دو نشانۀ اختصاري خاص نیز استفاده خواهد کرد؛ در
ارجاع درون متنی این نوشتار ،منظور از نشانههاي اختصاري «ب»؛ بیت و «م»؛ مصراع خواهد بود.
اگزیستانسیالیسم

دربارۀ سرچشمههاي اگزیستانسیالیسم «برخی آغاز آن را از اندیشههاي کییرکگارد 1میدانند؛ اما
بهطور رسمی فلسفۀ اگزیستانسیالیسم از اندیشههاي مارتین هایدگر ،2کییرکگارد و یاسپرس 3نشأت
گرفت و توسط ژان پل سارتر 4و سیمون دوبوار 5و تا حدي آلبرکامو ،6بیان ادبی یافت» (داد،1378 ،
ص .) 48وجه اشتراک متفکران این مکتب در باور به حق تقدم وجود بر ماهیت است .به باور آنها
انسان موجودي است که وجود او بر ماهیتش تقدم دارد؛ بدین معنا که انسان پیش از اینکه جهان
اطراف خود را بشناسد و یا حتی پیش از اینکه خود را به دیگران بشناساند ،موجود میگردد؛ متوجه
خود میشود و آنگاه در جهان سر برمیکشد و تعریفی از خود به عنوان موجودي آزاد ارائه میدهد.
سارتر مبتکر فلسفه وجوديِ اگزیستانسیالیسم بر این باور است که «اساس زندگی و اصل جهان
هستی روي من و شما گذاشته شده است؛ زیرا اگر ما نباشیم دنیا وجود نخواهد داشت و اگر هم
هستی وجود داشته باشد ،براي ما وجود دارد» (سارتر ،1396 ،ص .)324وي همه را به شناخت
انسان ،بحث و گفتوگو دربارۀ وجدان آدمی تشویق میکند و بر این اندیشه تأکید میکند که انسان
در هستی ،انسان است و در هر پدیدهاي تأثیر میگذارد (سارتر ،1396 ،ص .)331اندیشۀ
اگزیستانسیالیسم به مخاطب خود تأکید میکند که چگونه زندگیکردن را بیاموزد .از این منظر وظیفۀ
انسان ،شناخت و پیبردن به وجود خویشتن انسان است نه مسائل دیگر؛ زیرا پرداختن به هر واقعیتی
جز واقعیت اخالقی خویشتنِ انسان ،موجب گمراهی است .انسان تنها به وسیلۀ خود میتواند شناخته
شود و هدف از این شناختِ خویشتن «دستیابی به یک تصمیم و نوسازي آن است» (بالکهام،
1. Kierkegaard
2. Martin Heidegger
3. Karl Jaspers
4. Jean-Paul Sartre
5. Simone de Beauvoir
6. Albert Camus
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 ،1396ص .)15هدف اگزیستانسیالیسم ،یاري رساندن به فرد براي ساختن خود و به دست آوردن
تجربههاي جدید و تحلیل و بررسی آنها است .بر همین اساس ،سارتر انسان را مسئول کارهاي
خود و نگران سرنوشت خویش میداند (بالکهام ،1396 ،صص .)238-240اگزیستانسیالیسم از
نظرگاه مسائل شناختی و روانی همواره بر مؤلفههایی همچون «آزادي ،مرگ و معناي هستی» تأکید
دارد (یالوم ،1396 ،ص.)28
آزادي :آزادي یکی از مؤلفههاي بنیادین اگزیستانسیالیسم است .بر مبناي این اندیشه ،انسان آزاد
آفریده شده است؛ بنابراین مسئول تمام کارها و کنشهایی است که به انجام میرساند .فیلسوفی
چونان کانت نیز بر این باور بود «که ارزش اخالقی هر عملی به این بستگی دارد که عاملش آن را
آزادانه انتخاب کند» (برلین ،1391 ،ص .)301بر این مبنا انسان باید سرنوشت خویش را خود به
دست گیرد و آیندۀ خود را به تنهایی بسازد .به باور ژان پل سارتر آزادي از آنِ همۀ افراد بشر است.
انسان با طرحها ،نقشهها و نظریات خود بر هر چیزي که در اطرافش باشد معنی میبخشد؛ به معناي
دیگر «من موقعیتم را می آفرینم و مسئول آنم و در چنین موقعیتی است که من آزادم» (بالکهام،
 ،1396ص .)207از آنجا که ادراکات ما بنیادهاي دوتایی دارند (نیکل ،1397 ،ص )272گویا آدمی
در همان حال که آزاد است؛ با این حال از چنبرۀ تناقضی هستیشناسی نیز رهایی ندارد؛ بدان معنا
که مجبور است که آزاد باشد« .بنابراین ،ما آزاد هستیم و نمیتوانیم آزاد نباشیم و در برابر تمام
حوادث جهان ،آزادي احساس و آزادي درک حقایق را کسی نمیتواند از ما بگیرد» (سارتر،1396 ،
ص.)324
استعارة مفهومی

استعارههاي مفهومی ،یکی از اساسیترین اجزاي زبان و اندیشهورزي آدمی است؛ چراکه «استعاره
در زندگی روزمرۀ ما نهتنها در زبان؛ بلکه در اندیشه و عمل ما نیز نفوذ دارد .ماهیت نظام مفهومی
عادي ما که اندیشه و عمل ما مبتنی بر آن است از بنیاد ،استعاري است» (لیکاف و جانسون،1396 ،
ص .)9استعارۀ مفهومی اصطالحی است که در زبانشناسی شناختی به فهم یک موضوع یا گسترۀ
مفهومی بر اساس حوزۀ مفهومی دیگر داللت میکند؛ «گرایشی هست به اینکه پیش از قبول واقعیت
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هرچیز تقریري برونی از آن جستوجو شود» (نیکل ،1397 ،ص .)313از دیدگاه زبانشناسی شناختی
استعاره عبارت است از «درک یک حوزۀ مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگر؛ زندگی بهمثابه سفر
و بحث بهسان جنگ نمونههایی هستند که در زبان ما جارياند .به عبارتی؛ حوزۀ مفهومی «الف»
همان حوزۀ مفهومی «ب» است که به آن استعارۀ مفهومی گفته میشود .یک استعارۀ مفهومی از دو
حوزۀ مفهومی تشکیل میشود که در آن یک حوزه در چارچوب حوزۀ دیگر درک میشود» (کوچش،
 ،1393ص .)14-15حوزههاي مبدأ نوعاً عینی 1و شفافتر هستند و در مقابل ،حوزههاي مقصد نسبت ًا
انتزاعیترند 2و توصیفشان دشوارتر است (کوچش ،1393 ،ص)34؛ با وجود این ،بسیاري از
حوزههاي مبدأ و مقصد نیز میتوانند ذهنی باشند ،اما باز حوزۀ مبدأ براي ذهن آدمی آشناتر و قابل
فهمتر است .مفهوم استعاري «عشق ،سفر است» را در نظر بگیریم .در اینجا ما با دو حوزۀ مفهومی
«عشق» و «سفر» روبهرو هستیم که حوزۀ انتزاعیتر «عشق» را بر اساس حوزۀ عینیتر «سفر» درک
میکنیم .در این فرایند مجموعهاي از تناظرهاي نظاممند میان مبدأ و مقصد سامان مییابد که عناصر
سازهاي حوزۀ مبدأ را بر عناصر سازهاي حوزۀ مقصد منطبق میکند .به این تناظرهاي مفهومی در
بیان فنّی انطباق گفته میشود (کوچش ،1393 ،صص .)21-22استعارههاي مفهومی بر اساس نوع
نگرش شناختی آنها به سه گروه اصلی جهتی ،ساختاري و هستیشناختی تقسیمبندي شدهاند.
الف) استعارۀ جهتی :در استعارۀ جهتی 3سازماندهی کاملی از مفاهیم نسبت به دیگر مفاهیم
صورت میگیرد .مفاهیم در این نوع استعاره بر اساس جهتگیري فضایی مانند باال ،پایین ،عقب،
جلو ،دور ،نزدیک و غیره سازماندهی میشوند .این سمتگیريهاي فضایی در تجربۀ عینی و
فرهنگی ما ریشه دارند و همچنین از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتاند؛ «ما بدنهایی از این نوع
داریم و این بدنها در محیط فیزیکی به شکلی عمل میکنند که میبینیم و مفهومی از جهتگیري
فضایی به دست می آید؛ براي مثال شادي باال است .در این وضعیت که مفهوم شادي سمتگیري
باال دارد ،منجر به عبارتی؛ چون امروز احساس میکنم آن باالها هستم میشود» (لیکاف و جانسون،
 ،1396صص .)23-24بنابراین «در یک تقسیمبندي کلی میتوان گفت،کمابیش تمام مطلوبها باال و
1. Objective
2. Adjective
3. Directional metaphor
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تمامی نامطلوبها پایین قرار دارند؛ براي مثال شادي ،آگاهی ،تسلط باال است و اندوه ،ناآگاهی و
تحت تسلطبودن ،استعارۀ فضامدار پایین محسوب میشوند» (بیابانی و طالبیان ،1391 ،ص.)111
ب) استعاره ساختاري :استعارۀ ساختاري ،1آن دسته از استعارههاي مفهومی است که از طریق
آنها یک مفهوم بر حسب مفهوم دیگر ،ساخته میشود .به بیان دیگر ،به ساماندهی یک مفهوم در
چارچوب مفهوم دیگر ،استعارۀ ساختاري گفته میشود (لیکاف و جانسون ،1397 ،ص.)21
گزارههایی؛ چون «بحث جنگ است؛ ادعاهاي شما قابل دفاع نیستند؛ انتقادهاي او درست به هدف
اصاب ت کردند؛ من استدالل او را در هم کوبیدم  ...بحث در قالب جنگ به معناي واقعی کلمه،
پیروزشدن یا شکستخوردن است .کسی که با او در حال صحبت هستیم ،حریف خودمان است که
به مواضع او حمله و از مواضع خود دفاع میکنیم» (لیکاف و جانسون ،1397 ،ص .)10در این نوع
استعاره« ،حوزۀ مبدأ ،ساختار معرفتی پرمایهاي است براي شناسایی حوزۀ مقصد؛ به بیان دیگر،
کارکرد شناختی استعارهها است که گوینده را قادر میکند حوزۀ مقصد (الف) را با استفاده از ساختار
مبدأ (ب) درک کند» (کوچش ،1393 ،ص.)62
پ) استعارۀ هستیشناختی :بدن آدمی از اولین ساحتهاي وجودي او است که به آن آگاهی و
اشعار مییابد .تجربههایی که ما از اشیا و بهویژه بدن خود داریم ،بنیان ساخت استعارههاي
هستیشناسی را مهیا میکنند (قاسمزاده ،1391 ،ص .)108استعارۀ هستیشناختی 2شیوههایی را براي
ما فراهم میکند که با آنها مفاهیم نامحسوسی همچون احساسات و عقاید را مانند یک هستی جدید
فهم و درک می کنیم .این نوع استعاره در واقع ،ایجاد یک گستره براي مفاهیم مقصد است تا بتوان
موضوعات انتزاعی را به کمک ساختار هستی حوزۀ مبدأ در ذهن تداعی کرد؛ یعنی مفاهیم انتزاعی
که مربوط به تجربههاییاند که به صورت شفاف و واضح صورتبندي نشدهاند و یا مبهم و انتزاعیاند
(کوچش ،1393 ،ص .)64در نتیجه حوزههاي مقصد همچون یک شیء در نظر گرفته میشوند تا
بهتر بتوان آنها را درک کرد .ما براي شناسایی تجربیات خود و یا اشاره به آنها از این نوع استعاره
استفاده میکنیم (کوچش ،1393 ،ص.)64
1. Structural metaphor
2. Ontological metaphor
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یافتههای پژوهش
از میان کتابهاي درسی ،کتاب فارسی پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه ،بر بنیاد رویکرد عام یعنی
شکوفایی فطرت الهی ،استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانۀ «علم ،تفکّر ،ایمان ،اخالق و عمل» و
جلوههاي آن در چهار پهنۀ «خود ،خلق ،خلقت و خالق» بر پایۀ اهداف «برنامهریزي درسی» سامان
دهی و تألیف شده است .در این بخش از پژوهش ،نخست استعارههاي مفهومی کتاب فارسی یازدهم
بررسی میشود و سپس ارتباط هریک از آنها با مؤلفه و عنصر اساسی اندیشۀ اگزیستانسیالیسم؛
یعنی آزادي تحلیل و توصیف و تبیین خواهد شد .بدین ترتیب ،اساس این بررسی ،مؤلفۀ
اگزیستانسیالیستی یادشده است که بر بنیاد آن کارکرد انواع استعارههاي مفهومی و بنمایههاي آنها
در ارتباط با مؤلفۀ مذکور ،متمایز ،مشخص و تحلیل خواهد شد.
خداوند ،پادشاه جبار است.

استعارهها تمام ساحت زیستن و اندیشۀ انسانها را در برمیگیرند .یکی از نخستین و ژرفترین
اندیشههاي آدمی ،تالش براي رسیدن به فهمی از خدا و ارتباط او با آدمی و جهان اوست .در این
ساحت اندیشگی ،استعارههاي مفهومی نقش ابزاري را دارند که آدمی را به فهمهاي گونهگون از
حضور متعالی و نقش او در سرنوشت بشر رهنمون میگردند .در این ارتباط کتاب فارسی یازدهم
با نیایشی از وحشی بافقی ،این چنین آغاز میشود؛
بههههم چهههه

هههه ههههههه هههه بههههبهههه

بههه ههه هههه ا خههههههل دهههم
در چههه ب ههههههگهههه س هههههه
بهههم یهههلیههه ههه ههه چههه ههه د

بهههه ههههه

ههه ههههه بههه ههه هههه

چههه چهههه ا د دهههم

ههه ههههه چههه چهههه

هههههه د خهههههه

بههم هههلدهه

ا ههم نهه بهه ههههه د د خههههه

هههههه

ههه ههه

دههم چهه هه

چهه دهه

سهههه

ههههلدد

ههههههبهههههم دبههههه رهههههه

ههههل هههه ههههگهههه

ههههل هههه

هههل یههه ههه ههه

ههه خهههههه چههه هههه ههه

هههلد ر

سهههه

خههههههه ههههی نهههه هههه هههه

در بهههه هههه ههههه

هههل چههه هههب ههههههه ر هههههه ههه ههه

چهههم

نهه

بهه هههههه بهه هه
ههههه ههههه

یههههبههه هههل دههه ر ا هههه چهههم

بههههبهههه چههههه یهههه

هههههلدد
ر

بههههه در یهههه ههههل ر هههه

(فارسی یازدهم10 :1399 ،؛ ب )1-7
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شاعر جهان نیایش و شعر خود را با انواع استعارههاي مفهومیِ ساختاري ،جهتی و هستیشناسی
میسازد .استعارههاي مفهومی؛ همچون «سخن ،غذا است»« ،معنا ،شیرینی است»« ،شعر ،ظرف است»
(ب « )1احسان ،خزانۀ گنج است» (ب « ،)3عالم ،سرزمین است»« ،زیبایی ،تعادل است» (ب ،)4
«دانش ،نور است»« ،جهالت ،سیاهی و تاریکی است» (ب « ،)7قرب او ،باال است»« ،دوري او ،پایین
است» (ب « ،)2حال ،انسان است»« ،لطف ،انسان است» (ب « ،)5توفیق ،انسان است»« ،تدبیر ،انسان
است»« ،راي ،انسان است» (ب « ،)6خرد ،انسان است» ،همه مقدمهاي است که جهان شعر به اثبات
این استعارۀ ساختاري بنیادین و اصلی برسد که «خداوند ،پادشاه جبار است» .استعارۀ مفهومی اخیر
اساس اندیشه و تفکر شاعر را میسازد و شاعر براي ساختن این بنیان ،انواع استعارههاي مفهومی
دیگر را در پرتو این استعارۀ مفهومیِ بنیادین خلق میکند .در تفکر معنوي «سویۀ مهم مذهب عبارت
است از نگرش ما به خدا و رابطۀ ما با او .مفهوم خدا مانند مفاهیم مشابهی چون جامعه و ملت،
بهمثابۀ شخص مفهومسازي می شود؛ پدر ،چوپان ،پادشاه و مانند آن .سایر جنبههاي تجربۀ مذهبی
مانند جاودانگی ،زندگی قبل و بعد از مرگ و غیره نیز بر نفسه استعاري هستند؛ چرا که ما هیچ
تجربهاي از آنها نداریم» (کوچش ،1393 ،ص .)47شاعر در این ابیات ،خداوند را چونان پادشاهی
جبار می فهمد که بلندي و کاستی و گنج و فقر و تاریکی و روشنایی ،صرفاً در یدِ قدرت اوست و
بنده را هیچ ملجأ و پناهی از او نیست و اگر پناه و تکیهگاهی باشد ،تنها در سایۀ پادشاهی و پذیرش
سیطرۀ اوست و جز او و سایۀ او ،همه تیرگی و شکست و کاستی و پژمردگی است.
در اندیشۀ بشري ،مفهوم خالق و خدا ،به عنوان یک حوزۀ مقصد انتزاعی ،نگاشتهایی را از
حوزههاي مبدأ مختلف پذیرفته است .درک مفهوم خالق و آفریدگار از طریق حوزۀ نگاشت و
مبدأ هایی چون پدر یا مادر در ذهن و روان انسان سابقۀ دیرینه دارد .در این نگاشت استعاري ،پدر
تداعیکنندۀ نقش کنترلگر ،تنبیه کننده و فعال مایشاء و مادر یادآور مهر و سرپرستی عاشقانه است
(دیرینگر و الر ،1396 ،صص)30-31؛ اما در اینجا شاعر با استعارۀ مفهومی «خداوند ،پادشاه جبار
است» ،صرفاً سویۀ مطلقبودن هستی و فرمان خداوند را میبیند که در برابر آن ،آدمی نهتنها در هیچ
فضاي آزادي نمیتواند تنفسکند؛ بلکه باید چونان بردهاي ،تمام و کمال در چنبره و قید فرمان
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خداوند باشد؛ حال آنکه اصلیترین متن مقدس دینی بر سعی ،کوشش ،تغییر و مسئولیت آدمی در
زیستن و هستن خود تاکید میکند (نجم39 :؛ رعد.)11 :
ریشۀ چنین استعاره و نگاشتهاي متناظر با آن را باید در اندیشههاي رایج بین نحلههاي مختلف
فکري مسلمانان یافت .اهل حدیث گروهی از متکلمان بودند که با هر گونه طرح سؤال در حوزۀ
دین ،قرآن و خداوند مخالفت میکردند .آنها اعتقاد داشتند ،هر چیزي که در جهان رخ میدهد بر
اساس قضا و قدر الهی است و انسانها گریزي از آن ندارند؛ در واقع اینان به جبر آدمی معتقد بودند
(برنجکار ،1387 ،صص .)33-32اشعریان نیز نهتنها به قضا و قدر الهی اعتقاد داشتند؛ بلکه افعال
اختیاري انسان را نیز از جانب خداوند میدانستند .در واقع ،آنها به توحید افعالی باور داشتند؛ یعنی
خداوند فاعل همۀ اعمال انسانها است (برنجکار ،1387 ،صص .)34-36بدین ترتیب ،افق فکري و
اندیشگی ابیات یادشده ،هرگونه آزادي و اختیار را براي انسان ـ نه در عرض ارادۀ خدا که در طول
مشیت خداوندي ـ نهتنها مجاز نمیشمارد؛ بلکه با بهکارگیري استعارۀ مفهومیِ «خدا ،پادشاه جبار
است» هرگونه باور به آزادي و مسئولیت انسان را نکوهش میکند .آشکار است که چنین باوري در
سویۀ افراطی خویش ،سدي است در راه رشد و شکوفایی هستی آدمی و در نتیجه مانعی در برابر
فرصتهاي خدادادي آدمی؛ چراکه رویدادهاي زمینهاي و حتی موانع آزادي نیز نمیتواند نقش آزادي
و مسئولیت فردي را کمرنگ کنند (نیکل ،1397 ،ص.)107
درس ششم با عنوان «پروردۀ عشق» به داستان عشق مجنون پرداخته است .در این داستان مجنون
شخصیتی است که دیگران به چشم بیمار به وي مینگرند و براي درمان او زیارت کعبه را پیشنهاد
میدهند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)52در ابیات این متن درسی ،استعارۀ مفهومی «عشق ،بیماري
است»« ،عشق ،اسارت است» با همراهی چهار استعارۀ مفهومی دیگر؛ «اقبال ،باال است» « ،کم ،پایین
است» « ،ناتوانی ،پایین است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص ،52ب « )6زیارت ،کلید است» (ب ،)3
همراه میشود و مقدمهاي را فراهم میآورد تا در پایان ابیات درسی استعارۀ بنیادین «خداوند ،پادشاه
جبار است» آشکار شود .این استعارۀ مفهومی بنیادین در تمام جهان روایی درس «پروردۀ عشق» نیز
در قد و قامت یک باور سخت ،گسترش مییابد .چنین باوري نقش و مسئولیت و آزادي آدمی را
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در هرگونه رویداد ،شکست و یا موفقیتی تماماً نادیده میگیرد .حال آنکه مسئولیت و آزادي از
امکانات هر هستن و بودن اصیل و ژرف است (هایدگر ،1398 ،ص.)254
درس دوم کتاب فارسی ،با عنوان «قاضی بست» گوشهاي از یک رویداد را در قالب گزارشی
داستانوار از تاریخ بیهقی روایت می کند .در این داستان روزي امیر مسعود براي تفرج به کنار رود
هیرمند رفته است؛ بعد از نماز تصمیم میگیرد که زمانی را نیز بر روي آب سپري کند؛ اما با
متالطمشدن رود ،امیر در خطر غرقشدن قرار میگیرد .وي بهشدت مجروح میشود؛ اما در نهایت
جان به درمیبرد.
از قضايِ آمده ،پس از نماز ،امیر کشتیها بخواست و ناوي ده بیاوردند .یکی بزرگتر،
از جهتِ نشستِ او و جامهها افگندند و شِراعی بر وي کشیدند .و وي آنجا رفت و
از هر دستی مردم در کشتیهاي دیگر بودند؛ ناگاه ،آن دیدند که چون آب نیرو کرده
بود و کشتی پُر شده ،نشستن و دریدن گرفت .آنگاه آگاه شدند که غَرقه خواست
شد .بانگ و هَزاهز و غریو خاست .امیر برخاست .و هنر آن بود که کشتیهاي دیگر
به او نزدیک بودند .ایشان درجَستند هفت و هشت تن ،و امیر را بگرفتند و بربودند
و به کشتیِ دیگر رسانیدند و نیک کوفته شد و پايِ راست افگار شد؛ چنان که یک
دَوال پوست و گوشت بگسست و هیچ نمانده بود از غَرقه شدن .امّا ایزد رحمت
کرد پس از نمودن قدرت .و سوري و شادياي به آن بسیاري ،تیره شد (فارسی
یازدهم ،1399 ،ص.)17

راوي در بندهاي ابتدایی درس ،پس از استعارۀ هستیشناختیِ «قضا ،انسان است» ،استعارۀ جهتی
را فعال میکند .استعارههاي مفهومی متن درسی که زیرالیههاي عبارات زبانی قرار میگیرند ،بدین
گونه است« :تفرج ،باال است»« ،رحمت ،باال است»« ،قدرت ،باال است»« ،غم ،تاریک است»« ،شادي،
روشن است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)17این استعارهها با توجه به زمینه و بافت متن ،ایدۀ
«عدم اختیار و مسئولیت» آدمی و در نهایت استعارۀ بنیادین «خداوند ،پادشاه جبار است» را به ذهن
متبادر میکنند .متن درس هفتم با عنوان «باران محبت» داستان خلقت انسان را از کتاب مرصادالعباد
بازروایت میکند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)17زیر الیههاي عبارات زبانی این حکایت ،استعاره
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هاي مفهومی؛ همچون استعارههاي هستیشناسی «خاک ،انسان است» ،ساختاري «رغبت ،نیرو است»،
«قدرت ،داشتن و تسلط است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص )17مؤلفۀ آزادي و اختیار دچار گسست
میشود و استعارۀ بنیادین «خداوند ،پادشاه جبار است» آشکار میشود.
درس دهم با عنوان «ذوق لطیف» از کتاب «روزها» اثر دکتر اسالمی ندوشن انتخاب شده است.
داستان در زاویه اول شخص روایت میشود که به ماجراي ارتباط راوي با خالۀ خود و تأثیر وي در
آشنایی و عالقهمندشدنش به آثار سعدي ،پرداخته است.
او نیز مانند مادرم توکّلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده میبخشید .از
بحرانهاي عصبی که امروز رایج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است،
در آن زمان خبري نبود .هر عصب و فکر به منبع بیشائبۀ ایمان وصل بود که
خوب و بد را به عنوان مشیت الهی میپذیرفت (فارسی یازدهم ،1399 ،ص.)75

در این بند استعارۀ جهتی و ساختاري «قدرت ،باال است»« ،ایمان ،باال است»« ،شادي ،باال است»،
«غم ،پایین است»« ،نیکی ،باال است»« ،زشتی ،پایین است»« ،عصب و فکر ،مجرا است»« ،ایمان،
سرچشمۀ آب است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص )75سامان میگیرد .به گفتۀ امینی ( ،)1390دین
نتیجۀ نخستین کوشش اندیشۀ انسان براي دستیابی به احساس امنیّت در جهان است (مالمیر و
دهقانییزدلی ،1393 ،ص .)3استعارههاي ساختهشده در این درس پیشزمینهاي را به وجود آوردهاند
تا شخصیتهاي داستان هر موقعیت و حادثۀ خوب و بدي را بدون درنظرداشتن اختیار و آزادي
خداداد آدمی ،صرفاً ناشی از خواست و ارادۀ خداوند بدانند .چنین برداشتی از ایمان ،تداعیکنندۀ
استعارۀ مفهومی ساختاري «خداوند ،پادشاه جبار است» خواهد بود که معناي آن را در بافت و زمینۀ
خود گسترش میدهد .چنین باوري انسان را در ساخت موقعیتهاي خود بیتأثیر میداند و مانع
شکوفایی و رشد وي میگردد .درس روانخوانی «میثاق دوستی» داستان تعدادي دانشآموز را روایت
میکند که در روزهاي قبل از فروردین براي استراحت به گردش رفتهاند و در میان گفتوگوهاي
خود به آیندۀ خود و پیمان دوستی نیز میپردازند .روایت و استعارههاي مفهومی نهفته در این متن
درسی نیز مقدمهاي است براي آشکارگی استعارۀ «خداوند ،پادشاه جبار است»؛
نوبت به سالخوردهترین رفقا رسید .او آموختهتر گفت« :رفقا ،زندگانی آیندۀ ما
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دستخوش تصادف و اتفّاق است .دور روزگار ،بر سر ما چرخها خواهد زد و
تغییرات بیشمار خواهد نمود؛ چهبسا که تقدیر ما چیز دیگر باشد (فارسی یازدهم،
 ،1399ص.)83

همنشینی واژگان زبانی؛ همچون آینده ،دستخوش اتفاق ،دورِ روزگار ،چرخ و تقدیر،
استعارههاي ساختاري «تقدیر ،فرمانروا است»« ،عمر ،خوراک است»« ،روزگار ،شعبدهباز است» را
آشکار می کند و در نهایت جبر و عدم آزادي را در بندهاي پایانی درس تداعی میکند؛ نگرشی که
با تقدیر و ریشههاي دهريمسلکی پیوند دارد؛ حال آنکه آزادي و نقش انسان در ساختن سرنوشت
خویش از مبانی اساسی تفکر اگزیستانسیالیستی است .شعر نیایش در مقام خاتمۀ کتاب ،استعارههاي
خُرد جهتی «نافرمانی ،پایین است»« ،درستی ،باال است» ،ساختاري «عصیان ،لکه است»« ،عمل ،مسیر
است» (ب  )1و هستیشناسی «دل ،انسان است» (ب  )3و ساختاري «مرگ ،آستانه و درگاه است»
(ب  )4را مهیا میکند تا متن درسی بار دیگر استعارۀ بنیادین «خداوند ،پادشاه جبار است» را تداعی
کند؛ با این تفاوت که این بار متن شعري داراي فضایی است که زندگی انسانیِ زاهدي را به تصویر
میکشد که ترس از گناه سراسر وجود وي را فراگرفته است؛
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(فارسی یازدهم ،1399 ،ص157؛ ب )1-4

آزادی ،مسئولیتپذیری است.

آزادي یکی از مهمترین دغدغههاي اندیشۀ بشري است .آزادي در کنار کلیدواژههاي دیگري چون
جبر و اختیار ،رشد ،شکوفایی و فردیت آدمی ،از دیرباز تا اکنون اساس اندیشهورزي و دغدغۀ
بسیاري از اندیشمندان ،فیلسوفان ،هنرمندان و روانشناسان نوگرا بوده است .درس اول کتاب فارسی
با حکایتی از بوستان سعدي آغاز میشود .محور اندیشههاي سعدي در البهالي آثار وي بهوضوح
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دیده می شود .در این روایت شخصیت اصلی حکایت در مسیر خود روباهی ناتوان و معلول را
میبیند .او از خود میپرسد که روباه ناتوان با چنین وضعیتی چگونه روزي خود را به دست میآورد.
او در این لحظه متوجه شیري می شود که شغالی شکارشده را طعمۀ خود کرده است .روباه از
باقیماندۀ شکار شیر ،خود را سیر میکند .شخصیت اصلی حکایت با دیدن این ماجرا به این نتیجه
میرسد که روزي را خدا میرساند و الزم نیست که آدمی تالش و کوششی کند؛ در نتیجه خود را
درکنج خانۀ خویش خانهنشین میکند؛ اما هیچکس براي دادن روزي به سراغ وي نمیآید .سعدي
از منظر مذهبی پیرو شافعی؛ اما از دیدگاه کالمی دنبالهرو مکتب اشعري است؛ بنابراین وي نیز تمام
اعمال و افعال انسان را از جانب خداوند میداند (ظهیري و ابراهیمپور ،1387 ،صص .)36-37سعدي
با اینکه پیرو اندیشۀ کالمی است که به جبر و عدممسئولیت تکیه میکند؛ اما در پارۀ دوم این
حکایت ،او سویۀ مسئولیت انسان را که زیرمؤلفۀ آزادي است برجسته و بر آن تأکید میکند .با این
حال ،سعدي در پارۀ نخست حکایت که وصف حال روباه «بیدست و پاي» است ،بخشی از
اندیشههاي خود را دربارۀ فهم انسان و هستی بر اساس استعارۀ جهتی «معلولیت ،پایین است»

ساختاربندي میکند.
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(فارسی یازدهم ،1399 ،ص12؛ ب )1-7

استعارههاي مفهومیِ «معلول بودن ،پایین است» (ب« ،)1شوریدگی ،پایین است» (ب « ،)3نگون
بختی ،پایین است» (ب « ،)4روزيرسان ،باال است» (ب « ،)5تنبلی ،پایین است» (ب « ،)6تفکر ،زیر
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است» (ب  )8بر اساس استعاره جهتی ،ساخته شدهاند .سعدي در این حکایت استعارۀ مفهومی
«خداوند ،روزيرسان است» (ب « ،)5آفریننده ،تکیهگاه است» (ب  )6را نیز بر اساس استعارۀ
ساختاري ،ابداع میکند .بر این اساس شخصیت داستانی به مشخصبودن روزي انسان و در نهایت
جبر در عالم اشاره میکند .چنین باوري باعث میگردد که انسان هیچگونه اراده و انگیزهاي براي
تالش در کسب روزي در خود نداشته باشد .با این حال سعدي در پارۀ دوم حکایت خویش ،در
پرتو واژۀ «محراب» وارد افق اندیشگی دیگري میشود و محور اندیشههاي خویش را با انواع
استعارههاي مفهومی جهتی ،در بطن حکایت فرافکنی میکند .استعارههاي «قدرت ،باال است»،
«بیقدرتی ،پایین است» (ب « ،)11سعی کردن ،باال است» (ب  )12در بیتهاي زیر بر اساس
تناظرهاي جهتی ساخته شدهاند.
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(فارسی یازدهم ،1399 ،ص ،12ب )10-13

حکایت سعدي نخست استعارۀ مفهومی جهتی را با حوزۀ مبدأ پایین به کار میگیرد؛ اما در ادامۀ
حکایت با تغییر حوزۀ م بدأ استعاره به جهت باال ،حکایت به دو بخش مجزا تقسیم میگردد و در
سویۀ دوم با استفاده از استعارههاي مفهومی بر اختیار و مسئولیت آدمی تکیه میکند .در حکایتی
دیگري از کتاب فارسی ،اشعار سعدي بار دیگر به اختیار آدمی اشاره میکند و وي را به بخشندگی
توصیه مینماید (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)33در این متن رویش ،سبزي و میوهداري درخت
زمینهاي است که حوزۀ مقصد را در جایگاه برتر مینشاند .استعارههاي هستیشناسی و جهتی
«کرامت ،درخت میوهدار (گیاه) است»« ،کرامت ،باال است»« ،آزادي ،درخت سرو (گیاه) است»
(فارسی یازدهم ،1399 ،ص )33مقدمه اي است که استعارۀ جهتی و اساسی اندیشۀ شاعر؛ یعنی
«آزادی ،مسئولیتپذیری است» مهیا شود .بدین ترتیب حکایتهاي سعدي در کتاب درسی فارسی
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میانۀ اندیشۀ اختیار محض و جبر محض را انتخاب میکند .بدین معنی که اگر چه شاعر در آغاز
حکایت روباه و شیر به جبر میاندیشد در پایان حکایت از دغدغۀ مسئولیت آدمی در زیستن خود
یاد می کند .سعدي به هر ترتیب از مؤلفۀ آزادي و مسئولیت آدمی ،راه گریزي نمیبیند .وي در این
حکایت ،به تفاوت اگزیستانسیالیستی هستن حیوانی و آدمی هم اشارۀ باریکی دارد .اگر چه حیوان
اختیاري ندارد و از طریقی ،روزي براي او میرسد؛ اما آدمی را از آزادي و اختیار و مسئولیت هیچ
راه گریزي نیست و نان از عمل و آزادي و اختیار خویش میخورد .آدمی در هستن خود «در حین
فهم فراخوان به خودینهترین خود ،مجال میدهد تا بر پایۀ هستن توانستن انتخابشدهاش در خود
عمل کند .تنها بدینگونه است که دازاین میتواند مسئول باشد» (هایدگر ،1398 ،ص.)368
استعارۀ بنیادین «آزادي ،مسئولیتپذیري است» شاکلۀ اصلی پایان متن درسی «قاضی بست» را
نیز شکل میدهد .پایان بندي این درس ،اختیار را در قالب آگاهی انسان به انجام گناه و ثواب،
طرحبندي میکند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)20در این پایانبندي« ،قیامت و حساب» و «ورز و
وبال» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص )20کلیدواژگان زبانیاند که بر محور استعارههاي مفهومی
ساختاري «قیامت ،مکان (دادگاه) است»« ،کردار ،معامله است» و «نتیجه ،ابزار است» (فارسی یازدهم،
 ،1399ص )20ساخته شدهاند و در پیوند با یکدیگر شخصیت زاهدي را تداعی میکنند که آگاه بر
امور دنیوي و اخروي است و مسئولیت و آزادي خویش را در اعمال و کردار خود میپذیرد« .در
کوي عاشقان» متن درسی است که ماجراي عشق موالنا نسبت به شمس تبریزي را روایت میکند.
متن یادشده نیز بهسان درس قاضی بست استعارۀ مفهومی ساختاري «گناه ،دام است» ،استعارۀ هستی
شناسی «نفس اماره ،دیو است»« ،دیو ،شکارچی است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص71؛ ب  )5را بر
اساس استعارۀ ساختاري «آزادي ،مسئولیتپذیري است» سامان میدهد و در نتیجه انسان را در
انتخاب و انجام گناه و ثواب آزاد میانگارد.
آزادی ،مبارزه است.

مؤلفۀ آزادي هیچگاه خالی از بافت و زمینۀ مسئولیتپذیري و مبارزه نبوده است .این مبارزه خواه در
دنیاي درونی رخ دهد و چه در جهان بیرونی ،در ساحت آزادي و انتخاب راههاي پیشروي آدمی
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شکل میگیرد .یکی از پرکاربردترین مفاهیم پربسامد در کتاب فارسی یازدهم ،موضوع «دفاع و
مقاومت» است .این موضوعات ،انگارههاییاند که تنها در پرتو آزادي ،اختیار و مسئولیتپذیري
میتوانند شکل گیرند و آدمی را به خود پايبند و متعهد سازند .کتاب فارسی یازدهم ،در فصلهاي
پنجم ،ششم و هفتم ،متون و اشعاري را برگزیده است که مفهوم «دفاع و مقامت» را در استعارههاي
مفهومیِ ساختاري ،هستیشناسی و جهتدار ،فضاسازي نمودهاست .مفاهیم «مقاومت ،دفاع و
شهادت» که در این درسها آشکار میشوند ،مؤلفۀ مرگ را تداعی میکنند؛ اما این مرگ ،مرگ
طبیعی انسان نیست؛ بلکه تحت تأثیر محیط و افق زندگی آدمیانی است که در ادوار مختلف ،آن را
آزادانه انتخاب کردهاند؛ از این رو در این گونه متنها ابتدا استعارۀ مفهومی «مبارزه ،سفر است»
ساخته و پرداخته میشود و در نهایت استعارۀ مفهومی «آزادي ،مبارزه است» اساس دیگر استعارههاي
مفهومی دیگر را در بر میگیرد .در حملۀ چنگیز به ایران که در درس سوم با عنوان «در امواج سند»
به آن پرداخته شده است؛ محمد خوارزمشاه که تاب مقاومت ندارد به جزیرۀ آبسکون میگریزد .پسر
شجاع او جاللالدین در برابر هجوم مغوالن ایستادگی میکند .سلطان جاللالدین با سربازانِ اندک
خود به مبارزه ادامه میدهد و در این مبارزه باور خود را بدین شکل روایت میکند:
هههههه ههه انهههه دهههم نههه بههه هههه هههه دهههلد
بههم ه ه

د هههههب ه ه

خهههههگ ه د

ه ه ه ههه

بهههم ر نهههبههه هههتههه
رهههه چهههه

هههل چهههه

بههه هههه ههههل هههبههه

ر
ههه ر

(فارسی یازدهم ،1399 ،ص30؛ ب )23-24

در این ابیات ،انواع استعارههاي مفهومی ساختاري؛ «مملکت ،مقصد است»« ،مملکت ،معبد
است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص ،20ب  )23و هستیشناسی «وطن ،انسان است» ،ساختاري
«اسارت ،در زنجیر بودن است» (ب  )24پدیدار میشود .این استعارهها باور و منش میهنی و ملی
سلطان جاللالدین و به پیروي از آن ،نظرگاه شاعر را در خود دارند .در تقابل قراردادن واژههاي
«فرزند و زن» که باید در معبد مملکت قربانی شوند ،با واژههاي «مملکت و وطن» و از سویی دیگر
با «دشمن و اهریمن» استعارۀ مفهومی «مبارزه ،سفر است» را شکل میدهند .سلطان جاللالدین
آنهنگام که پشتیبانی پدر را نمیبیند ،خود را تنها مییابد و تصمیم میگیرد که براي رهایی و نجات

کارکرد بنمایۀ اگزیستانسیالیستی «آزادی» در استعارههای مفهومی فارسی یازدهم متوسطه

565 

سرزمین خویش ،خود راهی بیابد .در این راهجستن است که آزادي او به گونۀ اگزیستانسیالیستی
آشکار میشود؛ چرا که مبارزه ،قربانیشدن و سفر از مؤلفههاي زیستن آدمی است که تماماً با آزادي
و اختیار و قبول مسئولیت ،پیوندي ناگسستنی دارد .پذیرش مسئولیت از عناصر اساسی مؤلفۀ آزادي
در افق اندیشۀ اگزیستانسیالیست است (یالوم ،1396 ،ص .)405بدین ترتیب در متن درسی اخیر
استعارۀ بنیادین «آزادي ،مبارزه است» آشکار میگردد .درس «آغازگري تنها» نیز یکی دیگر از متون
درسی است که به موضوع میهن و دفاع از آن پرداخته است .قهرمان اصلی داستان عباسمیرزا است
که براي دفاع از تبریز در برابر هجوم روسها ،به همراه سپاه خود به سوي آن شهر حرکت میکند
(فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)41نویسنده با خلق استعارۀ هستیشناختی «باد ،انسان است»« ،شهید،
گل است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص )41مفهوم ضرورت «جنگ و مبارزه» براي وطن را شکل
میدهد و آن هنگام که این مفهوم را در برابر ترکیب زبانی «حملۀ روسها» قرار میدهد ،مفهوم
جنگ و مبارزه با درونمایۀ «دفاع و مقاومت» همپوشانی یافته ،استعارۀ مفهومی «آزادي ،مبارزه است»
پدید میآید.
روانخوانی «تا غزل بعد» ماجراي معلمی را روایت میکند که در دوران هشت سال دفاع مقدس،
در اسارت دشمنان است .وي که اکنون در موصل زندانی است؛ موفق شده است که کالسهاي
آموزشی را با بودن مشکالت فراوان ،برگزار کند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)45استعارههاي
مفهومی این متن درسی که در عمق عبارات زبانی ساخته شدهاند عبارتاند از :استعارههاي جهتی
«یادگیري ،باال است»« ،سواد ،باال است»« ،سختی ،پایین است»« ،یادگیري ،باال است» (فارسی یازدهم،
 ،1399ص )45و استعارههاي ساختاري «آزادي ،تصمیمگیري است»« ،وقت ،پول است»« ،سختی،
مانع است»« ،آزادي ،اتحاد است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)45استعارۀ ساختاري «زمان ،حرکت
است»« ،وقت ،طال است» ،استعارههاي «غیرت ،آزاد مُردن است» و «عزت ،آزادگی است» (فارسی
یازدهم ،1399 ،ص48؛ ب  )2را مهیا میکند؛ در نتیجه با پیوند این استعارهها با عبارت زبانی «در
ننگ مردن» استعارۀ مفهومی ساختاري «آزادي ،مبارزه است» بار دیگر ساخته میشود .از منظر
اگزیستانسیالیسم انسان سرنوشت خویش را در دست دارد ،از وضع موجود فراتر میرود و با این
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فراروي تأثیر خویش را در جهان خویش و دیگران باقی میگذارد .ایرانیان اسیر در زندان موصل نیز
به دنبال یافتن فرصتی براي تأثیر نهایی خود بر وضع موجود هستند .آنها به خوبی از اختیار و آزادي
خویش آگاه شدهاند و مسئولیت موقعیت خویش را به عهده میگیرند .شعر «بانگ جرس» در درس
دهم در حوزۀ ادبیات پایداري ،به مقاومت و دفاع از مرزهاي دیگر کشورهاي همکیش اشاره دارد؛
ه خههههه ی ه بههلر خهههههگههل بههل ب ه ر ب ه ههه ه

د بهههل ههه ههه ر

خهههههههد ههه ر

ههه ر بههه هههه ههه

(فار سی یازدهم ،1399 ،ص88؛ ب )1
در هههه د

ر خهههههههگههههل در هههه هههه

د رچههههه

هههه در ردهههه ِ ر ههههه ر

بل در

نهه بهه هه هه چههم چهه هه

د رچههههه

هههه هههه

(ب)3
یه

خههههه ن ه ر ه چههم ی ه

لن ه رخهههه ههه

ه چههم

هه هه هه دهه هه هه اههه هه

خههههه

د هههه ب ب ل ههه
هه خههههه نههل دههلد

بههل هه
یههبهه

چهه هه هه
هههه ر

دخههههه

بهههه ههههه

بههل در

خههههه

هههل ههبهه بهه هه ههل ههه
ر هههه ر

هههه

دههههلد

(ب)7-9
ههلا خههههه

ههلنهه بههلد

هه چهه نهه بههل هه هه

سههتهه

اههه هه

خهههههگههل دهه

ههه چههه نههه بهههل ههه ههه بهههل ههه
ا ه دههم هل خهههه

هه هه د ر

هههههه هههه ههه

بهههل چههه ههه
گگههم د رد

ههل یهه هه ،بهه رد هه بهه هه رد چهه ههههه د ههههه ر
ههل یهه هه ،بهه رد هه بهه هه رد
ههه بهههم ههه

یههه

ا هه دههم هههل دهه هه

ههه

هه خههههه ههل دهه
ههه ههه ههه بهههل چههه ههه

غههبهه بهه هه ههگههگههم د رد

(فارسی یازدهم ،1399 ،ص89؛ ب )11-14

بهکارگیري واژهها و گزارههاي زبانی؛ همچون خانه تنگ است ،بیگانه ،اهریمن ،جان ،شهید،
لبنان و برگ سفر ،راهوار و راه سفر ساماندهندۀ طرحوارههایی است که استعارۀ مفهومی «مبارزه،
سفر است» را در بخشهاي مختلف شعر تشکیل داده است« .مبارزه ،سفر است» (ب  )17حوزۀ
مفهومی سازمانیافتهاي است که در آن «سفر» در حکم مبدأ و «مبارزه» در حکم مقصد پنداشته
میشود و به دنبال آن تناظرهایی؛ همچون سختی ،جان سپرکردن و ایستادگی در جایگاه نگاشت این
دو حوزه قرار میگیرد؛ در نتیجه «مبارزه» در مفهوم جهانیتري آن ساخته و پرداخته میگردد .به این
معنا که متن شعري ،دفاع و مقاومت را تنها مختص به مرزهاي وطنی نمیداند؛ بلکه آن را در حوزۀ
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ادبیات پایداري جهانی مطرح میکند .استعارههاي دیگري که در الیههاي زبانی این شعر قرار
میگیرند شامل این استعارههاي ساختاري ،جهتی و هستیشناسی است؛ «وقت ،طال است» (ب ،)1
«مقاومت ،باال است» (ب « ،)1شجاعت ،باال است» (ب « ،)3غیرت ،باال است» (ب « ،)7دستور ،نامه
است»« ،اهریمن ،انسان است»« ،قدرت ،ابزار است» (ب « ،)8حمله ،پشتیبانیکردن است» (ب ،)9
«سختی ،باران است» (ب « ،)11مبارزه ،سفر است» (ب « ،)12لبنان ،وطن است» (ب « ،)13لبنان،
هدف است» (ب  .)14مبارزه ،قربانیشدن ،سفر و انتخاب مسیر و مقصد از مؤلفههاي زیستن آدمی
است که به گونهاي بنیادین با آزادي ،اختیار و قبول مسئولیت ،پیوندي اساسی دارند .براي تبیین
چنین باوري ،استعارۀ بنیادین «آزادي ،مبارزه است» مبناي تمام استعارههاي مفهومی دیگر قرار
میگیرد .درس یازدهم با عنوان «یاران عاشق» به عاشقانه بودن راه شهادت و عشقبازي شهیدان
پرداخته است؛ و به وصف انسانهایی میپردازد که خطرات این راه را با جان و دل پذیرفتهاند؛
بههه ههه

ههه ههههههمههه ر ر ههه ههه دههه ههه ههه

ا ه ه دههم ه چ ه ه خهههههگههل دههلد چههه

ههه ر

ههه هههههه سهههتههه ههه دههه ههه ههه

خههههههگهههل بهههل نهههه ر ههه هههل دهههلد چهههه
(فار سی یازدهم ،1399 ،ص93؛ ب)1-2

ههم هه چهه چههم ههل

هه هه

نهه چهه ههه

دف

هههههه بههه دخهههههه

ههه

نههه چههه هههه
(ب)4

بهه هه هه

ههمههه هه دههم در بهه

نهه خههههه

ههب ه ههههه ههه

ههل ه د ههههه ی ه ههه خههههه
(ب )9

به باور لیکاف بسیاري از مفاهیم مربوط به عواطف و احساسات در دو حوزۀ مبدأ و مقصد و در
نهایت با استعارۀ مفهومی ساخته و پرداخته میشوند (راسخمهند ،1396 ،ص .)62از ابتداي این غزل
مفهوم بنیادین «شهادت» در قالب سه استعارۀ ساختاري «عاشقی ،قانون است»« ،عشق ،ماجرا است»
(ب « ،)1شهادت ،سفر است» (ب  )2تصویر میشود و مقدمهاي براي استعارۀ مفهومی «شهید ،عاشق
است» قرار میگیرد .استعارههاي مفهومی دیگري که در زیر پوستۀ عبارات زبانی ساخته شده است،
از این قرارند؛ استعارۀ ساختاري «مبارزه ،ایثا ِر جان است» (ب « ،)2عشق ،ابزار موسیقی است» (ب
« ،)4شهید ،الله است» (ب  .)9مرگآگاهی ،مبارزه ،شهادت و سفرکردن از موضوعات زیستن آدمی
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است که با آزادي ،اختیار و قبول مسئولیت ،در پیوند است و خود را در استعارۀ بنیادین «آزادي،
مبارزه است» هویدا میسازد .متن درس شعرخوانی با عنوان «وطن» مفاهیم مبارزه ،مقاومت و شهادت
را در قالبی حماسی و با تأکید بر دفاع از وطن پیریزي میکند .استعارههاي مفهومی این درس از
جمله جهتدار «شهرت ،باال است»« ،قدرت ،باال است»« ،نژاد ،باال است» (ب « ،)1ایثار ،باال است»
(ب « ،)3افتخار ،باال است»« ،اکسیر ،باال است» (ب  )5و استعارۀ هستیشناسی «وطن ،انسان است»
(ب  6و )2به استعارۀ اصلی «آزادي مبارزه است» پیوند مییابد؛
نههههه ههههه

ههههه ر

دهههه هههه

هههه

د هه ا

هههههل

چههههه ا ر
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ههههه
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ههه هههبههه
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(فارســی یازدهم ،1399 ،ص 117؛ ب )1-3
نهههل
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نهههه ا ذر اغ هههههههگههههم بهههه د
(ب )5 -6

در روایتهاي اساطیري ایرانی ،کاوۀ آهنگر ،جلوداري است که مردم را به اتّحاد و شورش علیه
ضحاک فرا میخواند .درس دوازدهم با عنوان «کاوۀ دادخواه» به روایت این طغیان از زبان فردوسی
میپردازد (فارسی یازدهم ،1399 ،ص)103؛
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(فارسی یازدهم ،1399 ،ص104؛ ب )25-28
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استعارههاي «ترس ،پایین است»« ،شجاعت ،باال است»« ،قدرت ،باال است» (فارسی یازدهم،
 ،1399ص103؛ ب  )10استعارههاي مفهومی جهتی هستند که در بندهاي ابتدایی این داستان،
الیههاي زیرین عبارات زبانی را در برگرفته است .ترس همچون مانعی است که در راه رسیدن به
مقصد قرار گرفته است؛ در نتیجه نداشتن قدرت و اختیار ،به استعارۀ «ترس ،اسارت است» (فارسی
یازدهم ،1399 ،ص103؛ ب  )10پیوند مییابد .در این بیت استعارۀ ساختاري «آزادي ،مبارزه است»
(ب  )28شاکلۀ اصلی روایت را به تصویر میکشد .شجاعت ،اراده ،تغییر و کوشش براي رسیدن به
آزادي و در دست گرفتن سرنوشت خویش در این روایت شعري ،از مؤلفههاي اساسی زیستن
اگزیستانسیالیستی است .داستان درس بعدي با عنوان «قصۀ عینکم» مربوط به پسري بازيگوش است
که هیچکس از ضعف بینایی وي اطالعی ندارد .به سبب این ناتوانی ،دیگران اعمال و
زمینخوردن هاي او را که ناشی از ضعف بینایی است ،از شیطنت وي دانسته و همواره سرزنشش
کردهاند؛ تا آنکه پسر بازيگوش عینک مهمان کهنسال را بر چشم میزند؛
آه! هرگز فراموش نمیکنم .براي من لحظۀ عجیب و عظیمی بود؛ همین که عینک به
چشم من رسید ،ناگهان دنیا برایم تغییر کرد؛ همه چیز برایم عوض شد .یادم میآید
که بعدازظهر یک روز پاییز بود .آفتاب رنگرفته و زردي طالع بود .برگ درختان
مثل سربازان تیرخورده تکتک میافتادند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص.)127

براي نوجوانی که ضعف بینایی وي شیطنت محسوب شده است ،استعارۀ مفهومی «آزادي ،آگاهی
است» ابداع میشود .استعارۀ جهتی «روشنایی ،باال است» و «تاریکی ،پایین است» ،ساختاري «تغییر،
دیدن است»« ،دیدن ،روشنایی است»« ،دیدن ،احساس کردن است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص)127
استعارههاي خُردياند که همراه با عبارات روساختی زبانی ،وصف لذّت بینایی و رهایی از ریشخند
و سرزنش دیگران ،بر مؤلفۀ آزادي تأکید میکنند .در این بند استعارۀ مفهومی ساختاري «آزادي،
دیدن است» از پرتو حل مشکل بینایی شخصیت داستانی نمایان میشود .آگاهی از ناتوانی پیشین
خویش ،دیدگاهی جدید را در زیستن و هستن براي شخصیت اصلی داستان فراهم میکند .وي بعد
از استفاده از عینک ،به نوعی آزادي دست یافته است که میتواند در سایۀ آن از وابستگی به دیگران
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و همچنین ،از رنج تمسخرهاي آنها رها شود؛ لحظهاي خاص در داشتن آزادي که در
اگزیستانسیالیسم بسیار بر آن تأکید شده است .آگاهی ،خود نوعی مبارزه علیه ناآگاهی است؛ بدین
ترتیب مبارزه براي آگاهی به مولفۀ بنیادین آزادي و در نتیجه استعارۀ بنیادي «آزادي ،مبارزه است»
پیوند مییابد.
روایت داستانی «آذرباد» که به عنوان روانخوانی درس هجدهم انتخاب شده است؛ ماجراي مرغ
ماهیخواري را روایت می کند که مشتاق است به اوج سرعتی برسد که براي پرندگان مقدور است.
او در این راه موانع و مخالفانی دارد؛ اما با تالش و مبارزۀ خویش تمام موانع را از راه خویش
برمیگیرد .استعارههاي مفهومی ساختاري «آزادي ،پرواز است» و «زندگی ،پرواز است» کلیت ساختار
این داستان را در برگرفته اند تا در نهایت ،اهمیت مؤلفۀ آزادي را براي مخاطب خود آشکار کنند.
نویسنده ابتدا زیستن شخصیت اصلی داستانی را در مسیر تالش براي به دست آوردن غذا ،عمل به
قوانین و سعی در عدم خروج از محدودیتهاي پرندگان توصیف میکند؛ سپس مفهوم «آزادي» را
فعال می کند .با نگاهی به این داستان ،هویدا است که نیل به معناي زندگی براي آذرباد ،تنها در پرتو
داشتن آزادي به دست میآید.
پسرم ،فراموش نکن که منظور از پرواز ،به دست آوردن خوراک است (فارسی یازدهم،
 ،1399ص  ... )151حاال زندگی چقدر پرمعنی شده است .ما میتوانیم در زندگی
هدف دیگري داشته باشیم (فارسی یازدهم ،1399 ،ص  ... )153مرغان دریایی حاضر
نشدند عظمت آنچه را که میتوانستند در پرواز بیابند ،بپذیرند .آنها نخواستند
چشمان خود را بازکنند و به دقّت به دنیا بنگرند (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)154
من میخواهم نهایت توانایی خود را در کار پرواز بسنجم .آنها نخواستند چشمان
خود را باز کنند .ما دنیاي بعدي خود را از روي اصولی که در دنیا میآموزیم
برمیگزینیم .او تنها جسمی مرکبّ از استخوان و پَر نیست؛ بلکه مظهر و نمایندۀ کاملی
از آزادي و بلندپروازي است که با هیچ چیز محدود و مقیّد نمیشود (فارسی یازدهم،
 ،1399ص  .)155هر یک از ما صورتی از مرغ حقیقت هستیم؛ صورتی از آزادي
مطلق  ...سرتا سر بدن شما چیزي جز اندیشههاي شما نیست؛ یعنی همانطور که
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شما خود را میبینید؛ اگر زنجیرهایی که بر روي افکار شماست ،بشکند ،زنجیرهاي
جسم شما نیز از هم میگسلد (فارسی یازدهم ،1399 ،ص .)156

نگاشت مؤلفۀ «آزادي» با استعارههاي مفهومی خُرد و نهفته در الیههاي زیرین گزارههاي زبانی
دیگر پرندگان نیز به دست میآید؛ از جمله استعارههاي مفهومی جهتی «نیاز ،پایین است» ،ساختاري
«پرواز ،غذا است»« ،زندگی ،کتاب است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص « ،)151زندگی ،سفر است»،
جهتی «توانایی ،باال است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص  ،)153ساختاري «بصیرت ،خوب دیدن است»
و هستیشناسی «فکر ،انسان اسیر است» (فارسی یازدهم ،1399 ،ص  .)154در این داستان نیز آذرباد
آنهنگام که به آزادي و هستن خویش پی میبرد ،تصمیم میگیرد که خود را از بند محددیتها و
قوانین خودساخته رها سازد .در جمالت کلیدي پایانی این روایت داستانی ،عمیقترین مؤلفۀ
اگزیستانسیالیسم درس خلق میشود؛ استعارۀ مفهومی «آزادی ،مبارزه است» .نمایۀ ذیل چگونگی
بسامد انواع استعارههاي بنیادین را در متنهاي کتاب درسی آشکار میکند.
جدول  .1بسامد استعارههای مفهومی بنیادین در متنهای فارسی یازدهم

استعارة مفهومی بنیادین
ردیف

حوزة مقصد

حوزة مبدأ

(الف)

(ب)

1

خداوند

پادشاه جبار (است)

2

آزادي

مسئولیتپذیري (است)

3

آزادي

مبارزه (است)

عنوان متن درسی

نیایش؛ پروردۀ عشق؛ قاضی بست؛ ذوق لطیف؛ میثاق
دوستی؛ نیایش
نیکی؛ همت؛ قاضی بست؛ کوي عاشقان؛ خوان عدل؛
امواج سند؛ آغازگري تنها؛ تا منزل بعد؛ باگ جرس؛
یاران عاشق؛ وطن؛ کاوۀ دادخواه؛ قصۀ عینکم؛ آذرباد

بسامد

6
5
9

هر متنی ،نظام زبانی و تصویري خاص خود را در درون و بیرون از الیههاي بافت و زمینۀ
نشانگان خود فراهم میکند .ساختار آشکارگی انواع استعارههاي مفهومی کتاب فارسی یازدهم را در
پیوند با درونمایۀ آزادي بر اساس نمایۀ ذیل میتوان صورتبندي کرد.
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شکل  .1ساختار شکلگیری استعارههای مفهومی مقدماتی و بنیادین در متنهای فارسی یازدهم

بیشترین تأکید اندیشمندان اگزیستانسیالیست بر آزادي و اختیار است« .هیچ مکتبی به اندازه
اگزیستانسیالیسم بر روي آزادي و انتخاب آدمی تکیه و تأکید نداشته است» (غیاثیکرمانی،1375 ،
ص .)10از دیدگاه این مکتب آنهنگام که آدمی به توان آزادي خویش آگاهی مییابد ،میتواند آینده
و سرنوشت خویش را در دست گیرد.
بحث و نتیجهگیری
آزادي یکی از مؤلفه هاي اساسی اندیشۀ اگزیستانسیالیسم است .این مؤلفه با کارکردي که میتواند
در اندیشۀ بشري داشته باشد ،راه را براي زیستن بهتر آدمی هموار میکند .زبان و کارکرد استعاري
آن ابزار اندیشگی است که میتواند سویههاي سودمند این اندیشه را به مخاطبان کتابهاي درسی
ارائه کند .از این میان فهم و تحلیل استعارههاي مفهومی کتاب درسی فارسی یازدهم که منتخبی از
متون برگزیدۀ ادبی است ،زمینه اي مناسب براي رسیدن به این هدف است .از میان استعارههاي
مفهومی بنیادین که در متون فارسی یازدهم به کار رفتهاند ،استعارۀ ساختاري و بنیادین«خداوند،
پادشاه جبار است» در شش متن درسی ژرفساخت دیگر استعارههاي مفهومی این کتاب درسی را
سامان میدهند .استعارۀ اساسی «آزادي ،مسئولیتپذیري است» ،در مجموع اساس استعارههاي
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مفهومی پنج متن درس را شکل میدهد و استعارۀ بنیادي «آزادي ،مبارزه است» ،در هفت متن درسی،
با دیگر استعارههاي درس پیوند مییابد.
به نظر میرسد ،آموزشگران کتاب فارسی یازدهم در یاددهی و آموزش متون این کتاب باید به
این موضوع التفاتی عمیق داشتهباشند که در تدریس خود ،آنجا که متن درسی سویۀ اختیار و آزادي
آدمی را کمرنگ میکند  -همچون متونی که زمینه و بافت استعارۀ مفهومی «خدا پادشاه جبار است»
را مهیا میکند  -همراه با همراهی دانشآموزان به نقد و تبیین اندیشههاي نهفته در این متنهاي
درسی بپردازند .از میان راهبردهاي تدریس ،مناسبترین راهبرد براي رسیدن به این هدف آموزشی،
راهبرد ساختنگرایی است؛ چرا که این راهبرد به جهان و باورهاي متفاوت دانشآموزان در بافتی از
گفتوگو و طرح پرسشهاي گوناگون اجارۀ آشکارگی میدهد .مؤلفان کتابهاي فارسی نیز با
آگاهی بر این درونمایهها باید توضیح و شرحی بر درونمایههاي این چنینی کتابهاي فارسی اضافه
کنند تا بدین طریق بر سویۀ آزادي و مسئولیتپذیري مخاطبان درسی تأکید کنند .از سویی دیگر،
بایسته است متنهاي گزیدۀ درسی که بر افقهاي آزادي و مسئولیت آدمی تاکید میکنند و دربرگیرندۀ
سویۀ مثبت و آشکارگی آزادي و مسئولیت است – مانند آزادي ،مسئولیتپذیري است  -مورد تأکید
آموزشگران و دانشآموزان قرار گیرد .تبیین و گفتوگو دربارۀ چنین سویههاي خاکستري و روشن
آزادي در متنهاي درسی راه را براي زیستن و هستنی بهتر و روشنتر براي آموزشگر و دانشآموز
و در نتیجه آیندۀ فرهنگی و اندیشگی جامعه فراهم خواهد کرد.
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برنجکار ،رضا ( .)1387آشنایی با علوم اسالمی؛ کالم ،فلسفه ،عرفان .تهران :سمت.
بالکهام ،جان هرولد ( .)1396شش متفکر اگزیستانسیالیسم .ترجمۀ محسن حکیمی ،چاپ دهم،
تهران :مرکز.
بیابانی ،احمدرضا ،و طالبیان ،یحیی ( .)1391بررسی استعارۀ جهتگیرانه و طرحوارههاي تصویري
در شعر شاملو .نقد ادبی.99-126 ،)1(1 ،
داد ،سیما ( .)1385فرهنگ اصطالحات ادبی .چاپ سوم ،تهران :مروارید.
دیرینگر ،ریچارد ،و الر ،دیوید ( .)1396نشانهشناسی انگارۀ خدا در روانشناسی دین .ترجمۀ هادي
دهقانی یزدلی و محمدرضا پاشایی ،تهران :آناپنا.
راسخ مهند ،محمد ( .)1396درآمدي بر زبانشناسی شناختی ،نظریهها و مفاهیم .تهران :سمت.
زندي ،بهمن ،روشن ،بلقیس ،قاسمپور مقدم ،حسین ،و باباساالري ،زهرا ( .)1395تحلیل محتواي
شناختی استعارۀ کارکردي در کتابهاي درسی فارسی دورۀ ابتدایی .نوآوري هاي آموزشی،
.7-22 ،57
سارتر ،ژان پل ( .)1396هستی و نیستی؛ پدیدهشناسی عالم هستی .ترجمۀ عنایتاهلل شکیباپور ،چاپ
ششم ،تهران :دنیاي کتاب.

ظهیري ناو ،بیژن ،و ابراهیمپور ،محمد ( .)1387دیدگاه هاي کالمی سعدي بر بنیاد قصاید .زبان و
ادبیات فارسی.35-64 ،)60( 16 ،
غیاثیکرمانی ،سیدمحمدرضا ( .)1375اگزیستانسیالیست؛ فلسفۀ عصیان و شورش .قم :نهضت قم.
قاسمزاده ،حبیباهلل ( .)1391استعاره و شناخت .تهران :کتاب ارجمند.
کوچش ،زلتن ( .)1393مقدمهاي کاربردي بر استعاره .تهران :سمت.
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گلپایگانی ،رسول ( .)1389گرایشهاي اگزیستانسیال در شعر خیام و حافظ .پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه سمنان.
لیکاف ،جورج ،و جانسون ،مارک ( .)1396استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم .ترجمۀ جهانشاه
میرزابیگی ،چاپ دوم ،تهران :آگاه.
مالمیر ،تیمور ،و دهقانی یزدلی ،هادي ( .)1393نشانهشناسی تجربههاي دینی در متون نثر عرفانی.
ادب فارسی.1-20 ،)14(2 ،
محمدي ،محمود ،حسینی ،افضلالسادات ،و برخورداري ،رمضان ( .)1397کاربرد نظریۀ استعارۀ
مفهومی لیکاف در آموزش تفکر خالق .روانشناسی شناختی.35-64 ،)4(6 ،
نوروزي داریوش ،و رضوي ،سیدعباس ( .)1393مبانی طراحی آموزشی .چاپ چهارم ،تهران :سمت.
نیکل ،تامس ( .)1397پرسشهاي کشنده .ترجمۀ مصطفی ملکیان و جواد حیدري ،چاپ دوم ،تهران:
نگاه معاصر.
هایدگر ،مارتین ( .)1398هستی و زمان .ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان ،چاپ هشتم ،تهران :نشر نی.
یالوم ،آروین د .)1396( .رواندرمانی اگزیستانسیال .ترجمۀ سپیده حبیب ،چاپ دوم ،تهران :نی.

