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Abstract  
Fantasy is the most imaginative genre of story. In the imaginative stories, the writers create a 

secondary world with new rules by passing beyond real world and breaching the cumbersome rules 

and frameworks. These worlds include amazing events and fantastic creatures. Samad Behrangi is 

one of the writers of child and adolescent literature that he connects the adulthood world to 

childhood world by using fantasy. By emphasis on this style, he expresses the social, cultural and 

ideological issues for novice readers in tangible way. In this regard, cognitive metaphors play an 

important role in better perception of some complicated and abstract concepts by children. This 

article has tried to examine fantasy and cognitive metaphors used in fantastic stories of Samad 

Behranghi in order to depict how this author, thoughtful and interested in the children and adolescent 

training, has analyzed the bio-social experiences for less experienced child and adolescent readers 

using cognitive metaphors. This descriptive and deductive content analytical research showed that 

the conceptual metaphors in Behranghi's stories imply collectivism and appropriation with socialism 

beliefs and conditions. Concerning the contextual metaphors, three volumetric, motor and power 

schemas were mentioned and power schema is related to thinking and eliminating obstacles by 

Behranghi in the considered goals in the story. The structural metaphors are in the first rank in his 

stories. The frequency of directional metaphors is the same in the fantasy and real stories 

Keywords: Fantasy, Cognitive Metaphors, Samad Behranghi, Child and Adolescent Literature and 

Ideology. 
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   چکیده
 حدواد   از سرشدار  کد   کنندد می خلق نو قواعد با ثانوی جهانی ،واقع جهان از عبور با نویسندگان فانتزی در ت.اس داستان گونۀ ترینتخیلی فانتزی

 فدانتزی،  از اسدتفاده  بدا  کد   اسدت  نوجدوان  و کودک ادبیّات حوزۀ نویسندگان ۀازجمل بهرنگی صمد است. العادهخارق موجودات و انگیزشگفت

 بدرای  را ایددلولوییکی  و فرینگدی  و اجتمداعی  مسدال   از مفداییمی  شیوه، این بر تکی  با او است. داده یوندپ کودکی دنیای با را یسالبزرگ دنیای

 و مفدایی   برخدی  کودکدان  نکد  یا در مهمدی  نقد   شدناختی،  یدای اسدتعاره  میدان  ایدن  در کندد. می بیان ترملموس صورتب  خود نوآموز مخاطب

 یدای اسدتعاره  از آن گیدری بهدره  و فدانتزی  بررسدی  ،نوشدتار پدی  رو   اصلی مسئلۀ گیرند.می رعهدهب کنند، درک بهتر را انتزاعی و پیچیده مضامین

 تحلید   بد   شدناختی  یدای اسدتعاره  بدا  آن پیوند و فانتزی ابزاریای از استفاده با چگون  او ک  دید نشان تا بوده بهرنگی صمد یایداستان در شناختی

 محتدوای  تحلید   و توصدیفی  شیوۀ ب  ک پژوی  حاضر  در است؛ پرداخت  نوجوان و کودک تجربۀک  مخاطب برای اجتماعی و زیستی تجربیات

 بد   را وی اعتقداد  و شدرای   بدا  تناسدب  و گراییجمع بهرنگی فانتزی یایداستان در مفهومی یایاستعاره :آمد دستب  ذی  نتایج یافت انجام قیاسی

 بیدان  یدایی مثدا   شاید طرح با الفاظ قالب در حرکتی و حجمی یایوارهطرح بسامد تصویری میمفهو یایاستعاره مبحث در کند.می القا خواننده

 سداختاری  یدای  اسدتعاره  اسدت.  یدا داستان در وی نظر مورد ایداف ب  رسیدن و بهرنگی ستیزی موانع و تفکّر نوع ب  مربوط قدرتی وارۀطرح و شد

   است. یکسان بهرنگی واقعی و فانتزی یایداستان در جهتی یایاستعاره دبسام دارند. را نخست مقام بهرنگی، یایداستان در

 ایدلولویی. و کودک ادبیّات بهرنگی، شناختی، یایاستعاره فانتزی، کلیدی: واژگان
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 مقدّمه .0

 و خیدالی  دنیایدایی  آفدرین   و ابدداع  بدا  آن در کد   دانسدت  مدرتب   تخیلی - علمی ادبیّات با توانمی را فانتزی

 یدا شخصدیّت  کد   اسدت  دنیدایی  کشیدن تصویر ب  ادبیّات نوع این یدف یستی . مواج  فاضل  ییان یمد اغلب

 را تدری یافت سامان و ترقهرمانان  زندگی قادرند و اندآمده فالق واقعی جهان یایدشواری و معضالت بر آن در

 بسدیار  ظرفیدت  ایدن  ک  است آن نتزیفا دیگر اثبات قاب  ویژگی (.666 :6511 کزازی، و )سبزیان کنند تجرب 

 کد   شدناختی  یدای اسدتعاره  سداختار  از تعلیمدی،  داسدتانی  متدون  بافدت  در تواندمی ک  دارد را توجّ  قاب  و مه 

 منظوریدای  تدا  یابدد  بهدره  اوسدت  خدا   مخاطدب  برای تفکّرم نویسندۀ ذینی جهان نمودن ملموس آن یدف

 نماید. پذیرترادراک و تریدسترس قاب  مخاطب  برای را نویسنده آرمانی

 موضوع تعریف .0-0

 آثداری  خدود،  نویسدندگی  کوتداه  دوران در او اسدت.  بهرنگدی  صدمد  ایراندی،  نویسانفانتزی نیترمه  از یکی

 متعهّدد  اینویسدنده  وی کدرد.  خلدق  کودکدان  برای ایدلولوییکی و آرمانی یایزیرساخت با اغلب و ماندگار

 بدا  اسدت  کوشدیده  یبهرنگد  اسدت؛  داده قدرار  توجّد   مورد آموزشی - تعلیمی بزاریا عنوانب  را ادبیات ک  بود

 ،فولکلوریدک  ادبیّدات  بدالقوۀ  یدای تواندایی  از مندیبهره کنار در پردازیداستان نوین یایتکنیک یریکارگ ب 

 و سدن  ک شاگردانویژه ب  و عام مخاطب برای نیز را خود آرمانی جهان پیرامون، جهان معضالت تبیین ضمن

 چدارچوب  کد   اسدت  خوایان  عدالت ییاآموزه از مملو یبهرنگ صمد یداستان آثار نماید. ترسی  خود ترسا 

 ابزاریدای  کارآمدترین ۀازجمل کند؛می تشریح ترآگایان  و بهتر زندگی برای را او آلیستیایده و فکری جهان

 اسدت  بدوده  مفهدومی  یدای استعاره و فانتاستیک صرعنا از استفاده ایفاضل  مدینۀ چنین طرح برای نویسنده این

 عروسدک  و اولدوز» ،«یاکالغ و اولدوز» یایداستان در او یابد.می وی آثار در منظوره چندین کارکردی ک 

 در کودکدان  فدانتزی  داسدتان  بنیدان  «کوچولدو  سیاه مایی» زیبای داستان البت  و «یلو یزار و یلو یک» ،«سخنگو

   خت.سا مستحک  را ایران

   هدف و تاهمّی ضرورت، .0-2

 بدر  مبتندی  یدای داسدتان  در الخصدو  علدی  دار،یددف  فدانتزی  بنیداد  کد   رسدد مدی  نظر ب  اولی  و کلی نگاه در

 فرضدی ،  ایدن  ثبدوت  برای تحقیق این در است، شده نهاده بنا شناختی یایاستعاره برپایۀ ایدلولوییکی، اتتفکّر

   ای .نموده بررسی شناختی یایاستعاره منظر از را نگیبهر صمد برساختۀ یایفانتزی فضای

 پژوهش هایپرسش .0-3

 یدای  قصّد   کد   اسدت  آن یابدد، مدی  انجام قیاسی محتوای تحلی  و توصیفی شیوۀ ب  ک  تحقیق این اصلی مسئلۀ
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 بیندی نجهدا  کد   دیدد  نشدان  و کند بررسی شناختی شناسیزبان نظریۀ از استفاده با را بهرنگی صمد فانتاستتیک

 چگوند   بهرنگدی  اینکد   و است شده او یایداستان در شناختی یایاستعاره نوع چ  گیریشک  باعث بهرنگی

 و کدودک  مخاطدب  بدرای  را خدود  مطلدوب  فکری جهان خطوط شناختی، یایاستعاره نوع چ  از استفاده با و

 است. نموده رس  خود نوجوان

 پژوهش پیشینة .0-0

 در ویدژه بد   داسدتانی  و ادبدی  یدای پدژوی   میدان  در داریدامند   و خوب حقیقاتت فانتزی شناخت موضوع در

 و نیدا  صددری  از: اسدت  عبدارت  پژوی  این موضوع ب  آن تریننزدیک ک  دارد وجود کودک ادبیّات حوزۀ

 عروسدک  و اولدوز یای)داستان بهرنگی صمد از داستان دو در فانتزی شناسیگون » مقالۀ در (6513) منفردان

 را نویسدنده  ایدداف  و اندپرداخت  بهرنگی آثار در فانتزی ینر تجلی چگونگی ب  «یا(کالغ و اولدوز و نگوسخ

 عندوان  بدا  ایمقالد   در (6511) کردبچد   و معصدومی  دیندد. مدی  نشدان  داسدتان  خلدق  در فن این کارگیریب  از

 کودکدان  یدای نوشت دست از مون ن شصت بر تکی  با «کودکان یاینوشت دست در شناختییستی یایاستعاره»

 اندد. نمدوده  بررسدی  را یدا آن شدناختی یسدتی  یدای  اسدتعاره  نویسیخالص  و شعر نام ، ،قصّ  شام  سا  66 تا 6

 شدناختی، زبدان  چارچوب در نوجوان و کودک ادبیّات در استعاره بررسی» مقالۀ در (6511) حامدی و شریفی

 بد   کودکدان،  شدناختی یسدتی  یدای اسدتعاره  در را بسدامد  االترینب تشخیص ک  دیندمی نشان «کودک و تفکّر

 شناسدی زبدان  منظدر  از را فدانتزی  کد   تحقیقدی  تداکنون  حاضدر،  پدژوی   براسداس  اسدت.  داده اختصا  خود

 گدام  نخسدتین  حکد   تحقیق این و است نیافت  انجام دید قرار توجّ  مورد شناختی یایاستعاره بحث و شناختی

 رد.دا موضوع این در را

 نظری چارچوب و پژوهش روش .0-4

 0فانتزی .0-4-0

 معندی بد   – یوندانی  ریشد   از خود ک  است خیا  و تصور آرمان، اندیش ، معنیب  “phantasia”فانتزی از ریشۀ 

 خیدا ،  وید ،  پایدۀ  بدر  کد   گویندد می ینری اثری ب  ادبی اصطالح در فانتزی است. شده گرفت  - نمود و ظایر

 نشدده  دانسدت   سدبک  فدانتزی  فارسی، ادب نامۀدان  در آید. پدید جهانی این غیرواقعی ایرویدادی و شگفتی

 (6161 :6561 )انوش ، باشد. داشت  وجود ینری اثر یر در بساچ  ک  است صفتی بلک  است،

 سیاسدی،  اجتمداعی،  تفریحدی،  حماسدی،  اسدت  ممکن و دارد نویسنده ذینیت ب  بستگی ،فانتزی مایۀدرون 

 گسدترده  چنددان  یدا فدانتزی  در یدا موضدوع  البت  ؛باشد ....و تخیلی - علمی ماجراجویان ، ،شناختیروان فلسفی،

                                                                                                                                                          
1. Fantasy 
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 از جددایی  عشدق،  دوسدتی،  گیرندد؛ مدی  ماید   یدا آن از و چرخندد می زندگی و مرگ محور دو حو  و نیستند

 و... آن از فاظدت ح و زیسدت محدی   کهدن،  تخیلدی  موجودات جانوران، فضایی، موجودات با ارتباط خانواده،

 ماید  بدن  یشدت  کودکان، برای فانتاستیک قصّ  کتاب در گلینبرگ یستند. یافانتزی در ذکرشده یایموضوع

 جدانوری  یدای چهدره  مددرن،  جدادوگران  غریدب،  یایبچ  جاندار، عروسکی یایچهره» است: داده تشخیص

 )محمددی،  «روزن. و دریچد   مکدان،  و نزمدا  طو  در سفر بدی، و نیکی بین نبرد ای،اسطوره جهان فراطبیعی،

 ید   دلید   یمدین  ب  و رودنمی واقعی دنیای در آن وقوع احتما  ک  است داستانی فانتزی بنابراین (561 :6561

 روحبدی  اشدیا   کنندد؛ مدی  صحبت حیوانات یا،داستان نوع این در اند.نهاده نام ممکن غیر تخیلی ادبیّات آن بر

 در افسدان   بدا  فانتزی بنیادین تفاوت .بندانگشت ۀاندازب  یا یستند غو  بزرگی ب  یا یاشخصیّت و گیرندمی جان

 :6511 قدایینی،  و )محمددی  اسدت  جمعدی  تخی  از برآمده افسان  و فردی تخی  از برآمده فانتزی ک  است این

161).   

 امدا  ؛اسدت  طقدی من غیدر  کداری  فدانتزی  شددن آفریدده  انتظدار  ایدران  پیشدامدرنی  ۀجامعد  در اوصداف  این با 

 و فردوسدی  ۀشداینام  از .اندد جسدت   بهره فانتزی کارکردیای از ک  کرد فهرست توانمی را بسیاری یای داستان

 و ابتددایی  شدک   در چد   ندو  یفدانتز  اندد. جست  بهره فانتزی عناصر از یم  نام مرزبان تا گرفت  عطار الطیر منطق

 خدود  محبوبیدت  زیداد  احتمدا  ب  ترکیبی، یایداستان  شک یمین ب  یعنی خود فعلی مسیر در چ  و خود یسنّت

 چدال   بد   را کودکدان  تخید   یمچندان  ندو،  فانتزی ناب ادبی آثار کرد. خواید حفظ انمؤلّف و کودکان نزد را

 و رؤیدا  مدی   و گدرگ  در کودکدان  .(53 :6566 )بدراون،  بخشدمی عمق شانیزندگ ب  رونیا از و داردیموا

 آندان  کد   اسدت  کودکدان  ذینی و روحی خصوصیات از یکی پردازیخیا  رواین از کنندمی زندگی واقعیت

 دیدد. مدی  قدرار  یدا فدانتزی  واقعدی  مخاطبدان  را آنان و کندمی ترغیب )فانتزی( خیالی یایداستان خواندن ب  را

 و اسدت  پدذیر امکدان  و شددنی  زید چیمد   یاآن شیرین دنیای در و است فانتزی فضایی کودکان، ذینی فضای»

 (61 :6565 آقایاری،) «ندارد. وجود ناممکنی ییچ

 0شناختی هایاستعاره. 0-4-2

یدا زنددگی   آن براسداس یدایی کد    اسدتعاره  کتداب  شددن نوشدت   با میالدی 6111 سا  در استعاره معاصر ۀنظری

 تدا   کد  اسدتعاره  بد   بارنخستین برای جانسون و لیکاف شد. مطرح جانسون مارک و لیکاف جورجاثر کنی   می

 جدیدد  نگدایی  بدا  بدود  ادبدی  کدالم  در تنهدا  آن جایگداه  و شدمی نگریست  ادبی ۀآرای یک عنوانب  آن از پی 

 کنندد: مدی  تعرید   چنین را استعاره یاآن کشید.می چال  ب  را کالسیک استعاره اصو  تمام ک  کردند توجّ 

                                                                                                                                                          
1. Cognitive metaphor 
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 دیگدر  چیدز  اصدطالحات  چدارچوب  رد چیزیدا  از دسدت   یدک  کدردن تجرب  و فهمیدن استعاره، ذات و جویر»

 کشدیدند  بیدرون  ادبدی  کالم ۀحیط از را استعاره تعری ، این ارال  با یاآن (3 :6513 جانسون، و )لیکاف «است.

 عملکردیدای  و افکدار  در تدوان می را آن بلک  ؛نیست زبانی صرفاً موضوعی استعاره ک  شدند امر این مدعی و

 زبدان،  در فقد  ند   و روزمدرّه  زنددگی  در استعاره جانسون، و لیکاف اهدیدگ براساس کرد. جووجست روزمرّه

 عمد   و تفکّدر  آن چدارچوب  در کد   یدا انسدان  مفهدومی  نظدام  و دارد وجدود  یدا انسدان  عم  و اندیش  در بلک 

 الگدوی  براسداس  ناخودآگداه  روزمرّه یایفعالیت از بسیاری در انسان و دارد استعاری ماییت اص  در کنند می

 (66 )یمدان:  اسدت.  زبدان  بررسدی  الگویدا،  ایدن  شدناخت  یایراه از یکی کند.می عم  و اندیشدمی مشخصی

 جهتدی  و شدناختی یسدتی  سداختاری،  دسدت   سد   بد   شانشناختی کارکرد براساس را مفهومی یایاستعاره یا آن

 شوند.می تقسی 

 0ساختاریة استعار. 0-4-2-0

 و غندی  اطالعداتی  ساختار با مبدأ حوزه در دارد. وجود مقصد حوزۀ و مبدأ حوزۀ دو یا،استعاره از دست  این در

 مخاطدب  دیگدر،  عبدارت بد   ؛کندی  مدی  برخدورد  مقصدد  حدوزۀ  در موجود انتزاعی مفایی  درک برای ملموس

 کمدک  بد   درک ایدن  کندد.  دریافدت  مبدأ حوزه طریق از را مقصد حوزۀ تواندمی یااستعاره نوع این ۀواسط ب 

 یدای اسدتعاره  از بسدیاری  (55 :6515 )کدوچ ،  پدذیرد. مدی  صدورت  حدوزه  دو عناصدر  بین ینگاشت الگویای

 کد   اسدت  ایدن  سداختاری  یدای اسدتعاره  وظیفد   رسانند.می یاری مقصد یایحوزه بهتر فه  در را ما ساختاری،

 (16 )یمان: آورند. وجود ب  انتزاعی مفایی  برای را دقیقی ساختار

 یدا، آن بد   ارجداع  مفدایی ،  سداختن  مندجهت بر عالوه» ک  دیندمی را امکان ینا ما ب  مذکور یایاستعاره 

 ندد، پذیرامکدان  نیز ساده مندجهت و شناختییستی یایاستعاره با ک  عملکردیایی یعنی و... یاآن کردن کمی

 و مندد سداخت  شددت بد   مفهدوم  یدک  از دیندد مدی  اجدازه  مدا  ب  یاآن باشی . داشت  بیشتری بسیار یعملکردیا

 نیدز  سداختاری  یدای  فهوم دیگر اسدتفاده کندی . اسدتعاره   م یک ب  بخشیدن ساختار برای شده، تعری  وضوح ب 

   (.611-661 :6513 جانسون، و )لیکاف .«گیرندمی شک  ما یایتجرب  مندنظام ارتباطات براساس

 بدر  اسدت  حرکدت  از روییقلمزیر خود ک  سفر قلمرو «است سفر قعش» معروف استعارۀ در مثا ، عنوانب  

 نگاشدت  این در» شود.می تحمی  عبارتی ب  یا و نگاشت است، احساسات از قلمروی زیر خود ک  عشق قلمرو

 یابندد. می انتقا  عشق قلمرو خا  طورب  و احساسات تجربی قلمرو ب  سفر تجربی قلمرو از متعددی یایجنب 

 رد:ک اشاره زیر تناظریای ب  توانمی یاآن میان از
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 مشدترک  یدای یددف  /اسدت.  سفر در خودروی با تناظر در عشقی رابطۀ یستند./ مسافران با متناظر عشاق، 

 )بارسدلونا،  «یسدتند.  سدفر  مواندع  بدا  متنداظر  رابطد ،  یک مشکالت است./ سفر مشترک مقصد با متناظر عشاق،

6511: 61-66)   

 0شناختی. استعارة هستی0-4-2-2

 روی مقصدد،  حدوزه  در کمتدری  سدازی سداخت  سداختاری،  یدای اسدتعاره  بد   سبتن شناختییستی استعاره در

 کدارکرد  شدوند.  درک بهتر تا شودمی اعطا وجودی ماییتی مقصد حوزه انتزاعی مفایی  ب  عوض در دید. می

 اشدیا ،  ملمدوس  قالدب  در یسدتند  مدبه   ک  ما تجربیات از بسیاری ک  است چنین یااستعاره از نوع این شناختی

 ایدن  از پدی   تدا  کد   را مفداییمی  توانمی استعاره نوع این یریکارگب  با بنابراین ؛شوندمی بیان ظرف یا و مواد

 بددن  خصدو  بد   یدا پدیدده  بدا  مواجهد   از ما تجربیات (56: 6515 )کوچ ، داد. تشخیص بهتر اند،بوده مبه 

 (65 :6513 جانسون، و )لیکاف .است شناختییستی یایاستعاره از وسیعی گستره گیریشک  پای  خودمان

 یدای اسدتعاره  از یدا وضعیت و یافعالیت یا،کن  رویدادیا، درک برای ما» دارند اعتقاد جانسون و لیکاف 

 مدواد  و یدا فعالیدت  اشدیا   براسداس  اسدتعاری  شدک   بد   یدا فعالیدت  و رویددادیا  کنی .می استفاده شناختییستی

   (31 )یمان: «است. ظروف براساس یاتوضعی سازیمفهوم و شوندمی سازیمفهوم

 بخشدی  شخصدیّت  و ظرف ماده، کند:می تقسی  دست  س  ب  را شناختییستی یایاستعاره جانسون و لیکاف 

 جاندارانگاری. و

 و دارد بیدرون  - درون جهدت  یک و مرزی سطح یک ظرف این ک  کنی می تلقی ظرفی را خود جس  ما 

 دیدی . مدی  نسدبت  شدوند، مدی  مقیدد  خدود  سطوح ۀواسطب  ک  فیزیکی اشیا  دیگر ب  را خود جس  ویژگی این

 براسداس  (36-31 )یمدان:  باشدد.  انتزاعدی  سدطحی  یدا  خد   حتدی  یدا  حصار دیوار، یک تواندمی مرز این حا 

 مدواد،  و اشدیا   صدورت بد   شدهشناخت  ترک  و انتزاعی مفایی  از بسیاری زبان ای  زبانی، یایمثا  از شوایدی

   کنند.می سازیوممفه

 انسدانی  غیدر  یدای پدیدده  یدا آن در کد   یسدتند  یدایی استعاره شناسی،یستی یایاستعاره از نوع ترینبدیهی 

 براسداس  کد   آورد شدمار ب  شناختییستی مفهومی استعاره نوعی توانمی را تشخیص» شوند.می انگاشت  انسان

 :6516 حسدامی،  و )افراشی «شود.می داده نسبت سانیان غیر یایپدیده و موجودات ب  انسانی یایویژگی ،آن

 دیگدر  درک بدرای  دارید   خودمدان  ب  نسبت ک  دانشی و آگایی تا دیدمی اجازه ما ب  بخشیشخصیّت (666

 .(656 :6511 )یاشمی، ببری  کارب  طبیعی نیرویای و جانبی اشیای مرگ، زمان، چونیم مفایی 
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 0جهتی استعاره. 0-4-2-3

 یدا  جهتدی  یدای اسدتعاره  پیددای   بد   منجدر  مکانی یایجهت از انسان ۀاولی یایتجرب  جانسون و فلیکا باورب 

 بد   شدان شدناختی  کداربرد  سدبب  بد   ک  جهتی یایاستعاره .(31 :6513 جانسون، و )لیکاف شوندمی مندجهت

 ۀحدوز  یدک  در گیمایند  و منسدج   طدور ب  را مقصد مفایی  از نوعی دارند، شهرت نیز انسجامی یایاستعاره

 بیدان  بد   ؛(56: 6515 )کدوچ ،  کنندد می توصی  مکان – فضا جهات از یکی کمک ب  و داده قرار مفهومی

 -درون پدایین،  -بداال  نظیدر  ؛یسدتند  مکدانی  موقعیدت  و جهدت  ۀدیندنشان ک  مفاییمی با یااستعاره این ترساده

 بداال،  یدای جهدت  باًیتقر استعاره گون این در .اندارتباط در حاشی  – مرکز و سطح – عمق عقب، – جلو بیرون،

   اند.نامطلوب و منفی مفایی  پشت و دور پایین، یایجهت و یستند مطلوب و مثبت مفایی  جلو و نزدیک

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 بهرنگی صمد هایقصّه در آن در موجود مفهومی هایاستعاره انواع و فانتزی. 2-0

 صدمد  فانتاسدتیک  یدای قصّد   از شدده اسدتخراج  یدای اسدتعاره  موضوع در ،پژوی  اییداده ارالۀ ب  بخ  این

 اختصدا   سداختاری  اسدتعاره  ازنظدر  او بیندی جهدان  و اندیشد   ،روزمرّه زندگی با یاآن بودنمأنوس و بهرنگی

   دارد:

 «است گرسنگی گناه» کالن: استعارة -

 صدمد  باوریدای  در ریشد   اسدت،  دیگدری  ازۀاندد  از بدی   سیری و ایعده گرسنگی جرم/گناه کالن نگاشت

 بداور،  ایدن  در اسدت.  داریسدرمای   بدا  سدتیز  در کد   اسدت  مارکسیسدتی  شدناختی جامع  از متأثر و دارد بهرنگی

 خدوب  پدی   سدا   یک ک  چیزی آن صمد دیدگاه از باشند. داشت  دالمی ثبات ک  نیستند اموری از اخالقیات

 فدردا  کد   دارد امکدان  اسدت،  یاخالقد  ضدد  امروز آنچ  برعکس و دشو تلقی بد بعد سا  دو است ممکن بود،

 مقتضدای  و  یشدرا  نمایدد مدی  حکد   امدری  بدودن  اخالقی بر آنچ  دیدگاه، این در شود. تلقی خوشایند امری

 بایسدتی  او، اعتقداد  بد   اسدت.  اشیفانتز یایداستان در بهرنگی مه  یایآموزه از یکی ،مسئل  این است؛ وقت

 )بهرنگدی،  «کندد  ارزیدابی  را اجتمداعی  و اخالقدی  گونداگون  مسال  بتوانند ک  داد مقیاسی و عیارم» کودکان ب 

 ژهید وبد   کودکدان،  محسوسدات  بدر  تکید   بدا  اش،خوایاند  آرمدان  یایفانتزی در نویسنده، رواین از (؛1 :6516

 جسدمانی  بهرگدی یبد  بد   و اسدت  عام بسیار یمفهوم خود ک  گرسنگی نظیر جامع ، ترمحروم طبقات کودکان

 در یدا  اخالقیدات  ضدد  و اخالقیدات  ذیندی  مفهدوم  از تریتازه تعری  دارد، اشاره زندگی موایب از محسوس

 دید:می کودکان ب  گناه یعنی تر،متداو  معنای
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 «بمدان   گرسدن   مدن  و پدا  زیدر  بریدزد  صدابون  ک  است گناه این کن . سیر را شکم  نتوان  ک  است گناه این» -

 )یمان(. «کالغ  نن  برای بیاورد و برود ک  صابون قالب یک برود خواست اولدوز» - (.61 )یمان:

 بد   دسدت  کد   خورممی قس  گفت: کچ  بدی . را کاله زد، نخوایی ما  ب  دست بخور قس  گفت: پیرزن -

 را مدردم  مدا   بداف.  پارچ  علی حاجی ۀخان گفت: کچ  ... (663 )یمان: .«اندحرام من برای ک  نزن  چیزیایی

   (.661 )یمان: گرفت می ازش

 است واحده تن یک شهرآرمان -

 فاصدلۀ  و اشجامعد   موجدود  وضع با او است. صمد ذینی یایدغدغ  از یکی ،طبق  بدون شهرآرمان ب  داعتقا

 ککدود  بدرای  را سامانناب  فضای این خود یایداستان تمامی در باًیتقر و است مخال  آن در موجود طبقاتی

 بدودن انسدانی  غیدر  و اخالقدی  غیر شد، دیده «است گرسنگی گناه» نگاشت در ک  یمچنان و دکشیم تصویرب 

 آرمدانی  شدهروند  و جامعد   خطوط خود فانتاستیک یایداستان در صمد کند.می القا مخاطب ب  را شرای  این

 از جامعد   اقشدار  بدرای  اجتمداعی  یکسدان  حقدوق  و برابدری  آلیسدتی، ایده جامعۀ این در کند.می ترسی  را خود

 درگدرو  امدور  بدرد  پدی   بیندی، جهدان  نوع این از یاییبارق  بروز قلمرو در ود.رمی شمار ب یا مؤلّف تریننهادین 

 جامعدۀ  مفهدوم  و کندد  مدی  ارالد   کدودک  بد   استعاری نگاشتی قالب در را تفکّر این صمد است. جمعی کن 

 و کدوراوغلی  داسدتان  در سدازد. مدی  ادراک قاب  خود مخاطب برای آدمی تن و جس  از یابیبهره با را آرمانی

 بد   یدا تید فرد پیوسدتن  بدر  روایدت  اسداس » کوچولدو،  سدیاه  مایی حتّی کفترباز کچ  اوّلدوزیا، حمزه، کچ 

 دریدای  یدا  رودخاند   ب  ناسازگار ییاتیموقع در آمده گرفتار و منفرد جویباریای شدن متّص  .یاستتیجمع

 (:11 :6511 )شیری، «آرمانی. جامعۀ ب  سیدنر و جماعت

 بدا  را تدور  و شدوند مدی  تدور  وارد اندداخت،  تدور  مداییگیر  کد   یمدین  .اندد بدای   ک  ن  آخر گفت: مارمولک -

 (536 :6516 )بهرنگی، دریا. ت  برندمی و کشندمی خودشان

 است زشت فقر -

 قطدب  دو ایدن  و داندد مدی  فروتدر  و پسدت  یدا  رفراتد  و نیک را یادهیپد او دارد. جهان ب  یدوقطب نگرش صمد

 سددفید؛ و سددیاه ندددارد: بیشددتر رنددگ دو صددمد قصددۀ دنیددای پندددارد.مددی یمیشددگی نبددردی در را نایمسددان

 او آثدار  در کد   یاگوند  بد   نیسدت.  میدان  در وسطی حد بد. یا و یستند خوب یا صمد یایقصّ  یای شخصیت

 یدای داسدتان  اصدلی  یدای شخصدیت  باشدند؛  داشدت   بدای   را بددی  و نیکی ک  یافت را یاییشخصیت تواننمی

 لطید .  و صداحبعلی  پدوالد،  قوچعلی، لبوفروش، پسرک یاشار، مث  یستند فقیر یایخانواده کودکان بهرنگی

 و حمدزه  کچد   و کوراوغلدو  مثد   یسدتند.  داسدتان  اصدلی  شخصدیت  یا قهرمان عنوانب  یساالنبزرگ ی  اگر



 43 های صمد بهرنگی(ههای کودکانه )بررسی موردی قصّهای شناختی: اساس فانتزی در افسانه استعاره
 

 از یکدی  را کودکدان  بدرای  فقر مفهوم آشکارسازی و فقر بتوان شاید یستند. فقیر یایخانواده از کفترباز کچ 

 را بشدر  مشدکالت  دلید   تدرین اصدلی  وی زیرا دانست انتقادی تربیت حوزه در صمد یایرسالت ترینمحوری

 یحتد  و اجتمداعی  امدری  قالدب  در فقر، ذینی مفهوم تفهی  برای صمد داند.می آن از برخاست  مسال  و اقتصاد

 اساسددی مفهددوم یددک ترتیددب، بدددین و کندددمددی اسددتفاده «زشددت» محسددوس و بصددری امددر از ایدددلولوییکی،

 فقدر  زشدت  سدیمای  صمد، داستانی توصیفات در سازد؛می تعری  قاب  و عینی کودک برای را شناختی جامع 

   کند:می ایفا پررنگی نق 

 پایدای   شدد. مدی  دیدده  امسدوخت   بدن اشدریده یق  از و بود گرفت  ایتیره و چرک رنگ امکرباسی پیراین -

 (666 :6516 )بهرنگی، بود. خورده ترک یاپاشن  و چرک و برین 

 بدود  مدا  از بددتر  وضدع   و سدر  و بدود  زده بیدرون  شدلوارش  سدورا   از زانویدای   از یکی چرک استخوان -

 (.615 )یمان:

 شود:می تربرجست  ثروت، و مکنت زیبایی با مواجه  در فقر، سیمای زشتی

 و دود از پدر  جندوب  شدما .  و جندوب  اسدت  دیگدری  چیدز  خودش برای قسمت  یر دارد قسمت دو تهران -

 (.666 )یمان: کثافت

 است سیاه بدی -

 عظیمدی  و دیدرین  جایگداه  دیربداز  از محیطی، امور ترینبصری و ترینمحسوس عنوانب  یارنگ از گیریبهره

 از اسدتفاده  بدا  بهرنگدی  اسدت؛  داشدت   معقدوالت  و ذیندی  امور بازتعری  در و شناختی یایاستعاره بازتولید در

 ایریمندی،  نیرویدای  کندد؛ می حسی و تفهی  قاب  کودکان برای را بشری حیات ناخوشایند مفایی  سیاه، رنگ

 سدیاه  رندگ  از برساخت  استعاری و کنایی تصاویر با یا...دادن دست از یا،محرومیت و یاناکامی یا،غ  یا،ظل 

 شوند:می تعری  صمد یایداستان در

 روز بد   پاشدا  حسدن  مثد   یدایی آدم دست ب  ما دیگر وطنی  یامیلیون مث  ی  تو حمزه، گفت: کوراوغلو» -

 .(566 :6516 )بهرنگی، «یانشست  سیاه

 (.661 )یمان: «امکرده پوشاهیس را بسیاری شویران و مادران» -

 .(666 )یمان: «انددهیپوش اهیس لباس روز یمان از باشد آقا مادر ک  من خان » -

 و شدادی  از را آدمدی  زنددگی  کد   اسدت  ناخوشایندی مفایی  آن تمام اتمام سیایی، پایان دیدگاه، این در 

 سازد:می دور خوشی

 (.661 )یمان: «کنند یشاد و درآورند تن از را اهیس ییالباس یم  داد دستور خان » -



 0011پاییز ، 3فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  40
 

 فانتزی هایداستان و شناختی یهست هایاستعاره. 2-2

 و اشدیا   بد   یدا آن در کد   دانندمی یاییاستعاره را شناسان یستی یایاستعاره نوع ترینواضح جانسون و لیکاف

 مفهدومی  اسدتعاره  ندوعی  تدوان مدی  را تشدخیص  شدود. می داده انسانی یایویژگی و خصوصیات چیزیا، دیگر

 داده نسدبت  غیرانسدانی  یدای پدیده و موجودات ب  انسانی یایژگیوی آن در ک  آورد حسابب  شناختییستی

 ندوع  ایدن  روزمدرّه  کداربرد  از یدایی نموند   حدا   ایدن  بدا  شدود، می شناخت  ادبی ایآرای  عنوانب  غالباً و شودمی

 یافت. توانمی را مفهومی استعاره

 فیزیکدی  غیدر  و غیرمدادی  ی مفدای  کدردن  مفهدومی  شدناختی،  یسدتی  ییااستعاره بارز ییایژگیو از یکی 

 و تشدخیص  امکدان  صدورت  ایدن  در کد   یسدتند  فیزیکدی  فیزیکدی،  غیدر  مفدایی   این گویی ک  حدی ب  است

   کنند.می فرای  را یسنجتیفیک

 .(65 :6516 )بهرنگی، «آورد خود با ی  را سرما و برف رسید، پاییز» -

 اسدت  شدده  تصدور  انسدانی  مانندد ب  استعاره از هاستفاد با و یبخشجان با است، فیزیکی مفهوم یک ک  پاییز 

   است. شده انگاشت  مادی و فیزیکی ،«پاییز» فیزیکیِ غیر مفهوم دارد. یمراه ب  چیزی ک 

 (61 )یمان: «بود درآورده پا از را یایلیخ زمستان» -

 و فیزیکدی  یمداد  ،یشناسد ییسدت  استعاره سبب ب  است، یماد ریغ مفهوم یک ک  زمستان نیز نمون  این در 

 است. شده انگاشت  انسان( )مَثاَلً جس  یک مانندب 

 .(11 )یمان: «رسید گوشت  ب  و گذشت پوست  از واشیواشی گرما» -

 از دیگدر  یکدی  یدا آن بد   انسدانی  یدای ویژگدی  و خصوصدیات  دادن نسدبت  و حیوانات ب  بخشیشخصیت 

 دنیدای  بد   کودکدان  عالق  علت ب  ک  است بهرنگی زیفانت یایداستان در کاررفت ب  یایاستعاره پربسامدترین

 بد   بخشدی شخصدیت  بدر  عدالوه  کندد. مدی  ایفدا  ایعمدده  نق  آنان ب  مسال  غیرمستقی  آموزش در حیوانات،

 بد   صدمد  یدای داسدتان  در نیز یاخوراکی حتی و اشیا  یمچون طبیعی یایپدیده ب  بخشیشخصیت حیوانات،

   شود.می مشایده فراوانی

 عروسدک  و اولددوز » و «یاکالغ و اولدوز» یایداستان در جنگ  در ساکن کبوتران و یاکالغ تفکّر و ل تک -

 بد   تواندد مدی  کد   اسدت  ایپرندده  کالغ داستان این در است. حیوانات ب  بخشیشخصیت ازجمل  نیز «سخنگو

 نشدان  آندان  بد   کودکدان  آگداه نا والددین  از بهتدر  را آرمانی جهان و کند استدال  بگوید، سخن زادآدمی زبان

 نیتدأم  بدرای  تدالش  چدون  مفداییمی  تبیدین  در شدناختی یسدتی  ایاسدتعاره  کدالغ  فدانتزی،  داستان این در دید.

 بدرای  کد   یییدا  مؤلّفد  آن تمدام  یعندی  اسدت،  ست  و ظل  سیطرۀ از ریایی و بهتر زندگی برای مبارزه معیشت،
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   شوند.می محسوب وسیل  بهرنگی، آرمانی جامعۀ ب  رسیدن

 «گدرگ » و گیرندد مدی  کمدک  خدود  عقد   از کد   است یاییانسان از استعاره «بز» «دیسف یر بز» داستان در -

 بدر  داندایی  برتدری  گدر نشدان  گدرگ  بدر  بز پیروزی و کنندمی بسنده خود زور ب  ک  است اشخاصی از استعاره

 و اسدت  اساسدی  نیازیدای  جزو تیز،سجهالت آگایی آرمانی جامعۀ ب  رسیدن برای است. جه  بر مبتنی قدرت

 بدرای  خدود  حیدوانی  یدای فدانتزی  در شدناختی یسدتی  یدای اسدتعاره  بدا  را شناختیجامع  کالن مفهوم این صمد

   است. ساخت  درک قاب  و حسی کودکان

 بد   را او و کندد مدی  سدؤا   ایجاد کوچولو سیاه مایی برای آنچ  یر ،«کوچولو سیاه مایی» حیوانی فانتزی در -

 اسدت  انتظداراتی  یمدان  کند،می تالش آن برای و اندیشدمی بدان انگیزد،برمی پاسخ یافتن برای تالش و رتفکّ

 را روحیداتی  چندین  انگیدزش  و آگدایی  ایجاد با تا داردمی امید و دارد خود آموزدان  و مخاطب از صمد ک 

 و اندیشدمندان   آرمدانی،  وامدع ج تحقدق  بدرای  و نباشدند  اسدیر  زنددگی  کوچدک  رودخاندۀ  ب  تا بپرورد آنان در

   بکوشند. خوایان  تعالی

 بدرای  کد   اسدت  بددذات  و خبیدث  یدای انسدان  از اسدتعاره  عنکبدوت  «اشطالیدی  جوج  و پیرزن» داستان در -

 اشدخا   از اسدتعاره  نیدز  طالیدی  جوج  و کندمی خود پلید یاینقش  طعم  را دیگران خود ایداف ب  دستیابی

   شود.می اطرافیان چاپلوسان  سخنان اسیر ک  تاس زودباور و لوحساده

 از دیگدر  نموند   نیدز  بیدداری  و خدواب  سداعت  چهدار  و بیسدت  داسدتان  در یدا بازیاسباب ب  بخشیشخصیت -

 شخصدیت  لطید   بدا  ایمغازه یایبازیاسباب است. بهرنگی فانتزی یایداستان در شناختی یستی یایاستعاره

 یدا آن توسد   لطید   کنندد. مدی  برگزار تهران شهر شما  در شامی ضیافت وا برای و شوندمی دوست داستان

 ثروتمنددان  بد   متعلدق  کد   شدمالی  کند.می تقسی  جنوب و شما  ب  را تهران و یابددرمی را طبقاتی فقر مفهوم

 کثافت. و دود از پر و است نشینزاغ  ک  جنوبی و است پاکیزه و زیبا بسیار و است

 و محبدوب  یبداز اسدباب  کد   اولددوز  عروسک «سخنگو عروسک و اولدوز و یاکالغ و اولدوز» داستان در -

 یمرایدی  داسدتان  پایدان  تدا  را اصلی شخصیت و کرده عم  انسانی و جاندار موجودی یمانند اوست یمیشگی

 او و کندد مدی  صحبت او با یابد،می حضور اولدوز کنار در مهربان دوستی یمچون سخنگو عروسک کند.می

 بدرای  را آزادی و شدادی  آرامد ،  نظیر گراکما  مفایی  سخنگو عروسک گذارد.نمی تنها شادی و غ  در را

 حقدوق  بد   دستیابی برای مبارزه و ظل  برابر در ایستادگی جسارت و آگایی او ب  و نمایدمی بازتعری  اولدوز

 کند.می آشنا است، شادی و آرام  از سرشار ک  «آسمانی جنگ » فانتزی با را آنان و ؛دیدمی را

 را او کد   پدوالد  و علدی صداحب  بد   خدوب  انسدان  یک یمچون یلو درخت ،«یلو یزار یلو یک» داستان در -
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 تصدمی   صداحبعلی  مدرگ  از پدس  روایدن  از داندد مدی  خدود  اصدلی  صاحبان را آنان و ماندمی وفادار اندکاشت 

 است. وارست  و دهآزا یایانسان از استعاره یلو درخت نیاورد. بار ک  گیرد می

 جهتی هایاستعاره. 2-3

 یدا اسدتعاره  ایدن  اگرچد   کد   داشت توجّ  باید نیستند. برخوردار چندانی مفهومی ساختار از جهتی یایاستعاره

 کنندد.  تغییدر  مختلد   یدای فریندگ  ب  بست  توانندمی شوند،می ناشی ما فیزیکی تجارب از و نیستند دلبخوایی

 جهتدی  مبددأ  با را منزلت و بیشتر بودن، ترقوی روی ، ذینی مفایی  کندمی سعی رزی یاینگاشت در بهرنگی

 شددن  بلندد  ایسدتادن،  یایکن  دارند خود ایستادن از ک  ایتجرب  ب  توجّ  با زبان یک ای  کند. توصی  باال

 اسدت  یمراه ایستادن و نآمد باال با روییدن نمون  عنوانب  داند.می خوب و بهتر نشستندرمقاب   را بودن بلند و

 است: باال جهت ب  رو روییدن بنابراین

 است باال منزلت تکامل/ -

 فراینددیای  و درخدت  چدون  شدناختی یسدتی  یدای استعاره از مندیبهره با صمد «یلو یزار یلو یک» داستان در

 و تکامد   و رشدد  جهدت  تدالش  اسدتعالیی  مفدایی   و... دادن ثمدره  روییدن، زدن، جوان  محصو ، آوریعم 

 بد   داسدتان  ایدن  در آنچد   کندد. مدی  تبیدین  را بیداد و ظل درمقاب   را خود تالش دستاوردیای از صیانت سپس

 است: باال سمت ب  حرکت جهتی استعارۀ با تکام  و استعال معنای تجس  شود،می گرفت  بهره آن از فراوانی

 (516 :6516 )بهرنگی، باال. رفت  و شدم رد و زدم دور ناچار کن  سوراخ  توان نمی ک  دیدم -

  (516 )یمان: کردم.می حس بیشتر را آفتاب گرمای رفت می باالتر یرچ  -

 (.516 )یمان: بیایی . باال بروی  ت  از دوباره بودم مجبور بهار در وقتآن -

 (666 )یمان: .ندیبچ یباالل تازه و تر ییابیس از ک  رفت – رفت باال درخت از -

 است باالتر ترقوی -

 کدرد  گدذر  راه سدر  موانع از بایستی تکام  ب  رسیدن برای است؛ طلبیبرتر و جورقابت خود ذات در کما ،

 بدرای  دیدد یمد  نشدان  بداال  جهتدی  اسدتعارۀ  با را استعال مفهوم ک  یمچنان بهرنگی صمد کرد. صعود باالتر ب  و

 کند:می استفاده باالتر جهتی صفت از ی  قهرمانی مفهوم نیز و ترقوی مفهوم تبیین

   (.516 )یمان: «بودند بلندتر خیلی ی  من حاالی از خاکشیر یایبوت  اما بود بلندتر گیایان بعضی از قدم»

 (566 )یمان: . ... یدمویسف قوچ یزار یشتاد و کرده سر یزار یشتاد از است باالتر قیرات -

 دارد قرار سر پشت در خیانت -

 بهرنگدی  صدمد  اسدت؛  مواجد   خیاندت  گداه  و یدا اندازیسنگ اندازیا،دست با ارهیمو رشد، مسیر در حرکت
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 پشدت  بد   متعلق را خیانت و سازدمی ملموس گرتالش و حرکت ب  رو انسان ب  سر پشت از ایحمل  با خیانت

 داند:می آدمی سر

 (666 )یمان: زنی.می خنجر پشت از و گیریمی جان رایزنی با ک  دانست نمی -

 (511 )یمان: بود. درکرده گلول  سرشان پشت دفع  چند حتی غبانبا -

   است کنار احتیاط -

 در کنندد، مدی  ترسدی   تبدایی  و فسداد  از عداری  دنیدایی  کدودک،  بدرای  ک  نویسندگان دیگر برخالف بهرنگی

 در ار احتیداط  او کندد. مدی  روبدرو  اسدت،  خطدرات  از پر ک  واقعی دنیای با را کودک خود فانتزی یایداستان

 برد:می کار ب  کودکان برای احتیاط مفهوم بار با را کنار مکانی جهت رواین از داند؛می یریگکناره

  (661 :6516 )بهرنگی، .یریم راه وارید کنار از نیپاورچنیپاورچ -

 (661 )یمان: .ش یم رد یواشکی وارید کنار از کش ینم ی  نفس ،چسب یم محک  رو کالی  -

 ریگینتیجه .3

 منظدر  از ید   ابدزار  نوع این قدرت ۀدیندنشان بهرنگی، صمد فانتزی آثار در شناختی یایاستعاره انواع بررسی

 یدای یافتد   اسدت.  مخاطبدان  بدرای  ذیندی  کدالن  مضدامین  سازیمفهوم کاربرد منظر از ی  و روایت زیباشناسی

 از انددازه  یدک  بد   خدود  فدانتزی  و گرایاند  واقدع  یدای داستان در بهرنگی صمد ک  است آن از حاکی پژوی 

 دارد. بیشدتری  بسدامد  فدانتزی  یدای داستان در ادبی نوع این از استفاده و است نکرده استفاده آن انواع و استعاره

 شدناختی اسدتعاره  اندواع  بررسی در است. شناختی یایاستعاره با فانتزی محتوایی و ذاتی پیوند از حاکی امر این

 شد: حاص  نتایج این یبهرنگ صمد یایداستان در

 فاصدلۀ  و فقدر  از عاری ک  خود آرمانی جامعۀ ترسی  جهت در خود، فانتزی یایداستان در بهرنگی، صمد 

 مفدایی   دادن نشدان  برای است، استوار ستیزیظل  و دوستینوع و یاانسان اتحاد آگایی، پایۀ بر و است طبقاتی

 زشدت  فقدر  اسدت،  گرسدنگی  گنداه - چون کالن استعاری یاینگاشت از کودکان ب  انسانی و اجتماعی کالن

   است. گرفت  بهره است سیاه بدی و است

 یدای اسدتعاره  از اسدتفاده  بهرنگدی،  صدمد  یاید رؤ و خدواب  و بدازی اسباب حیوانی، فانتزی یایداستان در 

 نظیدر  بشدر  اعیاجتمد  زندگی اساسی مفایی  با را کودک ک  یمچنان یابازیاسباب و حیوانات شناختی، یستی

 آرمدانی  جامعدۀ  و انسدان  چدارچوب  سدازند، می آشنا ... و جسارت طلبی،حق معاش، برای تالش عدالت، فقر،

 سازند.می عینی و محسوس کودک برای نیز را نویسنده مطلوب

 خدورد مدی  چشد   ب  یکسان طورب  بهرنگی واقعی و فانتزی یایداستان از نوع دو یر در جهتی یایاستعاره 
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 چدون  یدایی نگاشدت  اسد   اسدت.  بیشدتر  پدایین  و بداال  یدای جهدت  بسدامد  جهتی استعاره یاینگاشت میان از و

 یدای نگاشدت  شدوند. مدی  داده نشدان  پدایین  و بداال  جهدات  ۀلیوسد بد   منزلت خوشبختی، تر،قوی بیشتر، روی ،

 اساسدی  مفایی  ب  بتنس را نویسنده درونی یایواقعیت و نگرش محدوده فکری، موقعیت جهتی، یایاستعاره

   سازد.می نمایان پایین و باال مفهومی یایحوزه با را او نظر مد

 تابنامهک
 محیا. تهران: ،کتاب بررسی و نقد معیاریای و نوجوانان و کودکان ادبیّات با آشنایی (،6565) خسرو آقایاری،

 ت.انتشارا و چاپ سازمان تهران: ،فارسی ادب نامۀدان  (،6561) حسن انوش ،

 از یدایی نموند   بر تکی  با جدید بندیطبق  یک در مفهومی یایاستعاره تحلی » ،(6516) حسامیتورج  آزیتا و افراشی،

 .613-666 صص ،3 شمارۀ ،5 سا  ،تطبیقی شناسیزبان یایپژوی  نشریۀ ،«اسپانیایی و فارسی یایزبان

 جهان. نق  تهران: ،سجودی فرزان  :ترجم ،اختیشن رویکردی با مجاز و استعاره ،(6511) آنتونیو بارسلونا،

 و کدودک  ادبیّدات  ۀنامد پدژوی   نیّدری،  پرنداز  ترجمد :  ،«ندو  فانتزی» (،6566) تاملنیسون. ام کار  و لینچ کارو  براون،
 .16-61 صص ،65 ۀشمار ،نوجوان

   خرد. آرمان تهران: ،بهرنگی یایقصّ  (،6516) صمد بهرنگی،

 امیرکبیر. تهران: ،بهرنگی صمد یای نام ،(6536) اسد بهرنگی،

   قطره. تهران: ،بهرنگی صمد یایقصّ  کیفی محتوای تحلی  (،6513) رمضان برخورداری،

 .13-61 صص سوّم، شماره ،66 دورۀ ،نو جهان مجل  ،«شد جاودان  صمد» (،6561) اشرفعلی درویشیان،

 پدنج   شدماره  ،دوّم دوره ،بهرنگدی  صدمد  نام ویژه آرش ،«نایرا تربیتی مسال  در کاو و کند» ،(6566) حسن روزپیکر،

(61.)   11. 

 ،وابسدت (  یدای حدوزه  و ادبیّدات  )وایگدان  ادبدی  نقدد  و نظرید   فرینگ (،6511) کزازی الدینمیرجال  و سعید ان،سبزی

 مروارید. تهران:

 یدای مدوج  بدا  بهرنگدی  صدمد  مجموعد (  )از آمدوختن،  کار در یمواره معلمی بهرنگی؛ صمد ،(6536) قدمعلی سرامی،
 آبان. تهران: ،پیوست دریا ب  ارس

 چددارچوب در نوجددوان و کددودک ادبیّددات در اسددتعاره بررسددی» ،(6511) شددیروان حامدددی زیددرا و شددهال شددریفی،

 .15-51 صص ،6 شماره ،6 سا  ،فرینگی مطالعات و انسانی علوم پژویشگاه ،«کودک و تفکّر شناختی، زبان

 چشم . تهران: .ایران در نویسیداستان یایمکتب ،(6511) قهرمان شیری،

 مفهدومی  اسدتعاره  بررسدی » ،(6513) زادهمحمدحسینعبدالرضا  و شهری حیدریاناحمدرضا  حمید؛ گراخانی، صباحی

 صدص  ،51 شدمارۀ  ،61 سدا   ،کرمدان  بداینر  شدهید  زبان و ادب ،«شناختی( شناسیزبان )رویکرد بقره سوره در



 49 های صمد بهرنگی(ههای کودکانه )بررسی موردی قصّهای شناختی: اساس فانتزی در افسانه استعاره
 

13- 616. 

 سدخنگو  عروسدک  و )اولدوز بهرنگی صمد داستان دو در فانتزی شناسیگون » (،6513) منفردان الهام و اقرب نیا،صدری

 .613-666 صص (،66 )پیاپی 6 شماره یفت ، سا  ،کودک ادبیّات مطالعات ،«یا(کالغ و اولدوز –

 سمت. ران:ته پورابرایی ، شیرین ترجم : ،استعاره بر کاربردی ایمقدّم  ،(6515) زلتن کوچ ،

 تهدران:  ،ابراییمدی  آقا یاجر :ترجم  ،کنی می زندگی آن با ک  یاییاستعاره ،(6513) جانسونمارک  و جورج لیکاف،

 عل .

 روزگار. تهران: کودکان، ادبیّات در فانتزی (،6561) یادیمحمد محمدی،

 .چیستا :تهران (،1 و 6) ایران در کودکان ادبیّات خیتار (،6511) قایینی زیره و محمدیادی ،محمدی

 ،پازندد  ۀفصدلنام  ،«کودکدان  یدای نوشدت  دسدت  در شناختییستی یایاستعاره» (،6511) کردبچ مری   و علی معصومی،

 .11-61 صص ،65-66 ۀشمار شش ، سا 

   مایور. تهران: ،داستانی ادبیّات ،(6561) جما  میرصادقی،

 چشم . تهران: ،نویسیداستان صدسا  (،6566) حسن میرعابدینی،

 صدص  دوازدید ،  شماره ،یپژویش ادب ،«جانسون و لیکاف دیدگاه از مفهومی استعارۀ نظریۀ» (،6511) زیره یاشمی،

661-661. 

References 
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980), Metaphors We Live By. Chicago: Univ. of Chicago 

Press. 

Yu, Ning. (1998). The Contemporary Theory of Metaphor. Amsterdam: John Benjamins 

B.V. 

Johnson, M. (1987). The body In the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Reason and 

Imagination, Chicago: Chicago University Press. 

Saeed, J.I. (2013). Semantics, Oxford: Blackwell.  



 

 


