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مفهوم سواد خواندن یکی از اهداف مهم پژوهش های تربیتی است که به واسطۀ آن دانش آموزان، 
طی دوران آموزش، متون درســی را یاد می گیرند. لیکاف و جانسون رویکردی زبان شناسانه در 
علوم شناختی معرفی کردند که، برخالف رویکرد چامسکی که به شناخت زبان نحوی می پردازد، 
در آن به عنصر معنی در زبان از منظر اســتعارۀ مفهومی تأکید ویژه داشتند. لیکاف و جانسون 
استعاره های مفهومی را مهم ترین عامل شناخت انسان از جهان برمی شمارند. استعارۀ مفهومی به 
معنای فهم فکر یا مفهومی انتزاعی بر اساس فکر یا موضوع دیگری است که مفهومی عینی دارد. با 
توجه به اهمیت استعاره های مفهومی در شناخت و درک مفهوم دانش آموزان، این مقاله به بررسی 
استعاره های مفهومی جهت دار زمان در مکان درس فارسی پایۀ چهارم ابتدایی پرداخته است. روِش 
این پژوهش تحلیل مفهومی با رویکرد زبان شناســی لیکاف است که با تحلیلی زبان شناسانه و 
فلسفی به مفهوم استعاره در درس فارسی می پردازد. بر اساس نتیجۀ بررسی و پژوهش ها، متون 
کتاب فارسی استعارات متعدد مفهومی برای آموزش دارد؛ اما در بخش فعالیت ها و پرسش های این 
کتاب آموزش ویژه ای دراین باره صورت نگرفته است. بنابراین الزم است برای درک بهتر مفاهیم و 
شناخت جهان اطراِف دانش آموز برنامه و رویکرد متناسبی از آموزش معنی در بستر استعاره های 

مفهومی در نظر گرفته شود.
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 تبیین استعاره های مفهومی
 جهت دار زمان در مکان 
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بر مبنای رویکرد لیکاف و جانسون
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 مقدمه
متداول ترين نوع ارتباط میاِن افراد ارتباِط گفتاری و نوشتاری است. انسان با استفاده از دو ابزار گفتار 
و نوشتار و ازطريق شرکت در فضاِی گفتمان تبادل اطالعات می کند. ابزارهای ارتباطی همچون محتوای 
درس دارای پیامی است که برای انتقال هدفی آموزشی میان معلم و شاگرد استفاده می شود )نجفی 
پازوکی، 1394(. برای فهم مطلب و ادامۀ گفت وگو به درک متقابل میان افراد نیاز است، به همین علت 
افراد از صناعات زبانی و آرايه های ادبی مانند استعاره، مجاز، تشبیه، تمثیل و غیره استفاده می کنند تا به 
سطح مطلوبی از ادراک و انتقال مفاهیم برسند. تحلیل آرايه های ادبی از نگاهِ ادبی به مطالعۀ نحو در زبان 
مربوط است که از حوزۀ مطالعاتی اين مقاله خارج است. مقالۀ حاضر به ديدگاه شناختی درک مفهوم و 
استعاره می پردازد و درصدد است تا به تحلیل متون درس فارسی از بُعد زبان شناسی شناختی از ديدگاه 
لیکاف1 بپردازد. در اين پژوهش محتوای درس فارسی در کتاب های درسی به منزلۀ واحد سوم شخص در 

نظر گرفته و تحلیل محتوا شد. 

  بیان مسئله و اهمیت موضوع
آموزش معنی اهمیت دارد زيرا پرداختن به مسئلۀ فهم خواندن و درک متن از مهم ترين مسائل 
نظام آموزش و پرورش ايران و جهان به حساب می آيد. محتوای درسی و متن نوشتاری در آموزش رابطه ای 
مستقیم با اهداف آموزشی دارد، به همین علت گنجاندن مفاهیم در محتوای درسی نیز سبب تقويت 
قدرت ادراک دانش آموزان خواهد شد. در انتقال پیاِم آموزشی دانش آموز به فهم مطلب دست پیدا می کند 

و می تواند مفهوم پنهان در محتوا را درک کند و ياد بگیرد )نجفی پازوکی، 1394(.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونسکو(2 سواد خواندن را معیاری مناسب برای 
سنجش آموزش و پیشرفت يادگیری در دانش آموزان می داند و اعالم می کند رابطه ای عمیق میان میزان 
خواندن و پیشرفت تمدن در جوامع وجود دارد زيرا خواندن پیش نیاِز موفقیت در عملکرد آموزشی است 
)حسن زاده بارانی کرد، 1396(. تخیل، که سطح سوم آگاهی3 است، با رشد زبان پرورش پیدا می کند و 

می تواند فرد را به سطح عمیقی از شناخت هدايت کند )نیلی پور، 1396(. 
موضوع اين مقاله استعاره در متن کتاب فارسی پايۀ چهارم است. اهمیت استعاره از آنجاست که 
گفته می شود سرشت ادراک انسان استعاری است، به همین دلیل استعاره را عنصر اصلی شناخت انسان 
تلقی می کنند. استعاره از ديدگاه سقراط و افالطون هم اهمیت خاصی داشته است زيرا آنان استعاره 
را ايدۀ اصلی تفکر انسان می دانستند. واژه هاِی استعاری لوح سفید از جان الک4، آموزش منفی از ژان 
ژاک روسو5 و ُمُثل افالطونی نمونه هايی اند که به مفاهیم استعاری اشاره دارند و در اين استعارات به معنا 
داللت می شود )تیبودی6 و همکاران، 2۰19(. اهمیت ديگِر اين مطالعه تأکید بر استعاره های مفهومی 
است زيرا مفهومی که انتقال داده می شود همراه با استعارۀ مفهومی7 است )لیکاف و جانسون۸، 19۸۰(. 

سون
ف و جان

ب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی بر مبنای رویکرد لیکا
ت دار زمان در مکان کتا

تبیین استعاره های مفهومی جه
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خلق استعاراِت پیچیده يادگیری را عمیق تر می کند. استفاده از استعاره امری مجزا از آموزش نیست. 
دربارۀ اهمیت پرداختن به موضوع استعارۀ مفهومی در آموزش و پرورش بوتا9 می گويد استعاره اهمیت 
ويژه ای در يادگیری دارد و برای اينکه تأثیر استعاره های مفهومی را در آموزش و پرورش بهتر بفهمیم بايد 

به چند مورد توجه داشته باشیم:
بايد شکل استفاده از استعاره در آموزش بررسی شود. 

استفاده از استعاره در سطوح و دوره های گوناگون آموزش تشريح شود.
بنا بر اهمیت سهم استعاره در شکل گیری آموزش از بُعد عینیت گرايی1۰ و ساختار گرايی11، جوانب 
شکل گیری استعاره در آموزش تبیین می شود )بوتا، 2۰۰9(. طبق آنچه گفته شد، هدف از اين مقاله 
تبیین و تحلیل12 استعاره های مفهومی جهت دار زمان در مکان متون و محتوای درسی پايۀ چهارم دورۀ 

ابتدايی مبتنی بر روش زبان شناسی شناختی است )لیکاف و جانسون، 19۸۰(.

در پژوهش حاضر محققان در پی پاسخ به سؤاالِت زير بودند: 
بر اساس روش تحلیل محتوای شناختی لیکاف و جانسون، از استعاره های مفهومی متون کتاب 

فارسی پايۀ چهارم ابتدايی چه تبیینی می توان کرد؟
فلسفی  رويکرد  اساس  بر  ابتدايی  چهارم  پايۀ  فارسی  کتاب  مفهومی  استعاره های  تحلیل  از 

زبان شناسی شناختی لیکاف چه پیامدهای آموزشی می توان استنتاج کرد؟

  روش شناسی پژوهش
در اين پژوهش از رويکرد تلفیقی زبان شناسی شناختی استفاده شد. روش زبان شناسی شناختی 
لیکاف و جانسون برگرفته از روشی تلفیقی مبتنی بر تحلیل محتوا و تبیین فلسفی است. در اين روش 
ابتدا کلیۀ کتاب های فارسی دورۀ ابتدايی بازبینی و بررسی شد تا استعارات مفهومی زمان در مکان متون 
فارسی استخراج شود. پس از مشخص شدن استعارات مفهومی، عبارات استعاری جهت دار در حیطۀ 
زمان در مکان کاماًل جمع آوری شد و در چارتی ماتريسی13 قرار گرفت. بر اساس اين مطالعه، مشخص شد 
که بیشترين تعداد مفاهیم استعاری در محتوای دروس فارسی از پايۀ چهارم آغاز می شود. طبق مطالعات 
پرلز14 نیز پايۀ چهارم از بُعد مفهومی و درک مفاهیم از ساير پايه ها اهمیت بیشتری دارد. به همین علت، 
در اين مقاله کتاب فارسی پايۀ چهارم برای مطالعۀ محتوايی در نظر گرفته شد و استعارات مفهومی آن 

استخراج و از ديدگاه لیکاف و جانسون تحلیل شد. 
در روش تحلیل محتوا بر  مبنای روش لیکاف و جانسون ابتدا ارتباط هر واژه با مفاهیم ديگر مشخص 
می شود. سپس ريشۀ مفهومی هر واژه بررسی و جايگاه و ارتباط درک مفهوم در قیاس با واژه معین 
می شود. جهت دار بودن زمان در مقابِل مکان مفهوم تحلیل می شود و با نمايش طرح زنجیرۀ ارتباطی، 
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رابطۀ میان هر مفهوم با مفاهیم ديگر در فضای مفهومی که ايدۀ استعاری شکل گرفته است تحلیل 
زبان شناسانه می شود. در نهايت، با تحلیل فلسفی نتیجۀ مورد نظر به دست می آيد.

استفاده از روش نوين و تلفیقی که پل ارتباطی میان دانش علمی و فلسفی است سبب می شود 
جنبه های مهم و حساس در مباحث و زوايای مختلف پژوهش مورد مطالعه قرار گیرد و پژوهشگر به 
نتیجۀ بیشتری دست پیدا کند )شعبانی ورکی و همکاران، 2۰15(. رويکرد تحلیلی زبان شناسی لیکاف 
با تحلیل محتوايی عام در اين زمینه تفاوت دارد، چرا که تحلیل عام فقط به تحلیل و بازبینی و تبیین 
مفاهیم استخراج شده از متن می پردازد، در حالی که تحلیل زبان شناسی شناختی ابتدا به تحلیل مفهوم 
در متن می پردازد و سپس تحلیل صورت گرفته را از بُعد شناخت و جايگاه تشکیل مفهوم و ساخت معنی 
مورد مطالعه قرار می دهد تا به سطح عمیق تری از شناخت مفاهیم برسد. در اين رويکرد به اليه های 
زيريِن ذهن دست يافته می شود و عامل اصلی درک مفهوم مشخص می شود )دارابی و همکاران، 139۸(. 
تحلیل استعارات مفهومی در اصْل روش تحلیل از باال به پايین15 يا از پايین به باال16 است. کسانی که پیرو 
روش سنتی اند رويکرد باال به پايین را در پیش می گیرند و با قیاسی منطقی به مثال هايی می پردازند که 
به درون استعارات مفهومی بر می گردد. اين رويکرد سطح باالی17 ساختارهای شناختی را شکل می دهد. 
بر خالف اين رويکرد، روش پايین به باال روشی بنیادی بر اساس مفروضات استعاری است. استعارات در 
رويکردهای رفتاری مانند صرف، نحو و غیره ارزيابی می شوند. آنچه در مقالۀ حاضر ازنظر روش مد نظر 
است زبان و استعارات زبانی است )افراشی و همکاران، 1394(. به منظور شناخت کامِل مفاهیم الزم است 
توضیح کوتاهی دربارۀ واژه های کلیدی داده شود. بنابراين واژه هايی چون استعاره، استعارۀ مفهومی، 
ادامه تعريف و  استعارۀ مفهومی جهت دار زمان در مکان و زبان شناسی شناختی لیکاف و جانسون در 

توصیف شده اند. 

 1.  استعاره
 استعاره و َمجاز آرايه های ادبی مهمی اند که مربوط به حوزۀ معنی شناسی شناختی می شوند. 
در ديدگاهِ سنتی استعاره تنها ابزارِ زبانی دانسته می شود، اما در ديدگاهِ نوين امری شناختی معرفی 
شناخته شده است )افراشی و همکاران، 1394(. استعاره را ادراک تجربی يک نوع به واسطۀ نوع ديگر 
يا به عبارتی ادراک امری انتزاعی با استفاده از امری عینی بر می شمارند )لیکاف، 1993(. بنابراين از 
شمول معنايی گرفته می شود که معنای يک صورت را بر صورت معنايی ديگری منطبق می کند. 
يک معنا به عنوان مبدأ و ديگری به عنوان مقصد معرفی می شود و مفهوْم از مبدأ بر مقصد سوار است 

)يول1۸، 1396(.
انسان است  تفکر و شناخت  نظام  برای شناخت  ابزاری مناسب  و  تفکر  و  زبان  رابِط  استعاره 
)امینی و همکاران، 1396(. استعاره از نظام بالغی گرفته شده و فرايندی فعال در نظام شناختی 
انسان است که آن را ژرف تر از آرايه های ادبی می دانند و به فهم ما از جهان بر می گردد. چنین به 
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نظر می آيد که استعاره همان تشبیه و امری ناآگاهانه است، در حالی که بسیاری از فالسفه تشبیه را 
امری سطحی و استعاره را ژرف نگرانه و عمیق و آموزش و يادگیری آن را سخت تر و تأمل برانگیزانه 
و آگاهانه می دانند )زنگويی و همکاران، 13۸9(. استعاره در تمام انواع طرح واره ها، چه تصويری و 
چه در قالب معنا، در حوزۀ زبان کالمی مطرح می شود )نیلی پور، 1396(. بر اساس گسترۀ استعاره، 
ممکن است يک يا دو منبع با يک يا چند مقصد با يکديگر در تعامل باشند يا ممکن است يک مبدأ 
چند حوزۀ مقصد را توصیف کند. مثاًل مفهوم جنگ در بیان عشق، در بحث و مناظره، در بیماری و 
بهبود يا موارد ديگری ازاين دست به کار می رود. به اين حالْت گسترۀ استعاره گفته می شود. بنابراين 
مبدأ قابلیت به کار گیری در چند مقصد را دارد. گويی چتری بر چند مقصد گسترده است. از ديدگاه 
زبان شناسان دو نوع استعاره وجود دارد: يکی استعارۀ مرده و ديگری استعارۀ زنده. استعارۀ مرده به 
استعاره ای گفته می شود که براثر استفادۀ فراوان در قسمت های گوناگون جهان تبديل به واژه شده 
است. استعارۀ زنده استعاره ای است که کاربرد عام پیدا نکرده و هنوز در لیست واژگان نیست. اين 

مقاله با استعارات زنده سر و کار دارد )دارابی و همکاران، 139۸(.

 2.  استعارۀ مفهومی
استعاره های مفهومی را مجموعه ای از انطباق ها می دانند که همۀ انسان ها ذاتاً برای درک مفاهیم 
انتزاعی از مفاهیم عینی استفاده می کنند. درک يک حوزۀ مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی ديگری 
شکل می گیرد. با شناخت استعارۀ مفهومی مرِز میان فهم جهان و انديشه برداشته می شود )امینی 
و همکاران، 1396(. در اصل، خاستگاه استعاراِت مفهومی عبارات زبانی استعاری19 است. هر حوزۀ 
مفهومی مجموعه ای انسجام يافته از تجارب است که به شکل زبانی عنوان می شود )لیکاف، 1993(. 
در رويکرد زبان شناسی شناختی سه سطح برای استعارۀ مفهومی در نظر می گیرند که متمايز از 
استعارات  فراشخصی22 می شوند.  و  غیر شخصی21  مفهومی شخصی2۰،  استعارات  و شامل  يکديگر 
مفهومِی فرا شخصی آن سطح از استعاره است که ما آن را مرکزيت استعاره های مفهومی می نامیم. 
استعارات شخصی به استعاراتی بر می گردد که شخص از استعارات به طور خاص برای گفتمان شخصی 
و در شرايط خاص به شکل زبانی استفاده می کند. هر يک از اين دو سطح اهداِف خاص خودشان را 
دارند. گاهی اوقات دو سطح از استعارات مفهومی غیر شخصی و فراشخصی با يکديگر ترکیب می شوند 
و استعارات شخصی را به وجود می آورند که فرد می تواند در محاوره از آن استفاده کند )کوچش23، 

.)1393/1946

 3.  استعارات مفهومی جهت دار زمان در مکان
استعارۀ مفهومی بخش بنیادی استعاره است. لیکن برای اينکه به سطحی عمیق تر از آن پرداخته 
شود الزم است جزئی از آن  بررسی شود زيرا استعارات شامل طیف گسترده ای از استعارات به طور 
خاص است. در اين مقاله استعارات زمان در مکان به علت اهمیت درک زمان و فهم آن در مقابِل 
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تجّسد24 مکان در نظر گرفته می شود. ازهمین رو، در تعريف استعارات زمان در مکان گفته می شود 
استعاره  از بُعد مفهوم، اهداف و کاربرِد روزمره به چند دسته تقسیم می شود که شامل استعاره های 
مفهومی  و حرکت  معنای جهت  به  استعارۀ جهت دار  است.  و جهت دار  تصويری، هستی شناسی 
استعاری در مقايسه با بدن انسان است. مفهوم حرکت يا جهت داربودن زمان به سوی مکان در مقايسه 
با بدن انسان بدنمندی )تجسد(25 استعاره را نشان می دهد )کوچش، 1393/1946(. مفهوم استعارۀ 
جهت دار متناسب با جهتی که با انسان دارد نشان داده می شود، ماننِد باال يعنی خوب و در حال 
رشد، پايین يعنی بد و در حال نزول و افول )محمدی و همکاران، 139۸(. بنابراين ازنظر لیکاف و 
جانسون زمان و مکان دو عامل جهت دار کردن استعاره اند زيرا هر تجربۀ واقعی که فرد می بیند در 
زمان و مکان خاصی انجام شده است. حرکت از زمان در مکان خاص چه به جهت مثبت و چه منفی 
می تواند مفهوم ديگری را نیز شکل دهد که به تجربۀ فرد در ارتباط با زمان در گذشته و حال و آينده 
در مقابل مکانی که در آن قرار دارد وابسته خواهد بود. بنابراين اصلی ترين استعاره را برای شناخِت 
زمان استعارۀ جهتمندی زمان در مکان می نامند )تیبودی و همکاران، 2۰19(. در بحث استعاره های 
زمان در مکان و ادراِک آن بدنمندی امر مهمی است. لیکاف نیز به بدنمندی اشاره دارد و آن را مبنای 
کار خود قرار می دهد. اين مقاله نیز با مبنا قراردادن بدنمندی لیکاف به تحلیل متون می پردازد. 

بنابراين الزم است شرح مختصری در خصوص بدنمندی داده شود. 
فرانسیسکو وارال26 و ايون تامپسون27 هم ماننِد لیکاف بدنمندی را عامل شناخت می دانند. در 
بیاِن بدنمندی از استدالل مرلوپونتی برای شناخت و فهم جهان دربارۀ بدن استفاده می کنند )وارال 
و همکاران، 1991(. ازنظر آن ها ما جهان را نمی سازيم، بلکه آن را پیدا می کنیم يا خود را در آن 
می يابیم. خودمان را به راحتی در جهان می بینیم و به آن بازخورد می دهیم. پی در پی در زندگی 
به جهان بازخورد می دهیم و به آن عادت می کنیم. بازخوردی که ما به جهان ناشناخته می دهیم 
شناخت و زندگی ما را می سازد. گاهی بازخوردهای ما سبب می شود که خود را بشناسیم، سپس 
در شناختمان از جهان، خودمان را در مرکز آن قرار می دهیم. البته بايد توجه کرد که بازخورد ما 
نمی تواند غیر آگاهانه و تنها يک اتفاق باشد )ايوانز و گرين2۸، 2۰۰6(. بنابراين ادراْک علِم شناخت 
جهان يا واقعه ای بر گرفته از عملی نیست، بلکه پیش زمینه ای است که عمل در آن واقع می شود و 
ازطريِق آن مفروض گرفته می شود. جهان شیء نیست که بتوانیم با استفاده از قوانین خاصی آن 
را بسازيم، بلکه مجموعه ای طبیعی از همۀ تفکرات و تجربه هايی است که آن را درک می کنیم. از 

ديدگاه موريس مرلوپونتی29 ادراْک پديده ای بدنی است )وارال و همکاران، 1991(. 
عالوه بر توصیف استعاره های مفهومی حال بايد ديد چه ارتباطی میان استعارۀ مفهومی و آموزش 
وجود دارد. ازنظر مک دال، درک مطلب در تبادل بین فضای مفهومی3۰ شکل می گیرد. يادگیری و 
ادراک  در فضای مفهومی اتفاق می افتد )مک دال32، 1996(. بر اساس ديدگاه مک دال، تبادل داده ها 
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و پیام آموزشی میان شاگرد و معلم در فضای مفهومی بین سه رأِس معلم  ـ  شاگرد  ـ  محتوا نقش 
می بندد. دانش آموز بايد از موضوع شناخت پیدا کند تا ادراک و در پی آن يادگیری صورت گیرد. 
ذهن دانش آموز، به عنوان دريافت کننده، پیام را پردازش می کند، سپس برای نشان دادن میزاِن درِک 
خود آن را توضیح می دهد، سؤال می پرسد يا به سؤال معلم پاسخ می دهد. هنگام توضیح و پاسخ دهی 
يا بیان سؤال، با استعارۀ مفهومی، مفاهیم را ياد می گیرد و با استعارْه مفاهیم آموخته شده را به معلم 
پاسخ می دهد )هاشمی، 13۸9(. موضوعی که بايد در حوزۀ آموزش به آن توجه داشت اين است 
که بی توجهی به معنی سبب درک نکردن مفاهیم آموزشی می شود و ازآنجاکه استعاره های مفهومی 
برگرفته از ادراک است توجه به آن سهم مهمی در فرايند آموزش دارد )بوتا، 2۰۰9(. در نمودار 1 

رابطۀ میان اين سه رکن در ادراک دانش آموز مشخص شده است.

ادارک
Perception

دانش آموز
Student

Contentمحتوا
معلم

Teacher

 نمودار 1.                                                      فضای مفهومی در کالس درس                                                                                                                                  

 فضای مفهومی
درک مفهوم به عنوان امری ذهنی33 به مباحث فلسفۀ زبان و تحلیل مفهوم وارد می شود و با انسان 
که ويژگی عینی34 دارد درک و يا منتقل می شود )ايوانز و گرين، 2۰۰6(. در نمودار 1 فضای مفهومی 
در کالس نشان داده شده است. مفهوم میان سه رأس در حال چرخش است و در اين فضای مفهومی 

ادراک شکل می گیرد.

 4.  زبان شناسی شناختی 
همان طور که گفته شد، استعارۀ مفهومی در حوزۀ زبان شناسی شناختی مطرح است که آن را 
لیکاف بنیان نهاد. مطالعات زبان شناسی به توصیف و تبیین ساختار و نقش زبان با بُعد شناختی 
می پردازد. فعالیت درزمینۀ زبان شناسی شناختی از دهۀ 197۰ در امريکا آغاز شد. از دهۀ 19۸۰ 
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در اروپا گسترش يافت و در 19۸9 در آلمان در همايشی رسماً موجوديت يافت )يلماز35، 2۰1۸(. 
زبان شناسی شناختی در مقوله بندی36 ذهن انسان و روان شناسی گشتالتی37 ريشه دارد. در رويکرد 
ادبی مهمی، چون  آرايه های  آن  در  دانسته می شود.  عامل شناخت  زباْن  زبان شناسی شناختی3۸ 
استعاره، پديده ای شناختی معرفی می شوند. زبان شناسان شناختی به بدنمندی زبان اشاره دارند و 
پیرو رويکرِد لیکاف درک مفهوم را بدنمند می پندارند. همچنین آن ها زبان را عامل رمزگذاری افکار 
می دانند زيرا نمادهای زبانی شامل صورت و معناست. در زبان شناسی معنی لیکاف، مطالعات بنیادی 
زبان تغییر می کند. عالوه بر لیکاف، النگاکر39، تالمی4۰، فوکونیه41، کرافت42، جانسون، سوئیتسر43 و 
ترنر44 در بالندگی اين رشته سهم مؤثری داشته اند )ايوانز و گرين، 2۰۰6(. معنی شناسی شناختی 
به رابطۀ معنی با فعالیت های ذهن و تجربۀ انسان بر می گردد، يعنی ابتدا بايد انگارۀ معنی شناختی 
مشخص شود و سپس طبق اين انگاره به بررسی موضوع پرداخت. رويکرِد چامسکی انقالبی در حوزۀ 
زبان شناسی تلقی می شود زيرا تا قبل از نظريۀ دستور زبان گشتاری45 زبان شناسْی علمی شناخته شده 
نبود. چامسکی با شناخت منطق صوری در دانشگاه پنسیلوانیا46 آن را در فونولوژی زبان47 به کار 
برد و به نظريۀ گشتاری خود دست پیدا کرد. او در نظريۀ خود از استعارۀ رياضی استفاده کرده بود 
که ازنظِر کاربرد مجموعه ای از رشته نمادهای بی معنی بود. برهمین اساس، دستورزبان ساخت جمله 
نیز رشته نشانه هايی بی معنی تلقی می شد. جرج لیکاف متوجه ناهمگونی جمله ها با الگوی دستوری 
زبان صوری شد و عنوان کرد که بر اساس ساخت جمله معنی را نیز بايد در نظر داشت. بنابراين او 
مقاله ای با عنوان معنا شناسی زايشی4۸ نوشت. اين مقاله آغازی بر موضوع معناشناسی در زبان بود. 
با بیان معناشناسی زايشی لیکاف و ورود معنا در نظريۀ دستوری، موج دوم انقالب زبان شناسی آغاز 
شد. بنابراين نظريۀ نحوی چامسکی از نظريۀ معناشناسی لیکاف جدا شد. لیکاف با همراهی جانسون 
کتاب استعار ه هايی که با آن زندگی می کنیم49 را منتشر کرد. آن ها به شناخت انسان در عرصۀ معنا 
نور تازه ای تاباندند )نیلی پور، 1396(. بنا به پیش فرض های استعارۀ مفهومی ـ که برخی از مهم ترين 
آن ها ذکر شد ـ اين مقاله نیز به معنی از ديدگاه استعاره های مفهومی می پردازد زيرا معنی از ديدگاه 
شناختی سبب شناخت و تفکر انسان می شود. تفکر دانش آموز در بُعد زبان شناسی با معنی و شناخت 

جهان شکل می گیرد. 

 تحلیل استعاره های مفهومی در کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی 
 بر اساس بررسی های اولیه ای که از کتاب های فارسی پايۀ چهارم به عمل آمد، مشخص شد در متون 
و محتوای کتاب استعاراتی است که با توجه به موضوع مقالۀ حاضر اين استعارات ابتدا استخراج شد و 
سپس با ديدگاه لیکاف و جانسون مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل و بررسی استعارات مفهومی کتاب 

فارسی کالس چهارم بايد به دو سؤال عمدۀ مقاله پاسخ داده شود که در ادامه ذکر شده اند. 
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   1.    بر اساس روش تحلیل محتوای شناختِی لیکاف و جانسون از استعاره های مفهومی متون
کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی چه تبیینی می توان کرد؟

کتاِب مورد تحلیل کتاِب فارسی پايۀ چهارم ابتدايی با کد 4۰3 بود که چاپ هفتم آن 1399 
منتشر شد و پديد آورندۀ آن سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی با مديريت دفتر تألیف کتاب های 

درسی عمومی و متوسطۀ نظری است. اين کتاب در 7 فصل و 17 درس تنظیم شده است: 
 فصل اول با موضوِع آفرينش شامل دو درس و سه بخِش بخوان و حفظ کن، بخوان و بینديش 

و حکايت است. 
 فصل دوم با موضوع دانايی و هوشیاری شامل سه درس و دو بخش بخوان و حفظ کن و 

بخوان و بینديش است. 
ايران من شامل سه درس و دو بخش بخوان و حفظ کن و بخوان  فصل سوم با موضوع   

بینديش است.
 فصل چهارم با موضوع فرهنگ بومی شامل دو درس و دو بخش َمَثل ها و بخوان و حفظ کن 

است.
 فصل پنجم با موضوع نام آوران شامل سه درس و سه بخش بخوان و حفظ کن و بخوان 

بینديش و حکايت است.
 فصل ششم با موضوع راه زندگی شامل سه درس و سه بخش بخوان حفظ کن و بخوان 

بینديش و َمَثل هاست.
 فصل هفتم با موضوع علم و عمل شامل دو درس و سه بخش بخوان حفظ کن و بخوان و 

بینديش و َمَثل هاست.
دو قسمت پايانی کتاب هم شامل دو عنوان نیايش و واژه هاست که بنا به ضرورت مقالۀ حاضر به 
محتوای درس ها توجه شد. برای پاسخ به سؤال دوم مقاله به استعارات مفهومی موجود در محتوای 
متون درس ها پرداخته شد که با روش لیکاف و جانسون تحلیل شدند. ابتدا متون درسی حاوی 
استعارات در 17 درس از کتاب فارسی پايۀ چهارم انتخاب و با ديدگاه لیکاف  تحلیل محتوا شدند. 
سپس با روش مبتنی بر استعارات مفهومی زمان در مکان، هر درس با ذکر صفحه از آن استخراج و 
در عبارات زير مشخص شدند. سپس بر اساس روش تحلیل محتوا از ديدگاه شناختی زمان در مکان 

تحلیل شدند. 
روزی بهار، تابستان، پايیز و زمستان با هم گفت وگو می کردند. )ص 1۰(

خورشید ابرها را کنار زد. )ص 13( 
زمستان جای پای گرگ ها را نقاشی کرد. )ص 13(
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بهار دشت ها را از خوشه هاِی طاليی گندم پوشاند. )ص 13(
پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی به سر می برند. )ص 19(

زماِن کوچ آن ها که فرامی رسد. )ص 19(
پس از سپری شدن زمانی طوالنی...دوباره به النه های پیشین خود برمی گردند. )ص 21(

وقتی به شهر بازگشت. )ص 3۸(
روزی بود و روزگاری در شهر بزرگ بازرگانی بود. )ص 42(

پس از چند شب و روز به هندوستان رسید. )ص 43(
يکی بود يکی نبود به جز خدا کسی نبود. )ص 4۸(

وقتی خدمتکار دوم برگشت. )ص 52(
وقتی به قله رسید. )ص 57(

اد آسمان را تکان داد و ابرها از بامداد تا نیمروز در پرواز بودند. )ص 57(
کم کم به آن  روز نزديک می شديم. )ص 63(

باالخره آن  روز رسید. )ص 63(
آن وقت ها هنوز مدرسه های امروزی داير نشده بود. )ص ۸1(

اين نخستین کودکستانی بود...در همان روزهای نخست،... . )ص۸2(
روزی که ... امتحان می دادند. )ص۸4(

در نوجوانی برای کار به يزد رفتم. )ص 9۸(
وقتی به کتاب فروشی رفتم. )ص 1۰۰(

کمی بعد برگشت. )ص 11۸(
چقدر وقت زود گذشته بود. )ص 119(

شب که خانواده...مشغول گفت وگو بودند. )ص 132(
لیکاف در مثالی از کتاب استعاره هايی که با آن زندگی می کنیم، در بخش استعاره های جهتمند، چنین 
عنوان می کند که استعاره های ساختاری در چارچوب مفهوم ديگری سازمان می يابند؛ اما استعاره های 
جهتمند اين گونه نیستند، بدين معنا که نظام کاملی از مفاهیم با توجه به نظام کامِل ديگری سازمان دهی 
می شود. اين استعارات بیشتر با جهت های مکانی پیوند دارند، مانند باال ـ  پايین، درون  ـ  بیرون، جلو ـ 
ـ  حاشیه. اين جهت های مکانی، که به آن بدنمندبودن  ـ  نزديک، عمیق  ـ  کم عمق و مرکز   عقب، دور 
استعارات گفته می شود، با ويژگی  های جسمانی و نوع عملکرد بدن در محیط فیزيکی در ارتباط است. 
زمان نیز مانند ساير استعارات جهت دار با سازمان مکان قابل درک و فهم است. اين جهت های استعاری 
دلبخواهی نیست و بر اساس تجربۀ جسمانی و فرهنگی شکل می گیرد. بنابراين مفاهیم استعاری وابسته 
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به فرهنگ است که نظام مندِی درونی آن را شکل می دهد. در نمونه هايی که در باال آمده و از کتاب های 
درسی استخراج شده است مالحظه می شود که در فصول،  وقت و زمان يا تاريخ و تاريخچه با کلماتی 
زمان دار بیان می شوند ) افراشی و همکاران، 1395(. با توجه به تحلیل لیکاف، برای درک آن بايد مکان 
مشخصی را در ذهن نشان داد تا درک شود. برای مثال: »کم کم به آن روز نزديک می شديم«. روز واحد 
زمان است که در اين مثال آينده ای در انتظار است و اشاره به اتفاقی در مکانی دارد که بر گرفته از فرهنگ 
و تاريخ يک کشور است. در اين عبارت که از کلمۀ »کم کم« استفاده شده است مفهوِم آيندۀ نزديک و يا 
نزديک شدن نمايان است. برای اينکه يک اتفاق در مکانی خاص در ذهن درک شود از استعارۀ مفهومی 
و بدنمندانۀ نزديک شدن استفاده شده است. درک نزديک شدن بدنمندانه است زيرا بدن واحد و مرکز 
درک مفهوم قرار می گیرد و درک مفهوم زمان با درک چیزی است که در حال حرکت نسبت به بدن 
است. مثاًل مفهوم آينده با درک مفهومی که در حال انتظار است تا نسبت به بدن حرکت کند و نزديک 
شود. درک گذشته با درک دور شدن از بدن همراه است. طبق نظر لیکاف، جهتمندبودن زمان در اين 
مثال از دور به نزديک است زيرا کلمۀ کم کم مفهوم دور به نزديک را ادراک می کند. يا در َمَثِل »يکی 
بود يکی نبود غیر از خدا کسی نبود« زمان دور در مکانی دور را در آن می توان فهمید زيرا به مکانی که 
هیچ کس در آنجا زندگی نمی کرد و در زمانی خیلی دور که هیچ انسانی حتی يک نفر هم وجود نداشته 
است اشاره دارد. اين درک و اين استعارۀ فضاِی بدن تمايل به خیلی عقب دارد، بنابراين جهتمند است. 
هنگامی که اين عبارت استعاری بیان می شود، طبق نظر لیکاف، استعاره ای جهتمند و بدنمند منظور 
است. تا مکانی که کسی در آن زندگی می کرده يا نمی کرده درک نشود زماِن بسیار دور يا دور نیز درک 
نخواهد شد. در نتیجۀ استخراج استعاره های فارسی پايۀ چهارم و اشاره به نمونه های زمان و مکانی آن ها 

حال می توان به پرسش دوم پرداخت.

 2.   از تحلیل استعاره های مفـهومی کـتاب فارسی پـایۀ چهـارم ابتدایی بر اساس رویکرد 
فلسفی زبان شناسی شناختی لیکاف چه پیامدهای آموزشی می توان استنتاج کرد؟

همان طور که در تعريف استعارات زمان در مکان مشخص شد، استعارۀ جهت دار بدنمند است 
و سبب می شود دانش آموز در چرخشی زمانی مکان خود را دريابد يا با چرخش از نقطۀ مکانِی 
خود نسبت به بدن به مفهوم زمان برسد. طبق نتايج برخی از پژوهش ها، آموزش زبان )در ابعاد 
چهارگانۀ خواندن، نوشتن، صحبت کردن، فهمیدن( با رويکرد آموزش استعاره هاِی مفهومی، در قیاس 
و صفايی قالتی در  قربانیان  مثال،  برای  دارد.  و عمق چشمگیری  اثر بخشی  با روش های سنتی، 
پژوهشی نشان داده اند يادگیرندگان زبان انگلیسی که آموزش های مبتنی بر استعاره های مفهومی 
داشتند در قیاس با گروهِ کنترل نتايج قابل توجهی ازنظر عمق و اثر بخشی يادگیری داشتند )امینی و 
همکاران، 1396(. انگوس و تان نیز در پژوهشی که در بارۀ اثر بخشی تدريس ضرب المثل ها با رويکرد 
استعاره های مفهومی داشتند نتايج مشابهی را گزارش کرده اند. ازآنجاکه ازنظر لیکاف استعاره از 
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زندگی روزمرۀ انسان جدا نیست، پس الزم است در بحث آموزش به معنی مفاهیم و درک معنی 
توسط دانش آموزان توجه شود. مالحظۀ اينکه دانش آموز با خواندن مفاهیم استعاری چگونه می تواند 
مفاهیم را درک يا بیان کند می تواند پیشرفت های جدی در مهارت های زبانی ايجاد کند. متون 
کتاب های فارسی دورۀ ابتدايی از مفاهیم موجود در فرهنگ کشور ايران گرفته شده است. مفاهیم 
در متون فارسی بر اساس صناعات زبانی درک می شوند و در اين مقاله از مفهوم استعاری برای درک 
متون استفاده شده است. درصورتی که مفاهیم موجود در متون با توجه به روش تحلیل مفهومی 
برگرفته از استعارۀ مفهومی لیکاف تحلیل شود آموزش و درک مفاهیم برای دانش آموزان عمیق تر 
خواهد بود زيرا با شناخت معانی و مفاهیم درک عمیقی تری از مفهوم متون در بدن دانش آموزان 

شکل می گیرد.
طبق گزارش بخش شناسايی استعاره های مفهومی در کتاب فارسی پايۀ چهارم، ازنظِر تعداد و 
وسعت، استفادۀ چشمگیری از استعاره در متون درس های گوناگون اين پايه صورت گرفته است. اما 

مهم ترين موضوع در ارزيابی اين تعدد و تنوع استعارات را در دو بخش می توان ارزيابی کرد:

الف( در استفاده از برخی استعاره ها به تناقض های حاصل از ترکیب استعاره های مفهومی توجه 
استعارۀ  از  نمونه ای  به وصف  پايۀ چهارم  فارسی  اول کتاب  برای مثال، در درس  نشده است. 
تابستان،  بهار،  روزی  که  است  آمده  اين درس  عبارت  ابتدای  در  اکتفا شد.  آن  در  به کار رفته 
می کردند،  گفت وگو  فصل ها  که  روزی  يک  در  می کردند.  گفت وگو  هم  با  زمستان  و  پايیز 
انسانی يعنی  معلوم نیست مربوط به کدام  يک از فصل های چهارگانه است، فعالیتی از عمل 
گفت وگومی پرداختند. نکتۀ قابل تو جه ديگر در اين عبارت اين است که چگونه همۀ فصل ها، که 
وجه تمايزشان ناهم  زمانی است، در زمانی واحد توانسته اند در جای نامعلومی با هم جمع شوند 
يا چطور همۀ فصل ها می توانند در يک زمان در جايی گرد هم آيند. با خواندن اين متن آغازين 
ممکن است دانش آموز در درک جايگاه منطقی زمان و مکان دچار اختالل شود. ممکن است 
پاسخ داده شود که چنین متنی تخیلی است و نبايد انتظار عبارات منطقی داشت. اما پرسشی که 
طرح می شود اين است که آيا قرار دادن عبارات تخیلی از منظر استعاره های مفهومی حدومرزی 
دارد يا خیر. به نظر می رسد بايد در نگارش متون درس های فارسی به رفع ترکیب تناقض آمیز 

چنین استعاره های مفهومی پرداخته شود.

ب( به نظر می رسد نويسندگان فارسی چهارم علی رغم اينکه طیف گسترده ای از استعاره های 
درزمینۀ  آن  اثر بخشی  در  اما  بسته اند،  به کار  درس  اين  درسی  متون  نگارش  در  را  مفهومی 
توسعۀ توانايی های زبانی غفلت کرده اند. شاهد اين ادعا فقدان فعالیت ها و پرسش هايی در پايان 

درس هاست که امکان دارد دستمايه ای برای تبیین و تحلیل آن ها باشد.
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 بحث و نتیجه گیری  
به منظور تحقق هدف مقاله، که تبیین استعاره های مفهومی با روش لیکاف و جانسون 
بود، کتاب فارسی پايۀ چهارم دورۀ ابتدايی بررسی و تحلیل شد. در پاسخ به سؤال اول 
مقاله بايد گفت کتاب فارسی چهارم دارای هفت فصل و هفده درس است. در هر فصل 
دو يا سه درس و يا دو يا سه بخش که شامل حکايات، َمَثل ها، بخوانید و حفظ کنید و 
بخوانید و بینديشید گنجانده شده است. در اين مقاله به متون و محتوای درس هر فصل 
يعنی به متون هفده درس پرداخته شد و استعاره های مفهومی آن ها شناسايی و در تحلیل 
محتوا بر اساس رويکرد شناختی لیکاف و جانسون تبیین شد. تعداد 23 عبارت استعاره دار 
زمان در مکان از متون و محتوای درسی استخراج شدند. بنا به اقتضای مقاله، دو نمونه از 
آن با روش تحلیل محتوای شناختی از ديدگاه لیکاف و جانسون و با تحلیلی عمیق تر از 
محتوا که مبتنی بر شناخت دانش آموز از مفهوم است بررسی شد. ضمن تحلیل با اين 
روش مشخص شد که الزم است استعارات مفهومی موجود در متون درسی مجزا آموزش 
داده شود. در پرسش دوم، به پیامدها و مالحظات حاصل از نتايج پاسخ به پرسش قبل 
پرداخته شد. در اين مقاله از متن و مفهوم و شناخت به طورکلی دوری شد و عبارات از نگاه 
دانش آموزانی که می خواهند متون درسی را بخوانند و ياد بگیرند يا مفاهیم را ادراک کنند 
تحلیل محتوای شناختی صورت گرفت. از تحلیل و پاسخ به سؤاالت پژوهش چنین نتیجه 
گرفته شد که منتقدان بسیاری به حافظه مداربودن و فقدان يادگیری عمیق دانش آموزان 
در ايران نقد وارد کرده اند و به حسب پژوهش های صورت گرفته بايد به بعد معنی بیشتر 
از يادگیری طوطی وار توجه کرد. همچنین نتیجه گرفته شد که چون مفاهیم با بدنمندی 
و جهات زمان و مکان دانش آموزان به منزلۀ يادگیرندگان بندنمند همراه است و يادگیری 
مفهوم و مفهوم سازی از لوازم پیوسته و ضروری حیات يادگیری است، الزم است روشی 
اختصاصی برای آموزش معنی از ديدگاه شناختی به استعاره های مفهومی استفاده شده، 
به ويژه در کتاب های فارسی، اتخاذ شود. وقتی دانش آموزان بتوانند هنگام مطالعه و آموزش 
تبیینی مفهومی داشته باشند، يادگیری عمق و غنای چشمگیری در قیاس با روش های 

سنتی که بیشتر بر ترجمۀ استعاره ها استوار است خواهد داشت ) باثا، 2۰۰9(.
پیشنهاد می شود با تکیه بر نتايج تحلیل محتوای فارسی پايۀ چهارم در دو بخش 
و  فعالیت ها  قراردادن  و  چهارم  پايه،  فارسی  متون  در  مفهومی  استعاره های  نگارش 
پرسش های مرتبِط تبیینی بازنگاری مجددی از ديدگاه استعاره های مفهومی در متون اين 
درس ها روی دهد. اين موضوع، با تکیه بر تحقیقات پیشین، کارايی و اثر بخشی محسوسی 

در ارتقای توانايی های زبانی خواهد داشت. 
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Explaining time-oriented conceptual metaphors in place in 
Persian fourth grade primary school text book based 

on Lakoff and Johnson’s approach

Time-oriented Conceptual Metaphors in Place, Cognitive linguis-
tics, Lakoff and Johnson’s Conceptual Metaphor Theory

The concept of reading literacy is one of the important goals of educational research 
through which students perceive and understand textbooks during the educational 
period. Famous linguists and philosophers, Lakoff and Johnson, introduced a linguistic 
approach to the cognitive sciences with a special emphasis on "meaning" in language 
from the perspective of conceptual metaphor which is distinct from Chomsky's 
approach to syntactic study of language. Lakoff and Johnson consider the conceptual 
metaphors as the most important things to know about the world. Conceptual 
metaphors mean understanding of an idea or field of abstract concept based on another 
idea or topic with concrete meaning. Based on the importance of conceptual metaphors 
in recognizing and understanding the concept of students, this paper has considered 
the time-oriented conceptual metaphors in the place of fourth grade primary school 
Persian textbook. Here, the linguistic and philosophical analysis of the concept of 
metaphor in Persian textbook would be dealt be with the method of concept analysis 
with Lakoff’s linguistic approach. The results showed that the texts of Persian 
textbook have a number of conceptual metaphors for education, however, at the 
activity sections and questions of this textbook, no special instruction has been done 
in this regard. Therefore, in order to better understand the concepts and recognize 
the world around the student, it is necessary to consider an appropriate program and 
approach to "teaching meaning" in the context of conceptual metaphors. 
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