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  )مقالة پژوهشي(

  
  فارسي اينستاگرام در »زن« از عامه زنان تصويرسازي

 مفهومي هاي استعاره طريق از

 2، زهره بوالي*1عبداهللا بيچرانلو

  چكيده
توان به شناخت نظام ادراكي حاكم بر ذهن  بودگي مي با مطالعة عبارات استعاري در يك زبان در خصوص زن و زن

سـازي زن در ميـان زنـان     مفهومهدف اين مقاله مطالعة چگونگي . يافت گويشوران آن زبان در اين خصوص دست 
هـاي   از طريـق شناسـايي اسـتعاره    بـودگي از سـوي ايشـان    ادراك تجربة زن عامة ايراني در اينستاگرام و چگونگي

گيـري از   بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف، ضـمن بهـره       . كند اي است كه معاني آن را با يكديگر مرتبط مي محوري
 و زن زبان مفهوم زنان عامة فارسي. 1هاي ذيل پاسخ داده شده است؛  شناسان شناختي، به پرسش رويكردهاي زبان

معنـايي زنـان عامـة     برسـاخت . 2كننـد؟   هايي در اينستاگرام برساخت مي را در قالب چه استعاره بودگي زن تجربة
گيرد؟  ميصورت  مفهومي كالن هاي حوزه كدام براساس بودگي در اينستاگرام تجربة زن و زن زبان از مفهوم فارسي

در ايـن  زبـان دارد؟   فارسـي  زنـان عامـة   زبان در زن مقصد حوزة براي را كاربرد بيشترين مبدائي هاي حوزه چه .3
بـا تحليـل   . ها از تحليل استعاري بهره گرفتـه شـده اسـت    نگاري مجازي و براي تحليل داده تحقيق، از روش مردم

 حـوزة  10 در استعارة مفهومي استخراج شده كه 250زن منتخب،  90هاي به اشتراك گذاشته شده از سوي  پست
، اشـيا ، قـدرت ، ناتواني، عاطفه، خداگونگي :شامل فراواني ترتيب به ها حوزه اين. اند شده بندي طبقه كالن مفهومي
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  مقدمه
اگر در تعريف مـا از  . براي مطالعة هر فرهنگ رويكردها و ابزارهاي متنوعي در دسترس قرار دارد

هاي مطالعة فرهنگ يك جامعـه شـناخت و تحليـل     فرهنگ، معنا در محوريت باشد، يكي از راه
دانـش نـويني كـه بـراي مطالعـة ذهـن و عملكـرد ذهنـي افـراد در          . مفاهيم آن فرهنـگ اسـت  

 .اسـت  1شناسـي شـناختي   دهـد، دانـش زبـان    ابزارهايي مناسب در اختيار قرار مـي  سازي مفهوم
ها را  ، مطالعة استعاره4شناسان شناختي، با ارائة نظرية استعارة مفهومي ، زبان3و جانسون 2ليكاف

اي از  هـا بخـش عمـده    دانند؛ چه آنكه از نظـر آن  نظام تفكر افراد مي هاي دسترسي به  يكي از راه
انديشيم  موجب آن مي متعارف ما كه به  5نظام مفهومي« .ي فكري انسان استعاري استفرايندها

بـه عقيـدة ليكـاف و    . )1394 جانسـون  ليكاف و(» كنيم اساساً سرشتي استعاري دارد و عمل مي
ها مبنـاي   استعاره. كنيم ها زندگي مي گوييم، بلكه با آن ها سخن مي تنها با استعاره جانسون، ما نه

. گذارنـد  دهنـد و بـر نحـوة رفتـار مـا تـأثير مـي        هاي ما را سـاختار مـي   هستند و كنش عمل ما
 را اي زمينـه  و دهد جهت مخاطبان انگيزة و انديشه تواند به مي استعاره و زبانكارگيري دقيق  به

   ).1392پورعزت  بيچرانلو و(كند  اجتماعي ايجاد تغيير براي
بـا مطالعـة عبـارات    . مفهومي، عبارات استعاري هسـتند هاي  از نمودهاي اصلي استعاره يكي

  توان به شناخت نظام ادراكي حاكم بر ذهن گويشوران آن زبـان دسـت   استعاري در يك زبان مي
در ايـن نگـاه، كـه    . يافت؛ از جمله نگرش مردمان متكلم به يـك زبـان خـاص بـه زن و زنـانگي     

ه هسـتند و معنـايي ثابـت و طبيعـي     رويكردي برساختي دارد، مفاهيم جنسيتي برساختة جامع
گيرند كه  هاي معنايي پيچيده و متفاوتي به خود مي ندارند؛ بلكه متناسب با بافت اجتماعي، اليه

همچنين، روابط استعاري كه درخصـوص زنـان در يـك    . عملكرد افراد متناسب با آن خواهد بود
سـازي زن در   لعة چگـونگي مفهـوم  با مطا. سازد زبان وجود دارد، نظامي از روابط اجتماعي را مي

هـاي   و نهايتـاً اسـتعاره   بـودگي از سـوي ايشـان    ادراك تجربـة زن  ميان زنـان عامـه و چگـونگي   
كند، به فهمي نو از خوانش زنان عامـة ايرانـي از    اي كه معاني آن را با يكديگر مرتبط مي محوري

هـا و امكانـات    د كه فرصـت مقصود از زنان عامه، زناني هستن. يابيم خود و جايگاهشان دست مي
پردازنـد و بـه    سياسي درخصوص زنان ندارند يا به اين نوع كنشـگري نمـي   ـ كنشگري اجتماعي

طور خالصه، زنان عامه در اين تحقيق در برابر زنان كنشـگر و اكتيويسـت و نيـز زنـان مشـهور      
  .طرح شده است) سلبريتي يا ايلفلوئنسر(

هاي اجتمـاعي،   ويژه روند روزافزون توسعة رسانه ، بهامروزه، با گسترش شتابان فضاي مجازي
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حضـور چشـمگير زنـان    . انـد  هـا رو آورده  طوري گسترده به كاربري اين رسـانه  زنان ايراني نيز به
امكان روايـت   وهاي اجتماعي مجازي به صدابخشي به گروه خاموش زنان منجر  ايراني در شبكه

واسطه نظام مفهومي زنـان   صورت بي توان به  ن، ميبنابراي .شده است زنان توسط خودشان فراهم 
  .هاست، مطالعه كرد را، كه مبناي تفكر و عملكرد آن

زناني كه در جايگـاه   ـ يكي از نيازهاي تاريخي اساسي در حوزة زنان صدابخشي به زنان عامه
و مسـائل و  اي براي روايت خود  گونه ابزار رسانه يچهكنشگر اجتماعي يا سياسي قرار نداشته و از 

مفهـوم  . اسـت  2»فرودسـت «) 1397( 1اندـ يا به تعبيـر اسـپيواك   هايشان برخوردار نبوده دغدغه
ايـن مفهــوم  . اســتعماري اسـت سافرودسـت يكـي از مفـاهيم مركــزي در بخشـي از مطالعـات پ     

توسـط  «شـد كـه    بـرده  كـار   بـه اي  يهحاشيي ها گروهبار توسط گرامشي براي اشاره به  نخستين
محلي  فرهنگرا در ساختن تاريخ و  ها آنات حاكم نخبه، كه حق مشاركت بنيادي هژموني طبق

). 1397محمـودي   و محمـدي (  »انـد  درآمـده و بـه انقيـاد    شـده  اسـتثمار كننـد،   يمـ انكار  خود
، طبقـه (پذيري  ي، هرگونه وضعيت ستمطبقاتفرودستي در نظرية پسااستعماري، فراتر از خوانش 

گرايانه بـه   مطالعات فرودستان با رويكردي ضد نخبه. گيرد را دربر مي...) سن، جنسيت، قوميت و
  .ي به مردم عادي استصدابخشدنبال عامليت و سوژگي فرودستان و 

و از امكان سخن  شده  راندهمضاعف به حاشيه  طور به» فرودستان جنسيتي«اسپيواك  نظر از
  .اند گفتهي آنان سخن جا بهه ديگراني غير از خودشان دربارة آنان يا هموار. اند شدهگفتن بازداشته 

شنويم او دربارة خود  گاه نمي شود كه ما هيچ ناپديد مي رو ازآنشخصيت فرودست جنسيتي 
را بـراي بازنمـايي ادعاهـاي    او ي رقيـب  هـا  گفتمـان ي اسـت كـه   ا واسطه صرفاًاو . سخن بگويد

ي است كه متوني برخاسته از اميال ديگر و معناهـاي  ا باخته رنگروح . گيرند يمخودشان به كار 
  .)1391گاندي (ديگر بر آن نگاشته شده است 

عامليـت زنـان   . شـود  مي ها آنسخن گفتن به نمايندگي از فرودستان باعث خاموشي صداي 
  .ها مانده است ييبازنماو صداي فرودستان تحت سيطرة  گرفته قرارتوجهي  يبفرودست مورد 

شـود   يمـ ي ابژه ناپديـد  بند صورتزن بين مردساالري و امپرياليسم، تشكيل سوژه و  چهرة
  ).1397  اسپيواك( 

از خشـونت معرفتـي در برابـر    » توانـد سـخن بگويـد؟    آيا فرودسـت مـي  «اسيپواك در مقالة 
ـ  بـه بنياد نهادن سوژة استعمارشـده   ـ برد فرودستان نام مي يـژه آنچـه   و بـه ) همـان (ــ   ة دگـر مثاب

  .ي روا داشته استسوم جهان اصطالح بهينيسم غربي بر زنان فم
 درصـدد ي از انسـان فرودسـت،   ا نمونـه  عنـوان  بهاسيپواك با تحليل جايگاه زن هندي، 

هاي زنـان فرودسـت    ييبازنماي معرفتي ها خشونتبازيابيِ صداي مسكوت گذاشتة ناشي از 
جـه نبايـد تصـور كـرد سـوژة      و يچهـ  بـه او  نظـر  ازالبته ). 1397محمودي  و محمدي(است 
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ينيسـم غربـي ترسـيم    فميكي از محورهـاي نقـد او بـه     اساساً. كليتي واحد است فرودست
و تجربيـات   هـا  تفـاوت گـرفتن   ي و ناديـده سوم جهانزن  نامتجانسي ها حوزهيكپارچگي از 

زن «ي اسـت كـه   بنـد  صورتنقد آن / اسپيواك به دنبال واسازي. هاست آنمتفاوت زندگي 
هـاي متكثـر فرودسـتي     يـت موقعي به ايـن  صدابخشسازد و به دنبال  را برمي» يسوم جهان
توان  هاي زنان، از دوران مشروطه تا زمان حاضر، مي با نگاهي مختصر به تاريخ رسانه. است

از دوران مشـروطه تـا بـه امـروز، زنـان      . به غيبت صداي زنان عامة جامعه در رسانه پي برد
نگار درخصوص مسائل زنان روايت خود را ارائـه   هاي زن و رسانهنخبه و كنشگر در نشريات 

هاي همدالنه و گاه با رويكردهـاي فرادسـتانه بـه زنـان      اند كه گاهي اين روايت با نگاه داده 
هاي مختلف در حدود صد سـال در   نگاري از زن ايراني در رسانه رغم زن به. قرين بوده است
هـا و ديگـر    به دليل ماهيـت غيرتعـاملي ايـن رسـانه    هاي گوناگون جمعي،  نشريات و رسانه

هاي اجتماعي مجازي امروز، بسـتري بـراي    ها در مقايسه با رسانه هاي اين رسانه محدوديت
وگو با همة زنان جامعه فراهم نشد و صرفاً بخشي از زنان صدا يافتند و صـدا و نـداي    گفت

اما امـروزه گسـترش   . درپيچيد هاي تو در توي سكوت و خاموشي اغلب زنان جامعه در اليه
 گرفتـه  مهـم صـورت   تغييـرات  از يكـي . اوضاع را دگرگون كرده اسـت  1هاي اجتماعي رسانه

در ايـن   ويـژه زنـان، از خـويش    به مردم، روايت امكان اجتماعي مجازي هاي شبكه واسطة به
فرصـتي   هـاي اجتمـاعي مجـازي    حضور نسبتاً بدون محدوديت زنان در شبكه .هاست شبكه

گران حوزة مطالعـات فرهنگـي و زنـان فـراهم كـرده تـا بـه مطالعـة          نظير براي پژوهش كم
هاي زنان از خود، زيست جهـان و جهـان پيرامونشـان در ايـن      ها و خوانش اكتشافي روايت

گـويي بـه    بر اين اساس، پژوهش پيش رو با نگاهي اكتشافي در پي پاسخ. ها بپردازند شبكه
را در قالـب چـه    بـودگي  تجربـة زن  و زن ة ايرانـي مفهـوم  زنـان عامـ  . 1: هاست اين پرسش

معنـايي زنـان    برسـاخت . 2كنند؟  هايي در شبكة اجتماعي اينستاگرام برساخت مي استعاره
 كـالن  هـاي  حـوزه  كدام براساس بودگي در اينستاگرام تجربة زن و زن عامة ايراني از مفهوم

 زن مقصد حوزة براي را كاربرد بيشترين مبدائي هاي حوزه چه .3گيرد؟  صورت مي مفهومي
  ايراني دارد؟ زنان عامة زبان در

   پژوهشپيشينة 
هـاي   حوزه. هاي مربوط به استعارة مفهومي در زبان فارسي وجود دارد طيفي گسترده از پژوهش

آمـوزي كودكـان،    درمـاني، زبـان   معماري، آموزش زبان دوم، مطالعات ترجمه و بين زبـاني، روان 
هـاي   پـردازي  هـا بـه مفهـوم    اما بيشـتر پـژوهش   اند؛ ليغات، تصويرسازي از اين جملهسياست، تب

                                                        
1. social media 
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گاهي . اند استعاري در زبان و ادبيات فارسي و مطالعة متون مختلف فارسي از اين حيث پرداخته
گاهي مفـاهيم اسـتعاري خاصـي مطالعـه      هاي مفهومي در يك متن و موجوديت و انواع استعاره

. شـود  هـا را شـامل مـي    ي مربوط به استعاره نيز دسـتة ديگـري از پـژوهش   مباحث نظر. اند شده
تركيب نظرية معاصر استعاره و تحليـل گفتمـان در قالـب تحليـل انتقـادي اسـتعاره و مطالعـة        

بـا ايـن   . گران را به خود جلب كـرده اسـت   نظر برخي از پژوهش ها توسط استعاره هم  ايدئولوژي
موضوع اصلي پژوهش پيش رو اسـت تعـداد بسـيار انـدكي      همه، در حوزة مفاهيم جنسيتي كه 

به مطالعة استعارة زن در متـون  ) 1392(نژاد  دفتري. پژوهش به زبان فارسي صورت گرفته است
، مرد آفتـابي  ،زنان مهتابي ،خمار بامدادهاي  گر رمان اين پژوهش. نوشتاري فارسي پرداخته است

از سه نويسـندة زن و  ( شاهنامه به نثرو  چهر پري، منِ او ،بانوي جنگل ،خواني عشق و سنگ پري
پـردازد از   هايي را كه به توصيف مشخصات زنان مي را انتخاب كرده و استعاره) سه نويسندة مرد

 در كـه  هـايي  اسـتعاره  دهـد  هـاي ايـن تحقيـق نشـان مـي      يافته. اين متون استخراج كرده است
حـوزة   هشـت  ترتيـب  بـه  انـد  كـار رفتـه   هاي ذكرشـده بـه   در رمان زنان توصيف و سازي مفهوم

اي، اجـرام آسـماني و    ها، اسامي اسـطوره  ها و آشاميدني حيوانات، كاال، گياهان، طبيعت، خوردني
 در زن اسـتعارة  به مطالعـة   )1393(همچنين، در اين زمينه، ثامني . شوند جواهرات را شامل مي

 بـوف كـور  : او چهـار كتـاب  . است پرداخته 1357 تا 1300 در دورة فارسي زبان نوشتاري متون
نوشـتة   جزيـرة سـرگرداني  احمـد و   نوشـتة جـالل آل   تـار  سهو زن زيادي نوشتة صادق هدايت، 

 .را مطالعـه كـرده اسـت    هـاي زنـان   سيمين دانشور را انتخاب كـرده و در ايـن نمونـه، اسـتعاره    
 مبـدأ  هـاي  حوزه، زن به مربوط هاي استعاره سازي مفهوم در دهد مي نشان هاي اين تحقيق يافته

 گياهـان ، )درصـد 20( حيوانـات  حـوزة ، )درصـد 30( انسـاني  هـاي  ويژگي هاي حوزه ترتيب به را
 آشـاميدني  و خـوردني  هـاي  حـوزه ، )درصـد 8( طبيعـت ، )درصد10( كاال هاي حوزه، )درصد10(
  .دهد مي تشكيل) درصد30(و رنگ ) درصد3( آسماني اجرام، )درصد5(

هاي متمركـز بـر زبـان فارسـي، زنـان را در       ك از پژوهشي طور كه مشخص است، هيچ همان
اند و به مطالعة اسـتعارة زن در متـون ادبـي     بافت واقعي و كاركرديِ زبان فارسي در نظر نگرفته

از طريق پرسش ) ساله 25تا  20دانشجويان (يك پژوهش به بخشي از كاربران زبان  .اند پرداخته
رو، تحقيق پيش رو به لحاظ تمركـز   ازاين. ـ پرداخته است انبافت كاربرد عملي زب نه در ـ ها از آن

بـودگي، از   هاي مفهومي زنان براي توصيف زنـانگي و زن  گيري عملي خود زنان از استعاره بر بهره
  .مطالعات پيشين، متمايز است

با مطالعة ) 2017(   2و براتيچ 1ها، ووكويچ در ميان تحقيقات دربارة استعارة زن در ديگر زبان
واسـطة   مثابة ماشين در زبان صرب و در حوزة بالكان غربي، كاالانگاري زنان را بـه  استعارة زن به

                                                        
1. Milica Vukovic 
2. Vesna Bratić 
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 بالكـان  در دارايـي  مثابـة  بـه  زنـان  سـازي  ها، مفهوم از نظر آن. اند هاي مفهومي شرح داده استعاره
 طـور  بـه  ي كـه ا اسـتعاره  اسـت؛  آورده وجـود  بـه  را »زن، ماشين اسـت « مفهومي استعارة، غربي

 گفتمـان  از هـايي  گزيـده  روي مطالعه اين. متداول است گويشوران بين و يافته رواج اي گسترده
صـورت كـه    اسـت؛ بـدين   شـده  انجـام  خبـري،  هـاي  درگاه در خوانندگان آنالين، يعني نظرهاي
هاي سطح خاص استعارة مفهومي مورد مطالعة خـود را از مـتن اسـتخراج و     نويسندگان استعاره

 افـراد  ذهـن  در را ذهنـي  هـاي  چـارچوب  مفهومي هاي استعاره اينكه به توجه با .اند ليل كردهتح
 حضـور ، كننـد  مـي  كـار  ناخودآگـاه  سطح در و است دشوار ها آن بردن بين از كه كنند، مي ايجاد

 مثابة به را زنان گويندگانْ كه دهد مي نشان زبان صربي در» زن ماشين است« استعارة چشمگير
 كـه  معناسـت  بدان اين. آيند به حركت درمي )مردان(ها  آن صاحبان توسط بينند كه مي اشيائي
 ماننـد  هـايي  اسـتعاره . زباني فرودست قرار دارند در جايگاه غربي بالكان جوامع در همچنان زنان

 اسـت  دليـل  همين به .شوند مي آن تداوم باعث و كنند مي خاصي حمايت اجتماعي روابط اين از
 .برداشت پرده ها سازوكارهاي اساسي گفتمان از طريق استعاره از توان مي كه

با مطالعة مجـالت مخصـوص زنـان و دختـران نوجـوان بـه تجزيـه و تحليـل          )2016(  1رودريگز
 مثابـة مـواد   زنـان در ايـن مجـالت بـه    . كنند پرداختـه اسـت   سازي مي هايي كه زنان را مفهوم استعاره
، )كـوچكم، عزيـزم  ، نـوزاد ( نـوزادان ، )گربـه  بچـه ، جوجـه ( حيوانـات ، )هلو، ترش، پاي، عسل( خوراكي
) فرشـته و الهـه  ( ييماورا موجودات و) خانم شاهزاده، ملكه( اشرافي اعضاي، )بازو( بدن از هايي قسمت

بيـان   زبـاني  هـاي  نشانه چنين از استفاده مفروضات و از محقق با ارائة تحليلي. شوند در نظر گرفته مي
  .كنند مي منتقل را زنان نقش دربارة زده جنسيت باورهاي ها استعاره اين باغل دارد كه مي

 شـوراي  1325نامـة   سازي زنان در قطـع  به مطالعة مفهوم )2019( 3و الزرو 2مارتين دالروزا
محققان برمبناي  .اند پرداخته ـ امنيت و صلح، المللي دربارة زنان بين سندي ـ ملل سازمان امنيت

شـمارد، بـه    ها را راهي براي خلق و درك مفاهيم انتزاعي مي نظرية استعارة مفهومي، كه استعاره
هاي موجود در متن، ادراكـي   از نظر آنان، استعاره. اند نامه پرداخته شناختي متن قطع تحليل زبان

هـاي تحقيـق    يافتـه . ددهنـ  مي شكل درگيري از پس و مسلحانه هاي درگيري زمان در را زنان از
، ها قرباني هستند زن: شوند مي غالب روايت مفهومي استعارة دو از استفاده با دهد زنان نشان مي

 تغييرنـد؛  نماينـدگان  زنـان  و، هاي ديگر سازمان ملـل اسـت   نامه اي متعارف در قطع استعاره كه
  .دهد مي دست درخصوص زنان به بيشتري ديد و اي كه قدرت استعارة تازه

                                                        
1. Irene Lopez Rodriguez 
2. Victoria Martín de la Rosa 
3. Luis Miguel Lázaro 
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 مباني نظري تحقيق
ايـدة اسـتعاره،   « .مفهوم استعاره به زبان، تاريخ و جامعه وابسته است و شكل ازلـي ابـدي نـدارد   

هـاوكس  (  » هـاي مختلـف بـه زبـان اسـت      اي اجتماعي و تاريخي، محصول نگرش مثابة پديده به
ــان). 16: 1380 ــارة اســتعاره   بالغيــون، فالســفه و زب ــه شناســان از كســاني هســتند كــه درب ب
  .اند پردازي پرداخته نظريه

ارسطو فنون زبان را به سـه مقولـة   . معرفي استعاره پرداخت به ليتفص بهبار، ارسطو  نخستين
، با توجه به انديشة ارسطو در بيترت  نيا  به. 2و فن شعر 1؛ منطق، فن خطابتدركمتمايز تقسيم 

منطق و خطابت با كـاربرد  . مجزاست كامالًباب مقوالت، زبان شعر از زبان منطق و زبان خطابت 
متعارف و منثور زبان و شعر به دنبال تمايز در بيان و بيان شاعرانه است كه اين كار را بـه مـدد   

ـ  بهاستعاره «از نظر ارسطو . دهد يماستعاره انجام  ي متعـارف زبـان   هـا  وهيشـ ة جداشـدن از  منزل
تعاره، ديـدگاه ديگـري دربـارة    قبل از رويكردهاي جديد قـرن بيسـتمي بـه اسـ    . )همان(» است

 .انـد  دهيبرگزآن را  ها كيرمانتتوان بازشناخت كه به افالطون منتسب بوده است و  استعاره را مي
 .پنـدارد  ينمو فنون مختلف زبان را از هم جدا  داند يمرا يك كل  زبان ارسطو، برخالف، افالطون

. طة سازمند استعاره با كل زبـان اسـت  رويكرد، مخالف جدابودن استعاره از زبان و مدعي راب نيا
 دهنـد  يمـ مثابة ابزار بيان قوة تخيل بسيار برجسـته جلـوه    بهنقش حياتي استعاره را  ها كيرمانت

كـه مبـادا    نـد هد يمـ غالباً به شاعران هشدار  كينوكالسمنتقدان  كه يدرحال«؛ )1380هاوكس (
: ديـ گو يمـ ويكـو  . غلبـه كنـد   فهم ابلقاجازه دهند مهار استعاره از كفشان خارج شود و بر تفكر 

همة مجازهاي اوليه نتيجة قهري ايـن منطـق شـعري هسـتند و از      و استعاره خود انديشه است
: 1393 هارلنـد ( »و پربسامدترينشـان اسـتعاره اسـت    نيتـر  يضـرور  ،نيتر درخشان ها نياميان 
مفهوم شعر در نظرية ادبي رمانتيك يك گوهر ذاتي و انديشـه   عموماًالبته بايد توجه كرد . )100

  .شود يمو بينش است و استعاره همچنان يك صنعت ادبي محسوب 
دهـد و رويكـرد ارسـطويي بـه      گسـترش همين ديدگاه در قرن بيستم توانست نفوذ خود را 

 .ل اين نگاه بـود بسط و تكمي درصددمتفكراني است كه  از 3اي ريچاردز. آي. استعاره را كنار نهد
 ريتـأث و بر شيوة دريافت و فهم ما از جهان  افكند يماستعاره بر تمام زبان سايه « چاردزير نظر از
ريچاردز كاربرد اصلي استعاره را توسعة زبان دانست و چـون  ). 1387 هرفم و آبرامز(» گذارد يم

ديدگاه ريچاردز، كه بـه  . )1380هاوكس ( استزبان واقعيت است، استعاره هم گسترش واقعيت 
بلـك از اولـين   . و بسط داده شـد  تغيير 4نظرية تعاملي استعاره معروف است، توسط ماكس بلك

                                                        
1. Rhetoric 
2. Poetics 
3. I. A. Richards 
4. Max Black 
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تـا قبـل از مقالـة    . به مبحث استعاره ورود پيدا كرد مند نظامصورت  فيلسوفان تحليلي بود كه به
و زبان مجازي را  ستنددان يمبلك، عموم فيلسوفان كاركرد اصلي زبان را بيان حقايق » استعارة«

 هنگـامي  را زبـان  در هـا  اسـتعاره  كـاربرد  بلك .فاقد شايستگي براي ورود به عرصة علم و فلسفه
 يهـا  حـوزه ميـان   ذهـن  كه را، قياسي گوناگوني روابط نيست قادر ياللفظ تحت زبان كه داند يم

 ميكنـ  يمـ  را بيـان  بينشياستعاري،  تفكر و بيان طرفي، با از ؛ وكند بيان ،دكن يم برقرار مختلف
بلك مطرح كرد كـه هـر اسـتعاره شـامل يـك عنصـر        .نيست پذير بيان ديگري شكل هيچ به كه

در . ، اسـت )كانون( هيثانوو يك عنصر استعاري، موضوع ) چارچوب(ي يا موضوع اوليه اللفظ تحت
از ايـن عناصـر، نـه ارجـاع بـه يـك شـيء مشـخص، كـه نظـامي از بـديهيات مـرتبط از              كيهر
استعاره در تعاملي پيچيده بين اين دو عنصر . وجود دارد صوصيات و روابط مربوط به آن شيءخ

و  1393 دبـاغ (آن دو معنـا را ندارنـد    مسـتقالً از دو عنصـر   كي چيهيابد كه  معناي جديدي مي
، تفكر استعاري را از تفكـر  رديپذ يموجوه شناختي استعاره را  بلك گرچه). 1387 هرفم و آبرامز
  .وجود تفكر استعاري ضروري باشد هرچند ؛داند يمقي جدا حقي

نيچه از اولين كساني بود كه به ماهيـت اسـتعاره در زبـان     1يا قارهاز طرف ديگر، در فلسفة 
ديد نيچه، همة مفاهيمي كه بـراي بازنمـايي سـاختار حقيقـي جهـان بـه كـار         از .پرداخته است

 بـر ي، عليت و عددــ اسـتعاراتي هسـتند كـه مـا      همان نياـ مفاهيمي چون مكان، زمان،  ميبر يم
  .)66: 1392 اسپينكز(تا آن را با تعابير بشري قابل تفكر سازيم  ميكن يمبار  جهان

راهگشـاي   بعـدها  خصوص زيادي بر رويكرد فالسفه به استعاره گذاشت و به ريتأث نيچه آراي
 .شـد  زبان در آن يريناپذ دسترس و معنا تعليق مسئلة تبيين در 2دريدا چون پساساختارگراياني

بلكه اسـتعاره  . از نظر دريدا، تفاوتي بين زبان فلسفي و زبان ادبي يا مفهوم و استعاره وجود ندارد
/ واژه بـه مفهـوم  / هميشه معنا غايب است و هـر مفهـوم   سرشت زبان است و به همين دليل هم

  .دهد واژة ديگري ارجاع مي
مفهومي به استعاره بسياري از نظريات متقـدم اسـتعاره را   رويكرد شناختي يا  1980از سال 

 حيطـة  نـه  و حيطة زبان در موضوعي مثابة به استعاره، زبان كالسيك نظرية در .به چالش كشيد
 و سـاز  از استعاره ندارد و اي هيچ استعاره روزمره زندگي، اساس اين بر. شود مي شناخته، انديشه

). 1392پـورعزت   بيچرانلـو و ( كنـد  مـي  اسـتفاده  روزمره و مرسوم زبان حيطة از خارج كارهايي
 منـد  نظـام  طـور  بـه  كنـيم  زنـدگي مـي   ها آنيي كه با ها استعارهليكاف و جانسون با انتشار كتاب  

» اسـتعارة مفهـومي  «فرضيات رويكرد كالسيك به اسـتعاره را رد كردنـد و بـه معرفـي و شـرح      
از شواهد زباني متعارف روزمره براي اثبات وجود روابط اسـتعاري يـا معنـا بـين      ها آن. پرداختند

  .ي مفهومي در ذهن انسان استفاده كردندها حوزه

                                                        
1. Continental philosophy 
2. Jacques Derrida 
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. كه در انديشه و عمل ما جاري و سـاري اسـت   در زبان تنها نهاستعاره در زندگي روزمره و 
 اساسـاً يم، مـاهيتي  كنـ  انديشـيم و عمـل مـي    نظام مفهومي معمول ما كه در چارچوب آن مـي 

  ).1397 محمودي محمدي و(  استعاري دارد
سـازي   مثابة مفهوم منزلة يك عمليات تعبيري به شناسي شناختي، استعاره به در رويكرد زبان

صـورت   شود؛ بـه  حوزة مفهومي ديگر تعريف مي/ حوزة مفهومي برحسب چارچوب/ يك چارچوب
معنـاي  ). حـوزة ديگـر تجربـه   ( يـز ديگـر  براسـاس چ ) حوزة تجربه( خالصه، درك كردن چيزي

ليكـاف و  . شود واسطة يك مجموعة نگاشت يا تناظر ميان عناصر دو حوزه ساخته مي استعاري به
منـد نظريـة    به طـرح نظـام  » كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعاره«اثر  در) 1394(  جانسون

رود،  ه براي درك حوزة ديگر به كار مـي اي از تجربه را ك ها حوزه آن. اند استعاره مفهومي پرداخته
حـوزة مبـدأ نوعـاً    . اند خواهيم آن را درك كنيم، حوزة هدف ناميده اي كه مي حوزة مبدأ و حوزه

  .تر است تر و حوزة مقصد نوعاً انتزاعي شده تر و شناخته تر و تجربظ آن مستقيم عيني
ام مفهومي ما اسـتعاري اسـت   سازي تجربه از سوي ما و بنابراين نظ اي از مفهوم بخش عمده

  .)1396 كوچش(» سازد انگيزد و هم آن را مقيد مي شيوة تفكر خالق را در ما برمي«كه هم 
راه كوتاه و راحت براي   يك. شود استعاره از تناظر ميان عناصر دو حوزة مفهومي تشكيل مي

حـوزة  : صـورت كـه  ؛ بـه ايـن    )Lakoff & Johnson 1993(هـا هسـتند    نگاشت درك استعاره نام
حوزة مفهـومي كـه مـا بـراي فهـم حـوزة مفهـومي ديگـر          .مفهومي الف حوزة مفهومي ب است

و حـوزة   شـود  ناميـده مـي  ) ب( كنـيم، حـوزة مبـدأ    هاي استعاري را از آن اسـتخراج مـي   عبارت
هـا فقـط    نگاشـت  اين نـام . است) الف( شود، حوزة هدف ترتيب فهميده مي اين   اي كه به مفهومي

شود و نبايد اين تصـور اشـتباه را ايجـاد كنـد كـه       درك بهتر استعارة مفهومي استفاده ميبراي 
  .ندا هاي مفهومي گزاره استعاره

بـه زبـان    .اي از تناظرهاي منظم ميان دو حوزة تجربه هسـتند  هر استعارة مفهومي مجموعه
عشـق،  «ليكـاف   مثالً، در مثـال معـروف  شوند؛  فني، تناظرهاي مفهومي اغلب نگاشت ناميده مي

بـه يـك قلمـروي مقصـد     » سـفر «توان نگاشت از يك قلمـروي مبـدأ    استعاره را مي» سفر است
  :اند تناظرهاي هستي شناختي ذيل اين استعاره را شكل داده. دانست» عشق«

  عشق: مقصد سفر،: مبدأ
  عاشقان :مسافران

  خود رابطه :وسيلة سفر
  شده در رابطه پيشرفت حاصل :شده مسافت طي

  مشكالت زندگي :نع سر راهموا
  هاي رابطه هدف :مقصد سفر

  .پذير نيستند طرفه هستند و برگشت ها همچنين لزوماً يك نگاشت
شده دربارة استعاره مفهومي به معناي آن نيست كـه كـل يـك مفهـوم هـدف       مباحث طرح
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ب  شود؛ در اين صورت، مفهوم الف دقيقاً همان مفهـوم  برحسب كل يك مفهوم مبدأ فهميده مي
تنهـا  . تواننـد جزئـي باشـند    فقـط مـي   هاي ميان الف و ب جزئـي هسـتند و   نگاشت. خواهد بود

 كـوچش (شـود   منـد نگاشـته مـي    صـورت نظـام   اي از مفهوم الف به اي از مفهوم ب بر جنبه جنبه
گيـرد   هايي از هـدف در يـك اسـتعاره در كـانون توجـه قـرار مـي        به فرايندي كه جنبه. )1396

گوينـدگان  . سازي استعاري اسـت  شود و توأمان با فرايند پنهان اري گفته ميسازي استع برجسته
هاي متفاوت مفاهيم نيازمند چندين حوزة مبـدأ هسـتند تـا بتواننـد بـه فهمـي        براي فهم جنبه

  .جانبه از مفهوم برسند نسبتاً همه

  روش پژوهش
سـازي اسـتعاري    اهداف پژوهش پيش رو، كه در مركز آن مطالعـة چگـونگي مفهـوم    به توجه با
 هـاي  روش كاربسـت  طريـق  از جـز  مطلوب نتيجة به يابي دست است، و معناي مفهوم زن» زن«

متناسب با اهداف تحقيق، از روش تحليل محتواي كيفي بهره گرفته شده . شود نمي ميسر كيفي
نكتة مهم در تحليل . هاي متني است هاي كالسيك تحليل داده تحليل محتوا يكي از روش. است

  .بودن پرسش تحقيق است محتواي كيفي مشخص
شده در متن با  هاي استخراج هاي اين پژوهش تحليل استعاري است؛ استعاره روش تحليل داده

شناسان معاصر  بيشتر نشانه. اند هاي مطرح در نظرية استعارة مفهومي تحليل شده توجه به مؤلفه
داننـد   شناسـي مـي   ها را در قلمروي نشـانه  هاي آن كم برخي ويژگي مطالعة فنون بالغي يا دست

در پي پاسـخ به اين پرسـش اسـت  شناسي نشانه .)1393؛ سجودي 1396؛ دانسي 1397لر چند(
به دنبال  و در اين راه شود؛ مينـه بازنمايـي گوو واقعيت چ شوند ميونـه سـاخته گكـه معناهـا چ

در نيمة دوم قرن بيستم صنايع بالغي مورد توجه ساختارگرايان، . معناهاي پنهان و ضمني است
ها تأثير ايـن فنـون در    كه وجه اشتراك همة آن. شناسان قرار گرفت تارگرايان و شناختپساساخ

گيرد كه دال  اي در نظر مي چندلر استعاره را نشانه  .)1393سجودي ( دهي به گفتمان است شكل
بنابراين، دال بر مدلولي متفـاوت داللـت خواهـد     اي ديگر است؛ آن يك نشانه و مدلول آن نشانه

به اين معنا كه استعاره شامل يك . )1397چندلر (شود  دلولي جديد جايگزين اولي ميداشت و م
اين ديدگاه درواقع . كند عنوان يك دال براي ارجاع به مدلولي متفاوت عمل مي مدلول است كه به

هر  داند، به تعبير دريدا، كه ذات زبان را استعاري مي .تواند به تعويق معناي دريدا نزديك باشد مي
 1بلكـ  چارتريس. افتد نشانه همواره دالي براي نشانة ديگري است و مدلول همواره به تعويق مي

تواند استعاره باشد؛ اگر بافتش باعث استعاره شدنش بشود  اي مي دارد هر واژه نيز بيان مي ) 2004(
  .گويان بخواهند كه آن واژه استعاره باشد و اگر سخن

                                                        
1. Charteris-Black 
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استفاده  1»ام آي پي«، موسوم به »اسلوب شناسايي استعاره«از ها نيز  براي شناسايي استعاره
. هستة اصلي اين روش پيـداكردن تقابـل بـين معنـاي بـافتي و معنـاي اوليـه اسـت        . شده است

هاي استعاري موجود در  فرض گرفتن استعارة مفهومي خاص، صورت صورت كه بدون پيش بدين
هـاي زبـاني    فهـومي خـاص از عبـارت   هـاي م  وجـو شـده و در مرحلـة بعـد اسـتعاره      متن جست

شده در هر پست،   ضمن توجه به تصاوير به اشتراك گذاشته. آيد شده از متن به دست مي استخراج
بوده است، زيرا امروزه اين قابليت اينسـتاگرام  » كپشن«تمركز اصلي بر متن مكتوب يا اصطالحاً 

هـاي بـه    پژوهش بـا تحليـل پسـت   درنهايت، در اين . شده است  حتي به ويژگي اصلي آن تبديل
  .استعارة مفهومي استخراج شد 250زن منتخب، جمعاً  90اشتراك گذاشته شده توسط 

هايي براي انتخاب زنان عامـه در نظـر    ويژگي. گيري در اين مطالعه هدفمند بوده است نمونه
زنـد، از افـراد   نگـاري نپردا  اي كنشگر نباشند و با رويكرد انتقادي به زن در هيچ حوزه گرفته شد؛

بـيش از هـزار    در اينسـتاگرام نباشـند و درنهايـت،   ) اينفلوئنسر(يا تأثيرگذار ) سلبريتي(مشهور 
هــاي تحقيــق بــا اسـتفاده از امكانــات اينســتاگرام، ماننــد   نمونـه . كننــده نداشــته باشــند دنبـال 
 دار براي آنكه محدوديت بـه هشـتگ تحقيـق را جهـت    . شده است  وجوي هشتگ، انتخاب جست

هـاي كـاربري    وجو و تحليـل حسـاب   نكند، در بخش نظرهاي صفحات عمومي مختلف به جست
 .ها در صورت داشتن شرايط پرداخته شد زنان و انتخاب آن

  هاي پژوهش يافته
واسـطة زبـان و در    بودگي و نيز از مفهوم زن، مانند همة مفاهيم ديگـر، بـه   ادراك ما از تجربة زن

/ اسـتعارة مفهـومي شـامل تناظرهـاي مفهـومي ميـان دو حـوزه       هر . جامعه برساخته شده است
هسـتيم،  » زن«در اين پژوهش، به دنبال يـافتن گسـترة حـوزة هـدف     . چارچوب مفهومي است

بايد توجـه داشـت بـه    . شوند هاي مبدائي براي معناسازي بر حوزة زن نگاشته مي اينكه چه حوزه
ها از  ليلي بر مشابهت صددرصدي فهم آنهاي مبدأ يكسان توسط افراد مختلف د كار بردن حوزه

هاي متفـاوت بـه صـورت متفـاوتي      اين حوزه نيست؛ چه اينكه مفاهيم حوزة مبدأ خود در بافت
  .بندي شده است و معناي ثابت و يكساني براي همه ندارد چارچوب

 از بـيش  اينسـتاگرام،  در ايراني عامة زن 90 از گذاشته شده اشتراك به محتواهاي تحليل با
 ايـن . شـدند  بنـدي  طبقـه  كـالن  مفهـومي  حـوزة  10 در كه شد استخراج مفهومي استعارة 250
، اشـيا ، قـدرت ، نـاتواني  و ضـعف ، عاطفـه ، خداگونگي و ربوبيت :شامل فراواني ترتيب به ها حوزه

در انتهـاي توضـيح هـر حـوزة مفهـومي      . اسـت  دارايـي  بـازيگري و ، مبارزه، معما و راز، طبيعت
  .است متن هاي تحليل شده ذكر شدههايي از  نمونه

                                                        
1. MIP (Metaphor Identification Procedure) 
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، جاودانـه  وجـودي  مثابـة  بـه  حـوزه،  ايـن  در زن :لطبيعهماورا و خداگونگي ربوبيت، حوزة. 1
، خداونـد  هديـة ، فرشـته ، خـاص  آفرينش، بهبوددهنده، پيامبر، معجزه، خالق، نهايت بي، مقدس
 دار امانـت ، خـدا  همنشـين ، دهنده پرورش ،كننده درمان و شفابخش، الهه، جادوگر، هستي دردانة
 مقـام  در نـوعي  بـه  را مفهومي زن هاي استعاره اين همة. است شده معناسازي خدا فرزند و خدا
 در كـه  مبـدائي  هـاي  حوزه لزوماً كه امر، اين گرفتن نظر در با. دهد مي نشان زندگي خالق و رب
 ريشـه  زنان اجتماعي و فرهنگي، زيستي تجارب از شده انتخاب سازي مفهوم براي ها استعاره اين

 تـاريخ  طـول  در زنـان . باشد مادري تجربة بر مبتني تواند مي مفاهيم اين از بخشي، است گرفته
 زنـان  فرزنـدآوري . انـد  بـوده  مسـئله  ايـن  واقعـي  بـروز  بلكـه ، دوباره حيات و زايش مظهر تنها نه

 از امـر  همـين . كننـد  مـي  درك را آن ديگـر  زنـان  واسـطة  بـه  يـا  خود يا زنان كه است رويدادي
 و ادبـي  سـنت  در. زند مي گره آسمان به را زن در مورد سازي مفهوم كه است داليلي ترين اصلي

 نيـز  پـرورش ، زايش توانايي واسطة به. شدند مي دانسته خدا ربوبيت مظهر زنان نيز، ايران عرفاني
 از همـه  بهبوددهنـده ، شـفادهنده ، دهنـده  پـرورش  مثابـة  به زن. شود مي دانسته زن ذاتي وظيفة
 امـور  مـدبر  زنـان،  هـا  نگاشت اين معنايي هاي داللت با. هستند حوزه اين عام سطح هاي استعاره

 بـا . گيرد مي صورت خانه در پرورش و زايش امر است، زيرا زن خدايي جايگاه خانه. هستند خانه
. شـود  مي معناسازي اين شامل نيز ديگري هاي صفت زن، براي خداگونگي جايگاه گرفتن نظر در

 را چيـز  هيچ همه از كه اند زنان. غذا طبخ يا باشد فرزند تولد تواند مي آفرينندگي اين :آفرينندگي
 بـر  بايـد  خويش خدايي قلمروي در زن همچنين،. كنند مي دگرگون كلي به را اوضاع و سازند مي
 خـودش  برعهـدة  فقـط  نيـز  امـور  اين اصلي بار و باشد مسلط خانه امور بر، كند نظارت چيز همه
 امور اين به تنهايي به بايد نيز زنان، كند مي تنظيم يگانه شكل به را امور خدا كه طور همان .است

 اشـاره  امـر  همين به تواند مي نيز ايراني جامعة سنت در »يكي خدا يكي، زن« اصطالح. بپردازند
، الهگـي ( زنـان  بـراي  خاص حريمي و قدسي فضاي گرفتن نظر در با ديگر، طرف از. باشد داشته
 بـه  و كرد حذف واقع جهان مناسبات از را زنان توان مي) خدا دار امانت و همنشين، فرزند، اعجاز
 برخـي  انجـام دادن  از را آنـان  »شأنيت« مسئلة طرح با و زنان براي وااليي جايگاه ايجاد با نوعي

 كـه  باشد داشته همراه تواند مي را معنا اين استعاري بستر اين، ديگر طرف از. بازداشت ها فعاليت
 مـرد  از بـاالتر  جايگـاهي  زن البتـه  و اسـت  خودشان خاص و متفاوت زنان تجارب و زنان دنياي
 بـر  غلبه براي و جامعه از شدن گذاشته كنار به زنان طرف از پاسخي البته تواند مي امر اين. دارد

 هـاي  قـدرت  بـا  و فرازمينـي  موجـوداتي  عنـوان  به زنان، درمجموع. باشد نيز مردساالرانه گفتمان
 .انساني مناسبات با، عادي انساني نه شوند مي معنا فرازميني

يا بـه حـال خـود رهـا      يك زن را، يا بايد پرستيد. فهمد نمي نصفه و نيمه داشتنِ زن دوست
اسـتعاره  ( ...بيشـتر از سـياه مطلـق    يشـتر از نبودنـت،  ب. كنـد  اش مـي  فرسوده خاكستري. كرد

 ).زن خدا است :مفهومي

و بـر محـراب    براي داشتنش بايد وضوي باران گرفت؛... گرانبهاترين اعجاز خداست يك زن
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و هزاران  وار بر عطر او سجده كرد؛ و به نام عشق شبنم اي از گلبرگ ياس گسترد؛ رويش سجاده
باتر از كند عشقي باالتر از خورشيد و زي او اجابت مي هايش نمود؛ هزار گل سرخ را تسبيح لحظه

 ).زن معجزه است: مفهومياستعارة ( مهتاب

 ).زن پيامبر است: مفهومياستعارة ( كنند مي عجزهم در سرزمين من زنان و دختران

 كـه  اسـت  ايـن  برند مي كار به را آن عامه زنان كه ديگري مفهومي استعارة: عاطفه حوزة. 2
، عاشـق  مبـدأ  هاي حوزه با پردازي مفهوم اين. كنند مي پردازي مفهوم عاطفه حوزة با را بودگي زن

 انجـام  اميـد  و اضـطراب ، آور شـادي  نيروي، پرانرژي، خوب حال و حس، داشتني دوست، معشوق
 اينكـه  انـد؛  احسـاس  و عاطفه از ظرفي مثابة به عموماً زنان پردازي، مفهوم از نوع اين در. گيرد مي
 اسـت  كـاري  تقسـيم  از ناشي نوعي به، دهند تشكيل را جامعه يا خانواده يك عاطفي قطب زنان
 و عـاطفي  مردسـاالر، بعـد   گفتمـان . شـود  مي تجربه مردساالرانه جهان در روزمره زندگي در كه

 بـروز  همـين  ديگـر، در  طـرف  از. اسـت  كـرده  انتخاب خود براي را عقلي بعد زنان و به را حسي
 مثابـة  بـه  بـودگي  زن كـه  زمـاني . سـازد  برمـي  منفعـل  را زنـان  هـا  اسـتعاره  برخي نيز احساسات
. شـود  ورزيده عشق بايد زنان به .كند مي برجسته را زنان انفعال، شود مي برساخته بودن معشوقه
 از سـخن  كـه  نيـز،  مواردي در. معناست همين مؤيد نيز »نياز مرد و است ناز مظهر زن« كليشة
 زن، شـده  مطالعـه  متون در. است خود زنانگي اصطالحاً و خود عاشق زن، آيد مي ميان به عاشقي

 و نـدارد  جـايي  زنـان  بـراي  ديگري به عشق در كنشگري. ديگري معشوق يا است خود عاشق يا
 گرفتـه  فاصله بودن زن از، بگيرد نظر در عشق در را اي فعاالنه نقش خودش براي زني اگر طبيعتاً

  .است شده وارد مردانگي دنياي به و
كند اين عشـق را كـه    قدر زيبا هديه مي و آن... داشتن را داند آيين دوست و تنها يك زن مي

: مفهـومي استعارة (... كمترين سرزمين او و بهشت...  سردار عشق است كه او... سيراب شوي
 ).ورزي است زن فرمانده سپاه عشق

امـا كـافي اسـت بـه     ، قبول دارم كامالً، گير گاهي هم بهانه، اند ها پيچيده گوييد زن ميينكه ا
سـر سـاعت بـه     هـاي دارويـي   مانند وعـده  هايت را دوستت دارم .عشق بدهي همين زن پيچيده
گـاه ديگـر    آن. آسـايي دارد  ايـن دارو چـه اثـر معجـزه     بعـد بنشـينيد ببينيـد   . خوردش بدهيـد 

اگـر  . اي ابهام و بهانـه  ذره بدون؛ شود زالل، شفاف، معلوم و ساده مي. تاي در كار نيس پيچيدگي
داروي تقـويتي دوسـتت دارم را از او    بدانيد خيلي وقت است، بينيد زيادي مي در زن پيچيدگيِ

 .)زن بيمار عشق است: مفهومياستعارة ( يدا هدريغ كرد

و متكـي   قائم ،ناتوان و ضعيف ،پذير آسيب، پذير ستم، اسير، قرباني :ناتواني و ضعف حوزة. 3
 را زن وابسـتگي  و نـاتواني  معنـايي  كـانون  با كه هستند مبدائي هاي حوزه، طلب حمايت، مرد به

 بافـت  در زنـان  روزمـرة  هـاي  تجربـه  اسـتعاره  ايـن  اساس رسد مي نظر به. كنند مي سازي مفهوم
 در را امـور  همـة  و دهد مي قرار مركز در را مرد مردساالرانه گفتمان. است مردساالرانه گفتماني
 مرتبـة  در و فرودست موقعيتي در زنان درنتيجه،. سنجد مي او با نزديكي و دوري ميزان و نسبت
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 و محور مرد. گيرد مي قرار مردان هاي خواسته طول در آنان نيازهاي و ها خواسته. دارند قرار دوم
 قـدرت  فاقـد  و ضـعيف  موجودي زن ديگر، طرف از. است مرد وجود به قائم زن و است گاه تكيه
 مـرد  محوريـت ، بـودگي  زن از تصـور  ايـن  با. دارد حمايت نياز به و شود مي واقع ظلم مورد .است

 اجتمـاع  در را خـود  زنـان  معنـايي،  برسـاخت  ايـن  بـا  ترتيـب،  ايـن    بـه . رسد مي نظر به منطقي
 زنـان  اگـر  حتـي  ديگـر،  طـرف  از .هسـتند  مرد يك حمايت طالب خود و پندارند مي پذير آسيب

 بـراي  را امنـي  محدودة مردان برتري پذيرش و خود ضعف به اعتراف با نبينند، ضعف را بودن زن
  .آورند مي وجود به خود

اول را بـا  ة دسـت . شوند يكه نم ييها شوند و آن يكه محافظت م ييها اند؛ آن ها دو دسته زن
... از اسـتخر، از مدرسـه، از اداره و   شگاه،ياز آرا وقت ربرند و س يطرف م طرف و آن نيبه ا نيماش
بهتـر  «: ديـ هسـت كـه بگو   يكيپرسند و اگر سرش درد كرد،  يبا تلفن حالش را م. گردانند يبرم
صـف   يها تو باد و باران و طوفان، ساعت يدوم تو ةدست يها زن »؟ياستراحت كن يكم ستين

 ،نگـاه نكننـد   ديـ آ يكه اتوبوس از آنجا م ييابه ج رنديگ يم ميتصم نكهيو با ا ستنديا ياتوبوس م
 يزنند و شب كسـ  يدو م تا شب سگ. چرخد يسو م به آن ،بارها و بارها ار،ياخت يگردنشان، ب يول
زن موجـودي  : مفهـومي اسـتعارة  (» ؟اورميـ ب تيقرص مسكن برا ،زميعز«: ديكه بگو ستين

  ).ضعيف است
هاي رنگـارنگش موهـايِ بلنـد و آبشـارش      لباس .شود عزيزِ خانه مي زن، خوب باشد هك مرد

زن عزيـز   ،مهربـانِ يـار باشـد    همـرد كـ   .كنـد  مـي گلي اش و عطرِ خانه را زنـده   سرهاي گل گلِ
هاي اطرافش را  محبتش تمام آدم. زند درونش موج مي اعتماد و امنيت حس. شود اش مي دردانه

 هرود كـ  هـا مـي   دنبـالِ بهتـرين   .كنـد  با شوق وقايع را تعريف مي .خندد بلند مي .كند احاطه مي
زن همپـايِ   ،دوسـت باشـد   همـرد كـ   .مانـد  خانه هميشـه گـرم و امـن بـاقي مـي      .بهترين باشد

دانـد   او ديگر مي هك هايِ طوالني دانگ سال شش رفيقِ. شود مي سخت هاي ناپذير لحظه خستگي
زنـش را   ،مرد كـه خـوب باشـد   . گيرد برابرش را پس مي كند دو اي ك خرج مي عالقه و مهر هر
هر زني در هر سن و چهره و اصالتي  .كند هرَش را بارور ميم ،دهد مياخالقش را شكل  ،سازد مي

زن مخلوق مرد : مفهومياستعارة ( يك مرد مهربان رفيقِ روزهايِ سختش باشد هنياز دارد ك
  ).است

هاي  يكي از تجلي. گيرند مثابة قدرت در نظر مي بودن را به حال زن زنان درعين :حوزة قدرت. 4
شـوند، از   واسطة آن ضعيف شمرده مـي  امري كه زنان معموالً به. زنان استت ااين قدرت احساس

هاي ربوبيت، خداگونگي، طبيعت و پيپچيدگي زن  قدرت زن با حوزه. نظر خود زنان، قدرت است
. شود، نه آنكه پيامد جايگاهي اجتماعي باشد ها ناشي مي قدرت زنان از درون آن. در ارتباط است

مـادري يكـي ديگـر از    . ماً اقتدار فرهنگي و اجتمـاعي را در پـي نـدارد   همچنين، اين قدرت عمو
  .كردن از نظر زنان عامه بر قدرت زنان داللت دارد عموماً مادري. هاي قدرت زنان است تجلي

كنند و بعيـد   هاي خود حمل مي به ياد آور كه زنان هزاران سال است اسرار هستي را در ژن
 ،نـه در آسـمان   نه در زمـين  ،قدرت زنان را هرگز .و رو كنند رنيست آسماني را با دعاي خود زي

  ).زن نيرومند است: مفهومياستعارة ( دست كم نگير
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جرئت داشته باش كه متفاوت باشي، پيشـگام باشـي، رهبـر باشـي، آن زنـي باشـي كـه در        
بـه  . دكن كشد و بدون ترس و واهمه با آن مقابله مي رويارويي يا بدبختي زندگي را به آغوش مي

قلمـروي تـو   . به دنبال حقيقت باشي و بر قلمروي خود مسلط باشـي ! زندگي تعهد داشته باشي
ات با قلبي پر از عشق و محبـت، دلسـوز و بـا محبـت      ات، محل كارت، خانواده هرچه باشد، خانه

  ).زن پادشاه است: مفهومياستعارة ( هاي جديد ادامه بده باش هميشه به دادن ايده
، سـاختمان ، عروسك، ظرف، شيشه. دارد اشاره زنان انگاري ء شي به حوزه اين: احوزة اشي .5
 در. اسـت  شده پردازي مفهوم ها آن واسطة به زن كه است اشيائي از مخدر مادة و مرد آينة، فرش
 اشـيا  همچـون  فـرد . مـواجهيم  داشـت  چشـم  بـدون  كاركردگرايي نوعي و انفعال با ءانگاري، شي
 تعاقـب  در سـازي  مفهـوم  مدل اين. است كسي تملك تحت و قيد در آن كنار در و است اراده بي

 انجـام  درستي به را خود كاركرد كه زماني تا شيء كه كند مي متبادر ذهن به را معنا اين خويش
 مانـدن  طاقچه بر كناية. شود گذاشته كنار بايد، باشد اين از غير اگر و دارد نگهداري ارزش، دهد
 مظـروف  نيازمند را زن، ظرف همانند ذكرشده، اشياي از بخشي. باشد آن بر تأييدي تواند مي زن
 مظـروف  و نـدارد  را مظـروف  توليـد  تـوان  ظـرف  كه شكل اين به. كنند مي معناپردازي محتوا و
 نپـذيرد، از  را مظـروف  ظـرف  اگـر ، ديگـر  سـوي  از. شود مي اضافه آن به بيروني عوامل وسيلة به

نيـز   شيشـه  مثابـة  بـه  زن. است نداده انجام درستي به را خود وظيفة و گرفته فاصله خود كاركرد
 مفهــومي، اســتعارة هــاي ايــن داللــت از. دهــد مــي قــرار زن معنــايي كــانون را در شــكنندگي

 تصـور  دليـل همـين   بـه  شـايد . اسـت  ويـژه  مراقبـت  به نيازمندي و از اندازه بيش  پذيري آسيب
 بـه  تمـايلي  خـود  يـا  ماننـد  مـي  محـروم  امـور  و هـا  فعاليت برخي دادن انجام از زنان، شكنندگي

 البتــه و زينتــي ء شــي عنــوان بــه را زن كــه اســت اشــيائي از نيــز آينــه. ندارنــد دادن آن انجــام
 را مـرد  تصـوير  كـه  اي اسـت  آينـه  زن، متني بافت به توجه با. كند مي معناپردازي دهنده بازتاب

 اي گونـه  بـه   بايـد  زن كاركرد گزاره، اين به توجه با و ندارد خود از چيزي آينه. كند مي بازنمايي
 اسـت؛  نـاقص  مـرد،  بـدون  زن، كه دهد مي نشان طرفي از و شود همسرش تجلي باعث كه باشد
. شـود  مـي  معنـا  رويكـرد  همـين  با نيز فرش. نيست آينه، ندهد نشان را تصويري كه اي آينه زيرا

 نگـار  و نقش و كند مي كامل را آن بيروني عامل و شود نمي بافته تاروپودش خود خودي به فرش
 كـه  دهـد  مـي  تشـكيل  را فرش اين تاروپود عشق، متني بافت به توجه با كه آورد مي پديد را آن

 معنـا  ايـن  نيز مخدر مادة به زن تعبير. است خورده گره عشق با زن وجود كه است آن از حاكي
 و عـادت  روي از بلكـه ، متقابـل  احساسات و محبت روي از نه زن به احتياج كه آورد مي پديد را

 نگاه همين با مردساالرانه گفتمان. كند مي معرفي سستي عامل را زنان ديگر، سوي از است؛ نياز
 خطـوط  خـود  بـراي  زنـان  با ارتباط در شوند مي پردازي مفهوم افيوني عاملي و مخدرند زنان كه

 نـوع  ايـن  همچنـين، . كننـد  مـي  پرهيـز  آنـان  بـا  كامـل  همراهـي  از و كننـد  مـي  ايجـاد  قرمزي
 بـراي  جامعـه  از بخـش  اين تالش دهندة نشان تواند مي كه است اي گونه به زنان از پردازي مفهوم
 نـوعي  بـه  هريـك ، اسـت  مخـدر  مـادة  زن يـا  است شيشه زن. باشد مردساالر جامعة در زيست
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 مراقبـت  و مراعـات  اي شـه شي زنِ، شد گفته كه گونه همان. آيد حساب به زنانه تاكتيكي تواند مي
 .كنـد  مـي  اشـاره  خـود  نامحسـوس  سـيطرة  بـه  نـوعي  بـه  اسـت  مخـدر  كه زني و كند مي طلب

 زيبـاي  كند؛ مي منتقل ذهن به را بازي و سرگرمي عامل، ظرافت معناي از جداي بودن، عروسك
 از تـر  پـايين  درجة در را زن، زنان از پردازي مفهوم نوع اين. شود مي سرگرمي موجب كه كوچكي
 تعبيـر ، سـاختمان  مثابـة  بـه  زن تعبيـر  امـا . كنـد  مي معرفي سرگرمي عامل نوعي صرفاً و مردان

 محكمـي  و اسـتقامت  وجـه . كنـد  مـي  فـراهم  زنـان  بـراي  ديگرگونـه  معنـايي  كه است متفاوتي
 توسـط  معنـاپردازي  نـوع  ايـن . دهد مي تشكيل را استعاره اين معنايي كانون كه است ساختمان

 زندگي ستون ها آن كه كند مي اشاره مسئله اين به، زنان سازندگي قدرت بر تأكيد با بيشتر زنان
  .دهند تشكيل مي را

، شـنود  يك زن هر دوستت دارمي را كه نمي. شان است قد مرد زندگي تمام ةها آين زن ةچهر
هـاي   پرنده، كند ترش مي آزرده اش دل و هر قدر معشوقه شود زير چشمانش يك خط كوچك مي

 ةزاد، هنوز هم زيبايند سالي هايي كه در اوج ميان زن. شود بيشتر و بيشتر مي اش آسمانِ پيشاني
و  انـد  آفريـده  »عشـق «بـا   كه بهترين اثرِ هنـريِ عمرشـان را   اند گري دست مردانِ ماهر ِ صورت

 ةزاد اثرِ هنريِ ناكام؛يك ، شود در اوجِ جواني يكباره ناپديد مي شان هايي كه زيبايي زن، بالعكس
 ةهم. كنند جو ميو كه عشق را فقط در ابعاد يك تخت جست اند گري مردان ناشيِ صورت تدس
باور كن عشق بـراي زن همـان اكسـير    . ميرند ها زيبا نمي زن ةاما هم، شوند ها زيبا متولد مي زن

  ).است مرد آينة زن/ است هنري اثر زن: مفهوميهاي  استعاره( ست جواني
 ياسـتقالل مـالي داشـته باشـم و دسـتم جلـو       خداوند برايم حق مهريه و نفقه قرار داده تا

بدون  ؛و هنر بپردازم انم تا آخر عمر به تحصيل و تحقيقتـو  مـي از طرفي ... كس دراز نباشد هيچ
. او اين وظيفه را گردن پدر يا همسرم نهاده است ، زيــراامرار معاش داشته باشمغــة اينكه دغد

هر وقت هوس كند بتواند عوضم  حق مهريه گذاشت تا به شوهرم بفهماند ارزان نيستم كهبرايم 
 زن./ است شيشه زن: مفهوميهاي  استعاره( پدرم هميشه مواظب بود تا دلم نشكند ...كند

  ).كاالست
 مفهـوم  اسـتعاري  هاي اليه از ديگر يكي طبيعت عناصر با زنان دادن ارتباط :طبيعت حوزة .6

، پـاييز ، بهـار ، نـور ، كـوه ، خروشـان  رودخانـة  مبدأ هاي حوزه اليه، اين در. دهد مي تشكيل را زن
 ابتـدا  از بشـر  زيسـتة  تجربـة . شـوند  مي نگاشته زن هدف حوزة بر هوا و آسمان، آفتاب، وهوا آب

 زمـين منشـأ   و شـود  مـي  زاده نـو  از هـر سـال   زمـين . اسـت  گرفتـه  نظـر  در مادرـ  زن را زمين
 طبيعـت  از زنان). است مربوط حوزه اين به نيز زن بودن دهنده پرورش و ربوبيت(هاست  رستني
 نسـل  طبيعـت . داننـد  مي دهنده پرورش و زايشگر را برند، زيرا طبيعت مي بهره سازي مفهوم براي
 كـانون  است؛ بخشندگي و زايش اين نماد بهار. سازد مي برخوردار كران بي هاي موهبت از را بشر

 را ديگـري  معناهـاي  كـوه  امـا  اسـت؛  ترتيـب  همـين  بـه  نيـز  هـوا  و آسـمان  ،آفتاب در معنايي
 و رونـدگي  پـيش  نيز خروشان رودخانة مثابة به زن. استقامت و استواري، بلندمرتبگي؛ سازد  برمي
هـا   كليشـه  بازتوليـد  نـه  صرفاً تواند مي زنان توسط معناسازي از نوع اين. دارد دنبال به را قدرت
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 درونـي  هـاي  قدرت ادراك كردن مند ساخت بلكه، )تمدن ـ مرد و طبيعت ـ زن ساختگي دوگانه(
گياهـان اسـت كـه     هـاي گسـتردة مفهـومي در ايـن زمينـه حـوزة       يكي از حوزه .باشد نيز زنان
 گلبرگ، خوشبو گياه، گل مبدأ هاي حوزه با زن. است »گل« طبقه اين در مبدأ حوزة ترين اصلي
 از خاصـي  نـوع  گـل، . است شده معناسازي ريحانه، و نارنج بهار شكوفة، شمعداني گلدان، لطيف
 ظرافـت و  گـل  در معنـايي  كـانون . دارد دنبـال  بـه  را متنـوعي  معنايي هاي داللت كه است گياه

 متـون  بـه  توجـه  بـا . اسـت  گـل  صـاحب  يـا  باغبـان  توجـه  و مراقبـت  نيازمند گل. است لطافت
 تـأمين  در زنـان  انفعـال  زن بـودن  گـل . اسـت  زن احساسـات  بـه  توجه مراقبت اين شده، تحليل

 است مكاني الزامات ديگر، نكتة. دارد دنبال به نيز را ديگران به بودن محتاج و خود اولية نيازهاي
 خانـة  بـه  زن يـك  و اسـت  محـدود  خود گلدان به گل يك شود؛ مي گرفته نظر در زنان براي كه

 البته اند؛ خانواده و خانه پايبند نيز زنان، است بسته خاك در گياه هاي ريشه كه گونه همان. خود
 شده ناديده هاي اليه به تواند مي خود نيز اين كه است خاك برخوردار در پنهان هايي از ريشه گل
 داشـته  انفعـال  و ضـعف  بر داللت شايد ظاهر در گل انتخاب درواقع،. كند اشاره زنان مقاومت و

 به). زن يك با دقت و مراقبت با رفتار(كند  اشاره زنان راهبردهاي به تواند مي ضمن در اما، باشد
 ايرانـي  جامعـة  در مردسـاالري  گفتمـان  و زنـان  ميان تنازع بستر گل و گياه حوزة رسد مي نظر
 خوانـدن  گـل  بـا  زنان و است زنان بيشتر محدوديت دنبال به زن خواندن گل با مردساالري. است

 زنـانگي  ذاتيـات  از مردسـاالرانه  گفتمـان  همـين  اسـت كـه   وظايفي از رهايي دنبال به خودشان
  .خانگي كالمي و فيزيكي هاي خشونت از رهايي حتي يا كار خانگي مانند داند مي

 بـه   شـبيه  نـارنج،   درخـت   هـاي  شـكوفه    بـه   شبــيه ؛ اند گل  به  شبيه ها زن  گفت مي  قا جانآ
  ببـوسي،  گوششان بكشي  سـر و  به   دسـت  بيايي  برويهي بايد . حوض  پايِ  شمعداني  ي ها گلدان 

  بخـواني   گوششان  دم... بدهد  گل  تا  !بماند  سـبز  تا ! چقدر زيباتري  بگويي امـروز ! شـان و ببويي
ـ  بگيرد،  تا جان حاال  بيشتر از ، فردا و  ديروز  از  بيشـتر  ،امروز داري  دوستش    بزنـد   ديگـري   ةجوان

  مانـده   و دلت  خانه ةسر طاقچكند  مي  و اال فكر! نگـندد نپوسد،  ات زندگي  خـاك تا. تنـش  روي
  دوستــش   ات باغچـه   كـنج  ، آوردي  پـدرش   بـاغ   از  كه،  اول  روزهاي  به  شبيه  ديگر !رفته  ياد و از

زن : مفهـومي استعارة (ه تون باشـ  هاي زندگي حواستون به گل... اند گل  به  شبيه  ها زن !نداري
  ).گل است

 يوقتـ  يرا شكسـتند، حتـ   تيـ ها حتي وقتـي شـاخه   .است يپرد يپ يها زدن بودن جوانه هنر زن
 تيها دست .ات را نگه دار شهيتو اما ر... ديات را از ته بر تبر تنه يرحم يب يوقت يرا زدند، حت تيها ساقه

  ).زن درخت است: مفهومياستعارة ( ...شد يتو دوباره سبز خواه .را به آسمان بلند كن
 مـتن  مبـدأ  هاي حوزه شامل گروه، اين در كاررفته به استعارات: معما و راز مفهومي حوزة .7

 متنـي  مثابـة  بـه . شـود  مـي  هسـتي  راز و ناشـناخته  موجودي، پيچيده معماي، راز، رمز، نامفهوم
 را زن و كنـد  مـي  داللت زن بودن ابژه بر، شود فهميده ديگري توسط بايد كه پيچيده، و نامفهوم

. باشـد  نشده حل كه است جذاب زماني تا معما يك همچنين،. دهد مي قرار فرودست موقعيت در
 آنكـه  بـدون  معمـا  يا راز يك همچنين،. باشد نشده افشا كه است كننده وسوسه زماني تا راز يك
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 مخاطـب  بـا  مفهوم دو اين كه طور همان پس .ندارد اهميت اصالً، نباشد بيان و عرضه معرض در
 ايـن  پيامـدهاي  از طـوركلي،  بـه  .كننـد  مـي  پيدا معنا مردان با رابطه در نيز زنان، شوند مي كامل
 بـه  و ترنـد  پيچيده مردان، نسبت به زنان،: است رايج جنسيتي هاي كليشه از يكي پردازي، مفهوم
، زنـان  پيچيدگي مردساالرانه، گفتمان در. است مردان دنياي از تر پيچيده زنانه دنياي آن، دنبال
 كليشـه  ايـن  يا كنند مي پيچيده را چيز همه و ندا پيچيده زنان. هاست آن به اعتماد عدم بر دليلي

 دنيـاي  از را زنان همچنان سازي مفهوم اين. گويند مي چه واقعاً زنان فهميد توان نمي گاه كه هيچ
 مـردان  بـراي  البتـه  كه را، زنان خاص جهاني و دارد مي نگه جدا انساني مناسبات و انساني عادي
 از هـم  و دارد ايـدئولوژيك  اساسـي  هـم  معنايي برساخت اين. كند مي جايگزين نيست، فهم قابل

 و ابهـام  نـوعي  رازآلـود  مسـئلة  هـر . است مردساالري گفتمان بر غلبه براي زنان تاكتيك طرفي
 اينكـه . اسـت  همـراه  محتاطانه رفتار و ترس با اي ناشناخته هر و دارد خود همراه به ناشناختگي

 راهبـرد  شيوع ايـن . كند داللت قدرت نوعي بر تواند مي نباشد، بيني پيش قابل زن گفتار و رفتار
 مردسـاالر  فرهنـگ  مقابـل  در توانـد  مـي  مـوارد  بعضـي  در باشـد،  در ميان زنان انـدك  هرچقدر

  .كند كم فشارها از و باشد سودبخش
تنهـا  . هرگز رازهاى درونمان برايتان فـاش نخواهـد شـد   . دانستها را هرگز نخواهيد  ما زن

شود كودكى لوس  مى چگونه زنى سى و چند ساله فهميد كه وقتى همدم و همپايمان باشيد مى
چـه برسـد   ، اند ها به خودى خود پيچيده زن !هايتان و تن صدايتان كند به دست كه حسادت مى

  ).زن راز است: مفهومياستعارة (... عاشقهاى  واى از زن و واى كه عاشق هم باشند
  ).زن معماست: مفهومياستعارة ( ...دشو ميف كش بلكه، شود نمي ديده زن زيبايي

... و ناپـذير  شكسـت ، مبارز، فرمانده، قهرمان ،جنگجو مبدأ هاي حوزه :نبرد و مبارزه حوزة .8
 پـردازي  مفهـوم  بـازيكن  يـا  مثابـة مبـارز   بهزن  كه زماني .دهند مي تشكيل را استعاري گروه اين
 مثابـة  بـه  ميدان اين در زنان. است نبرد زن براي زندگي كه شود مي اشاره حوزه اين به، شود مي
 آن در كـه  هـايي  بافـت  فراخـور  بـه  زنـان  بـراي  مبـارزه  اين ميدان شوند، اما مي تلقي مبارز يك

 رسيدن براي عموماً مبارزه اين شده، تحليل متون به توجه با. است متفاوت شود، مي سازي مفهوم
 زنـانگي  پـذيرفتن  در را ناپـذيري  شكسـت  زنان برخي. است زن شخصي هاي خواسته و اهداف به
 در نخـوردن  شكسـت  بـراي  تضـميني  را زن بودن عاشق ديگر برخي و پندارند مي واقعيت مثابة به

 را نبـرد  هـاي  ميـدان  شـايد  گيرد كـه  قرار مدنظر بايد نيز نكته اين. دانند مي زندگي نبرد ميدان
 مبـارزاني  را هـا خـود   آن اما باشند، داشته محدوديت ها آن انتخاب در يا نكنند انتخاب زنان خود
  .دانند  مي فعال

، و به بقيـه هديـه بـده   ر اين و شرايطي لبخند بزنه تحت هر هميشه و كه انتخاب كرده زني
زن مبـارز  : مفهـومي اسـتعارة  (... بقيه جلوئه هيچ از ده وت ناپذيرترينِ زيبايِ دنياس شكست
  ).است

: لبخنـدي زد و گفـت  . بار از زني موفق خواستم تا راز خود را با مـن در ميـان بگـذارد    يك
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دست از  .موفقيت من زماني آغاز شد كه نبردهاي كوچك را به جنگجويان كوچك واگذار كردم
همسـرم   ةدسـت از جنگيـدن بـا خـانواد     .تمكردنـد برداشـ   جنگيدن با كساني كه غيبتم را مـي 

سـعي نكـردم انتظـارات ديگـران را     . ديگر به دنبال جنگيدن براي جلـب توجـه نبـودم    .كشيدم
 ةديگر سعي نكردم كسي را راضي كـنم كـه دربـار    .برآورده كنم و همه را شاد و راضي نگه دارم

 .سرنوشتم و هايم ايده، ياهايمؤر، اهدافم گاه شروع كردم به جنگيدن براي آن .كند من اشتباه مي
هـر نبـردي   . روزي بود كه مسير موفقيتم آغاز شد، هاي كوچك را متوقف كردم روزي كه جنگ

 ).زن مبارز است: مفهومياستعارة (... ا نداردارزش زمان و روزهاي زندگي ما ر

 بازيگري، كند مي فراهم زن هدف حوزة از دركي كه ديگر، مفهومي استعارة: نمايش حوزة .9
 وقتـي . گيرنـد  مـي  جاي حوزه اين در كه هستند مفاهيمي نقش و تاكتيك، بازيگري. است زنان
 مفهـوم  ايـن . انگارنـد  مـي  نمـايش  صحنة نيز را زندگي، كنند مي معنا بازيگر مثابة به را خود زنان

 هـاي  فعاليـت  همة: كند مي تعريف گونه اين را نمايش گافمن. است گافمن نمايشي نظرية يادآور
 از هريـك  بـر  تأثيرگـذاري  بـراي  را آن كـه  معـين  موقعيـت  يـك  در معين كنندة مشاركت يك

 فـرد  يك هاي فعاليت همة همچنين،. برد مي كار به ممكن صورت هر به ديگر كنندگان مشاركت
 از خاصـي  مجموعـة  مقابـل  در او مـداوم  حضـور  طريـق  از و دهـد  مـي  روي مدتي خالل در كه

 هـا  نمـايش  اينكـه  براي. گذارد مي چند تأثيري گران مشاهده بر و شود مي مشخص گران مشاهده
 حقيقـي  واقعيـت  نمـايش  مـورد  موضوع كه كنند حاصل اطمينان بايد افراد باشند، آميز موفقيت

 نمـايش  صـحنة  از كـه  اسـت  نمـايش  خروجـي  نوعي خود گافمن، از نظر .)1391گافمن (است 
 و زنـان  بـه  مخـتص  امـري  را نمايش و اجرا مورد اين در زنان استعاري سازي مفهوم. خيزد برمي
 اما است؛ متفاوت گوناگون، هاي موقعيت به بسته ها، نقش اين انتخاب. داند مي زنان وظيفة حتي

. كننـد  بـازي  را مثبت نقش بايد همواره نمايش صحنة اين در زنان شده،  تحليل متون به توجه با
 ايـن  بـه  زنـان  آگـاهي  اسـت،  گذاشـته  زنـان  دوش بـر  مردساالري گفتمان را وظيفه اين اگرچه

 بـه  و كننـد  برداري بهره تاكتيك و روش يك عنوان به آن از شده باعث نمايش صحنة و بازيگري
 تـأثير  بـه  رسـيدن  بـراي  خـود  اجـراي  و نمـا ، صحنه مديريت به، گافمن نظرية با مطابق نوعي،

  .پردازند  مي موردنظرشان
خواهيد براي يك بار هم كه شده  خواهيد حرفتان برش داشته باشد؟ مي هاي عزيز مي مخانو

شناسي را مخلوط  توانيد يك دوره مقدمات زبان نظر گرفته شود؟ شما مي تصميمات شما هم در
بخوانيد تا دستتان بيايد كه بايد تصميمتان را نه  را بشناسيد زبان بدنتانپسند  هاي عامه با كتاب

نبايد لحن غـر   .چرخد بيان كنيد ها مي كلمه ه با لطايف الحيلي كه در اطرافبلك ،ها فقط با كلمه
در  .گردآفريـد را دربيـاورد   بدنتان نبايـد اداي ! كاري داشته باشيد نبايد لحن طلب .داشته باشيد

هـاي   تصـميم  م باشيد كهميك زن مص .يك كالم سعي نكنيد اداي مردهاي مصمم را دربياوريد
زن : مفهومياستعارة ( است زني كه لحن و زبان بدنش زنانه .اجرايي كندخواهد  مهمش را مي
  ).بازيگر است

زن : مفهومياستعارة (خودش  خلوت براي يكي جهان و براي يكي. دارد چهره دو زن يك
  ).بازيگر است
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 ايـن  در. گـردد  برمـي  تملـك  و دارايـي  حـوزة  بـه  ديگـر  مفهـومي  استعارة: دارايي حوزة. 10
 از مرد سرزمين ساكن و بنده، مخلوق، كاال .است مرد دارايي مثابة به زنان بدن و زنان ها، استعاره

. دارد خـود  همراه نيز را ديگري هاي داللت سازي مفهوم اين. است گروه اين مبدأ هاي حوزه ديگر
 بحـث  حـوزه  ايـن  در مسـئله  اولـين  .است استقالل و اختيار سلب معناي به بودن كسي دارايي
 شـود،  مـي  خـارج  اسـتقالل  از، آيـد  درمـي  كسي تملك به فرد كه زماني. است استقالل و اختيار

 اشـكال  بـه  را مسـئله  ايـن  خـود  زيسـتة  هـاي  تجربـه  در نيز زنان. است مطيع و ندارد اختياري
 دارد تسـلط  زنان زندگي بر گوناگون انواع به مردساالرانه گفتمان. كنند مي معناپردازي گوناگوني

 توانـايي  كنـد و  تلقـي مـي   مـردان  اختيـار  را در زنـان  بـديهي  و سـاده  امـور  بعضي دادن انجام و
  .است كرده سلب ها آن از را گيري  تصميم

 گفتم روز اول گفته بودي. نگاه كرد و گفت بذار و بذارم اينستاگرام؟ر هش گفتم اين عكسب
گفت اون موقـع   نكنه ديگه مثل اون موقع دوستم نداري؟. كس حق نداره ببينه رو هيچ عكست

 و چي راحتـه  االن خيالم از همه. ترسيدم از دستت بدم اون موقع مي. مال من نبودي رهنوز انقد
  ).زن دارايي است: مفهومياستعارة ( ترسونه نمي زچي و از هيچر منعكست 

و  كه دوست دارد مورد تحسين و سـتايش قـرار بگيـرد    هايي هست در زندگي هر زن لحظه
رنـگ  تواند به اين تصور زنانه  و فقط يك مرد مي ترين چيز دنياست نفر مهمحس كند براي يك 

  ).زن دارايي است: مفهومياستعارة (ببخشد 
  

  سازي استعاري زنان عامه  گسترة حوزة هدف زن در مفهوم. 1جدول 
هاي مبدأحوزه عبارات زباني هاي مفهومي كالن  حوزه

 كند، بايد طواف عشق، حضرت زن، اجابت مي
پرستيد، با خدا گپ بزند، دختران خدا، 

ترين شعر خدا، خدا از محبت خويش در  ناب
 ...من دميد، گرانبهاترين اعجاز خداوند و

صحبت خدا، دردانهجاودان، هم
دار خدا، مقدس،  هستي، امانت

فرشته، پيامبر، معجزه، شفادهنده، 
دهنده،  الهه، فرزند خدا، تعليم

خدا، خالق، لبخند خدا، هدية 
 نهايت،كعبهبي

 خداگونگي و ربوبيت

قلبي پر از عشق و  .زن بودنت را عاشق باش
عشق برايشان  بندة عشقم و زادة مهر،. محبت
چيز است، عشق براي زن ماندن تا پاي  همه

 ...جان است، داروي تقويتي دوستت دارم و

عاشق، ظرفي پر از عاطفه، ترسو،
آور، ميل به  معشوق، نيروي شادي

داشتني،  بايي، مهربان، دوستزي
 حس و حال خوب

 عاطفه

مرا تأمين مالي كند، ظلم به زن، زن را مجبور 
هاي گرسنه،  كني، پناه بردي به ديگري، نگاه

شوند، از بند  ها را داشتن، محافظت مي هواي زن
 ...سازد و  رهايشان نمي

پذير، ناقص، قرباني،  مظلوم، ستم
به محتاج، طعمه، اسير، وابسته 

 طلب  مرد، حمايت
 ضعف و ناتواني

مامانم نماد قدرته، قدرت نهفته درون هر زن، 
مسلط بر قلمرو خود، ملكه، زن قوي از مرد 
قوي نيرومندتر است، قدرت زنان در زمين و 

 ...آسمان و

 هبمادري، زنانگي و احساسات زنانه 
 قدرت يمعنا

 قدرت
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هاي مبدأحوزه عبارات زباني هاي مفهومي كالن  حوزه

  كند ش شود، مي تكه مي ظريف و شكننده، تكه
شيشه، كاال، ظرف، عرروسك،

ساختمان، فرش، آينه مرد، مادة 
 مخدر، عطر، اثر هنري مرد، بلور

 اشيا

هاست، به شفافي شبنم،  پاييز چقدر شبيه زن
گل ... تر از آتش و تر از سنگ، سوزاننده سخت

خوشبو، شكوفه بهار نارنج، گل شمعداني، 
  ريحانه، از جنس لطافت گل

طوفان، آسمان، كوه، بهار، رودخانه، 
هوا، پاييز، زندگي، نور، هوا،  و آب

 شبنم، سنگ، آتش، گل 
 طبيعت

ها  حامل اسرار هستي، بايد فهميده شوند، آن
  ...خواهند و   فهميده شدن مي

متن نامفهوم، راز، پيچيده،
 اسرارآميز، معما

 راز و معما

تواند او را شكست دهد،  بازد، نمي زندگي را مي
ذير، نبردهاي كوچ را واگذار كردم، ناپ شكست

  ...هايت بجنگ و براي خواسته
 مبارزه قهرمان، فرمانده، جنگجو، بازيكن

تاكتيك، لحن، ادا، در عين خوشحالي ناراحت 
 بازيگري بازيگر   بودن، اجرا، نقش

ترين چيز دنيا باشد، مال من  براي يك نفر مهم
 ...بودي و

دارايي مرد، ساكن سرزمين مرد،
 در تملك مرد

 دارايي

  گيري  نتيجه
 يـك  در موجـود  مفـاهيم ، زبـان  واسـطة  بـه  و سـازيم  برمـي  را اجتماعي واقعيت زبان واسطة به ما

. اسـت  برانگيختـه  را بسياري مجادالت كه است يمفاهيم از زن مفهوم. شوند مي معنادار فرهنگ
 فرهنـگ  آن شـناخت  و مطالعـه  بـراي  راهـي  فرهنگ يك در مفاهيم برساخت نحوة به بردن پي

 هـاي مهـم   راه از يكـي  كـه  هسـتند  انتزاعـي  جنسـيتي  مفـاهيم  زنـانگي  و بودگي زن، زن. است
 بـه  رويكردشـناختي ( اسـتعاره  معاصـر  نظريـة  در اسـتعاره . هسـتند  استعارات ها آن سازي مفهوم
 مـا  مفهومي نظام از اي عمده بخش و ماست درك اساس بلكه نيست، بالغي ابزاري تنها )استعاره
 در موجود ابزارهاي از استفاده با پژوهش، اين در. است شده ساخته مفهومي هاي استعاره توسط
. اسـت  شـده  پرداختـه  عامـة زنـان   توسـط  زن سـازي  مفهـوم  چگونگي به شناختي، شناسي زبان

 كـالن  مفهـومي  حـوزة  يازده در اينستاگرام عامة ايراني زنان توسط »زن« سازي استعاري مفهوم
 برجسـته  را زن مفهوم هاي جنبه برخي هريك مفهومي كالن هاي حوزه اين .صورت گرفته است

 و ربوبيـت  شـامل  فراوانـي  ترتيـب  بـه  هـا  حـوزه  ايـن . كنـد  مي پنهان را ديگر هاي جنبه برخي و
 و بـازيگري ، مبـارزه ، گيـاه  ،معما و راز، طبيعت، اشيا، قدرت، ناتواني و ضعف، عاطفه، خداگونگي

گفتمـاني؛   متفـاوت  هـاي  بافت در ايراني زن زيستة تجربة از برگرفته ها استعاره اين .است دارايي
ذيـل   .اسـت  بدني و) اجتماعي مرسوم هاي نقش( موقعيتي و) مردساالري ايدئولوژي خصوص به(

سـتعاري زنـان   سـازي ا  هاي مبدأ در مفهوم هاي كالن مفهومي، گسترة وسيعي از حوزه اين حوزه
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، مقدس، خدا دار امانت، هستي دردانة، خدا صحبت هم، هاي مبدأ جاودان حوزه. عامه كاربرد دارد
، خـدا  هدية، خدا لبخند، خالق، دهنده تعليم، خدا فرزند، الهه، شفادهنده، معجزه، پيامبر، فرشته

كعبه كه مقام ربوبيت و خداگونگي براي زن در پي دارد، با در نظر گرفتن مقام قدسي  ،نهايت بي
. كنـد  زمان نوعي از قدرت را به او اعطا مي گذارد و هم براي زن، او را از مناسبات انساني كنار مي

، زيبـايي  بـه  ميـل ، آور شـادي  نيـروي ، معشوق، ترسو، عاطفه از پر ظرفي، هاي مبدأ عاشق حوزه
هاي مبدأ  حوزه. كند وجوه عاطفي زن را برجسته مي خوب، حال و حس، داشتني دوست، انمهرب

زن را  طلـب،  حمايـت ، مـرد  بـه  وابسـته ، اسـير ، طعمـه  ،محتاج، قرباني، ناقص، پذير ستم، مظلوم
. كنـد  سـازي مـي   اسـت مفهـوم  ) مـرد (موجودي ضعيف و وابسته كـه نيازمنـد حمايـت ديگـري     

 اثـر ، عطـر ، مادة مخـدر ، مرد آينه، فرش، ساختمان، عروسك، ظرف، كاال، هاي مبدأ شيشه حوزه
. زنان دارايي مرد و قابـل خريـد و فـروش هسـتند    . شود به كاالانگاري زنان منجر مي، مرد هنري
، شـبنم  ،هـوا ، نـور ، زنـدگي ، پاييز، هوا و آب، كوه، آسمان، طوفان، رودخانه، هاي مبدأ بهار حوزه
كند و حوزة مبدأ گـل بـر ظرافـت     سازي مي شي از طبيعت مفهومعنوان بخ آتش زن را به، سنگ

، هـاي مبـدأ قهرمـان    حـوزه . ها به مراقبت هميشـگي بـراي بقـا داللـت دارد     ذاتي زنان و نياز آن
 نشـان  ها استعاره باالي تنوع. جنگجو نيز بر مبارز بودن زنان در نبرد زندگي داللت دارد، فرمانده

 بـودگي  زن. دارد عامه زنان براي بودگي زن معناي و بودن زن جربةت ادراك و زن مفهوم پويايي از
 كـه  استعاري هاي اليه. شود مي شامل را اي غني معنايي بستر و پوياست مفهومي عامه زنان براي

 گرچـه . شوند مي شامل را مختلفي هاي حوزه و ندا پيچيده بسيار سازند برمي را زن مفهوم معناي
 .است شده گرفته ناديده كامل طور به انديشه و نيز عقالنيت و تدبير و تفكر نظير ها حوزه برخي

 جهـاني  در زيسـت  بـراي  زنـان  هـاي  تاكتيـك  هاي زنان عامه سازي مطالعة مفهوماز طرف ديگر، 
 پرداخته مقاومت به دار ريشه و مسلط گفتمان اين درون زنان چگونه؛ كند مي نمايان را مردساالر

 كـه  دارد داللـت  آن بـر  هـا  اسـتعاره  ايـن  همچنـين، . انـد  آورده وجـود  بـه  كـنش  براي فضايي و
 اسـاس  مـواردي  در گرچـه  كنـد؛  غلبـه  زنـان  بر جانبه همه صورتي به است نتوانسته مردساالري

 در مـواردي . مردسـاالري اسـت   گفتماني بافت ذيل همان زنان از سوي رفته كار به هاي استعاره
 خـود  براي غلبه و تسلط براي فضايي كه است ايدئولوژيك هاي استعاره همين واسطة به زنان نيز
 نمايـانگر  خـوبي  بـه  نيـز  زنان توسط مبتكرانه و بديع هاي استعاره بردن كار به. آورند مي وجود به

 از زنـان  تصـور  توجه، درخور نكات از ديگر يكي. است زنان بر گفتمان اين جانبة  همه تسلط عدم
 در مناصـبي  داشـتن  يـا  سياسـي ، فيزيكـي  قـدرت  در تنهـا  عامـه  زنان براي قدرت. است قدرت
 تأثيرگـذاري  تـوان  هرگونه نيز و است سيال قدرت مفهومي بلكه نيست، مديريتي باالي هاي رده
  .دانند مي اقتدار حتي و قدرت داراي را خود زنان جهت اين از. شود  مي شامل را
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