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سازي فرهنگي ازدواج و فرزندآوري در ميان  بررسي مفهوم

  شناختي ـ شناسي زباني كرد جامعهبا روي: زنان شهر تهران
  *3اردبيلي ليال، 2فياض ابراهيم، 1اميليا نرسسيانس

  چكيده
زبـاني   ةاند كه اسـتعاره صـرفاً يـك پديـد     استعارة مفهومي نشان داده ةشناختي دربار علوم ةتحقيقات اخير در حوز

د و ابـزاري اسـت كـه    كنـ  ند مـي م تجربي است كه جهان ذهني ما را ساخت ـ فرايندي مفهومي نيست، بلكه اساساً
هـاي   سازي آن است با بررسي مفهوم پژوهش حاضر بر. استساختارهاي شناختي تفكر انسان  أمنشة كنند منعكس

شوند، نشان دهد كه چگونه بررسي  وفور ديده مي كه در كاربردهاي زبان فارسي روزمره به استعاري ازدواج و فرزند،
هاي جمعي  تواند ما را در درك بهتر بازنمايي مي شناختي ـ شناسي اجتماعي اندر چارچوب زب هاي مفهومي استعاره

براي رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد . و شناخت فرهنگي ازدواج و فرزندآوري ياري رساند
سالِ سـاكن شـهر    70 تا 50هل داراي فرزند، بين سنين أيافته از زنان مت ساخت هاي نيمه  نگاري و فن مصاحبه قوم

هـاي   اسـتعاره  ةآورده و در ادامه با تكيه بر نظري دست سازي ازدواج و فرزند را به مفهومهاي رايج در  تهران، استعاره
آمـده در بررسـي    دست هاي به دهند كه استعاره نتايج نشان مي. را مورد تحليل كيفي قرار داده استها  آن مفهومي،

كنند به درك عميقي از فهم  گي مفهوم ازدواج و فرزند معنادارند و به ما كمك ميبازنمايي جمعي و شناخت فرهن
  .فرهنگي اين مفاهيم در جامعه دست يابيم
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  قدمهم
ارتبـاط اسـت؛ يعنـي     ةرسد، مسـئل  ذهن مي اولين موضوعي كه در رابطه با زبان و كاركرد آن به

شناسي، زبان  از ديرباز، در علم زبان. زبان ةانتقال اطالعات و تسهيل امر تعامل با استفاده از رسان
 5و كاربردشناسـي  4، نحـو 3، معناشناسـي 2، تكواژشناسـي 1شناسـي  هايي همچون واج را داراي اليه

امـا پـس از آنكـه    . انـد  پرداختـه  ها مي اين اليه ةعو محققان براي بررسي زبان، به مطال اند دانسته
و انديشمندان ايـن رشـته بـا دسـتاوردهاي علـومي       شناسي راه پيدا كرد شناختي به زبان انقالب

تـري   هاي بيشتر و عميـق  شناختي آشنا شدند، به وجود اليه شناسي شناسي و عصب همچون روان
، 7هـا  ، طرحـواره 6هـا  ني، ماننـد اسـتعاره  زبـا ـ  هـاي شـناختي   كـه همـان اليـه    در زبان پي بردند

دريافتند كـه  ها  آن .هستندو غيره  10هاي فرهنگي و مدل 9هاي زباني سازي ، مفهوم8ها نمونه پيش
هـاي ذهـن از جهـان اطـراف و      سـازي  تـوان بـه چگـونگي مفهـوم      مـي  هـا  اليـه   با تمركز بر ايـن 

تالش كردند دريابنـد چـه    زمينه و در اين ها دست يافت سازي اين مفهوم 11هاي جمعي بازنمايي
  .هاي مختلف وجود دارد در فرهنگها  آن هاي سازي هايي ميان افراد و مفهوم تفاوت

هـا در   ها بود كه اين انديشمندان شناختي بـه نقـش حيـاتي اسـتعاره     در خالل همين تالش
اطـراف پـي   در معنا دادن و ساختمند كردن دنياي ها  ة آنكنند فرايندهاي انديشه و نقش تعيين

شناسـي،   شناسـي، فلسـفه و روان   شناسي، انسـان  امروزه ديگر، در علوم مختلف، مانند زبان. بردند
ـ  زباني نيسـت، بلكـه فراينـدي مفهـومي     ةاين باور ترويج يافته است كه استعاره صرفاً يك پديد

وند و شـ  ما محدود و برانگيخته مـي  12يافتة جسميت ةساختارهاي تجرب ةواسط هتجربي است كه ب
يافتگي، كه ضامن  همين ويژگي جسميت ،از سوي ديگر. كنند خود تفكر ما را محدود مية به نوب

هـا   ند، باعث شده است انديشـمندان در ايـن حـوزه   ا هاي محيطي ها با تجربه ربط معنايي استعاره
 ةسير ارائند، آنچه ما را در ما اجتماعيـ  هاي مهم فرهنگي ها داراي داللت مدعي شوند كه استعاره

  .كند هاي زباني كمك مي فرهنگي از استعاره ةمدلي از چگونگي تكوين استعار
اسـاس آن اسـتعاره حاصـل نگاشـت      كه بـر  ،شناسان شناختي به استعاره با اخذ ديدگاه زبان

ـ  شناسي اجتمـاعي  آن است تا در چارچوب زبان ، اين مقاله براست 14و مقصد 13مبدأميان قلمرو 
                                                        

1. phonology 
2. morphology 
3. semantics 
4. syntax 
5. pragmatics  
6. metaphor 
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9. language conceptualization 
10. cultural model 
11. collective representation 
12. embodied experience 
13. source domain 
14. target domain 
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هاي ازدواج و فرزند در زبان فارسي روزمره نشان دهد كه چگونه اين  ي استعارهبا بررس 1شناختي
اي از  هـاي تـازه   كنند و سـاحت  ها باورهاي فرهنگي افراد به اين دو پديده را منعكس مي استعاره

بـا   ،همچنين. ندكن ها را آشكار مي ها و شناخت فرهنگي مربوط به آن پديده بازنمايي جمعي اين 
ها پاسخ دهيم كه در چارچوب نظـري   تاوردهاي اين پژوهش برآنيم تا به اين پرسشتوجه به دس

بـا توجـه بـه     ،ندا كه دو مفهوم انتزاعي ،سازي ازدواج و فرزندآوري چگونه مفهوم مفهومية استعار
گيرد؟ معنادهي به مفاهيم انتزاعي از طريق ايجاد ارتبـاط   هاي ملموس شكل مي مفاهيم و مقوله

هـا دارد؟ و   گيـري معنـاي فرهنگـي پديـده     هايي بر شكل مفاهيم ملموس چه داللت ها و بين آن
 كم بخشي از شـناخت و تفكـر فرهنگـيِ    دست ةكنند هاي نظري منعكس سازي چگونه اين مفهوم

  ؟ازدواج و فرزند هستند ةزبان ايراني دربار زنان فارس
 .هيم پرداختبا اين مقدمه، در ادامه به بررسي چارچوب نظري اين پژوهش خوا

 چارچوب نظري
بودنـد، يعنـي    »دانـش فرهنگـي  «  دنبـال فهـم   شناس، كه از ديرباز به شناسان زبان آشنايي انسان

افراد به منظور آنكه ماننـد عضـوي از يـك جامعـه     «] 11[ گوديناف. و ةدانشي كه به گفت  همان
شـده در   ه، تحقيقـات انجـام  ويـژ  شناختي، به دستاوردهاي انقالب به آن نياز دارند، با »رفتار كنند

منـد خـود بـراي يـافتن      جـوي نظـام  و شناسي شناختي باعث شد اين انديشمندان در جست زبان
 جانسـون . و مليكـاف  . كـه ج ، اين نظريـه . آشنا شوندمفهومي  ةاستعار ةبا نظري معناي فرهنگي

، ادعـا  انـد  دهركـ مطـرح   2كنـيم  ها زنـدگي مـي   هايي كه ما با آن استعارهدر كتابي با عنوان ] 15[
در ايـن كتـاب   ] 15[ ليكـاف و جانسـون  . كند كه استعاره در زبان و تفكر نقشي اساسي دارد مي

فقط در زبان، بلكـه در   ما نفوذ كرده است، نه ةاستعاره در زندگي روزمر[...] «اند كه  اظهار داشته
زنـيم، در   كـر مـي  اساس آن ما دست به عمـل و تف  كه بر و نظام مفهومي متداولي... تفكر و كنش

اند كه منبـع توليـد اسـتعاره نـه      اظهار داشتهها  آن همچنين» .اساس خود نظامي استعاري است
خوبي توانسـته   اين كتاب به. جاي دارد ـ در ذهن و شناخت بشرـ   تر زبان، بلكه در سطحي بنيادي

 ار ذهـن بشـر  اين واقعيت است كه ساختة كنند است نشان دهد استعاره در زبان روزمره منعكس
هاي اطراف خـود   تا حد زيادي استعاري است و استعاره ابزاري است كه ما از طريق آن به پديده

هاي مختلف و حتي در يك فرهنگ از  ها در ميان فرهنگ اين استعاره. دهيم معنايي فرهنگي مي
 يرتـأث چگونه در يـك جامعـه تحـت     دهد  نسلي به نسل ديگر متغير است؛ واقعيتي كه نشان مي

ها در ذهن و زبان افراد جامعـه از نسـلي بـه     اجتماعي، معناي فرهنگي پديدهـ  تغييرات فرهنگي
  .كند نسل ديگر تغيير مي

                                                        
1. cognitive sociolinguistics 
2. Metaphors We Live By 
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اند كه ميـان فرهنـگ و اسـتعاره رابطـة      كتابشان نشان داده] 15[در اين زمينه، ليكاف و جانسون 
هـا در يـك فرهنـگ     تـرين ارزش  اي يهانسجام پا«اند كه  محكمي وجود دارد و در اين باره اذعان داشته

از سـوي  ]. 15[» گيـرد  با كمك ساختارهاي استعاريِ مفاهيم بنيادين موجود در فرهنگ صـورت مـي  
هـاي   از بسياري جهات با فرهنگ در ارتباط است و اسـتعاره   ، استعاره]13[كووچش . ديگر، به گفتة ز

. آينـد  اصـلي فرهنـگ بـه حسـاب مـي       شـوند خـود مؤلفـة    تناوب در زبان بيان مـي  اي كه به مفهومي
  .شود هاي مفهومي محسوب مي نوبة خود شاخص مهمي براي استعاره همچنين، زبان نيز به

ـ فرهنگي در اين نكته  نقش اصلي استعارة مفهومي در درك بهتر فرهنگ و محيط اجتماعي
تجربة واقعيت توسط  ها با نحوة اي تجربي هستند؛ يعني، آن ها داراي پايه استعاره«نهفته است كه 

ــد  انســان ــاط دارن ــا ارتب ــي]10[» ه ــطالح ؛ ويژگ ــه در اص ــوم اي ك ــي عل ــناختي آن را  شناس ش
معنا كه اساساً بدنِ انسان شيوة انديشـيدن و سـخن گفـتن او را     نامند؛ بدان مي 1يافتگي جسميت
هايشان  دنحركتي ب هاي حسي كنند و از طريق نظام ها دريافت مي دهد، زيرا آنچه انسان شكل مي
حال، شيوة  عين در. كند فهمند مشخص مي دانند و مي دهند، حد فاصل چيزي را كه مي انجام مي

تواند از تأثير محيط جسماني و فرهنگي رهايي يابد؛ محيطـي كـه    انديشيدن و سخن گفتن نمي
ـ بدن در  نبه اين ترتيب، برخالف دوگانة ذه]. 21[سازد  اي بنيادين تجربة انساني را برمي شيوه به

دهد  واقع ذهن را شكل مي يافتگي بر اين مدعاست كه بدن در  فرض جسميت فلسفة دكارتي، پيش
يابد؛ بـه بيـان ديگـر،     مي  رو، ذهن اساساً با توجه به ماهيت خاص بدن انسان جسميت اين از]. 8[

رهنگي داريم ـ دريافتي و حركتي بدن ما و نيز تعامالتي كه با جهان فيزيكي و ف هاي حسي نظام
ـ  هاي شـناختي  سازي توان ادعا كرد كه مفهوم به اين ترتيب، مي]. 21[دهند  ذهن ما را شكل مي

زباني، مانند استعاره، كه نقش مهمي در معنادار كردن جهان اطراف دارند، تا حد زيادي از ويژگي 
از سوي ديگـر،   .ـ فرهنگي ما ريشه دارد يافتگي متأثر است؛ آنچه خود در محيط زيستي جسميت

پيش . دهد ها را شكل مي ـ فرهنگي است كه استعاره ، اين تجربة اجتماعي]13[طبق نظر كووچش 
كنيم تحت تأثير تجربيات خاصي قرار دارنـد كـه مـا از     هايي كه ما توليد مي از هر چيز، استعاره

ي و موقعيت ـ فرهنگ منظور از اين محيط همان بافت اجتماعي. كنيم محيط اطراف خود كسب مي
  .هاي معيني از افراد است ارتباطي است كه خاص گروه

اي از افـراد بـراي    مشتركي كه مجموعه هاي دانش و طرحواره«اگر فرهنگ را ، از سوي ديگر
» كننـد  را خلق مـي ها  آن فرهنگيـ  هاي اجتماعي درك، تفسير، بيان و واكنش نسبت به واقعيت

تـوان بـا توجـه بـه      هاي مشترك را مي ن دانش و طرحوارهدر نظر بگيريم، بايد گفت كه اي] 16[
از آنجـا كـه   . هسـتند توضـيح داد   2هـاي جمعـي   هاي مشتركي كه حاصل بازنمـايي  سازي مفهوم
را هـا   آن تـوان  نـد، مـي  ا اعضاي يك گروه اجتمـاعي مشـترك   ةهاي جمعي ميان هم سازي مفهوم

                                                        
1. embodiment 
2. collective representation 
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كه يكـي از مفـاهيم    ،خت فرهنگيشنامنظور از مفهوم . در نظر گرفت 1شناخت فرهنگيمعادل 
فرهنگ نقـش  ها  آن هايي است كه در برساخت  سازي است، مفهوم 2شناسي فرهنگي  مهم در زبان

انديشمندان اين حوزه از علم شناختي بر اين باورند كه شـناخت فرهنگـي    .كند مهمي را ايفا مي
نمايـان   »هـاي فرهنگـي   اسـتعاره «و  »هاي فرهنگي مقوله«، »هاي فرهنگي طرحواره«خود را در 

شـناختي ارائـه    هـا تعريفـي زبـان    عبـارت  فرهنـگ در ايـن  ة واژ اين انديشمندان از كليد. دكن مي
اجتمـاعي يـا   ـ  هاي سياسـي  كنند كه دقيقاً در مقابل تعاريفي قرار دارد كه در برخي از نظريه مي

ميان فرهنـگ و زبـان    ةدر اينجا رابط]. 19؛ 12 ؛9[ شود فرهنگ ارائه مي ةحقوقي و عرفي دربار
ـ  بعدي در نظر گرفته نشده است، بلكه زبان در شناخت فرهنگـي بـه   اي تك رابطه مخـزن  « ةمثاب
توان ردپاي اين شناخت را در كاربردهـاي زبـاني    تا جايي كه مي؛ كند عمل مي 3»جمعي ةحافظ
 هـاي  و متغيـر اسـت كـه در بافـت     هسـتاري پويـا  نيز گويشوران مشاهده كرد و فرهنگ  ةروزمر

تـوان نتيجـه گرفـت كـه شـناخت       به اين ترتيب، مي ].7[است تاريخي قابل مشاهده ـ  اجتماعي
اي است كه افراد يك گروه فرهنگـي در طـول زمـان،     يافته همان دانش فرهنگي تكوين فرهنگي

 ،كـه اسـتعاره  بايـد توجـه داشـت     ،همچنـين . كننـد  تعامل با يكديگر، آن را كسب مي ةواسط به
زبـاني و تفكـر   ـ  ارتباطي كه با فرايندهاي شـناختي  ةواسط ههاي مهم زباني ب ي از ابزاريك منزلة به

  .مفيد براي بررسي اين شناخت فرهنگي در اختيار محقق قرار دهد يتواند سرنخ دارد، مي
هـا   معتقد است كه ايـن نـوع از اسـتعاره   ] 14[هاي مفهومي، ليكاف  در مورد ساخت استعاره

واقع، قلمروي مبدأ قلمرويي  در. يي از قلمروي مبدأ بر قلمروي مقصد استها حاصل نگاشت جنبه
آيد و قلمروي مقصد قلمرويـي مفهـومي اسـت كـه      مفهومي است كه استعاره از آن به دست مي

دهد تا  سازي استعاري به ذهن انسان امكان مي به اين ترتيب، مفهوم. شود استعاره بر آن اعمال مي
  :به اين مثال توجه كنيد. را با كمك قلمروهاي ديگر درك كند واقعيت يك قلمروي معين

  .ها سعي داشت در اين بحث از خود دفاع كند يك از آن هر) الف
اين تـداعي  . سازي شده است مفهوم جنگبا توجه به قلمروي  بحثقلمروي ) الف(ة در جمل

بحـث و  كـي بـين   هيچ شباهت واقعـي و فيزي . شود ايجاد مي يافتگي اساس شباهت و جسميت بر
هـا   هد چگونه انسـان د مي اي است كه نشان  سازي اين شباهت محصول مفهوم .جنگ وجود ندارد

اسـاس مفهـوم    بـر  بحثبه عبارت ديگر، مفهوم . كنند را درك مي بحثهستارهاي انتزاعي مانند 
 توان نتيجه گرفت كـه فراينـد اسـتعاري در سـطح مفهـومي رخ      رو، مي اين از. شود فهم مي جنگ
اساسـاً  . ارائه داد »مفهومي ةاستعار« أتوان از منش ترين تبييني است كه مي دهد و اين خالصه مي

در اين نگاشت، مفهـوم جنـگ   . گيرد جنگ بر مفهوم بحث نگاشتي مفهومي صورت مياز مفهوم 
ايـن نگاشـت مفهـومي كـه در زيربنـاي      . و مفهـوم بحـث قلمـروي مقصـد اسـت      مبـدأ قلمروي 

                                                        
1. cultural cognition 
2. Cultural Linguistics 
3. collective memory bank 
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يافتگي استوار است؛ بـه   جسميت ةوجود دارد ظاهراً بر پاي) الف(رفته در جمله  ارك هاي به استعاره
تجربيـات معينـي كـه مـا از محـيط       تـأثير ها تحـت   ، استعارهطور كه گفته شد بيان ديگر، همان

  .گيرند شكل مي كنيم اطرافمان كسب مي
ينـد شـناختي   وجـود يـك فرا   ةهاي مفهـومي نشـان   توان گفت كه استعاره مي ،به اين ترتيب

 ةو خود بر پايـ  كنند فرهنگي كمك ميـ  ند كه به ذهن انسان در درك واقعيت اجتماعيا بنيادين
هـاي مفهـومي مختلـف در يـك فرهنـگ، كـه بـين         اسـتعاره . ها استوارند يافتگي تجربه جسميت

وجــود شــناخت فرهنگــي متنــوعي از  ةدهنــد هــاي فرهنگــي متفــاوتي رواج دارد، نشــان گــروه
توان ابعاد مختلـف اجتمـاعي،    ميها  ة آنبنابراين، با مطالع. هاست ي مشترك بين گروهها واقعيت

زباني در ـ  هاي شناختي سازي و فردي موجود در مفهوم 2، رشدي1فرهنگيِ درزماني قومي و خرده
شـده، در ادامـه بـه     با توجه به مبـاني نظـري مطـرح    .]13[ در مورد يك پديده را استخراج كرد

  .پردازيم خانواده مي ةهاي مفهومي در حوز طالعات مرتبط با استعارهم ةبررسي پيشين

 مطالعات ةپيشين
هاي مختلـف تحقيقـات    سازي مفهوم ةمفهومي بر درك نحو ةاستعار ةكارگيري نظري به ةدر زمين
به تحقيقاتي خواهيم پرداخت كـه از   فقط گرفته است كه در اينجا به ضرورت ايجاز انجامزيادي 

 ةمفـاهيم مختلـف در حيطـ    ةهـاي جمعـي دربـار    سازي و بازنمـايي  راي درك مفهوماين نظريه ب
  .اند استفاده كرده ،خصوص ازدواج و فرزندآوري خانواده، به

هـاي فرهنگـي ازدواج در    در بررسي مدل] 18؛ 17[ كويين. ن ةيكي از اين تحقيقات، مطالع
 ةرفتـه دربـار   كـار  هـاي بـه   تعارهاس ةهاست كه در بخشي از پژوهش خود به مطالع مريكايياميان 

 3يافتـه  سـاخت  هاي نيمـه  نگارانه و با روش مصاحبه كويين با رويكردي قوم. ازدواج پرداخته است
هـا را بـه هشـت طبقـه      مصـاحبه  ةشـد  سـازي  هاي ازدواج موجود در متن پيـاده  توانست استعاره

بخشي، سازگاري، دشواري،  تدوجانبه، رضاي ند از تداوم اشتراك، نفع ا بندي كند كه عبارت دسته
 ةتـوان بـا مطالعـ    وي در اين تحقيق نشان داد كـه چگونـه مـي    .و خطرِ شكست تالش، موفقيت

  .ازدواج دست يافت ةمريكايي دربارافرهنگي به مدل فرهنگي ـ  هاي زباني ها و طرحواره استعاره
هـاي   ارههـاي فرهنگـي و اسـتع    مـدل «عنـوان   بـا اي  در مقالـه  ]6[ دان ديكـل . همچنين س

را هاي متداولي  ها استعاره توانست با بررسي رخدادهاي كالمي در مراسم عروسي ژاپني 4»ازدواج
وي در اين بررسـي  . دكنبرند بازيابي  كار ميه سازي ازدواج ب كه گويشوران اين زبان براي مفهوم

دت جسـمي  ازدواج آفرينشي مشترك است، ازدواج وحـ : ها پي برد به وجود سه دسته از استعاره
روند كـه   كار مي  ها براي بيان مضاميني به دان، اين استعاره از نظر ديكل. است، ازدواج سفر است

                                                        
1. diachronic 
2. Developmental 
3. Semi  structure interviewـ  
4. “Cultural Models and Metaphors for Marriage” 
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و  كه نيازمند تـالش مشـترك و همكـاري اسـت     ازدواج شروع جديد است: ندا شامل اين مفاهيم
  .و وحدت عاطفي است دوام است كه شامل عشق ل وحدتي بائاطور ايد به

بـا بررسـي    1»گوينـد  فرهنگ به ما مي ةها چه چيز دربار استعاره« ةر مقالنيز د] 20[ سو. لا
ها، اين موضوع را بررسـي   غذا در ميان چيني ةمثاب استعاره تفكر بههاي مفهومي ازدواج و  استعاره

در . كننـد  ازدواج و غذا را منعكس مـي  ةدربار ها اطالعات فرهنگي كرده است كه چگونه استعاره
توان بـه   هاي مفهومي مي استعاره ةخوبي نشان داده شده است كه با مطالع ، بهاين تحقيقات ةهم

 ،طـور عـام   بـه  ،طور خاص، و خـانواده  به ،هايي مانند ازدواج پديده ةطرز تلقي فرهنگي افراد دربار
  .دست يافت

  روش پژوهش
كـه  ، 4نگـاري  و راهبـرد قـوم   3و رويكـرد اميـك   2كيفـي   گيري از روش با بهره ،در پژوهش حاضر

و همچنـين بـا اسـتفاده از    ، ذهنـي و زبـاني اسـت      ةاي كارآمد براي فهـم جزئيـات پيچيـد    شيوه
هـاي پـژوهش از    آوري داده يافته، جمـع  ساخت هاي نيمه گيري هدفمند و با كمك مصاحبه نمونه
بـا توجـه بـه    . كه داراي فرزندنـد، انجـام گرفـت    ،ساله 70تا  50هل بين أآماري زنان مت ةجامع

 ،ازدواج و فرزنــدآوري ةشــده در زمينــ انجــام) ]5؛ 4؛ 3؛ 2؛ 1[ بــراي نمونــه( ات داخلــيتحقيقــ
. نـد مؤثرتحصيالت، شغل و درآمد بر ميزان و نگرش ازدواج و فرزنـدآوري   دريافتيم كه سه عامل

يعنـي   ؛همگون باشند ها در مورد اين چهار عامل رو، در اين پژوهش تالش شده است نمونه اين از
ها از ميان زنان، با تحصيالت عاليه، شاغل، داراي درآمـد مسـتقل از    رسان فمند اطالعانتخاب هد

. آمـده اسـت   1شـناختي ايـن افـراد در جـدول      كه مشخصات جمعيت همسر انجام گرفته است
ها، يعني تحقيـق بـر روي زنـان     مؤلفهشك در صورت تغيير اين  شده، بي اساس تحقيقات انجام بر
چيزي باشد كـه در ايـن    رود كه نتايج متفاوت از آن فاقد درآمد، انتظار ميغيرشاغل يا  سواد، كم

همچنـين در  . تواند موضوع تحقيقات بعدي قرار گيرد دست آمده است؛ آنچه خود مي پژوهش به
االت ؤيافته استفاده شـده اسـت كـه سـ     ساخت هاي نيمه هاي پژوهش از مصاحبه آوري داده جمع

  ازدواج و فرزنـد  ةچرخد كه اين زنـان دربـار   تي ميايل و انتظارها، دال مصاحبه حول محور نگرش
 ةها آن بـوده اسـت كـه ايـن زنـان را در منظومـ       هدف از طرح اين پرسش ،واقع در. شمرند برمي

تـا حـد امكـان در محيطـي طبيعـي       ازدواج و فرزند قرار دهيم تا از اين طريـق  ةگفتماني دربار
. اسـتخراج كنـيم  هـا   آن هـاي  واج و فرزنـد را از ميـان صـحبت   ازد ةرفته دربار كار هاي به استعاره
و در انتهـا   كه به اشباع نظري دست يافتيم ادامه يافت  هاي پژوهش تا جايي آوري مصاحبه جمع

 تحليـل ها، با استفاده از روش  سازي مصاحبه در پايان، پس از پياده. بيست مصاحبه به دست آمد

                                                        
1. “What Can Metaphors Tell Us About Culture” 
2. Qualitative Researc 
3. emic 
4. ethnography 
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 ةاسـتعار  ةهـاي مطـرح در نظريـ    مؤلفـه شده بـا توجـه بـه     هاي استخراج محتواي كيفي، استعاره
 .است شدهمفهومي تحليل و بررسي 

هـايي كـه زنـان     آوري اسـتعاره  اسـت بـا جمـع     به اين ترتيب، در اين پـژوهش سـعي شـده   
ـ مفهوم  ةدربار شده مصاحبه چگونـه افـراد    گيرنـد، نشـان دهـيم كـه     مـي  كـار ه ازدواج و فرزند ب
و چگونـه   كننـد  هاي مفهـومي بيـان مـي    و فرزند را در قالب استعارهخود از ازدواج سازي  مفهوم

 مـورد ازدواج و فرزنـد  هـا و باورهـاي افـراد در     نگـرش  توانـد مـا را بـه درك    بررسي استعاره مي
سازي جمعي ايـن   شناخت فرهنگي و مفهومد به درك بهتري از كنراهنمايي كند و به ما كمك 

  .اين دو مفهوم دست يابيم ةزنان دربار
 مفهومي ازدواج و فرزندهاي  با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، در بخش بعد برآنيم استعاره

بررسـي   ،انـد  آماري اين پژوهش استخراج شده ةآمده از زنان جامع دست هاي به ، كه از مصاحبهرا
و توانيم بـه درك شـناخت    مي هاي مفهومي  اين استعاره  كنيم و نشان دهيم كه چگونه با بررسي

  .يابيم مفهومي ازدواج و فرزندآوري دست ةسازي فرهنگي اين افراد به پديد مفهوم
  

 شده شناختي زنان مطالعه مشخصات جمعيت. 1جدول 
تعداد فرزندان ـ شغل ميزان تحصيالت سن نام شماره

كارمندـ  كارشناسي 4 70 آمنه 1
3 مدرس دانشگاهـ  يدكتر 59 راضيه 2

معلمـ   كارشناسي 4 62 رضوان 3
2 شناس روانـ  كارشناسي ارشد 52 زري 4
كارمندـ   كارشناسي 4 65 زهرا 5
كارمندـ  كارشناسي 4 64 زهره 6
پرستارـ   كارشناسي 3 69 زينب 7
معلمـ   كارشناسي 3 56 زينت 8
پرستارـ   كارشناسي 4 63 سوسن 9

3 مشاور مدرسهـ  كارشناسي 58 سيمين 10
3 طراح لباسـ  كارشناسي ارشد 52 شهال 11
پرستارـ   كارشناسي 3 63 شهين 12

3 كارمند دانشگاهـ   كارشناسي 54 صديقه 13
2 مهندسـ  كارشناسي ارشد 51 فريبا 14

3 مدير مدرسهـ   كارشناسي 60 فهيمه 15
معلمـ   كارشناسي 4 68 گيتي 16
معلمـ  كارشناسي 4 61 ماهتاب 17

2 پزشك تغذيه 54 محبوبه 18
3 مهندسـ  كارشناسي ارشد 55 مهناز 19
معلمـ  كارشناسي 4 68 ناهيد 20
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  ها يافته
 ةسـال دربـار   70تـا   50شـده از زنـان بـين     آوري هاي جمع آمده از مصاحبه دست هاي به در داده
را در چـارچوب نظـري   هـا   آندست آمد كه در ادامـه   به ذيلهاي  ازدواج و فرزند استعارهمفهوم 
هـاي اسـتعاري    شايان توجـه اسـت كـه در تحليـل گـزاره     . مفهومي تحليل خواهيم كرد ةاستعار

 ،نهايـت بـه واژگـان توجـه شـده اسـت، ايـن تحليـل         ها، اگرچـه در  آمده از متن مصاحبه دست به
مضـموني صـورت   ـ  آيـد، در سـطح مفهـومي    مـي  طور كه از چارچوب نظري اين پژوهش بر همان

ازدواج يـا فرزنـد    ةاي مفهـومي دربـار   استعاره ها اه كه با توجه به مصاحبهگ آن ؛ مثالً،گرفته است
مورد نظر در آن واقع شده اسـت نشـان    ةاي كه استعار آيد، با توجه به قالب مفهومي دست مي به
شـوند؛   سـازي مـي   هاي مربوط به ازدواج يـا فرزنـدآوري چگونـه مفهـوم     مؤلفهدهيم كه ساير  مي
ها  مؤلفهاي است كه اين  ر اينجا نه واژگان يا جمالت، بلكه قالب مفهوميرو، سطح تحليل د اين از

  .اند در آن واقع شده

 هاي مفهومي ازدواج استعاره
دسـت   هاي اين پژوهش، تا رسيدن به اشباع نظري، بيست مصاحبه بـه  سان ر گو با اطالعو از گفت

طـور متوسـط    ، همگـي بـه  نـد دار سـال  70تا  50كه بين  ،طور كه گفته شد اين زنان همان. آمد
آمده از مصاحبه با اين زنـان عمـدتاً بـا سـه      دست هاي به در تحليل استعاره. ندچهار فرزندداراي 

ازدواج . 2ازدواج سـفر اسـت؛   . 1: نـد از ا كه عبارت ازدواج مواجهيم ةمفهومي دربار ةدسته استعار
 ةاسـتعار  ةهـاي مطـرح در نظريـ    مؤلفـه با توجه به ، در ادامه .ازدواج تجارت است. 3 پيوند است؛

  .پردازيم ميها  آن به بررسي ،مفهومي

  ازدواج سفر است. 1
 ازدواجسـازي   مفهـوم  ةشده دربار يافت ةپربسامدترين استعار، آمده دست هاي به با تحليل مصاحبه

ايـن زنـان عمـدتاً در پاسـخ بـه      . بـود  »ازدواج سـفر اسـت  « ةاسـتعار  رسـان  در ميان زنان اطالع
از ايـن اسـتعاره كمـك     ازدواج ازمصاحبه مبني بر داليل، انتظـارات و اميدهايشـان    هاي پرسش

ازدواج سـفر  «ة هاي مرتبط بـا اسـتعار   عبارتها  آن ها توجه كنيد كه در به اين نمونه. گرفتند مي
 .اند آمده در ايرانيكدر جمالت مربوطه به صورت  »است

هـاي زنـدگي    سـختي تـا از   نبـد  زن و شوهر بايد دل به دل هم): ساله 61( ماهتاب
  ...سرانجام برسوننبه  وشون ر و زندگي عبور كنن
پشـت  ... مشـكالت  ةتو همـ ... هم باشن پاي همبايد زن و شوهر  ): ...ساله 69( زينب

وقـت   اون...و بـدبختي  شـه از مشـكل   پر مـي شون  مسير زندگياال  و... و خالي نكننر هم
  .شه كاري كرد ديگه نمي
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انگـار ديگـه يـه    ... شـه  با اومدن بچه عشق زن و شوهر كامل مـي  ... ):ساله 65( زهرا
وقتي اين عشـق باشـه كـه ديگـه     ... هدف مشتركي وجود داره كه براش بايد تالش كنن

هرجـا  و  هسـت  كنـارت يكي ديگه راحته  خيالت... شه هموار ميچي براي آدم  انگار همه
  ...كنه گيره و بلندت مي بيفتي دستت رو مي

 مبـدأ توان ديد كـه قلمـروي    وضوح مي ها به مفهومي، در اين مثال ةاستعار ةبه نظري با توجه
 ازدواجبه اين ترتيب، مفهـوم  . نگاشت پيدا كرده است ،»ازدواج« يعني ،بر قلمروي مقصد »سفر«

هايي كه  ، يكي از تداعي؛ مثالًشود ها و عناصر دخيل در مفهوم سفر معنادار مي با توجه به ويژگي
اي كه افـراد از سـفر    تجربه به با توجه ،همچنين. ر همراه است، داشتن همسفر يا همپاستبا سف

اي  نقليـه  ةو بـراي رسـيدن بـه مقصـد وسـيل      شود دانند كه طي سفر راهي پيموده مي دارند، مي
هاي راه مواجه شوند كه بايـد   همچنين ممكن است در راه افراد با مشكالت و سختي. وجود دارد
توان گفت كه با نگاشـت   رو، مي اين از. ها عبور كنند تا به مقصد برسند كمك هم از آنبتوانند به 

همراه خواهد شد،  »سفر ةمثاب ازدواج به« ةها با استعار همين تداعي »ازدواج«بر قلمروي  »سفر«
د به كمك هـم بـر   همسفر بايد بتوانن ةمثاب كه در آن ازدواج مانند سفري است كه زن و شوهر به

بـه  . اسـت ابزار حركتشـان در ايـن مسـير عشـق      وفايق آيند ] زندگي مشترك[هاي راه  سختي
  :توجه كنيد 2 منظور درك بهتر ساخت اين استعاره به جدول

  
  »ازدواج سفر است«ة نگاشتي استعار تحليل .2 جدول
 ازدواج: قلمروي مقصدنگاشتسفر:قلمروي مبدأ

 زن و شوهرهمسفر
 ي زندگي مشتركهاسختيدشواري راه
 عشقابزار حركت
اهداف مشترك مانند تربيت فرزندانمقصد سفر

  
اي  رفته در اين پژوهش، قالب مفهومي كار شود، در روش تحليلي به طور كه مشاهده مي همان
كند نشـان دهـيم چگونـه     واقع شده است، به ما كمك مي مثابة سفر در آن ازدواج به ةكه استعار

و اهـداف   ختي و مشكالت در زندگي مشترك، عشـق موجـود بـين زن و شـوهر    س، زن و شوهر
سازي شده است؛ آنچه هدف نهـايي مـا از انجـام     در زندگي خود دارند مفهومها  آن مشتركي كه
زبـاني گويشـوران از ازدواج و   ـ  سازي و بازنمـايي شـناختي   مفهوم ةيعني نحو است،اين پژوهش 

  .كند در رسيدن به درك عميقي از اين پديده ياري ميرا ا ما كه همان ،هاي درگير در آن مؤلفه

  ازدواج پيوند است. 2
ازدواج پيونـد  « ةهـا بـه آن دسـت يـافتيم اسـتعار      رسان گو با اطالعو ديگري كه در گفت ةاستعار
توجه شود اين اسـتعاره بـه   . لحاظ جسمي و هم روحي مد نظر است اين پيوند هم به. بود» است
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پيوندتان «ازدواج كه در قالب   هاي تبريك زبانان مأنوس است كه در اكثر پيام يقدري براي فارس
هـاي   عبـارت هـا   آن ها توجه كنيـد كـه در   به اين نمونه. شود ميشوند مشاهده  بيان مي »مبارك

  :اند آمده در ايرانيكدر جمالت مربوطه به صورت  »است پيوندازدواج « ةمرتبط با استعار
اال هر كدوم  و... شه زن و مرد مي پيوندشدن  ازدواج باعث محكم.): ..ساله 63( شهين

 ور پيونـد اومدن بچه به زنـدگي هـم ايـن    ... شن رن و از هم جدا مي و مير راه خودشون
  ...كنه تر مي محكم

طوري كه اگـه از هـم   ... كنه مي وصلزن و شوهر رو به هم   بچه ): ...ساله 68( ناهيد
  ...هستن وصلي به هم ايههم باشن باز يه جور جدا

كـه بـه هـم     هزن بـا شـوهرش عشـقي    نقطة اتصالبه نظر من ): ... ساله 54( محبوبه
  ...شه مي ضعيفا هم ه اون پيوند، اگه اين عشق ضعيف بشه... دن مي
با توجـه   .مواجهيم» پيوند ةمثاب ازدواج به«ة ها با استعار در اين نمونه ،بينيم طور كه مي همان
قلمـروي مقصـد بـا    منزلـة   به »ازدواج«مفهومي، در اينجا شاهد آن هستيم كه  ةاستعار ةبه نظري

ارتبـاط   »پيونـد «مبـدأ  با قلمروي از طريق آنها كه  شود سازي مي مفهوم هايي استفاده از نگاشت
برقرار كرده است به اين ترتيب، در اينجا با استفاده از عناصر دخيل در يك پيوند، يعنـي وجـود   

شـدن يـا از    ، و نيز امكان سستونددهندهيپجهت برقراري پيوند، وجود عامل  كم دو عنصر دست
بـر قلمـروي    »پيونـد «توان گفت كه با نگاشـت   مي رو، اين از. بين رفتن يك پيوند مواجه هستيم

كـه در آن ازدواج   شـود  همـراه مـي  » ازدواج پيونـد اسـت  «ة ها با اسـتعار  همين تداعي »ازدواج«
شود و عامل اين پيونـد در   موجب پيوند روحي و جسمي زن و شوهر ميعاملي است كه  ةمثاب به

 ،همچنين اگر از اين پيوند مراقبـت بـه عمـل نيايـد    . ابتدا ازدواج و در ادامه فرزندان خواهند بود
بـه منظـور درك بهتـر موضـوع بـه      . امكان تضعيف يا از ميان رفتن آن نيز وجود خواهد داشـت 

  :وجه كنيدت 3 جدول
  

 »ازدواج پيوند است«ة حليل نگاشتي استعارت .3 جدول
 ازدواج: قلمروي مقصدنگاشتپيوند:قلمروي مبدأ

 اتصال روحي و جسمي زن و شوهر به همكم دو چيز به همشدن دستوصل
 شدن زن و شوهر از هم امكان جداامكان از بين رفتن پيوند

 عشق؛ فرزندعامل پيوند
  

 
پيوند در آن قـرار گرفتـه    ةمثاب استعارة ازدواج بهاي كه   ه قالب مفهوميدر اينجا نيز با توجه ب

عواملي را كه موجـب اسـتحكام ايـن     است شاهد آنيم كه چگونه افراد روابط ميان زن و شوهر و
  .كنند سازي مي شود مفهوم روابط مي
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  ازدواج تجارت است. 3
ازدواج تجـارت  « ةدست يافتيم اسـتعار  ها به آن رسان گو با اطالعو اي كه در گفت آخرين استعاره

 تجـارت ازدواج « ةهاي مرتبط با استعار عبارتها  آن ها توجه كنيد كه در به اين نمونه .بود »است
  :اند آمده در ايرانيكدر جمالت مربوطه به صورت  »است

  ...زندگي هم شريكشن  كنن، مي وقتي زن و شوهر ازدواج مي): ... ساله 70( آمنه
آدم بايـد  ... دروغ بگـي  شـريكت توي زندگي مشترك نبايـد بـه   ): ... الهس 56(زينت 

  ...بدهتونه عشق  سعي كنه به همسرش تا مي
واقع  در... كه بخوان از هم جدا شن نه به نفع مرد نه به نفع زنه): ... ساله 63(سوسن 

  ...و خراب كننر شون كه بخوان زندگيضرر جفتشونه  به
ـ  ازدواج به«ة استعار ،ها شاهد هستيم طور كه در اين نمونه همان نيـز يكـي از    »تجـارت  ةمثاب
هـاي   هـاي مربـوط بـه ازدواج در مصـاحبه     سـازي  هاي زايايي است كه در غالـب مفهـوم   استعاره

، يعنـي  مبـدأ هـاي مفهـومي از قلمـروي     در اينجـا نيـز بـا نگاشـت    . آمده با آن مواجهيم دست به
، شـاهد آنـيم كـه برخـي از عناصـر دخيـل در       »ازدواج«، بـر قلمـروي مقصـد، يعنـي     »تجارت«
سـازي ازدواج   ، مانند داد و ستد، داشتن شريك تجاري، سود و ضرر، و غيره در مفهـوم »تجارت«

بـه ايـن ترتيـب، ازدواج نـوعي     . شـود  ازدواج معنادار مي ند و از طريق اين عناصر مفهوميا دخيل
بـه منظـور   . يكديگرنـد  »ضـرر «و  »سـود « »شـريك «است كه در آن زن و شوهر  »داد و ستد«

  :توجه كنيد 4 ايضاح مطلب به جدول
  »ازدواج تجارت است«ة نگاشتي استعار تحليل. 4 جدول

 ازدواج:قلمروي مقصدنگاشتتجارت:قلمروي مبدأ

 زن و شوهرشريك تجاري
 عشقكاالي مورد مبادله

 طرفه نفع دوبه دست آوردن سود از معامله
 )فسق قرارداد(جدا شدن  تگيضرر كردن؛ ورشكس

  
ميـان زن و   ةدهـد كـه رابطـ    در اين استعاره، قالب مفهومي تجارت به فرد اين امكان را مـي 

عشق، را بـا توجـه بـه ايـن قالـب       مانند ،عنوان شريك، ساير موارد دخيل در اين رابطه به، شوهر
  .سازي كند مفهوم

  هاي مفهومي فرزند استعاره
شـش فرزنـد    تـا طور متوسط چهـار   آماري اين پژوهش، كه همگي به ةامعگو با زنان جو تدر گف
از فرزندآوري مطرح شد كـه از  ها  آن فرزند و داليل و انتظارات ةاالتي دربارؤند، همچنين سداشت

فرزنـد اسـتخراج   ملي از مفهوم أت درخورهاي  آمده در اين مورد نيز استعاره دست هاي به مصاحبه
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اين باورند كه فرزند يكي از ملزومات زندگي مشترك است كـه زنـدگي    غالب اين زنان بر. شدند
آمده از مصاحبه با اين زنان عمـدتاً بـا سـه     دست هاي به در تحليل استعاره. معناست بدون آن بي
 .3فرزند درخـت اسـت؛   . 2 فرزند عصاست؛. 1: ند ازا مفهومي مواجهيم، كه عبارت ةدسته استعار
مفهـومي بـه    ةاراسـتع  ةهـاي مطـرح در نظريـ    ادامه با توجه به مؤلفـه در . ثمر است /فرزند ميوه

  .پردازيم ها مي بررسي اين استعاره

  فرزند عصاست. 1
هـاي مصـاحبه مبنـي بـر داليـل، انتظـارات و        آماري ما در توضيح بـه پرسـش   ةاكثر زنان جامع

ر در روزگار پيري پدر و ماد »حال كمك«دادند كه فرزند  توضيح مي از فرزندآوريها  آن اميدهاي
آوري ايـن   مـا بـا جمـع   . دستشـان اسـت   »عصـاي «هاسـت و   آن »گـاه  تكيه«. و درماندگي است

مركـزي   ةمفهـومي بـه اسـتعار    ةاسـتعار  ةدر چارچوب نظريها  آن هاي استعاري و تحليل عبارت
كـه در آن يـك قلمـروي     ،مفهـومي  ةاسـتعار  ةبا توجه به نظريـ . دست يافتيم »فرزند عصاست«

گونـه   تـوان ايـن اسـتعاره را ايـن     مـي  ،شود ي با توجه به قلمرويي ملموس درك و بيان ميانتزاع
طور كه در زمان پيري افراد براي تسهيل حركت و راه رفتن به ابزاري كمكـي   همان: تحليل كرد

زحمـات  «و بـراي او   »آورنـد  بـه دنيـا مـي   «نيازمندند، فرزندي هم كه پدر و مادر  »عصا«مانند 
 باشـد و بـه  هـا   آن» حـال  كمـك «حكم آن را دارد كه در ايام پيري  »شوند حمل ميزيادي را مت

كارگيري ايـن اسـتعاره    هاي از ب براي افزايش اعتبار اين تحليل، در ادامه، نمونه. ياري رساندها  آن
 »فرزند عصاسـت « ةهاي مرتبط با استعار توجه شود كه استعاره. ايم هاي زنان را آورده در صحبت

  .اند شده ايرانيكجمالت در اين 
و هميشه اميدوارم بـودم   هام خيلي زحمت كشيدم من براي بچه): ساله 61( ماهتاب

كـه   هكنم و خيالم راحت باشـ  تكيهها  ناوكه فرزندان صالحي باشن تا در پيري بتونم به 
  .هستند حالم كمكهام  بچه

طـوره،   همـين  مهـ  ، كـه االن عصـاي دسـتم باشـه   گم  اينكه مي ): ...ساله 69( زينب
بايـد  ... ميـري هسـت   و باشن؛ باالخره مريضي و مرگ كمكمها  منظورم اينه كه تو سختي

  ... حساب كنم؛ بچه آوردم كه غمخوارم باشه  كمكشكسي باشه كه بشه رو 
مـادران بـراي    ةشود كه انگيـز  هاي مرتبط ديگر، مشاهده مي و مثال ها در هر دوي اين مثال
خـود داشـته    ةبراي آيند »حالي كمك«و  »گاه تكيه«اين بوده است كه فرزندآوري تا حد زيادي 

  .كمك كند »مسير پيري«در ها  آن به »عصاي دوران پيري«باشند كه مانند 
نگاشت پيـدا   »فرزند«است كه بر قلمروي مقصد يعني »عصا« مبدأدر اين استعاره، قلمروي 

. يابـد  معنـا مـي   »عصـا «ويژگي كاركردي به اين ترتيب، فرزند و نقش او با توجه به . كرده است
در . كارافتادگي و ناتواني است يا از است، دوران پيري مفهوم عصا همراههايي كه با  يكي از تداعي
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. كننـد  زندگي واقعي، افراد هنگام مواجهه با مشكل حركتي يا ضعف و ناتواني از عصا استفاده مي
 ةهـا بـا اسـتعار    همـين تـداعي   »فرزنـد «قلمروي بر  »عصا«توان گفت كه با نگاشت  رو، مي اين از
 منزلـة  كارافتادگي بـه  كه در آن فرزند براي دوران ضعف و از شود همراه مي »عصا ةمثاب فرزند به«

  :توجه كنيد 5 به منظور درك بهتر موضوع به جدول. كند گاه عمل مي تكيه
  

  »عصا ةمثاب فرزند به«مفهومي  ةنگاشتي استعار تحليل .5 جدول
 فرزند: قلمروي مقصدنگاشتعصا:روي مبدأقلم

 حال بودنكمكبه راه رفتنكمك
 كمك به طي راه دشوار

 افتادگيكار آمدن بر دشواري دوران سختي و ازكمك به فايق 
 هاي مادي و معنوي فرزندكمك گاهتكيه

  فرزند درخت است. 2
فرزنـد  « ةاسـتعار  هاي به دست آمده داشـت  هايي كه بسامد بااليي در داده يكي ديگر از استعاره

هاي مرتبط با اين استعاره، شاهد آن هستيم كه گويي مـادران خـود    در نمونه. بود »درخت است
شـود و بـا زحمـت آن بـذر را بـه درخـت        دانند كه بذري در آن كاشته مي را خاك و زميني مي

ارت ديگـر، ايـن مـادران فرزنـدان     به عب. آن آسايش بگيرند ةنهايت زير ساي كنند تا در تبديل مي
 گيرند كه با صرف وقـت و تـالش بـراي رسـيدگي بـه      مي گياه يا درختي در نظر ةمثاب خود را به

هـايي از   در ادامه به نمونه. بهره برندها  آن اميدوار رسيدن روزي هستند كه از و پرورششانها  آن
در  »درخت اسـت فرزند « ةط با استعارهاي مرتب توجه شود كه استعاره. كنيم ها اشاره مي استعاره

  .اند شده ايرانيكاين جمالت 
كشـي تـا قـد بكشـه،      و ميرمونه؛ تو زحمتش  مي درختبچه مثل ): ساله 55( مهناز

 ش بشـيني،   توني راحت زير سـايه  درست مثل يه باغبون؛ بعدش مي. بده ثمرقوي شه و 
  ...از بار و برش استفاده كني

كنـي،   بـزرگ مـي   درختانگار داري يه  ،كني ه بزرگ ميوقتي بچ): ساله 63( شهين
  .ش بشيني و استراحت كني رسي به اميد روزي كه زير سايه بهش مي

 ،است كـه بـر قلمـروي مقصـد     »درخت« مبدأقلمروي  ،»درخت ةمثاب فرزند به« ةدر استعار
ويژگـي   بـا توجـه بـه    به اين ترتيـب، فرزنـد و نقـش او   . نگاشت پيدا كرده است ،»فرزند« يعني

همـراه اسـت، سـايه،     درخـت هايي كه با مفهوم  يكي از تداعي. يابد معنا مي »درخت«كاركردي 
بـراي درك  . شـود  عايد باغبان مي شده هاي صرف عوض تالش نهايت در ميوه و ثمري است كه در

  :توجه كنيد 6 كار خلق اين استعاره به جدول و بهتر ساز
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  »درخت ةمثاب ند بهفرز« ةنگاشتي استعار تحليل .6 جدول

 فرزند: قلمروي مقصدنگاشتدرخت:قلمروي مبدأ

 پدر و مادرباغبان
 هاي مادي و معنوي فرزند به والدينكمكميوه
 هاي زندگي آسايي از سختيرفع خستگي و تنسايه

 افتادگي كار هاي دوران پيري و از حمايت از پدر و مادر در برابر سختيمأمني براي رهايي از گرما
  

زنـان خـود را    شـكلي ناخودآگـاه    هـا بـه   در اين استعاره، بينيم مي 3طور كه در جدول  همان
زيـر  «به اميـد روزي هسـتند كـه     »گياه /درخت«گيرند كه با پرورش  مانند باغباناني در نظر مي

  .اش استفاده كنند آن بنشينند و از ميوه »ةساي

  ثمر است /فرزند ميوه. 3
گيرند كه شايد بتوان اين استعاره را  مثابة ميوه در نظر مي از اين زنان گروه فرزند را بهبرخي ديگر 

در اين استعاره، . مثابة درخت، در نظر گرفت اي بسط يا مشتقي از استعارة قبلي، فرزند به  گونه به
رزند را هايي مفهومي هستند كه ف اي اتفاق افتاده است، شاهد استعاره هاي غني كه در آن نگاشت

توجه . كنيم ها اشاره مي هايي از استعاره در ادامه به نمونه. شمرند ميوة درخت زندگي مشترك برمي
  .اند در اين جمالت ايرانيك شده» فرزند عصاست«هاي مرتبط با استعارة  شود كه استعاره
اگـه   .اون درخته ةميوكه بچه  مونه زندگي مشترك مثل درخت مي): ساله 65( زهرا

  .نداره ثمريشون  شوهري بچه نداشته باشن، انگار زندگيزن و 
مگـه زنـدگي مشـترك بـدون بچـه      . زنـدگي مشـتركه   ثمرةبچه ): ساله 63(شهين 
  چـون بچـه  . كـنن تـا بچـه بيـارن، ازش مراقبـت كـنن       ها اصـالً ازدواج مـي   ممكنه؟ آدم

  .عمرهميوة 
  

  »ميوه ةمثاب فرزند به« ةنگاشتي استعار تحليل .7 جدول
 فرزند: قلمروي مقصد نگاشت ميوه:مبدأقلمروي

 زندگي مشترك ةنتيج حاصل درخت

 قابل مصرف براي رفع نياز تشنگي يا گرسنگي
 

 براي رفع نيازهاي مادي و معنوي

 هدف از زندگي مشترك داشتن بچه هدف از كاشت درخت بار آوردن است
  

سـازي ازدواج و   رفته در مفهوم كار هاي به آمده از تحليل استعاره دست هاي به با توجه به يافته
هايي خواهيم پرداخـت   مفهومي، در ادامه به بحث و بررسي داللت ةاستعار ةفرزند در قالب نظري

هاي جمعـي دو مفهـوم ازدواج و فرزنـد در ميـان      يها بر شناخت فرهنگي و بازنماي كه اين يافته
  .زبان دارند زنان فارس
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  بحث و بررسي
، »ازدواج سـفر اسـت  «مفهـومي   ةسـه اسـتعار   سـازي ازدواج  ، در مفهومذكر شده با توجه به آنچ

هـاي   همچنين در تحليـل مصـاحبه  . به دست آمد »ازدواج تجارت است«و  »ازدواج پيوند است«
 ةمفهوم فرزند عمـدتاً شـاهد سـه اسـتعار     ةآماري اين پژوهش دربار  ةآمده از زنان جامع دست به
بـا توجـه بـه اصـل     . بـوديم  »ثمر اسـت  /فرزند ميوه«و  »ت استفرزند درخ«، »فرزند عصاست«

داشـتن تفكـر     مانند ريشه ،مفهومي ةاستعار ةيافته و نيز اصول مفروض در نظري شناخت جسميت
توان مـدعي   شك مي هاي مفهومي و نيز ساختاري استعاري ذهن انسان، بي و شناخت در استعاره
نسبت به مفهوم  دهش شناخت فرهنگي زنان مطالعه ةدكنن منعكس هاي زباني بود كه اين استعاره

  .است ازدواج و فرزند
كـه در   زنـدگي اسـت   »شريك«با  »پيوندي«شاهد آن هستيم كه ازدواج  ،ها در اين استعاره

هـم   بـا  »زيـان «و  »سـود «در  »شـريك «ايـن دو  ، نـاهموار آن  » راه«زندگي مشـترك و   »سفر«
عشـق  «بايـد بـه هـم    هـا   آن .منظور برسند »مقصد«به  كنند تا »كمك«و بايد به هم  اند سهيم
بينـيم   هاي مربوط به مفهوم فرزند مـي  همچنين در استعاره. محكم شود »پيوند«تا اين  »بدهند

گـاه دوران پيـري از    و تكيـه  »عصـا «يـا   زنـدگي مشـترك اسـت    »ميـوه «و  »درخت«كه فرزند 
مربـوط بـه فرزنـد شـاهد نـوعي       هـاي  در اسـتعاره  ،از سـوي ديگـر  . شـود  كارافتادگي تلقي مـي 

كـردن فرزنـد    بـزرگ  دنيـا آوردن و  گرايي هستيم كه در آن مقصود زن از تحمل سختي به نتيجه
عصـا و  « يـا داشـتن  » پرثمـر «درختـي   »سـايه «شود كـه همانـا نشسـتن بـر زيـر       مشخص مي

 اگرچه بـه  ازدواج و فرزندهاي جمعي از مفهوم  اين بازنمايي. براي دوران پيري است »گاهي تكيه
ند و شناخت فرهنگي مشترك اين نسل از زنـان را بـه ايـن دو مفهـوم     ا خودي خود جالب توجه

از ارزش  دشـو  هاي مفهومي نسل ديگري از زنان مقايسه مـي  كه با استعاره دهند، زماني نشان مي
  .ستا كه جاي تحقيقات بيشتر در اين زمينه خالي شود تحليلي دوچندان برخوردار مي

هاي مأنوسي  ها براي اغلب خوانندگان اين مقاله عبارت ز آنجا كه اين استعارههمچنين ا
توان به ايـن نتيجـه دسـت     اند، مي ها مواجه شده است كه اغلب در رخدادهاي كالمي با آن

هـايي فـردي نيسـتند، بلكـه      سـازي  وجـه صـرفاً مفهـوم    هـيچ  هـا بـه   يافت كه ايـن اسـتعاره  
ازدواج و فرزندند كه اين موضوع به ما جسارت طرح اين هايي جمعي از دو مفهوم  بازنمايي

هـايي كـامالً    بـودن، اسـتعاره   ها عالوه بـر زبـاني و مفهـومي    دهد كه اين استعاره ادعا را مي
ها و  ها در ميان گويشوران ساير زبان ند، شاهد آن نأمانوس بودن اين نوع از استعارها فرهنگي

  .تر است هايي جوان گاه حتي زنان نسل
طور كه در بخش چارچوب نظري گفته شد، ساخت معنا حاصل فراينـدهاي   مچنين، همانه
تـرين مسـئله در    استعاره غامض. مفهومي است ةاستعار و يكي از اين فرايندها سازي است مفهوم

ـ   ةرود و تا حد زيادي بر پايـ  شمار مي بررسي معناي زباني و غيرزباني به بشـر از   ةچگـونگي تجرب
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هـاي مفهـومي دانسـت كـه      ها را نمايه توان استعاره مي، رو اين از. اف استوار استهاي اطر واقعيت
به اين ترتيب، بررسي . ضميمه شده استها  آن توجهي به درخوراجتماعي ـ  هاي فرهنگي ويژگي
 ةگو دربـار و تفكر و گفت ةتواند ما را در درك شيو ميها  آن هاي ها و نگاشت زباني استعارهـ  درون
  .فرهنگي ياري رساند ي اجتماعيها پديده

توان ادعا كـرد كـه در تحليـل     آمده، مي دست هاي به تر به داده به اين ترتيب، با نگاهي دقيق
ـ : ها عمدتاً با سه نوع تجربه مـواجهيم  استعاره ـ   ةتجرب ـ   ةبدنمنـد، تجرب . زبـاني  ةفرهنگـي و تجرب
را  آن أكـه منشـ   ،انسـان  يـافتگي شـناخت   اصل جسميت ةواسط هاي بدنمند و فرهنگي به تجربه

هـايي تجربـي را بـراي تكـوين و      اند، پايه فرهنگي انسان معرفي كردهـ  اجتماعيـ  جايگاه زيستي
هـاي   زباني نيز شاهد آنـيم كـه ايـن اسـتعاره     ةدر تجرب. كنند مفهومي ايجاد مي ةپرورش استعار

بـه ايـن ترتيـب،    . وندشـ  كار گرفته مـي  با توجه به بافت فرهنگي در تعامالت به مفهومي حاصله
به تناسـب بـا    مرور زمان شود و همچنين به هاي مفهومي مي زباني موجب تقويت استعاره ةتجرب

و گـاه  كننـد   مـي ها را تعديل  اين استعاره فرهنگيـ  شده در ساختارهاي اجتماعي تغييرات ايجاد
  .دهد تغيير مي

  يرگي نتيجه
 ازدواج و فرزنـد، نشـان  سـازي   رفته در مفهوم كار ههاي مفهومي ب با بررسي استعاره، در اين مقاله

به اين دو ده ش ها نقش مهمي در مدل فرهنگي و تلقي افراد بررسي داديم كه چگونه اين استعاره
مفهـوم ازدواج و  بينـي ايـن زنـان در مـورد      جهانة كنند واقع منعكس و در كنند مفهوم را ايفا مي

  .ندفرزند
مفهـومي بـر نقـش     ةاسـتعار  ة، اين پژوهش با كاربست نظريبه اعتقاد ما، از يك منظر كالن

انـدازي را   هـاي جمعـي چشـم    گيري شناخت فرهنگي و بازنمـايي  هاي مفهومي در شكل استعاره
  :است ذيلهاي آن به قرار  كند كه سويه تصوير مي

ات توانـد اطالعـ   ازدواج و فرزند مي  سازي رفته در مفهوم كار هاي به شك بررسي استعاره بي. 1
در اختيار محقق قرار دهد؛ دانشـي كـه در    دهش اي از دانش و شناخت فرهنگي افراد مطالعه غني

 ةنظريـ  تـوان ادعـا كـرد كـه     رو، مـي  اين از. زيربناي كنش ازدواج و فرزندآوري اين افراد قرار دارد
مفهومي، كفايت تبييني و توصيفي الزم بـراي شناسـاييِ و درك شـناخت فرهنگـي دو      ةاستعار

  .ددار فهوم ازدواج و فرزند رام
تـر از   به درك كارآمد و علمـي  شناختي ما را ها و دستاوردهاي جديد علوم كاربست نظريه .2

فرهنگي افراد راهنمايي خواهد كـرد  ـ  ها و فرايندهاي معناساز در حيات فردي چگونگي سازوكار
  .دكن نگي را آشكار ميفرهـ  هاي شناختي سازي هاي مفهوم اي از قابليت هاي تازه و ساحت

ين و توصـيف چگـونگي   يـ مفهـومي تب  ةاسـتعار  ةاز آنجا كه يكـي از دسـتاوردهاي نظريـ   . 3
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هـاي زبـاني مربـوط بـه ازدواج و      عملكرد ذهن و زبان در خلق مفـاهيم اسـت، تحليـل اسـتعاره    
  .د رساندها در زندگي روزمره خواه وكار استعاره تري از ساز هاي عميق فرزندآوري ما را به دريافت

اي كـه در صـدد يـافتن مبـاني شـناخت       نظريه منزلة  به ،مفهومي ةاستعار ةاربست نظريك .4
تنها اهميتي را كـه فراينـدهاي ذهنـي در تفكـر و اسـتدالل دارنـد روشـن         ذهن انسان است، نه

هـاي   را در ساخت معنا در زندگي روزمره و تلقـي افـراد از پديـده   ها  آن كند، بلكه نقش مهم مي
  .كند فرهنگي آشكار ميـ  لف اجتماعيمخت
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