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چکیده

یرات زیادي شده عنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه، در طول تاریخ دستخوش تغی به ،خانواده

ها و باورهاي افراد جامعه نسبت به این  ، تاحد زیادي حاصل تغییر نگرشوضوعاست، که این م

هاي  اخیر شاهد دگرگونی ۀهایی که در چند ده از حوزه، یکی در این رابطه.نهاد است

در.کمتر است فرزند ها به داشتنِ فرزندآوري و تمایل خانواده ةحوزایم،  گیري در آن بوده چشم

اي  شیوهشناختی و به شناسی شناسی زبان قصد داریم تا با رویکرد انسان ،حاضر پژوهشِ

شهر تهران  زبانِ یفارس متأهلنسل مختلف از زنان سازي فرزند را در میان دو  تطبیقی، مفهوم

ها، درواقع حاصل تغییر باورها و  مورد بررسی قرار دهیم و نشان دهیم که این دگرگونی

براي .هاي زبانی قابل ردیابی هستند هاي زنان نسبت به مفهوم فرزند است، که در استعاره نگرش

 با.نگاري استفاده شده است قوم شناسی کیفی و راهبرد از روش ،رسیدن به این هدف

اراي ساله که د70تا  50و نیز ساله40تا  25سنیِزن در دو گروههدفمند از بیست گیريِ نمونه

نگرش آنها نسبت به فرزند  ةدربارهایی  یافته، داده ساخت نیمه ۀفرزند هستند، با کمک مصاحب

شناسی شناختی  در زبان استعارة مفهومیۀها با توجه به نظری داده ،در ادامه.آوري شد جمع

هاي  دهند که استعاره آمده نشان میدستبه نتایجِ.مورد تحلیل محتواي کیفی قرار گرفتند

.ملی هستندأهاي قابل ت دو گروه داراي تفاوت فرزند توسط این ةرفته دربارکار به

.فرزندآورياخت فرهنگی،شنشناسی شناختی،  شناسی زبان ، انساناستعارة مفهومی:ها کلیدواژه

1. e_ezati@pnu.ac.ir
2. leila.ardebili@ut.ac.ir
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مقدمه-1

فرهنگی است که سنگ بناي جامعه و نظام -خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی

هرگونه تغییر در آن، تغییراتی در سایر نهادها و  وشود  اجتماعی محسوب می-فرهنگی

ایم  هاي اخیر شاهد آن بوده ست که در دهها این درحالی.ساختارهاي اجتماعی ایجاد خواهد کرد

تغییرات پرشتابی به خود دیده است، در ایران اجتماعی نهاد خانواده -که ساختارهاي فرهنگی

ودلمشغولی چیزي که،لگوهاي فرزندآوري اشاره کردتوان به تغییر در ا که ازجمله آن می

پور فرد و بانکی(خانواده ایجاد کرده است اندرکاران امر گذاران و دست هایی براي سیاست نگرانی

اند که روند فرزندآوري در کل کشور  مطالعات در این زمینه نشان داده).1390:27دیگران، 

-هاي بهداشتی و براساس بررسی ویژگی)1381؛ 1379عباسی شوازي، (کاهش یافته است

کاهش یافته و در بسیاري  فرزند1/2به حدود  1379جمعیتی ایران، میزان باروري کل در سال 

تر از حد جانشینی بوده است، که این روند همچنان ادامه دارد از نقاط شهري نیز باروري پایین

سن ازدواج، ناپایداري  به این ترتیب، باالرفتنِ).1391مرکز آمار ایران، ؛ 1381عباسی شوازي، (

 اًیک و نهایت(فرزندي ن افراد به کمآورد، تغییر الگوي فرزندآوري و روي ها، طالق نسبی خانواده

شناسی و  هاي مختلف علمی مانند روان باعث شده است که اندیشمندان حوزه)دو فرزند

.ها بپردازند  شناسی این پدیده اجتماعی به بررسی و آسیب علوم

شناسی و   شناسی، زبان علومی مانند روان ةازسوي دیگر، مطالعات جدید در حوز

هاي فرهنگی و اجتماعی که با  اند، که هرگونه تغییر در پدیده اختی نشان دادهشن شناسیِ انسان

ها،  سازي مفهومةهاي عمیقی در نحو گیرند، ریشه میدخالت مستقیم عاملیت انسانی صورت 

آگاهانه  هاي ناخودآگاهانه یا نیمه گیري تفکر، انگیزه و تصمیمهاي فرهنگی،  وارهبندي، طرح مقوله

همچنین این مطالعات ).3،2006گرینو  2ایوانز؛ 1996، 1991، 1کویینبراي نمونه، (دارد

زبانی -هاي ذهنی سازي شناختی و اموري چون مفهوم-تغییر الگوهاي فرهنگیاند که  داده نشان

تغییر  براي فهم چراییِ ؛ها و انگیزهاي فردي دارد گیري ثیر عمیقی بر تصمیمأو فرهنگی ت

هاي  سازي مفهوم دنبال فرهنگی، مانند فرزندآوري، در یک جامعه، باید به-یهاي اجتماع کنش

هاي  دهند، آنچه در ساحت هایی سوق می انجام چنین کنش بود که افراد را به  شناختی-فرهنگی

1. N. Quinn
2. V. Evans
3. M. Green
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توان به شناخت  طریق آن میکند و از راي تفکر، نمود پیدا میعنوان ابزاري ب مختلف زبان، به

.مورد نظر دست یافت دیدهوط به پمرب 1فرهنگی

اخیر، توجه بسیاري از اندیشمندان در علوم  ۀزبانی که در چند ده هاي  ین ساحتیکی از ا

خود جلب کرده است،  شناسی را به شناسی و انسان شناسی، زبان مختلف مانند فلسفه، روان

درك، هایی معنابخش هستند که در شناخت،  ها پدیده استعاره.است 2استعارة مفهومی

همچنین مطالعات نشان .کنند و تفسیر واقعیت نقش مهمی را ایفا می 4، بازنمایی3بندي مقوله

که )1996، کویین؛ 7،1980جانسونو  6لیکاف؛ 2006، 5کووچشبراي نمونه،(اند داده

دهند تا به جهان اطراف خود  اي معنایی و شناختی به ما امکان میهعنوان پدیده ها به استعاره

.ساختار ببخشیم

اند  شناسی و فلسفه به ما این آگاهی را داده ازسوي دیگر، دستاوردهاي علومی چون جامعه

نیست که داراي مفاهیمی ثابت باشد، بلکه حتی در یک  8شده که جهان اطراف ما جهانی داده

یق طرفرهنگی عصر خود، از-اقتصادي-ماعیقوم یا ملت، افراد هر نسل، با توجه به شرایط اجت

زنند، و  هاي پیشین دست به برساخت مفاهیم جهان اطراف خود می بازنگري در مفاهیم نسل

در  متفاوت و گاه متباینی از جهان اطراف خود هستند؛ آنچه شناختیِ-هاي زبانی داراي بازنمایی

وهاي زبانی داده ۀواسطهتواند ب یابد و محقق می صراحت بازتاب میزبانی آنها به-مخزن مفهومی

جدید و  هاي مفهومیِ در آن، به این برساخت شدهمنعکس معرفتیِ-هاي شناختی بررسی جنبه

.هاي آن با نسل گذشته دست یابد تتفاو

خود شاهد آنیم، تغییر مفهوم فرزند در دیدگاه زنان  ۀی از تغییراتی که امروزه در جامعیک

دانست و آن را از ملزومات  ه میگذشته داشتن فرزند را رکن خانواد ۀزنی که تا چند ده.است

برخی  شمرد، و تمایل به داشتن فرزندان متعدد داشت، اکنون اساسی زندگی مشترك خود برمی

1. cultural cognition
2. conceptual metaphor
3. categorization
4. representation
5. Z. Kövecses
6. G. Lakoff
7. M. Johnson
8. given
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براي (و به آن بدبین است داند می»اعتبار اجتماعی پایین«داشتن فرزند زیاد را نوعی  از آنها

هاي  توان یافت که دیدگاه را می ، و امروزه دیگر کمتر زنی)1393اسحاقی و همکاران،نمونه، 

تا جایی که به گواه آمار و )همان(مادر خود را نسبت به فرزند و تعداد آنها قبول داشته باشد

؛ حسینی و 1393اسحاقی و همکاران، (و تحقیقات مختلف)1381عباسی شوازي، (ارقام

حد تر از  ه نرخی پایینشاهد آنیم که باروري ب)1393؛ جهانگیري و همکاران، 1393، همکاران

.جانشینی رسیده است

، نشان دهیم که این استعارة مفهومیۀپژوهش برآنیم تا با تکیه بر نظریرو، در این  از این

تحصیالت، که داراي ، ساکن تهرانزنان هاي مختلف در بین نسلدر مورد فرزند تفاوت کنشی 

متفاوتی است که آنها نسبت به مفهوم  سازيِ مفهوم ةید، زاینددرآمد مستقل از همسر شغل و

این دو نسل نسبت به  هاي کالمیِ ها را در استعاره دارند، و براین باوریم که این تفاوت فرزند

 ۀزمینشده درانجام تحقیقات ۀپس از بررسی پیشین ،در ادامه.نشان دهیم فرزندمفهوم 

ده در این مقاله، سعی خواهیم کرد که در شکارگرفته به شناسیِ فرزندآوري و معرفی روش

دهیم و درنهایت  هاي پژوهش را مورد بررسی و تحلیل قرار  حاضر داده پژوهشِ چارچوب نظريِ

متمایز میان دو نسل فرهنگیِ و شناخت سازي تواند مفهوم دهیم که چگونه استعاره می نشان می

.دکنآشکار  فرزنداز زنان را نسبت به مفهوم 

هاي  و بازنمایی استعارة مفهومیربط  ۀزمینالعات خارجی، تحقیقات متعددي دردر مط

جمله خصوص ازدواج، انجام شده است که از خانواده، به ۀمفاهیم مختلف در حیط ةجمعی دربار

هاي  وي در بررسی خود بر روي مدل.اشاره کرد)1985(کویینۀتوان به مطالع آنها می

ازدواج پرداخته  ةرفته دربارکار هاي به استعاره ۀها به مطالع ازدواج در میان آمریکایی فرهنگیِ

، توانست 1یافته ساختهاي نیمه گارانه و با روش مصاحبهن کویین با رویکردي قوم.است

بندي  ها را به هشت طبقه دسته مصاحبه ةشدسازي هاي ازدواج موجود در متن پیاده استعاره

و خطر  اري، تالش، موفقیتبخشی، سازگاري، دشو دوجانبه، رضایت شتراك، نفع تداوم ا:کند

هاي  وارهها و طرح استعاره ۀتوان با مطالع ن داد که چگونه میوي در این تحقیق نشا.شکست

2دان دیکلهمچنین .ازدواج دست یافت ةگی به مدل فرهنگی آمریکایی دربارفرهن-زبانی

1. semi-structured interview
2. C. Dickel Dunn
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، توانست با بررسی 1»هاي ازدواج هاي فرهنگی و استعاره مدل«اي تحت عنوان  در مقاله)2004(

هاي متداولی که گویشوران این زبان  ها، استعاره داده در مراسم عروسی ژاپنی گفتگوهاي رخ

ه وي در این بررسی به وجود س.مورد تحلیل قرار دهد برند را کار میهسازي ازدواج ب براي مفهوم

دت جسمی است، ازدواج ازدواج آفرینشی مشترك است، ازدواج وح:ها پی برد دسته از استعاره

روند که شامل این  کار می ها براي بیان مضامینی به دان، این استعاره نظر دیکلاز.سفر است

طور مفاهیم هستند، ازدواج شروع جدید است، که نیازمند تالش مشترك و همکاري است، و به

ۀ، در مقال2همچنین، سو.ل وحدتی با دوام است که شامل عشق، و وحدت عاطفی استآ ایده

ازدواج و  هاي مفهومیِ با بررسی استعاره3»گویند فرهنگ چه چیزي به ما می ةها دربار استعاره«

ها، این موضوع را بررسی کرده است که چگونه  در میان چینی مثابه غذاتفکر بهةاستعار

این تحقیقات،  ۀدر هم.کنندازدواج و غذا را منعکس می ةاطالعات فرهنگی دربارها  استعاره

 توان به طرز تلقی فرهنگیِ هاي مفهومی می استعاره ۀی نشان داده شده است که با مطالعخوب به

.طور عام دست یافتطور خاص، و خانواده بههایی مانند ازدواج به پدیده ةافراد دربار

اجتماعی، تحقیقات زیادي  علوم ةفرزندآوري، در حوز ۀاخلی، درزمیندر مورد تحقیقات د

انجام شده است، که در بسیاري از آنها سعی شده است تا دالیل کاهش فرزندآوري مورد بررسی 

توان به دو دسته  کاررفته در تحقیقات، این تحقیقات را می به شناسیِ با توجه به روش.قرار گیرد

اند، و گروهی دیگر این  ررسی کاهش فرزندآوري با روش کمی پرداختهتقسیم کرد؛ گروهی به ب

این تحقیق کیفی است، در این  شناسیِ از آنجا که روش.اند پدیده را با روش کیفی بررسی کرده

براي .پژوهش ما همخوانی دارند شناسیِپردازیم که با روش بخش تنها به بررسی مواردي می

هاي  با انجام تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه)1393(حسینی و همکاراننمونه، 

هاي  زوج کنش فرزندآوريِ تحلیل کیفیِ«یافته و تحلیل محتوا، در پژوهشی با عنوان  ساختنیمه

طور معمول، به داشتن تعداد  به این مهم دست یافتند که اگرچه اعراب به »عرب شهر اهواز

.ط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مانعی بر سر این راه استدارند، اما شرای تمایلفرزندان زیادي

برساخت فهم زنان «در پژوهش خود با عنوان )1393(همچنین جهانگیري و همکاران

1. “Cultural Models and Metaphors for Marriage”
2. L. Su
3. “What Can Metaphors Tell Us About Culture”
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، و کدگذاري بنیاد داده روش کیفیِاز با استفاده  »هاي فرزندآوري در اهواز از چالش فرزندتک

 ۀو نیز مشکالت مالی و مسکن و تجربیل دریافتند که اشتغال و تحص باز، محوري و گزینشی

فرزندي استفاده  اعضاي خانواده باعث شده است که افراد از راهبرد تک ناخوشایند از تعداد زیاد

هاي  چالش«خصوص در)1393(خود، اسحاقی و همکاران ۀسوي دیگر، در مطالعاز.کنند

یافته و عمیق، به این  ساخت نیمه ۀبا استفاده از روش کیفی و مصاحب »فرزندآوري زنان شاغل

ترادف سرپرستی و نگهداري از فرزندان با صرف  دلیلِاند که زنان شاغل به نتیجه دست یافته

طور که در مطالعات  همان.هاي اقتصادي تمایل چندانی به فرزندآوري ندارند زمان و هزینه

ل به فرزندآوري کاهش تمای دالیلِ داخلی شاهد آنیم، اگرچه از روش کیفی براي بررسیِ

در بین  فرزنددلیل این کاهش در تغییر مفهوم  دنبالِیک از آنها به استفاده شده است، اما هیچ

هاي رویکرد  هاي مختلف نبوده است، آنچه که پژوهش حاضر، با استفاده از ظرفیت نسل

ه بر با تکیدر ادامه، .دنبال انجام آن استشناسی اجتماعی شناختی، در حد توان به زبان

چارچوب نظري دستاوردهاي تحقیقات داخلی و خارجی، که در باال به آنها اشاره شد، به بررسیِ

.آمده خواهیم پرداختدست هاي به داده کاررفته در این پژوهش و تحلیلِ به شناسیِ روشو 

چارچوب نظري-2

 ۀرسالان موجب شده است که از زمان همین ویژگی زب و زبان است ةشک، معنا عصار بی

هاي خود  تاکنون، اندیشمندان علوم انسانی نتوانند در بررسی).م.ق385(2افالطون 1کراتیلوس

شناسی،  هاي انقالب شناختی از روان پس از رسیدن دستاورد.زبان و معناي آن را نادیده بگیرند

سی بال برردنها، به شناسی، اندیشمندان این رشته شناسی و زبان به علومی همچون انسان

و این نظریه که توسط لیکاف .دست یافتند 3استعارة مفهومیۀمند معنا به نظری نظام

مطرح شده 4کنیم هایی که ما با آنها زندگی می استعارهعنوان  ی بادر کتاب)1980(جانسون

لیکاف و جانسون.کند که استعاره در زبان و تفکر نقشی محوري دارد است، ادعا می

ما نفوذ  ةاستعاره در زندگی روزمر[...]«اند که  در این کتاب اظهار داشته)3]:1980[2003(

1. Cratylus
2. Plato
3. conceptual metaphor
4. Metaphors We Live By
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اساس آن متداولی، که برنظام مفهومی «و»کرده است، نه فقط در زبان، بلکه در تفکر و کنش

همچنین آنها اظهار .»زنیم، دراساس خود نظامی استعاري است ما دست به عمل و تفکر می

–در ذهن و شناخت بشر  -تر اند که منبع تولید استعاره نه زبان، بلکه در سطحی بنیادي داشته

متداول  کارگیريِهاند که ب خوبی نشان داده این کتاب و آثار بعدي در این زمینه به.جاي دارد

در حد زیادي با استعاره آن است که ساختار ذهن بشر تا ةدهند ستعاره در زبان روزمره نشانا

).1،1998:3کتز(»ثیر متقابل و خالق زبان و تفکرأت«باط است و استعاره شاهدي است بر ارت

شود،  جربی محسوب میاي زبانی است، بلکه فرایندي مفهومی و ت تنها پدیدهبنابراین، استعاره نه

اندیشیدن، استدالل و ساختاري است که ازطریق آن جهان اطراف را  ةشیو ةکنند و منعکس

.کنیم ك میدر

فرهنگی در این -در درك بهتر فرهنگ و محیط اجتماعی استعارة مفهومیۀاما نقش نظری

واقعیت  ۀتجرب ةتجربی هستند، یعنی، آنها با نحو اي ها داراي پایه استعاره«نکته نهفته است که 

علوم  شناسیِ که در اصطالح ؛ ویژگی)2،2006:27گیرارتز(»ها ارتباط دارند توسط انسان

شناسی شناختی بر نقش  در پارادایم زبانمندي  بدنمفهوم .اند نامیده 3مندي بدنشناختی آن را 

مقابل، با توجه در.کید داردأبندي شناخت موجود در بافت فرهنگی ت بدن در ایجاد و چارچوب

 واقعبر این مدعاست که بدن در مندي بدنفرضِ دکارتی، پیش ۀبدن در فلسف-ذهن ۀبه دوگان

 بدنِ رو، ذهن اساساً با توجه به ماهیت خاصِ از این).4،2005گاالگر(دهد ذهن را شکل می

بدن ما و نیز  دریافتی و حرکتیِ-هاي حسی این ترتیب نظام یابد، و به می انسان جسمیت

به ).5،2009:14یو(دهند تعامالتی که با جهان فیزیکی و فرهنگی داریم ذهن ما را شکل می

زبانی، مانند استعاره، که نقش -هاي شناختی سازي توان ادعا کرد که مفهوم ترتیب، میاین 

است، آنچه  مندي بدنثر از ویژگی أهان اطراف دارند، تا حد زیادي متج مهمی در معنادارکردنِ

.فرهنگی ما ریشه دارد-محیط زیستیکه خود در 

1. A. N. Katz
2. D. Geeraerts
3. embodiment
4. S. Gallagher
5. N. Yu
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اي از افراد  که مجموعهبدانیم کی مشتر 1هاي وارهدانش و طرح«اگر فرهنگ را  ،ازسوي دیگر

فرهنگی آنها را خلق -هاي اجتماعی براي درك، تفسیر، بیان و واکنش نسبت به واقعیت

توان با  هاي مشترك را می واره، باید گفت که این دانش و طرح)2،1995:9لدراخ(»کنند می

از آنجا .توضیح داد، دهستن 3هاي جمعی هاي مشترکی که حاصل بازنمایی سازي توجه به مفهوم

توان آنها  اعضاي یک گروه اجتماعی مشترك هستند، می ۀهاي جمعی میان هم زيسا که مفهوم

 منظور از شناخت فرهنگی، همان دانش فرهنگیِ.درنظر گرفت 4شناخت فرهنگیرا معادل 

تعامل با یکدیگر، آن را  ۀواسط روه فرهنگی در طول زمان، بهیک گ اي است که افراد یافته تکوین

 ۀمخزن حافظ«ۀمثابکید کرد که زبان در شناخت فرهنگی بهأد تهمچنین بای.کنند کسب می

 ةروزمر توان ردپاي این شناخت را در کاربردهاي زبانیِ کند تا جایی که می عمل می5»جمعی

ستعاره یکی از این مقاله به آن اشاره شد، ا ۀطور که در مقدم همان.مشاهده کردگویشوران 

تواند  زبانی و تفکر دارد، می-ارتباطی که با فرایندهاي شناختی ۀواسطهزبانی است که ب هايابزار

.اي بررسی این شناخت فرهنگی باشدسرنخ مفیدي بر

هایی از  جنبه 6حاصل نگاشت استعارة مفهومیمعتقد است که )2006:190(لیکاف 

، قلمرویی مفهومی است که مبدأقلمروي  ،واقعدر.است 8بر قلمروي مقصد 7مبدأقلمروي 

آید، و قلمروي مقصد قلمرویی مفهومی است که استعاره بر آن اعمال  دست میاستعاره از آن به

یک  دهد تا واقعیت سازي استعاري، به ذهن انسان امکان می به این ترتیب، مفهوم.شود می

:ها توجه کنید این مثالبه .قلمروي معین را با کمک قلمروهاي دیگر درك کند

زندگی در جریان است)الف

ها باال رفته است قیمت)ب

قیمتقلمروي )ب(ۀ و در جملحرکت با توجه به قلمروي  زندگیقلمروي )الف(ۀ در جمل

مندي  بدناساس شباهت و این تداعی بر.سازي شده است فهومم جهتبا توجه به قلمروي 

1. schema
2. J. P. Lederach
3. collective representation
4. cultural cognition
5 .collective memory bank
6. mapping
7. source domain
8. target domain
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د، این شباهت وجود ندار حرکتوزندگیفیزیکی بین هیچ شباهت واقعی و .شود ایجاد می

وزندگیها هستارهاي انتزاعی مانند  دهد چگونه انسان می است که نشان  سازي محصول مفهوم

.شود فهم می آبدیگر، مفهوم زندگی براساس مفهوم حرکت  عبارتبه.کنند را درك می قیمت

دهد و این  توان نتیجه گرفت که فرایند استعاري در سطح مفهومی رخ می رو، می از این

اساساً از مفهوم .ارائه داد »استعارة مفهومی«أتوان از منش ترین تبیینی است که می خالصه

در این نگاشت مفهومی، مفهوم .شود می ایجادنگاشتی مفهومی  زندگیمفهوم  بر حرکت آب

این نگاشت مفهومی که در .قلمروي مقصد است زندگیو مفهوم  مبدأقلمروي کت آب حر

استوار  مندي بدنۀپایظاهراً بر ،وجود دارد)ب(و)الف(ۀکاررفته در جمل هاي به اي استعارهزیربن

ثیر تجربیات معینی که ما از محیط اطرافمان کسب أها تحت ت بیان دیگر، استعارهاست؛ به

.گیرند ل میکنیم، شک می

 وجود یک فرایند شناختیِ ۀهاي مفهومی نشان گفت که استعاره توان می ،به این ترتیب

 منديِ بدنۀپایو خود بر کنند انسان در درك واقعیت کمک میبنیادین هستند که به ذهن 

 هاي فرهنگیِ مختلف در یک فرهنگ، که بین گروه هاي مفهومیِ استعاره.ها استوارند تجربه

هاي مشترك در بین  متفاوتی از واقعیت فرهنگیِ شناخت وجود ةدهند مختلفی رواج دارد، نشان

فرهنگیِ  اجتماعی، قومی و خرده توان ابعاد مختلف آنها می ۀبنابراین، با مطالع.هاست وهگر

زبانی در مورد یک پدیده را -هاي شناختی سازي موجود در مفهوم و فرديِ 2، رشدي1درزمانی

).2006کووچش،(خراج کرداست

استعاره که  شناسان شناختی نسبت به به این ترتیب، در این پژوهش، با اخذ دیدگاه زبان

و مقصد است، برآنیم تا تنوع میان  مبدأيتعاره حاصل نگاشت میان قلمرواساس آن اسبر

میان دو نسل از زنان را بررسی کنیم و نشان دهیم که چگونه این  فرزندهاي مفهومی  استعاره

 ةمیان این دو نسل را نسبت به پدیدمتفاوت  سازي و شناخت فرهنگیِ ها، مفهوم استعاره

.کنند دآوري منعکس میفرزن

1. diachronic
2. developmental
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پژوهش روش-3

که  3نگاري ، و راهبرد قوم2و رویکرد امیک 1کیفی گیري از روش با بهره ،در پژوهش حاضر

ذهنی و زبانی است و همچنین با استفاده از  ةکارآمد براي فهم جزئیات پیچید اي شیوه

 ۀهاي پژوهش از جامع آوري داده جمعیافته،  ساخت هاي نیمه گیري هدفمند و مصاحبه نمونه

ساله، گروه40تا  25و )الف(ساله، گروه70تا  50بین سنین ساکن تهران متأهلزنان  آماريِ

شده، دریافتیم که انجام با توجه به تحقیقات داخلیِ.که داراي فرزند هستند، انجام گرفت )ب(

از.ندمیزان و نگرش فرزندآوري موثر تحصیالت، شغل و درآمد بر فرزندآوري، سه عاملِ ۀزمیندر

در مورد این چهار عامل، )ب(و)الف(گروه  دو رو، در این پژوهش تالش شده است تا زنان این

، ساکن تهران ان زنانها در هر دو گروه، از می رسان مگون باشند، یعنی انتخاب هدفمند اطالعه

همچنین در .داراي درآمد مستقل از همسر انجام گرفته است و با تحصیالت عالیه، شاغل

االت ؤیافته استفاده شده است که س ساختهاي نیمه هاي پژوهش از مصاحبه آوري داده جمع

فرزند ةچرخد که این زنان دربار دهایی میور دالیل، انتظارت، آرزوها و امیمصاحبه حول مح

 ۀوده است که این زنان را در منظومها آن ب درواقع هدف از طرح این پرسش.شمرند برمی

هاي  فرزند قرار دهیم تا از این طریق، تا حد امکان در محیطی طبیعی استعاره ةگفتمانی دربار

در انتها، پس از .هاي این دو گروه استخراج کنیم زند را از میان صحبتفر ةرفته دربارکار به

شده با استخراج هاي تحلیل محتواي کیفی، استعاره ها، با استفاده از روش سازي مصاحبه پیاده

.مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است استعارة مفهومیۀهاي مطرح در نظری لفهؤتوجه به م

این دو گروه  هایی که زنانِ استعاره آوريِ پژوهش سعی داریم با جمعبه این ترتیب، در این 

درفرزندخود از  سازيِ چگونه افراد مفهومگیرند، نشان دهیم که  کار میهب فرزندمفهومِ ةدربار را

 تواند ما را به درك کنند، و چگونه بررسی استعاره می هاي مفهومی بیان می قالب استعاره

د تا به درك بهتري از کنو به ما کمک  نمایییک نسل در مورد فرزند راه ها و باورهاي نگرش

شک  دست یابیم، آنچه که بی فرزندةاین زنان دربار جمعیِ سازيِ شناخت فرهنگی و مفهوم

.زند آنها را رقم می فرزندآوريِ کنشِ

1. qualitative Research
2. emic
3. ethnography
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بحث و تحلیل-4

سال که آنها را 70تا  50بین  زنانِشده از آوري هاي جمع دست آمده از مصاحبههاي به در داده

هاي زیر  استعاره ،نامیم می)ب(را گروه آنانکه ساله 40تا  25خوانیم، و زنان  می)الف(گروه

.بندي آنها را توضیح خواهیم داد این گروه دست آمد که در ادامه به تفکیک به

)الف(ي مفهومی در میان زنان گروهها استعاره-4-1

 70تا  50بین سنین در دست آمد، این زنان که  ، ده مصاحبه به)الف(با زنان گروه مصاحبهاز 

هاي  زوج ةاکثر این زنان، دربار.نددارشش فرزند  تاچهار  طور متوسط ی هستند، همگی بهسالگ

کردند، و اکثر آنها  فرزند هستند، ابزار تعجب میامروزي که تمایلی به فرزندآوري ندارند یا تک

.معناست بیباورند که فرزند یکی از ملزومات زندگی مشترك است که زندگی بدون آن بر این 

 استعارة مفهومیآمده از مصاحبه با این زنان عمدتاً با سه دسته دست هاي به در تحلیل استعاره

ثمر /فرزند میوه«)3؛»فرزند درخت است«)2؛»ستا فرزند عصا«)1:یم، که عبارتند ازا مواجه

.»است

و خلق استعاره به بررسی  استعارة مفهومیۀهاي مطرح در نظری لفهؤدر ادامه با توجه به م

.پردازیم ها می این استعاره

فرزند عصا است)1

هاي مصاحبه مبنی بر دالیل، انتظارات و  در توضیح به پرسش)الف(برخی از زنان گروه 

پدر و مادر در روزگاري  »حال کمک«دادند که فرزند  امیدهاي آنها از فرزندآوري، توضیح می

هاي  با تحلیل مصاحبه.است »شان دست عصاي«و  آنها »گاه تکیه«پیري و درماندگی است، 

با .رسیدیم »فرزند عصا است«ةبه استعار استعارة مفهومیۀآمده و با توجه به نظریدست به

ه به قلمرویی ملموس که در آن یک قلمروي انتزاعی با توج استعارة مفهومیۀتوجه به نظری

 ،طور که در زمان پیري همان:گونه تحلیل کردتوان این استعاره را این می ،شود درك و بیان می

نیازمندند، فرزندي هم که  »عصا«رفتن به ابزاري کمکی مانند افراد براي تسهیل حرکت و راه

حکم آن را دارد  »شوند میزحمات زیادي را متحمل «و براي او  »آورند به دنیا می«پدر و مادر 



شناسیزبان و زبان مجله |62

اعتبار این تحلیل،  براي افزایشِ.آنها باشد و به آنها یاري رساند »حال کمک«که در ایام پیري 

ایم، توجه  را آورده)الف(هاي زنان گروه  این استعاره در صحبت کارگیريِهاي از ب در ادامه، نمونه

.اند شده ایرانیکدر این جمالت  »فرزند عصا است«ره هاي مرتبط با استعا شود که استعاره

هام خیلی زحمت کشیدم، و همیشه امیدوارم بودم که  من براي بچه«):ساله 61(ماهتاب

هام  کنم و خیالم راحت باشد که بچه تکیهآنها  فرزندان صالحی باشند تا در پیري بتونم به 

».هستند حالم کمک

ه االنم همینطوره، منظورم اینه که تو ، کعصاي دستم باشهگم  اینکه می«):ساله 69(زینب

باید کسی باشه که بشه رو ...میري هستوباشن؛ باالخره مریضی و مرگ کمکمها  سختی

»....خوارم باشه  چه آوردم که غمکمکش حساب کنم؛ ب

اي مادران بر ةشود که انگیز بط دیگر، مشاهده میهاي مرت ها، و مثال در هر دوي این مثال

خود داشته  ةبراي آیند »حالی کمک«و»گاه تکیه«زیادي این بوده است که  حدفرزندآوري تا

.کمک کند »مسیر پیري«به آنها در  »عصاي دوران پیري«باشند که مانند 

نگاشت پیدا  »فرزند«است که بر قلمروي مقصد یعنی »عصا«مبدأ در این استعاره، قلمروي 

.یابد معنا می »عصا«ش او، با توجه به ویژگی کارکردي به این ترتیب، فرزند و نق.کرده است

.همراه است، دوران پیري، یا ازکارافتادگی و ناتوانی است عصاهایی که با مفهوم  یکی از تداعی

در زندگی واقعی، افراد هنگام مواجهه با مشکل حرکتی یا ضعف و ناتوانی از عصا استفاده 

ها با  همین تداعی »فرزند«بر قلمروي  »عصا«ا نگاشت ن گفت که بتوا رو، می از این.کنند می

در آن فرزند براي دوران ضعف و ازکارافتادگی شود، که  همراه می »مثابه عصا فرزند به«ةاستعار

:توجه کنید)1(درك بهتر موضوع به جدول براي.کند گاهی عمل می عنوان تکیه به

»مثابه عصافرزند به«استعارة مفهومیِ تحلیل نگاشتیِ -1دولج

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتعصا:مبدأقلمروي 

حال بودنکمکرفتنبه راهکمک

کمک به طی راه 

دشوار

آمدن بر دشواري دوران سختی و کمک به فایق

ازکارافتادگی

هاي مادي و معنوي فرزندکمکگاهتکیه
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فرزند درخت است )2

)الف(از زنان گروه آمده دستهاي به هایی که بسامد باالیی در داده استعارهیکی دیگر از 

هاي مرتبط با این استعاره، شاهد آن  در نمونه.بوده است»فرزند درخت است«ةداشت، استعار

گیرند که با صرف وقت  نظر میدر درختییا  گیاهمثابه  که این مادران، فرزندان خود را بههستیم 

روزي هستند که از فواید آنها  شان، امیدوار رسیدنِرسیدگی به آنها و پرورش ش برايو تال

:اند استعاره آمدههایی از کاربرد این نمونه ،در ادامه.استفاده ببرند

کشی تا قد بکشه، قوي شه و  مونه؛ تو زحمتشو می می درختبچه مثل «):ساله55(مهناز

از بار و برش اش بشینی، ی راحت زیر سایهتون درست مثل یه باغبون؛ بعدش می.بده ثمر

»....استفاده کنی

دي، بهش  رو پرورش می گیاهانگار داري یه  ،کنی وقتی بچه بزرگ می«):ساله63(شهین

».اش لذت ببري و استفاده کنی سایهرسی به امید روزي که از  می

است که بر قلمروي مقصد یعنی »درخت«مبدأقلمروي ،مثابه درخت فرزند بهةدر استعار

به این ترتیب، فرزند و نقش او، با توجه به ویژگی کارکردي .نگاشت پیدا کرده است »فرزند«

همراه است، سایه، میوه و ثمري  درختهایی که با مفهوم  یکی از تداعی.یابد معنا می »درخت«

 سازوکارِ بهترِ براي درك.دشو شده، عاید باغبان میهاي صرف تالش در عوضِ ،است که درنهایت

.توجه کنید)2(این استعاره به جدول خلقِ

شکلی ناخودآگاه، زنان خود را  ها به در این استعاره ،بینیم می)2(طور که در جدول  همان

زیر «به امید روزي هستند که  »گیاه/درخت«گیرند که با پرورش  مانند باغبانانی درنظر می

.اش استفاده کنند یوهآن بنشینند و از م »سایه

»مثابه درختفرزند به«ةاستعار تحلیل نگاشتیِ -2جدول

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتدرخت:مبدأقلمروي 

نیدهاي مادي و معنوي فرزند به وال ککممیوه

هاي زندگی آسایی از سختی رفع خستگی و تنسایه

مأمنی براي رهایی از 

گرما

هاي دوران پیري  مادر در برابر سختیحمایت از پدر و 

و ازکارافتادگی
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ثمر است/فرزند میوه)3

گیرند، که شاید بتوان این  در نظر می میوهمثابه به، فرزند را )الف(برخی دیگر از زنان گروه 

در.درنظر گرفت درخت مثابه بهفرزند اي، بسط یا مشتقی از استعاره قبلی،   گونه استعاره را به

 یمهایی مفهومی هست ، شاهد استعارهاتفاق افتاده است هاي غنیاین استعاره که در آن نگاشت

:ها توجه کنید به این نمونه.رندشم برمی مشترك زندگیِ درخت ةمیوکه فرزند را 

اون درخته، اگه زن و  ةمیومونه، که بچه  زندگی مشترك مثل درخت می«):ساله65(زهرا

».نداره ثمريشون  ري بچه نداشته باشن، انگار زندگیشوه

ها آدم.مگه زندگی مشترك بدون بچه ممکنه.زندگی مشترکه ثمرهبچه «):ساله63(شهین

».عمره ةمیوچون بچه .کنند تا بچه بیارن، ازش مراقبت کنن اصالً ازدواج می

»مثابه میوه فرزند به«ةاستعار تحلیل نگاشتیِ -3جدول

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتمیوه:مبدأقلمروي 

زندگی مشترك ۀنتیجحاصل درخت

قابل مصرف براي رفع نیاز تشنگی یا 

گرسنگی

براي رفع نیازهاي مادي و معنوي

 داشتن بچه ،هدف از زندگی مشتركهدف از کاشت درخت بار آوردن است

است

اند، شناخت  دست آمده به)الف(از میان زنان گروه هاي زبانی، که  ، این استعارهیطور کل به

ها شاهد آن هستیم که  در این استعاره.کنند ترسیم می فرزندآنها را نسبت به مفهوم  فرهنگیِ

اي رایج میان گویشوران زبان  زندگی مشترك است، استعاره »میوه«و»درخت«عنوان  فرزند به

.شود وفور دیده میي معروف زبان فارسی بهها المثل فارسی، که در اشعار شاعران و ضرب

گاه و حامی  ، یا تکیهعصاعنوان  ها فرزند به سازي همچنین شاهد آن بودیم که در این مفهوم

صورت ضمنی، نوعی  ها، به این استعاره ۀدر هم.شود نظر گرفته میدوران کهنسالی در

ز همان ابتداي امر، منظور نظر گرایی وجود دارد، که گویا در پرورش و تربیت فرزند، ا نتیجه

خوبی مشهود است؛ به »عصا/مثابه میوه فرزند به«هایی مانند  مادران است؛ آنچه در استعاره

کردن فرزند، انتظار دارند آن است بزرگدنیاآوردن و به اي که این افراد از تحمل سختیِ نتیجه
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»گاهی عصا و تکیه«دوران کهولت آنها بنشینند و در  »پرثمر«درخت  »سایه«که در نهایت، زیر 

خود جالب توجه خوديهاي فرهنگی از فرزند، اگرچه به این بازنمایی.باشند براي خود داشته 

دهند،  فرزند نشان می این نسل از زنان را نسبت به مفهومِ مشترك هستند و شناخت فرهنگیِ

گیرد، از ارزش  د مقایسه قرار میدیگري از زنان مور نسلِ هاي مفهومیِ که با استعاره اما زمانی

.شود دوچندان برخوردار می تحلیلیِ

هاي مفهومی در میان زنان گروه ب استعاره -4-2

 40تا  25دست آمد، این زنان که بین سنین  ، نیز ده مصاحبه به)ب(از گفتگو با زنان گروه 

را  دارشدن فاقد فرزندند ولی قصد بچه هنوزو برخی فرزند دارند یک  سالگی هستند، برخی

کنند،  هاي قدیمی که فرزندان متعددي داشتند ابراز تعجب می زوج ةاکثر این زنان، دربار.دارند

هاي  مشترك نیست، و اگر طعنه زندگیِ و اکثر آنها بر این باورند که فرزند از ملزومات اساسیِ

هاي  داده در تحلیلِ.شترك را ادامه دادتوان بدون فرزند هم زندگی م اطرافیان نباشد، می

فرزند مانع «)1:ند ازا یم، که عبارتا آمده از این زنان عمدتاً با سه دسته استعاره مواجهدست به

هاي  لفهؤدر ادامه با توجه به م.»فرزند ریشه است«)3؛»زینتی است ءیفرزند ش«)2؛»است

.پردازیم ها می به بررسی این استعاره و خلق استعاره استعارة مفهومیۀمطرح در نظری

محدودیت است/فرزند مانع)1

، طی بیان نظرات خود در مورد فرزند )ب(آمده از زنان گروه دست هاي به در بسیاري از داده

 هایی را مشاهده کرد که در آنها فرزند عامل ایجاد محدودیت و مانع بر سر راه توان استعاره می

:ها توجه کنید این نمونهبه .استپیشرفت 

آره از  آدم وقتی بچه می.هراحتی و آسایشه و همون یکی هم زیاد مانعبچه «):ساله32(سارا

».مونه میکارهاي خودش 

اگه بخواي مدرن و امروزي باشی، باید کم بچه بیاري چون آدم رو از زمونه «):ساله26(بهار

».داره عقب نگه می
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همش باید نگران و مراقب بچه .محدودیتههمش .بارداري خیلی سخته«):ساله30(محدثه

».چه قبلش چه بعدش.باشی که چیزیش نشه

آوردن خیلی اوقات به این معناست که فرد از موقعیت شغلی و بچه«):ساله34(سحر

».دست بکشهاجتماعی خودش 

رسیدن به ارتقاء خود،  مانع، فرزند را )ب(ها، شاهد آنیم که زنان گروه  این داده ۀدر هم

،  در این استعاره.دانند می »آسایش«توجه به خویشتن، و او را را مانع  فرصت دادنِازدست

به این .نگاشت پیدا کرده است »فرزند«است که بر قلمروي مقصد یعنی »مانع«مبدأقلمروي 

هایی که با مفهوم  یکی از تداعی.یابد معنا می »مانع«ترتیب، فرزند و وجود او، با توجه به ویژگی 

 در زندگیِ.پاگیري، دردسرسازي و سدي در راه رسیدن به هدف استوهمراه است، دست مانع

کند  االمکان سعی می شود، سعی در رفع آن دارد یا حتی واقعی نیز وقتی فرد با مانعی مواجه می

ایضاح مطلب  براي.حداقل برساندود بر سر راه را بهیا موانع موج تا از مواجهه با آن مانع بپرهیزد

:توجه کنید)4(به جدول

»مثابه مانع فرزند به«ةاستعار تحلیل نگاشتیِ -4جدول

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتمانع:مبدأقلمروي 

ایجاد مشکل در زندگیکردن مسیرایجاد مشکل در طی

برداشتن یا میانتالش براي از

رساندن موانعحداقلبه

عدم فرزندآوري یا داشتن فرزند 

کم

فرزندان تعداد رساندنِحداقلبهپرهیز از مانع

زینتی است یءفرزند ش)2

شد، آنها در پاسخ خود از  ال میؤفرزندآوري س دلیلِةدربار)ب(همچنین وقتی از زنان گروه

»زینتی شیءمثابه  فرزند به«ةذیل استعارتوان آنها را  د که میکردن هایی استفاده می استعاره

:ها توجه کنید به این نمونه.دادقرار 

طور که  اووممم، باید یه دونه بیاري که در دهن مردم بسته شه، همون...«):ساله35(شادي

گن ندارن، اگه بچه هم نداشته باشی  تو خونت نداشته باشی همه می مبلاگه االن تو این زمونه 

».مشکلی یا عیبی دارن ا بچه ندارن، حتماًمردم میگن چر
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خوام به آرزوهاي زندگی  می.اي به بچه نداشتم من از اولم هیچ عالقه«):ساله30(سمیرا

اگه هم یه روزي بچه بیارم فقط براي اینه که جلوي حرف مردم و بگیرم که نگن .خودم برسم

شته دا طالونه، درست مثل اینکه باید ت آرم که نگن نمی یه بچه می.دار نمی شه عیب داره و بچه

».باشی تا مردم بهت نگن نداره

»فرزند«است که بر قلمروي مقصد یعنی »زینتی شیء«مبدأدر اینجا استعاره، قلمروي 

»زینتی شیء«به این ترتیب، فرزند و نقش او، با ویژگی کارکرديِ.نگاشت پیدا کرده است

افراد در دنیاي واقعی، از اشیاء زینتی براي خودنمایی استفاده .شود سنگ درنظر گرفته می هم

آنکه این اشیاء کارکرد ضروري داشته  مالی برخوردارند، بی تمکنکنند، اینکه نشان دهند از  می

.تحلیل این استعاره آمده است)5(ةول شماردر جد.باشند

»مثابه شیء زینتی فرزند به«ةراستعا تحلیل نگاشتیِ -)5(جدول

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتزینتیشیء:مبدأقلمروي 

دار  مادي و زیستی، بچه ،توانایی دادنِبراي نشانحفظ ظاهرمنظور به

شدن

فرزند ریشه است)3

.جالب توجه است)الف(درخت و میوه در میان زنان گروه ةه استعاراین استعاره با توجه ب

 ۀتفاده شده است، ولی در اینجا ریشاز اجزاء گیاهان اس فرزندسازيِ این گروه نیز در مفهومدر 

:هاي زیر توجه کنید به نمونه.گیاه در مرکز توجه قرار دارد/درخت

انگار .پیش شوهرت و خانوادش سسته پایگاهت،بچه که نداشته باشی«):ساله27(نازنین

انگار .خاطر بچه هم شده بهت توجه داشته باشنبه بچه که بیاري مجبورن.نداري ریشه

که یه بچه داشته ه مهم این.چندتاش مهم نیستو تا حاال یکی و دو.شه تر می یت محکمزندگ

».تو بگیره ی که وقتی نیستی بهونهباش

بیشتر .دیگه شوهرم زیاد بهم توجهی نداشت.دار شدم من یه کم دیر بچه«):ساله32(مریم

بیشتر بهم اهمیت .کنم شوهرم بیشتر به فکره حس می ،االن که بچه آوردم.بودفکر خودش 

».اوردن تو زندگیش ریشه کرده باشمانگار با بچه .ده می
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کنند، انگار  شوهر، بیشتر به رسمیت قبولت می ةآري، خانواد بچه که می«):ساله38(ساناز

شه زن و شوهر باهم به دنبال  باعث میشترك که یه عالقه م.ات شه پایه و اساس زندگی بچه می

».مین آرامشش باشنأت

نگاشت پیدا کرده  »فرزند«است که بر قلمروي مقصد یعنی »ریشه«مبدأدر اینجا قلمروي 

از.یابد معنا می »ریشه«به این ترتیب، فرزند و نقش او، با توجه به ویژگی کارکرديِ.است

و ضامن حیات  حکامعامل است:توان به این موارد اشاره کرد می ریشهبا مفهوم  متداعی مفاهیمِ

این  توان گفت که نگاشت می ،به این ترتیب.غذا و مواد الزم براي گیاه ةکنند مینأگیاه، و نیز ت

درخت در ساخت /گیاه ۀبرجست هایی بر تغییر موارد فرزند، داللت سازيِ دو قلمرو براي مفهوم

، این میوه و سایه و کلیت یک )الف(گروه در میان زنانِ.و نسل دارداستعاره در میان این د

شود ولی در میان زنان  می 1براي فرزند، برجسته استعارة مفهومیدرخت است که در ساخت 

:نگاه کنید)6(به جدول.گیرد گیاه صورت می ۀسازي در مورد ریش این برجسته)ب(گروه

»مثابه ریشه فرزند به«ةاستعار تحلیل نگاشتیِ -)6(جدول

فرزند:قلمروي مقصدنگاشتریشه:مبدأقلمروي 

استحکام زندگی مشتركکردن درخت به زمینمحکم

تامین آب و مواد کانی براي 

درخت

شوهر ةجلب توجه شوهر و خانواد

روابط داشتنِزنده نگهدرخت داشتنِزنده نگه

 ، درواقع شناخت فرهنگی و بازنماییِ)ب(زنان گروه آمده از دست به هاي زبانیِ استعاره

ها شاهد آن هستیم که  در این استعاره.کنند را تصویر می »فرزند«آنها نسبت به مفهوم  جمعیِ

هاي  برخالف استعاره.اند سازي شده مفهوم »ریشه«و»زینتی شیء«و»مانع«عنوان  فرزند به

، به هم مربوط مبدأهاي موجود در قلمروي  کم در کارکرد که، دست)الف(آمده از گروهدست به

طور که از  همان.در ظاهر، هیج ارتباطی با هم ندارند)ب(هاي گروه شدند، استعاره می

سازي شده  مفهوم »مانعی«صورتاول، فرزند به ةآید، در استعار ها برمی رسان العتوضیحات اط

1. Highlight
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دارد، و براي رسیدن به آنها، مانند  یش بازمی»ها آرزوها و خواسته«است که زن را از رسیدن به 

آنکه «، یا »پرهیز کنند«از آن  یطور کل واقع، یا باید به برخورد با هر مانع دیگري در جهانِ

هاي این  در کنشسازي را ترتیب، تظاهر این مفهوم، که به»مواجهه با آن را به حداقل برسانند

 برخالف.توان مشاهد کرد می »فرزندآوري -کم«یا  »زندآوريفر -تعویق«افراد در 

آید  هاي آنها برمی ، که از داللت)الف(هاي موجود در مورد فرزند در میان زنان گروه  سازي مفهوم

دوم  ةاست، در استعار)»درخت«،»میوه«،»عصا«(که گویا از همان ابتدا، فرزند داراي کارکرد

شود؛  سازي می مفهوم »زینتی شیء«مثابه بهنباشد،  »مانع«شاهد آنیم که فرزند اگر )ب(گروه 

را»خودنمایی«و»ینیئتز«ۀتوان براي آن تنها جنب دارد و میشیئی که ضرورت کارکردي ن

درفرزندمفهومِ سازي بر این موضوع داللت دارد که در شناخت فرهنگیِ این مفهوم.متصور شد

کننده ندارد، و شاید بتوان  لحاظ کارکردي، نقشی تعیین میان این زنان، بود یا نبود فرزند، به

این زنان؛ آنچه که فرزندآوري در میان  انداختنِتعویقسازي را دلیلی دانست بر به مفهومهمین 

، با توجه به است که در آنها »الف«هاي موجود در میان زنان گروه   استعاره مقابلِ ۀدقیقاً در نقط

.گر کارکردهاي مشخصی است د تداعیقلمروي مقصد، مفهوم فرزن

خوریم که تا حدودي شبیه به  برمی سازي ، به مفهوم)ب(گروه اما در استعاره سوم، زنانِ

، که در آن کارکرد »مثابه ریشه فرزند به«ةاست؛ یعنی استعار)الف(هاي زنان گروه استعاره

جا نیز، همچون اگرچه در این.سازي شده است بخش زندگی مشترك مفهوم قواممثابه  فرزند به

مواجه هستیم، اما آنچه در این  درختضمنی، با مفهوم  صورتبه »مثابه میوه فرزند به«ةاستعار

بودن درخت که گاه ، سایه و تکیه ، از میوه)ب(استعاره جالب توجه است، تغییر توجه زنان گروه

شاهد آنیم، معطوف به جزء نهانیِ)الف(هاي زنان گروه رند و در استعارهنمودي عینی دا

شود، اما وجود آن  این جزء اگرچه در جهان واقع، دیده نمی.هاي آن است ، یعنی ریشه»درخت«

سازي براي  که از این مفهوم)ب(آن دسته از زنان گروه.درخت الزم است داشتنِ نگاه براي زنده

و»همسر)خانواده(جلب توجه «به  دتوان کنند، بر این باورند که فرزند می می استفاده فرزند

اگرچه در اینجا نیز، مانند .کمک کند »روابط زن و شوهر کردنِمحکم«یکی از آنها  ۀگفتبه

شاهد نگاهی ابزاري به نقش فرزند هستیم، اما نگاه این دو گروه ،)الف(هاي گروه  سازي مفهوم

خود  ةداشتن فرزندي براي آیند دنبالِ ، زنان به)الف(ند؛ در گروه ا هم متفاوتازیطور کل به
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زناشویی  کودك براي حفظ زندگیِ ، بیشتر بر نقش ابزاريِ)ب(هستند، ولی در میان زنان گروه

در بخش بعد، به .شود؛ آنچه که ابزاري است براي جلب توجه همسر و حمایت او کید میأت

 ها در تبیینِ هایی که این نوع تحلیل ها و ظرفیت سازي این دست از مفهوم هاي کنشیِ داللت

.دهیم دهند بیشتر توضیح می ار میالگوهاي فرزندآوري در اختیار محقق قر تغییرِ

گیري نتیجه-5

این سازي است، و یکی از  مفهوم حاصل فرایندهايطور که گفته شد، ساخت معنا  همان

انی و غیرزبانی در بررسی معناي زب موضوعترین  استعاره غامض.است ومیاستعارة مفه، فرایندها

استوار است، از  هاي اطراف بشر از واقعیت ۀتجرب یِچگونگ ۀرود و تا حد زیادي برپای شمار می به

قابل  اجتماعیِ-هاي فرهنگی هاي مفهومی دانست که ویژگی ها را نمایه توان استعاره رو می این

ها و  استعاره ةزبانی دربار-درون بررسیبه این ترتیب، .توجهی به آنها ضمیمه شده است

ها و  اهتشبزمانی،  شکلی دربهد توان میمختلف، يها ویژه در میان نسل ، بههاي آن نگاشت

.فرهنگی را نشان دهد اي اجتماعیه پدیده ةتفکر و گفتگو دربار ةهاي موجود در شیو تفاوت

هاي رایج در  ن پژوهش که با همین هدف انجام شد، مشاهده کردیم که چگونه استعارهدر ای

شده  گیري چشم زند، در طول زمان دستخوش تغییراتمیان دو نسل مختلف از زنان در مورد فر

)الف(، در میان زنان گروه»درخت«و»میوه«،»عصا«عنوان  فرزند، به سازيِ مفهوم.است

فرزند و کارکرد آن  ةخاص دربار ةاین زنان، در یک دور شناخت فرهنگی و جمعیِ ةدهند نشان

این  هایی بر نقش مادري و زنانگیِ خود، داللت ۀنوباین زنان است، که به در زندگی مشترك

نسبتاً بیشتري دارند،  دقیقاً در میان آن دسته از زنان که تعداد فرزندانِ.دسته از زنان دارد

با نوعی دیدگاه کارکردگرایی ابزارگرایانه همراه است،  فرزندمفهومِ معی و فرهنگیِج بازنماییِ

د باشد و از آنها حمایت کند، دست والدین خو ي»عصا«در نهایت فرزند قرار است  که طبق آن،

.بهره گیرندزحمات خود  ةثمر از و دهندآن تکیه  »سایه«در  آنهاباشد که  »درختی ةمیو«یا 

، یاتفاق به شکلنه  ،، که با توجه به دستاوردهاي این پژوهش)ب(گروه ر میان زنان درمقابل، د

تغییرات  ةدهند که نشان تیمها و استعاراتی هس سازي داراي تنها یک فرزند هستند، شاهد مفهوم

سته از زنان که این د.، نسبت به نسل قبل هستندفرزنددرباره مفهوم  آنها عمیق در نگرش

تند اند، کسانی هس مورد بازبینی جدي قرار داده را خود ۀزمان، نقش مادرانه و زنان در طولگویا، 
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دانند، که وجود آنها ضرورت  می »شیئی زینتی«یا»مانع«خود، فرزند را  استعاريِ که در زبانِ

این دسته از زنان، برخالف گروه اول، که قرار است در آینده در زیر .چندانی هم ندارد کارکرديِ

جمعی خود  هايِ سازي آنها بهره گیرند، در دنیاي مفهوم »ةمیو«بنشینند و از  »درختان ۀایس«

.کنار فرزندان خود متصور نیستند اي در فرزند، آینده ةدربار

فرزند در  هاي استعاريِ سازي مفهوم ةاشت، ادعاهایی که در اینجا دربارالبته باید توجه د

 و ،استحاضر وهش ژپ هاي داده ةمحدود به گستر، است همیان این دو دسته از زنان مطرح شد

از.کرده استدر میان این دو گروه از زنان را ترسیم  فرزندسازي  از مفهوم يمحدود تنها تصویر

هاي  در گروه هایی که زنان،  استعاره ةکنیم که مطالعات بیشتر دربار می کیدأرو، در اینجا ت این

کار ههاي خود ب در صحبتفرزندبراي مفهومتلفمختحصیلی  و سنی، اجتماعی، شغلی

این پژوهش کمک شایانی کند تا درنهایت به مدلی از  و تصحیح تواند به تکمیل می ،گیرند می

هاي  کنش گرِ که تبیینمفهوم فرزند دست یابیم، مدلی  فرهنگی زنان از-هاي جمعی بازنمایی

.باشد هاي مختلف ها و گروه ر نسلآنها دِ  متفاوت

بر  استعارة مفهومیۀکالن، این پژوهش با کاربست نظری اعتقاد ما، از یک منظرِبه

هاي آن  کند که سویه تصویر می اندازي را چشمدر میان دو نسل از زنان، فرزند،  سازيِ مفهوم

:قرار زیر استبه

اطالعات غنی از دانش تواند  میفرزند، سازي کاررفته در مفهوم هاي به استعاره شک بررسیِ بی)1

 مورد مطالعه را در اختیار محقق قرار دهد؛ دانشی که در زیربناي کنشِ افراد و شناخت فرهنگیِ

، کفایت استعارة مفهومیۀتوان ادعا کرد که نظری رو، می یناز ا.این افراد قرار دارد فرزندآوريِ

هاي  گروه فرزندآوري در میان زنانِالگويِ تغییرِ دالیلِ الزم براي شناساییِ تبیینی و توصیفیِ

.مختلف را داراست

تر  به درك بهتر و علمیعلوم شناختی ما را ها و دستاوردهاي جدید شک کاربست نظریه بی)2

فرهنگی افراد راهنمایی خواهد -فرديها و فرایندهاي معناساز در حیات  از چگونگی سازوکار

.سازد فرهنگی را آشکار می–هاي شناختی  سازي ومهاي مفه اي از قابلیت هاي تازه کرد و ساحت
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عملکرد  چگونگیِ تببین و توصیف استعارة مفهومیۀآنجا که یکی از دستاوردهاي نظری از)3

مربوط به فرزندآوري ما را به  هاي زبانیِ ذهن و زبان در خلق مفاهیم است، تحلیل استعاره

.روزمره خواهد رساند ها در زندگیِ تري از سازوکار استعاره هاي عمیق دریافت

 ذهنِ شناخت مبانیِ یافتنِ صدداي که در عنوان نظریه به استعارة مفهومیۀکاربست نظری)4

کند،  روشن می تنها اهمیتی را که فرایندهاي ذهنی در تفکر و استدالل دارندانسان است، نه

 هاي مختلف بلکه نقش مهم آنها را در ساخت معنا در زندگی روزمره و تلقی افراد از پدیده

.سازد آشکار می فرهنگی-اجتماعی
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