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 چكیده

جذاب و  یها از حوزه ها یدئولوژیدر انتقال ا اتیزبان و ادب وندیپ
 ۀویمعاصر است؛ ازآنجاکه عالوه بر زبان، ش یدر زبانشناس یکاربرد
 توان یمتن م کی یها استعاره یاست، با بررس یاستعار زیتفکر ما ن

داستان  ،یداستان اتی. ادبافتی گفتمان دست کیبه تفکر غالب در 
ها و  که با تجربه کند یم تیرا روا ییها تیقعو مو اه تیشخص

ارتباط دارد و خواننده را در کنار لذت  یتفکرات و مشاهدات انسان
 سندهینو یدئولوژیداستان و ا یمحتوا ۀبردن به تفکر دربار

تعامل  لیتفکر غالب در گفتمان به دل یبررس نیبنابرا دارد؛ یم وا
 یبا بررس پژوهش نیر ادارد. د تیمخاطب و جامعه اهم نیب

 یستینیفم یدئولوژیا ریمقصد زن، تأث ۀحوز یمفهوم یها استعاره
 -یفیپژوهش، که به روش توص نیا یکم یها داده شد. یابیارز
مقصد زن  ۀبا حوز یمفهوم ۀاستعار 136انجام شد، شامل  یلیتحل

( یزن و مرد )در دهه هشتاد شمس ۀسندینو 6آثار  نیبود که از ب
مبدأ شامل  ۀحوز17 ج،یشد. براساس نتا یابیو ارز یریگ نمونه
شغل، چاه،  ارت،غذا، ظرف، مبارزه، مذهب، شئ، تج اه،یگ وان،یح

زن  یساز مفهوم یکوه و معدن برا داد،یآب، آتش، نور، ابزار، رو
 یستینیتفکر فم ریتحت تأث یمعدود یها کاررفته است و استعاره به

به زن را  یا شهینگرش کل رییتغاز  ییها رگه توان یاست؛ اگرچه م
غالب همچنان نگاه  یدئولوژیمشاهده کرد اما ا یدر آثار داستان

 .است یسنت
 

 یانتقاد لیتحل ،یاستعاره مفهوم ،یشناخت یشناس زبان ها: کلیدواژه

 .یداستان اتیادب ،یستینیفم یدئولوژیاستعاره، ا

 

 

Abstract 

The link between language and literature in 

transferring ideologies is an attractive and practical 

field in contemporary linguistics. Since, in addition  

to the language, our way of thinking is 

metaphorical, one can achieve the dominant 

thinking in a discourse by examining the metaphors 

of a text. The study of prevailing thoughts in fiction 

is important because of the interaction between the 

audience and the community. In this research, the 

effect of feminist ideology was evaluated through 

the analysis of conceptual metaphors. The 

quantitative data of this research, which were 

examined through a descriptive-analytic method 

have consisted of 136 conceptual metaphors with 

the female target domain, selected and evaluated 

from the works of six male and female authors (of 

the eighties(AH)). The results indicated that 17 

source domains including animal, plant, food, dish, 

struggle, religion, object, trade, occupation, well, 

water, fire, light, instrument, event, mountain and 

the mine is used to conceptualize the female. A few 

metaphors have been influenced by feminist 

thinking in the discourse of the story, and the 

feminist ideology of dominant thinking is not 

considered in this decade, although the 

stereotypical attitude toward women has been 

somehow changed in these fictional works, the 

dominant ideology still looks traditional. 
 

Keywords Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, 

Critical metaphor analysis, Feminist ideology, Fiction. 
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 مقدمه 
هـای ارتبـاطی و    در صد سال اخیر با توجـه بـه گسـترش راه   

سـرعت در حـال گسـترش و انتقـال      هـا بـه   ایدئولوژی رسانه
شـوند و در   هـا در بسـتر زبـان جـاری مـی      هستند؛ ایدئولوژی

کننـد و بیشـترین    هـای اجتمـاع نفـوک مـی     تـرین الیـه   عمیق
ـ     بازخوردهای زبـانی ایـدئولوژی   ان هـا در دامنـۀ ادبیـات نمای

عنـوان محملـی    شود؛ در همین راستا ادبیات داسـتانی بـه   می
ها در دست  برای بررسی انعکاس دوسویۀ تأثیر این ایدئولوژی

پژوهشگران علوم انسانی است و آنان وظیفه دارند در جهـت  
روشنگری و افزایش آگاهی و شعور فرهنگی اجتمـاع فعالیـت   

انـد بـاردار   تو عنوان یـک مـتن مـی    کنند؛ ازآنجاکه داستان به
های مختلفی باشد که در کهـن مخاطـب    مفاهیم و ایدئولوژی

شود، لزوم بررسی این متـون و آگـاهی بخشـی بـه      متولد می
ــژه   یکــی از ای برخــوردار اســت.   مخاطــب از اهمیــت وی

 های مطرح در دو قرن اخیر ایـدئولوژی فمینیسـتی   ایدئولوژی

 است. این ایدئولوژی جنبشـی اسـت کـه خواهـان برابـری و     
هـای اجتمـاعی، سیاسـی،     تساوی بین زنان و مردان در حوزه

... است و با تـالش بـرای بهبـود وضـعیت تـوازن      حقوقی و 
سرعت مرزهای تفکـرات سـنتی    قدرت و عدالت اجتماعی، به

نوردد. بدین ترتیب بر آنیم تا در ایـن پـژوهش    دیروز را درمی
شناسـی شـناختی و تحلیـل     با گسـترش دامنـۀ کـاربرد زبـان    

تمان به بررسی ایـن ایـدئولوژی در ادبیـات داسـتانی، کـه      گف
 انعکاسی از واقعیت جامعه را در خود دارد، بپردازیم.

 بیان مسئله
ای است که در  های نسبتاً تازه از رویکرد 1شناسی شناختی زبان

گذاران این  ترین پایه مطالعۀ زبان مطرح است. یکی از برجسته
 3استعاره ائۀ نظریۀ معاصراست، وی با ار 2جرج لیکاف ،مکتب
بینی و نه صرفاً  مثابۀ ابزار تفکر و جهان (، به استعاره به1993)

. بـر اسـاس   (1395)افراشـی، یک آرایۀ زبانی و ادبی پرداخت 
صورت اسـتعاری   سازی به نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف مفهوم

گیـرد و عبـارات اسـتعاری در زبـان      در کهن انسان شکل می
سـازی در کهـن افـراد     یند اسـت. ایـن مفهـوم   بازتاب این فرا

هـای متفـاوتی    هـای متفـاوت و بـا اسـتعاره     تواند به شیوه می
بینی متفاوت افراد مختلف  دهندۀ جهان صورت پذیرد که نشان

دهـی   در شـکل  4هـای مفهـومی   است، بنابراین نقش اسـتعاره 

                                                                         
1. Cognitive Linguistics 

2. George Lakoff 

3. The Contemporary Theory of Metaphor 
4. Conceptual Metaphor 

 انکار است. ها، باورها و رفتار انسان در اجتماع غیرقابل نگرش
شناسی شناختی  یکی از ابزارهای اصلی زبان ن اساسبرای

در پژوهش پیرامون ایدئولوژی، استعاره است، ازآنجاکه عالوه 
بر زبـان، شـیوۀ تفکـر مـا نیـز اسـتعاری اسـت، بـا بررسـی          

توان به تفکر غالب در یک گفتمـان   های یک متن می استعاره
 یافت. دست

، داسـتان  ویژه ادبیـات داسـتانی   ادبیات و گفتمان ادبی به
ها و  کند که با تجربه هایی را روایت می ها و موقعیت شخصیت

تفکــرات و مشــاهدات انســانی ارتبــاط دارد و همــین مســئله 
. (1383)میرصادقی،موجب پذیرش متن از سوی خواننده است

های ادبیات داستانی، داستان کوتـاه اسـت. ایـن     یکی از جلوه
ـ     ژانر ادبی در دهه ا اقبـال عمـومی   های اخیـر در کشـور مـا ب

 رو شده است. روبه
هـای   های مفهومی داستان این پژوهش با بررسی استعاره

ــه   ــی پاســخ ب ــی دهــۀ هشــتاد در پ ــاه نویســندگان ایران کوت
 های زیر است: پرسش
در آثـار دهـۀ    "زن"های مفهومی با حـوزۀ مقصـد    . استعاره1

 های مبدائی مرتبط است  هشتاد با چه حوزه

مفهومی تحت تأثیر تفکر فمینیسـتی در  های  . کدام استعاره2
 ادبیات داستانی دهۀ هشتاد هستند 

. ایدئولوژی فمینیستی چگونه در ادبیات داستانی دهۀ هشتاد 3
 شود   بازنمایی می

 ادبیات و پیشینۀ پژوهش
ادبیات داستانی جدید در ایران، تحت تأثیر ترجمۀ آثار ادبی 

شـۀ تجـدد در   زمان بـا دوران مشـروطیت و اندی   غربی و هم
عصر قاجار شـکل گرفـت. در ایـن دوران ادبیـات متـأثر از      

های  حال تغییر است و شکل تحوالت اجتماع و فرهنگ، در
شـود. درواقـع    های تازه استفاده می جدید ادبی برای موضوع

نثر روایی معاصر ادامۀ منطقی و طبیعـی ادبیـات کالسـیک    
شـروطیت،  نویسی ایرانی در دورۀ م ماست و پیدایش داستان

فرهنگی جامعۀ ما است. ایـن نـوع ادبـی     -ضرورت تاریخی
ریشــه در ســنت  ســت و هــم  جدیــد هــم وارداتــی از اروپــا

ــواع روایــی بــومی دارد  نگــاری و وقــایع تــاریخ نگــاری و ان
 (.22- 20: 1392)میرعابدینی، 

ــر ســبک    ــران و تکث ــان مدرنیســتی در ای ــا رشــد جری ب
)میرعابـدینی،  آید مـی نویسـی زنانـه پدیـد     نویسندگان داستان

آورند؛  و زنان بسیاری به خلق آثار ادبی روی می (633: 1387
شـان آفـرینش ادبیـات فمینیسـتی      آنکه مشغلۀ کهنی همه بی



 39    استعاره یانتقاد لیتحل کردیهشتاد بر اساس رو ۀده ینداستا اتیزن در ادب یمفهوم ۀاستعاراصغری و همکاران: 

هـای   های خود را حـول دشـواری   بوده باشد؛ اما چون داستان
توان به حاصل کار آنان زیر عنـوان   اند، می زیست زنان نوشته

ــان پرداخت ــات زن ــدینی، )میرعادبی ــن (1111: 1387اب . در ای
ادبیات غالباً طرح مشکل هویت و جایگاه زن به راهـی بـرای   

نویسـی بـه شـکل     شـود؛ امـا زنانـه    انتقاد از جامعه تبدیل می
های فمینیستی محصول تازۀ دهـۀ هشـتاد    خودآگاه و با صبغه

است؛ در آثار داستانی زنان این دهه، جسارت در پرداختن بـه  
ن در ادبیـات زنانـه سـابقه نداشـته اسـت،      مسائلی که تـاکنو 

یابد و اعترا  علیه هژمونی مردانـه بـر    ازپیش قوت می بیش
گـردد   روابط اجتماعی و فردی به تم اصلی این آثار تبدیل می

 .(1391)غالمحسین زاده، طاهری و حسینی، 
ــام  ــی انج ــات ایران ــتعاره و   مطالع ــا اس ــه ب ــده در رابط ش
و باوجودی کـه برخـی از ایـن    ایدئولوژی بسیار گسترده است 

ها به لحـاظ اسـتفاده از رویکـرد شـناختی در تحلیـل       بررسی
هـای   استعاره با پژوهش حاضر مشابهت دارنـد لـیکن پیکـره   

 ها مربوط به حوزۀ سیاست و مطبوعات است. مورد بررسی آن
گفتمان به بررسی  هایی که با رویکرد تحلیل از میان پژوهش

اند یا نقدی فمینیستی  تانی پرداختهسیمای زنان در ادبیات داس
( 1390) نامۀ جـواد درجـی   اند، پایان از آثار داستانی ارائه کرده

 هشتاد دهۀ داستانی ادبیات بر فمینیسم بررسی تأثیر باعنوان

بـه  ترین بررسی به این پـژوهش اسـت کـه     نزدیک ایران، در
 آکردخـت  ساالر، سارا محبعلی، مهسا از آثاری موردی مطالعۀ

شیرمحمدی، پرداخته است؛ از تمـایزات ایـن    مرجان رامی،به
رو این اسـت کـه درجـی تنهـا بـه       نامه با پژوهش پیش پایان

هـای فمینیسـم    و از نحله بررسی آثار نویسندگان زن پرداخته
نیز رویکرد لیبرال را در نظـر گرفتـه و شـیوۀ تحلیلـی و نقـد      

 .ها استفاده کرده است فمینیستی را برای تحلیل داده
در حوزۀ شعر نیز دو پـژوهش مـرتبط بـا موضـوع مقالـه      

های با قلمرو مقصـد زن را   ( استعاره1394) یافت شد؛ قاسمی
کننـد. همچنـین    در اشعار فروغ از دیدگاه شناختی بررسی می

( در بررسی دیگری با عنوان تعامل 1396)خراسانی  و قاسمی
 هـای مفهـومی زن و مـرد در شـعر سـیمین      و تقابل اسـتعاره 

هـای   واره بهبهانی، با توجه به نظریۀ شناختی به مطالعۀ طـرح 
 پردازند. استعاری با قلمرو مقصد زن و مرد می

در میان مطالعات غیر ایرانی که متغیر جنسیت در تحلیل 
، تنوع و گسترۀ وسیعی مشاهده شد  را بررسی کردهها  استعاره
ـ   – چـارتریس پـردازیم؛   مرور برخـی از آنـان مـی    که به  1کبل

                                                                         
1. Janathan charteris-black 

ها و چگـونگی اسـتفادۀ    ( در پژوهش خود انواع استعاره2012)
هـا در بیـان افسـردگی را مقایسـه      مردان و زنـان از اسـتعاره  

کند تا این فرضیه که بیان افسردگی جنسیتی است مـورد   می
( بـا اسـتفاده از روش   2015)2بررسی قرار گیـرد. لـوپز مسـتر   

تقادی عبارات شناسی شناختی و تحلیل گفتمان ان ترکیبی زبان
ها مردان، شکارچی و زنان شکار معرفی  استعاری را که در آن

هـای   کند و نگاهی انتقادی به ایـدئولوژی  شوند بررسی می می
ــریس شــده در جنســیتی مطــرح ــدز -گفتمــان دارد؛ پ  3هرنان

ــود بــا عنــوان تحلیــل جنســیتی      2016) ( در پــژوهش خ
هـای   امـه بینافرهنگی نقش کاربردی استعارۀ مفهومی در روزن
کنـد کـه بیشـتر     اسپانیایی و انگلیسی به این نکته اشاره مـی 

هـای   مطالعات جنسیت از دیدگاه شناختی بر توصیف اسـتعاره 
های مختلف متمرکز شـده   مفهومی مردان و زنان در فرهنگ

های مفهومی کمتـر   های عملی کاربرد استعاره به جنبه است و
  است. توجه شده

تـوان خـأل وجـود تحلیـل      مـی پس از مرور آثار ککرشده 
ویـژه در   انتقادی استعاره را در حوزۀ ادبیات داستانی فارسی به

 های پنهان در متن مشاهده کرد. بررسی ایدئولوژی

 چارچوب نظری پژوهش
این پژوهش در چـارچوب زبانشناسـی شـناختی ازنظریـۀ     
معاصر اسـتعاره و رویکـرد تلفیقـی تحلیـل انتقـادی اسـتعارۀ       

 کند. ها استفاده می ای بررسی دادهچارتریس بلک بر

 استعاره از دیدگاه لیکاف
نظریــۀ معاصــر »( در مقالــۀ خــود بــا عنــوان 1993) لیکــاف
به نادرست بودن نظریۀ کالسـیک اسـتعاره اشـاره     4«استعاره
ای را کـه بـر    کند و معتقد است آن سازوکارهای عمـومی  می
بان، که در اند نه در ز های بیان استعاری و شاعرانه حاکم شیوه

کلـی در قلمروهـای    5هـای  ها نگاشـت  اندیشه باید یافت: این
های بیـان بـدیع شـاعرانه، کـه      فقط در شیوه  اند و نه مفهومی

)اسـتعاره: مبنـای    انـد.  درمورد زبان معمول روزمره نیز دخیـل 
( 1980) ( لیکاف و جانسون136: 1383آفرینی،  تفکر و زیبایی

فهومی را در قالـب سـه دسـتۀ    های م پیرو این نظریه استعاره
معرفـی و   1سراختاری  و 7وجرودی ، 6های جهتی استعاره

                                                                         
2. María D. López Maestre 

3. Lorena Pérez-Hernández 
4. The Contemporary Theory of Metaphor 

5. mapping 

6. Orientational metaphor 
7. Ontological metaphor 
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2کنند؛ همچنین لیکاف و ترنر بندی می دسته
طبقۀ دیگـری از   

هررای  اسررتعارههــای مفهــومی را تحــت عنــوان  اســتعاره

ای  اند که یـک پدیـده را بـر پدیـده     معرفی کرده 3تصویری

بــازنمود هــای ادراکــی مشترکشــان  دیگــر براســاس ویژگــی
 (83: 1395افراشی،  به نقل از 1989کنند. )لیکاف و ترنر، می

 4های مبدأ و مقصد پرکاربرد کوچش حوزه
ای کاربردی بـر اسـتعاره، میـان     کوچش در کتاب خود، مقدمه

های مفهومی و عبارات زبـانی اسـتعاری تمـایز قائـل      استعاره
ی و هـای مفهـوم   شود. درواقع، ماهیت ارتباط میان استعاره می

توان بیان کرد  عبارات زبانی استعاری را به این صورت نیز می
هـای   که عبـارات زبـانی)یعنی چگونـه حـرف زدن(، اسـتعاره     

کننـد؛   بنـدی مـی   مفهومی)یعنی چگونه اندیشیدن( را صـورت 
دیگر، این عبارات زبانی استعاری هسـتند کـه وجـود     عبارت به

. (19: 1393 )کوچش، کنند های مفهومی را آشکار می استعاره
صـورت   اند و به شده های مفهومی از دو مفهوم تشکیل استعاره

 «الف»روند؛ به این صورت که  به کار می «الف، ب است»

های زبانی، یـا عبـارات    شود. استعاره درک می «ب» در قالب

 انــد هــای مفهـومی  زبـانی اسـتعاری، مظــاهر همـین اسـتعاره    
فرهنــگ  . وی پــس از بررســی چنــدین(74: 1393)کـوچش، 

مختلــف اســتعاره، تحقیــق پژوهشــگران دیگــر در چــارچوب 
شناسی شناختی و اکثـر متـون موجـود درمـورد اسـتعارۀ       زبان

های مبدأ و مقصـد در   ترین حوزه مفهومی به فهرستی از رایج
یابد و  سپس بـه ککـر پربسـامدترین     زبان انگلیسی دست می

 پردازد. ها می این حوزه
: بدن انسان، سالمتی و بیماری، از های مبدأ عبارتند حوزه

هـا و   ها و ابزارهـا، بـازی   حیوانات، گیاهان، ساختمان، دستگاه
ها، پول و معامالت اقتصادی، آشـپزی و غـذا، گرمـا و     ورزش

هـای   سرما، روشنایی و تاریکی، نیروها، حرکت و جهت. حوزه
اند از : احسـاس، میـل، اخـالق، فکـر،      مقصد رایج نیز عبارت

سیاست، اقتصاد، روابط انسـانی، ارتبـاط، زمـان،     جامعه/ ملت،
 (.2002 ها )کوچش، زندگی و مرگ، مذهب، رخدادها و کنش

کند کـه   کوچش در ارتباط استعاره و گفتمان تشریح می
ای خاص  نقش بافت در درک این نکته که چرا ما از استعاره

کنیم بسـیار حـائز اهمیـت     هنگام تولید گفتمان استفاده می
که از استعاره در  سازها هنگامی رسد مفهوم ظر میاست؛ به ن

                                                      
1. Structural metaphor 

2. Mark Turner 

3. Image metaphor 
4. Kövecses 

کنند، بر شماری از عوامل بـافتی تکیـه    گفتمان استفاده می
کنند؛ عواملی ازجمله بافت زبانی بالفصـل، دانشـی کـه     می
سـازها از خـود و از موضـوع دارنـد، بافـت فرهنگـی        مفهوم

)کــوچش،  بافــت اجتمــاعی و موقعیــت فیزیکــی بالفصــل،
1393 :397.) 

 حلیل انتقادی استعاره از منظر چارتریس بلکت
رویکرد خود را با تلفیق تحلیل گفتمـان  ( 2004) چارتریس بلک
شناسـی   ای، کاربردشناسـی و زبـان   شناسی پیکـره  انتقادی، زبان

کند. وی با تأکید بر اهمیـت نقـش اسـتعاره     شناختی معرفی می
یک  یک مفهوم نسبی و وابسته است که با معتقد است استعاره 
تعریف نیست و به توصیفی جـامع   ها قابل معیار در تمام موقعیت

شناسـی و شـناختی بـرای     با استفاده از معیارهای زبانی، کـاربرد 
 (.7 :2004 )چارتریس بلک، درک استعاره نیاز است

مراحل تحلیل استعاره در رویکرد چارتریس بلک با اندکی 
اسـت.  تسامح همانند تحلیل گفتمـان فـرکالف مـتن محـور     
و  6، تفسـیر 5تحلیل انتقادی استعاره دارای سه سطح توصـیف 

استعاره است؛ در مرحلۀ نخسـت براسـاس معیارهـای     7تبیین
پـردازد؛   های منتخب مـی  توصیف استعاره به شناسایی استعاره

کند که تفسیر استعاره شامل ایجاد  وی در سطح دوم بیان می
ــتعاره  ــین اس ــه ب ــراری رابط ــن  و برق ــل ش ــا و عوام اختی و ه

ها اسـت. ایـن سـطح از تفسـیر      کنندۀ آن کاربردشناسی تعیین
هـای اسـتعاری را در    امکان بررسی خالقیت و زایایی انتخاب

دهد. نهایتاً در  های مهم اجتماعی به دست می ساخت بازنمایی
نویسـد: تبیـین اسـتعاره شـامل توصـیف و       سطح تبیـین مـی  

هـا و   سـتعاره شناسایی آن عامل اجتماعی است که در تولیـد ا 
هــا در اســتدالل و متقاعدســازی دخیــل  نقــش اجتمــاعی آن

دیگر در این سطح شناسایی نقـش گفتمـانی    عبارت هستند؛ به
ها  های بالغی و ایدئولوژیکی آن ها امکان اثبات انگیزه استعاره

 .(41-34: 2004 )چارتریس بلک، دهد را به ما می
تجربیـات  وی همچنین معتقد است استعاره تنها ناشی از 

بدنمند نیست؛ تجربیـات مـا همـان انـدازه کـه فیزیولوژیـک       
اند. دانش مفهومی ما به  هستند، به روابط اجتماعی نیز وابسته

دو نوع اطالعات وابسـته اسـت؛ دانـش حاصـل از تجربیـات      
ترین هدف  زیستی و دانش حاصل از تجربیات اجتماعی. مهم

ناسـی شـناختی،   اسـت. معناش  استفاده و انتخاب استعاره اقناع
یکی از ابعاد استعاره را کـه توسـط تحلیـل انتقـادی اسـتعاره      

                                                                         
5. Metaphor identification 

6. Metaphor interpretation 
7. Metaphor explanation 
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کنـد؛ بنـابراین    آشکار شده، یعنی ترغیب و اقنـاع پنهـان مـی   
ها از طریـق ایـدئولوژی    توان گفت در اغلب موارد استعاره می

 شوند. برانگیخته و انتخاب می

هـا   معناشناسی شناختی اگرچه چگونگی درک ما از استعاره
سـازد امـا دلیلـی بـرای چرایـی انتخـاب        خوبی روشن مـی  به را

دهد. در ایـن بخـش    های خاص ارائه نمی ها در گفتمان استعاره
لزوم ادغام دیدگاه معنایی استعاره با دیدگاه کاربردشناسی جلـوه  

هـای شـناختی و زبـانی     کند. کاربردشناسی با تأییـد دیـدگاه   می
هـا دو دسـته    خاب اسـتعاره کند که در انت دربارۀ استعاره ادعا می

مالحظــات تأثیرگــذار اســت؛ مالحظــات شــناختی و عــاطفی،  
ــردی و مالحظــات   ــابع ف ــب من ــانی در قال کاربردشناســی و زب
ایدئولوژیکی، فرهنگی و تاریخی در قالـب منـابع اجتمـاعی بـر     

ــد؛  ــأثیر دارن تقــدم هریــک از  انتخــاب اســتعاره در گفتمــان ت
ــاطفی، کاربردشن ــناختی و عـ ــات شـ ــانی، مالحظـ ــی، زبـ اسـ

ایدئولوژیکی، فرهنگی و تاریخی بـه دو عامـل شـامل بررسـی     
استعاره از منظر فـرد رمزگـذاری کننـده یـا رمزگشـایی کننـدۀ       
استعاره و میزان حاکمیت عوامل آگاهانه یا ناآگاهانه بر انتخـاب  
استعاره بسـتگی دارد. تحلیـل انتقـادی اسـتعاره رویکـردی بـه       

هـای   دهـد کـه روش   به ما مـی گفتمان است که این امکان را 
موجود تفکر و احساسات دربارۀ رفتار انسانی و رابطۀ آن با زبان 
را به چالش کشیده و همچنین روش جایگزین اندیشـه و تفکـر   
دربارۀ رفتار انسانی و انتقال آن به دیگران را خلق کنیم و چنین 

دهـد   سازی دانش پنهان را بـه مـا مـی    رویکردی پتانسیل فعال
 .(251 -246:  2004یس بلک،)چارتر

 ایدیولوژی فمینیستی
ــدئولوژی یکــی از مفــاهیم عمــده در بیشــتر رویکردهــای   ای

شناسی است؛ وندایک معتقـد اسـت    انتقادی و مطالعات جامعه
کنند تا معضالت مشخصی را  ها را طراحی می مردم ایدئولوژی

حل کنند. وقتی اعضای یک گروه ایدئولوژی مشترکی داشته 
توانند در جهت انجـام وظـایف مشـترک همکـاری      می باشند، 

ها به انسجام گروهی، همبسـتگی   و بنابراین ایدئولوژی نمایند
: 1382)وندایک،  نمایند آمیز گروه کمک می و بازتولید موفقیت

هـا بـازنمود اصـول زیربنـایی      ازنظر وندایک ایدئولوژی .(126
این (؛ بنـابر 130 :1382 )ونـدایک،  شناخت اجتمـاعی هسـتند  

کنند بلکه خصوصاً نظام  ها تنها دانش را کنترل نمی ایدئولوژی
هـا درمـورد مسـائل     باورهای ارزشی مشترک در میـان گـروه  

اجتماعی را نیز تحت کنترل خود دارند؛ برای مثال ایدئولوژی 
جنین، حقوق ماهانۀ  ها دربارۀ سقط فمینیستی، افکار فمینیست

کنـد؛   ر جنسی را کنترل مـی برابر، ارتقای شغلی، تبلیغات و آزا
چنـین کنترلـی بسـیار کلــی اسـت. هرچـه باورهـا و شــرایط       

هـا   ها و چنـدگانگی عقایـد در گـروه    تر باشند، تفاوت مشخص
 (.135-132: 1382 )وندایک، بیشتر خواهد بود
ــه  ــم ب ــری در    فمینیس ــاعی و فک ــبش اجتم ــوان جن عن

 عنـوان  ترین معنای آن درصدد ارتقای موقعیت زنان بـه  وسیع
طورکلی،  (. به16: 1381 )مشیرزاده، یک گروه در جامعه است

ــۀ     ــه در هم ــت چراک ــان اس ــدئولوژی آزادی زن ــم ای فمینیس
رویکردهای آن این اعتقاد مستتر است که ما زنان بـه دلیـل   

عدالتی هستیم. زیر این چتر گسترده، انـواع   جنسمان اسیر بی
وب های متنوعی از علـل یـا عوامـل سـرک     ها تحلیل فمینیسم

دهند که تحت تأثیر تربیت، ایدئولوژی یا طبقـۀ   زنان ارائه می
 .(164-163: 1382)هـام و گمبـل،    ها شکل گرفته اسـت  آن

های فلسفی دیگری که دامنۀ گسـترده   فمینیسم همانند نگره
دهـد؛ امـا    های متنوعی را در دل خـود جـای مـی    دارند، گونه

ن نگرش خـود  توانند بنیا بسیاری از اندیشمندان فمینیست می
هــای لیبـرال، مارکسیســت، روانکاوانــه،   را بـه یکــی از نحلـه  

 سوسیالیست، اگزیستانسیالیست یـا پسـامدرن منتسـب کننـد    
 (.16: 1387)تانگ، 

نظریـۀ   در بین روشنفکران ایرانی نیز دریافت واحـدی از 
بنـدی کلـی طرفـداران     فمینیسم وجود نـدارد. در یـک دسـته   
شـوند: نخسـت    ه تقسـیم مـی  فمینیستی در ایران به دو گـرو 

های خود را بـر   گرا یا غیردینی که فعالیت های غرب فمینیست
ــاده    ــی بنانه ــم غرب ــرات فمینیس ــۀ تفک ــری   پای ــد و دیگ ان

های مذهبی یـا دینـی کـه خواهـان تجدیـدنظر در       فمینیست
 (.53-52: 1390 )قوپرانلو، قوانین و نیز ساختار جامعه هستند

 شناسی روش
های آن به  تحلیلی است و داده -وصیفیاین پژوهش از نوع ت
ای از متون داستانی ادبیات معاصر فارسی دهۀ  روش کتابخانه
کیفــی تحلیــل  - آوری شــده و بــه روش کمــی هشــتاد جمــع

گردد. جامعۀ آماری پژوهش، آثار نویسندگان ایرانـی دهـۀ    می
که در این میان سه نویسـندۀ   هشتاد در نظر گرفته شده است

داستان(، 13) داستان(، مصطفی مستور28) ورمرد، حسین سناپ
و ســـه نویســـندۀ زن، شـــیوا  داســـتان(17) مهـــدی ربـــی
داستان(، فریبا 20) داستان(، مرجان شیرمحمدی21)ارسطویی
 اند. صورت تصادفی انتخاب شده داستان( به17) وفی

در پژوهش پیش رو به بررسی دوازده مجموعه داستان از 
صـورت   گیـری بـه   روش نمونه پردازیم و این جامعۀ آماری می
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هایی که برنـدۀ   هدفمند است. بر این اساس مجموعه داستان
اند یا بر اساس نوبت چاپ و تعداد نسـخه بـا    جایزۀ ادبی بوده

اند؛ در مرحلۀ بعد  اند، انتخاب شده رو شده استقبال عمومی روبه
هایی  های مفهومی مرتبط با حوزۀ مقصد زن یا استعاره استعاره
ها در داستان شخصیت زن داستان است، توسط  آن که مرجع

های مبـدأ   بندی حوزه نگارنده استخراج شده، بر اساس تقسیم
 شوند. بندی می پرکاربرد کووچش طبقه

ها از منظر رویکرد تلفیقی چارتریس بلـک   سپس استعاره
شود تا جنبۀ معناشناختی اسـتعاره تکمیـل شـود و     بررسی می

بافــت گفتمــانی را تفســیر کــرد. بتــوان انتخــاب اســتعاره در 
همچنـین تـأثیر منـابع فــردی و اجتمـاعی رویکـرد بلــک در      

ــی   ــین م ــتعاره تبی ــاب اس ــی از   انتخ ــان تحلیل ــود؛ در پای ش
شود  ها ارائه می های مفهومی و ایدئولوژی غالب در آن استعاره
های پژوهش درچـارچوب رویکـرد تحلیـل انتقـادی      و پرسش

 شود. ه میاستعاره چارتریس بلک پاسخ داد

 ها وتحلیل داده تجزیه
هـای دهـۀ    های این پژوهش از میـان مجموعـه داسـتان    داده

هشتاد شمسی انتخاب شده است و سعی بر آن بوده است که 
ها در گسترۀ زمانی کل این دهـه و از هـر دو جنسـیت     کتاب

هـا بـر    به معرفی مجموعه داسـتان  1انتخاب شود. در جدول 
 ایم. داختهها پر اساس سال انتشار آن

 داستانی منتخب دهۀ هشتاد به ترتیب سال نشر آثار .1جدول 

 نویسنده ناشر سال
عنوان مجموعه 

 داستان

 مرکز 1380
مرجان 
 شیرمحمدی

 بعدازآن شب

 مهتاب آفتاب شیوا ارسطویی گیو 1381

 من دانای کل هستم مصطفی مستور ققنوس 1382

 با گارد باز حسین سناپور چشمه 1383

 مرکز 1383
مرجان 
 شیرمحمدی

 یک جای امن

 من دختر نیستم شیوا ارسطویی قطره 1384

 سمت تاریک کلمات حسین سناپور چشمه 1384

 آن گوشۀ دنج سمت چپ مهدی ربی چشمه 1386

 در راه ویال فریبا وفی چشمه 1386

 برو ولگردی کن رفیق مهدی ربی چشمه 1388

 ظهرتهران در بعداز مصطفی مستور چشمه 1389

 همۀ افق فریبا وفی چشمه 1389

 های مفهومی استعاره هایی از نمونه

آن گوشرۀ دنر     از مجموعـه داسـتان  « ملیحه» داستان .1
 سمت چپ

هـای   کردنـد بـا آن دسـت    )ملیحـه( مـی   بغلشوقتی »...
شان که پر از النگوهای زریـن بـود،    خشک و سیاه و چروکیده

و آبش را بگیرند لهش کنند خواهند  آمد که می به نظرم می

 «، شاید دوباره استخوان بترکاننـد و جـوان شـوند.   و بخورند
 (38: 1386 )ربی،

 مثابه میوه است. مفهومی: زن به ۀاستعار

 یمبدأ: غذا و آشپز ۀحوز

از مجموعــه « ریزهــای جهــان میــان خــرده» داســتان .2

 باز  با گاردداستان 

بعد احسـاس کـردم همـه چیـز تمـام شـده اسـت و        »...

افتـد. بـه    ، و نه آن بیرون اتفـاق نمـی  درون مننه  چیز هیچ

کـردم،   حس می پوستمهمان روشنی و یقینی که آب را روی 
 (99: 1382)سناپور، .«را هم حس کردم درونمخالی بودن 

 مثابه ظرف است. مفهومی: زن به ۀاستعار

 مبدأ: ظرف ۀحوز

همرۀ  داسـتان  از مجموعـه  « های شعر شب» داستان .3
 افق

ای  پیلره که رفتم بشین یکم فکر کن ... به ایـن  من ...»
 «.تـوانی ازش بیـرون بیـایی    ای و نمـی  که دور خودت بسـته 

 (28: 1389،)وفی

 مثابه پروانه است. مفهومی: زن به رۀاستعا

 مبدأ: حیوانۀ حوز

 از مجموعه داسـتان « تونم دوباره ببینمت می» داستان .4
 آن گوشۀ دن  سمت چپ

زدم. شـاید   وی شـهر یـه دوری مـی   رفتم و ت باید می»... 
توانستم چند نفری را هم سوار کنم. چندتا تلفـن بگیـرم و    می

گشتم  که برمی مهرماهشد تا  برای ترم بعد. می ذخیرهبدهم. 

دستم  نقدچندتاشان را تلفنی نگه داشت. شاید هم یک مورد 

 (75: 1386)ربی، «گرفت برای همان شب. را می

 ابه پول )یا کاالی ارزشمند( است.مث مفهومی: زن به ۀاستعار

 )تجارت( اقتصادیمبدأ: پول و معامالت  ۀحوز

 در راه ویالاز مجموعه داستان  «در راه ویال» داستان .5
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 پیـری کرد.  مامان پیر بود، ولی پیری بر او حکومت نمی»
بود. مثل مرد مزاحمی بود که مامان بلد بود خرش  زیردستش

دنردان تیرز   ها با  و بعضی وقتها با دلبری  کند. بعضی وقت

 (12: 1387)وفی، « .کردن

)تهدیـد   است. درنده حیوانمثابه  مفهومی: زن به ۀاستعار
 مثابه دندان تیز کردن است.( کردن و جنگجویی به

 مبدأ: حیوان ۀحوز

از مجموعـه  « بـرزخ  دربارۀ معتبرچند روایت » داستان .6
 بعدازظهرتهران در داستان 

را داشـته   بهشت زنیتوانم  کردم می همیشه فکر می»...

ببـرم بـه    پنراه شوم  باشم تا وقتی از جهنم زندگی خسته می

 (59: 1389)مستور،.« های خنک درختان آن بهشت سایه

 مثابه بهشت است. مفهومی: زن به ۀاستعار

 )دین و مذهب( مبدأ: بهشت ۀحوز
ــژوهش، از مجمــوع  براســاس داده اســتعارۀ  136هــای پ
در  های مفهومی حـوزۀ مقصـد زن   استعاره مفهومی مستخرج،

حیوان، گیاه، غـذا، ظـرف، مبـارزه،     -حوزۀ مبدأ 17 قالب کلی
دین، شئ، تجارت، شغل، چاه، آب، آتش، نور، ابـزار، رویـداد،   

های مفهومی  استعاره 2مشاهده شد؛ در جدول  -کوه و معدن
هـای مبـدأ و بـر اسـاس      حوزۀ مقصد زن بـه تفکیـک حـوزه   

 اند. شده  بندی وقوع دسته بیشترین بسامد
هـا در   طور که مشخص است بیش از نیمـی از داده  همان
گیـرد   های مبدأ حیوان، گیاه، غذا و ظرف قرار می حیطۀ حوزه

هـای بیشـتری    %، از اسـتعاره 14و نویسندگان زن با اخـتالف  
در ادامـه   انـد.  سازی زن در آثار خود استفاده کرده برای مفهوم

هـای مبـدأ    ترسـیم اشـکال ایـن حـوزه     تـر و  به تحلیل دقیق
 پردازیم. می

هـای   کاررفتـه در اسـتعاره   پربسامدترین حوزه مبدأ بـه 
مفهومی مستخرج، حوزۀ مبدأ حیوان است و بیشترین نوع 

غذا   و  های مبدأ گیاهان و آشپزی آن نیز پرنده است؛ حوزه
گیرنـد؛   های مبدأ پرکاربرد قرار مـی  در جایگاه بعدی حوزه

توجه در حوزۀ مبدأ گیاهان تفاوت نـوع گیاهـان    لنکتۀ قاب
های مردان و زنـان اسـت. مـردان از درخـت و      در استعاره

اند و زنان از گل  سازی زن استفاده کرده شاخه برای مفهوم
طور عـام(؛ همچنـین دو حـوزۀ مبـدأ حیـوان و       به) و گیاه

های نویسندگان زن دارای بسامد وقوع  گیاهان در استعاره
آشـپزی بـرای    و   که حوزه مبدأ غـذا  ست درحالیبیشتری ا

هــای مــردان بیشــتر دیــده  ســازی زن در اســتعاره مفهــوم
هـای پرکـاربرد، حـوزۀ مبـدأ      شود. یکی دیگر از حـوزه  می

ظرف و مظروف است که زنان دوبرابر مردان از این حوزۀ 
تواند به مفهوم تقابلی  اند و این نکته می مبدأ استفاده کرده
هـای عـاطفی،    ن که برای زنان در تمام حوزهدرون و بیرو

اجتماعی و فرهنگی برجسته شده است، اشاره کند. حـوزۀ  
مبدأ پنجم مبارزه و مسابقه است؛ دین، شئ، پول، شـغل،  

های مبدأ بعدی هسـتند کـه    ترتیب حوزه چاه، آب و نور به
هـای مبـدأ بـا     است و سایر حوزه 10شان کمتر از  فراوانی

ابزار، رویداد، کوه و معدن( در انتهـای   آتش،)یک فراوانی 
 اند. جدول قرارگرفته

 سازی زن های مبدأ پرکاربرد برای مفهوم فراوانی حوزه .2 جدول

 کل تعداد نویسندگان زن نویسندگان مرد مبدأ حوزۀ

 41 27 14 حیوان

 17 11 6 گیاهان

 16 7 9 آشپزی و غذا

 13 10 3 ظرف ومظروف

 11 6 5 مبارزه

 7 3 4 مذهبدین و 

 7 5 2 شئ

 7 2 5 پول و تجارت

 5 4 1 مشاغل

 3 0 3 چاه

 2 0 2 آب

 2 0 2 نور

 1 1 0 آتش

 1 0 1 ابزار

 1 0 1 رویداد

 1 0 1 کوه

 1 1 0 معدن

 136 77 59 تعداد کل

 
هـای مبـدأ در    ، درصد فراوانی حـوزه 1ای  در نمودار دایره
ۀ هشتاد ترسـیم  شدۀ ده های منتخب بررسی مجموعه داستان
 شده است.
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 مبدأ مفهوم زن یها حوزه یدرصد فراوان .1 یا رهینمودار دا

 
حوزۀ مبدأ حیوان بـه تفکیـک نـوع     2در نمودار ستونی

شـود؛   کاررفته در عبـارت اسـتعاری مشـاهده مـی     حیوان به
باشـد و بـا    پرنده، پرتکرارترین حیوان در این مجموعـه مـی  

جیـک در عبـارت    و جیـک  های بال، پر، چنـگ، قفـس   واژه
ای کـه در   شود؛ نکته زبانی به استعارۀ مفهومی رهنمون می

عنـوان   تأمـل اسـت اینکـه پـر و بـال بـه       این بخـش قابـل  
مثابـه   ترین کلیدواژه در ساختار استعارۀ مفهومی زن به عمده

ــرواز را در    ــایی و پ ــاس آزادی و ره ــرین احس ــده، کمت پرن
صورت بسته، شکسته و  بهانگیزاند؛ زیرا عموماً  مخاطب برمی
بــا پوشــش و محافظــت برجســته شــده اســت.  ســوخته یــا
کننـدۀ   هـای تـداعی   تـوان از التـزام   حال چنگ را می درعین

مثابـه   قدرت در عبارات زبانی حاوی استعارۀ مفهومی زن به
های مبدأیی است که  پرنده، دانست. پروانه نیز از دیگر حوزه

ــه  ــتعاری پیل ــطالح اس ــ  در اص ــردن نمای ــیک ــود و  ان م ش
ای  وار زنان به دور خود یا مسئله کنندۀ تنیدن چرخش تداعی

هـای   تر اینکه این اصطالح تنها در نوشته و جالب مهم است
ســازی عمــل یــا مفهــوم زن داســتان  زنــان بــرای مفهــوم

های بارز  طورکلی با درنظر گرفتن ویژگی کاررفته است. به به
ی مفهـومی بـه چنـد    هـا  کاررفته در این استعاره حیوانات به

یافت از جمله قدرت درندگی،  توان دست ویژگی برجسته می
مالیمت و زیبایی که البته کامالً در تضاد بـا یکـدیگر قـرار    

 گیرند و دو بعد متفاوت در بازنمایی زنان است. می

 
 فراوانی حوزۀ مبدأ حیوان به تفکیک نوع .2نمودار ستونی

 

گیاهــان بــه تفکیــک  مبــدأ فراوانــی حــوزۀ  3در نمــودار 
جنسیت نویسنده و در سه دستۀ گل، درخت و گیاه بدون وجه 

سـازی   متمایز خاصی به نمایش درآمده است. گل با برجسـته 
ترین ویژگـی زنانـه در کـانون     عنوان عمده زیبایی و لطافت به

 %30حیوان 

 %13گیاهان 

 %12آشپزی و غذا 

 %10ظرف و مظروف 

 %8مبارزه و مسابقه 

 %5دین  

 %5شئ 

 %5پول و تجارت 
 %4مشاغل 

 %2چاه 
 %4سایر %1نور  %1آب 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 پرنده
حیوان  

عام)  
 پروانه

سگ یا 

 شغال
 مجموع حلزون زنبور مار گربه شیر آهو خزنده

6 نویسندگان مرد 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 14

8 نویسندگان زن 5 5 1 3 2 1 1 1 0 0 27

01020304050
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گیـرد. از   های مفهـومی زنـان قـرار مـی     معنایی اصلی استعاره
گـل  »ی این حوزه بایـد بـه   پرکاربردترین اصطالحات استعار
که نقش معناداری در آثار زنان « کردن و گل از گلش شکفتن

سـازی   دارند، اشاره کرد. از دو ویژگی بصری درخت در مفهوم
ای(  استفاده شده است؛ شکل و ظاهر شاخه )تکیدگی و ترکـه 

برای بدن زن و سایه و خنکی و طراوت درخت در اشـاره بـه   
طور که مشـخص اسـت در    همانمزیت حضور زن برای مرد. 
های ظاهری مثل زیبـایی، لطافـت،    این حوزۀ مبدأ نیز ویژگی

ظرافـــت و مفیـــد بـــودن بـــرای دیگـــری در مفهـــوم زن 
کـدام   بنابراین گـل و درخـت هـیچ    سازی شده است؛ برجسته

کننـد؛ زیـرا عـالوه بـر      ایدئولوژی فمینیستی را بازنمایی نمـی 
نمادی از عمر کوتـاه و  عنوان  هایی که ککر شد، گل به ویژگی
و درخت نیـز   پذیری تداعی کنندۀ ضعف و ناتوانی است آسیب

با وجود استقامت و ارزشمندی برای دیگری به جهت سـکون  
هـای تفکـر فمینیسـم کـه      مایـه  توانـد بـن   و عدم حرکت نمی

ای و  هـای کلیشـه   ها و نقش حرکت، جنبش و تغییر در ارزش
 تابوهاست را متضمن شود.

 
 فراوانی حوزۀ مبدأ گیاهان به تفکیک نوع .3تونی نمودار س

درصد فراوانی سه حوزۀ مبدأ پربسامد  4در نمودار ستونی 
غـذا تمـایز    و   بعدی به نمایش درآمده است. در حوزۀ آشـپزی 

شود. رتبۀ سـوم از جایگـاه    معناداری میان دو جنس دیده نمی
و غـذا  های مفهومی را حوزۀ مبدأ آشپزی  پرتکرارترین استعاره

هـای   و از یافته که بسیار برجسته به خود اختصاص داده است
هـا از اصـطالحات پختگـی،     پژوهش پیش روست کـه در آن 

هـا و فعـل هـای خـوردن،      های حوزۀ طعـم  جاافتادگی و واژه
بلعیدن، سیرشدن و ... استفاده شده است. با درنظر گرفتن این 

و  ری اسـت نکته که غذا عاملی برای رفع یک نیاز حیاتی بش
ها عامل تشدید یا تخفیف لـذت بلـع خـوراک هسـتند و      طعم

خامی و پختگی نیز در این فرایند نقش پررنگی دارد، با توجه 
توان نتیجه گرفت زن به دو صـورت   به اشارات زبانی متن می

عنوان  و زن بد به طعم عنوان غذای پخته و خوش زن خوب به

. در حـوزۀ مبـدأ   سازی شده است غذای خام و بدطعم برجسته
% فراوانی متعلق بـه آنـار   70بعدی، ظرف و مظروف، بیش از 

ــا اســتفاده از واژۀ   ــوارد ب نویســندگان زن اســت؛ در اغلــب م
شـود و بـر اهمیـت نقـش      این استعاره بازنشانی می« درون»

کند؛ همچنین بـر   درونیات زنان و آنچه پنهان است تأکید می
درونی( زنان نیز صحه ) بیرونی( و باطنی) تمایز تبلور ظاهری

عنوان مهمترین مرزبندی بـرای ایـن    گذارد. واژۀ پوست به می
اسـت. حـوزۀ    کار رفتـه  ها به فضای درونی و بیرونی در استعاره

مبدأ دیگری که درصد کاربرد تقریباً برابری در نویسـندگان از  
هر دو جنسیت را دارد حوزۀ مبدأ مبارزه اسـت کـه اگرچـه در    

دهـد امـا    های ما را تشکیل مـی  از کل داده% 8مجموع حدود 
هایی اسـت کـه مفهـوم قـدرت را برجسـته       جزء معدود حوزه

ویـژه در   کند و شاید بتوان گفت حضور این حوزۀ مبدأ، بـه  می
هـای تفکـرات    آثار چاپ شده در نیمۀ دوم دهۀ هشـتاد، رگـه  

 دهد. فمینیستی را نشان می

 
مبدأ غذا، ظرف و  های درصد فراوانی حوزه .4نمودار ستونی 

 مبارزه

حوزۀ مبدأ بعدی دین، شئ و پول و تجارت که هر کـدام  
دهنـد بـا تفکـر و     هـا را تشـکیل مـی    از حجم کلـی داده  5%

هایی که با حوزۀ  راستا نیست. استعاره ایدئولوژی فمینیستی هم
ــا  ســازی مــی مبــدأ بهشــت و حــوری زن را مفهــوم کننــد، ب

ی زیبایی و سفیدی کـه  های ظاهری یعن سازی ویژگی برجسته
باشـد، الگـوی زن خـوب، زیبـا و      نماد پاکی و قداست نیز می

معصومی را که درخدمت آسایش و رفاه مـرد اسـت بازنمـایی    
بهشت و حوری هر  سازی حوزۀ مقصد زن، کند؛ در مفهوم می

ــذت  ــاد ل ــالی و    دو نم ــش انفع ــان و نق ــردان از زن ــویی م ج
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و تـاریخی از   نتیهای سـ  پذیری زنان است که با کلیشه کنش
عنوان  زن مطابقت دارد. در حوزۀ مبدأ پول و تجارت نیز زن به

شـود   سازی مـی  کاالیی فروشی یا یک سرمایۀ مادی برجسته
راستا  ها و کاالشدگی زنان در جوامع سنتی هم که باز با کلیشه

قرار دارد. استعارۀ مفهـومی زن بـه مثابـه چـاه نیـز در کنـار       
مثابه بهشت در گفتمان داستان اشـاره   استعارۀ مفهومی زن به

به نگاه دوقطبی به زنان دارد که یا خوب هستند و بهشـت را  
سـازند، یـا بـد هسـتند و مـرد را بـه قعـر چـاه          برای مرد می

هـا در   طور که ککـر آن  های مبدأ همان کشانند. سایر حوزه می
 رفت فراوانی و بسامد بسیار کمی داشتند. 2جدول 

ها برای مفهـوم زن   تخاب این استعارهدر بررسی چرایی ان
ها به تبیـین مالحظـاتی    و ایدئولوژی برانگیزانندۀ این استعاره

پردازیم که بر اساس رویکـرد چـارتریس بلـک در دسـتۀ      می
گنجد؛ از این منظر در حافظۀ جمعـی بلنـد    منابع اجتماعی می

ای  مدت فارسی زبانان، تاریخ چندصد هزارسـالۀ مردسـاالرانه  
رد که بنابر مقتضیات هر زمـان، زنـان بـه نحـوی از     وجود دا
شدن فعاالنه، قدرت یافتن و مبارزۀ مسـتمر کنارگذاشـته    دیده
ها( به امور  خانه) اند و اغلب در فضای درونی و پوشیدگی شده

اند. اگرچه با توجـه بـه موقعیـت     شده داخلی و پرورش گمارده
عریـف  جغرافیایی و تنـوع فرهنگـی گسـترۀ پهنـاور ایـران، ت     

مرزهای این فضای درونی متفاوت اسـت امـا همـواره وجـود     
ستیزانه که در اکثر جوامـع بشـری    اند. از نگاه سنتی زن داشته
دارد، زن با هویتی منفعل در مقابل کـنش    جمله ایران ریشه از

های غذا و ظـرف و   شود که در استعاره فعاالنۀ مرد تعریف می
شـود؛   بازنمـایی مـی   یشهای معنایی زیبایی، لذت، آسا کانون

اســالمی مــا بــا دریافــت نگــاه  -همچنــین فرهنــگ ایرانــی
ای را در  ایدئولوژیک دینی، باورهای سیاسـی و مـذهبی ویـژه   

است؛ به ویژه پس از انقالب  زهن فارسی زبانان نهادینه کرده
های ایدئولوژی مذهبی و گذرانـدن   یافتن پایه اسالمی و قدرت

پذیرش این مفاهیم گسـترش   چندین سالۀ جنگ بستر تجربۀ 
مثابه بهشت و حوری از ایـن دسـت    های زن به یافت. استعاره

هـای برگرفتـه از باورهـای ایـدئولوژیک دینـی       سـازی  مفهوم
کار  های به ترین حوزه باشد. طبیعت نیز همواره یکی از مهم می

هـای   است و به وفـور در بازنمـایی   رفته در زبان فارسی بوده 
اسـت؛ شـایان ککـر اسـت کـه تخصـیص        هادبی کاربرد داشت

ــه طبیعــت در ترکیــب مــادر طبیعــت قــدمت   جنســیت زن ب
ای در فرهنگ فارسی دارد و یکی از اثـرات آن بسـامد    دیرینه
های زنانۀ برگرفته از طبیعت است. کـاربرد اسـتعارۀ    باالی نام

زن بــه مثابــه گیاهــان و حیــوان بــه همــین تجربــۀ زیســتی 

 گردد. ا طبیعت متنوع ایران باز میزبانان و پیوندشان ب فارسی
هایی برای  طورکلی در ادبیات دهۀ هشتاد اگرچه تالش به

شود اما همچنان در  خلق نگاهی نو به مفهوم زن مشاهده می
های اعتراضـی و هنجارشـکنانۀ    اغلب آثار نویسندگان، حرکت

هـای جنسـیتی،    فمینیستی که به تابوشکنی، مبارزه با کلیشـه 
ردی زنان و کنش فعاالنه زنان در اجتمـاع  برجستگی هویت ف

شـود؛      سازی استعاری بازنمایی نمی پردازد، در سطح مفهوم می
هـا   عنوان باور درونی شـدۀ شخصـیت   ایدئولوژیک نیست و به

هایی که شخصـیت   کند؛ حتی در معدود داستان نمود پیدا نمی
اصلی زن داستان هنجارشـکنانه و فعاالنـه دسـت بـه کـنش      

زند، فضای کلی گفتمان تنهـایی و   با عرف جامعه میمتفاوتی 
کنـد؛ بنـابراین    سـازی مـی   طردشدگی شخصـیت را برجسـته  

هـای حـوزۀ زنـان ایـدئولوژی      توان گفـت اغلـب اسـتعاره    می
کند؛ قابل ککـر اسـت کـه هویـت      مردساالرانه را بازنمایی می

جنسیتی نویسنده در میزان کاربرد اسـتعاره تأثیرگـذار اسـت؛    
هـای   ا که زنان نسبت به مردان در آثار خود اسـتعاره بدین معن

کنند؛ اگرچه ایـن نکتـه بایـد در     مفهومی بیشتری استفاده می
توانـد   تری بررسی شـود امـا مـی    گستره و جامعۀ آماری وسیع

ریشه در بافت فرهنگی و شرایط اجتماعی کاربران زبان و نوع 
 گفتمان داشته باشد.

 گیری نتیجه بحث و
ضر، با توجه به مطالعۀ آماری و تحلیل صـورت  در پژوهش حا
هـای پـژوهش، در قالـب جـدول و نمودارهـای       گرفته بر داده

 :گوناگون نتایج زیر حاصل شد
حوزۀ مبدأ شامل: حیـوان،   17های پژوهش  براساس داده

گیاه، غذا، ظرف، مبارزه، دین، شئ، تجارت، شـغل، چـاه، آب،   
سازی حـوزۀ   برای مفهوم آتش، نور، ابزار، رویداد، کوه و معدن

که در این میـان حـوزۀ مبـدأ حیـوان      دست آمد مقصد زن به
های پرتکرار در  دارای بیشترین بسامد بود و پرنده نیز از مقوله
های پـژوهش شـامل    همین حوزه مشاهده شد؛ بنابراین یافته

های مبدأ مشترک از جمله پرنده، گیاه، نور و آتش  برخی حوزه
 ( است.1394) با پژوهش قاسمی

طــورکلی  هــای پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه بــه داده
های معدودی تحت تأثیر تفکر فمینیسـتی بـه گفتمـان     استعاره

انـد و ایـدئولوژی فمینیسـتی تفکـر غالـب در       داستان راه یافتـه 
باشد. تنها بخشی از اسـتعاره   های دهۀ مورد بررسی نمی داستان

هـایی   اهـی واژه های مفهومی با حوزۀ مبدأ حیوان کـه بـا همر  
طـور ضـمنی    چون چنگ، دندان، غرش و امثال آن هسـتند بـه  
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کنند؛ اگرچه حوزۀ مبدأ مبارزه  سازی می مفهوم قدرت را برجسته
کند اما ازآنجـا کـه بـا در     سازی می نیز مفهوم قدرت را برجسته
هایی چون حریف، رقیب، جنـگ و سـنگر    نظر گرفتن تمام واژه

گیرنـد   ها را دربرمی کمی از دادهکیل این حوزه، همچنان درصد 
و البته گاهی با بار عاطفی منفی همراه هستند، چندان تأثیرگذار 
هـا   نیستند و مفاهیم آزادی و برابری نیز در هیچ کدام از استعاره

هایی  این اگرچه در بخش پیشینه، به پژوهش مشاهده نشد؛ بنابر
سـتانی  ( در ادبیـات دا 1390مانند مطالعۀ موردی جـواد درجـی)  

زنان اشاره شد که تأثیر فمینیسم و تالش برای کشف فردیـت  
ها و انتقاد از جامعۀ مردساالر، را به  و هویت زنانۀ راویان داستان

دهد، امـا پـژوهش مـذکور از     صورت فردی و موردی نشان می
نظر روش تحلیل متن و همچنین  نـوع رویکـرد کـه رویکـرد     

تفاوت است و به طـور  فمینیسم لیبرال است با پژوهش حاضر م
تـوان ایـن نگـرش را     دهد که نمـی  کلی این پژوهش نشان می

عنوان یک جریان فکری قدرتمنـد و تأثیرگـذار کـاربردی در     به
 این دهه به شمار آورد.

نقش ایـدئولوژی فمینیسـتی در ادبیـات دهـۀ هشـتاد بـا       
هـای مفهـومی    متغییر هویـت جنسـیتی نویسـنده در اسـتعاره    

سازی حوزه مقصـد زن   شود؛ بلکه مفهوم میچندان بازنمایی ن

اجتماعی شخص  -های شناختی وابسته به منابع فردی و الیه
ای بـه زن در   هایی از تغییر نگرش کلیشـه  نویسنده است. رگه

آثار داستانی مشاهده شد؛ اما ایدئولوژی غالب همچنـان نگـاه   
هـای حـوزۀ    سنتی و مردساالرانه است؛ اگرچه نـوع زیرمقولـه  

نتخابی و بسامد کاربرد استعارۀ مفهومی توسـط زنـان و   مبدأ ا
مردان متفـاوت بـود امـا ایـدئولوژی فمینیسـتی را بازنمـایی       

کند؛ بلکه تفاوت نگاه مردانه و زنانه را در چارچوب سنتی  نمی
 نماید. ای تبیین می و کلیشه

تـر در   در پایان الزم به ککر است در مطالعاتی کـه پـیش  
ویـژه   عمومـاً عناصـر داسـتانی بـه    این حوزه صـورت گرفتـه   

مایه و شخصیت از بعد تأثیر فمینیسم بر نگـارش زنانـه    درون
مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در این پژوهش سعی بر آن 
شده است تا با رویکرد تحلیل انتقـادی اسـتعاره، تـأثیر تفکـر     
فمینیستی بر ادبیات داستانی دهۀ هشتاد مـورد کـاوش قـرار    

وهش به لحاظ نوع رویکرد انتخابی و گسـتردگی  گیرد. این پژ
های بررسی شده که شامل آثار نویسـندگانی از هـر دو    نمونه

های مطرح در پیشـینه متمـایز    جنسیت است از سایر پژوهش
تری از تأثیر تفکرات ایدئولوژیک را در  های عمیق است و الیه

 سطح ادبیات داستانی بازنمایی می کند.
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 . تهران: چشمه.سمت تاریک کلمات(. 1384) ــــــــــــــ
 ان: مرکز.. تهربعد از آن شب(. 1380) رجانم ،شیرمحمدی

 . تهران: مرکز.یک جای امن(. 1383) ـــــــــــــــــــ

 
 

اهلل و حسـینی،   غالمحسین زاده، غالمحسین و طاهری، قـدرت 
(. سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه 1391) سارا

)پژوهشـنامه علـوم    تـاریخ ادبیـات  ی هشـتاد.   تا پایان دهه
 .212-199، ص 3/71پاییز و زمستان، شمارۀ  انسانی(،

هـای مفهـومی زن در    (. بررسی اسـتعاره 1394)هرا ز ،قاسمی
. مطالعات زبان و ادبیـات غنـایی  .شعرهای فروغ فرخزاد. 
 .36-25.پاییز. ص16سال پنجم. شمارۀ 

تعامـل و تقابـل   . (1397) حبوبه وم ،خراسانی هرا وز ،قاسمی
. های مفهومی زن و مرد در شعر سیمین بهبهـانی استعاره
سال هفتم، پـاییز، شـمارۀ    .العات زبان و ادبیات غناییمط
 .76-61، ص  24
روشنفکران ایرانـی و فمینیسـم در   (. 1390)هردختم ،قوپرانلو

واحـد   .دانشگاه آزاد اسالمی .نامه. پایانجمهوری اسالمی
 علوم و تحقیقات.

 .ای کـاربردی بـر اسـتعاره   (. مقدمـه 1393) ولتـان ز ،کووچش
تهــران: ســازمان مطالعــه و . اهیمپــورابر یرینشــترجمــۀ 

 )سمت(. ها دانشگاهتدوین کتب علوم انسانی 
. گردآورنـده  نظریـۀ معاصـر اسـتعاره    (.1383) لیکاف، جـورج 



 1399بهار  ،10 یاپیپ ،2 ۀشمار، (دیجد یسوم )سر ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    48

 آفرینی استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیباییفرهاد ساسانی، 
. 231-135. ص )مجموعه مقاالت امبرتو اکو و دیگـران( 
 رۀ مهر.گروه مترجمان. تهران: انتشارات سو

هـا   هایی که با آناستعاره(. 1394) لیکاف، جرج و جانسون، مارک
 ترجمۀ هاجر آقاابراهیمی. تهران: نشر علم. کنیم.زندگی می

. تهـران:  مـن دانـای کـل هسـتم    (. 1382) صـطفی م ،مستور
 ققنوس.

ــد از ظهــر(. 1389) ـــــــــــــــــ . تهــران: تهــران در بع
 چشمه.
از جنبش تا نظریۀ اجتماعی: تـاریخ   (.1381) میراح ،مشیرزاده

 . تهران: شیرازه.دو قرن فمینیسم
 مهر. ۀ. تهران: آیداستان و ادبیات(. 1383) مالج ،میرصادقی

صدسال داستان نویسی ایران بـا  (. 1387) سنح، میرعابدینی
 . تهران: چشمه.نظر کلی تجدید

. تهـران:  تاریخ ادبیـات داسـتانی  (. 1392) ـــــــــــــــــ
 خن.س
 تهران: چشمه. در راه ویال.(. 1386) ریباف ،وفی

 تهران: چشمه. همۀ افق.(. 1389) ــــــــــ
مطالعـاتی در تحلیـل گفتمـان: از    (. 1382) . ا.ئونت ،دایکون

ترجمـۀ گـروه   . کـاوی انتقـادی  دستور مـتن تـا گفتمـان   
 ها.رسانه ۀتهران: دفترمطالعات و توسع مترجمان.

هــای فرهنــگ نظریــه(. 1382) اارســ، گمبــل گــی وم ،هــام
و دیگـران.   احمـدی خراسـانی   وشیننترجمۀ . فمینیستی

 تهران: توسعه.
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