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یونانی شهیمتافور )استعاره( از ر metapherein (cross 

over)  شامل دو جزmeta (over, across)  وpherein 

(to carry) است که  انیاز ب یاوهیانتقال دادن، ش یبه معنا
به  ،یو انتزاع یحوزه مفهوم کیاز  یریتعب ایدر آن کلمه 

 به شود؛یم هیبه ذهن تشب کیآشنا و نزد یریتعب ایکلمه 
 ی. مثال وقتشودیفهم م« ب»به مثابه « الف» گر،ید انیب

در این بازار اگر سودیست با درویش » دیگویحافظ م
است  یهی، از استعاره بهره گرفته است. بد«خرسند است
هستند،  یکی قاینبوده که بازار و جهان دق نیکه منظور ا

 ،آشنا هستند یمیبلکه او با اشاره به بازار و سود که مفاه
از جهان و ساز وکار آن ارائه دهد.  یدیفهم جد کوشدیم

 هایافتیدر ختنیآماسـتعاره بـا درهم» ترقیبه عبارت دق
کـه حاصـل تبـادل  سـازدیم ییبه معناما از مشبه و مشبه  

شباهت آن دو  ،یاللفظ تحت ریبا تفس توانیآنها است و نم
 «.کـرد ـانیعنـصر را ب

آن با  اسیرا، با ق یانتزاع یمفهوم شودیسبب م استعاره
 نی. بنابرامیروزمره بهتر درک کن یآشنا در زندگ یمفهوم

 ست،ین یادب یصنعت ایدر گفتار و نوشتار  یاستعاره تنها سبک
است . فهم از  دنیشیاند یبرا یبلکه طبق نظر افالطون راه

 analogical) یاسیتفکر ق یاستعاره حاصل نوع قیطر

thinking موثر  یروش رندگانیادگی( است و پرورش آن در
 و معنادار است.   یدر آموزش مفهوم

ها در علوم مفهوم آموزش از رهگذر استعاره قیعم درک
که  ییهااستعاره نیشده است. از مشهورتر نهینهاد یتیترب

 طیمح»به  توانیاند مکار گرفته شدهدر آموزش به
                                                 

کده پزشکی، دانشگاه علوم ، دانشگروه زنان(، استاد) ییغمای نویدکتر م نویسنده مسؤول: *

 yaghmaeim@yahoo.com، تهران، ایران. بهشتی شهیدپزشکی 

و  ،«یبه مثابه باغبان اددادنی»، «به مثابه کارخانه یریادگی
به  نجایاشاره کرد. در ا« دادن به مثابه مسافرت ادی»

به مثابه کارخانه  یریادگیمختصر به استعاره  صورت
 . شودیاشاره م

، در «ثابه کارخانهبه م یریادگی طیمح»استعاره  هیاول شکل
زمان با هم یالدیقرن نوزده م لیاواخر قرن هجده و اوا

 یغرب یاروپا یکشورها یو برخ کایدر آمر یانقالب صنعت
با  یابه مثابه کارخانه یریادگی طیمح جانیمطرح شد. در ا

و افزون بر کارخانه  شودیم انبوه در نظر گرفته دیخط تول
 نیو شاغل یطیو عوامل مح آالتنیماش ثیاز ح دیکه با

دهندگان( و آموزش ،یآموزش طیمح ،ی)ابزار آموزش
 هیاستاندارد باشد، ماده خام اول یمشخصات یدارا
 طیورود به کارخانه حائز شرا یبرا دی( هم بارندگانیادگی)

انتخاب  یارهای)مع یاشده نییتع شیخاص و از پ
 ندیفرا یط هی. در کارخانه مواد خام اولباشند( رندهیادگی

( ینیع یامدهایبر پ یمبتن کولومی)آموزش با کور یمشخص
بازار  یازهایکه منطبق بر ن ییبه محصول نها لیتبد
شده است  یامعه( طراحج یازهایمنطبق بر ن یاددهی)
آن جهت داشتن  تیفیو قبل از ورود به بازارک شوندیم

 یشده مورد بررس نییتع شیپ زا یحداقل یاستانداردها
و تنها پس از کسب  ردیگی( قرار مرندهیادگی یابی)ارز
اجازه عرضه در بازار  هایابیارز نیدر ا تیموفق
. الزم به ذکر است که در کنندیم دای( را پیلیالتحص)فارغ
 .افتیاستعاره ارتقا  نیا یبعد یهاسال
به  یریادگی طیاستعاره مح شودیکه مشاهده م جورهمان

 9/11/1400، تاريخ پذيرش: 2/11/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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بلکه به ما در درک  ،ستین یادب یاهیمثابه کارخانه تنها آرا
 کند،یدن به آن کمک میشیمنظر و اند نیمفهوم آموزش از ا

 یپردازو هم در مفهوم یریادگیرو، استعاره هم در  نیاز ا
 است. یابزار مناسب یآموزش یهادر پژوهش
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