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 چكيده

هاي درسي به  ترين كتاب اي در پژوهش حاضر كتاب فارسي دوم دبستان كه از پايه
 فرهنگي در -هاي پر اهميت رفتارهاي اجتماعي رود، از منظر يكي از جلوه شمار مي

به همين . شود ي توجه به محيط زيست، بررسي مي جهان معاصر، يعني از زاويه
جانوران، پرندگان، گياهان، : ي ي عمده  هشت دستهمنظور عناصر طبيعت به

سپس تمام موارد مربوط از . ها تقسيم شدند ها، آب، و زميني ها، آسماني خوراكي
 شناسانه و به طور خاص بر اساسهاي زبان كتاب استخراج گرديد و براساس نظريه

يل بررسي و تحل»  واژگاني-دستوري«و مطابق با الگوي » كاوي انتقادي سخن«
  .شدند

دهد كه عناصر طبيعت در كتاب مورد   به دست آمده نشان ميي نخستين نتيجه
تر و جزء به در بررسي دقيق. مند نيستند بررسي، به طور كلي از موضع قدرت بهره

شود كه در ميان عناصر طبيعت، نخست پرندگان و به دنبال آن جزء، آشكار مي
ها  د و در مقابل آنج قدرت قرار دارنرهاي آن در باالترين مدا آسمان و وابسته
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مندي از  گياهان و جانوران نيز با بهره. ترين مرحله قرار دارند آن است در پايين
  .اند هاي ياد شده قرار گرفته قدرتي متوسط، در ميان دسته

 كتاب ، عناصر طبيعت،كاوي انتقادي  سخن،شناسي زبان، واژگاني- دستوري،ستان دب:هاي كليدي واژه
  . محيط زيست،فارسي

  
  مقدمه. 1

  مفهوم طبيعت. 1-1
سرشت كه مردم بر آن آفريده شـد، نهـاد، آب و گـل،    «در زبان فارسي طبيعت به معني    

ي آن    همحـدود ) 58ص  (تعريف شده است و به نقل از مفاتيح العلـوم           » ...خوي، گوهر 
در زبـان   ) ذيـل واژه  : 1375دهخـدا،   . (زير فلك قمر تا مركز زمين دانسته شـده اسـت          

 به معني كيفيـات ضـروري، خلـق و    naturaي التين   از ريشهnatureي   واژه انگليسي
 natura .دهـد  معنـي مـي  ) birth(خوي فطري گرفته شده است و از نظر ادبي، تولـد  

فيزيك بوده است و مضمون طبيعت يـا بـه طـور كلـي               يوناني   ي  برگردان التين از واژه   
ــا فالســفه ، توســعه يافتــه از ادراك اوليــه)فيزيكــي( جهــان مــادي  ي  اي اســت كــه ب

هاي علمـي نـوين در چنـد قـرن       سقراطي آغاز گرديد و رايج شد و با ظهور روش          پيش
 براي  »طبيعت«ي    كه در روزگار كنوني ممكن است واژه        با وجود آن  . اخير تثبيت گرديد  

هاي مختلف گياهان و جانوران  موارد گوناگون استفاده شود، معني آن در اساس به گونه   
گردد و به طور معمول به محـيط زيـست طبيعـي يـا حيـات وحـش، حيوانـات                      باز مي 

چه كه نفوذ انسان آن را تغيير نـداده يـا            ي آن   ها و همه   ها، ساحل  ها، جنگل  وحشي، كوه 
ايـن معنـاي كـامالً سـنتي از     . گردد دگي كرده است، اطالق ميدر برابر نفوذ انسان ايستا   

گيرد كه بـه معنـي هـر آن چيـزي              قرار مي  1»ساختگي« طبيعت و طبيعي بودن در برابر       
 ترتيـب مفهـوم      بـه ايـن   . ي انسان آن را پديد آورده باشد        است كه ضمير آگاه يا انديشه     

  )Hoad ،1996 (.شود ا ميطبيعت يا طبيعي از فرا طبيعي، غير طبيعي و ساختگي جد

                                                            
1. Artificial 



                                     بررسي  عناصر طبيعت در كتاب فارسي دوم دبستان 

 

103

ي طبيعي و غير      ها و محسوسات به دو دسته       توان گفت جهان پديده     به طور ساده مي   
بـا  . پس طبيعت همان چيزي است كه انسان آن را نساخته است          . شود طبيعي تقسيم مي  

گيرنـد و   تري براي طبيعـت در نظـر مـي      اين حال گروهي از جمله ويليامز معناي وسيع       
چون باغ و پرچين، در نظـر         نسان نساخته اما در آن تصرف كرده است، هم        چه را كه ا     آن
  )223: 1983 1،ويليامز. (آيد ها جزو طبيعت به شمار مي آن

همĤهنـگ اسـت؛ زيـرا در ايـن         » حدود العالم «اي با نظر مؤلف       اين تعريف به گونه   
ي ربـاره براي نمونـه د : كتاب طبيعي به معني مخلوق و در مقابل مصنوع ذكر شده است 

... يكي طبيعي و ديگـري صـناعي      : رود بر دو ضرب است    «: دارد  گونه بيان مي  اين» رود«
هايي كـه از كـوه و         هايي بود بزرگ كه از گداز برف چشمه        رود طبيعي آن است كه آب     

، حدودالعالم ( .... به دريايي رسد      تا... روي زمين بگشايد و برود و خويشتن را راه كند         
گاه طبيعت در برابر صنعت     «المعارف فارسي نيز قيد شده است كه        يره در دا  )38: 1362

و فكـر   صورت طبيعي به معني آن چيزي است كه در آن دست             رود و در اين    به كار مي  
  )ذيل طبيعت: 1383مصاحب، (».انسان تأثيري نداشته باشد

ه شد، به   كه گفت  توان گفت قدمت توجه به طبيعت، به همين معني                از منظري ديگر مي   
كه در بـستر تمـدن و فرهنـگ، مفهـوم        توضيح آن . ي طول خود آگاهي بشر است       اندازه

گر شـده اسـت و از همـان           چه غير از انسان است، جلوه      ي انسان با آن   طبيعت در رابطه  
ي طبيعت محور يا انسان محور به مـوازات           ترين ايام تا دوران معاصر در دو شاخه         كهن

وار هـستي براسـاس     به بيان ديگر سازمندي تبيين اسـطوره      . يكديگر حركت كرده است   
گذاري ذاتي براي طبيعت شكل گرفته اسـت و در مقابـل آن سـاخت متمدانـه و                    ارزش

دهد و ارجمندي آن را به نـسبت   عقالني، طبيعت را از منظر انساني مورد توجه قرار مي  
  .سنجد رساند، مي اي كه به انسان مي بهره

خـوش دگرگـوني    ي متعـادل انـسان و طبيعـت دسـت            صنعتي رابطه     با ظهور انقالب  
ي انـسان بـا طبيعـت را بـه صـورتي              ي دوجانبـه    ي انسان محور، رابطه     گرديد و انديشه  

                                                            
1.Williams 
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ي   رو در حـدود نيمـه     از همـين  . ي تضادگونه، تقليل داد     سويه و به برخورد و رابطه      يك
هـايي در جهـت هـشدار        هاي علمي، جنـبش      دوم قرن بيستم، در پي مطالعات و بررسي       

ي ايـن   ي قالـب پديـد آمـد و در اواخـر قـرن دامنـه       آثار مخرب اين انديـشه  نسبت به
ي رابطـه و    پـردازي دربـاره   ي ادبيات كشانده شد و مطالعه و نظريه         ها به عرصه   پژوهش

ي برخورد متون ادبي با طبيعت و محيط زيست، توجه برخـي پژوهنـدگان را بـه                   شيوه
اي در  هاي بين رشته  هاي متعدد مطالعاتي و پژوهش     ها و گروه  نجمنخود جلب كرد و ا    

ي خـود بـه تأسـيس برخـي         كه به نوبه  ) 505: 2005 1،هيس. (اين زمينه تأسيس گرديد   
 - و زيـست   3 نقـد  - و زيست  2 زنانگي -هاي زيست   هاي نقد ادبي از جمله مكتب     مكتب
  . انجاميد4نشانه

هـاي  شناسي و تحليـل   ها نيز از منظر علم زبان     ها و پژوهش     در اين ميان برخي تحليل    
انـد و   ي  متن با طبيعـت يـا محـيط زيـست پرداختـه               زباني و واژگاني به بررسي رابطه     

. اند با تجزيه و تحليل نوشته، نوع رويكرد مؤلّف به طبيعت را به بحث گذارنـد               كوشيده
چـون    و غير ادبي، هم    تر هاي رسمي ويژه در تحليل متن     شناسي به  مندي از علم زبان    بهره

هـاي عمـومي صـادر      متون علمي و تحقيقي و يا تحليل اطالعـاتي كـه از منبـع رسـانه               
 كـه  -هـاي علمـي   گونه مـتن  گردد، كارساز است؛ زيرا باور عموم بر آن است كه اين      مي

 دور از نظر شخصي      طرفانه و به   به طور معمول بي    -شود درسي نيز مي   هاي  شامل كتاب 
شناسـي خـالف ايـن بـاور        هاي زبان  كه بررسي آيند، حال آن   پديد مي  يا قضاوت مؤلّف  

ي متـون   طرفانـه نيـست و همـه      كنند و برآنند كـه هـيچ متنـي بـي           همگاني را اثبات مي   
به ديگر زباني   ) 1998 5،ون دايك  (.برند نگري خاصي را به پيش مي      ايدئولوژي و جهان  

ـ     كه در متن به كار برده مي       سـويي    دهـد و او را بـه      أثير قـرار مـي    شود، خواننده را زير ت

                                                            
1. Heise 
2. Ecofeminism 
3. Ecocriticism 
4. Ecosemiotics 
5. Van Dijk 
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 1،كـرس (كند كه متن را مطابق با ميل و نظـر نويـسنده درك و تفـسير كنـد                   هدايت مي 
طـور معمـول از كـود شـيميايي           كشاورزان به «ي    ي دو جمله    براي نمونه مقايسه  ) 1996

 دهد كه حذف   نشان مي » استفاده از كود شيميايي معمول شده است      «و  » كننداستفاده مي 
ي نخـست بـه سـاخت         ي دوم و نيز تأويل فعل در جملـه          در جمله » كشاورزان«ي    واژه

ي كار را از مركـز توجـه خواننـده دور كـرده               ي دوم،  فاعل يا كننده       مصدري در جمله  
دانـد كـه فـرد يـا گـروه           ي دوم نيـز در نهايـت مـي        ي جملـه  كه خواننـده  است و با آن   

اي   حـال بـه گونـه       ست و نه مثالً كارگر، با ايـن       كننده از كود شيميايي كشاورز ا       استفاده
  .ناخودآگاه فاعل را از اينكه مستقيماً مورد پرسش قرار گيرد، مصون داشته است

  
  هدف اين نوشتار. 2-1

 :284گانيـه،    (.مطابق ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، يادگيري مبتني بر تعليم اسـت           
1977 (  
است » متن درسي «آموزي،   ار تعليم و تربيت و درس     ترين ابز اي  بديهي است كه پايه        

ي صاحب نظران بر اين موضوع توافق دارند كه كتاب درسـي در سـاختن                 و تقريباً همه  
؛ 1989 3،؛ فـركالف  2001 2،ون دايـك   (.آموزان تأثير زيادي دارد     هويت اجتماعي دانش  

شناسان  ي از زبان  ، بنا به نظر گروه    »متن«تر    متن درسي يا در نگاهي كلي     ) 1996 4،كرس
متن واقعاً از معني پديد آمده      «هليدي معتقد است    .  است 5»يك واحد معنايي  «در اساس   

و براي آن كه معني به خواننـده القـا شـود، بايـد آن را در                 ) 10: 1984 هليدي،(» .است
پس مطابق نظـر هليـدي، زبـان نـه تنهـا واحـد              . بيان كرد ) جمله و واژه  (ساخت زباني   
  . فرهنگي است-اي از رفتار اجتماعي كه در واقع نشانه لمعنايي است ب

                                                            
1. Kress 
2. Van Dijk 
3. Fair clough 
4. Kress 
5. Semantic unit 
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هـاي درسـي فارسـي  يعنـي           ترين كتاب اي     بر اين اساس در اين پژوهش يكي از پايه        
هـاي پراهميـت از       از منظـر يكـي از جلـوه       ) 1388 (بخوانيم فارسي دوم دبـستان     كتاب

جـه بـه طبيعـت و    ي تو    فرهنگي در جهان معاصر، يعنـي از زاويـه         -رفتارهاي اجتماعي 
علت گزينش اين كتاب آن است كه  بالفاصله بعد از           . محيط زيست، بررسي شده است    

كتاب فارسي اول دبستان قرار دارد و در مقايسه با فارسي اول كه بـه دليـل تمركـز بـر                     
هـاي نخـست از    هـاي كامـل و حتـا در درس      ي مـتن  آموزش خواندن و نوشتن از ارائه     

هاي كتاب كـالس دوم از نخـستين          ودداري كرده است، درس   هاي كامل خ    ي جمله   ارائه
به سخن ديگر هر متن در     . شود  آموز با آن روبه رو مي     هاي منسجمي است كه دانش      متن

ي محتوا و مضمون خاصي اسـت كـه عـالوه بـر آمـوزش خوانـدن، مباحـث                     برگيرنده
  .گيرد هاي اخالقي را نيز در بر مي ايدئولوژيك و آموزش

ي چگونگي مطـرح      ن كلي هدف اصلي اين نوشتار بحث و بررسي درباره             در يك بيا  
هـاي  طبيعـت در مـتن كتـاب فارسـي دوم دبـستان براسـاس تحليـل        هـاي  شدن جلـوه 

 بر همين اساس  به ويـژه  ايـن           1. واژگاني است  -شناسانه و مطابق الگوي دستوري      زبان
 طبيعـت در ايـن      شود كه از منظر سلسله مراتـب قـدرت،            موضوع به بحث گذاشته مي    

  .پذير ترسيم شده استگر ظاهر شده يا نقش آن منفعل و كنشكتاب  فعال و كنش
  
   واژگاني -ساخت دستوري. 3-1

 صورت گرفتـه اسـت كـه از         2»كاوي انتقادي  سخن«اساس   تحليل متن در اين نوشتار بر     
. اسـت  اراسـتو ) 1989( هاليـدي  3ي ميشل منظر زبان كاربردي به طور زيربنايي بر نظريه 

 است كـه در واقـع نـوعي تئـوري           4»دستور كاركرديِ سازوار  «گر  تئوري هاليدي تداعي  
معنايي است كه براسـاس آن نويـسنده، واژه يـا سـاخت دسـتوري خاصـي را از ميـان                     

                                                            
1. Lexico- grammar 
2. Critical Discourse Analysis 
3. Halliday 
4. Systemic functional grammar 
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شـود كـه    در اين تئوري زبان يك شبكه محسوب مي       . گزيند  امكانات مختلف بياني برمي   
اي يـا سيـستماتيك       گرچه موظف است ساختار شـبكه     كند و نويسنده ا     معني را توليد مي   

زبان را حفظ كند، از امكانات متعددي در انتخاب واژه، لحن، مدل دسـتوري و سـاختار       
هاليـدي  . گزينـد  ها را بر مي    مند مي شود و با توجه به ديدگاه خود، آزادانه آن            جمله بهره 

هاي خود از واحـد معنـايي         دارد كه نويسنده يا سخنگو در بيان ديدگاه         چنين بيان مي    هم
نامند و بر آن است كه هـر كـنش از سـه                مي 1كند و آن را كنش      استفاده مي ) مثل جمله (

كنندگان در كنش يـا     شركت. 2؛  )فعل و عبارت فعلي   ( كنش .1: جزء تشكيل شده است   
هاليـدي،   (. يا بخـش قيـدي     2زمينه. 3؛  )فاعل، مفعول : پذير گر، كنش  كنش (بخش اسمي 

1985 :101(   
هاي فراواني كـه براسـاس ايـن        كند، با وجود تفاوت     نيك مطرح مي  كه خسروي   چنان   

ي اين     همه -1: ها وجود دارد، همگي در دو نكته مشترك هستند        چارچوب در پژوهش  
به عنوان منبع مورد بررسـي،  » گفتمان«ها بر روي   ي آن  همه. 2 مطالعات انتقادي هستند؛  

گويد كـه     باره خصوص مي   نيز در اين   وان دايك ) 4 :2010خسروي نيك،  (.تمركز دارند 
 با عنوان ساخت دستوري     3 از تئوري دستور كاركردي سازوار     در اين مطالعه، يك شاخه    

كه بـه مجـرد واژه پرداختـه شـود،           معروف شده است كه در آن بيش از آن         4 واژگاني -
  )1997ايك، وان د (.گيردهاي نحوي يا دستوري مورد نظر قرار ميكاركرد گزينه

 6 واژگـاني، معناشناسـي  - ساخت دستوري 5   در اين ساختار براساس نظر جيم مارتين     
ي    هـر فـرد يـا طبقـه        7ي واژگـاني    ي خود  در دايره       نوبه  كند و معناشناسي به   را بيان مي  

ي  هاي مختلف و طبقات اجتماعي دايره شود گروه گذارد و موجب مي اجتماعي تأثير مي 
 خود را به كار گيرند كه اين موقعيت در نهايت به تثبيت سبك يـا نـوع   ي  واژگاني ويژه 

                                                            
1. Process 
2. Circamstance 
3. Systemic Functional Grammar 
4. Lexicogrammar   
5. Jim Martin   
6. Semantics 
7. Register 
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 .گــردد نگــري پديــدار مــي انجامــد و از آن جــا ايــدئولوژي و جهــانمــي)  ژانــر(بيــان 
 واژگـاني از طريـق   -بـه عبـارت ديگـر سـاخت دسـتوري       )497-494: 1992مارتين،(

بـه  . انجامـد نگري مـي  انمعناشناسي و گزينش سبك سرانجام به تبيين ايدئولوژي و جه         
كند، پيونـدي ارگانيـك ميـان زبـان،         چه هليدي بيان مي     همين جهت است كه مطابق آن     

سـو تغييـر سـاختار جامعـه را         هـاي سـخن از يـك      جامعه و انديشه وجود دارد و گونه      
 . انگيزندهاي فيزيكي و اجتماعي را برميدهند و از ديگر سو انواع كنشمنعكس مي

چون كوه يخي اسـت كـه بيـشتر           گويد، متن هم    كه وان دايك مي     س چنان     بر اين اسا  
ي   وظيفـه . كننـد   ي آن بـسنده مـي       مردم به هنگام خواندن تنها به قسمت قابـل مـشاهده          

پژوهشگر آن است كه با تجزيه و تحليـل مـتن، خواننـده را از مقـصد نهـايي و نهـاني                      
  )9:1997وان دايك، (. نويسنده آگاه كند

اشـكال،  گون، اگرچه نه بـي    ش هليدي به ويژه در آن است كه پيوندي هم              مزيت رو 
بر ايـن اسـاس، وي افعـال را بـه           . كندميان ساخت دستوري و معناي عبارت برقرار مي       

  . كند نشان داده شده است، تقسيم مي1ي بنيادين كه در جدول گونه چهار
  1جدول 

هـاي    بندي چهارگانه نشان دادن تمـايز معنـايي سـاخت           هدف هليدي از اين تقسيم         
گوناگون فعل است كه اگرچه از نظر الگوهاي دستوري يكسان هستند، امـا در عمـل و                 

  گونه هاي وقوع كنش  معني  تكميل كنندگان معني
عمل يا كنش، واقع شدن،   پذير و كنش) فاعل(گر شكن

  اتفاق افتادن
 materialكنشي 

ي (ادراك كننده و پديده
  )ادراك شده

احساس كردن، انديشيدن، 
  ادراك كردن

  )mental( ذهني -عاطفي

گوينده، مخاطب، گيرنده، 
  دهنده گوش

  )verbal( زباني -بياني  گفتن

 اسنادي -اي بطهرا  بودن و شدن tokenو ) حالت(ارزش 
relational/Existential 
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در يـك   به عبارت ديگر، فاعـل      . كنند، متفاوت هستند    از جهت ميزان قدرتي كه القا مي      
كه فعل در  بسته به اين (ي ديگر عمل كند       تر از فاعل در جمله      تواند بسيار قوي    جمله مي 

پـذيرتر از     تواند كـنش    و به همين ترتيب مفعول در يك جمله مي        ) كدام دسته قرار گيرد   
  .ي ديگر ظاهر شود مفعول در جمله

  : براي نمونه به مثال زير توجه شود
  كنش  }يد زمان و مكانق{زمينه كنش  پذيركنش  گركنش

  .قطع كردند  هاي مازندراندر جنگل  درختان را  هاي برقياره. الف
  .ترك كردند  ديروز  قرارگاه را  كوهنوردان. ب

هـاي برقـي، بـه عنـوان         دهـد كـه اره      گرها  در اين دو جمله نشان مي         ي كنش      مقايسه
گر فعـل    به عنوان كنشقدرتمندتر از كوهنوردان» كنندقطع مي «گر در فعل متعدي     كنش

ترين ي الف كم قدرتدر جمله» درختان«از سوي ديگر . ظاهر شده است» ترك كردند «
هاي الف و ب     ي واژگان جمله    واژه  در ميان همه    ) ترين حالت از نظر قدرتمندي منفي   (

محيط وقوع فعل به صورتي خنثي و به حاشيه رانده شـده در نظـر گرفتـه شـده                   . است
  . است
  :تر به جدول زير توجه فرماييد وضيح بيشبراي ت

  2جدول 
  قدرتمندترين                 )          هاي برقي اره(نشي ي افعالي كگر در فعل متعدي در دسته كنش-

  )  كوهنوردان(ي افعال كنشي گر در فعل الزم در دستهكنش
 ) مازندران، ديروز جنگل(ي افعال كنشي در دسته) قيد زمان و زمان(ي كنش    زمينه-
  )                                             درختان(ي افعال كنشي   كنش پذير در دسته-

  ترين كم قدرت
» درختـان «و » قرارگاه«ي   ي ذكر شده، توجه به دو واژه دو جمله  ي  بارهي بارز در      نكته

و ) فعول مطلق هـستند   هر دو م  . (سان هستند است كه از نظر ساخت دستوري كامالً هم       
پـذير و در نتيجـه   ، كنش»درختان«ي به همان اندازه» قرارگاه«بايست به همين جهت مي  
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كـه از نظـر معناشناسـي بـه دليـل           حال آن . گرفتي قدرت قرار مي   ترين درجه در پايين 
ها   ، ميزان كاركرد يا قدرت تأثير آن      »ترك كردند «و  » قطع كردند «تفاوت معنايي دو فعل     

پـذيرتر و     كـنش » درختـان «وت است در نتيجه در ترسـيم سلـسله مراتـب قـدرت              متفا
اند تا آن حد كه به عنوان عاملي خنثي،  مجـاز دانـسته     ظاهر شده » قرارگاه«تر از     ضعيف

» قرارگـاه «بـه عبـارت ديگـر     . يابـد   گونه جايگاهي به آن اختصاص نمـي        شود و هيچ  مي
يا تغييـر   (پذيري    نظر پذيرش فعل يا عمل     مفعول است، اما از   » درختان«چون    اگرچه هم 

زمـان و   (كاره و كامالً خنثي و در رديف محيط وقوع فعل            عمالً هيچ ) در اثر وقوع فعل   
 را انـدرو گـوتلي براسـاس        2ي  شـود جـدول شـماره       يادآوري مي . گيرد  قرار مي ) مكان

يدي ي هال   وي معتقد است در نظريه    . ريزي كرده است    ي هاليدي طرح    چهارچوب نظريه 
 بررسي شود و دسـتور بـه كـار گرفتـه         1ي ديد انتقادي    زبان و تأثيرات آن از منظر زاويه      

 هاليدي بـر آن اسـت       .گردد  ه مطرح مي  شده در متن به عنوان ساختاري برآمده از جامع        
ي اثر، بـر     كه سلسله مراتب قدرت در جامعه يا حداقل در ذهن نويسنده و پديد آورنده             

ي هر متن     بديهي است نويسنده  . ار گرفته شده در متن تأثير دارد      ي نوع دستور به ك      ارائه
پـس  . اي است كه آن سلسله مراتب قدرت بر آن حـاكم اسـت              خود برخاسته از جامعه   

كند، تأثير  طبيعي است كه ذهنيت نويسنده بر نوع نگارش و نوع دستوري كه استفاده مي
  )7:2002گوتلي،  (.گذاشته باشد

  
  ي كار شيوه. 2

بدون در ) 1388( »بخوانيم فارسي دوم دبستان«هاي كتاب  ي درس ن پژوهش همهدر اي
 جمله و يا عبارت در متون 294ها بررسي شده كه بر روي هم تعداد  نظر گرفتن تمرين

كه ذكر شد  چنان. شود بوده است، شامل مي2ها از نوع كنشي نثر و شعر را كه فعل آن
 قسمت جداگانه   كتاب به طور كلي در هفتعناصر طبيعت به كارگرفته شده در اين

  : بندي شدند تقسيم
                                                            
1. Critical point of view 
2. Material 
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  )7... (رودخانه، باران، دريا: آب
  )56(كمان،  سمان، خورشيد، ستاره، ابر، رنگينآ: ها آسماني
  )75... (كبوتر، پروانه، خروس: پرندگان
  )36... (گاو، شير، ماهي، كرم: جانوران
  )24... (ميوه، شير، گوشت: هاخوراكي

  )27(زمين، خاك، مواد معدني : هايزمين
، )با اسامي خاص(، گل )باشد... تواند با اسامي خاصي چون سرو، مي(درخت : گياهان

  )68... (سبزه، چمن، باغ،
ي اصلي بر آن بوده است كه از هر نظر طبيعي باشند،      در انتخاب اين واژگان، تكيه

ي   شيوه پردازي، از ساختار قصهمندي  هايي كه با بهره رو از بررسي درس از اين
  ها شخصيت اند و عناصر طبيعت و حيوانات در آن دارپنداري را به كار گرفته جان

. اند، خودداري شده است انساني پذيرفته و با افعال انساني حكايت را به پيش برده
مند شده و  اما مواردي كه متن از ساختار ادبي بهره) 164يك كالغ چهل كالغ، ص(

كه از مدار طبيعت خارج نشده  هايي از استعاره و مجاز را عرضه كرده، به شرط آن هگون
باد آسمان «چون  هايي هم رو عناصر طبيعت در جمله  از اين .باشد، به حساب آمده است

به ديگر . اند در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته) 48ص(» را ديشب تكان داد
ي  چه در حوزه تر از آن بررسي محدودتر و بستهسخن معيار جاندارپنداري در اين 

ها  هايي كه در آن ها و عبارت شود، در نظر گرفته شده است و جمله ادبيات مطرح مي
اي چيده  عنصر طبيعي بر افعال و شخصيت انساني غلبه داشته و اجزاي سخن به گونه

ساني تداعي اند كه طبيعت و عنصرهاي طبيعت در ذهن خواننده بيش از رفتار ان شده
براي نمونه . اند هاي نهايي به شمار آمده  و در تحليلاند شده، مورد پذيرش قرار گرفته

ترين واحد بررسي جمله در  چنين براساس دستور زبان فارسي، كوچك در درس هم
هاي ندايي  چون عبارت ها هم معناي عام آن در نظر گرفته شده است اما برخي عبارت

كه  چنان. ها قابل بررسي نبود، از محاسبه كنار گذاشته شدند  آنكه از فرط كوتاهي كنش
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ها با توجه به  جمله) 1994(بندي هليدي و حسن پيش از اين آمد، براساس تقسيم
 عاطفي، زباني -ي كنشي، ذهني ها به طور كلي به چهارگونه هاي به كار رفته در آن كنش

هاي ذكر شده و  ه با توجه به محدوديتاند ك  اسنادي، تقسيم شده- اي  بياني، و رابطه-
هاي  ي جاندارپنداري، از ميان چهار گونه جمله به ويژه به دليل حذف متوني با خصيصه

  .اند  مورد بررسي قرار گرفته1هايي با فعل از نوع كنشيذكر شده، تنها جمله
اند، در  ي عناصر طبيعت كه در كتاب فارسي دوم دبستان ذكر شدهاساس همه اين       بر

 به صورت زير 2، معنايي-ي نحوي هاي مورد نظر مطابق با شيوه ها و جمله عبارت
  :بندي شدنددسته

  3؛)گذرا(هايي با كنش متعدي  گر در جمله كنش. 1
  4؛)ناگذر(هايي با كنش الزم  گر در جمله كنش. 2
  5ي وقوع كنش به طور كلي؛  محيط و زمينه.3
 6.در فرايندهاي كنشي) به طور عمده مفعول(پذير  كنش. 4

  :شوندهاي زير بازنموده مي هاي چهارگانه در مثال تر، موقعيت      براي توضيح بيش
  :1مثال

درست  رنگ كمان هفت يك رنگين، در آسمان، با هم} كمان ي رنگين هفت بچه{
  .كردند

 ،با هم} كمان ي رنگين چههفت ب{ فرايند كنشي است و درست كردنددر اين مثال، 
 به رنگ كمان هفت رنگين، زمينه و محيط وقوع فعل است و در آسمان. گر است كنش

 .پذير عمل كرده استعنوان كنش
  

                                                            
1. Material 
2. Semantic syntactic- 
3. Actor. Transitive 
4. Actor. Intransitive 
5. Cricumstantia 
6. Affected 
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  :2مثال
  )38ص .(كنند زندگي مي ها ها و سبزه ها، در ميان گل ها و باغ در دشت ها تر پروانه بيش
، زمينه و محيط وقوع فعل و ...در دشت، )رناگذ(گر در فعل الزم   كنشها تر پروانه بيش

  .، فرايند كنشي استكنند زندگي مي
  

  بررسي و بحث. 3
در اين پژوهش در قالب چهار پرسش، كوشيده شده تا موضوع مورد بحث، تحليل و 

  .بررسي شود
 بر) هاي كتاب فارسي دوم دبستان در متن درس(آيا عناصر طبيعت   :پرسش نخست

واژگاني، از قدرت برخوردارند؟ منظور از قدرت دقيقاً همان  -اساس ساخت دستوري
  . گفته شده است1است كه در جدول 

) گفتهي پيش گانه بندي هفت براساس تقسيم(  كدام جلوه از عناصر طبيعت:پرسش دوم
  اند؟  واژگاني، قدرتمندتر در نظر گرفته شده-براساس ساخت دستوري

چه كه در پرسش نخست مطرح شده،  شود آن ميگر ملزم  با پاسخ به اين پرسش تحليل
  .تر معين كندبه صورت جزئي

هايي هستند كه به  تري برخوردارند، همان هايي كه از شمار بيش آيا پديده  :پرسش سوم
  كند؟ ها را به آساني و به صورت قابل توجهي درك مي طور معمول انسان آن

 واژگاني از -اس ساخت دستوري    در پاسخ پرسش نخست كه آيا عناصر طبيعي براس
 باالترين 1 اند، براساس نمودار پذير ظاهرشده قدرت برخوردارند يا به صورتي قدرت
ترين  و كم%) 5/41(پذير تعلق داشته است  كاربرد عناصر طبيعت در كتاب به كنش

يا (پذير   به عبارت ديگر كنش.%)6/11(هاي گذرا دارد  گر در فعل كاربرد را كنش
به كار ) ترين يا قوي(هاي گذرا  گر در فعل  برابر بيش از كنش7/3حدود ) ينتر ضعيف

دهد طبيعت و عناصر طبيعت در كل از نظر قدرت در  رفته است كه آشكارا نشان مي
گر فعل گذرا  گر فعل ناگذر در قياس با كنش چنين كنش هم. ي پاييني قرار دارند درجه
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است كه با توجه به كاركرد فعل ناگذر كه تري داشته   برابر كاربرد بيش5/2حدود 
طبيعت  توان گفت در متن مورد بررسي عناصر پذيرد، مي بسنده است و مفعول نمي خود

ي تعاملي يا ارتباط و همكاري ميان  كنند و رابطه به هنگام اجراي فعل منفرد عمل مي
دهد كه متن حاضر  ميزان پايين كاربرد زمينه و محيط، نشان مي. تر برقرار است ها كم آن

چندان تمايل ندارد كه خواننده را نسبت به محيط زيست و فضاي طبيعي اطراف خود 
 درسي توجه به محيط  توان چنين نظر داد كه اين كتاب به عبارت ديگر مي. حساس كند

  . كنند هاي آن را تشويق نمي زيست و جلوه
  

  پذير كنش   ي كنش زمينه   ناگذر گر كنش  گر گذرا كنش
6/11%  5/27%  4/19%  5/41%  

                             قوي                                     ضعيف
 

 
 كه كدام دسته از عناصر طبيعت به عنوان قدرتمندترين دسته، پاسخ به پرسش دوم در

 . گردد نمودار مي
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ها، از   و آسمانيي پرندگان گر گذرا در دسته دهد كنش  نشان مي2كه نمودار  چنان     

ها به ميزان صفر  ي آب و زميني باالترين ميزان برخوردار است و برعكس در دسته
ترين و آب و زمين  ها فعال بر اين اساس پرندگان و آسماني. كاهش يافته است

با اين حال . اندها قرار گرفتهجانوران و سپس گياهان در ميان آن. ترين هستند منفعل
  :تري نظر افكنيمار قدرت در هر دسته به صورت دقيقبهتر است به ساخت

ترين عنصر طبيعي هستند و اين نتيجه نه تنها از  ترين و فعال ها قوي  آسماني:ها آسماني
) گر گذرا تقريباً مساوي با كنش(پذير  گر گذرا، كه از ميزان پايين كنش ميزان باالي كنش

ي خود بسيار   بودن قوانين ويژهآسمان به دليل دارا. شود در اين دسته حاصل مي
نيافتني  هاي بشر دور است و دست قدرتمند تصور شده است؛ چون از دسترس فعاليت

اي كنايي شامل انسان هم  كه به گونه(در اين كتاب گويي ديگر عناصر هستي . نمايد مي
ر ها بيش و كم قائم به خود و تأثيرگذا همواره مغلوب آسمان هستند و آسماني) شود مي

  .اند گر شده بر ديگران جلوه
ها  چون آن ها پيوند دارند، هم داري با آسمانيي معني پرندگان نيز كه به گونه: پرندگان

آنان نيز در متن مورد مطالعه از دسترس ديگر عناصر و . اند فعال و قدرتمند ظاهر شده
ي  نتيجه. كنند نمايند و قوانين خود را خود وضع مي دور مي) از جمله انسان(موجودات 

گر گذرا ترسيم  گر ناگذر كه بيش از دو برابر كنش ديگر كه بر اساس طول ستون كنش
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گر  اي قائم بالذات و منفرد جلوه شود آن است كه پرندگان به گونه شده، حاصل مي
گر بدون كند كه فاعل يا كنش توضيح آن كه ساختار فعل ناگذر ايجاب مي: اند شده

در اين صورت . اي كامالً مستقل عمل كند پذير و به گونه كنشارتباط با مفعول يا 
توان پرندگان تجسم شده در اين كتاب را تجلي رهايي و تنزّه اما به صورت فردي  مي

ي ذكر آن كه حتا پرندگاني،  مطلب شايسته .و بدون تعامل با ديگران، فرض كرد
شوند، همين ويژگي را با  تر بر روي زمين تصوير مي چون مرغ و جوجه نيز كه بيش هم

حنايي و «ي  توان اين حالت را در جملهبراي نمونه مي. كنند حمل مي خود
در . مشاهده كرد) 80ص(» رفتندهايش در حياط اين طرف و آن طرف مي جوجه

شوند، همين موضوع تكرار  آيند و به ديگران نزديك مي  اوج فرود ميهم كه ازمواردي 
 به صورت فعال عمل كرده و ديگران را در موضع انفعال قرار ها معموالً شود و آن مي
  ) 96ص(» كبوترها دسته دسته به زينب نزديك شدند«: دهند مي

رسد بايد بيش از ديگران به   جانوران كه در تصور اوليه به نظر مي:جانوران
 واژگاني نسبت به - ي دستوري در ارزيابي به شيوه. گر و فعال ظاهر شوند ظاهركنش
ها نزديك به سه برابر  پذيري آنتر فعال هستند و ميزان كنش ها و پرندگان كم آسماني

دهد كه در  هاي جانوران، نشان مي تر به مصداقنگاه جزئي. گري است بيش از كنش
ترين جانور  بزرگ. كتاب مورد بررسي، جانوران وحشي و قدرتمند غايب هستند

تلطيف شده و افزون بر آن رفتار » كوچولو«است كه با صفت ) 27ص(وحشي خرس 
و (هاي نخست دبستان، به او نسبت داده شده است  اي در كالس كامالً انساني پسر بچه

در موارد ) ي حاضر به حساب نيامده است كه گذشت به همين دليل در مطالعه چنان
از . پشت و خرگوش استديگر غلبه بر حيوانات كوچك مانند مورچه و موش و الك

  .آهو و زرافه و گاو هركدام در يك درس و از روباه در دو درس، ياد شده استسگ و 
نسبت حدود دو به . ي بعد اما با فاصله از جانوران قرار دارند  گياهان در مرحله:گياهان

تر،  در نگاهي جزئي. كند  گياهان، طبيعي جلوه مي گري در پذيري و كنش سي ميان كنش
ها  گري و تعامل آناند، كنش مله با كنش فعال عمل كردهدر دو مورد ديگر گياهان در ج
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ها نيز گل: مثال. در ارتباط با خودشان قرار دارد و در ديگر موجودات تأثيري ندارند
  )138ص  ( ....دهند هاي خود را تكان مي برگ

پذير و منفعل  اي كه اصوالً كنشها در ميان سه دسته ي خوراكي تصور دسته: خوراك
در ژرفاي » وفور«ي موسوم به  اند، چندان دور از انتظار نبوده است و با نظريه ظاهر شده

رساني به آدمي قرار داده، ي هستي را در خدمت روزيفرهنگ ما جاي گرفته و همه
ناي ناخودآگاه كودكان، انسان را موجودي  خوان است و از اين نظر در ژرف هم

  .كند كش قلمداد مي گر و بهره مصرف
ها  براي زمين و زمينيارائه شده در اين كتاب پذير  نقش منفعل و كنشيا تصوير  :زمين

هاي  در تصويرهاي ادبي نيز زمين به صورت؛ خواني دارد با فرهنگ رايج و غالب هم
گر شده كه اين همه بر نقش  گهواره جلوه اديم و فرش و بستر و جايگاه و مهد و

 ،شود، كتاب حاضر نيز بر اين نقش الحظه ميكه م شود و چنان منفعل بودن آن تكيه مي
ها  شود تا با زمين و زميني از اين رو مخاطب كتاب تشويق مي. مهر تأييد زده است

هاي طلبانه پيشه كند و از سويي ديگر زمين پذيراي ويژگيسويه و منفعتاي يك رابطه
 را تداوم پايان بودن آن گزار و منبع بي زنانگي مادر فرض شده است و نقش خدمت

  .بخشيده است
 در اين كتاب از آب و عناصر آبي به طور كلي در هفت مورد، ياد شده است كه :آب

در دو مورد ديگر . ، نقشي خنثي به آن تحميل شده است»زمينه«در پنج مورد به عنوان 
گر ناگذر، نقشي درجه دوم را بر عهده گرفته  هيأتي استعاري صورت كنش يكي در

مطرح ) 78 ص (» گونه باريد؟ باران چه«: ي پرسشي ه صورت جملهاست و ديگري ب
به طور كلي طرح آب در . تأويل شده است» باران باريد«ي خبري  شده كه به جمله

ترين حد قدرت در تقابل با  و در پايين) به بخش بعد مراجعه شود(ترين بسامد كم
شود و در  انسته ميها آب منشأ زندگي دگيرد كه در آن تصورهاي رايج قرار مي

  .شود فضاهاي استعاري، حركت و روندگي و سرزندگي به رود و موج نسبت داده مي
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در مجموع از نظر تعداد كاربرد عناصر   پژوهش بايد گفت، در پاسخ به پرسش سوم
گيرد كه اگر پرندگان و مفهوم  ها در باالترين مكان قرار مي ي آسماني طبيعت، دسته

وندي استوار با آسمان گره خورده به آن افزوده شود، ساخت كامالً پرواز را كه در پي
هاي پاكي و  اگرچه به كارگيري اين عناصر جلوه. شود ي كتاب هويدا مي يك طرفه

كند و يا به سخن ديگر سمت و سوي  تقدس و تنزّه را در كتاب تقويت و حمايت مي
يش دارد كه در نوع خود به كتاب در كل به پاكي، روشني و آسماني و امور قدسي گرا

هاي مثبت كتاب به شمار  تواند از جلوه انجامد و مي تقويت روح عاطفي كودكان مي
-اي ايده ها، گونه مندي افراطي از عناصر آسمان و آسماني حال به دليل بهره آيد، با اين

  . كند گريزي را تقويت ميگرايي و واقع آل
ها قرار  ي يكي مانده به آخر و بعد از خوراكي هها، آب در مرحل      در مقابل آسماني

كند،  دارد كه به ويژه با تداعي شدن باران كه سيري نزولي از آسمان به زمين را طي مي
. كند به نوعي دنياي ملموس و فضاي اين جهاني را در ذهن كودك طرد و نفي مي

 كه در كتاب، از گيرد، آن است قرار مي» آب«توجهي به  گفتني ديگر كه در راستاي بي
ذكر شده و از تمساح و قورباغه و ديگر جانوران ) دوبار(ميان حيوانات آبزي تنها ماهي 

توجهي به عنصر آب از  توان گفت بيمي. شود مرتبط با آب نشاني يافت نمي
هاي كتاب است و ذهن كودك را از پرداختن و توجه به ارجمندي آب و نقش  كاستي

چنين  هم. سازد ر فراهم آوردن محيط زيست مناسب، دور ميي آن د اساسي و سازنده
گر انسان و حيات انساني  ها، كه در ذات خود تداعي توجهي كامل به نقش خواراكيبي

از نظر بسامد عناصر در مجموع . پذير كرده است است، تعادل كتاب را به شدت آسيب
 زمين و آسمان قرار ي بسياري ميان  يكسان عمل نكرده است و فاصلهطبيعت، كتاب

 مورد و 34) شود كه بر زمين جاري است يا به سمت زمين نازل مي(آب + زمين . دارد
ها حدود يك به   مورد ذكر شده است كه نسبت ميان آن131پرندگان + ها  آسماني

  . چهار است كه در نوع خود رقم بسيار بااليي است
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ها و  ياهان در مقايسه با آسمانيهاي جانوران و گ مندي از دسته     كتاب در بهره
 3نمودار. تر در پيش گرفته است تري دارد و رفتاري منطقي ها صورت متعادل زميني

  .نماياندچه ذكر شد، مي صورت روشني از آن
  

  
  

  گيري و پيشنهاد نتيجه. 4
 واژگاني در -ترين ديدگاه، عناصر طبيعت از منظر ساخت دستوري  در اصلي-1
  .اند پذير يا منفعل در كتاب ظاهر شده درت و به صورت كنشترين ميزان ق كم
توجهي به زمين  بندي عناصر، كتاب تعادل و توازن را رعايت نكرده و با كم  در دسته-2

 .ها، در واقع نقش انسان را بر زمين كم رنگ جلوه داده است و زميني
كه )  مورد57در كل . (رنگ است  در كتاب كم1ي طبيعي كنش فعل محيط و زمينه -3

 . كند اعتنايي به محيط زيست را در ذهن كودكان تقويت مي خود بي به خودي

ي آن توجه نشده است و از اين رهگذر به  در كتاب به آب در معناي گسترده-4
رسد  به نظر مي. شود كودك توجه كافي نسبت به نقش حياتي آن آموزش داده نمي

                                                            
1. Circumstantial 
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ي  كنندهاي تعديل تواند به گونه  به آب، هم ميمندتر شدن كتاب از مباحث مربوط بهره
گر آن قلمداد شود؛  ها به شمار رود و هم در ساختي ويژه ادامه دهنده و حمايت آسماني

شناسي يادآور   از نظر نشانه،زيرا آب اگر در ساخت معنايي صحيح به كار گرفته شود
تاب را در پرداختن به ي مثبت ك تواند اين جلوه رود و ميپاكي و صداقت به شمار مي

 .گرايي، تقويت كند پاكي و كمال
وار حركت ها و تصويرهاي رايج و كليشه تر موارد، كتاب در امتداد انديشه  در بيش-5

هاي  سازي و گسترش ديدگاه دار براي فرهنگكرده است و در كل كوششي هدف
  .شود تر ديده مي پيوند با طبيعت، در كتاب كم تر در تازه

  
  د براي مطالعات ديگرپيشنها

كه ذكر شد نوشتار حاضر بر اساس كتاب فارسي دوم دبستان فراهم آمده   چنان-1
هاي  هاي درسي به مظاهر و جلوه ي نگرش كتابي نظر كلي و نهايي درباره ارائه. است

احياناً پيشنهاد راهكار ي متون نياز دارد و اظهارنظر و   و تحليل همه طبيعت، به مطالعه
 پذيرفته و پسنديده نيست، از ، يك كتابي  پايه محدود و برهاي بررسي اي ببنياد
) سوم، چهارم و پنجم(هاي ابتدايي  شود حداقل سه كتاب فارسي پايهرو پيشنهاد مي اين

  .نيز  از اين منظر مطالعه و تحليل شود تا امكان اظهارنظر دقيق تر فراهم آيد
گيرد كه ات مربوط به طبيعت را در برميي حاضر تنها بخشي از مطالع  مطالعه-2

 و 1 زنانگي-توان آن را در قالب ساير مكاتب نقد و مطالعات ديگر از جمله زيست مي
  .نيز گسترش داد 2 نقد-زيست

  
  
  

                                                            
1. Ecofeminism 
2. Ecocriticism 
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  ها يادداشت
اي با  ي چاپ نشده  مقاله محيطي، از-هاي زيستهاي ادبي برخاسته از جنبش اشاره به مكتب .1

ي آقاي مسيح ذكاوت،  نوشته» ي گلستان سعدي  نقد و ديباچه-ومي ادبي ب نظريه«عنوان 
 . برگرفته شده است

 The representation of nature on"ناي از اندرو گوتلي با عنوا در اين نوشتار مقاله .2

the BBC world service"پيش رو بوده است  .  
 .در نظر گرفته نشده استدر اين مطالعه ... چون النه، خانه، راه، جاده و هايي هم واژه. 3
  .اند ها جا داده شده ي خوراكي  دو مورد بوي گالب و بوي خوش، تساهل گونه در دسته.4
كل  ها و در در رديف كاني... چون ظرف چيني، سفال، گل واسطه برساخته از طبيعت هم  بي.5

 .اند ها قرار گرفته ي زميني در دسته
اساس عمل  كه بر شناسي، بل هاي علمي و زيست ژگي ي در اين بررسي پرندگان، نه براساس و.6

ها نيز در  ها و مگس چون پروانه رو حشرات هم از اين. اند بندي شده اين موجودات دستهظاهري 
 .اند اين بخش قرار داده شده

برگزيده شده  Critical Discourse Analysisبراي »  كاوي انتقادي سخن«نهاد    برابر.7
 براي سهولت دريافت اصل  .نهادهاي فارسي، پيشنهاد نويسندگان مقاله استساير برابر . است

اصطالحات انگليسي و نيز براي پرهيز از ازدحام واژگان و اصطالحات التين، در متن مقاله، 
  :ها در زير آمده است ي اصطالحات استفاده شده در اين نوشتار و برابر نهادهاي آن همه

 Affected  پذير كنش

 Actor Intransitive ناگذرگر  كنش

 Actor Transitive گر گذرا كنش

 Artificial ساختگي

  Circumstantial ي كنش زمينه

 Ecocriticis زيست نقد

 Ecofeminism زيست زنانگي

 Ecosemiotics زيست نشانه

 Lexicogrammar واژگاني -دستوري
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 Register ي واژگاني دايره

 Critical Discourse Analysis كاوي انتقادي سخن

 Critical point of view ي ديد انتقادي زاويه

 Semantics معناشناسي

 Semantic Unit واحد معنايي

 Systemic Functional دستور كاركردي سازوار 
Grammar 

 Syntactic- Semantic  معنايي-نحوي

ي از ديرباز به عمل كـرد ويـژه       اديبان و متخصصان فن بديع و معاني و بيان در ادب پارسي              ..8
بلند، :  هايها و تركيب  مونه تفاوت ميان واژه   نبه عنوان   . اند واژگان در انتقال مفهوم توجه داشته     
كنند براي اهـل زبـان      و نقشي كه در انتقال مفهوم ايفا مي       ... دراز، موزون، خوش قد و قامت و        

نـوان محـور جانـشيني در دسـتگاه         تـر زيـر ع    ايـن نكتـه در مباحـث دقيـق        . كامالً آشكار است  
  . شناسي سوسوري نيز به بحث گذاشته شده است زبان

زيـرا هليـدي در تحليـل  خـود بـر            .  قرار داده شده  اسـت      processمعادل  » كنش«ي   واژه. 9
پرهيـز  ) verb( معنايي تكيه دارد، به همين جهت از به كارگيري لفـظ فعـل               -ساخت دستوري 

  .دارد
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