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 چکیده

( دو مدل 1980شود. لیکاف و جانسون )ها با استفاده از حرکت در مکان بیان میزمان مفهومی انتزاعی است که در بسیاری زبان

های زمانی مانند شیئی به سمت فرد حرکت ، رویداد«حرکت زمان» اند. در حالت اول یا استعاره حرکتی زمان را از هم متمایز کرده

( حالت 1998، زمان ثابت بوده و فرد به سمت رویدادها در حال حرکت است. نینگ یو )«حرکت ناظر» کنند. در حالت دوم یا می

نظر از کنند. برخی از محققان نیز با صرفسومی را در نظر گرفته است که در آن فرد و زمان هر دو در یک مسیر حرکت می

، 2006اند )نونز و سویتزر بندی کردهنقطه مرجع حرکت طبقه های حرکتی زمان را با توجه بهکند، استعارهموضوعی که حرکت می

  (.2000مور 

تواند تمام بندی میدهد. این تقسیمهای حرکتی زمان پیشنهاد میحالتی از استعارهبندی  چهاراین پژوهش یک تقسیم

های حرکتی تواند برخی از انواع استعارههای مختلف پوشش دهد. اگرچه هر زبانی میها را در زبانهای ممکن این استعارهحالت

ها از سلسله مراتب خاصی برخوردار باشد. زبان فارسی از هر چهار نوع آید انتخاب انواع استعارهزمان را انتخاب کند اما به نظر می

 استعاره حرکتی زمان برای بازنمایی مفهوم زمان در قالب حرکت استفاده می کند. 

 ررسیب ست،ا شده انجام مفهومی هایاستعاره نظریه چهارچوب در و شناختی شناسیزبان بستر در که پژوهش این هدف 

. تاس زبانفارسی کودکان در زمان حرکتی هایاستعاره انواع از یک هر درک سن تعیین و زمان حرکتی هایاستعاره فراگیری

کودک در  121حرکتی زمان در زبان فارسی ساخته شده است. این آزمون در  هایمنظور در این پژوهش آزمون درک استعارهبدین

ها توانایی درک فرد بزرگسال به عنوان گروه گواه انجام شده است. آزمون درک استعاره 46سال و  7و  6، 5، 4، 3های سنی گروه

 حرکت" هایاستعاره یادگیری سن دهدمی نشان مطالعه هاییافته آماری تحلیل کند.چهار نوع استعاره حرکتی زمان را ارزیابی می

 .باشدمی سال 7 و 6 ،5 ،4 ترتیب به مطالعهمورد کودکان در "ناظربی حرکت" و "زمان و ناظر حرکت" ،"زمان حرکت" ،"ناظر

های حرکتی زمان به دو عامل بستگی دارد. نخستین عامل تعداد نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درک استعاره 

ر بوده و تموضوعات در مسیر حرکت حوزه مبدأ است. هر چقدر استعاره از موضوعات بیشتری برخوردار باشد، برای کودکان پیچیده

های شناختی کودکان با افزایش سن نسبت داد. عامل دوم توان به رشد تواناییرا میشود. این مسأله در سنین باالتری درک می

دهند درصورت های مطالعه نشان میها، نوع موضوع در حال حرکت در حوزه مبدأ است. یافتهدر تعیین میزان دشواری استعاره

ت شوند که از نگاشهایی درک میدتر از استعارههایی که شامل حرکت خود فرد باشند، زوبودن تعداد موضوعات، استعارهیکسان

دهند می چنین نشانمندی تببین کرد. نتایج مطالعه همتوان براساس نظریه بدنها را میاند. این یافتهها ایجاد شدهحرکت رویداد

یژه ها به ودر درک استعاره که درک حوزه مقصدها ندارد در حالیدر کودکان سنین باالتر درک حوزه مبدأ تاثیری در درک استعاره

 تر بسیار موثر است. های سنی پاییندر گروه

 کودک، فارسیمندی، بدناستعاره مفهومی، استعاره حرکتی زمان، فراگیری زبان، نظریه   :هاکلیدواژه
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 مقدمه 1-1

 

زبان انجام شده های حرکتی زمان در کودکان فارسیپژوهش حاضر به منظور بررسی فراگیری استعاره

های حرکتی زمان را در زبان فارسی شناسایی کنیم ایم تا انواع استعارهاست. در این مطالعه تالش کرده

در فصل اول این رساله طرح  آوریم.ها را در کودکان فارسی زبان به دست و سن یادگیری هر یک از آن

ها و فرضیات پژوهش شرح داده کلی این پژوهش و ضرورت انجام آن بیان شده است و اهداف، پرسش

 اند.شده
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 پژوهش موضوع   1-2

. گرددمیسطو در فن بالغت و سخنوری بازهای ارادبی به آموزه ایآرایهعنوان سنت مطالعه استعاره به

، رویکرد به حوزه 1980در سال  2و جانسون 1پی انتشار کتاب معروف لیکاف و دردر سی سال گذشته 

در این  اند.را معرفی کرده 3مفهومی نظریه استعاره در این کتاب هاآنکلی دگرگون شد. طوراستعاره به

یچیده پاستعاره تنها یک ویژگی ادبی مختص زبان نیست، بلکه ابزاری برای تفکر و درک مفاهیم نظریه، 

 شناختی قرار دارد شناسینرود. این نگاه تازه به استعاره در ارتباط نزدیک با زباشمار میانتزاعی به و

بلکه بخشی از ساختار  نیستها آنحاکم بر  های قراردادی و ساختاراز نشانه نظامیزبان تنها در آن، که 

و تجربیات جسمی دیگر های شناختی سو با تواناییدهد. به این ترتیب زبان هممیتفکر انسان را تشکیل 

 هاعارهاست ،در این دیدگاهشود. قش ارتباطی و فرهنگی آن تعریف میانسان و در ارتباط تنگاتنگ با ن

تری چون مکان درک ا استفاده از مفاهیم عینی و سادهزمان ب مفاهیم انتزاعی مانند که شوندمی موجب

 و بیان شوند.

یک الگوی استعاری است که در  «حرکت در مکان است ،زمان» ، نظریه استعاره مفهومیبنابر  

طول سالیانی که از معرفی این نظریه دردهند. و زمان حوزه مقصد را تشکیل می دأمکان حوزه مب ،آن

های متفاوتی از بندیمفهومی انجام شده و تقسیم های زیادی در چهارچوب استعارهگذرد، پژوهشمی

ها از دیدگاهی متفاوت به بندیهرکدام از این تقسیم بر حرکت ارائه شده است.های زمان مبنیاستعاره

اف لیک اند.سازی زمان در قالب حرکت را برجسته کردههای مختلفی از مفهوماند و جنبهموضوع پرداخته

یا  در حالت اولدارای دو حالت است. دهند که را ارائه می مدلی (218-217 :1993) و جانسون

در این حالت از  .باشدمیحال حرکت در رویدادیثابت بوده و زمان  فرد ،4های حرکت زماناستعاره

های یا استعاره در حالت دوم شود.استفاده مینیز مربوط به حرکت در مکان برای زمان  ها و عباراتفعل

( در 2000) 6برودیتسکیثابت است و فرد به نسبت زمان در حرکت است.  رویدادیزمان  ،5حرکت ناظر

 (143-140 :1998) 7یونینگکند. این دو نوع استعاره را تایید می مطالعه خود واقعیت روان شناختی

. و هم زمان در حرکت هستند گیرد که در آن هم فردمدل آنان حالت سومی را در نظر میدر تکمیل 

 9سویتزر و 8نونزیا از آن عقب بماند.  د از زمان پیشی گرفتهتوانمییو معتقد است که در این حالت فرد 

                                                           
1 M. Johnson 
2 G. Lakoff 
3 conceptual metaphor theory 
4 moving time 
5 moving ego 
6 L. Boroditsky 
7 N. Yu 
8 R. E. Núñez 
9 E. Sweetser 
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 :2006) 3مور. کنندمی تقسیم 2مرجع-زمان و 1مرجع-ناظر دسته دو به را هااستعاره این (406 :2006)

محورِ _حرکتِ ناظری هااستعاره و دادهقرار تقابل باهم  در را ارجاعیغیر و ارجاعی هایحرکت نیز( 200

 کند.های حرکت زمان تفکیک میرا از استعاره 4زمان

 کودکان در هاآن فراگیری فرایند و زمان حرکتی هایاستعاره انواع بررسی پژوهش این موضوع

به شیوه های متنوع و متعددی تقسیم   زمان حرکتی هایاستعاره  ذکر شد، چهچنان .است زبان فارسی

سازی زمان چگونگی مفهومبررسی  ،های موجودبندیتقسیماز آن جایی که هدف از اما  بندی شده است

توجه واقع نشده موردها در هیچ کدام از آنها استعارههای درکی پیچیدگی در قالب حرکت بوده است،

اساس تر برهای پیچیدهدرکی آسان هستند با استعارهلحاظ هایی که از استعارهاست. به همین سبب 

ها برای بندیشود تا این تقسیم. این مساله موجب میانددر یک گروه قرار گرفته اشتراکات ساختیسایر 

 هایاستعارهایم ه تالش کردهاین رسال درها در کودکان چندان مناسب نباشند. استعاره بررسی درک

 همه مبتوانی تا کنیم تفکیک است رفته کاربه هاآن ساخت در که هاییمولفه حداکثر به را زمان حرکتی

 ایمهکرد تهیه جدولی رو در بخش نخست این رساله،اینکنیم. از بررسی را هاآن یادگیری در موثر عوامل

 نای براساس. کندمی بررسی زمان حرکتی هایاستعاره بیان برای را هازبان منطقی امکانات تمام که

 تمام در ممکن حالت چهار تنها منطقی طوربه ناظر به توجه با زمان حرکتی سازیمفهوم برای جدول

( ج ناظر حرکت هایاستعاره( ب زمان حرکت هایاستعاره( الف:  از عبارتند که دارد وجود هازبان

 هاییمثال ارائه با بخش این در. ناظربی زمان حرکت هایاستعاره( د زمان و ناظر حرکت هایاستعاره

 حرکت قالب در زمان سازیمفهوم برای هااستعاره این حالت چهار هر از فارسی زبان که ایمداده نشان

ها آن دهندهها به عناصر تشکیلندی جدید، تفکیک حداکثری استعارهبویژگی تقسیم. گیردمی بهره

ن ندی ارائه شده در ایبتقسیم بررسی کنیم.را کودکان در  هاآنبتوانیم درک شود تا است که موجب می

ی بررساز زبان مورد نظرصرفی حرکتی زمان را هااستعارهها است و انواع قابل تعمیم به همه زبان رساله

 بررسی به پژوهش این دوم بخش زمان، حرکتی هایاستعاره انواع شدن مشخص از پس .گیردمیبردر

 مونیآز منظور بدین. پردازدمی زبان فارسی کودکان در زمان حرکتی هایاستعاره انواع یادگیری فرایند

 مختلف بخش چهار به آزمون این. است شده ساخته( 1 پیوست) هااستعاره درک آزمون عنوانتحت

 هر در. کندمی بررسی را زمان حرکتی هایاستعاره انواع از یکی درک ،بخش هر که شودمی تقسیم

 در رفتهکاربه هایاستعاره درک مستلزم هاآن درک که شوندمی ارائه کودک به جمالتی آزمون، بخش

 برای( 2 پیوست) مبدأ حوزه درک آزمون ها،استعاره درک آزمون برعالوه پژوهش این در. است جمله آن

                                                           
1 ego-refrence-point (Ego-RP) 
2 time-refrence-point (Time-RP) 
3 K. E. Moore 
4 ego-centered moving time 
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 درک ارزیابی برای( 3 پیوست) مقصد حوزه درک آزمون حرکت، عینی مفهوم از کودکان درک ارزیابی

 دکانکو کالمی توضیحات چگونگی بررسی برای هااستعاره توضیح آزمون و زمان انتزاعی مفهوم از آنان

 .است شده انجام زبان فارسی کودکان در هااستعاره از

 

 مطالعهجمعیت مورد 1-3

سال هستند. این  7و  6، 5، 4، 3کودک در پنج گروه سنی  121 مطالعه، این در بررسیمورد افراد

 قرار بررسیمورد تهران شهرداری دو منطقه هایمهدکودک بوده و در زبانو فارسی زبانه تک کودکان

اند. سطح تحصیالت والدین این کودکان بین دیپلم تا فوق لیسانس بوده است. همه کودکان از گرفته

شناس گفتار توسط آسیبچنین همه کودکان هم الت گفتاری و زبانی بررسی شده اندنظر سابقه اختال

گونه تاخیر یا مشکلی در گفتار بوده اند و اگر کودکی دارای هرقرار گرفته بالینیو زبان مورد ارزیابی 

 سال 50 تا 20 بین بزرگسال فرد 46 را پژوهش این گواه است، از مطالعه کنار گذاشته شده است. گروه

اول همه این افراد فارسی بوده و سابقه دهند. زبان می تشکیل لیسانسفوق تا دیپلم تحصیالت سطح با

 اند.گونه مشکل گفتاری یا ذهنی نداشتههیچ

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4

نقش مهمی دارد. کودکان در روند یادگیری  هانازمان مفهومی انتزاعی است که در تجربیات روزانه انس

از   هاناهمه زبدر . کنندمیزبان، استفاده از کلمات و عبارات مربوط به زمان را از سنین پایین آغاز 

ت بسیاری صورت یادگیری قیدها و صرف افعال مربوط به زمان مطالعا مورد سنفارسی در زبان جمله

در زبان روزمره، بررسی سن یادگیری  هااستعارهجدی و نگاه نو به  با توجههای اخیر گرفته است، در سال

شده است. در  مهم برای پژوهشگران در این حوزههای یکی از دغدغهزبان  در روند فراگیری هااستعاره

در زبان دانست.  هااستعارهترین انواع ترین و پربسامداز جمله مهم توانمیی زمان را هااستعارهاین میان 

و  گیریآن که موجب شناخت ما از نحوه شکلی زمان در کودک عالوه بر هااستعارهانستن روند رشد د

د راهنمایی برای تشخیص و ارزیابی اختالالت توانمیشود، ندی مفهوم زمان در زبان انسان میبسازمان

 وند طبیعیزبانی در کودکان باشد. بدیهی است تا هنگامی که معیار قابل اعتمادی برای سنجش ر

لی در این تالیا هرگونه اخباشیم، ارزیابی تاخیر، نارسایی در کودکان طبیعی نداشته  هااستعارهاکتساب 

در  هااستعارهاین  فراگیریبا مقایسه روند  توانمیدیگر سویازدقیق خواهد بود. زمینه، دشوار و غیر

های شناختی رتای میان زبان و سایر مهاالگو و رابطه ،شناختی کودک فرایند رشد زبان با دیگر قوای
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شناختی  شناسیزباندر قلمروی آوردهای مهم ها و دستدست آورد. این امر از جمله هدفانسان به

ریزی آموزشی برای در حوزه آموزش و برنامه ،هااستعارهدرک نین دانستن روند طبیعی چ. هماست

 مواد سایر یاگونه کتاب، فیلم تردید تدوین و تهیه هرعی نیز بسیار حائز اهمیت است. بیکودکان طبی

از کارایی موثری برخوردار  هاآنهای رشدی و درکی گرفتن توانایینظرودکان بدون دری برای کشآموز

 نخواهد بود. 

حوزه  هایاز اولویت دتوانمییی مانند پژوهش حاضر هاپژوهشانجام  شده،بنابر دالیل ذکر

جام تحقیقات آموزی کودک به ان. مطالعات در زمینه زبانشمار بیایدبهآموزی کودک در هر زبانی زبان

گیری درک و شناخت چنین برای سنجش و اندازهدارد. همهای آماری احتیاج گیریمیدانی و نمونه

یی طراحی و ساخته هاآزمونا نیاز است ههمکاری احتمالی آزمودنیمعد و نیز کمدلیل سن کودکان، به

قادر به تمرکز زیاد و  اجرا برای کودکان نیز باشد. کودکان معموالًحین دقیق بودن، قابلشود که در

دهی به سواالت کرد. این ا متوجه ضرورت دقت و صحت در پاسخر هاآن توانمیمدت نیستند و نطوالنی

آموزی زبانحوزه موجب شده است که مطالعات در  بودن برقراری ارتباط با کودکانسخت همراهعوامل به

ه زباندر زمین متعددیدر ایران نیز تحقیقات  .آیدشمار بهدشواری  همواره کارکودک در سراسر دنیا 

نلف زبان و اهمیت بحث زباهای مختبودن حوزهدلیل گسترده، اما بهآموزی کودک انجام شده است

تا بتوان جدول  استنیاز  تریگسترده هایدر حیطهبیشتر ی هاپژوهشزبان به آموزی کودک فارسی

ت رای اختالالتهیه کرد و مقیاسی برای ارزیابی کودکان دا را فراگیری رشد زبانی کودک فارسی زبان

کودکان است. تا جایی حوزه رشد زبانی اهمیت در های موردوزهآموزی از حاستعاره دست آورد.زبانی به

انگشتزبان کودکان فارسی آموزیدر زمینه استعاره مطالعات، نگارنده بررسی و جستجو کرده است که

زبان آموزی کودکان فارسیزمینه استعارهن تحقیقاتی را در. این نکته ضرورت انجام چنیشمار هستند

 .دهدمیبیش از پیش توضیح 
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 پژوهشکاربردهای  1-6
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یی برای ارزیابی و هاآزمونایج حاصل از این پژوهش، مبنای نتبر توانمیچنین رود. همکار میزبان به

 هاییافتهبر این،  عالوهزبان طراحی کرد. ر کودکان فارسید هااستعارهتشخیص اختالالت مربوط به درک 

حائز اهمیت است. همیار مواد آموزشی برای کودکان بسسایر ها و تدوین کتابپژوهش در حوزه تهیه و 

در زمینه درک چگونگی تعامل رشد  ی دیگرهاپژوهشدر کنار  توانش میهای این پژوهچنین از یافته

 زبانی و سایر قوای شناختی نیز بهره گرفت.
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