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تبیین استعارههای مفهومی
جهتدار زماندرمکان
کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی
بر مبنای رویکرد لیکاف و جانسون
سیده پروین صائمین* رمضان برخورداری** سعید ضرغامی

***

چكيده:
مفهوم سواد خواندن یکی از اهداف مهم پژوهشهای تربیتی است که بهواسطۀ آن دانشآموزان،
طی دوران آموزش ،متون درســی را یاد میگیرند .لیکاف و جانسون رویکردی زبانشناسانه در
علوم شناختی معرفی کردند که ،برخالف رویکرد چامسکی که به شناخت زبان نحوی میپردازد،
در آن به عنصر معنی در زبان از منظر اســتعارۀ مفهومی تأکید ویژه داشتند .لیکاف و جانسون
استعارههای مفهومی را مهمترین عامل شناخت انسان از جهان برمیشمارند .استعارۀ مفهومی به
معنای فهم فکر یا مفهومی انتزاعی بر اساس فکر یا موضوع دیگری است که مفهومی عینی دارد .با
توجه به اهمیت استعارههای مفهومی در شناخت و درک مفهوم دانشآموزان ،این مقاله به بررسی
روش
استعارههای مفهومی جهتدار زماندرمکان درس فارسی پایۀ چهارم ابتدایی پرداخته استِ .
این پژوهش تحلیل مفهومی با رویکرد زبانشناســی لیکاف است که با تحلیلی زبانشناسانه و
فلسفی به مفهوم استعاره در درس فارسی میپردازد .بر اساس نتیجۀ بررسی و پژوهشها ،متون
کتاب فارسی استعارات متعدد مفهومی برای آموزش دارد؛ اما در بخش فعالیتها و پرسشهای این
کتاب آموزش ویژهای دراینباره صورت نگرفته است .بنابراین الزم است برای درک بهتر مفاهیم و
ِ
اطراف دانشآموز برنامه و رویکرد متناسبی از آموزش معنی در بستر استعارههای
شناخت جهان
مفهومی در نظر گرفته شود.

كليد واژهها:

استعارۀ مفهومی جهتدار زماندرمکان ،زبانشناسی شناختی ،نظریۀ استعارۀ مفهومی ليكاف
و جانسون

 ïتاريخ دريافت مقاله1400/2/19 :

 ïتاريخ شروع بررسي1400/2/27 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله1400/7/3 :

موتربیت دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیE-mail: p93.saemin@gmail.com ............................................. .
* دانشجوی دکتری گروه فلسفۀ تعلی 
موتربیت دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیE-mail: ramazanbarkhordari@gmail.com ...... .
** (نویسندة مسئول) دانشیار گروه فلسفۀ تعلی 
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مقدمه

میان افراد ارتباطِ گفتاری و نوشتاری است .انسان با استفاده از دو ابزار گفتار
متداولترین نوع ارتباط ِ
و نوشتار و ازطریق شرکت در فضایِ گفتمان تبادل اطالعات میکند .ابزارهای ارتباطی همچون محتوای
درس دارای پیامی است که برای انتقال هدفی آموزشی میان معلم و شاگرد استفاده میشود (نجفی
پازوکی .)1394 ،برای فهم مطلب و ادامۀ گفتوگو به درک متقابل میان افراد نیاز است ،به همین علت
افراد از صناعات زبانی و آرایههای ادبی مانند استعاره ،مجاز ،تشبیه ،تمثیل و غیره استفاده میکنند تا به
سطح مطلوبی از ادراک و انتقال مفاهیم برسند .تحلیل آرایههای ادبی از نگا ِه ادبی به مطالعۀ نحو در زبان
مربوط است که از حوزۀ مطالعاتی این مقاله خارج است .مقالۀ حاضر به دیدگاه شناختی درک مفهوم و
استعاره میپردازد و درصدد است تا به تحلیل متون درس فارسی از بُعد زبانشناسی شناختی از دیدگاه
لیکاف 1بپردازد .در این پژوهش محتوای درس فارسی در کتابهای درسی بهمنزلۀ واحد سومشخص در
نظر گرفته و تحلیل محتوا شد.
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بیان مسئله و اهمیت موضوع

134

آموزش معنی اهمیت دارد زیرا پرداختن به مسئلۀ فهم خواندن و درک متن از مهمترین مسائل
شوپرورش ایران و جهان بهحساب میآید .محتوای درسی و متن نوشتاری در آموزش رابطهای
نظام آموز 
مستقیم با اهداف آموزشی دارد ،بههمین علت گنجاندن مفاهیم در محتوای درسی نیز سبب تقویت
قدرت ادراک دانشآموزان خواهد شد .در انتقال پیا ِم آموزشی دانشآموز به فهم مطلب دست پیدا میکند
و میتواند مفهوم پنهان در محتوا را درک کند و یاد بگیرد (نجفی پازوکی.)1394 ،
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) 2سواد خواندن را معیاری مناسب برای
سنجش آموزش و پیشرفت یادگیری در دانشآموزان میداند و اعالم میکند رابطهای عمیق میان میزان
خواندن و پیشرفت تمدن در جوامع وجود دارد زیرا خواندن پیشنیا ِز موفقیت در عملکرد آموزشی است
(حسنزاده بارانی کرد .)1396 ،تخیل ،که سطح سوم آگاهی 3است ،با رشد زبان پرورش پیدا میکند و
میتواند فرد را به سطح عمیقی از شناخت هدایت کند (نیلیپور.)1396 ،
موضوع این مقاله استعاره در متن کتاب فارسی پایۀ چهارم است .اهمیت استعاره از آنجاست که
گفته میشود سرشت ادراک انسان استعاری است ،به همین دلیل استعاره را عنصر اصلی شناخت انسان
تلقی میکنند .استعاره از دیدگاه سقراط و افالطون هم اهمیت خاصی داشته است زیرا آنان استعاره
را ایدۀ اصلی تفکر انسان میدانستند .واژههایِ استعاری لوح سفید از جان الک ،4آموزش منفی از ژان
ژاک روسو 5و ُمثُل افالطونی نمونههاییاند که به مفاهیم استعاری اشاره دارند و در این استعارات به معنا
داللت میشود (تیبودی 6و همکاران .)۲۰۱۹ ،اهمیت دیگ ِر این مطالعه تأکید بر استعارههای مفهومی
است زیرا مفهومی که انتقال داده میشود همراه با استعارۀ مفهومی 7است (لیکاف و جانسون.)۱۹۸۰ ،8
 ëشمارة 82
 ëسال بیستویکم
 ëتابستان 1401

سیده پروین صائمین رمضان برخورداری سعید ضرغامی

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

خلق استعاراتِ پیچیده یادگیری را عمیقتر میکند .استفاده از استعاره امری مجزا از آموزش نیست.
شوپرورش بوتا 9میگوید استعاره اهمیت
دربارۀ اهمیت پرداختن به موضوع استعارۀ مفهومی در آموز 
شوپرورش بهتر بفهمیم باید
ویژهای در یادگیری دارد و برای اینکه تأثیر استعارههای مفهومی را در آموز 
به چند مورد توجه داشته باشیم:
 باید شکل استفاده از استعاره در آموزش بررسی شود.
 استفاده از استعاره در سطوح و دورههای گوناگون آموزش تشریح شود.
بنا بر اهمیت سهم استعاره در شکلگیری آموزش از ب ُعد عینیتگرایی 10و ساختارگرایی ،11جوانب
شکلگیری استعاره در آموزش تبیین میشود (بوتا .)۲۰۰۹ ،طبق آنچه گفته شد ،هدف از این مقاله
تبیین و تحلیل 12استعارههای مفهومی جهتدار زماندرمکان متون و محتوای درسی پایۀ چهارم دورۀ
ابتدایی مبتنی بر روش زبانشناسی شناختی است (لیکاف و جانسون.)۱۹۸۰ ،
در پژوهش حاضر محققان در پی پاسخ به سؤاالتِ زیر بودند:
 بر اساس روش تحلیل محتوای شناختی لیکاف و جانسون ،از استعارههای مفهومی متون کتاب
فارسی پایۀ چهارم ابتدایی چه تبیینی میتوان کرد؟
 از تحلیل استعارههای مفهومی کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی بر اساس رویکرد فلسفی
زبانشناسی شناختی لیکاف چه پیامدهای آموزشی میتوان استنتاج کرد؟

روششناسی پژوهش

در این پژوهش از رویکرد تلفیقی زبانشناسی شناختی استفاده شد .روش زبانشناسی شناختی
لیکاف و جانسون برگرفته از روشی تلفیقی مبتنی بر تحلیل محتوا و تبیین فلسفی است .در این روش
ابتدا کلیۀ کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی بازبینی و بررسی شد تا استعارات مفهومی زماندرمکان متون
فارسی استخراج شود .پس از مشخصشدن استعارات مفهومی ،عبارات استعاری جهتدار در حیطۀ
زماندرمکان کام ً
ال جمعآوری شد و در چارتی ماتریسی 13قرار گرفت .بر اساس این مطالعه ،مشخص شد
که بیشترین تعداد مفاهیم استعاری در محتوای دروس فارسی از پایۀ چهارم آغاز میشود .طبق مطالعات
پرلز 14نیز پایۀ چهارم از بُعد مفهومی و درک مفاهیم از سایر پایهها اهمیت بیشتری دارد .به همین علت،
در این مقاله کتاب فارسی پایۀ چهارم برای مطالعۀ محتوایی در نظر گرفته شد و استعارات مفهومی آن
استخراج و از دیدگاه لیکاف و جانسون تحلیل شد.
در روش تحلیل محتوا برمبنای روش لیکاف و جانسون ابتدا ارتباط هر واژه با مفاهیم دیگر مشخص
میشود .سپس ریشۀ مفهومی هر واژه بررسی و جایگاه و ارتباط درک مفهوم در قیاس با واژه معین
مقابل مکان مفهوم تحلیل میشود و با نمایش طرح زنجیرۀ ارتباطی،
میشود .جهتداربودن زمان در
ِ
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رابطۀ میان هر مفهوم با مفاهیم دیگر در فضای مفهومی که ایدۀ استعاری شکل گرفته است تحلیل
زبانشناسانه میشود .درنهایت ،با تحلیل فلسفی نتیجۀ موردنظر بهدست میآید.
استفاده از روش نوین و تلفیقی که پل ارتباطی میان دانش علمی و فلسفی است سبب میشود
جنبههای مهم و حساس در مباحث و زوایای مختلف پژوهش موردمطالعه قرار گیرد و پژوهشگر به
نتیجۀ بیشتری دست پیدا کند (شعبانی ورکی و همکاران .)۲۰۱۵ ،رویکرد تحلیلی زبانشناسی لیکاف
با تحلیل محتوایی عام در این زمینه تفاوت دارد ،چراکه تحلیل عام فقط به تحلیل و بازبینی و تبیین
مفاهیم استخراجشده از متن میپردازد ،درحالیکه تحلیل زبانشناسی شناختی ابتدا به تحلیل مفهوم
در متن میپردازد و سپس تحلیل صورتگرفته را از بُعد شناخت و جایگاه تشکیل مفهوم و ساخت معنی
موردمطالعه قرار میدهد تا به سطح عمیقتری از شناخت مفاهیم برسد .در این رویکرد به الیههای
زیرین ذهن دست یافته میشود و عامل اصلی درک مفهوم مشخص میشود (دارابی و همکاران.)1398 ،
ِ
16
15
تحلیل استعارات مفهومی در ْ
اصل روش تحلیل از باال به پایین یا از پایین به باال است .کسانی که پیرو
روش سنتیاند رویکرد باال به پایین را در پیش میگیرند و با قیاسی منطقی به مثالهایی میپردازند که
به درون استعارات مفهومی برمیگردد .این رویکرد سطح باالی 17ساختارهای شناختی را شکل میدهد.
برخالف این رویکرد ،روش پایین به باال روشی بنیادی بر اساس مفروضات استعاری است .استعارات در
رویکردهای رفتاری مانند صرف ،نحو و غیره ارزیابی میشوند .آنچه در مقالۀ حاضر ازنظر روش مدنظر
کامل مفاهیم الزم است
است زبان و استعارات زبانی است (افراشی و همکاران .)139۴ ،بهمنظور شناخت
ِ
توضیح کوتاهی دربارۀ واژههای کلیدی داده شود .بنابراین واژههایی چون استعاره ،استعارۀ مفهومی،
استعارۀ مفهومی جهتدار زماندرمکان و زبانشناسی شناختی لیکاف و جانسون در ادامه تعریف و
توصیف شدهاند.
 .1استعاره
استعاره و َمجاز آرایههای ادبی مهمیاند که مربوط به حوزۀ معنیشناسی شناختی میشوند.
در دیدگا ِه سنتی استعاره تنها ابزا ِر زبانی دانسته میشود ،اما در دیدگا ِه نوین امری شناختی معرفی
شناخته شده است (افراشی و همکاران .)139۴ ،استعاره را ادراک تجربی یک نوع بهواسطۀ نوع دیگر
یا بهعبارتی ادراک امری انتزاعی با استفاده از امری عینی برمیشمارند (لیکاف .)۱۹۹۳ ،بنابراین از
شمول معنایی گرفته میشود که معنای یک صورت را بر صورت معنایی دیگری منطبق میکند.
یک معنا بهعنوان مبدأ و دیگری بهعنوان مقصد معرفی میشود و مفهو ْم از مبدأ بر مقصد سوار است
(یول.)139۶ ،18
استعاره رابطِ زبان و تفکر و ابزاری مناسب برای شناخت نظام تفکر و شناخت انسان است
(امینی و همکاران .)139۶ ،استعاره از نظام بالغی گرفته شده و فرایندی فعال در نظام شناختی
انسان است که آن را ژرفتر از آرایههای ادبی میدانند و به فهم ما از جهان برمیگردد .چنین به
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نظر میآید که استعاره همان تشبیه و امری ناآگاهانه است ،درحالیکه بسیاری از فالسفه تشبیه را
امری سطحی و استعاره را ژرفنگرانه و عمیق و آموزش و یادگیری آن را سختتر و تأملبرانگیزانه
و آگاهانه میدانند (زنگویی و همکاران .)1389 ،استعاره در تمام انواع طرحوارهها ،چه تصویری و
چه در قالب معنا ،در حوزۀ زبان کالمی مطرح میشود (نیلی پور .)1396 ،بر اساس گسترۀ استعاره،
ممکن است یک یا دو منبع با یک یا چند مقصد با یکدیگر در تعامل باشند یا ممکن است یک مبدأ
چند حوزۀ مقصد را توصیف کند .مث ً
ال مفهوم جنگ در بیان عشق ،در بحث و مناظره ،در بیماری و
حالت گسترۀ استعاره گفته میشود .بنابراین
بهبود یا موارد دیگری ازایندست بهکار میرود .به این
ْ
مبدأ قابلیت بهکارگیری در چند مقصد را دارد .گویی چتری بر چند مقصد گسترده است .از دیدگاه
زبانشناسان دو نوع استعاره وجود دارد :یکی استعارۀ مرده و دیگری استعارۀ زنده .استعارۀ مرده به
استعارهای گفته میشود که براثر استفادۀ فراوان در قسمتهای گوناگون جهان تبدیل به واژه شده
است .استعارۀ زنده استعارهای است که کاربرد عام پیدا نکرده و هنوز در لیست واژگان نیست .این
مقاله با استعارات زنده س روکار دارد (دارابی و همکاران.)1398 ،
 .2استعارۀ مفهومی
استعارههای مفهومی را مجموعهای از انطباقها میدانند که همۀ انسانها ذاتاً برای درک مفاهیم
انتزاعی از مفاهیم عینی استفاده میکنند .درک یک حوزۀ مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگری
شکل میگیرد .با شناخت استعارۀ مفهومی مر ِز میان فهم جهان و اندیشه برداشته میشود (امینی
و همکاران .)139۶ ،در اصل ،خاستگاه استعاراتِ مفهومی عبارات زبانی استعاری 19است .هر حوزۀ
مفهومی مجموعهای انسجامیافته از تجارب است که به شکل زبانی عنوان میشود (لیکاف.)۱۹۹۳ ،
در رویکرد زبانشناسی شناختی سه سطح برای استعارۀ مفهومی در نظر میگیرند که متمایز از
یکدیگر و شامل استعارات مفهومی شخصی ،20غیرشخصی 21و فراشخصی 22میشوند .استعارات
مفهومی فراشخصی آن سطح از استعاره است که ما آن را مرکزیت استعارههای مفهومی مینامیم.
ِ
استعارات شخصی به استعاراتی برمیگردد که شخص از استعارات بهطور خاص برای گفتمان شخصی
و در شرایط خاص به شکل زبانی استفاده میکند .هریک از این دو سطح اهدافِ خاص خودشان را
دارند .گاهی اوقات دو سطح از استعارات مفهومی غیرشخصی و فراشخصی با یکدیگر ترکیب میشوند
و استعارات شخصی را بهوجود میآورند که فرد میتواند در محاوره از آن استفاده کند (کوچش،23
.)1393/1946
 .3استعارات مفهومی جهتدار زماندرمکان
استعارۀ مفهومی بخش بنیادی استعاره است .لیکن برای اینکه به سطحی عمیقتر از آن پرداخته
شود الزم است جزئی از آنبررسی شود زیرا استعارات شامل طیف گستردهای از استعارات بهطور
مقابل
خاص است .در این مقاله استعارات زماندرمکان به علت اهمیت درک زمان و فهم آن در
ِ
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تجسد 24مکان در نظر گرفته میشود .ازهمینرو ،در تعریف استعارات زماندرمکان گفته میشود
ّ
ِ
استعار ه از بُعد مفهوم ،اهداف و کاربرد روزمره به چند دسته تقسیم میشود که شامل استعارههای
تصویری ،هستیشناسی و جهتدار است .استعارۀ جهتدار به معنای جهت و حرکت مفهومی
استعاری در مقایسه با بدن انسان است .مفهوم حرکت یا جهتداربودن زمان بهسوی مکان در مقایسه
با بدن انسان بدنمندی (تجسد) 25استعاره را نشان میدهد (کوچش .)1393/1946 ،مفهوم استعارۀ
جهتدار متناسب با جهتی که با انسان دارد نشان داده میشود ،مانن ِد باال یعنی خوب و در حال
رشد ،پایین یعنی بد و در حال نزول و افول (محمدی و همکاران .)1398 ،بنابراین ازنظر لیکاف و
جانسون زمان و مکان دو عامل جهتدارکردن استعارهاند زیرا هر تجربۀ واقعی که فرد میبیند در
زمان و مکان خاصی انجام شده است .حرکت از زمان در مکان خاص چه به جهت مثبت و چه منفی
میتواند مفهوم دیگری را نیز شکل دهد که به تجربۀ فرد در ارتباط با زمان در گذشته و حال و آینده
ِ
شناخت
در مقابل مکانی که در آن قرار دارد وابسته خواهد بود .بنابراین اصلیترین استعاره را برای
زمان استعارۀ جهتمندی زماندرمکان مینامند (تیبودی و همکاران .)۲۰۱۹ ،در بحث استعارههای
ِ
ادراک آن بدنمندی امر مهمی است .لیکاف نیز به بدنمندی اشاره دارد و آن را مبنای
زماندرمکان و
کار خود قرار میدهد .این مقاله نیز با مبنا قراردادن بدنمندی لیکاف به تحلیل متون میپردازد.
بنابراین الزم است شرح مختصری درخصوص بدنمندی داده شود.
فرانسیسکو وارال 26و ایون تامپسون 27هم مانن ِد لیکاف بدنمندی را عامل شناخت میدانند .در
بیان بدنمندی از استدالل مرلوپونتی برای شناخت و فهم جهان دربارۀ بدن استفاده میکنند (وارال
ِ
و همکاران .)۱۹۹۱ ،ازنظر آنها ما جهان را نمیسازیم ،بلکه آن را پیدا میکنیم یا خود را در آن
مییابیم .خودمان را بهراحتی در جهان میبینیم و به آن بازخورد میدهیم .پیدرپی در زندگی
به جهان بازخورد میدهیم و به آن عادت میکنیم .بازخوردی که ما به جهان ناشناخته میدهیم
شناخت و زندگی ما را میسازد .گاهی بازخوردهای ما سبب میشود که خود را بشناسیم ،سپس
در شناختمان از جهان ،خودمان را در مرکز آن قرار میدهیم .البته باید توجه کرد که بازخورد ما
ْ
علم شناخت
نمیتواند غیرآگاهانه و تنها یک اتفاق باشد (ایوانز و گرین .)۲۰۰۶ ،28بنابراین
ادراک ِ
جهان یا واقعهای برگرفته از عملی نیست ،بلکه پیشزمینهای است که عمل در آن واقع میشود و
ازطریق آن مفروض گرفته میشود .جهان شیء نیست که بتوانیم با استفاده از قوانین خاصی آن
ِ
را بسازیم ،بلکه مجموعهای طبیعی از همۀ تفکرات و تجربههایی است که آن را درک میکنیم .از
29
ْ
ادراک پدیدهای بدنی است (وارال و همکاران.)۱۹۹۱ ،
دیدگاه موریس مرلوپونتی
عالوهبر توصیف استعارههای مفهومی حال باید دید چه ارتباطی میان استعارۀ مفهومی و آموزش
وجود دارد .ازنظر مک دال ،درک مطلب در تبادل بین فضای مفهومی 30شکل میگیرد .یادگیری و
ادراک در فضای مفهومی اتفاق میافتد (مکدال .)۱۹۹۶ ،32بر اساس دیدگاه مک دال ،تبادل دادهها
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رأس معل م ـ شاگر د ـمحتوا نقش
و پیام آموزشی میان شاگرد و معلم در فضای مفهومی بین سه ِ
میبندد .دانشآموز باید از موضوع شناخت پیدا کند تا ادراک و در پی آن یادگیری صورت گیرد.
میزان ِ
درک
ذهن دانشآموز ،بهعنوان دریافتکننده ،پیام را پردازش میکند ،سپس برای نشاندادن
ِ
خود آن را توضیح میدهد ،سؤال میپرسد یا به سؤال معلم پاسخ میدهد .هنگام توضیح و پاسخدهی
یا بیان سؤال ،با استعارۀ مفهومی ،مفاهیم را یاد میگیرد و با استعار ْه مفاهیم آموختهشده را به معلم
پاسخ میدهد (هاشمی .)1389 ،موضوعی که باید در حوزۀ آموزش به آن توجه داشت این است
که بیتوجهی به معنی سبب درکنکردن مفاهیم آموزشی میشود و ازآنجاکه استعارههای مفهومی
برگرفته از ادراک است توجه به آن سهم مهمی در فرایند آموزش دارد (بوتا .)۲۰۰۹ ،در نمودار 1
رابطۀ میان این سه رکن در ادراک دانشآموز مشخص شده است.
دانشآموز

Student

ادارک

حتوا

م Con
ten
t

نمودار .1

Perception

م
علم

r
che
Tea

فضای مفهومی در کالس درس

فضای مفهومی

درک مفهوم بهعنوان امری ذهنی به مباحث فلسفۀ زبان و تحلیل مفهوم وارد میشود و با انسان
که ویژگی عینی 34دارد درک و یا منتقل میشود (ایوانز و گرین .)۲۰۰۶ ،در نمودار  1فضای مفهومی
در کالس نشان داده شده است .مفهوم میان سه رأس در حال چرخش است و در این فضای مفهومی
ادراک شکل میگیرد.
33

 .4زبانشناسی شناختی
همانطور که گفته شد ،استعارۀ مفهومی در حوزۀ زبانشناسی شناختی مطرح است که آن را
لیکاف بنیان نهاد .مطالعات زبانشناسی به توصیف و تبیین ساختار و نقش زبان با بُعد شناختی
میپردازد .فعالیت درزمینۀ زبانشناسی شناختی از دهۀ  1970در امریکا آغاز شد .از دهۀ 1980
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در اروپا گسترش یافت و در  1989در آلمان در همایشی رسماً موجودیت یافت (یلماز.)۲۰۱۸ ،35
زبانشناسی شناختی در مقولهبندی 36ذهن انسان و روانشناسی گشتالتی 37ریشه دارد .در رویکرد
زبان عامل شناخت دانسته میشود .در آن آرایههای ادبی مهمی ،چون
زبانشناسی شناختیْ 38
استعاره ،پدیدهای شناختی معرفی میشوند .زبانشناسان شناختی به بدنمندی زبان اشاره دارند و
پیرو رویکر ِد لیکاف درک مفهوم را بدنمند میپندارند .همچنین آنها زبان را عامل رمزگذاری افکار
میدانند زیرا نمادهای زبانی شامل صورت و معناست .در زبانشناسی معنی لیکاف ،مطالعات بنیادی
زبان تغییر میکند .عالوهبر لیکاف ،النگاکر ،39تالمی ،40فوکونیه ،41کرافت ،42جانسون ،سوئیتسر 43و
ترنر 44در بالندگی این رشته سهم مؤثری داشتهاند (ایوانز و گرین .)۲۰۰۶ ،معنیشناسی شناختی
به رابطۀ معنی با فعالیتهای ذهن و تجربۀ انسان برمیگردد ،یعنی ابتدا باید انگارۀ معنیشناختی
مشخص شود و سپس طبق این انگاره به بررسی موضوع پرداخت .رویکر ِد چامسکی انقالبی در حوزۀ
شناسی علمی شناختهشده
زبانشناسی تلقی میشود زیرا تا قبل از نظریۀ دستور زبان گشتاری 45زبان
ْ
نبود .چامسکی با شناخت منطق صوری در دانشگاه پنسیلوانیا 46آن را در فونولوژی زبان 47بهکار
برد و به نظریۀ گشتاری خود دست پیدا کرد .او در نظریۀ خود از استعارۀ ریاضی استفاده کرده بود
که ازنظ ِر کاربرد مجموعهای از رشتهنمادهای بیمعنی بود .برهمیناساس ،دستورزبان ساخت جمله
نیز رشتهنشانههایی بیمعنی تلقی میشد .جرج لیکاف متوجه ناهمگونی جملهها با الگوی دستوری
زبان صوری شد و عنوان کرد که بر اساس ساخت جمله معنی را نیز باید درنظر داشت .بنابراین او
مقالهای با عنوان معناشناسی زایشی 48نوشت .این مقاله آغازی بر موضوع معناشناسی در زبان بود.
با بیان معناشناسی زایشی لیکاف و ورود معنا در نظریۀ دستوری ،موج دوم انقالب زبانشناسی آغاز
شد .بنابراین نظریۀ نحوی چامسکی از نظریۀ معناشناسی لیکاف جدا شد .لیکاف با همراهی جانسون
کتاب استعا رههایی که با آن زندگی میکنیم 49را منتشر کرد .آنها به شناخت انسان در عرصۀ معنا
نور تازهای تاباندند (نیلی پور .)139۶ ،بنا به پیشفرضهای استعارۀ مفهومی ـکه برخی از مهمترین
آنها ذکر شدـ این مقاله نیز به معنی از دیدگاه استعارههای مفهومی میپردازد زیرا معنی از دیدگاه
شناختی سبب شناخت و تفکر انسان میشود .تفکر دانشآموز در ب ُعد زبانشناسی با معنی و شناخت
جهان شکل میگیرد.

تحلیل استعارههای مفهومی در کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی

بر اساس بررسیهای اولیهای که از کتابهای فارسی پایۀ چهارم بهعمل آمد ،مشخص شد در متون
و محتوای کتاب استعاراتی است که با توجه به موضوع مقالۀ حاضر این استعارات ابتدا استخراج شد و
سپس با دیدگاه لیکاف و جانسون موردتحلیل قرار گرفت .برای تحلیل و بررسی استعارات مفهومی کتاب
فارسی کالس چهارم باید به دو سؤال عمدۀ مقاله پاسخ داده شود که در ادامه ذکر شدهاند.
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شناختی لیکاف و جانسون از استعارههای مفهومی متون
 .1بر اساس روش تحلیل محتوای
ِ
کتاب فارسی پایۀ چهارم ابتدایی چه تبیینی میتوان کرد؟
کتابِ موردتحلیل کتابِ فارسی پایۀ چهارم ابتدایی با کد  403بود که چاپ هفتم آن 1399
منتشر شد و پدیدآورندۀ آن سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با مدیریت دفتر تألیف کتابهای
درسی عمومی و متوسطۀ نظری است .این کتاب در  ۷فصل و  17درس تنظیم شده است:
بخش بخوان و حفظ کن ،بخوان و بیندیش
 فصل اول با موضو ِع آفرینش شامل دو درس و سه
ِ
و حکایت است.
 فصل دوم با موضوع دانایی و هوشیاری شامل سه درس و دو بخش بخوان و حفظ کن و
بخوان و بیندیش است.
 فصل سوم با موضوع ایران من شامل سه درس و دو بخش بخوان و حفظ کن و بخوان
بیندیش است.
 فصل چهارم با موضوع فرهنگ بومی شامل دو درس و دو بخش َم َثلها و بخوان و حفظ کن
است.
 فصل پنجم با موضوع نامآوران شامل سه درس و سه بخش بخوان و حفظ کن و بخوان
بیندیش و حکایت است.
 فصل ششم با موضوع راه زندگی شامل سه درس و سه بخش بخوان حفظ کن و بخوان
بیندیش و َم َثلهاست.

 فصل هفتم با موضوع علم و عمل شامل دو درس و سه بخش بخوان حفظ کن و بخوان و
بیندیش و َم َثلهاست.
دو قسمت پایانی کتاب هم شامل دو عنوان نیایش و واژههاست که بنا به ضرورت مقالۀ حاضر به
محتوای درسها توجه شد .برای پاسخ به سؤال دوم مقاله به استعارات مفهومی موجود در محتوای
متون درسها پرداخته شد که با روش لیکاف و جانسون تحلیل شدند .ابتدا متون درسی حاوی
استعارات در  17درس از کتاب فارسی پایۀ چهارم انتخاب و با دیدگاه لیکافتحلیل محتوا شدند.
سپس با روش مبتنی بر استعارات مفهومی زماندرمکان ،هر درس با ذکر صفحه از آن استخراج و
در عبارات زیر مشخص شدند .سپس بر اساس روش تحلیل محتوا از دیدگاه شناختی زماندرمکان
تحلیل شدند.
 روزی بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان با هم گفتوگو میکردند( .ص )10
 خورشید ابرها را کنار زد( .ص )13
 زمستان جای پای گرگها را نقاشی کرد( .ص )13
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 بهار دشتها را از خوشههایِ طالیی گندم پوشاند( .ص )13
 پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی بهسر میبرند( .ص )19
زمان کوچ آنها که فرامیرسد( .ص )19
ِ 
 پس از سپریشدن زمانی طوالنی...دوباره به النههای پیشین خود برمیگردند( .ص )21
 وقتی به شهر بازگشت( .ص )38
 روزی بود و روزگاری در شهر بزرگ بازرگانی بود( .ص )42
 پس از چند شب و روز به هندوستان رسید( .ص )43
 یکی بود یکی نبود بهجز خدا کسی نبود( .ص )48
 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
 کمکم به آنروز نزدیک میشدیم( .ص )63
ن روز رسید( .ص )63
 باالخره آ 
 آنوقتها هنوز مدرسههای امروزی دایر نشده بود( .ص )81
 این نخستین کودکستانی بود...در همان روزهای نخست( . ...،ص)82
 روزی که  ...امتحان میدادند( .ص)84
 در نوجوانی برای کار به یزد رفتم( .ص )98
 وقتی به کتابفروشی رفتم( .ص )100
 کمی بعد برگشت( .ص )118
 چقدر وقت زود گذشته بود( .ص )119
 شب که خانواده...مشغول گفتوگو بودند( .ص )132
لیکاف در مثالی از کتاب استعارههایی که با آن زندگی میکنیم ،در بخش استعارههای جهتمند ،چنین
عنوان میکند که استعارههای ساختاری در چارچوب مفهوم دیگری سازمان مییابند؛ اما استعارههای
کامل دیگری سازماندهی
جهتمند اینگونه نیستند ،بدین معنا که نظام کاملی از مفاهیم با توجه به نظام
ِ
ن ـ بیرون ،جلو ـ
میشود .این استعارات بیشتر با جهتهای مکانی پیوند دارند ،مانند باال ـ پایین ،درو 
عقب ،دور ـ نزدیک ،عمیقـکمعمق و مرکز ـ حاشیه .این جهتهای مکانی ،که به آن بدنمندبودن
استعارات گفته میشود ،با ویژگیهای جسمانی و نوع عملکرد بدن در محیط فیزیکی در ارتباط است.
زمان نیز مانند سایر استعارات جهتدار با سازمان مکان قابلدرک و فهم است .این جهتهای استعاری
دلبخواهی نیست و بر اساس تجربۀ جسمانی و فرهنگی شکل میگیرد .بنابراین مفاهیم استعاری وابسته
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به فرهنگ است که نظاممندیِ درونی آن را شکل میدهد .در نمونههایی که در باال آمده و از کتابهای
درسی استخراج شده است مالحظه میشود که در فصول ،وقت و زمان یا تاریخ و تاریخچه با کلماتی
زماندار بیان میشوند ( افراشی و همکاران .)1395 ،با توجه به تحلیل لیکاف ،برای درک آن باید مکان
مشخصی را در ذهن نشان داد تا درک شود .برای مثال« :کمکم به آن روز نزدیک میشدیم» .روز واحد
زمان است که در این مثال آیندهای در انتظار است و اشاره به اتفاقی در مکانی دارد که برگرفته از فرهنگ
و تاریخ یک کشور است .در این عبارت که از کلمۀ «کمکم» استفاده شده است مفهو ِم آیندۀ نزدیک و یا
نزدیکشدن نمایان است .برای اینکه یک اتفاق در مکانی خاص در ذهن درک شود از استعارۀ مفهومی
و بدنمندانۀ نزدیکشدن استفاده شده است .درک نزدیکشدن بدنمندانه است زیرا بدن واحد و مرکز
درک مفهوم قرار میگیرد و درک مفهوم زمان با درک چیزی است که در حال حرکت نسبت به بدن
است .مث ً
ال مفهوم آینده با درک مفهومی که در حال انتظار است تا نسبت به بدن حرکت کند و نزدیک
شود .درک گذشته با درک دور شدن از بدن همراه است .طبق نظر لیکاف ،جهتمندبودن زمان در این
مثال از دور به نزدیک است زیرا کلمۀ کمکم مفهوم دور به نزدیک را ادراک میکند .یا در َمث َِل «یکی
بود یکی نبود غیر از خدا کسی نبود» زمان دور در مکانی دور را در آن میتوان فهمید زیرا به مکانی که
هیچکس در آنجا زندگی نمیکرد و در زمانی خیلی دور که هیچ انسانی حتی یک نفر هم وجود نداشته
است اشاره دارد .این درک و این استعارۀ فضایِ بدن تمایل به خیلی عقب دارد ،بنابراین جهتمند است.
هنگامیکه این عبارت استعاری بیان میشود ،طبق نظر لیکاف ،استعارهای جهتمند و بدنمند منظور
زمان بسیار دور یا دور نیز درک
است .تا مکانی که کسی در آن زندگی میکرده یا نمیکرده درک نشود ِ
نخواهد شد .در نتیجۀ استخراج استعارههای فارسی پایۀ چهارم و اشاره به نمونههای زمان و مکانی آنها
حال میتوان به پرسش دوم پرداخت.
 .2از تحلیل استعارههای مفـهومی کـتاب فارسی پـایۀ چهـارم ابتدایی بر اساس رویکرد
فلسفی زبانشناسی شناختی لیکاف چه پیامدهای آموزشی میتوان استنتاج کرد؟
همانطور که در تعریف استعارات زماندرمکان مشخص شد ،استعارۀ جهتدار بدنمند است
مکانی
و سبب میشود دانشآموز در چرخشی زمانی مکان خود را دریابد یا با چرخش از نقطۀ
ِ
خود نسبت به بدن به مفهوم زمان برسد .طبق نتایج برخی از پژوهشها ،آموزش زبان (در ابعاد
چهارگانۀ خواندن ،نوشتن ،صحبتکردن ،فهمیدن) با رویکرد آموزش استعارههایِ مفهومی ،در قیاس
با روشهای سنتی ،اثربخشی و عمق چشمگیری دارد .برای مثال ،قربانیان و صفایی قالتی در
پژوهشی نشان دادهاند یادگیرندگان زبان انگلیسی که آموزشهای مبتنی بر استعارههای مفهومی
داشتند در قیاس با گرو ِه کنترل نتایج قابلتوجهی ازنظر عمق و اثربخشی یادگیری داشتند (امینی و
همکاران .)139۶ ،انگوس و تان نیز در پژوهشی که دربارۀ اثربخشی تدریس ضربالمثلها با رویکرد
استعارههای مفهومی داشتند نتایج مشابهی را گزارش کردهاند .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 دانشآموزان توجه شود .مالحظۀ اینکه دانشآموز با خواندن مفاهیم استعاری چگونه میتواند
مفاهیم را درک یا بیان کند میتواند پیشرفتهای جدی در مهارتهای زبانی ایجاد کند .متون
کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی از مفاهیم موجود در فرهنگ کشور ایران گرفته شده است .مفاهیم
در متون فارسی بر اساس صناعات زبانی درک میشوند و در این مقاله از مفهوم استعاری برای درک
متون استفاده شده است .درصورتیکه مفاهیم موجود در متون با توجه به روش تحلیل مفهومی
برگرفته از استعارۀ مفهومی لیکاف تحلیل شود آموزش و درک مفاهیم برای دانشآموزان عمیقتر
خواهد بود زیرا با شناخت معانی و مفاهیم درک عمیقیتری از مفهوم متون در بدن دانشآموزان
شکل میگیرد.
طبق گزارش بخش شناسایی استعارههای مفهومی در کتاب فارسی پایۀ چهارم ،ازنظ ِر تعداد و
وسعت ،استفادۀ چشمگیری از استعاره در متون درسهای گوناگون این پایه صورت گرفته است .اما
مهمترین موضوع در ارزیابی این تعدد و تنوع استعارات را در دو بخش میتوان ارزیابی کرد:
الف) در استفاده از برخی استعارهها به تناقضهای حاصل از ترکیب استعارههای مفهومی توجه
نشده است .برای مثال ،در درس اول کتاب فارسی پایۀ چهارم به وصف نمونهای از استعارۀ
بهکاررفته در آن اکتفا شد .در ابتدای عبارت این درس آمده است که روزی بهار ،تابستان،
پاییز و زمستان با هم گفتوگو میکردند .در یک روزی که فصلها گفتوگو میکردند،
معلوم نیست مربوط به کدام یک از فصلهای چهارگانه است ،فعالیتی از عمل انسانی یعنی
گفتوگومیپرداختند .نکتۀ قابلتوجه دیگر در این عبارت این است که چگونه همۀ فصلها ،که
وجه تمایزشان ناهمزمانی است ،در زمانی واحد توانستهاند در جای نامعلومی با هم جمع شوند
یا چطور همۀ فصلها میتوانند در یک زمان در جایی گرد هم آیند .با خواندن این متن آغازین
ممکن است دانشآموز در درک جایگاه منطقی زمان و مکان دچار اختالل شود .ممکن است
پاسخ داده شود که چنین متنی تخیلی است و نباید انتظار عبارات منطقی داشت .اما پرسشی که
طرح میشود این است که آیا قراردادن عبارات تخیلی از منظر استعارههای مفهومی حدومرزی
دارد یا خیر .به نظر میرسد باید در نگارش متون درسهای فارسی به رفع ترکیب تناقضآمیز
چنین استعارههای مفهومی پرداخته شود.
ب) به نظر میرسد نویسندگان فارسی چهارم علیرغم اینکه طیف گستردهای از استعارههای
مفهومی را در نگارش متون درسی این درس بهکار بستهاند ،اما در اثربخشی آن درزمینۀ
توسعۀ تواناییهای زبانی غفلت کردهاند .شاهد این ادعا فقدان فعالیتها و پرسشهایی در پایان
درسهاست که امکان دارد دستمایهای برای تبیین و تحلیل آنها باشد.
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بحثو نتیجهگیری
بهمنظور تحقق هدف مقاله ،که تبیین استعارههای مفهومی با روش لیکاف و جانسون
بود ،کتاب فارسی پایۀ چهارم دورۀ ابتدایی بررسی و تحلیل شد .در پاسخ به سؤال اول
مقاله باید گفت کتاب فارسی چهارم دارای هفت فصل و هفده درس است .در هر فصل
دو یا سه درس و یا دو یا سه بخش که شامل حکایاتَ ،م َثلها ،بخوانید و حفظ کنید و
بخوانید و بیندیشید گنجانده شده است .در این مقاله به متون و محتوای درس هر فصل
یعنی به متون هفده درس پرداخته شد و استعارههای مفهومی آنها شناسایی و در تحلیل
محتوا بر اساس رویکرد شناختی لیکاف و جانسون تبیین شد .تعداد  23عبارت استعارهدار
زماندرمکان از متون و محتوای درسی استخراج شدند .بنا به اقتضای مقاله ،دو نمونه از
آن با روش تحلیل محتوای شناختی از دیدگاه لیکاف و جانسون و با تحلیلی عمیقتر از
محتوا که مبتنی بر شناخت دانشآموز از مفهوم است بررسی شد .ضمن تحلیل با این
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 نتایج پاسخ به پرسش قبل
پرداخته شد .در این مقاله از متن و مفهوم و شناخت بهطورکلی دوری شد و عبارات از نگاه
دانشآموزانی که میخواهند متون درسی را بخوانند و یاد بگیرند یا مفاهیم را ادراک کنند
تحلیل محتوای شناختی صورت گرفت .از تحلیل و پاسخ به سؤاالت پژوهش چنین نتیجه
گرفته شد که منتقدان بسیاری به حافظهمداربودن و فقدان یادگیری عمیق دانشآموزان
در ایران نقد وارد کردهاند و بهحسب پژوهشهای صورتگرفته باید به بعد معنی بیشتر
از یادگیری طوطیوار توجه کرد .همچنین نتیجه گرفته شد که چون مفاهیم با بدنمندی
و جهات زمان و مکان دانشآموزان بهمنزلۀ یادگیرندگان بندنمند همراه است و یادگیری
مفهوم و مفهومسازی از لوازم پیوسته و ضروری حیات یادگیری است ،الزم است روشی
اختصاصی برای آموزش معنی از دیدگاه شناختی به استعارههای مفهومی استفادهشده،
بهویژه در کتابهای فارسی ،اتخاذ شود .وقتی دانشآموزان بتوانند هنگام مطالعه و آموزش
تبیینی مفهومی داشته باشند ،یادگیری عمق و غنای چشمگیری در قیاس با روشهای
سنتی که بیشتر بر ترجمۀ استعارهها استوار است خواهد داشت ( باثا.)2009 ،
پیشنهاد میشود با تکیه بر نتایج تحلیل محتوای فارسی پایۀ چهارم در دو بخش
نگارش استعارههای مفهومی در متون فارسی پایه ،چهارم و قراردادن فعالیتها و
پرسشهای مرتبطِ تبیینی بازنگاری مجددی از دیدگاه استعارههای مفهومی در متون این
درسها روی دهد .این موضوع ،با تکیه بر تحقیقات پیشین ،کارایی و اثربخشی محسوسی
در ارتقای تواناییهای زبانی خواهد داشت.
شمارة ë 82
سال بیستویکم ë
تابستان ë 1401

145

S
ENCE

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

R

REFE

نشریة علمی

منابع

 تحلیلی شناختی و، اســتعارههای مفهومی در زبان فارســی.)1395( . کامیار، ســید مصطفی و جوالیی، عاصی،. آزیتا،افراشــی
.61-39 ،)12(6 ، زبانشناخت.پیکرهمدار
 بررسی استعارههای مفهومی ساختاری در سوره نباء در قران کریم.)1396( . علی، عطیه و نوروزی، کامیابی گل،. حیدرعلی،امینی
. قم، دومین کنگرة بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی.][مقالة ارائهشده
 آزمون برابری: نقش فعالیتهای حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانشآموزان.)1396( . ســودابه،حســنزاده بارانی کرد
.104-132 ،)11(6 ، دو فصلنامۀ مطالعات برنامهریزی آموزشی.مدلها بر حسب جنسیت
 تحلیل شناختی استعارههای مفهومی در کتاب.)1398( . عنایت، محمد حسین و شریفی، بیات،. عباس، اشرفی،. فرشــته،دارابی
.97-124 ،)78(20 ، ذهن.کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون
 نظریه ها و کارکردهاي، مفهوم: استعاره.)1389( . جهانگیر،  محمود و مسعودي، فتوحی،. بختیار،  شعبانی ورکی،. اسداهلل،زنگویی
.77-108 ،)1(11 ، مطالعات تربیتی و روانشناسی.آن در تعلیم و تربیت
. سمت.) مقدمهای کاربردی بر استعاره (ترجمة شیرین پورابراهیم.)1393( . زولتن،کوچش
 کاربرد نظریة استعاره مفهومی لیکاف در آموزش تفکر.)1397( . رمضان، افضلالسادات و برخورداری، حسینی،. محمود،محمدی
.۳۵-۴۶ ،)۴(۶ ، فصلنامۀ روانشناسی شناختی.خالق
. سواد خواندن چیست؟ برای تقویت آن در فرزندتان چه کرده اید؟ ابوعطا.)1394( . معصومه،نجفی پازوکی
. هرمس. زبانشناسی شناختی؛ دومین انقالب معرفتشناختی در زبانشناسی.)1396( . رضا،نیلیپور
.119 - 140 ،)12(4 ، ادب پژوهشی. نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون.)1388( . زهره،هاشمی
. سمت.) ترجمة نسرین حیدری، یک بررسی زبانشناختی (چاپ چهاردهم: نگاهی به زبان.)1396( . جورج،یول
Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29(4), 431-444.
Evans, V. & Green. M. (2006). Cognitive linguistics. Edinburgh University Press.
Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (2nd ed.,
pp. 202-251). Cambridge University Press
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. University of Chicago press.
McDowell, J. (1996). Mind and World, With a New Introduction Harvard. University Press Cambridge.
Shabani Varaki, B., Floden, R. E., & Javidi Kalatehjafarabadi, T. (2015). Para-quantitative methodology:
Reclaiming experimentalism in educational research. Open Review of Educational Research, 2(1), 26-41.
Thibodeau, P. H., Matlock, T., & Flusberg, S. J. (2019). The role of metaphor in communication and thought.
Language and Linguistics Compass, 13(5), e12327. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/lnc3.12327
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience.
The MIT Press
Yilmaz, N. Y. (2018). Students and Teachers' Metaphors about Classroom Teachers. Journal of Education and
Learning, 7(1), 245-257.

..................................................................................... پینوشتها
1. Lakoff
2. United Nation
Educational,
Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
3. awareness
4. Locke
5. Rousseau
6. Thibodeau
7. conceptual metaphor
8. Johnson
9. Botha
10. objectivism
11. structuralism

12. explanation and analysis
13. matris
14. Pirls
15. top-down
16. bottom-up
17. higher-level
18. Yule
19. metaphorical linguistic
expressions
20. individual
21. subindividual
22. supraindividual
23. kochesh
24. embodiment

25. embodied
26. Varela
27. Thompson
28. Evans & Green
29. Merleau-Ponty
30. conceptual context
31. perception
32. McDull
33. subjectivisem
34. obgectivist
35. Yılmaz
36. categorization
37. Gestalt
38. cognitive linguistics

39. Langacker
40. Talmy
41. Fauconnier
42. Kraft
43. Sweetser
44. Turner
45. transformational
grammer
46. university of
pennsylvania
47. language phonology
48. toward generative
semantics
49. Metaphors we live by
82  شمارةë
 سال بیستویکمë
1401  تابستانë

146

Quarterly journal of

Educational Innovations

Explaining time-oriented conceptual metaphors in place in
Persian fourth grade primary school text book based
on Lakoff and Johnson’s approach
Seyede Parvin Sā’emin, PhD Candidate at Khārazmi University, Tehran, Iran1
Ramezān Barkhordāri (PhD), Khārazmi University, Tehran, Iran2
Sa’eed Zarghāmi (PhD), Khārazmi University, Tehran, Iran3

Abstract
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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