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امللّخص
تعــّد اللســانيات املعرفيــة إحــدى فــروع علــم اللغــة املعــريف اّلتــي أّدت إىل ظهــور اآللّيــات واألســاليب املؤّثــرة 
ــاء عــى هــذه  ــة« وبن ــة »االســتعارة املفهومي ــكاف نظري ــاول  جــورج لي ــل النصــوص املختلفــة، فقــد تن يف حتلي
ــاماًل  ــريًا ش ــا تأث ــإّن هل ــه، ف ــكالم وتزيين ــة ال ــن دور يف زخرف ــه م ــا تلعب ــى م ــالوة ع ــتعارة ع ــة: إّن االس النظري
ــًا للنظــر يف اللغــة، وذلــك عــى مســتوى املفاهيــم، وكذلــك عــى ضــوء أراء كووتــش، فــإّن االســتعارة  وملفت
ــة. تتطــّرق هــذه  ــط، وب. االســتعارة املعرفي ــة تنقســم يف مبناهــا إىل مســتوين: أ. القائمــة عــى املخّط املفهومي
الدراســة إىل البحــث يف االســتعارات املفهوميــة القائمــة عــى املخّطــط يف كتــب مــاّدة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة 
األوىل وذلــك بعــد بيــان املفاهيــم النظريــة املعــارصة لالســتعارة. ومــن النتائــج اّلتــي توّصــل إليهــا البحــث هــي 
أّن الكتــب العربيــة تّتخــذ منحــًا دينيــًا وبــام أّن كثــريًا مــن املفاهيــم الدينيــة هــي مفاهيــم جمــّردة؛ فــإذن ال يمكــن 
اســتيعاهبا ســوى عــى ضــوء املخّطــط. ويبــدو لنــا مــن بــن أنــواع املخّططــات، بــأّن خمّطــط الــيء )اجلســم( هــو 
األكثــر ظهــورًا يف الكتــب املذكــورة مقارنــة مــع املخّططــات األخــرى، ومــن هــذا املنطلــق، نالحــظ  أّن أكثــر 
ــّم بياهنــا عــى ضــوء خمّطــط الــيء. حیــاول هــذا البحــث  املفاهيــم املجــّردة يف كتــب املرحلــة الثانويــة األوىل ت
عــن طريــق املنهــج الوصفــي- التحليــي أن يســلك هــذا الســبيل عــن طريــق هذيــن اخلطوتــن: اخلطــوة األوىل: 
ــذ اإليرانــن  ــة األوىل )باعتبارهــا املواجهــة األوىل للتالمي ــة الثانوي ــة للمرحل وصــف الكتــب الدراســية العربي
مــع اللغــة العربيــة( عــى ضــوء األســلوب املعــريف، واخلطــوة الثانيــة: تقــوم عــى حتليــل املــواد الوصفّيــة، بحيــث 
نعــّن مظاهــر املصــدر واهلــدف يف االســتعارة بنوعيهــا، ويف هنايــة املطــاف، حّددنــا كيفيــة اعتــامد االســتعارات 

املفهوميــة يف إعــداد الكتــب الدراســية واقرتحنــا نموذجــًا دراســيًا يف هــذا الصــدد.

ــة  ــدرايس، اللغ ــاب ال ــط، الكت ــى املخّط ــة ع ــتعارات القائم ــة، االس ــانيات املعرفي ــة: اللس ــامت الدليلي الكل
ــة. العربي
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التمهيد

تعــّد االســتعارة مــن اإلجــراءات اللغويــة اّلتــي كانــت حمــّط اهتــامم العلــامء واملهتّمــن باللغــة، وبــدت 
ــة يف  ــوء املبــادئ احلديث ــى ض ــك ع ــال وذل ــن هبــذا املج ــًا جديــدًا للراغب يف العــرص احلــايل، منطلق
اللســانيات املعرفيــة. يعتقــد ليــكاف1 و جانســون2)1394: 13( بــأّن أغلــب النّــاس يــرون مــن 
االســتعارة وســيلة للتعبــري عــن البيــان الشــعري واملحّســنات األدبيــة والبالغيــة؛ أي هــي خصيصــة 
تــالزم اللغــة األدبيــة فقــط؛ إاّل أّن االســتعارة يف الواقــع تشــمل مجيــع مظاهــر احليــاة اليوميــة؛ ال نقصــد 

اللغــة فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إىل حقــل الفكــر والعمــل أيضــًا.
 يّتخــذ النظــام الذهنــي طبيعــة اســتعارية؛ أي ذلــك املفهــوم اّلــذي نفّكــر ونعمــل عــى ضــوءه يف احلياة. 
ــا لالســتعارة أن نتحــّدث حــول الظواهــر املختلفــة؛ ليــس هــذا فحســب  ــا مــن خــالل توظيفن يمكنن
ــرص  ــايل، ال ختت ــی، 1394(  وبالّت ــا ابراهيم ــن آق ــال ع ــًا. )نق ــا أيض ــر فيه ــال للتدّب ــا املج ــح لن ــل يتي ب
االســتعارة عــى كوهنــا موضوعــًا يتنــاول دراســة األدب أو املنطــق أو الفلســفة فقــط، بــل لالســتعارة 
تأثــري ملمــوس عــى مجيــع العالقــات البرشيــة. ومــن هــذا املنطلــق، تطــّرق الكثــري مــن الدارســن إىل 
املجــاالت املختلفــة مثــل: اللســانيات، تعليــم اللغــة الثانيــة، الفلســفة واملنطــق وتناولــوا توظيــف هــذه 
العلــوم وإجراءاهتــا يف دراســاهتم وبحوثهــم. ويعتقــد باولويتــش3)2010( يف جمــال تعليــم اللغــة 

الثانيــة: 
ــي  ــة متعّلم ــد رغب ــؤّدي إىل تزاي ــا أن ت ــن هل ــة يمك ــة التأليفي ــد اللغ ــة وقواع ــانيات املعرفي األّول: اللس
ــة  ــواد التعليمي ــم امل ــق تنظي ــن طري ــا ع ــه يمكنن ــث أّن ــة؛ بحي ــة املتنوّع ــواد اللغوي ــة امل ــة إىل دراس اللغ

ــة. ــانيات املعرفي ــالل اللس ــن خ ــة م ــم اللغ ــال تعلي ــة يف جم ــج مرضي ــل إىل نتائ ــا أن نتوّص وضبطه
ــىء نوعــًا مــن الســياق الــداليل إىل متعّلمــي اللغــة؛ يــؤّدي  الثــاين: ُيمكــن لللســانيات املعرفيــة أن هتّي
ــة  ــواع األبني ــذ بالنســبة إىل أن هــذا االجّتــاه –عــى ضــوء العالقــات االســتعارية- إىل اســتيعاب التالمي
اخلاّصــة وذلــك مــن خــالل الرتكيــز عــى املالمــح النحويــة، الدالليــة والوظيفيــة والعالقــات األخــرى 

املوجــودة يف هــذه األبنيــة.
ــة يف  ــعة الداللي ــول الس ــًا ح ــا رشح ــوي أن يقّدم ــو اللغ ــة والنح ــانيات املعرفي ــكان اللس ــث: بإم الثال

اللغــة.
الرابــع: بإمــكان اللســانيات املعرفيــة والنحــو اللغــوي أن يقّدمــا أساســًا نظريــًا يف هــذا املجــال. وعــى 
ضــوء هــذا األســاس النظــري هتيــأ لنــا القيــاس االســتعاري واالفــرتايض يف اللغــة الثانيــة؛ إىل جانــب 

إمــكان املقارنــة بــن هــذه الظواهــر يف اللغــة األّم وســائر اللغــات اّلتــي يتحــّدث هبــا التالميــذ.
اخلامــس: تكمــن فائــدة هــذه االجّتاهــات يف أهنــا تلفــت انتبــاه متعّلمــي اللغــة بالنســبة إىل االســتعارات 
املوجــودة يف هــذه اللغــة. وكذلــك تســاعد املحرتفــن مــن املدّرســن يف توســيع نطــاق الفكــرة املنتقــدة 
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واملبدعــة بالنســبة إىل املــواد التعليميــة املوجــودة واألســاليب املمكنــة لبيــان املــواد الدراســية وتوظيفهــا 
يف الصــف. 

مــن البــّن أّن قســاًم مــن الصعوبــات يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن باللغــة الفارســية ترجــع أّول 
مــا ترجــع إىل األســلوب التعليمــي ومناهــج التدريــس؛ لكــن األســاتذة اّلذيــن جّربــوا تعليــم اللغــة 
ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــات تعلي ــبة إىل صعوب ــة بالنس ــم معرف ــية وهل ــة الفارس ــن باللغ ــة إىل الناطق العربي
يعلمــون أّن قســاًم ذا أمهيــة مــن هــذه الصعوبــات ترجــع إىل املشــاكل اّلتــي تعــرتي النصــوص التعليميــة 
ــران؛  ــة يف إي ــة العربي ــم اللغ ــية يف تعلي ــوة األوىل واألساس ــّد اخلط ــة األوىل تع ــة الثانوي ــام أّن املرحل وب
فيجــب دراســة حمتــوى كتــب تعليــم اللغــة العربيــة عــى ضــوء علــم اللســانيات؛ خاّصــة فيــام يرتبــط 

ــة.  باالســتعارة املفهومي
هیــدف هــذا املقــال إىل دراســة االســتعارات املفهوميــة القائمــة عــى املخّطــط وحتليلهــا يف ضــوء الكتــب 

الدراســية يف املرحلــة الثانويــة األوىل، ونطمــح يف هــذا الصــدد، أن نجيــب عــن األســئلة التاليــة:
 -1كيف تتّم عملية االستيعاب لالستعارات املفهومية القائمة عى املخّطط يف الكتب املذكورة؟

ــا لنصــوص  ــة القائمــة عــى املخّطــط يف إعدادن ــا أن نســتعن باالســتعارات املفهومي -2 كيــف يمكنن
ــة؟  ــدة للكتــب الدراســية العربّي جّي

-3 كيــف يمكننــا توظيــف اإلســقاط االســتعاري وإنتــاج املفاهيــم االســتعارية املوجــودة يف الكتــب 
التعليميــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة األوىل يف إعدادنــا لنصــوص تعليميــة أفضــل؟

الدراسات السابقة
تعــددت الدراســات التــي تناولــت االســتعارة يف املجــاالت املختلفــة، مثــل: حتليــل الكتــب األدبيــة 
يف إيــران؛ إاّل أّن دراســة االســتعارة عــى ضــوء نظريــة ليــكاف وجانســون )1980( يف حقــل التعليــم 
ــذا  ــرية يف ه ــات الكث ــعًا للدراس ــاالً واس ــح جم ــا يفت ــر؛ ممّ ــوع متأّخ ــة، موض ــب التعليمي ــل الكت وحتلي
املجــال. ونتطــّرق يف هــذا املوضــع إىل الدراســات والبحــوث اّلتــي متـّـت يف حقــل التعليــم عــى ضــوء 

ــة.  اللســانيات املعرفي
چوپانــزاده )1384( يف مقالــه تطــّرق إىل وظائــف االســتعارة االرتباطيــة مثــل: التأثــري والفكــر، 
ــس،  ــام اخلام ــة للع ــوم التجريبي ــاب العل ــة يف كت ــة احلميم ــدى العالق ــان م ــاء أو بي ــة إىل إنش باإلضاف

ــية. ــة الدراس ــذه احلّص ــاورات ه ــان حم ــك بي وكذل
ــة  ــم اللغ ــتعارة يف تعلي ــة إىل دور االس ــت الباحث ــتري تطّرق ــالتها للامجس ــتا آزاد )1388( يف رس روس
الفرنســية وقالــت: »اعتــامد االســتعارة أمــر رضوري يف النشــاطات املرتبطــة بتعليــم اللغــات األجنبيــة 

وتعّلمهــا، بصفتهــا جــزءًا ال يتجــّزأ عــن اللغــة«..
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دراســة زنگويــی واآلخــرون )1389(  فقــد عكفــوا عــى  دراســة دور االســتعارة يف الرتبيــة والتعليــم. 
وبعــد التطــّرق إىل اآلراء املختلفــة بشــأن االســتعارة ودورهــا االكتشــايف، اإلقناعــي، العاطفــي، 
اجلــاميل واألديب، نراهــم يؤّكــدون عــى االســتعارة وأدوارهــا املؤّثــرة يف تنشــيط اإلجــراءات التعليميــة 

والرتبويــة.
بابــا ســاالري )1394( يف رســالتها ختــوض جمــال حتليــل الكتــب الدراســية عــى ضــوء النظريــة 
اللســانية املعرفيــة، وبذلــك تبــّن مســتوى كّل مــن االســتعارات البنيويــة، املســارية، وعلــم الوجــود 

ــية. ــب الدراس يف الكت
اللغــة  يف  اإلضافــة  حــروف  داللــة  حــول  مفّصــاًل  حتليــاًل  يتنــاول  ايوانــس4)2004(  و  تيلــور 
ــة يف جمــال  ــري مــن األعــامل الدراســية املهّم ــدًأ وأساســًا لكث ــه، مب ــرب حتليل ــا أن نعت ــة. يمكنن اإلنجليزي

ــة. ــة الثاني ــم اللغ ــة تعلي ــة؛ خاّص ــم اللغ تعلي
ــات  ــعى إىل إثب ــة، ويس ــانيات املعرفي ــة اللس ــان خصوصّي ــته إىل بي ــّرق يف دراس ــور )2008( يتط  تيل
ــودة يف  ــات املوج ــف اخلصوصّي ــاول تعري ــة، ويتن ــة الثاني ــم اللغ ــاب تعلي ــة يف ب ــذه النظري ــة ه فاعلّي

ــة. ــة الثاني ــم اللغ ــا يف تعلي ــة وتأثريه ــانيات املعرفي اللس
 جانــك )2009( يتطــّرق يف مقالتــه اّلتــي حتمــل عنــوان إىل دراســة آليــة االســتعارة يف تعليــم اللغــة. 

)نقــاًل عــن جهانكــردي، 1395(

مراجعة األدب النظری
اللسانيات املعرفية

»اللســانيات املعرفيــة« مصطلــح تطــرق إليــه ليــكاف ألّول مــّرة، وعــى ضــوء هــذه النظريــة: إّن 
ــودور  ــالف ف ــى خ ــكاف –ع ــرى لي ــة. ي ــر واملعرف ــار الفك ــن إط ــة ع ــت خارج ــة ليس ــوم اللغوي العل
ــح  ــي تتي ــب اّلت ــة؛ املواه ــان املعرفي ــب اإلنس ــن مواه ــزء م ــوي ج ــلوك اللغ ــأّن الس ــكي- ب وتشامس
لإلنســان إمــكان التعّلــم، االســتدالل والتحليــل. لرّبــام يمكــن أن نّدعــي بــأّن األصــول األوليــة اّلتــي 
يعتقــد هبــا هــذه املجموعــة مــن اللســانين، تكمــن يف هــذه العبــارة اّلتــي تقــول: »العلــم اللغــوي قســم 
مــن معرفــة اإلنســان العاّمــة« )صفــوي، 1383: -363 364(. اللســانيات املعرفيــة تتأّلــف مــن 
املفاهيــم الرئيســة، وبــام أّننــا يف دراســتنا هــذه نخــوض يف جمــال التخطيــط، فالبــّد لنــا أن نعّرفهــا أيضــًا.

املخّطط5
ظهــر مصطلــح »املخّطــط التصــوري« ألّول مــّرة يف عــام 1987 وبشــكل متزامــن يف أثريــن، األّول: يف 
كتــاب »اجلســم يف الذهــن« جلانســون واآلخــر يف كتــاب »النســاء، النــار واألشــياء اخلطــرية« للكاتــب 
ــي  ــل اإلدراك ــن التعام ــة م ــّررة وحيوي ــامذج مك ــع ن ــي يف الواق ــة، ه ــات التصّوري ــكاف، املخّطط لي
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والصياغــة.  االنســجام  التجربــة،  مــن  نوعــًا  متنــح  وهــي  البيئــة؛  إىل  بالنســبة  واحليّس-احلركــي 
ــي  ــي، االجتامع ــي، التأرخی ــي، العاطف ــس احلرك ــة، واحل ــاد اإلدراكي ــي األبع ــة ه ــن التجرب ــد م القص
واللغــوي يف بيئتنــا. واملخّططــات التصّوريــة تــؤّدي إىل حتويــل هــذه التجربيــات إىل جتــارب ذات 
ــات  ــكيل املخّطط ــؤّدي إىل تش ــي ت ــارب اّلت ــود يف التج ــرار املوج ــن التك ــد م ــّص. القص ــة يف الن دالل
ــة اّلتــي تضمــن بقــاء اإلنســان،  ــة واحلســّية-احلركية املتداولــة واليومي ــة هــي األعــامل البدني التصّوري
مثــل: املــي، الركــض، اجللــوس، القيــام، محــل األشــياء وانتقاهلــا، وضــع الطعــام يف الفــم، املضــغ، 
ــاة ونشــهد تكرارهــا مــن  الــرشب، الضغــط، الدفــع ومثــل ذلــك مــن األعــامل اّلتــي نكّررهــا يف احلي
ــة، والعلــامء قــد قّســموا  ِقبــل اآلخريــن، هــذا األمــر بــدوره يــؤّدي إىل تشــكيل املخّططــات التصّوري
هــذا املخّطــط إىل أنــواع خمتلفــة يف هــذا الصــدد: املخّطــط االحتوائــي، احلركــي، القــدرة واملســارية.، 
ويعــّد توظيــف العبــارات االســتعارية مــن األســاليب اّلتــي ُتظهــر تداعيــات املخّططــات التصّوريــة 
يف اللغــة، وكــام ســنرى؛ إّن املخّططــات حتتــّل دورًا أساســيًا يف تشــكيل االســتعارات املفهوميــة، 

ــة: ــامذج التالي ــزوا عــى الن ــح ذلــك، رّك ولتوضي
-1لرّبام هناك بعض األمل يف اليأس.

-2سيبزغ الفجر بعد انتهاء الليل.
يمكــن حتليــل العبارتــن عــى ضــوء االســتعارة املفهوميــة. ولكــن كّل عبــارة تعكــس خمّططــًا تصّوريــًا 
خاصــًا؛ يظهــر لنــا يف النمــوذج األّول، املخّطــط االحتوائــي مــن خــالل اعتــامد حــرف اإلضافــة 
»يف«؛ بحيــث متّثــل اليــأس بصــورة يشء لــه احتــواء. ولكــن يف النمــوذج الثــاين، نــرى توظيــف كلمــة 
»انتهــاء« اّلتــي تصــّور لنــا املخّطــط املــكاين؛ أي تــّم اســتيعاب »الليــل« بصفتــه مكانًا/مســارًا يف 

العبــارة. )أفــرايش، 1395: -56 62(
وبصــورة عاّمــة، جتربتنــا حــول احليــاة تــؤّدي إىل تشــكيل املخّططــات التصّوريــة، بحيــث نشــهد 

تداعياهتــا عــى صــورة االســتعارة يف اللغــة اليوميــة.
االستعارة6

ــوق«و  ــى »ف ــن meta بمعن ــتّقة م ــي مش ــة وه ــة metaphora اليوناني ــن كلم ــتّلة م ــة metaphor مس كلم
pherein  بمعنــى العــدول إىل اآلخــر؛ بحيــث أّنــه يقــال عــن الــيء الثــاين عــى غــرار أّنه الــيء األّول. 

)هاوكــس، 1380: 11( هنــاك أربعــة اجّتاهــات حــول االســتعارة، مــن أمّههــا »نظريــة التشــبية« وهــي 
النظريــة اّلتــي متـّـت عــى ضوءهــا العديــد مــن الدراســات يف اللغــة العربيــة والفارســية. أّمــا االجّتاهــات 
الثالثــة األخــري، فهــي: »نظريــة التفاعــل، نظريــة غرايــس والنظريــة املعرفيــة«. )نصرييــان، 1380: 

)141
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نظریة املقارنة7

بــدأت الدراســات املؤّثــرة يف بــاب االســتعارة بأرســطو. فهــو قد أشــار ألّول مــّرة إىل العالقــة املوجودة 
بــن االســتعارة واللغــة ودراســة بنيــة النقــل الــداليل يف العبــارة. يــرى أرســطو بــأّن االســتعارة تــأيت 
عوضــًا عــن اســم يشء أو اســم يتعّلــق يف أساســه بــيء آخــر؛ فهــو يــرى أّن االســتعارة، قيــاس صــارم 
ومــن هــذا املنطلــق، يــرى مــن االســتعارة، صــورة تشــبيهية مصّغــرة. يعتقــد أرســطو بــأّن االســتعارة، 
حمّســنة كالميــة ليــس هلــا رضورة يف اللغــة وهــي تــأيت إلضفــاء مالمــح البالغــة واجلــامل يف الــكالم، 
ــتبداله  ــن اس ــي يمك ــادل لفظ ــاك إذن مع ــة، فهن ــتعارة يف اللغ ــامد االس ــّم اعت ــام ت ــدد، كّل ــذا الص يف ه
ــة االســتبدال.  ــة االختصــار أو نظري ــة أو نظري ــة املقارن ــة، نظري باالســتعارة، ُيطلــق عــى هــذه النظري

ــدي، 1387: 59( )نورحمّم
ــرى  ــاين. ي ــتعارة إىل اجلرج ــل االس ــات يف حق ــوث والدراس ــب أدّق البح ــا أن ننس ــه يمكنن ــدو أّن يب
اجلرجــاين مــن االســتعارة نوعــًا مــن التشــبيه وصــورة من صــور التمثيــل ويقول: إعلــم بأّن االســتعارة 
تعنــي بصــورة عاّمــة: الكلمــة ُتعــرف عنــد وضعهــا بمعنــى خــاص، وتكــون هنــاك شــواهد داّلــة عــى 
وضــع الكلمــة بذلــك املعنــى، ثــّم يقــوم الشــاعر أو غــري الشــاعر باعتــامد تلــك الكلمــة يف غــري معناهــا 
األصــي، وبذلــك ينتقــل باللفــظ إىل معنــى آخــر، االنتقــال اّلــذي مل يكــن الزمــًا منــذ البدايــة بــل أتــى 

عــن قبيــل اإلعــارة. )مهايــي، 1374: 12(

نظریة االستعارة املفهومية8
ــة  ــول النظري ــد أص ــد أح ــع نق ــك م ــة وذل ــتعارة التقليدي ــبة إىل االس ــريف بالنس ــاه املع ــن االجّت ــدوا م يب
ــی  ــة؛ يدع ــة االفرتاضي ــة واللغ ــة احلقيقي ــن اللغ ــم ب ــن القائ ــر التباي ــذي أنك ــاه اّل ــة؛ أي االجّت التقليدي
أّن أكثــر املفاهيــم اّلتــي نتداوهلــا يف لغتنــا اليوميــة هــی اســتعارية، قــام جــورج ليــكاف؛ عــامل يف اللغــة 
املعرفيــة بنقــد هــذه النظريــة التقليديــة يف مقالــه »النظريــة املعــارصة لالســتعارة«، ليــكاف ينتقــد 
ــي  ــة اّلت ــذه الفرضي ــة ه ــتعارية، خاّص ــة واالس ــة احلقيقي ــأن اللغ ــة يف ش ــة التقليدي ــات النظري فرضي
تقــول: إّن لغتنــا املألوفــة واليوميــة، حقيقيــة يف جمملهــا و ليســت اســتعارية، فــكّل يشء يمكن اســتيعابه 

ــة.  ــة احلقيقي ــوى يف اللغ ــق س ــذب ال يتحّق ــدق والك ــتعارة، و الص ــي ودون االس ــكل حقيق بش
ُيطلــق ليــكاف عــى حقــل العبــارات اّلتــي تنشــأ منهــا االســتعارة، تســمية »احلقــل املفهومــي املبــدأ أو 
املصــدر« وُيطلــق عــى احلقــول اّلتــي نطمــح لفهمهــا واســتيعاب فحواهــا الــداليل، تســمية »احلقــل 
املفهومــي الغايــي أو اهلــدف« نقصــد مــن خــالل االســتعارات املفهوميــة أن نســتوعب ونتعّلــم 
املفاهيــم املجــّردة، اخلفّيــة واملعّقــدة عــى ضــوء املفاهيــم املحسوســة وامللموســة والعينيــة؛ ألّن ليــكاف 
ــم  ــا تعّل ــهل علين ــي يس ــانيات، لك ــل اللس ــتعارة يف حق ــف االس ــدف مــن توظي ــو اهل ــذا ه ــرى أّن ه ي
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تلــك املفاهيــم، ويعتقــد ليــكاف أيضــًا بــأّن االســتعارات ليســت كلــامت فحســب، بــل هــي جتــارب 
وعلــوم ومعرفــة واســعة وعميقــة، فاالســتعارة تعيننــا عــى بســط املعــاين وتوســيعها إىل جانــب خلقنــا 
ــة مــن التصــّور؛  ــاب االســتعارة، تلــك املصطلحــات القريب ــدة، ُيعتمــد يف ب ــا للمعــاين اجلدي وإبداعن

)زنگويــی،1389: 90-89(

االستعارات القائمة عىل املخّطط9واملفهوم القائم عىل املعرفة10
فــی العبــارات الســابقه ظهــر لنــا التبايــن بــن االســتعارات املفهوميــة بنــاء عــى األنــواع املختلفــة، مــن 
هــذا املنطلــق، وعــى ضــوء ماهّيــة حقــل املصــدر يف اإلســقاط االســتعاري، يعمــل علــامء اللســانيات 

املعرفيــة عــى التبايــن بــن االســتعارات املفهوميــة و يقســموهنم الــی قســمن مهــا: 
-1االستعارات املفهومية القائمة عى املعرفة. 

-2االستعارات القائمة عى املخّطط«« )افراشی،1395: 77(.

االستعارات املفهومية القائمة عىل املخّطط
ــك  ــة، فذل ــات التصّوري ــواع املخّطط ــن أن ــدة م ــة، واح ــتعارة املفهومي ــدر يف االس ــل املص إذا كان حق
ســيكون اســتعارة مفهوميــة قائمــة عــى املخّطــط. عــى ســبيل املثــال، إذا تــّم توظيــف خمّططــات 
ــا  ــذي تطّرقن ــّوة و...-اّل ــؤ، الق ــش، التكاف ــز واهلام ــكّل، املرك ــزء وال ــاط، اجل ــار، االرتب ــم، املس احلج
ــي املفهــوم  ــن مــن تلّق ــى نتمّك ــدأ اإلســقاط االســتعاري؛ حّت ــه يف مبحــث املخّطــط- يف حقــل مب إلي
ــن  ــّد م ــط يع ــام أّن املخّط ــط. وب ــى املخّط ــة ع ــتعارة القائم ــّكل االس ــا تتش ــن هن ــدف؛ م ــل اهل يف حق
اآلليــات الرئيســة ملعرفــة البــرش، فــإّن االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط توجــد يف مجيــع اللغــات. 
ــا  ــي تبديله ــة ه ــات يف اللغ ــتدعاء املخّطط ــاليب يف اس ــّم األس ــارة إىل أّن أه ــا اإلش ــدر بن ــك جی وكذل
إىل اســتعارات مفهوميــة. ولكــي يّتضــح لنــا املوضــوع، سنشــري إىل نــامذج مــن العبــارات االســتعارية، 

ــط التعــادل التصــّوري« يف حقــل املصــدر:  ــوع »خمّط ــامذج مــن ن وهــي ن
-1 حياءه وعّفته أكثر من جرأته.

-2 خانه أقرب أصدقاءه.
-3اعتمد يف صداقته عى إنسان يّسء.

-4مل يكن كالمه مدعومًا بدعامة قوّية.
ــة.  ــا بالنســبة إىل خمّطــط تكافــؤ الدالل اخّتــذت النــامذج املذكــورة معناهــا وداللتهــا عــى ضــوء معرفتن
ــاه إىل  والنمــوذج اآلخــر واملهــّم يف هــذا احلقــل هــو خمّطــط الــكّل واجلــزء؛ وهــو خمّطــط جیــب االنتب
ــة،  ــزاء خمتلف ــن أج ــة م ــة متكّون ــدة عاّم ــي، وح ــذا التلّق ــة هل ــة البداي ــون نقط ــن أن تك ــه. يمك تداعيات
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ــألة، أّي أّن  ــذه املس ــي ه ــمي. تلّق ــه اجلس ــان لتكوين ــة اإلنس ــالل معرف ــن خ ــل م ــي يكتم ــذا التلّق وه
اجلســم، لــه أعضــاء خمتلفــة وكّل مــن هــذه األعضــاء هلــا أجــزاء متعــّددة؛ كانــت البدايــة يف تشــكيل 
هــذا املخّطــط، ثــّم قــام اإلنســان بتعميــم هــذه املعرفــة إىل ســائر املظاهــر الواقعيــة، ويمكــن أن نســتنتج 
مــن خــالل ذلــك بأّننــا نجــد مثــل هــذه العالقة–عالقــة اجلــزء والــكّل- يف ســائر املظاهــر األخــرى. 
وكذلــك يقــع هــذا العلــم التجريبــي ضمــن خمّطــط اجلــزء والــكّل، كأســاس يف اإلســقاط االســتعاري 

ــة: ــة. انظــروا إىل النــامذج التالي ــم االنتزاعي ملعرفــة املفاهي
-1مجع األدّلة؛ الواحدة تلو األخرى واستوعب القّصة بأكملها.

-2احلياة جمموعة من الذكريات احللوة واملّرة. )أفرايش، 1395: 77(

االستعارات املفهومية القائمة عىل املعرفة
ــاء  ــتعارية بن ــور االس ــّكل الص ــل تتش ــدر؛ ب ــل املص ــًا يف حق ــة خمطط ــتعارات املعرفي ــهد يف االس ال نش
عــى معلوماتنــا حــول العــامل اخلارجــي. عــى ســبيل املثــال، إّن نمــّو النباتــات وتشــكيل أجزاءهــا مثــل 
ــا  ــن معلوماتن ــع ضم ــا تق ــّو؛ كّله ــواء للنم ــور واهل ــة والن ــا إىل الرتب ــاق و...أو احتياجه ــذور، الس اجل
االكتســابية ويمكــن هلــذه املعلومــات أن حتــّل يف حمــّل املصــدر مــن االســتعارات املفهوميــة؛ حّتــى يتــّم 
ــر إىل  ــب النظ ــوع، جی ــذا املوض ــح ه ــدف. ولتوضي ــل اهل ــّرد يف حق ــد واملج ــا املعّق ــتيعاب مفهومه اس

األمثلــة التاليــة:
-1ذبلت االبتسامة عى شفتيه.

-2كانت بذرة األمل يف قلبه نامية.
-3كان اخلوف من اهلزيمة، متجّذر يف وجوده.

بــام أّن موضــوع دراســتنا هــذه تعالــج االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط يف الكتــب الدراســية العربيــة 
يف املرحلــة الثانويــة األوىل، فــإّن حتليلنــا للبيانــات ســيكون بنــاء عــى االســتعارات القائمــة عــى 

ــط. )املصــدر نفســه: 80( املخّط

الطریقة
منهج الدراسة

هــذا البحــث ينهــج املنهــج الوصفــي –التحليــي وذلــك مــن خــالل اخّتــاذه خطوتــن يف هــذا املجــال. 
ــة األوىل،  ــة عــى مســتوى الثانوي ــاّدة العربي ــة مل ــا يف اخلطــوة األوىل: فيضــّم البحــث دراســة وصفي أّم
ــلوب  ــوء األس ــى ض ــك ع ــران( وذل ــة يف إي ــة العربي ــع اللغ ــذ م ــة األوىل للتالمي ــا املواجه )باعتباره
املعــريف؛ أي اســتخراج االســتعارات املفهوميــة يف الكتــب املذكــورة وتصنيفهــا عــى أســاس املــرشوع 
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القائــم عــى املخّطــط.
ويف اخلطــوة الثانيــة: تطّرقــت الدراســة إىل حتليــل املــواد الوصفيــة؛ بحيــث تــّم حتديــد جمــاالت املصــدر 
واهلــدف يف مجيــع االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط بصــورة متجّزئــة، ويف هنايــة املطــاف، تناولــت 
ــا برنامــج  ــد اعتمدن ــب الدراســية، وق ــة يف إعــداد الكت ــامد االســتعارات املفهومي ــة اعت الدراســة كيفي

»word«يف حتليلنــا هلــذه املعلومــات.
ــة  ــيًا، وإّن الدراس ــًا دراس ــا نموذج ــبة، اقرتحن ــج املكتس ــوء النتائ ــى ض ــات وع ــل املعلوم ــد حتلي وبع
اعتمــدت يف إعدادهــا للمعلومــات عــى النصــوص املنثــورة يف كتــاب مــاّدة العربيــة يف املرحلــة 

الثانويــة األوىل، وذلــك عــى ضــوء آخــر التعديــالت القائمــة فيهــا حّتــى عــام )-96 95 (

عرض النتائج
البحــث يف الكتــب الدراســية عــى ضــوء اللســانيات املعرفيــة؛ خاّصــة فيــام يتعّلــق بالنظريــة املعــارصة 
ــا مــرورًا كرامــًا عــى هــذه  ــة جديــدة وثمينــة؛ يف الواقــع، إذا مــا مررن ــا أمــام مقارب لالســتعارة، جیعلن
النظريــة، لســوف ننتبــه إىل أمهّيــة املوضــوع بصفتــه أســلوبًا ملفتــًا لالنتبــاه يف دراســة الكتــب الدراســية 
ــتوى  ــة األوىل )املس ــب الثانوي ــن كت ــة م ــتعارات املفهومي ــّدد االس ــوف نح ــة س ــة. يف البداي والتعليمي
الســابع والثامــن والتاســع(، قــد حصلنــا عــى 189 شــاهدًا مــن نــوع االســتعارات املفهوميــة القائمــة 
ــاء عــى ترمجــة الكلــامت املوجــودة يف آخــر الكتــب  ــة بن ــارات العربي عــى املخّطــط. أتــت ترمجــة العب
ــع  ــإلدالء بجمي ــال ل ــن جم ــاك م ــن هن ــال، مل يك ــّدد للمق ــار املح ــا باإلط ــى التزامن ــاء ع ــورة، وبن املذك

ــا نظرنــا إىل مجيــع النــامذج يف إتياننــا للرســوم البيانيــة يف املقــال. النــامذج؛ ولكنّن
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط اليء / اجلسم:

العلم يشء
يظهر لنا اإلسقاط االستعاري يف األسامء املوجودة يف نامذج )1( و)2(.

-1املستوى الثامن: 62  العلُم خزائٌن.
-2املستوى الثامن: 28 َمن َكتَم علاًم اّنه جاهٌل.

اإلنسان يشء.
يصّور لنا النموذج رقم )3(، نموذجًا من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-3املستوى السابع: 9 قيَمُة اإلنساِن ، بِالِعلِم َو االيامن.
الكالم والسكون من األشياء.

يصّور لنا النموذج رقم )4(، نموذجًا من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-4املستوى الثامن: 52 الكالم فضٌة و السكوُت ذهٌب.
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الوقت يشء

يظهر لنا اإلسقاط االستعاري يف نامذج )5( و)6(
-5املستوى الثامن: 86 إضاعُة الفرصِة غصٌة

َهِب -6املستوى الثامن: 85الَوقُت ِمَن الذَّ
ــة  ــياء للزين ــا أش ــة؛ كّله ــاء والتوب ــى، احلي ــرب، التق ــرم، الص ــدل، الك ــل: الع ــة، مث ــل األخالقي الفضائ

ــامل.   واجل
نامذج )7(، )8(، )9(، )10(، )11( و )12(؛ كّلها تندرج ضمن اإلسقاط االستعاري.

-7املستوى التاسع: 100 العدل حسُن و لكّن فی األمراء أحسن.
-8 املستوى التاسع: 100 السخاءحسٌن ولكّن فی األغنياء أحسن.

-9 املستوى التاسع: 100 الصرب حسٌن ولكّن فی الفقراء أحسن.
-10  املستوى التاسع: 100 الورع حسٌن ولكّن فی العلامء أحسن.

-11 املستوى التاسع: 100 احلياء حسٌن ولكّن فی النساء أحسن.
-12 املستوى التاسع: 100 التوبة حسٌن ولكّن فی الشباب أحسن.

العمل والرّش من األشياء.
نامذج  )13( و )14( يعّدان ضمن اإلسقاط االستعاري.

-13املستوى التاسع:30 هل عندک عمل؟
-14 املستوى التاسع:65 هو الذی يطلب منک الرش

املرض يشء.
نموذج )15( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-15 املستوى التاسع: 73 ..أو مرض أصابه فی أيام الطفولة
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط احلجم:

الرىض، ظرف.
نموذج )16( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-16 املستوى الثامن: 25 رضا اهللِ فی رضی الوالدين
يعّد القول والعمل ضمن الظروف.

نموذج )17( و)18( يصّور لنا اإلسقاط االستعاري.
-17 املستوى الثامن: 52 غضُب العاقل فی فعله
-18 املستوى الثامن:52 غضُب اجلاهل فی قوله

الزمن ظرف.
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نموذج )196( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-19 املستوى التاسع: 108 فی اوقاِت الفراِغ.
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط املسار:

يعّد العام الدرايس مسريًا.
نموذج )20( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-20املستوى التاسع:2 بدايُة العام الدراسی اجلديِد
الزمن مسار

نموذج )21( من نامذج اإلسقاط االستعاري. 
-21املستوى السابع: 18 السنة زمان طويل.

احلياة مسار
نموذج )22( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-22 املستوى الثامن: 22 اجْلَْهُل، َمْوُت ااْلْحياِء.
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط اجلزء والكّل:

اإليامن، إنسان.
نموذج )23( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-23املستوى السابع: 20 إنَّ ُحسَن الَعهِد ِمَن اإليامِن.
الدين، إنسان

نموذج )24( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-24املستوى الثامن: 16 حسُن اخللِق نصُف الدين

العلم، إنسان.
نموذج )25( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-25املستوى التاسع:59 قول ال أعلم نصف العلم.
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط املقدار

الذنب، يشء له مقدار.
نموذج )26( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-26 املستوى التاسع:  65 أكثر خطايا بني آدم فی لسانه
اخلري، أمٌر له مقدار.

نموذج )27( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-27املستوى السابع:24 اخلرَُي َكثرٌي َو فاِعُلُه َقليٌل
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الفرح، يشء له مقدار.

نموذج )28( من نامذج اإلسقاط االستعاري. 
-28 املستوى السابع:64 نحن فرحنا كثريًا.

االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط املكان:
النجاح مكان

نموذج )29( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-29املستوى التاسع: 108 أنت ستنجحن قريبًا

الزمان مكان.
نموذج )30( من نامذج اإلسقاط االستعاري. 

-30 املستوى السابع: 107َبعَد َشهَريِن َذَهَب
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط احلركة:

الزمن، جسم يتحّرك.
نموذج )31( من نامذج اإلسقاط االستعاري. 

-31املستوى التاسع: 107 اخلريف فصل يأيت بعد فصل الصيف.
االنتصار، جسم يتحّرك.

نموذج )32( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-32املستوى الثامن:81 متی نرص اهلل أال اّن نرصاهلل قريب.

االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط املسار:
نموذج )33( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-33املستوى التاسع: 27 يرفع اهلل الذين آمنوا منكم.
االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط املوقع

يعّد الكالم والفهم ضمن املوقع.
نامذج )34( و)35( من نامذج اإلسقاط االستعاري.

-34 املستوى الثامن:2 أِلنَُّكم قاِدروَن َعَلی َفْهِم اْلِعباراِت اْلَبسيَطة
-35 املستوى الثامن: 48 والصرب علی ما يقولون..

االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط القّوة:
اجلهد والسعي، قّوة.

نموذج )36( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-36 املستوى التاسع:54 السعی و االجتهاد ومواصلة العمل للنجاح يف احلياة رضوری
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االستعارات املفهومية عى ضوء خمّطط التكافؤ 
األوسط هو األفضل.

نموذج )37( من نامذج اإلسقاط االستعاري.
-37 املستوى الثامن: 119 َخرُي اأْلموِر، َأْوَسُطها

التحليل الكّمي للبيانات
ــة القائمــة عــى املخّطــط، خمّططــات مــن  ــامذج االســتعارات املفهومي ــا يف 189 نموذجــًا مــن ن الحظن
نــوع )الــيء /اجلســم، الطريــق، احلركــة، احلجــم، القــّوة، اجلــزء والــكّل، املســار، املــكان، املســتوى 
ــاب مســتوى  ــوع االســتعارة القائمــة عــى املخّطــط يف كت ــارة مــن ن ــا نحــو 36 عب والتعــادل(، وجدن
ــارة مــن نــوع االســتعارة القائمــة عــى املخّطــط يف كتــاب املســتوى الثامــن، ونحــو  الســابع، و48 عب
105 عبــارة يف كتــاب املســتوى التاســع. وبصــورة عاّمــة، املســتوى التاســع يمّثــل احلجــم األكــرب مــن 
هــذه االســتعارات واملســتوى الســابع هــو األقــّل تواتــرًا بــن املســتويات األخــرى مــن حيــث وجــود 
االســتعارة املذكــورة. يظهــر لنــا مــن خــالل الرســم البيــاين رقم 1: مســتوى تواتــر االســتعارات القائمة 
عــى املخّطــط يف املســتوى الســابع، والرســم البيــاين رقــم2 يشــري إىل املســتوى الثامــن، والرســم البيــاين 
رقــم3 يتعّلــق باملســتوى التاســع، والرســم البيــاين رقــم 4 ُيظهــر لنــا جممــوع االســتعارات القائمــة عــى 

املخّطــط يف الكتــب الدراســية العربيــة يف املرحلــة الثانويــة األوىل.

الرسم البياين رقم 1: أكثر احلقول تكرارًا من مبدأ االستعارات القائمة عىل املخّطط يف كتاب »اللغة العربية« 
للمستوى السابع.

كام نالحظ: إّن اجلسم /اليء؛ من أكثر األقسام تواترًا مقارنة مع احلقول األخرى.
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الرسم البياين رقم 2: أكثر احلقول تكرارًا من مبدأ االستعارات القائمة عىل املخّطط يف كتاب »اللغة العربية« 
للمستوى الثامن.

كــام نالحــظ: إّن خمّطــط اجلســم / الــيء مــن أكثــر احلقــول تواتــرًا يف الكتــاب الــدرايس للمســتوى 
الثامــن.

الرسم البياين رقم 3: أكثر احلقول تكرارًا من مبدأ االستعارات القائمة عىل املخّطط يف كتاب »اللغة العربية« 
للمستوى التاسع.

ــة مــع املخّططــات  ــرًا أكــرب ملخّطــط الــيء/ اجلســم مقارن ويف كتــاب املســتوى التاســع نالحــظ توات
األخــرى.
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الرسم البياين رقم 4: مستوى توظيف املخّططات يف االستعارات املفهومية القائمة عىل املخّطط يف الكتب 
العربية عىل مستوى الثانویة األوىل

مــن جممــوع الكتــب الدراســية العربيــة عــى مســتوى الثانويــة األوىل: نلحــظ تواتــرًا ملحوظــًا ملخّطــط 
الــيء / اجلســم مقارنــة مــع املخّططــات األخــرى.

االستنتاج واملناقشة
أّما النتائج اّلتي استخلصناها من هذا البحث، فهي:

ألــف- عــى ضــوء البيانــات والرســوم البيانيــة املســتخرجة، ظهــر لنــا تزايــد مــدى العبــارات 
االســتعارية بنــاء عــى املراحــل الدراســية؛ فإّننــا نشــهد يف املســتوى الســابع: 36 ويف املســتوى الثامــن: 
48 ويف املســتوى التاســع: 105 عبــارة اســتعارية قائمــة عــى املخّطــط. وحیتــّل خمّطــط »الــيء« تواتــرًا 

ــة األخــرى. ــارات املخّططي ــن العب أكــرب ب
ب- نــرى الكثــري مــن املفاهيــم املجــّردة املتعّلقــة باإليــامن، الديــن، العلــم، الصــرب، التقــوى، احليــاء، 
الكــرم، العمــل احلســن، القــول الــيسء، الســلوك، العقــل والــكالم يف كتــب العربيــة يف املرحلــة 
ــن  ــا م ــر لن ــة. يظه ــتعارات املفهومي ــى االس ــا ع ــري منه ــتيعاب الكث ــد يف اس ــد اعُتم ــة األوىل. ق الثانوي
خــالل نتائــج هــذا البحــث، بــأّن كتــب العربيــة تنــزع نزعــة دينيــة، وتــّم اعتــامد الكثــري من االســتعارات 
املفهوميــة النتقــال املفاهيــم الدينيــة. وهــذا األمــر يرجــع إىل أّن ذهــن التلميــذ ال يقــدر عــى اســتيعاب 
املفاهيــم الدينيــة املجــّردة بســهولة؛ دون التطــرق إىل االنطباقــات القائمــة يف جمــال التصــّورات 

ــان. ــي اإلنس ــة يف وع ــة والتجريبي ــم امللموس واملفاهي
ج- اإلشــكالية الرئيســة يف الكتــب الدراســية هــي عــدم االلتــزام باملعايــري واألســس التعليميــة يف جمال 
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النمــّو املعــريف للتالميــذ، وعــدم اخّتــاذ نمــوذج لتصنيــف املضامــن التعليميــة مــن املســتوى العينــي إىل 
ــج النفســية واللســانية يف  ــة إلجــراء النتائ ــة إىل عــدم وجــود برجمــة تطبيقي املســتوى املجــّرد، باإلضاف
احلقــل املرتبــط بمعاجلــة األســامي العينيــة واملجــّردة ونشــأة التصــّور يف األعــامر املختلفــة، يشــهد لنــا 
ــم،  ــن، العل ــة، الدي ــم، اجلنّ ــامن، جهنّ ــل: اإلي ــّردة، مث ــم املج ــري للمفاهي ــر الكب ــتوى التوات ــك مس بذل
ــوالً  ــرًا معق ــر، أم ــذا األم ــن ه ــرى م ــا ن ــع أّنن ــرم، م ــدل والك ــرب، الع ــيّسء، الص ــن وال ــلوك احلس الس
ــام مــن األفضــل واألكثــر تأثــريًا أن يكــون ذلــك يف قالــب برجمــة دراســية  ــه رّب ــًا؛ إاّل أّن ــًا وبدهیي منطقي

خفّيــة.
ح-  إّن عمــر احلــادي عــرش حّتــى الســادس عــرش –عــى ضــوء نظريــة بياجيــه- يعــّد ضمــن املرحلــة 
الرابعــة مــن مراحــل النمــّو املعــريف؛ أي مرحلــة العمليــات التصوريــة، هــذه املرحلــة هــي دورة 
اســتقرار الــذكاء املجــّرد والفكــر التجريــدي لــدى اإلنســان. يكــون الفكــر اإلنســاين يف هــذه املرحلــة، 
مرنــًا، منطقيــًا منتظــاًم، وهــو آخــر مســتوى يف كــامل البنيــة الذهنيــة، وال تنشــأ بعــد ذلــك أيــة بنيــة ذهنيــة 
جديــدة يف اإلنســان )رشيفــي، 1389: 47(. فكــام أرشنــا يف املواضــع املختلفــة مــن هــذه الدراســة: إّن 
املفاهيــم املجــّردة، يتــّم تنظيمهــا مــن خــالل اعتــامد املفاهيــم العينيــة؛ أي اللغــة تبــّن لنــا بأّننــا نســتوعب 
املفاهيــم املجــّردة يف ذهننــا عــى ضــوء املفاهيــم العينيــة، فــإذن علينــا أن نتطــّرق يف البدايــة إىل تعليــم 
املفاهيــم العينيــة يف كتــب »اللغــة العربّيــة« ويف املرحلــة التاليــة: وبــام أّن املخّطــط يعــّد مــن األســاليب 
ــع اللغــات، جیــب  ــط توجــد يف مجي ــة البــرش، وأّن االســتعارات القائمــة عــى املخّط الرئيســة يف معرف
ــة  ــات، ويف هناي ــق املخّطط ــن طري ــذ ع ــتوعبها التالمي ــي يس ــم اّلت ــم املفاهي ــوض يف تعلي ــا أن نخ علين

املطــاف، جیــب تعليــم االســتعارات القائمــة عــى املعرفــة.
هـــــ: يمكننــا أن نقــول بنــاء عــى األســاس اإلحصائــي للبيانــات املوجــودة يف الرســوم البيانيــة: إّننــا ال 
نالحــظ برناجمــًا مســتهدفًا يف املضامــن املوجــودة للكتــب العربيــة يف املرحلــة الثانويــة األوىل مــن حيث 
اإلتيــان باملفاهيــم املجــّردة عــى ضــوء صــور املبــدأ يف االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط والقائمــة 
عــى املعرفــة، مــن مظاهــر هــذا اإلّدعــاء هــو أّننــا نــرى أكثــر املفاهيــم املجــّردة يف الدرســن األّولــن 
مــن املرحلــة الســابعة، وذلــك دون أن يتعــّرف التالميــذ –يف البدايــة- عــى املفاهيــم امللموســة والعينيــة 
باللغــة العربيــة؛ فإهّنــم يتعّلمــون املفاهيــم املجــّردة الكثــرية؛ ويبــدو لنــا أّن التالميــذ ال يقــدرون عــى 

أن يقيمــوًا عالقــة جّيــدة مــع مثــل هــذه الــدروس.
نقــرتح حــول النمــوذج الــدرايس املذكــور يف اللغــة العربيــة عــى ضــوء األصــول املعرفيــة: يف بــادئ 
ذي بــدء جیــب تعليــم املفاهيــم العينيــة؛ ألّن املفاهيــم املجــّردة ال يمكــن اســتيعاهبا ســوى عــى ضــوء 
املفاهيــم العينيــة، فــإذن، مــن األفضــل أن نــدرج املفاهيــم العينيــة يف القســم األّول مــن كتــاب املرحلــة 
ــاين مــن  ــات، البيــت، املدرســة، أعضــاء اجلســم و... ، ويف القســم الث ــل: األشــياء، النبات الســابعة مث
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الكتــاب، جیــب اعتــامد االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط اّلتــي يعرفهــا التالميــذ معرفــة أكــرب، مثــل: 
ــة إىل  ــة الســابعة باإلضاف ــق و..؛ ويف القســم األّول نكــّرر اســتعارات املرحل األشــياء، البيــت والطري
االســتعارات القائمــة عــى املخّطــط واّلتــي يتــّم اســتيعاهبا عــى ضوء املســتوى، املقــدار، اجلــزء والكّل، 
ــا يف القســم الثــاين مــن الكتــاب، فيجــب إحلــاق االســتعارات  القــدرة، احلركــة، املســار واجلســم. أّم
ــة: يف النصــف  ــة الثالث ــاب املرحل ــات واملــرض. ويف كت القائمــة عــى املعرفةعــى ضــوء حقــول النبات
األّول: تكــرار االســتعارات املوجــودة يف املرحلــة الســابعة والثامنــة ويف النصــف الثــاين: االســتعارات 
القائمــة عــى املعرفــة اّلتــي تظهــر عــى أســاس احليوانــات، األلعــاب، الطبــخ والطعــام، النــور والظــالم 

و...؛ نــرى مرشوعــه يف الشــكل املذكــور.
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بررسی استعاره های مفهومی طرح واره  بنیاد در كتاب های 
عربی متوسطۀ اول
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چكیده
معناشناســي شــناختي یكــي از گرایش  هــای زبانشناســي شــناختی اســت کــه ابزارهــا و روش  هــای مؤثــری بــراي 
ــي را مطــرح نمــوده  ــۀ اســتعارۀ مفهوم ــكاف، نظری ــه وجــود آورده اســت. جــورج لی ــف ب ــون مختل ــل مت تحلی
ــه  ــوري همه  جانب ــند، حض ــان باش ــی در زب ــزاری تزیین ــه اب ــش از آنك ــتعاره  ها بی ــه، اس ــن نظری ــق ای ــت. طب اس
ــدگاه  ــی از دی ــتعاره  های مفهوم ــن اس ــد. همچنی ــم روی می  دهن ــطح مفاهی ــد و در س ــان دارن ــگ در زب و پررن
ــه  ــر دوطبقــه ی طرح واره  بنیــاد و دانش بنیــاد تقســیم می  شــوند. پژوهــش حاضــر ب ــا، ب ــر اســاس مبن کووچــش ب
بررســی اســتعاره های مفهومــی طرح واره  بنیــاد در کتاب هــای درســی عربــی دورۀ اول متوســطه پرداختــه اســت. 
نتایــج تحقیــق نشــان داده اســت کــه کتاب هــای عربــی دین محورنــد و چــون بســیاری از مفاهیــم دینــی انتزاعــی 
هســتند و بــر اســاس طرح  واره  هــا درک می  شــوند، طــرح واره شــیء )جســم( بیشــترین درصــد را درکتاب  هــای 
مذکــور دارد، بــر ایــن اســاس بیشــتر مفاهیــم انتزاعــی در کتاب  هــای دورۀ اول متوســطه بــر مبنــای طــرح واره ی 
ــان  ــد از بی ــت. بع ــده اس ــی انجام ش ــی- تحلیل ــورت توصیف ــش به ص ــن پژوه ــده اند. ای ــازی ش ــیء مفهوم س ش
ــطه، )در  ــی دورۀ اول متوس ــی عرب ــای درس ــف کتاب ه ــتعاره، در گام اول توصی ــورد اس ــری در م ــات نظ ادبی
ــام  ــناختی انج ــرد ش ــای رویك ــر مبن ــی( ب ــان عرب ــا زب ــی ب ــوزان ایران ــی دانش  آم ــۀ آموزش ــن مواجه ــام اولی مق
ــای  ــر اســاس مبن ــن صــورت کــه اســتعاره های مفهومــی کتاب هــای مذکــور اســتخراج و ب ــه ای شــده اســت؛ ب
ــۀ  ــد هم ــدأ و مقص ــای مب ــی، حوزه ه ــواد توصیف ــل م ــده اند. در گام دوم تحلی ــدی ش ــاد، طبقه بن طرح واره  بنی
ــتعاره های  ــتفاده از اس ــی اس ــپس چگونگ ــده، س ــخص ش ــزا مش ــورت مج ــاد، به ص ــتعاره های طرح واره  بنی اس

ــان شــده اســت. ــه کتاب  هــای درســی بی ــی در تهی مفهوم

واژگان كلیدی: زبان شناسی شناختی، استعاره های طرح واره  بنیاد، کتاب درسی، زبان عربی.
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Abstract

Cognitive semantics is a branch of cognitive linguistics inspiring 
effective tools and methods for various texts analyses. George Lakoff 
proposed the theory of conceptual metaphor. According to this theory, 
metaphors go beyond the borders of being a tool to embellish and 
beautify the speech and play a significant role in all levels of concepts. 
Also, conceptual metaphors, from Kuchsh’s point of view, are based on 
the two categories of foundation schema and foundation knowledge. The 
present study, after reviewing the literature on contemporary metaphor 
theory, the conceptual metaphorical schemas of the foundation in the 
Arabic textbooks of the middle school were examined. The research 
concluded that the Arabic textbooks are religion-based. As most of 
the religious concepts are subjective and their meaning is understood 
based on the schema, the schema of the object (body) has the highest 
percentage in textbooks, therefore, abstract concepts in the textbooks 
of the middle schools are conceptualized based on object schema. This 
descriptive-analytic research was operationalized through two stages: 
After elaborating on the theoretical literature on metaphors, in the first 
step, the Arabic textbooks of the middle school (as the first educational 
encounter of Iranian students with the Arabic language) was evaluated 
based on a cognitive approach. To do so, the conceptual metaphors 
of the mentioned books were extracted and classified based on the 
foundation schema. In the second step, the source and target areas of 
fundamental schema metaphors were identified separately and the usage 
of conceptual metaphors in the preparation of textbooks was described.

Keywords: cognitive linguistics،metaphorical schemas, textbooks, 
Arabic language.
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