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 چکیده

توانبهشناختنظامادراکیمی«بودگیزن»استعاریدریکزباندرموردزنوبامطالعۀعبارات

گویش ذهن بر دستحاکم خصوص این در زبان آن مانندوران روندهایی تشدید با یافت.

هادرهایاجتماعی،فعاالنزننیزازاینرسانهگیریازرسانهشدنوگسترشروزافزونبهرهایشبکه

سازیفعاالنزنایرانیازگیرند.هدفاینمقاله،تحلیلاستعاریمفهومبهرهمیجهتاهدافخود

هایبودگیتوسطآنانازطریقشناختاستعارهبودگیدراینستاگراموچگونگیادراکتجربۀزنزن

گیریسازد.برایدستیابیبههدفمذکور،بابهرهمحوریاستکهمعانیآنرابایکدیگرمرتبطمی

هایذیلپاسخدادهشدهاست:مقولۀمفهومیزنوشناسیشناختی،بهپرسشرویکردهایزباناز

زن برساختتجربۀ و است شده معناسازی اینستاگرام در ایرانی زن فعاالن توسط چگونه بودگی

می زن مفهوم دربارۀ چگونه زن فعاالن چیست؟ زن مفهوم از زن فعاالن این ومعنایی اندیشند

کنشمیبرمبنا به زنیآن معناییاز چه و بهپردازند اینستاگرام در مخاطبانخود با بودگیرا

می اشتراک که محتوایی و مضامین تحلیل با اشتراک40گذارند؟ به اینستاگرام در زن فعال

هایمفهومیحولسهمحورعمدهشکلاستعارۀمفهومیاستخراجشد.ایناستعاره۱60اند،گذاشته

.نفی2.بازنماییوضعیتکنونیزناندرجامعۀایرانیوگفتمانمسلطمردساالری؛۱تهاست:گرف

مفهومسنت و ایرانی جامعۀ در مردساالرانه زنهای از سلبی سازی تجربۀ3بودگی؛ به معنادهی .

صورتعمومی.بودگیبهزن

کنشگری.:استعارۀمفهومی،اینستاگرام،زن،فعاالنزن،های کلیدی واژه
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 مقدمه و طرح مسئله
صورتویژهدرحوزۀزنان،بههایخودبههاینخستینمشروطه،زنانبرایارائۀدیدگاهدرسال

نگارپرداختند.فعاالنزنایرانیروزهایپرفرازونشیبیرادراینمستقلبهانتشارنشریاتزن

هاصورتآگاهانهوهدفمندباتشکیلانجمنبهاند.زنانازهمانابتدایمشروطههاگذراندهسال

اتحادیه احقاقو اوضاعزنانو جهتبهبود تأسیسمدارسدخترانهدر نیز هایمخصوصو

آن زدند. عملی/کنشگری فعالیت/اقدام دستبه خود، اجتماعی انتشارحقوق با همچنین ها

نوشته نشریمقاالتو توزیع و تولید و مطبوعاتعمومی، در بیانها به زنان، اتمختصبه

وارائۀدیدگاهخواسته ازهنجارهایمربوطبهزنانوهایخودپرداختهها اینزنانعموماً اند.

نابرابری از و کرده انتقاد است، زنان فرودستی مبنای بر که جامعه هایمناسباتجنسیتی

اند.حقوقی،فرهنگیواجتماعیسخنگفته

نخبههایجمعیزندررسانهحال،فعالیتزنانبااین نگاردرحدودصدسالگذشتهعموماً

وجودتالشبرایبه با استو بوده درنهایتاینرسانهدستمحور هاآوردنمخاطبانمتنوع،

بوده زنان خاموش گروه از خاصی جمعیت گذاشتهصدای تأثیر آنان روی براندو عالوه .

بههایرسانهفعالیت عرای، نخبهطورکلی، فعاالنصۀعامکنشگرینیزعموماً محوربودهاست.

به دورانرسانهزن پیشاز بهویژه مرارتهایاجتماعی، وجود با باسختیو نامالیمات، و ها

ایضدگفتمانمسلط،حقیحداقلیبرایارائۀروایتخودازمسائلزنانایجادگفتمانیحاشیه

بهامکاناتموجودومحدودیتدستآوردهبودند،اماباتوجهبهبه وضوحبهگوشها،اینصدا

رسیدوباتوجهبهاینکهبستریبرایتعاملباهمۀزنانوجودنداشت،گاهصدایجامعهنمی

وایشد.امروزهباتشدیدروندهاییمانندشبکهاغلبزنانایرانینیزدراینگفتمانشنیدهنمی

هایاجتماعیتوسطگیریازرسانهگسترشروزافزونبهرهویژهشدنفضایمجازیبههمگانی

مثابۀکاربرزنانفعالدرزمینۀحمایتازحقوقزنانونیززنانیازاقشارگوناگونجامعه،به

هایاجتماعی،اوضاعمربوطبهبحثازوضعیتزناندرسراسرجهانازجملهدرایرانشبکه

هایاجتماعی،معنایکنشگریتوسعهیافتهاسترسانهدگرگونشدهاست.باظهوراینترنتو

دربرمیهایمتنوعوفعالیت ازمطبوعاتونشریاتتریرا همچنینعرصۀتولیدمحتوا، گیرد.

به است؛ رفته فراتر مخاطبانخاصشان رسانهطوریادواریو به اتکا اساساً هایاجتماعیکه

ازویژگیویژهشبکهبه هاینویناجتماعیشمردهشدهاست.مهمجنبشهایهایاجتماعی،

 مهمدرواقع از اوجیکی دالیل جنبشترین دوبارۀ تحوالتگیری جدید، اجتماعی های

فناوری گسترشرسانه۱388هایارتباطیاست)سردارنیا، شبکههایاجتماعیبه(. هایویژه

ایدربرداشتهاست.از.گستردهاجتماعیدردودهۀاخیر،پیامدهاوآثارفرهنگی،اجتماعیو..

جامعۀشبکهاین اجتماعیو... فرهنگی، اینامیدهروبهجامعۀبرآمدهازاینتحوالتفناورانه،
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 است. مجموعهجامعۀشبکه»شده با جهانیاستو فرهنگای، هاییکهتاریخوایمتکثراز

هارابایکدیگرتلفیقارداردوآنکنند،سروکجغرافیایهرنقطهازدنیارابهیکدیگرمتصلمی

نمایدمی » ۱396)کاستلز، :49 سال در منتشرشده آمار آخرین براساس با2022(. ایران ،

ازنظرتعدادکاربرانچهاردهمینکشوراینترنتمحسوبمی94/7۱ شود)استاتیستا،درصد،

عمده2022 امروزه رسانه(. اختصاصدادههایاجتماعیبترینکاربریاینترنترا خود اند.ه

اپ،چهارمینرسانۀاجتماعیشبکۀاجتماعیاینستاگرامپسازفیسبوک)متا(،یوتیوبوواتس

(.2022ونیممیلیاردکاربردارد)استاتیستا،ازنظرشمارکاربراندرجهاناستکهحدودیک

فارغ-محتواتوسطکاربرانبودنوتولیدومبادلۀهایاجتماعیازجملهتعاملیدوویژگیشبکه

مکانی و نژادی قومی، طبقاتی، جنسیتی، الزامات و-از کنشگری برای را نوینی فضای

بهبه ایرانی زنان است. کرده فراهم چندصدایی و تکثر کاربرخصوصامکان گسترده صورت

بهشبکه درسالایگونههایاجتماعیهستند؛ منتشرشده، 48حدود۱400کهبراساسآمار

50(کهبیشاز۱400اند)بتا،میلیونکاربرایرانیدرشبکۀاجتماعیاینستاگرامفعالیتداشته

بودهدرصدآن زنان بدینها جدیدیبهاند. کامالً برایعمومترتیبعرصۀ تولیدمحتوا منظور

زنانوتعاملباایشان،دراختیارفعاالنزنایرانیقرارگرفتهاست.

رصۀمطالعاتفرهنگیوزنان،درخصوصمطالباتومسائلیکهفعاالنزنپژوهشگرانع

بهنتایجارزشمندیدستاندوهمچنیننحوۀکنشگریآنمطرحکرده درفضایمجازی، ها

هاییفارغازاهدافیاند،امایکیازمحورهاینسبتاًمغفولدراینزمینه،پاسخبهپرسشیافته

ستیابیبهآنهستند:فعاالنزنمقولۀمفهومیزنوتجربۀزناستکهفعاالنزندرپید

هاچگونهآنهاازمفهومزنچیست؟اندوبرساختمعناییآنبودگیراچگونهمعناسازیکرده

می زن مفهوم کنشمیدربارۀ به برمبنایآن و ازاندیشند معنایی چه زن فعاالن پردازند؟

 گذارند؟تردهومتکثرشاندراینبستربهاشتراکمیبودگیرابامخاطبانبالقوهگسزن

معناسازیابزارمناسبیبرایپاسخبهاینپرسشومطالعۀفرایند۱نظریۀاستعارۀمفهومی

می قرار اختیار در جانسون2لیکافدهد. زبان3و استعارۀ، نظریۀ ارائۀ با شناختی، شناسان

ترینابزارهایمعناسازیذهنانسانومبنایمهم،استعارهرایکیاز۱980مفهومیدرسال

اندیشیموعملموجبآنمینظاممفهومیمتعارفماکهبه»دانند.شیوۀدرکماازجهانمی

دارایسرشتیاستعاریاستمی اساساً «کنیم، برخالفمطالعات۱395)لیکافوجانسون، .)

امر استعاره عمومی، تصور و استعاره نهکالسیکدربارۀ است، اندیشه مربوطبه و یذهنی

                                                           
1. Conceptual metaphor theory (CMT) 

2. George Lakoff 

3. Mark Johnson 
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ساختندرکنسبیازنوعیتجربهنقشاساسیاستعاره،فراهمایزبانی.صنعتیادبییاپدیده

موجود،خلقفردازپیشهایمنحصربهتواندشاملشباهتبانوعدیگریازتجربهاست.اینمی

(؛بهاینمعناکهدر۱395لیکافوجانسون،هایبیشتریباشد)هایجدیدوشباهتشباهت

شوند.برهمینیابندوهممعانیجدیدیآفریدهمیجریاناستعارههممعانیموجودتوسعهمی

بهمبنا، و زبان دقیق میکارگیری واستعاره جهتدهد مخاطبان انگیزۀ و اندیشه به تواند

زمینه پورعزت، و )بیچرانلو کند اجتماعیایجاد برایتغییر اصلی۱392ایرا یکیاز ترین(.

توانزبانرادرتشخیصالگوهایمی»هایمفهومی،عباراتاستعاریهستند.نمودهایاستعاره

اینالگوهایمفهومیکلیسرنخبسیارمفهومیکلیبه مثابۀابزاریبسیارمعتبرتلقیکردو

ذهنرخمی در آنچه میخوبیاز ارائه ما به دهنددهد ۱)کوچش« ،۱394 :2۱4 طریق(. از

بردنتجربهوادراکیکمفهومپیبرد.پی توانبهچگونگیهایمفهومیمیاستخراجاستعاره

تجربۀزنبه درشبکۀاجتماعیاینستاگرامموجبفهمچگونگیادراکفعاالنزناز بودگی،

همچنینتوجهفعاالنزنبهدامنۀحوزجامع هایمبدأهتریازکنشگریایشانخواهدشد.

صدایییاتکثردرمعناسازیدهندۀتکتواندتاحدودینشانانتخابیبرایحوزۀهدفزنمی

بودگیباشد.تجربۀزن

.۱هااست:روبانگاهیاکتشافیدرپیپاسخگوییبهاینپرسشاساس،پژوهشپیشبراین

صورتاجتماعیاینستاگرامبهبودگیرادرشبکۀفعاالنزنایرانیچگونهمفهومزنوتجربۀزن

استعاریمعناسازیمی زبانهایکالنمفهومیبرایمفهومچهحوزه.2کنند؟ سازیزندر

هدفحوزۀهایمبدائیبرای.فعاالنزنازچهحوزه3فعاالنزنایرانیبیشترینکاربرددارد؟

اندوپیامدهایآنچیست؟زناستفادهکرده

 پیشینۀ پژوهش
شبکه در ایرانی زن فعاالن کنشگری زمینۀ فیسدر صفحۀ اجتماعی، هایآزادی»بوکهای

(درپژوهشخوددرکنار20۱6)2کوتوجهپژوهشگرانرابهخودجلبکردهاست.«یواشکی

هایکیفیبازنانایرانیپرداختتاهاونظرهادراینصفحه،بهمصاحبهوتحلیلپستتجزیه

هایاجتماعیآنالینرانیزدرنظرداشتهگیواجتماعیدرموردپدیدۀجنبشهایفرهنزمینه

هایآنالینوآفالیندرمورداستفادۀزنانایرانیازحجاب،تعاملباشد.ویبابررسیگفتمان

هایپژوهشهایاجتماعیرامطالعهکردودرنهایتبرمبناییافتهجنبشزنانایرانبارسانه

هایسیاسیکاربرانایرانیتأثیرهایاجتماعیبرادراکوگرایشیدکهشبکهبهایننتیجهرس

                                                           
1. Zoltan Kovecses 

2. Gi Yeon Koo 
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بهمی نشود، شامل را ایرانی استاکثریتزنان ممکن اینصفحه اگرچه یکگذارند. عنوان

یابدکهبهبسترجدیدیبرایزنانتبدیلشدهاستتاجنبشآنالین،ارزشخودرادراینمی

مومیباالببرند.صدایخودرادرحوزۀع

طالبیان) تحلیلمحتوایکیفیعکس۱396طالبیانو با نیز شرحعکس( و هایاینها

هاراهایعمدهومشترکاینعکسسالهمضامینوویژگیبوکی،دربازۀزمانییکصفحۀفیس

هبااستخراجکردندوآنرامطابقمفهومکنشگرنماییدانستند؛استفادۀزیادازفناوریهمرا

هایش،هااینصفحهباتوجهبهویژگیمشارکتبسیارپایینبرایرسیدنبهاهداف.ازنظرآن

سازمان فیسظرفیت صفحۀ این ندارد. حجاب ضد واقعی یکجنبشاجتماعی بوکیدهی

اجتماعیمعناداریبرجهانواقعینداردوتنهاممکناستا زطریقهمچنیناثرسیاسییا

 دبرساختهویتخاصزنانه،درتحوالتدرازمدتاجتماعینقشیداشتهباشد.سازوکاریمانن

هایسفیدهایزنانکنشگردرکمپینچهارشنبه(بهمطالعۀمحتوایپیام۱397مسعودی)

هاودراعتراضبهقانونحجابدرشبکۀاجتماعیاینستاگرام،پرداخت.دراینپژوهش،عکس

کنندگانصفحه،بهروشتحلیلمحتوایکیفینونظرهایدنبالهایارسالیبهاینکمپیفیلم

یافته شدند. پیاممطالعه داد نشان تحقیق این چهارشنبههای کمپین کنشگر زنان هایهای

سنت ابرازمخالفت، دموکراسیسفیدبرمبنایعدالتاجتماعی، گرفتوغربیشکل شکنیو

غربیازطریقمخالفتباسنتحاکمبرجامعهودموکراسیها،رسیدنبهمبنایاصلیپیام

حمایتازآزادیزنانبهسبکغرببودهاست.

سازیاستعاریزنتوسطخودزنان،شایانذکراستهایمرتبطبامفهومدرمیانپژوهش

 هیچکه پژوهشدر فارسییکاز کارکردیزبان بافتواقعیو زبانفارسی، بر هایمتمرکز

 اند.شدهاستوعموماًبهمطالعۀاستعارۀزندرمتونادبیمعاصرپرداختهدرنظرگرفتهن

ابوعلی میان، این )در ۱388شبانی عنوان با پژوهشخود در مفهومیاستعاره»( های

بارویکردزبان بهمطالعۀمجالتعمومیپرداخت.«شناسیشناختیجنسیتدربافتایرانی،

لهدرطولهفتسالازدهمجلۀعمومیایرانی،بهاستخراجمقا۱500اینپژوهشگرباتحلیل

یافتهاستعاره است. پرداخته زنان و مردان دربارۀ مفهومی دادهای نشان مطالعه این های

مفهومحوزه برای گفتمان، نوع هردو در استفاده مورد رایج منبع مردانهای و زنان سازی

مثابۀبازیگر،بازیگر،کالهوگیاهومردانبهعنوانبهمتفاوتاست.درمجالتایرانیعموماًزنان

طورعمدهکهدانشجویانموردبررسی،زنانرابهاند؛درحالیسازیشدهمفهومسرپرستوارباب

عنوانبخشیازطبیعتمانندآسمان،باران،خورشید،گلدانوفرشتهدرنظرگرفتندومردانبه

نندکوه،ماه،سنگ،ساختمانیابخشیازآنمانندقلعه،سقف،عنوانبخشیازطبیعتمارابه

سازیکردند.دیواروحیوانمفهوم



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱4

 

(باتحلیلصدمقالهازنویسندگانزنکه20۱8هایخارجینیزاحمد)درمیانپژوهش

هاییدرپنجروزنامۀنیجریهمنتشرشدهبود،بهمطالعۀاستعاره20۱4تا۱994هایدرسال

آنپرداخ بهتکه زنان توصیف برای ها از تحلیلی ارائۀ با احمد بودند. استعارۀ339کاربرده

استعاریاستخراج عبارات از هنوز نیجریه زنان داشت عقیده مقاالت این از استفادهشده

کنندکهمطابقباایدئولوژیجنسیتیغالبدرجامعهشاملتسلطمردانوفرودستیزنانمی

هایمبدئینظیرکاالیامدیرانخانه،همراهیزنانراباهژمونیپربسامدازحوزهاست.استفادۀ

ایدئولوژیمردساالرانهنشانمی استکه اینادعا توضیحیبر هایجنسیتیغالبدردهدو

گذارند.جامعهبرنحوۀدرکافرادازخویشتنتأثیرمی

سوادواستعاریپرندگانخاموش:ساختارهای»(نیزدرمطالعۀخودباعنوان2007زبیر)

های،بهتحلیلوبحثدرموردزبانمجازیمورداستفادۀنسل«هویتجنسیتیدرگفتارزنان

جنسیتی هویت و سواد دربارۀ صحبت حین در روستایی و شهری پاکستانی زنان مختلف

داده پرداخت. یافتههاخویش، طبق و بودند طبیعی و تصادفی کامالً پژوهش این هایی

بهکنندوآنایکهدرآنزندگیمیپژوهش،زنانگفتمانجنسیتیمسلطجامعه مثابۀهارا

نشانمی«دیگری» فرهنگمردانۀمسلط، سؤالمیدر زیر بهچالشمیدهد، کشند.برندو

میبه آننظر بهرسد مشتاق مسئولیتننقشگرفتعهدهها هویتها، رقابتیها، و هایپیچیده

زنانجوانشهرینیزازطریقایجادگفتمان وهایجایگزین،درتالشجدیدباشند. اندصدا

استعاره یافتنصدا، و راه یافتن بیابند. برایخود اینعاملیتی جوهر که هایاصلیهستند

گیرند.مبارزهرادربرمی

 مبانی نظری
،فیلسوفنیمۀاولقرنبیستم،بهاوجخودرسیده2کهبانظریاتویتگنشتاین۱زبانیچرخش

 طرح ویبا سنتفلسفیدگرگونکرد. در زبانرا به نگرشعمده 3«هایزبانیبازی»بود،

می کنش یک را زبان کاربرد و زبان در آن کاربرد بر مبتنی را واژه یک داندمعنای

ینچرخشزبانی،رابطۀواقعیتوزبانزیرسؤالرفتهودرایناصل(.درا۱397)ویتگنشتاین،

بازمی عالوهبرکهواقعیتیدربیرونوجودداردکهزبانآنرا تردیدایجادشدهاست. تاباند،

دیدگاه برساختویتگنشتاین، پسامدرن اجتماعیهای پساساختارگرایی4گرایی جمله5و از ،

بندیمسئلۀزبانهستند.مانسانیومطالعاتفرهنگیدرصورترویکردهایتأثیرگذاردرعلو

                                                           
1.linguistic turn 
2. Ludwig Wittgenstein 
3. The theory of language games 
4. Social constructivism 
5. Post-structuralism 
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گرایان،پافشاریبراینامراستکهدانشمابهجهانرایکیازمفروضاتاصلیبرساخت

بی و حقیقتیعینی بهنباید مقولهطرفانه محصول بلکه آورد، ماشمار زبان زبانیاست. های

می فراهم را مقوالتی و مفاهیم مهیامجموعۀ ما اندیشیدن برای معنایی چارچوبی که آورد

(.پیوندمیان۱394شود)بر،کند.درواقعبامفاهیمموجوددرزبانمانواقعیتبرساختهمیمی

طورکلیماباسازدتامعنارامنتقلکنیم.بهماوزبان،ماراقادرمی«ذهن»مفاهیمموجوددر

کنیم.معنادرزبانوازطریقزبان،ودرجریانهردارمینااستفادهاززبان،تجاربخودرامع

تولیدومبادلهمیکنشمتقابلشخصیواجتماعیکهدرآنمشارکتمی شود)هال،کنیم،

کنندۀجهاننیست،شیوۀاندیشیدنمااست.بهاینمعناکههمان(.زبانصرفاًتوصیف۱39۱

آورد.کند،زبانمافراهممیبیمعناییبرایمامهیامیمجموعۀمفاهیمومقوالتیراکهچارچو

هایمانرابرایخودودیگرانترسیمکنیم.توانیمتجربهمافقطبامفاهیمموجوددرزبانمانمی

هایمفهومیپیشازآنکهمامتولدشویم،وجوددارندواهالیفرهنگهاوچارچوباینمقوله

ایاساساًصورتفردینیست.زبانپدیدهنابراینفرایندبرساختبهکنند؛بهارااستفادهمیآن

میانمردمپدیدمی اجتماعیاستو ایندیدگاه۱394آید)بر، ازطرفیدر زبانشفاف»(.

نیست برایسازمان«. ما استفادۀ زبانمفاهیممورد بر ما، خود جهانو از ما دهیبهتجربۀ

زبا همین با بلکه نیستند، امکانمقدم مین برساختپذیر عقیدۀ به وشوند. گرایان

پساساختارگرایان،معنایبرساختیاجتماعیوزبان،درمرکزفرایندبرساختاست.بامفاهیم

شودواساساًخارجاززبان،هیچحقیقت،سوژهیاهویتیموجوددرزبانمانواقعیتبرساختهمی

نحویبنیادیندلیلاینکهزبانبهیقزباناستوبهوجودندارد.دسترسیمابهواقعیت،ازطر

بهبی معنا است، نمیهیچثبات وجه مثال، برای بماند؛ ثابت همیشه برای امر»تواند زنانگی

اجتماعیجهان قراردادهای طریق از که هستند زبانی توصیفات بلکه نیست، ثابتی شمول

گوییموآنراایکهمادربارۀآنسخنمیشوند.جنسیتباشیوهمثابۀحقیقتپنداشتهمیبه

هایموجوددریکجامعه،(.نزاعاساسیگفتمان۱396)بارکر،«شودکنیم،ساختهمیاجرامی

برسرتثبیتمعنااست.

زبان شناختیرویکرد ۱شناسی دهۀ اوایل در توصیف۱980که برای ابزاری شد، شروع

معنا نچگونگی بهتر درک و انسان میسازی اختیار در او مفهومی زبانظام شناسانگذارد.

خالقانهمی تخیلیو استداللرا تعبیرهایجایگزینشناختیاساساً اینطریقبه از و دانند

آن نظر از مفهوممعتقدند. با ما میها معنا را جهان عملیاتسازی، طریق از واقعیت کنیم.

شناسیایزبانهایپایهیکیازفرض»شود.سازیمیتعبیریخالقانه،بهطرقمختلفمفهوم

                                                           
1. Cognitive linguistics 



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱6

 

به،معنی،مفهوم۱شناختیایناستکهبهبیانالنگاکر اینفرضایندیدگاهرا سازیاست.

(.همۀفرایندهای۱398:64)کرافتوکروز،«صدقاست-کشدکهمعناکامالًشرطچالشمی

برایاینکهشناختیدرمعنا ازجملهبهزبان–بهتجربۀخودسازیدرخدمتانسانهستند؛

زبان-خود بدهد. زبانمعنا را شناختی بهشناسی تمرکزشناسانی منتقد که آوردند وجود

هامعنارادرمرکزهرگونهمطالعۀزبانقراربرصورتبودند.آن3چامسکی2شناسیزایشیزبان

پدیدهمی معنیرا نیزمتضمنچشمدهند، بهمیاندازنگریایشناختیو نوعیمعنیدانندو

 )گیررتس، دارند باور کاربرد در منعطف و )۱393بافتی کوچش تعبیر به از۱396(. ،)

سازییکاقدامتعاونیاستکههموارهدرمجموعۀبزرگیمعنی»شناسانشناختیمتأخر،زبان

«.دهدزمینه(رویمیها)ازبالفصلتاپسازبافت

پذیرد،انالنکاگر،واحدنشانۀسوسوررابرایمطالعۀزبانمیشناسیشناختیبهاذعزبان

اماتمرکزعمدۀاینرویکردبرمفهوم سازیاستکهپویا،معنیزبانیدرمفهوم»سازیاست.

استبرهم تخیلی و زبانی کنشی، » ایفا۱397)النگاکر، شناخت در نقشمهمی مفاهیم .)

واحدهایاندیشهوعممی بازنماییکنندواساساً مفاهیم، هایذهنیجهانهستندلهستند.

مفاهیمماهانمادسازیمیکهازتجربیاتمستقیموغیرمستقیمانسانحاصلوباواژه شود.

مانبادهندوچگونگیحرکتمادرجهانورابطهکنیم،شکلمیساختارآنچهراکهدرکمی

تعیینمی شناسانشناختی،معنای(.بهعقیدۀزبان۱395کنند)لیکافوجانسون،دیگرانرا

سازیازآوردکهبهچگونگیمعنادارشدنزبانپیببریم.مفهوممفهومیاینامکانرافراهممی

مینظرآن فرایندهایها اندکیاز تعدادنسبتاً ما نهفتهباشد. توانددردلپردازششناختی،

برایمعنابخشیدنبهتجربۀخ بهشناختییکسانرا میود امکانفهمکار اینفرایندها بریم.

(.البتهماهیتدرکماازجهان،۱395:527کنند)کوچش،معنادرزبانرابرایمافراهممی

پویاوسازندهاستومعانیزبانیغیرشفاف ایسادهوسرراستجهانرااندوبهشیوهفعال،

اینمعناهمبافرایندهاییشناختی)وابزارتخیلی(وتابانندیاباآنمتناظرنیستند؛بنابربازنمی

طریقبرهم درواقعمعنایفرهنگیشکلمی-کنشارتباطیدرمحیطاجتماعیهماز گیرد.

:۱397شدهبرآنمفهوماست)النگاکر،زبانیهمشاملمحتوایمفهومیوهمتعبیرتحمیل

طرحمفهومتعبیرهایجایگزینبه8۱ شناسانشناختینیزقائلبهتکهزبانمعنایآناس(.

طورکلیدرچندگانگیذاتیمعناهستند؛البتهباقیودشناختیکهدراینرویکردوجوددارد.به

فرهنگ سازیخاصیکهگروهیازمردماندازفرایندهایمعناهایخاصمتشکلایندیدگاه،

                                                           
1. Ronald Langacker 

2. Generative grammar 

3. Noam Chomsky 



۱7«...بودگیزن»سازیفعاالنزنایرانیازتحلیلاستعاریمفهوم

 

بهعبارتدیگرفرهنگکارمیبه شاملیبرند. کنظاممفهومیخاصیامجموعۀهایخاص،

(.۱395:54اند)کوچش،وجودآوردهخاصیازمعانیهستندکهگروهیازمردمبه

زبان رویکرد استعارهدر شناختی، بهشناسی که است فرایندی درکسازی کردنمنظور

به تجربه( دیگر )حوزۀ دیگر چیز براساس تجربه( )حوزۀ میچیزی گرفته معنایکار شود.

شود.لیکافووسیلۀیکمجموعهنگاشتیاتناظرمیانعناصردوحوزهساختهمیستعاریبها

دوزبان۱396جانسون) باطرحنظام(، مندنظریۀاستعارۀشناسپیشرودرمطالعاتاستعاره،

حوزه دیگربهمفهومی، کهبرایدرکحوزۀ تجربهرا وکارمیایاز مبدأ درواقعحوزۀ رودو

طورکلی،اند.حوزۀمبدأبهخواهیمآنرادرککنیم،حوزۀهدف)مقصد(نامیدهایکهمیحوزه

تجربۀآنمستقیمعینی وحوزۀهدفبهشدهتروشناختهترو انتزاعیتر، تروبخشطورکلی،

استعارۀ»سازیتجربهتوسطمااست؛بنابرایننظاممفهومیمااستعاریاست.ایازمفهومعمده

درکمیمک را انتزاعی مفاهیم آن، طریق از استکه اصلی استداللانیسم، درگیر و کنیم

می پیشاستعاری از مطالب از بسیاری پیچیدهپاافتادهشویم. تا روزمره مکالمات ترینترین

فقطمینظریه علمی بههای میتوانند امکان ما به استعاره باشند. استعاری یکصورت دهد

بدونساختاررابرحسبموضوعیعینیموضوعنسبتاً تریاحداقلساختارمندترانتزاعییاذاتاً

(.۱993)لیکاف،«درککنیم

سازند.باتوجهبهاینکههادرکمفاهیمانتزاعیراممکنمیگونهکهذکرشد،استعارههمان

ساخت بدون و انتزاعی دانشیروزمره( )نظام مفهومیما نظام مفاهیم از بخشبسیاری ارند،

بهعمده و مفهومیاستعاریاست؛ نظام نظاممشترکمعناسازیکهایاز بخشیاز تبعآن،

اینکهاستعارهبهتواندمبتنیبردرکاستعاریباشد.شود،میعنوانتعریففرهنگارائهمیبه

بلکهدرحیطۀزبان،شناختهمی مثابۀموضوعینهدرحیطۀاندیشه، کالسیکبانظریۀشود،

اینداردواست.براساسایندرکازاستعاره،زندگیروزمرههیچاستعارهکامالًدرتضادزبان

 استفاده روزمره و مرسوم زبان حیطۀ از خارج سازوکارهای از وکندمیاستعاره )بیچرانلو

 ۱392پورعزت، تجربه(. استعارهما برمبنای را خود غیرساختمند و انتزاعی درکهای ها

دهیبهزندگیافرادرابخشندوتواناییقالبهاتجربۀماراانسجاممیکنیم؛بنابرایناستعارهمی

 جانسون، )لیکافو »۱395دارند یکفرهنگمشخصبهاستعاره(. در درکهاییکه منظور

می استفاده غیرملموس آنمفاهیم در مفاهیم این تجربۀ چگونگی در بسزایی تأثیر کنیم،

 استعارهفرهنگ دارند... میمشخص تعریف است، واقعی ما برای را آنچه غالباً وها کنند

«پیامدهایکنشیدارند ۱396)کوچش، قالببافت۱8: فرهنگدر ازطرفی، هایمتفاوت(.

مثابۀبخشهابههانقشیبنیادیندارد؛بنابرایناستعارهخود،درچگونگیخلقودرکاستعاره

 شود.هنگدرنظرگرفتهمیناپذیرفرجدایی
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«بعدی»مندیاستعارهاستکهامکاندرکنظامهایمهماستعارۀمفهومییکیازویژگی

دراستعارهفقطبریکیاچندجنبهسازد.ازیکمفهومرادرچارچوبمفهومیدیگرفراهممی

ایدیگریازآنهشودکهدراینصورتجنبهها،برجستهمیازمفهومهدف،تمرکزوآنجنبه

 جانسون، )لیکافو ماند خواهد پنهان هم(.۱395تجربه استعاری، توانایییکمفهوم زمان

حاشیهبرجسته به نیز برایدرکبهترراندنجنبهسازیو دارد. را یکتجربه هاییخاصاز

میدههایمتفاوتازیکمفهومهدف،بهچندینحوزۀمبدأنیازداریمکهگسترۀهدفناجنبه

براین،هرحوزۀمبدأ،پیامدهایااستلزاماتمعناییخاصیبرایحوزۀهدفدارد؛شود.عالوهمی

چراکهفراترازتناظرهایپایه)عناصراصلیوسازندۀدرکیکمفهوم(دانشغنیوروزمرۀما

نظامیازنگاردکهدرنهایتهاییاضافیوگستردهبرحوزۀهدفمیدربارۀمفاهیممبدأ،ایده

(.۱396دهد)کوچش،روابطمعناییراتشکیلمی

 روش پژوهش
توجهبههدفاصلیپژوهشپیش برساختمفهومزنتوسطفعاالنزنبا روکهمطالعۀنحوۀ

ایرانیدرشبکۀاجتماعیاینستاگراماست،اینپژوهشبااستفادهازروشتحلیلمحتوایکیفی

رود.شمارمیهایمتنیبههایکالسیکتحلیلدادهزمرۀروشتحلیلمحتوا،درانجامشدهاست.

مشخص کیفی، محتوای تحلیل در اساسی موضوع است. تحقیق پرسش تحلیلبودن روش

استعارهداده است. استعاری تحلیل پژوهش، این استخراجهای بههای توجه با متن، در شده

هایاستعاریکهمضامینومفاهیمحوزههایمطرحدرنظریۀاستعارۀمفهومیتحلیلومؤلفه

اند.شدهبندیاند،شناساییودستهبندیشدههاچارچوبموردنظرفعاالنزندرذیلآن

چهلفعالزنکهدرشبکۀاجتماعیاینستاگرامصفحۀهایگیریهدفمند،پستبانمونه

مفهوم تحلیل برای دارند، ایشخصی در شدند. انتخاب استعاری نمونهسازی زنانن گیری،

نگاردراینستاگرامداشتهودرغیرکشنگریاغیرفعالکهدراینستاگرامرویکردیعمدتاًروزمره

به )غیرسلبریتی( غیرمشهور و معمولی کاربران رفتهزمرۀ مشهورشمار زنان همچنین و اند

)اینفلوئنسر(دراینستاگرامکهدرحوزه تأثیرگذار گوناگونبهانتشارمحتواهای)سلبریتی(یا

(۱39۱پردازند،ازتحلیلکنارگذاشتهشدند.درنهایتباتوجهبهتعریفخانیکیوبابایی)می

کنشگریمجازی شاملاز و اجتماعی کنش هایقابلیت و اراده از برخورداری و توانایی»که

 در موجودسازوکارهای و اجتماعی هایارزش چارچوب در هانشانه و نمادها ابزارها، کارگیریبه

 هایمهارت تکیهبر باکاربران که هاییاساس،فعالیتاست.براین متقابل ارتباط برای ها،فناوری

 واکنش دادننشان و مبادلهارتباط، ایجاد برای اینترنت، ارتباطی ابزارهای از استفاده در خود

 محسوب کنشگری دهند،می انجام سایبرفضای در خود هایهدف راستای در دیگران، به درخور
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شودمی تولیدو«. زنانبه حوزۀ فقطدر زنانیبودندکهفعاالنهو نمونۀآماریاینپژوهش،

شدههستند.نمونۀتحقیقباپردازندودراینزمینهشناختهاشتراکمحتوادراینستاگراممی

مانندجست امکاناتاینستاگرام از شناختاستفاده زنانکنشگروجویهشتگو پیشینیاز

دارنکند،دربخشنظرهایشدهاست.برایآنکهمحدودیتبههشتگ،تحقیقراجهتانتخاب

جست تحلیلحسابصفحاتمختلفبه و انتخابآنوجو و کاربریزنان صورتهای در ها

داشتنشرایطپرداختهشد.

 های پژوهش یافته
در استعاره، روزمرۀ کاربرد بهزبانتحتبخشزیادیاز و صورتاللفظیما صورتناخودآگاه

رایجمی بخشاعظم که شکلمیگیرد را استعارهترینتفکراتما مادهد. مبنایعملکرد ها

ازطریقاستعاره،گذارند.دهندوبرنحوۀرفتارماتأثیرمیهایماراساختارمیهستند،کنش

کهیکچارچوب)حوزۀمفهوم دانشیرا بهیکچارچوبدیگرانتقالسازان، مفهومی(دارند،

هایزبانیبامطالعۀکنشوسیلۀایننگاشتچارچوبجدیددرکوتوصیفشود.دهندتابهمی

تحلیلاستعاریآنان هدفزنشاملاستخراجحوزه-فعاالنزنو حوزۀ بر هایمبدائیکه

نگاشتنگاشتمی این پیامدهای استلزاماتو و می-هاشود نظام به ومفهومیتوان ایشان

 بودگیدستپیداکرد.معانیضمنیوپنهانزن

بودگیومفهومزن،درشبکۀاجتماعیازمیانمضامینومحتواییکهفعاالنزندربارۀزن

هایمفهومیاستعارۀمفهومیاستخراجشد.ایناستعاره۱60اند،اینستاگرامبهاشتراکگذاشته

.بازنماییوضعیتکنونیزناندرجامعۀایرانیوگفتمان۱اند:گرفتههشکلحولسهمحورعمد

 مردساالری؛ سنت2مسلط نفی مفهوم. و ایرانی جامعۀ در مردساالرانه ازهای سلبی سازی

هایمفهومیدرهرمحورصورتعمومی.استعارهبودگیبه.معنادهیبهتجربۀزن3بودگی؛زن

اند:بندیشدهتریطبقهیکالنهایمفهومنیزدرحوزه

 محور بازنمایی وضعیت کنونی زنان در جامعۀ ایرانی و گفتمان مسلط مردساالری

درخصوصتجربۀزنهایمفهومیاستخراجبیشتراستعاره ایرانیاست.شده، جامعۀ بودگیدر

.محرومیت؛2.ضعفورنج؛۱اند:بندیشدههادرچهارحوزۀمفهومیکالنطبقهایناستعاره

.بردگیواسارت.فعاالنزنبهاحاطۀکاملگفتمانمردساالری4دیدگی؛بودنوستم.قربانی3

برزندگیزنانایرانیاعتقاددارندودرمواجههباسلطۀاینگفتمان،زنرامحدودوازانجام

وزۀکالناستعاریانگارند.استلزاموپیامداصلیهرچهارحهرنوعکنشومقاومتیناتوانمی

اند.اینانفعالوارادهومنفعلسازی،کامالًبیدراینمحور،انفعالاست.زناندرایننوعمفهوم
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شدهبرآناندانستهشدهاست.فعاالنزنبااختیاری،نهخواستۀزنان،بلکهشرایطیتحمیلبی

دارندگفتمانبرجسته قصد مظلومیتزنان، ناتوانیو مسائلوسازیضعف، نقدو مسلطرا

بندیکنند،اماباتوجهمشکالتزنانایرانیرابارویکردهایمفهومیموردنظرخودچارچوب

هایفعاالنزنوجودداردوتکراراینسازیبهگسترۀهدفمحدودیکهبرایزندرمفهوم

مفهوم از اینکالننوع زنایرانیمیپردازی، بهروایتاز ضعفنوعیختواند بازتولیدکنندۀ ود

زنانباشد؛اگرچهضعفوانفعالبازنایرانیتوأماستومردیاسیستممردساالردرجایگاه

راحتیهرنوعظلمیرابراینزنانضعیفروادارد.تواندبهقدرتمندیاستکهمی

حوزۀ مفهومی ضعف و رنج 

به اینجا مثابۀموجوداتیآسیبزناندر ذاتاً مفهومضعیفوحمایتپذیر، اند.پردازیشدهخواه

نیازبهحمایتوپشتیبانیدارندوبایدازآنانبهآن عنوانموجوداتیضعیفمراقبتشود.ها

شود.اینضعفودرواقعنداشتنقدرتمقابلهباجهانپیرامون،سببزورگوییبهایشانمی

هدفحملهقرارمی ازطرفقویبهگیرندوبایدازآنزناندائماً هادفاعشود)حملهعموماً

گیرد(.همچنینزناننیازدارنددرحصارامنیتیخاصیقراربگیردوایننیازضعیفصورتمی

 تربودنزناناست.خاطرضعیفعلتکاالییارزشمندبودن،بلکهبهویژهبهامنیتنهبه

شدنزنانندارند،بلکهگوییداشتههایاینحوزه،داللتیبرضعیفنگاهبسیاریازاستعاره

هایدیگر،یکیازعللضعفدهند.بانگاهیبهاستعارهضعفموجودیتزنایرانیراشکلمی

می زنتوانتوأمانزنانرا تجربۀ ایناستعارهبودنرنجبا در رنجبودگیدانست. زنانگیبا ها

شود.انسانرنجوربودگیبیانمیاززنعنوانبخشیکشیدنگویابهشودودرواقعرنجهمراهمی

بودگیدرجامعۀشودواینضعفورنجتوأمانبایکدیگر،اساستجربۀزنمرورضعیفمیبه

عموماً ضعفجسمانیکهطبیعیاستو رنجحاصلاز اینضعفبا گاهینیز ایرانیاست.

مفهوممقصرانسانینمی تأکیتواندداشتهباشد، سازیازدبرایننوعمفهومسازیشدهاست.

طبیعی را ضعفزنانه نام به موهوم امری مردساالری، مسلط گفتمان با همگام سازیزنان،

اند.خواهوفرودستگر،وزنانضعیف،حمایتکند.مردان،مسلطوحمایتمی

بهتکنن.میتحمیلبهتروهاشونمحدودیتوهاعقیدهمردمهستی،زناینکهخاطربه

)استعارۀ  بروکجاوکنوآمدرفتکیباکن،رفتارجوریچهبپوش،لباسجوریچهگنمی

 .تر از دیگران است( مفهومی: زن ضعیف

میتریندلیلبرایتحملخشونتخانگیعمده زنانروا اینکهبر کهاساساًاستشود

همراهداشتهیشتریبهتواندآسیببتریوجودنداردوترکهمینسرپناهحداقلیمیجایامن

هایآشکاروپنهانجاریدرآن،بعدازهاوخشونتاحساسناامنیبهجامعه،وهجمه.باشد
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سببمی طالق، اعتراضیا زنانیکهموردخشونتواقعمیدفاع، سکوتکنندوشود شوند،

البتهدرجامعه بپذیرند. ارزشخشونتموجوددرخانهرا ۀسنتی،چنینهایمردساالرانایبا

 .خواه است()استعارۀ مفهومی: زن ضعیف و حمایتوضعیتیچنداندورازانتظارنیست

راعدالتیبیوجنسیتیتبعیضرنجکودکیازعدالتیبیوتبعیضوشدمزادهرنجازمن

 .است( رنج زنانگی مفهومی: )استعارۀکردملمسامگانهبچهظریفپوستوگوشتبا

ومردساالری است.بودنمعلولرنجمانندسومیجهانهایفرهنگدربودنزنرنج

 )استعارۀ باشندداشتهقدرتمردانمانندنبایدزنانچراگشت؟آغازکیاززنانحقیرشمردن

 .است( رنج است/زنانگی جسمانی ضعف زن مفهومی:

 موجودی زن مفهومی: )استعارۀندارمروانیامنیتخیاباندرزن،یکعنوانبهمنوقتی

 .است( ضعیف

 دیدگی بودن و ستمحوزۀ مفهومی قربانی 

حوزه با زن کتکفعاالن فیزیکی، خشونت نظیر مبدائی مقتول،های شکار، قربانی، خوردن،

پذیریزنرابودنوستمشده،شکنجهوتجاوزشده،اشکالمتفاوتقربانیجان،غرقجسدیبی

 اند.سازیکردهمفهوم

شدننتیجۀیککنشخاصیاشکستفردنیست،بلکهقربانیبدونارادهوخواستقربانی

بودن،شود.اینقربانیبیندومظلومواقعمیآنکهنقشیداشتهباشد،آسیبمیخوداستوبی

زنانبه حتیخود استکه تثبیتشده و حدینهادینه به جامعه دیگران،در علتترساز

قربان را میخودشان پذیرشستمی مردساالر، گفتمان در زن فعاالن نظر از معیارکنند. ها

کند.واقعبیمارمیشود؛اگرچهزنانرابهسالمتزندرجامعهمحسوبمی

محوریتستموآسیببهزناندربیشتراستعارات،تنزنانهاست.پیامداینامر،بدنزنان

دهد؛پذیریوضعفقرارمیمردانهودرموضعسلطه-قدرتمند-رادرجایگاهیمتفاوتازبدن

ایبرایبروزقدرتمردانهاست.گوییتنزنانهوسیله

نیزورزشگاهدرکهپندارندمیحیواناتیخودشانمانندرامردانهمۀبیماروکثیفهایآدم

 .(است شکار است/زن قربانی زن مفهومی: های )استعارهکنندتجاوززنانبهاستممکن

کههستندمبارکزنانیشدند،همسریکودکوخانوادهناآگاهیقربانیکهزنانیمبارک

 .است( مقتول زن مفهومی: )استعارۀدیدندناموسیهایقتل

نباشمنابرابریوعدالتیبیقربانیزنانسریالاینادامۀکهکنممیفکراینقطهبهامروز

 .است( قربانی زن مفهومی: )استعارۀ
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سرماواستشدهمدفونسیاهپارچۀخروارهازیرزن،اینمانندمانوجودیابعادهمۀ

آندرکهایفاجعهبهونباشیمخانماینماننداگرحتیزنیم؛میلبخندودهیممیتکان

بررهاییوطالقراهبازکنیم،انزجارابرازگرمانشکنجههایدستازوباشیممعترفایمافتاده

بهولیبردارد،شکنجهازدستگرمانشکنجهایمبستهامیدکهاست سالچهل است.هبستما

 مفهومی: های )استعاره ایمخوردهتریمحکمتیپایشبهروروزهروایمنرسیدههمهمین

.است( اسیر است/زن دیده ستم است/زن جسد زن

توسریشدیم،زدهپسشدیم،گذاشتهعقبجنسیتمونخاطربهکهماهاییها،زنماهمۀ

خوندن،درسبهچهتورونداری،زدنحرفحقجات،سربشینکهدهنمونتوزدنخوردیم،

چوندستاشونواسمون،سرشونروگذاشتنخواستنتاروصداشون...زدنحرفکارکردن،

بساز،زندگیت،خونهسربشینکهشنیدیمفقطوصورتمونوسرروکوبوندنبوده،سنگین

 دیده ستم زن مفهومی: )استعارۀ ببخشهباشه،فداکارباشه،خودداربایدزنزشته،عیبه،

.است(

زیرانکردند؛ایجادراتغییراینامانیازمندند،تغییربهنددانستمیکهامدیدهرازیادیزنان

تصمیمهاآن.نیایدخوششتغییراینازهمسرشانویژهبهدیگریشخصکههراسیدندمی

 کردندقربانیراهایشانشادیوخودشانپس.نشودناراحتدیگریتانکنندتغییرگرفتند

.است( قربانی زن مفهومی: )استعارۀ

هاآنبرند.میرنجافسردگیواضطرابازشناسممیمنکهزنانینصفکهنداردتعجبی

ماازدیگراناگرکهانددادهیادمابه اند.شدهغرقدیگراننظراتوانتظاراتموجفشارزیر

.است( شده غرق جسدی زن مفهومی: )استعارۀنداریمارزشیهیچنباشند،راضی

جامعه و خشم که ویژگیای جزء را بهتندخویی مردانه طبیعی میهای وحساب آورد

جامعه فرایند در را بهدختران ایدئولوژیکیپذیری و مذهبی فرهنگی، فشارهای انواع وسیلۀ

کندکهاینخشموتندخوییرابپذیرندوسازشکنندتاجامعهنیزآنانراایتربیتمیگونهبه

.است( پذیر ستم سالم، زن مفهومی: )استعارۀکندزنانیوفاداروسالمتقلمداد

حوزۀ مفهومی اسارت و بردگی 

بردهواسیرمفهومزندراینحوزۀمفهومیباحوزه زندانی، درواقعسازیمیهایمبدأ شود.

عنوانموجوداتیدربند،بایدرهاشوند.پیامدمعناییاینحوزۀاستعارینیزانفعالاست.زنانبه

گفتمانمردساالرانهبهزناسیر خودنداردو اختیاریاز گرفتار، صاحبهمۀو عنوانارباب،

مثابۀاسیروبردهاست.جامعۀایرانمانندیکقفساستوزناندربندهایزندگیزنبهجنبه

دراینجامعهدیگرفضاییبرایتحرکو-مردان-اینقفسودیگران زندانبانانآنهستند.



23«...بودگیزن»سازیفعاالنزنایرانیازتحلیلاستعاریمفهوم

 

شدنازدایرۀقدرتدارد.زنباقینماندهاست.اسیربودن،داللتبربیرونگذاشتهکنشگریزن

شود.درکناراسیرکشیقدرتهمواقعمیتنهادرحوزۀقدرتجاییندارد،بلکهموردبهرهنه

کهموجودیتیمستقلداردوبنابهعواملیگرفتارشدهوامیدبهرهاییدوبارۀاووجوددارد،

در زنبرده است. ارباب اختیار در او وجود و زندگی همۀ و ندارد مستقل موجودیتی واقع

زندانبانودرشودوهیچتمامیاستثمارمیعنوانبردهبهبه درمقابلاسیر، گونهحقیندارد.

 مقابلبرده،اربابقرارداردکهدرهردوصورتفرادستاوهستند.

 است(. اسیر زن مفهومی: )استعارۀنیستمیسریابیتشکلباجززنانرهایی

هایمختلفاینهنوززناناختیاربدنوزندگیخودشونوندارنوهنوزبهمازنابهروش

 .است( برده زن مفهومی: )استعارۀاندازۀکافیخوبنیستیمشهکهبهپیامدادهمی

است.کنونیتمدنهایویژگیازیکیزنتحقیراست.جامعهآزادیمعیارزن،آزادی

 .است( اسیر زن مفهومی: )استعارۀشودنمیمجازاتزناسارتازمرداندازۀبهکسهیچ

شویم/جهانرهاستمازودهیمهمدستبهدستورویمهمپایو/پابهشویمصداهم...چو

 .است( اسیر زن مفهومی: )استعارۀی...برابرازبسازیمدیگری

ویعنیسند یعنیسندنابرابربودنزنانومردان، حجاباسالمییعنیسندبردگیزن،

 .است( برده زن مفهومی: )استعارۀ بندکشیدنزنانتحقیروبه

.است( اسیر زن مفهومی: )استعارۀاستبستهمابررهاییراه

حوزۀ مفهومی محرومیت 

مزد،سانسورشده،طردشدهومجرماینحوزه،بامفاهیمینظیرجنسدوم،کارگربیزنانگیدر

پردازی،فرودستیزناناست.ازنظرفعاالنمعناسازیشدهاست.ازپیامدهایاصلیاینمفهوم

عنوانشهرونددرجۀدوبودگیبامحرومیتهمراهاست.زنانبهزندرجامعۀایرانی،تجربۀزن

یکزندگ از جامعه عادی نصیبشهروندان که عادی مردان-ی احتماالً اینجا شود،می-در

محرومهستند.برخالفحوزۀضعفورنج،محرومیتامریذاتینیستوکسانی،افراددیگررا

 اند.اند،محرومکردهازآنچهداشته

بودناستکهپیامدهایدیگرینیزباتوجهدراینزمینه،مجرمهایمبدأقابلیکیازحوزه

شود،گناهکاری،تنبیهومجازات،پردازیمیهمراهدارد.زمانیکهزنانگیباجرممفهومخودبه

قضاوت نیز بهو میشدن، آنهمراه تاوانصورتطبیعیبا باید استو گناهکار مجرم، شود.

مثابۀتاوانجرمدرنظرگرفتهشودوتواندبههامیهاومحرومیتناهشرابپردازد.محدودیتگ

مقصر،شخص کهدردیدعموماگرجرمیثابتشود، چرا جاییبرایاعتراضبهآننیست؛

کردنمجرموآثارجرم،برایسالمتجامعهامریضروریاست.ازطرفی،مجرماستوحذف



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش24

 

تواندبهمردانمنسوبشود.گناهیومعصومیتمیرم،گناهومعصیتاست،بیاگرزنانگی،ج

معیاررفتاردرستودرواقعقانون،رفتارمردانهاست.

 .است( گناهکار زن مفهومی: )استعارۀ شدندسرزنششخصیهایانتخابخاطربه

 .است( مجرمانه محتوای زن مفهومی: )استعارۀ شهمیسانسورزن

 جرم زنانگی مفهومی: )استعارۀبودنزنجرمبهکنیم؟زندگیتابمیریمبایدچقدر

 .است(

وکردنتظاهراتحاالونگرفتنحقوقهاستسالکههستیمکارگرانیمثلماومن

منکنن!میآرامشبهتشویقرواونابرخیودنسرمیطلبیحقفریادخشمگینانه

 زن مفهومی: های )استعاره محروممخودمابتداییحقوقازسرزمینمتووچهارسالهسی

 .است( دو درجۀ شهروند است/زن مزد بی کارگر

 بودگی سازی سلبی از زن های مردساالرانه در جامعۀ ایرانی و مفهوم محور نفی سنت. 1

 بودن حوزۀ مفهومی انسان 

چهنیستوچهبودگی،سلبیاستوبهاینکهزنبرخیازمضامینبرساختهدربارۀتجربۀزن

می پردازدوکمتررویکردایجابیداردوبیشترتجویزهاییبرایزنانایرانیاست.نبایدباشد،

هاییمناسبمعنادهیبهپردازیصریحاًبراینمسئلهتأکیدداردکهچهحوزهایننوعازمفهوم

اینتجربۀزن تأکیداصلیدر نبایدتوأماستفادهشوند. برانسانبودگینیستندو بودنحوزه،

نبودنزنان،زنانگیرابهیکتجربۀعادیزناناست)استعارۀمفهومیزنانساناست(.فرشته

کند.باتوجهبهاینکهفرشتهدرباورعامۀمردم،موجودیذاتاًپاکومعصوماستوتبدیلمی

نمی او معناییعملنامناسبیاز قراردادناینحوزۀ بزند، درتواندسر زنانرا برایزنانگی،

دهدکهنبایدازآنخارجشوند؛درغیراینجایگاهخاصیخارجازمناسباتانسانیقرارمی

شود.کاالانگاریزناننیزهاگناهوخروجازقلمرومعصومیتقلمدادمیصورترفتارومنشآن

ابژه به را تآنان اختیار بدون تحتتملکو همچنینقلیلمیهاییقابلخریدوفروش، دهد.

میحوزه قدرتنشان بدون محافظتو نیازمند را زنان سرزمین، مانند وهایی مادری دهد.

اینیستکهموردپسندفعاالنزنبرایمعنادهیبهزنباشد.فعاالنزن،ازهمسرینیزحوزه

صورتفرادستانهخواهندانسانباشندوخودشانراداراییمردانندانند.گاهینیزبهزنانمی

شود.دهند،تحقیرمیهاکهزناندیگرانجاممیسازیایننوعازمفهوم
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باشهپاشزیربهشتخوادنمیمادریهیچواندفرشتههازنکهبشنوهخوادنمیزنیهیچ

 زن نیست/ فرشته زن مفهومی: )استعارۀندارهقانونیصورتبهروفرزندشحضانتوقتی

.است( انسان

وشوهرداریداری،خانهدررابودنزنکهاستزنهامیلیوناززنیکمیرزاخانیمریم

 .نیست( همسری نیست/زن مادری زن مفهومی: های )استعارهندیدداریبچه

باوهستندمستقلانسانیکونیستندکاالزیراخودشان؛جزنیستندکسیهیچبرایآنان

 نیست/زن دارایی زن مفهومی: های استعاره)شوندنمیتعریفنیزخودشانجزکسهیچ

 .است( انسان نیست/زن کاال

شدن،خطابناموساز.دهیدپایان«امضعیفهوهستمزنیکمن»بهوباشیدانسان

هاایننشوید.زدهذوقشما،اسمبهوخودتانبرایشدنغیرتیوتعصببودن،کسیبهمتعلق

 دارایی نیست/زن انسان ضعیفه زن مفهومی: های )استعارهاندتاریخجمالتترینچندش

.نیست(

 های )استعاره نیستدختریومادریدرخالصهاودارد.شخصیتوینیست.سرزمینزن

 .است( انسان نیست/زن سرزمین نیست/زن مادری زن مفهومی:

 صورت عمومی بودگی به معنادهی به تجربۀ زن محور .2

 حوزۀ مفهومی نبرد و مبارزه 

بهبودندرهرکجایجهانبهسازی،زندراینمفهوم عنوانمبارزبودنویژهدرجوامعنابرابر،

درکنند.رفتۀخودرااحیامیوسیلۀآن،حقوقازدستاست.اینمبارزه،دائمیاستکهزنانبه

مفهوم از نوع برابریاین زنان عموماً بهپردازی، فقط مفهومعنوانخواه شوند.سازیمیمبارز

گیرد.طرحمفهومدفاعهمچنیناینمبارزه،اغلبرنگتدافعودفاعازدیگرزنانرابهخودمی

ملۀگفتمانانگاشتنزنانباشدکههدفحمعنایضعیفتواندخودبهنبودنمیعالوهبرفعاالنه

گرفته قرار آناندفاعمیمردساالر فعاالنزناز و بهاند اینجا در مبارزه مفهوم ایگونهکنند.

آورد.مبارزهدرمیدانجنگبایدبندیشدهاستکهمیداننبردفیزیکیرابهیادمیچارچوب

ضربه کنمایان، میدانجنگنکشد، در اگر فرد طرفی، از مهلکباشد. و اسیرزننده یا شته

بهمی که چارچوبمفهومینحویمیشود امتداد در و مقوم را چارچوبمفهومی این توان

اسارتدانست؛بهاینمعناکهرهاییازاسارت،مستلزممقاومت،نبردومبارزهوایستادگیتا

پایجاندردفاعازبرابری،وظیفۀهمۀزنانمبارزاست.
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خودشاگرحتیکند؛میدفاعزنانتمامحقوقازدرواقعرد،کدفاعخودحقاززنیهرگاه

.است( مبارز/مدافع زن مفهومی: )استعارۀباشدنداشتهراآنادعاییانداندراموضوعاین

انتقاموعدلوبدیونیکیتوزیعبهنابرابرایجامعهازانتقامپیدرخشم،ازسرشارمن

دروجههیچبهونکنمقضاوتناعادالنهبیندراینکهکردخواهمراتالشمهمۀوامنشسته

.است( مبارز زن مفهومی: )استعارۀنکنمسکوتنااهالنمقابل

یعنیزنانحقوقازدفاعمردان.بادشمنییعنیمنجمد،اذهاندرزنانحقوقازدفاع

شمامبارزههدفکهالبتههستید،مردساالریهایکلیشهدرگرفتاراگرمردساالری،بامبارزه

چنیندربازدارد،هدفازراانددغدغهشمایداردامکانگاهیهاییوصلهچنینهستید.

عدویشاملو:زیبایشعراینبهدهیدارجاعشانتنهانیافتید،اثباتوادیدرونهراسیدمواقعی

.است( مبارز/مدافع زن مفهومی: )استعارۀتوأممن/انکارنیستمتو

گرفتنکمدستوبودندومجنسعلیهایراندرزنانمبارزاتوتالشیادآوریحتاونام

.است( دوم جنس است/زن مبارز زن مفهومی: )استعارۀاستزنان

توسطسازمانمللبااین حقوقبشریکه زمینۀ اصلسیاسیو مناطقیدیگر، در حال،

ایازمبارزاتشودوآگاهیسیاسیواجتماعیامیدوارکنندهشده،باقدرتاجرامیمتحدتعیین

سازمانمللهمازسالزناندرسراسرجهانبهارمغانمی به۱977آورد. عنواناینروزرا

ز» حقوق بینروز صلح و المللینان رسمیتمی«  مبارز زن مفهومی: )استعارۀشناسدبه

.است(

بتونیدکهکسیاونبشیدوپاشید.بسازیدشوبجنگیدتونزندگیبقیۀبرایوپاشید

.است( جنگجو زن مفهومی: )استعارۀباشیدخودتونمثلیکیانگیزۀ

 )استعارۀاستدخترانوزنانهمۀتکراریداستاناینام،زنانههایشورشگریهمۀبا

 .است( شورش انگیزن مفهومی:

 مفهومی: )استعارۀتاخودرااثباتکندبجنگدخواهدانسانوزنباشد،بایدزنیکهمی

.است( مبارز زن

 حوزۀ مفهومی طبیعت 

مفهوم فعاالنزندر طبیعتکه میسازیتجربۀزنعناصر آنبهره بربودگیاز عموماً برند،

هایمبدأروندگی،حوزهتوانمندیزناناشارهدارد.گیاه،رودخانهوچشمهباکانونمعناییپیش

الفکنند،برخسازیمیوسیلۀآنمفهومشوند.گیاهیکهزنانخودرابهاینطبقهراشاملمی

 عموم گل»تصور به« بلکه بهنیست، و درخت، ایستادگی، تنومندیو روندگیوخاطر دلیل
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زدناززیرخاکوجوشیدنچشمهنیزباوجوددربرگرفتنمحیطپیچکاست.همچنینجوانه

رو،برحرکتزنانداللتدارد.همۀموانعپیش

 مفهومی: های )استعارهترسندمیآزادیبهرسیدنواجبارسداززنانردشدنازچون

.است( اسیر است/زن رودخانه زن

 رشد برای بسیاری موانع مردساالر جامعۀ فکریدر است زنان اجتماعی  )استعارۀو

 .است( گیاه زن مفهومی:

زهراها،گلشیفتهشدن...ترکبهمجبورهاشونانتخابخاطربهکهزناییمبارکزن،روز

نیفتاد،زبوناسراسمشونهرگزکهاوناییومهرانگیزهاوستودهنسرینوهماوهاامیرابراهیمی

.است( گیاه زن مفهومی: )استعارۀ کردنسبزروراهاینولی

.است( گیاه زن مفهومی: )استعارۀ زنممیاززیرخروارهاخاکجوانه

 حوزۀ مفهومی راه و مسیر 

گیردعنوانیکمسیردرنظرمیویژهزنمبارزبودنرابهبهبودگیاینحوزۀمفهومی،تجربۀزن

کهبایدطیشودتابهمقصدبرسد.مقصداینمسیر،رهاییاستودراینمسیر،موانعزیادی

بودناساساًقراردارد.گاهیتوقفالزماستوگاهیممکناستازمسیرمنحرفشود،امازن

 رفتناست.جلوپیشروبه

کلیش ههنوز و پیشرفت جلوی میآرزوهایها را زنان بزرگ  مفهومی: )استعارۀگیرند

.است( مسیر یک بودگی زن

جزمراعزمتانندارد.معناییروزایندرناامیدیامااست،سختبسوطوالنیبسراه،

کنیدتالشبرابرحقوقازدیگرانوخودآگاهیبرایدیگر،سال مارسهشت تاامروزازوکنید

.است( مسیر یک بودگی زن مفهومی: )استعارۀ

رویماماندهاست؛چراکهاوضاعبرایمازنانباصدسالهاینرفتۀبسیاریپیشهنوزراه

.است( مسیر یک بودگی زن مفهومی: )استعارۀ پیشهمچندانفرقینکرده

 )استعارۀراهمونهموارکردنبرایبرابری؛برایکننمیتالشدارنوقتهخیلیخیلیامون

 .است( مسیر یک بودگی زن مفهومی:
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 گیری نتیجه

هایفعاالنزندرشبکۀاجتماعیاینستاگرام،اینفعاالن،زنرادرسهبراساستحلیلپست

قربانیمحوراصلیوهشتحوزۀمفهومیکالن محرومیت، دیدگی،بودنوستمضعفورنج،

انسان اسارت، و بردگی مسیر و راه و طبیعت، مبارزه، و نبرد استعاریمفهومبودن، سازی

می محورکنند. در انفعال معنایی کانون کنونی، جامعۀ در ایرانی زن بازنمایی محور در

کانونمعناییانسانمفهوم مفهومسازیسلبی، محور کانبودنزندر ونسازیعمومیزنو

معناییمبارزبودناست.

شودکهگسترۀهدفطورکهذکرشد،هرحوزۀهدفبهچندینحوزۀمبدأوصلمیهمان

می بهنامیده و برجستهشود کارکرد پنهانعلت و استعارهسازی ناگزیر مفهومی،سازی های

گویندگانبرایفهمجنبه حیاتیاست، امریمهمو هدف، م،هایمتفاوتیکمفهوگسترۀ

جانبهازمفهومبرسند.نیازمندچندینحوزۀمبدأهستندتابتوانندبهفهمینسبتاًهمه

وازابزارهایاصلیاینامر،مفاهیمهستند.وقتیسازیممیازطرفی،مابازبان،واقعیترا

بانگاهیبهچگونگیمعنایجدیدیبرایمفاهیمخلقنکنیم،انگارواقعیتیخلقنشدهاست.

میهوممف زن، فعاالن زنسازی برد پی آنتوان برای بستربودگی و نیست پویا مفهومی ها

عموماًحولانفعالوفرودستیاست.گسترۀهدفاستعاریشودکهمعناییخاصیراشاملمی

هاییسازیجنبهسازیموجببرجستهزنبرایفعاالنزنبسیارمحدودواینمحدودیتمفهوم

تواندبازتولیدضعفزنانباشد.سازیفعاالنزنمیبودگیاست.پیامدمفهومنازتجربۀزخاص

هایازنکاتمهمدرمحوربازنماییوضعیتزندرجامعۀکنونیایرانکهبیشتریناستعاره

شاملمیاستخراج را تکشده نادیدهشود، و ایرانیاست.صدایی گرفتنتجاربمختلفزنان

انفعالزنایرانیبرجستهشدهاست.ازاینمنظر،درجامعۀایرانیهیچتنها،ضعف،فرودستیو

زنانبه کنندوعنواناسیردرقفسزندگیمیفضاییبرایمقاومتوکنشگریزناننیست،

تنهاراهمبارزه،ازنوعیاستکهفعاالنزندرنظردارند.

ویژگی از رسانهیکی مهم بههای و اجتماعی شهای خاص، اجتماعی،بکهطور های

تعاملوگفتفراهم توجهبهدامنۀوگومیانطیفکردننوعیاز با هایگوناگونمردماست.

اجتماعی شبکۀ در کنشگر یا فعال زنان که استعاری مفاهیم مبدأ، حوزۀ محدود بسیار

هدفانگاره با میاینستاگرام، استفاده هدفزن بهسازیدرخصوصحوزۀ میکنند، رسدنظر

دادناینفرصتهستند؛چهاینکههرگونهتغییرکنشگرانفعالدرحوزۀزنان،درحالازدست

ازپایینبهباالبودهاستوباآگاهیعامۀمردمصورتمی تاوقتیواردوتأثیرگذاری، گیرد.
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زنانداریاهایاجتماعیگوناگونپایینشاملزنانخانهوگوباعمومزنانازاقشاروگروهگفت

بودگیرانادیدهبگیریمیاحتیتحقیرکنیموهااززندارایسواددیجیتالنشویموادراکآن

درنهایتاگردرکمتقابلصورتنگیرد،مشکلبتوانگامیدرراستایبهبوداوضاعزنانایرانی

نمی برداشت. ایرانی جامعۀ در جاری مردساالر گفتمان در تغییر بهو همتوان ۀیکباره

شمارآوردودرمقابل،هایزنانعامهراتحقیروردکرد،وفریبگفتمانمردساالریبهتاکتیک

هاارائهنداد.اینامرعالوهبراینکهسببفشارمضاعفبهزنانخواهدهیچجایگزینیبرایآن

هارابههرگونهکنشگریبدبینخواهدکرد.شد،آن

  



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش30

 

 منابع
شناسیهایمفهومیوجنسیتدربافتایرانییکرویکردزبان(.استعاره۱388شبانی،محبوبه)ابوعلی

.دانشگاهایالم.نامۀکارشناسیارشدپایانشناختی.

کریس) ۱396بارکر، عملکرد(. و نظریه حمیدی.مطالعاتفرهنگی؛ نفیسه و مهدیفرجی ترجمۀ .

واجتماعی.تهران:پژوهشکدۀمطالعاتفرهنگی

.ترجمۀاشکانصالحی.تهران:نی.گراییاجتماعیبرساخت(.۱395بر،ویوین)

علی پورعزت، عبداهللو وکژکارکردهایبازگشتمعناییاستعاره۱392اصغر)بیچرانلو، کارکردها ها؛(.

میان مفهوم موردی رشتهمطالعۀ فرهنگی. مهندسی میانای مطالعات رشتهفصلنامۀ در علومای
.۱2۱-۱0۱(،۱9)3،انسانی

( محمود بابایی، و هادی تعامل۱39۱خانیکی، الگوهای بر اینترنت ارتباطی سازوکارهای تأثیر .)

.۱۱6-56،73،فصلنامۀعلوماجتماعیکنشگرانفضایسایبرایران.

خلیل اینترنت،جنبش۱388اهلل)سردارنیا، )بررهایاجتماعیجدیدوبسیجاعتراض(. سینظریوها

.۱76-60،۱5۱،هایارتباطیفصلنامۀپژوهشمصداقیچندجنبشاجتماعی(.

هایاجتماعی)مطالعۀموردی:صفحۀ(.زنانوکنشگریدررسانه۱396طالبیان،حامدوطالبیان،سارا)

.222-2،205،فصلنامۀزندرتوسعهوسیاست«(.آزادییواشکیزنان»بوکیفیس

.ترجمۀحسینبصیریان.تهران:علمیوفرهنگی.قدرتارتباطات(.۱396)کاستلز،مانوئل

 .ترجمۀجهانشاهمیرزابیگی.تهران:آگاه.شناسیشناختیزبان(.۱398کرافت،ویلیاموکروز،آلن)

.ترجمۀنیکتاانتظام.تهران:سیاهرود.هاوتنوعاستعارهدرفرهنگ؛جهانی(.۱394کوچش،زولتان)

.ترجمۀجهانشاهمیرزابیگی.تهران:آگاه.زبان،ذهنوفرهنگ(.۱395کوچشزولتان)

( زولتان ۱396کووچش میاستعاره(. کجا از استعارهها در بافت شناخت جهانشاهآیند؟ ترجمۀ .

میرزابیگی.تهران:آگاه.

ی.تهران:آگاه..ترجمۀجهانشاهمیرزابیگایکاربردیاستعاره،مقدمه(.۱396کووچشزولتان)

.ترجمۀکوروشصفوی.تهران:علمی.شناسیواژگانیهایمعنینظریه(.۱393گیررتس،دیرک)

.ترجمۀجهانشاهمیرزابیگی.تهران:آگاه.مبانیدستورشناختی(.۱397النگاکر،رونالد)

( مارک جانسون، و جورج ۱395لیکاف، آناستعاره(. با که میهایی زندگی تکنیمها هاجر. رجمۀ

آقاابراهیمی.تهران:علم.

ترینشبکۀاجتماعیمیانکاربرانایرانیچیست؟ترینوپراستفاده(،محبوب۱400مرکزپژوهشیبتا)

دسترسیدر:قابل
http://beta-co.ir/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%e2%80%8c-

%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%b1-

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c-

%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c/ 
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( امیدعلی ۱399مسعودی، کمپین کنشگر زنان کنش فهم سفیدچهارشنبه»(. های )موردمطالعه:«

 .۱42-۱0۱،۱23هایارتباطی،فصلنامۀپژوهش(.۱397شبکۀاجتماعیاینستاگرام،

.ترجمۀفریدونفاطمی.تهران:مرکز.هایفلسفیپژوهش(.۱397ویتگنشتاین،لودویگ)

محمدی.تهران:نی..ترجمۀاحمدگلمعنا،فرهنگوزندگیاجتماعی(.۱39۱هال،استوارت)
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