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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΣ *

Η θεώρηση του μεταφορικού τρόπου έκφρασης
στο πλαίσιο της Γνωστικής Γλωσσολογίας:
θεωρία και διδακτικές εφαρμογές
Abstract
In the present chapter we are concerned with metaphor, its place within Cognitive Linguistics and its applications to FL/SL pedagogy. Metaphor is not
deemed to be a figure of speech, restricted to specific genres and applied by
talented speakers. On the cognitive linguistic view, metaphor is conceptual
in nature and shapes human thought. This approach affects FL/SL teaching
as the meaning of many vocabulary items is not arbitrary, but rather motivated by conceptual metaphors. Moreover, the development of figurative
competence (metaphors and idioms included) is closely related to a learner’s
overall communicative competence. That said, we firstly discuss the major
tenets of Cognitive Linguistics. We then move on to Conceptual Metaphor
Theory and lastly we present the applications of the cognitive linguistic view
on metaphor to FL/SL teaching with a special emphasis on vocabulary.

Keywords
(Applied) Cognitive Linguistics, figurative language, metaphor, figurative
competence, vocabulary.

Γνωστική Γλωσσολογία
Έως και τις αρχές του 1970, το βασικό υπόδειγμα γραμματικής περιγραφής της γλώσσας βασιζόταν στις θεωρητικές αρχές της Γενετικής
Γραμματικής του Noam Chomsky (Evans & Green, 2006, 3). Σύμφω*
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να με τον Γενετισμό, η γλώσσα αποτελείται από ανεξάρτητα γλωσσικά υποσυστήματα, δεν μελετάται σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον, ενώ κατακτάται και δεν αποτελεί αντικείμενο εκμάθησης. Παράλληλα, οι σημασίες μιας λέξης δεν σχετίζονται η μια με την
άλλη και η μεταφορική γλώσσα κατέχει δευτερεύοντα ρόλο (Tyler,
2012, 13-14).
Ως αντίδραση στις προαναφερθείσες θέσεις της τυπικής/φορμαλιστικής (formal) θεώρησης της γλώσσας, θεωρείται η εμφάνιση τη δεκαετία του 1970 της Γνωστικής Γλωσσολογίας (Cognitive Linguistics) (Lee,
2001, 1). Βασικοί εισηγητές της γνωστικής προσέγγισης θεωρούνται οι
Leonard Talmy, George Lakoff και Ronald Langacker (Verspoor, 2008,
79). Η Γνωστική Γλωσσολογία δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη θεωρία,
αλλά αντιμετωπίζεται ως μια προσέγγιση (approach) (Evans & Green,
2006, 3), ως ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων θεωριών, οι οποίες συγκλίνουν σε τρία (3) σημεία. Πρώτον, η γλώσσα δεν συνιστά ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο γνωστικό σύστημα· δεύτερον, η γνώση της γλώσσας
συνδέεται άρρηκτα με τη γλωσσική χρήση· και τρίτον, η γλώσσα είναι
το προ όν της αλληλεπίδρασης της σωματικής λειτουργίας με την περιβάλλουσα πραγματικότητα ( σωματικότητα / embodiment) (Gibbs,
2006, 1· Littlemore & Juchem-Grundmann, 2010, 1).
Η Tyler (2012, 14, 17-19) χαρακτηρίζει τη γνωστική προσέγγιση ως
ακριβή, προσβάσιμη και πλήρη εφόσον προσφέρει μια ολιστική θέαση της γλώσσας. Έτσι, είναι ακριβής, επειδή βασίζεται στην παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο ένας ομιλητής χρησιμοποιεί τη γλώσσα, ως σύστημα σχέσεων και αλληλοεξαρτώμενων γλωσσικών κατηγοριών, σε πραγματικά επικοινωνιακά συγκείμενα. Είναι προσβάσιμη, επειδή αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως προ όν ευρύτερης αλληλεπίδρασης, αφενός με άλλες γνωστικές διαδικασίες και αφετέρου με την
περιβάλλουσα πραγματικότητα. Τέλος, είναι πλήρης, επειδή περιλαμβάνει τη μελέτη πολλών φαινομένων μέσω της έμφασης στη μορφή,
τη λειτουργία και τη σημασία.

Η μεταφορά
Η μεταφορά κατέχει βασική θέση στη Γνωστική Γλωσσολογία, ενώ θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που μελετάται ενδελεχώς (Grady, 2007, 188-189). Παραδοσιακά, η μεταφορά θεωρείτο μια
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ιδιότητα των λέξεων και όχι της σκέψης και μια αποκλίνουσα χρήση της
γλώσσας που εκφράζει μονάχα ομοιότητα (Lakoff & Johnson, 1999, 119,
122-127). Οι Lakoff & Johnson (1980 / 2003, 3-6) απέρριψαν την παραδοσιακή θεώρηση του μεταφορικού τρόπου έκφρασης και εισήγαγαν
την Εννοιολογική Θεωρία της Μεταφοράς (Conceptual Theory of Metaphor). Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταφορά είναι εννοιολογική, σχετίζεται με
την ανθρώπινη φυσιολογία (δηλαδή είναι σωματοποιημένη), δεν βασίζεται πάντα στην ομοιότητα και χρησιμοποιείται ασυνείδητα και αυτόματα στην καθημερινή γλωσσική πρακτική σε όλα τα είδη λόγου (Kövecses, 2002, viii). Ο αυτόματος χαρακτήρας του μεταφορικού τρόπου
έκφρασης επιβεβαιώνεται και από πειραματικά δεδομένα (π.χ. Gibbs &
Colston, 2012· Glucksberg Gildea & Bookin, 1982). Ωστόσο, η θέση της
Γνωστικής Γλωσσολογίας για τον αναπόφευκτο χαρακτήρα των μεταφορών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δογματική, εφόσον αναγνωρίζεται ότι ένα τμήμα των μεταφορικών εκφράσεων δεν είναι σωματοποιημένο (Gibbs, 1998, 114).
Στο πλαίσιο της γνωστικής προσέγγισης, η μεταφορά ορίζεται ως
«η κατανόηση μιας εμπειριακής περιοχής [ ] με όρους μιας πολύ διαφορετικής εμπειριακής περιοχής» (Lakoff, 1993, 206). O ορισμός αυτός αποδίδεται ως εξής: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Α) ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Β). Το σχήμα αυτό είναι γνωστό ως εννοιολογική
μεταφορά (conceptual metaphor) και καταγράφεται με μικρά κεφαλαία
γράμματα (Kövecses, 2002, 4).
Μια εννοιολογική μεταφορά αποτελείται από δύο συστατικά, το
πεδίο πηγής (source domain), το οποίο αφορά σε πιο συγκεκριμένες οντότητες, και το πεδίο στόχου (target domain), το οποίο αναφέρεται σε
πιο αφηρημένες οντότητες (Kövecses, 2002, 5). Ένα πεδίο πηγής μπορεί να συνδυαστεί με πολλά πεδία στόχου και το αντίστροφο. Στην
πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στην εμβέλεια του πεδίου πηγής
(scope of source), ενώ στη δεύτερη στο εύρος του πεδίου στόχου (range
of the target). Έτσι, το πεδίο πηγής ΦΩΤΙΑ/ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ χρησιμοποιείται για να κατανοηθούν έννοιες, όπως η αγάπη, ο θυμός, η ζωή κ.ο.κ.
Από το άλλο μέρος, η έννοια της ΑΓΑΠΗΣ ως πεδίο στόχου διαθέτει
μεγάλο αριθμό συμβατών και αποδεκτών πεδίων πηγής, όπως το ΤΑΞΙΔΙ, ο ΠΟΛΕΜΟΣ κ.ο.κ. Το κάθε πεδίο πηγής, ανάλογα με τις ιδιότητες
που διαθέτει, επιβάλλει στο πεδίο στόχου μια ορισμένη εστιακή σημασία (meaning focus), δηλαδή η τελευταία αποκτά συγκεκριμένο προσαFigura in Praesentia
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νατολισμό και προοπτική. Για παράδειγμα, η χρήση της φωτιάς ως
πεδίο πηγής πραγματοποιείται για να δοθεί έμφαση στην ένταση
μιας κατάστασης ( έννοιας) (Kövecses, 2006, 121). Οι εννοιολογικές
μεταφορές πραγματώνονται γλωσσικά με τις μεταφορικές γλωσσικές εκφράσεις (metaphorical linguistic expressions), οι οποίες καταγράφονται με πλάγιους τυπογραφικούς χαρακτήρες (Kövecses, 2002, 4).
Ανάμεσα στα πεδία πηγής και στόχου αναπτύσσονται συστηματικές αντιστοιχίες. Αυτές οι εννοιολογικές αντιστοιχίες ονομάζονται συναρτήσεις (mappings). Για παράδειγμα, στην εννοιολογική μεταφορά
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ οι εραστές αντιστοιχούν στους ταξιδιώτες, η
ερωτική σχέση στο όχημα κ. ο. κ. (Lakoff, 1993, 207). Οι συναρτήσεις
της προαναφερθείσας εννοιολογικής μεταφοράς αποτυπώνονται στον
Πίνακα 1:
Πίνακας 1: Συναρτήσεις που αναπτύσσονται
στην εννοιολογική μεταφορά
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ

(Kövecses, 2002: 7)

ΠΗΓΗ: ΤΑΞΙΔΙ

οι ταξιδιώτες
το όχημα
το ταξίδι
η διανυθείσα απόσταση
τα εμπόδια
αποφάσεις για τη διαδρομή
ο τελικός προορισμός

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΡΩΤΑΣ

οι εραστές
η ερωτική σχέση
διάφορες καταστάσεις στην ερωτική
σχέση
η συντελεσθείσα πρόοδος
οι δυσκολίες μιας σχέσης
αποφάσεις για την πορεία μιας
σχέσης
ο στόχος μιας σχέσης

Οι συναρτήσεις είναι δύο ειδών, οντολογικές (ontological), όταν αναφέρονται σε οντότητες των πεδίων πηγής και στόχου, και επιστημικές
(epistemic), όταν αναφέρονται στο γνωστικό περιεχόμενο των εν λόγω
οντοτήτων. Οντολογικές είναι οι συναρτήσεις του Πίνακα 1. Από το
άλλο μέρος, οι επιστημικές συναρτήσεις λ.χ. στην εννοιολογική μεταφορά Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ είναι οι ακόλουθες: όταν το υγρό σε έναν περιέκτη βράσει πέρα από ένα σημείο, η
πίεση ανεβαίνει σε σημείο τέτοιο που θα οδηγήσει στο σπάσιμο του περιέκτη. Οι συναρτήσεις αυτές αφορούν στο πεδίο πηγής. Στο πεδίο στόχου έχουμε τις ακόλουθες συναρτήσεις: όταν ο θυμός μεγαλώσει πέρα
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από ένα σημείο, αυξάνεται η πίεση με αποτέλεσμα ο ομιλητής να χάσει
τον έλεγχο και να εκραγεί (Παναρέτου, 2011, 115-119).
Κύριο χαρακτηριστικό των μεταφορικών συναρτήσεων είναι η μερική υφή τους. Για παράδειγμα, στην εννοιολογική μεταφορά ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (π.χ. τα επιχειρήματά σου έχουν ουσία) τονίζεται η
πτυχή του περιεχομένου, ενώ αποκρύπτεται λ.χ. η αντοχή του περιέκτη (Kövecses, 2002, 6-9). Από το άλλο μέρος, δεν μεταφέρονται όλα
τα στοιχεία του πεδίου πηγής σε ένα πεδίο στόχου. Έτσι, στην εννοιολογική μεταφορά ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΡΙΑ (π.χ. τα επιχειρήματά σου είναι αβάσιμα), μολονότι τα κτήρια διαθέτουν παράθυρα, εντούτοις μια
μεταφορική γλωσσική έκφραση, όπως η ακόλουθη το επιχείρημά σου έχει παράθυρα δεν είναι αποδεκτή (Kövecses, 2002, 79-84).
Ο Lakoff (1990), επιχειρώντας να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία πρότεινε την πόθεση της Σταθερότητας (the Invariance Hypothesis), με βάση την οποία «οι μεταφορικές συναρτήσεις διατηρούν τη
γνωστική τοπολογία [ ] του πεδίου πηγής» (ό.π. 54). Ως εκ τούτου, η
υπόθεση της διατήρησης καθορίζει τι θα μεταφερθεί και τι όχι (Κövecses, 2002, 102-104).
Η βασική διάκριση των εννοιολογικών μεταφορών είναι σε προσανατολιστικές (orientational metaphors), σε οντολογικές (ontological
metaphors) και σε δομικές μεταφορές αντίστοιχα (structural metaphors). Οι προσανατολιστικές μεταφορές δομούν τις διάφορες έννοιες γραμμικά (π.χ. μέσα-έξω, επάνω-κάτω κ.ο.κ.). Τέτοιες μεταφορές με
αντίστοιχα παραδείγματα είναι οι ακόλουθες: Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ
(η διάθεσή μου ανέβηκε) - Η ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ (π.χ. η διάθεσή μου έπεσε).
Οι οντολογικές μεταφορές επιτρέπουν την προβολή των χαρακτηριστικών μιας οντότητας ή ουσίας σε μια έννοια, η οποία δεν τα διαθέτει. Π.χ. ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ (π.χ. άδειασε το μυαλό σου από κακές
ιδέες). Οι δομικές μεταφορές δίνουν έμφαση στη δόμηση μιας δραστηριότητας ή εμπειρίας σε σχέση με ένα άλλο είδος δραστηριότητας ή
εμπειρίας. Π.χ. Η ΟΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ (π.χ. δεν βλέπω τι εννοείς) (Lakoff
& Johnson, 1980/2003, 14-21, 25-32, 61-68).
Oι εννοιολογικές μεταφορές παράγουν πολιτισμικά μοντέλα (cultural models). Τα μοντέλα αυτά αποκτώνται μέσω της συσσωρευθείσας εμπειρίας και του πολιτισμικού υποβάθρου μιας γλωσσικής κοινότητας. Έτσι, η αξιοποίηση της μεταφοράς για τη γλωσσική πραγμάτωση συγκεκριμένων αφηρημένων εννοιών, όπως ο χρόνος, εξαρFigura in Praesentia
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τάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτισμική πρόσληψη αυτών των
εννοιών και από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η πρόσληψη του χρόνου ως
μιας οντότητας που κινείται, στηρίζεται στο πολιτισμικό μοντέλο που
είναι κυρίαρχο σε πολλές δυτικές κοινωνίες και αντανακλά την εννοιολογική μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(Gibbs, 1999, 153 Lakoff & Turner, 1989, 66).
Τέλος, ο Kövecses (2005, 163-177 & 2006, 157-172) αναφέρει ότι κάποιες εννοιολογικές μεταφορές εμφανίζουν δυνητική καθολικότητα. Η
άποψη αυτή βασίζεται στην υπόθεση της όμοιας ανθρώπινης φυσιολογίας (π.χ. οι άνθρωποι ανά τον κόσμο όταν θυμώνουν, κοκκινίζουν
στο πρόσωπο). Τέτοιες μεταφορές είναι όσες αφορούν στα συναισθήματα (emotions), τον χρόνο (time), τη μεταφορά δομής γεγονότων
(event structure metaphor) και τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου,
δηλαδή τον εαυτό του (self). Από το άλλο μέρος, η πολιτισμική εξειδίκευση των μεταφορικών εκφράσεων μπορεί να είναι διαγλωσσική ή
ενδογλωσσική και είναι εμφανής σε όλα τα στοιχεία μιας μεταφοράς,
όπως τα πεδία πηγής και στόχου και τις συναρτήσεις.

Διδακτικές εφαρμογές
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η σχηματική γλώσσα (figurative language) συνιστά μια από τις πιο δύσκολες περιοχές γλωσσικής εκμάθησης
για τους διδασκόμενους μια δεύτερη/ξένη γλώσσα (εφεξής Γ2/ ΞΓ)
(Bromberek-Dyzman & Ewert, 2010, 319). Ακόμα και οι διδασκόμενοι με
υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την κατανόηση, την επεξεργασία και την παραγωγή δομών της σχηματικής
γλώσσας και των στερεότυπων εκφράσεων (Ellis, Simpson-Vlach & Maynard, 2008, 378). Σύμφωνα με τους Littlemore & Low, (2006a, 6) αυτές οι
δυσκολίες σχετίζονται με την άγνοια αφενός των συμβάσεων που διέπουν τη σχηματική γλώσσα και αφετέρου των πολιτισμικών συνδηλώσεων που αυτή έχει και με την περιορισμένη πρόσβαση σε προκατασκευασμένες δομές, οι οποίες δυνητικά θα συνέβαλλαν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των δυσχερειών.
Η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής δομών της σχηματικής
γλώσσας αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως σχηματική ικανότητα
(figurative competence) (Levorato, 1993, 104). Οι Bromberek-Dyzman
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& Ewert (2010, 320) σημειώνουν ότι οι μεταφορές και οι ιδιωτισμοί
είναι δύο πτυχές της σχηματικής ικανότητας, οι οποίες έχουν μελετηθεί εκτενώς. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
η μεταφορική ικανότητα (metaphorical competence) ( η ικανότητα κατανόησης και χρήσης της μεταφοράς, Hashemian & Nezhad, 2007, 42)
και η ιδιωτισμική ικανότητα (idiomatic competence) ( η ικανότητα ακριβούς και κατάλληλης χρήσης ιδιωτισμών σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοπολιτισμικών συγκειμένων, Liontas, 2015, 623) αποτελούν πτυχές της ευρύτερης σχηματικής ικανότητας. Με δεδομένο ότι, αφενός,
η σχηματική ικανότητα συνδέεται με υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα σε μια Γ2/ΞΓ (Cie licka, 2015, 209) και, αφετέρου, οι μεταφορικές
σημασίες λέξεων και οι ιδιωτισμοί προκαλούν δυσκολίες στους διδασκομένους (Bromberek-Dyzman & Ewert, 2010, 319) προκύπτει η ανάγκη για εύρεση προσεγγίσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιτυχή ανάπτυξη της σχηματικής ικανότητας σε μια Γ2/ΞΓ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, έχει αποδειχτεί ότι το
θεωρητικό πλαίσιο της Γνωστικής Γλωσσολογίας έχει σημαντική εφαρμοσιμότητα στη διδασκαλία του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ με έμφαση στις μεταφορές και τους ιδιωτισμούς (π.χ. Beréndi, Csábi & Kövecses, 2008 Γαλαντόμος, 2008 Kövecses & Szabό, 1996 Littlemore,
2009· Robinson & Ellis, 2008· Tyler, 2012). Ο Boers (2013, 214-216), ομαδοποιώντας έρευνες που εφάρμοσαν τις γνωστικές παραμέτρους
στη διδασκαλία μεταφορών και ιδιωτισμών, διαπίστωσε ότι οι διδασκόμενοι που είχαν διδαχτεί με βάση τις τεχνικές της Γνωστικής
Γλωσσολογίας εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις στην εκμάθηση του λεξιλογίου-στόχου. Τα ευρήματα για τη θετική συμβολή της Γνωστικής
Γλωσσολογίας στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως Γ2/ΞΓ είναι συνεχώς
αυξανόμενα με αποτέλεσμα ο Bielak (2011, 241-242) να κάνει λόγο
για την εμφάνιση ενός νέου υποκλάδου, της Εφαρμοσμένης Γνωστικής
Γλωσσολογίας (Applied Cognitive Linguistics).
Ο Bielak (2011, 245-249) παρατηρεί ότι οι μέθοδοι της Γνωστικής
Γλωσσολογίας μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων/προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη
διδασκαλία του λεξιλογίου και της γραμματικής μιας Γ2/ΞΓ. Αυτά είναι: πρώτον, ο τρόπος διδασκαλίας των λέξεων· δεύτερον, ο τρόπος
διδασκαλίας της γραμματικής· τρίτον, η έλλειψη γλωσσικών επιλογών εκ μέρους των διδασκομένων και τέταρτον, η παρουσίαση του
Figura in Praesentia

36

Η θεώρηση του μεταφορικού τρόπου έκφρασης στο πλαίσιο της Γνωστικής Γλωσσολογίας

προς διδασκαλία γλωσσικού υλικού ως στερούμενου βαθύτερων σχέσεων.
Πιο αναλυτικά, είθισται η διδασκαλία του λεξιλογίου μιας Γ2/ΞΓ
είτε να βασίζεται σε κανόνες και εξαιρέσεις (Richards & Rodgers,
2014, 6-7) είτε στη διδασκαλία υπό τη μορφή προκατασκευασμένων
ομάδων/ενοτήτων (Lewis, 2008). Η Littlemore (2009, 62, 69) παρατηρεί ότι αυτές οι δύο μεθοδολογίες υποκρύπτουν τη συστηματικότητα και την ευελιξία που χαρακτηρίζει το λεξιλόγιο και προκρίνει την
ταξινόμησή του σε ακτινωτές κατηγορίες (radial categories). Οι ακτινωτές κατηγορίες προ ποθέτουν την ύπαρξη ενός βασικού/κεντρικού
παραδείγματος και την ύπαρξη πολλών (περιφερειακών) μη κεντρικών επεκτάσεων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως ποικιλίες του κεντρικού
παραδείγματος. Λ.χ., το βασικό παράδειγμα μητέρα εμφανίζει ως ποικίλες υποκατηγορίες την ανάδοχη μητέρα, τη βιολογική μητέρα κ.ο.κ.
(Lakoff, 1987, 91). Ανάμεσα στα νοητικά μοντέλα που χαρακτηρίζουν
και διαμορφώνουν τη δομή μιας ακτινωτής κατηγορίας είναι και η
μεταφορά (Lakoff, 1987, 114). Η Littlemore (2009, 42, 69) θεωρεί ότι η
παρουσίαση του λεξιλογίου, των μορφημάτων, των γραμματικών κανόνων και των φωνολογικών μονάδων σε ευέλικτες ακτινωτές κατηγορίες είναι πιο επαρκής και ακριβής σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους.
Το επόμενο θέμα/πρόβλημα που προκύπτει κατά τη διδακτική
προσέγγιση ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας είναι η διδασκαλία
της γραμματικής. Παραδοσιακά, η γραμματική καταλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδακτική πράξη (Richards, 2015, 60). Ο Bielak
(2011, 247) σημειώνει ότι το θεωρητικό πλαίσιο της Γνωστικής Γλωσσολογίας και ειδικότερα της Γνωστικής Γραμματικής (Cognitive
Grammar) ενθαρρύνει την έμμεση διδασκαλία του γραμματικού μηχανισμού της γλώσσας-στόχου με τρόπο που δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση κανόνων και δεν αντιμετωπίζει τη γραμματική ως αυτόνομο σύστημα στερούμενο οποιασδήποτε σχέσης με τη σημασία και
τη χρήση μιας γραμματικής μονάδας στα ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα.
Η έμφαση στη γλωσσική χρήση παρέχει αναπόφευκτα στον διδασκόμενο και πολλαπλές θεωρήσεις των διαφόρων επικοινωνιακών περιστάσεων (Bielak, 2011, 248). Αυτή η ευελιξία και ύπαρξη πολλών επιλογών για την προσέγγιση του ίδιου γλωσσικού φαινομένου οφείFigura in Praesentia
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λονται στις έννοιες της θεώρησης (construal), η οποία δίνει στον διδασκόμενο τη δυνατότητα να προσεγγίσει (αντιληφθεί/κατανοήσει και
να επεξεργαστεί) την ίδια σημασία/κατάσταση με εναλλακτικούς
τρόπους (Langacker, 2008, 43) και της κατηγοριοποίησης (categorization) (Evans & Green, 2006, 248-285). Ειδικότερα, κάθε φορά που ένας
διδασκόμενος επιλέγει μια ορισμένη γραμματική δομή ή λέξη, στην
ουσία έχει επιλέξει μια ορισμένη πτυχή της οντότητας/κατάστασης
που έχει συλλάβει νοητικά (Παναρέτου, 2011, 92). Παράλληλα, η παρουσίαση των γλωσσικών δομών σε ευρύτερες κατηγορίες αναμένεται
να βοηθήσει τους διδασκόμενους να κατανοήσουν τη συστηματικότητα της γλώσσας (Tyler, 2012, 23). Έχει αποδειχτεί ότι η ομαδοποίηση
των μεταφορικών γλωσσικών εκφράσεων σε εννοιολογικές μεταφορές
συμβάλλει στην αποτελεσματική κατάκτηση του λεξιλογίου της γλώσσας-στόχου (π.χ. Kalyuga & Kalyuga, 2008, 255).
Τέλος, η Γνωστική Γλωσσολογία μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα
παρουσίασης της διδακτέας ύλης ως αυθαίρετης, πλήρους εξαιρέσεων
και στερούμενης βαθύτερων σχέσεων (Bielak, 2011, 248). Οι γνωστικοί
ερευνητές απαντούν στον φαινομενικά αυθαίρετο χαρακτήρα του λεξιλογίου και κατ’ επέκταση της γλώσσας, υιοθετώντας την έννοια της
κινητροδότησης (motivation). Η κινητροδότηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της νόησης, επειδή είναι πιο εύκολο για έναν ομιλητή να
εξοικειωθεί, να μάθει, να θυμηθεί και να χρησιμοποιήσει γλωσσικές
δομές οι οποίες είναι κινητροδοτούμενες, παρά αυθαίρετες (Lakoff,
1987, 346). Οι κινητροδοτούμενες γλωσσικές δομές είναι συμβατές με
τις σωματοποιημένες εμπειρίες του ανθρώπου (Kövecses, 2002, 201).
Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι προαναφερθείσες πτυχές έχουν εξειδικευτεί σε ποικίλες διδακτικές προτάσεις. Καταρχήν, είναι σημαντικό
να αναπτυχθεί η μεταφορική επίγνωση (metaphor awareness) των διδασκομένων μιας Γ2/ΞΓ. Η μεταφορική επίγνωση περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πτυχές. Πρώτον, αναγνώριση της ευρείας παρουσίας της
μεταφοράς στη γλώσσα. Δεύτερον, αναγνώριση των μεταφορικών θεμάτων ( εννοιολογικών μεταφορών) που λανθάνουν πολλών σχηματικών εκφράσεων. Τρίτον, αναγνώριση του μη αυθαίρετου χαρακτήρα πολλών σχηματικών εκφράσεων. Τέταρτον, αναγνώριση των ενδεχόμενων πολιτιστικών διαφορών που δυνητικά προκαλούν δυσκολίες
στην ορθή αποκωδικοποίηση του νοήματος της σχηματικής γλώσσας
και, τέλος, αναγνώριση των διαγλωσσικών διαφορών των μεταφοριFigura in Praesentia
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κών θεμάτων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην ερμηνεία των μεταφορικών εκφράσεων (Boers, 2004, 211, 213).
Οι Littlemore & Low (2006a, 25) προτείνουν τα ακόλουθα βήματα
προκειμένου ένας διδασκόμενος να κατανοήσει τη σημασία και τη
χρήση μιας άγνωστης μεταφορικής έκφρασης. Πρώτον, αναγνώριση
των βασικών σημασιών των λέξεων. Δεύτερον, διατύπωση ερωτημάτων σχετικά με το σχήμα, τα συστατικά, τη δομή και τη λειτουργία
των εμπλεκόμενων οντοτήτων σε μια εννοιολογική μεταφορά. Τρίτον, χρήση των συμφραζομένων ώστε να διαπιστωθεί αν οι προτεινόμενες ερμηνείες είναι ορθές. Τέταρτον, αν διαπιστωθεί ότι το τρίτο
βήμα δεν ήταν παραγωγικό, τότε θα πρέπει να διατυπωθούν πιο λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις και τις έννοιες που εμπλέκονται στις μεταφορές μιας Γ2 /ΞΓ. Τέλος, εκ νέου αξιοποίηση των
συμφραζομένων για έλεγχο των όσων έχουν προκύψει. Ενισχυτικά
στα προτεινόμενα βήματα των Littlemore & Low (2006a), και ειδικά
κατά το 2ο βήμα, θα μπορούσε να λειτουργήσει η χρήση και αξιοποίηση μεταφορικών σεναρίων (metaphor scenarios) στα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι αντιστοιχίες ανάμεσα στα πεδία πηγής και
στόχου. Για παράδειγμα, η έξοδος του Η.Β. από την Ε.Ε. μπορεί να
ερμηνευθεί με το μεταφορικό σενάριο ΕΡ ΤΑΣ-ΓΑΜΟΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ώστε να κατανοηθούν οι μεταφορικές και γενικότερα οι σχηματικές
χρήσεις λέξεων σχετικά με την αποχώρηση και το διαζύγιο (Mussolf,
2006, 23-24).
Σε περίπτωση που η εφαρμογή των προαναφερθέντων βημάτων
και σεναρίων δεν είναι επιτυχής, ίσως είναι απαραίτητο οι διδασκόμενοι, με την αρωγή των διδασκόντων, να καταφύγουν σε πιο απαιτητικές στρατηγικές (ψυχολογικής υφής) κατανόησης της μεταφοράς.
Αυτές είναι η συνειρμική ευχέρεια (associative fluency), ο αναλογικός
συλλογισμός (analogical reasoning) και η/ο δημιουργία σχηματισμός εικόνων (image formation) (Littlemore & Low, 2006a, 55-59).
Η συνειρμική ευχέρεια αναφέρεται στη δημιουργία (εκ μέρους ενός ομιλητή) πολλών συνδέσεων/συσχετίσεων/συνειρμών τη στιγμή
που του παρουσιάζεται ένα ερέθισμα (Miller, 1987, 259-260). Οι Littlemore & Low (2006a, 55) θεωρούν ότι η ικανότητα αναγνώρισης πολλών χαρακτηριστικών του πεδίου πηγής ενδέχεται να βοηθήσει τις
παραγωγικές δεξιότητες ενός διδασκομένου.
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Ο αναλογικός συλλογισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία οι
ομοιότητες μερικής υφής ανάμεσα σε δύο έννοιες παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης των χαρακτηριστικών της μιας έννοιας για την κατανόηση της άλλης (Holyoak & Thagard, 1995, 2). Παρόμοια, οι Littlemore & Low (2006a, 56) θεωρούν ότι η δημιουργία όσο το δυνατόν
περισσότερων αναλογιών ανάμεσα στα πεδία πηγής και στόχου εκ
μέρους των διδασκομένων θα τους βοηθήσει να ερμηνεύσουν ορθά
τις μεταφορικές εκφράσεις.
Τέλος, ο σχηματισμός εικόνων έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την παραγωγή και κατανόηση μεταφορικών εκφράσεων (Littlemore, 2008,
203). Ενδεικτικά, οι Gibbs & O’ Brien (1990) και Szczepaniak & Lew
(2011) διαπίστωσαν ότι η κατανόηση των ιδιωτισμών που βασίζονται
σε εννοιολογικές μεταφορές διευκολύνεται από τις νοητικές εικόνες
που σχηματίζουν οι ομιλητές γι’ αυτούς (ενν. τους ιδιωτισμούς). Πιο
πρόσφατα, ο Sato (2016), βασιζόμενος στα πορίσματα της Γνωστικής
Γλωσσολογίας, δημιούργησε ένα online δίγλωσσο λεξικό το οποίο βασιζόταν σε εικόνες, και διαπίστωσε τα θετικά αποτελέσματα που είχε
στη ρητή γνώση η παρουσίαση των λημμάτων με εικόνες.
Το θεωρητικό πλαίσιο της Γνωστικής Γλωσσολογίας έχει εφαρμογή
και στην παραγωγή διδακτικού υλικού. Στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τον σχεδιασμό ενός εννοιολογικού προγράμματος σπουδών (conceptual syllabus) (Danesi, 1994 & 1995) και μιας παιδαγωγικής
γραμματικής (pedagogical grammar) (Taylor, 2008).
Ειδικότερα, ο Danesi (1994, 459-460 και 1995, 13) προτείνει τον
σχεδιασμό ενός εννοιολογικού προγράμματος σπουδών στο οποίο οι
έννοιες θα συνοδεύονται από τις κατάλληλες γραμματικές και επικοινωνιακές πληροφορίες. Σε ένα εννοιολογικό πρόγραμμα σπουδών,
θα μπορούσαν να ενταχθούν δραστηριότητες όπως η προετοιμασία
διαλογικού υλικού που θα αναδεικνύει την αυθεντική χρήση του εννοιολογικού συστήματος της γλώσσας-στόχου, η έκθεση των διδασκομένων σε αυθεντικές πολιτισμικές εμπειρίες, σχεδιασμός δραστηριοτήτων στις οποίες οι διδασκόμενοι θα καλούνται να αναγνωρίσουν
και να ερμηνεύσουν τα πεδία πηγής και στόχου και, τέλος, μια προκαταρκτική ερμηνεία των πεδίων εκ μέρους των διδασκομένων πριν
απ’ την εφαρμογή στρατηγικών και τεχνικών όπως οι προαναφερθείσες (Danesi, 2008, 249). Εναλλακτικά, ένα εννοιολογικό πρόγραμμα
σπουδών θα μπορούσε να είναι δομημένο επί τη βάσει δύο (2) διακριFigura in Praesentia
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τών τμημάτων, το τμήμα που θα περιλαμβάνει τις καθολικές (universal) και το τμήμα με πολιτισμικά εξειδικευμένες (culture-specific) εννοιολογικές μεταφορές, έτσι ώστε να καταδειχθούν οι ομοιότητες και
οι διαφορές των ποικίλων γλωσσών του κόσμου (Andreou & Galantomos, 2008).
Σε παρόμοιο πνεύμα, ο Taylor (2008) θεωρεί ότι η Γνωστική Γλωσσολογία, και ειδικότερα η Γνωστική Γραμματική (Cognitive Grammar), μπορεί να συμβάλει στον σχεδιασμό μιας παιδαγωγικής γραμματικής της γλώσσας-στόχου, στην οποία η παρουσίαση των διαφόρων φαινομένων θα αποκαλύπτει τις λανθάνουσες σχέσεις μεταξύ
των υποσυστημάτων και θα έχει τη μορφή ενός πλέγματος γλωσσικών
επιλογών ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Μια τέτοια δομή είναι εφικτή, καθώς βασικά χαρακτηριστικά της Γνωστικής Γραμματικής είναι
ο συμβολικός χαρακτήρας της γραμματικής και η έμφαση στη γλωσσική χρήση. Ο συμβολικός χαρακτήρας των γραμματικών δομών επιτρέπει την κατάργηση της διάκρισης σε λεξιλόγιο, μορφολογία και
σύνταξη και παρέχει τη δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένη μελέτη
γλωσσικών φαινομένων, όπως οι ιδιωτισμοί και γενικότερα οι στερεότυπες εκφράσεις. Από το άλλο μέρος, η έμφαση στη γλωσσική χρήση
συνδέει τη Γνωστική Γραμματική με πιο επικοινωνιακές/αυθεντικές
προσεγγίσεις στη διδασκαλία μιας Γ2/ΞΓ και δίνει πρόσβαση στον διδασκόμενο στα ποικίλα περιβάλλοντα χρήσης μιας γραμματικής μονάδας (Παναρέτου, 2011, 135-139).
Τέλος, για να είναι υλοποιήσιμες οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της
μεταφορικής ικανότητας (Danesi, 1993) και να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης επικοινωνιακής ικανότητας ενός διδασκομένου (Littlemore & Low, 2006b). Σε αυτό το πλαίσιο, οι Littlemore,
Krennmayr, Turner & Turner (2014, 142) προτείνουν η εξοικείωση
των διδασκομένων με τη μεταφορά να ξεκινά από το επίπεδο Α2. Αναφορικά με το κατάλληλο επίπεδο γλωσσομάθειας για την εξοικείωση των διδασκομένων με τις τεχνικές της Γνωστικής Γλωσσολογίας, ο
Boers (2004, 221-222) θεωρεί ότι πιο ενδεδειγμένο είναι το μεσαίο επίπεδο γλωσσομάθειας, αν και υφίστανται ερευνητικά δεδομένα (π.χ.
Piquer Píriz, 2008), τα οποία κατέδειξαν τη θετική συμβολή της
γνωστικής τεχνικής και σε παιδιά ηλικίας έως έντεκα (11) ετών, τα οποία βρίσκονταν σε αρχικά επίπεδα γλωσσομάθειας.
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Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι η μεταφορά, σύμφωνα με τη γνωστική θεώρηση αναβαθμίζεται ριζικά. Έτσι, από τον περιθωριακό ρόλο
που της αποδιδόταν στο πλαίσιο πιο παραδοσιακών προσεγγίσεων,
θεωρείται ως το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης νόησης.
Στον τομέα της διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ, η αναβαθμισμένη μεταφορά
συνδέεται με υψηλά επίπεδα επικοινωνιακής επάρκειας. Το γεγονός
αυτό φέρνει στην επιφάνεια έννοιες όπως η σχηματική ικανότητα και το
εννοιολογικό πρόγραμμα σπουδών και πτυχές/τεχνικές που δυνητικά
μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική και παραγωγική διδασκαλία των πιο απαιτητικών δομών της γλώσσας-στόχου, όπως είναι οι
μεταφορικές σημασίες λέξεων και οι ιδιωτισμοί.
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