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 Aim: The aim of this study was to investigate young people's metaphors of 

"marriage" based on the cognitive metaphorical theory of Lakoff and Johnson. 

Methods: In line with the goal of this research, and in order to obtain the lived 

experiences of individuals, phenomenological methodology in qualitative study 

was used. The study population was married youth who volunteered to be 

interviewed in this field and based on the principle of theoretical sampling and 

data saturation, 13 people were interviewed. Results: This study showed how the 

Iranian youth understand the concept of marriage in such a way that the nature of 

marriage is a purposeful journey that is created by spouses. The existence of 

origin, destination, purposefulness, human corridor and movement, and finally the 

necessities of a healthy and successful transition to this destination, is seen 

positively to explain "way" as my nickname "marriage". Conclusion: Findings 

indicate that in this regard, the approach of educational counseling should be 

resorted to, in addition to the purpose and destination of the couple in marriage, 

their goals in life in terms of value and semantic changes in society and discourses 

involving spouses around the concept of marriage was examined. 

Keywords :Marriage metaphor, cognitive metaphor theory, phenomenology, 

Iranian youth 
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های جواناان از اازدوا"ا مبتنای بار نظریاه اساتعاره شاناختی  استعارهپژوهش با هدف بررسی  اینهدف: 
رویکارد تحقیااا حاضار کیفاای اسات کااه باا توجااه باه هاادف مطالعااه و  روش:لیکااف و جانسااون انجاا. شااد. 

افراد، از روش پدیدار شناسی استفاده کردیم. جامعه مورد مطالعه جوانان ی  هدست یابی به تجارب زیست
گیری نظاری و  متأهل و مجاردی بودناد کاه در ایان زمیناه تمایال باه مصااحبه داشاته و بار اساا  اصال نموناه

این بررسای گگاونگی برداشات و درو جواناان  یافته ها:ها صورت گرفت.  نفر مصاحبه 43ها با  اشباع داده
هدفادار اسات کاه توسا   از مفهو. ازدوا" را اینگونه نشان داد کاه ماهیات ازدوا"، یاا راه و مسایرایرانی 

همسااران قابلیاات ساااخته و خلااا شاادن آن وجااود دارد. وجااود مبااد،، مقصااد، هدفمناادی، راهاارو انسااانی و 
مثاباه حرکت و در نهایت ملزومات طی گذار سالم و موفاا ایان راه باه سامت مقصاد، بارای تبیا"ن اراها باه 

ها بیااانگر آننااد در ایاان زمینااه بایااد بااه  یافتااه گیری: نتیجهههشااود.  مسااتعار منااه اازدوا"ا بااه خااوبی دیااده می
آموزشی متوسل شاد کاه هام زماان عاالوه بار هدفمنادی و مقصاد حرکات زوجاین در  -رویکرد مشاوره تربیتی

هاای  شاده در اجتمااع و گفتمان ازدوا"، اهداف آنها در زندگی را در زمینه تغی"رات ارزشی و معناایی ایجااد
 نیز بررسی کند. دربرگیرنده همسران حول مفهو. ازدوا" و زندگی مشترو

 استعاره ازدوا"، نظریه استعاره شناختی، پدیدار شناسی، جوانان ایرانی. های کلیدی: واژه
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 مقدمه
کاااه از پیوناااد  گروهااای از افاااراد اسااات  خاااانواده باااه عناااوان یاااع نظاااام اجتمااااعی، شاااامل 

گرفته و از طریق تولید مثل و پرورش فرزنادانزنا تاداوم میاباد )ادالتای  شویی زن و مرد شکل 
یااداد ازدواو ورود باااه مرحلااه جدیااادی از زناادگی باااوده و در همااه جواماااع 2636، 1و ردزوان ( رو

کااه بخااش بساایار مهماای از حیااات 2661، 2شااود )ماداتیاال و بنشااو  رساامی مهاام تلقاای می  )
گرفتاه و طای اعصاار مختلاف، باا وجاود  باات در ماهیات  فردی و اجتماعی هار فارد را در بار 

کاه  آن، ولی در شکل و محتوای آن شاهد تغییراتای باوده اسات. یکای از ابعااد مهام خاانواده 
کاه نقاش مهمای در عملکارد 3121دستخوش تغییر بوده، امر ازدواو اسات )پورکسامایی،   )

ی عاااطفی، اقتصااادی و رواناای هااا  جامعااه از طریااق فااراهم آوردن بسااتری باارای ارضااای نیاز
گل مهر و همکاران،   (.3122اعضای خود دارد )هاشمی 

کااه  بررساای ادبیااات پااژوهش پیرامااون مفهااوم  بااات و تغییاار نظااام خااانواده نشااان میدهااد 
ای باوده و تحات تار یر علال بسایاری از جملاه عوامال  ماهیت این موضوع اماری میاان رشاته

باشاد.  شناختی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میجامعه شناختی، مردم شناختی، روان 
کاااه نهااااد خاااانواده باااا حیاااات اجتمااااعی دارد، تغییااار و  بااار ایااان اسااااس باااه دلیااال پیوساااتگی 

کارکردهای آن می  گردد. تحوالت جامعه موجب تغییر در نوع ساختار و 
گساااترده در دهاااه کشاااورهای جهاااان باااه صاااورت  ای تحااات تااار یر تحاااوالت  های اخیااار 

گر کااه بااه طااور طبیعاای ایاان اتفاقااات و پدیاادهاجتماااعی قاارار  های جدیااد، باعاا   فتااه اساات 
باوده  3ایجاد تحول در نظام خانواده شده اسات. یکای از ایان تحاوالت، نوساازی یاا مدرنیتاه

کااه باار مشخصااه هایی نظیاار صاانعتی شاادن، شااهر نشااینی، آمااوزش ماادرن، بهداشاات  اساات 
کاارده و تبیاااین های ارتباااطی، حمااال و نقاال و ارتب ماادرن، تکنولااوژی، رساااانه کیاااد  اطااات تر

                              
1. Edalati, A &Redzuaun, M 

2. Madathil,J & Benshoff,J 
3. Modernization 
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کاااه باااا ورود ایااان عناصااار باااه هااار جامعاااه سااانتی چگوناااه تغییااارات و دگرگونی می هاااای  کناااد 
کارکردی و ارزشی به وجود می  (.3226، 1آید )گیدنز ساختاری، 

گااود ، فراینااد جهااانی نوسااازی، صاانعتی شااناس جامعه( نظریااه پاارداز و 3201) 2از نظاار 
پااایی در  اختار خااانواده و توسااعه خانوادهشاادن و شااهر نشااینی موجااب تغییاار در ساا هااای ارو

کااه همااین اماار زمینااه  جهااان از طریااق ایجاااد دگرگونی کااالن شااده  هااای ساااختاری در سااطح 
کااالن نیزگردیااده اساات. و نتیجااه آن انطباااق  ایجاااد دگرگونی هااای ایاادئولو یکی در سااطح 

کاال اجباری سازمان ن باوده و باعا  های سطوح خرد نظیر خانواده، با ایان تغییارات ساطح 
یاادی در آن شاده اسات. چنانهاه پژوهش گرفتاه در  به وجاود آمادن تغییارات ز هاای صاورت 

که تغییر برخی عناصر خاانواده مانناد ناوع آن و سااختار قادرت،  این زمینه نیز نشان میدهد 
نگاارش بااه ازدواو و طااالق و رفتااار فرزنااداوری، تحاات تاار یر مسااتقیم و  یاار مسااتقیم جهااانی 

کرده است )گرهارتشدن و مدرنی  (.2630، 3ته در جهان تغییرات فراوانی 
گاااهی بااه علاات تفاوت  گرچااه  هااای بااین فرهنگاای، ایاان تغییاارات دارای ماهیاات نساابتا   ا

باشااد، ولاای در ایااران نیااز در چنااد دهااه اخیاار نهاااد خااانواده بااه دلیاال  متفاااوتی بااا یکاادیگر می
رهنگای متار ر از آن، دساتخوش های مبتنای بار برناماه نوساازی و تغییارات ف اجرای سیاسات

یااادی شاادهن و خااانواده ایراناای را در معاارل مسااائل و چالش ای قاارار  هااای عمااده تغییاارات ز
که از جمله این تغییرات میتوان به افزایش میانگین سان در نخساتین ازدواو در  داده است 

کاهش فاصل کنار نقاا  دنیای  ههر دو جنس،  ا، از سنی زوجین و نیز افازایش وقاوع طاالق در ا
کرد )ترابی و مسگرزاده،   (3121جمله ایران اشاره 

، فرهنگاای و  اقتصااادی  دارد، سااااختارهای ( در ایاان زمینااه ا هااار ماای3122دلخمااوش )
کاه ایان امار  ی ایرانی از فرایند نوسازی و جهانی اجتماعی جامعه شادن تاا یر پذیرفتاه اسات 

گسترش خاانوا شاهرنشینی  هایی چاون، تاوسعه با شاخص   باه  ای، دسترسای بهتار ده هساته، 

                              
1. Gidens, A 
2. Good, J 
3. Gerhardt, C 
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کااار  ، ورود گروهاای  های آمااوزش و رسااانه ، ارتاااقاح حاااقوق زنااان، تغییاار در قااوانین   زنااان بااه بااازار 
کااهش موالیاد و افازایش سان ، بااازنمایی شااده  ازدواو  ازدواو و طالق، افزایش میزان طالق، 

کااه  گیری  مویااد شااکلاسااات. ایاان تحااوالت موجااب تغییاار در الگااوی ازدواو شااده اساات 
 های فرهنگی  یرسنتی در فرآیند تغییر خاانواده و ازدواو اسات. ارزش

یسااتی در ازدواو 3126در همااین راسااتا، بهاازاد ) گذشااته سااازوکارهای ز ( اعتقاااد دارد در 
گون ماو ر در ازدواو متغیرهاای  کننده نقش تعیین گوناا ای داشت، اما اماروزه درمیاان عوامال 

ای برخاوردار اسات.  باورها، نگرشها، انتظارات و معیارهاا از جایگااه ویاژهشناختی از جمله 
کلی که بوسایل3211) 1طبق تعریف  آنهاا فارد تجربیاات خاود را ی  ه( باورها، قوانینی هستند 

تعبیاار و تفساایر میکنااد. از طرفاای باورهااا و اعتقااادات افااراد نساابت بااه اشاایا و امااور، اساااس 
تواناااد  مااای مختلاااف رفتارهاااای ی دربااااره نگااارش افاااراد هاااای آناااان را فاااراهم میکناااد و نگرش
کاه نقاش رفتار به یع آنها گرایش عدم یا و گرایش ی کننده بینی پیش شاکل   در  زباان  باشاد 

بسایار باا اهمیات   هاا و عقایاد رواناشناختی از جملاه باورهاا، نگرش  دهی اینگونه فرایندهای
 (.2661، 2باشد )تواین می

کااه زبااان دونقااش  سرشااناس در ایاان زمینااه بیااان ماای سشاانا زبان( 3110) 3ساااپیر دارد 
هاای افاراد برسااند و از طرفای اماار  هاا و نگرش  اساسای باازی میکناد، هام میتواناد ماا را باه باور

کند. از نظار او نظاام زباانی باا قواعاد دساتوری و واژه هاایش،  تفکر و اندیشیدن را امکان پذیر 
و یاااع زباااان خاااا ، تصاااورات خاصااای از  ساااازد و بااارای تفکااار ضاااروری اسااات، تفکااار را می

 کند. گویانش تحمیل می طبیعت یا فرهنگ را به سخن
بنابراین امروزه در روابا  انساانی در عصار ارتباطاات و جهاانی شادن، تار یر زباان بیاانی و 

های توصیفی و تعبیری افراد تر یر بسزایی داشته و توجه و تمرکاز بار  شیوه نگرش بر چارچوب
کاه در این زمینه از طری ق داشتن یع آرایش منسجم و هدفمند زبانی در جهات بیاان آنهاه 

                              
1. Kelly, G 
2. Tuyn , L.K 
3. Sapir, E 
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که باید اتفااق بیفتاد، باه شادت احسااس می شاود. لاذا بارای در   حال اتفاق است و آنهه 
کااه پیهیاادگی ها باارای مااا آسااان  فرایناادهای پیهیااده بااه زبااانی جدیااد، نیازمنااد آن هسااتیم 

ون چناین فراینادهای انساانی و نگرشای، باه ( و در داناش اماروز پیراما2665، 1شوند )سالیوان
کرده است.  2کارگیری استعاره ها گیری پیدا  کاربرد بسیار فرا  در جهت تسهیل سازی در  

کااه افااراد بااا محی  اسااتعاره هااای فرهنگاای و فی یکاای خااود دارنااد،  ها از تعاماال پایااداری 
. لاذا در  تفااوت کنناد شاود و باا تغییار و تحاوالت اجتمااعی، آنهاا نیاز تغییار می ساخته می

هاا و جواماع مختلاف ضاروری اسات.  ها در اجتماعاات و فرهنگ های تجربی اساتعاره پایه
یشااه در سااازه زیاارا رفتااار و شااناخت انسااان کااه ر های ذهناای و نااوع نگاااه  ها وقااایعی هسااتند 

 (.2632، 3استعاری و  یر استعاری انسان دارد )گیبز
کااه در آن جنبااه مقصااود از اسااتعاره نااوع خاصاای از مفهااوم پردازی ها و  هااای زبااانی اساات 

های  شود تاا از طریاق آن بتاوان پدیاده هایی از یع شیح به یع شیح دیگر منتقل می ویژگی
که چون استعاره کرد. به این معنا  ها  ها اساساا  بار پایاه شاباهت ناشناخته و پیهیده را در  

اده ساازی شاده و فهام شوند، در فضای انتزاعی سا میان دو پدیده تبیین و توضیح داده می
شااناختی در ایاان زمینااه  -کننااد. بررساای مطالعااات زبااانی پدیااده پیهیااده تاار را آسااان تاار می

کااه اسااتعاره جنباا نشاان می مهماای از تفکار انسااان را شااامل شااده و نااه تنهااا موجااب ی  هدهااد 
گیرایاااای بیشااااتر اندیشااااه کااااات و  های مااااا ماااای وضااااوح و  شااااود، بلکااااه عمااااال  ساااااختار ادرا

یافت  (. 2661، 4دهد )لیکا  و جانسون را نیز تشکیل میهای ما  در
که استعاره سرتاسر زندگی روزمره را، ناه فقا  در عرصا پس می گفت  زباان بلکاه ی  هتوان 

اندیشااه و عماال، در برگرفتااه اساات. لااذا فراتاار از یااع آرایااه ادباای، نقااش ی  ههمهنااین در حااوز
ئل مختلااف چنااد بعاادی و بساازایی در فراینااد تفکاار و فهاام انسااان داشااته و در نتیجااه مسااا

هاااای زناشاااویی و  پیهیاااده خاااانوادگی از جملاااه تعریاااف از خاااانواده، ازدواو، عشاااق، نقش
                              
1. Sulivan, T.J 
2. Metaphors 
3. Gibbs, R.W 
4. Lakoff, G. & Johnson, M 
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های افاااراد در آن  تاااوان بااه وسااایله اسااتعاره های وابساااته بااه آن را می بساایاری دیگااار از پدیااده
کاای انسااان را شااکل داده و همهنااین  کاارد زیاارا اسااتعاره میتوانااد سیسااتم ادرا خصااو  در  

کی او باشند )لئونگ بازتابی  (. 2661، 1از سیستم ادرا
که لیکا  و جانسون اقدامات پیشگامانه ای در خصو  آشکار سازی نقاش  از زمانی 

گیاار اسااتعاره گفتمان فرا های مختلااف،  هااای روزمااره انجااام دادنااد، دانشاامندان رشااته ها در 
کااه اسااتعاره فرهنگاای مختلااف  هااای تواننااد در مااورد ساااختارت شااناختیت حوزه ها می آنهااه را 

کنند را مورد بررسی قارار دادناد. یکای از ایان حوزه گرفتاه،  آشکار  کاه ماورد بررسای قارار  هاایی 
که درمانگران از استعاره به عناوان 2665، 2ازدواو و خانواده بوده است )دان (. به این ترتیب 

هاااره ی، توصااایف و تحلیااال نتاااایج درماااان بریز برناماااهابااازار، راهبردهاااا و فناااون مفیااادی در 
گفتاااری ماننااد اسااتعاره گیرنااد. زیاارا از نگاااه آنااان ویژگی می اباازار مناساابی در  ها، هااای زبااان 

 (.3122مفهوم سازی مسائل و در  وقایع فرهنگی هستند )اصالحی و همکاران، 

های مشااوره  ها در مسائل مختلف علمی به خصو  حوزه جایگاه استفاده از استعاره
کااا و روان درماااانی نشاااان می ی، بسااایاری از شناسااا روانه در یاااع بساااتر وسااایع تااار علااام دهاااد 

، 3های درمااانی، بااه وساایله در  اسااتعاری مفاااهیم امکااان پااذیر اساات )هااافمن اسااتراتژی
ها و اماور  (. زیرا استعاره همهون ابزاری مفید، نقش مهمای در شاناخت و در ت پدیاده2631

کاه زن داشته و در حقیقت یع مدل فرهنگی در ذهان ایجااد می ی رفتااری طباق  جیارهکناد 
شاااود. از ایااان دیااادگاه اساااتعاره برحساااب ضااارورت و نیااااز بشااار باااه در  و  ی میریز برناماااهآن 

گیارد.  هاا و اطالعاات قبلای شاکل می هاای ناآشانا، باا تکیاه بار سااخت واژه بازنمایی پدیاد ه
یااادی از طبقااه بناادی ها صااورت  های مااا برحسااب اسااتعاره ها و اسااتنبا  همهنااین تعااداد ز

د و بساایاری از مفااهیم، بااه خصااو  مفااهیم انتزاعاای، از طریاق انطباااق اسااتعاری گیرنا می
یابند. بدین ترتیب توجاه  ی دیگر، نظم می ای به زمینه ها از زمینه اطالعات و انتقال دانسته

                              
1. Leung, W.Y.Y 
2. Dunn, D.C 
3. Hoffman, R.F 
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کااارکرد مغااز و  کااه تبیااین جدیاادی از  بااه بیااان اسااتعاری، بااه ویااژه از ایاان نظاار اهمیاات دارد 
 .(3112گذارد )هاشمی،  ا جهان پیرامون در اختیارمان میشناخت انسان در برخورد ب

کاه آن را پدیاد آورده اسات آشاکار  ( اساتعاره ماهیات جامعاه3115از دیدگاه صباغ ) ای 
که انتخاب استعاره می تواناد نمایشاگر اخاتال   ها می کند. عالوه بر این، وی معتقد است 

بااین فرهنااگ و ی  هصااو  رابطاا( در خ2661هااا نیااز باشااد. لیکااا  و جانسااون ) عقایااد ملت
هاااای اساسااای در یاااع فرهناااگ، باااا سااااختار  اساااتعاره توضااایح میدهندکاااه مهمتااارین ارزش

کاااووکهز کاااه   1اساااتعاری بیشاااتر مفااااهیم اساسااای در یاااع فرهناااگ رابطاااه دارد. هماااانطور 
کااارده، اساااتعاره از بسااایاری جهاااات مرباااو  باااه فرهناااگ اسااات. اساااتعاره2661) های  (بیااان 

کلیدی فرهنگ اسات، بیاان میمفهومی ا لب در زبان،  شاود و در ایان میاان زباان  که جزح 
گفات بارای  های مفهومی عمل می به عنوان شاخص اصلی استعاره کناد. بناابراین میتاوان 

 شناخت یع فرهنگ، باید ماهیت استعاری زبان آن فرهنگ را شناخت. 
ها  انگلیساای هاا و های ازدواو چینی ی اساتعاره ( بااا مقایساه2661در ایان زمیناه لئوناگ )
که برخی استعاره یافت  گاروه مشاتر  هساتند، اماا  در ها فارغ از زبان و فرهنگ در بین هر دو 

کاه باه  برخی استعاره ها مختص فرهنگ و تمدن چینی هستند. عالوه بر این مشااهده شاد 
ها متحول شده و به شکل مادرن تغییار  ها، ازدواو سنتی آن دلیل تر یر تمدن  رب بر چینی

کاه در مراسامات عروسای در ژاپان 2665ست. در تحقیقای دیگار نیاز دان )یافته ا ( نشاان داد 
کااه شااامل ازدواو بااه معمااوال  از سااه نااوع اسااتعاره باارای ازدواو اسااتفاده می عنوان یااع  شااود 

عنوان یاااع سااافر اسااات.  عنوان یاااع پیوناااد ماااادی و ازدواو باااه آفااارینش مشاااتر ، ازدواو باااه
که مردم ایاالت های ازدواو باا  متحده و ژاپن در بسیاری از اساتعاره همهنین مشاهده شد 

که برای ازدواو نیاز هست متفاوت است. اند اما در  آن یکدیگر مشتر   ها از اقداماتی 
گفت استعاره کاامال  باه فرهناگ وابساته باوده و بررسای  با توجه به مطالب باال، میتوان  ها 

گفتماانتواند ما را به باور آن در بین افراد یع جامعه می هاای رایاج  2 های افراد و درنتیجه باه 
                              
1. Kövecses, Z 
2. Discourse  
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کاار بساته  گر به درستی در  شده و باا خالقیات باه  که ا کند  در آن فرهنگ و جامعه نزدیع 
کردن پیهیدگی گیری نگرش شوند، ابزاری بسیار قوی و ارزشمند برای ساده  هاا  های شکل 

ا در قباااول ه در جهاات در  فراینااادهای باااین فاااردی و شناساااایی نقاااا  مقاومااات و شاااکا 
 اهدا  و اعمال خواهند بود.  ها، تحول ارزش

کاربرد استعاره ها بررسی مطالعات انجام شده در ایران نشاان داد  اما علی ر م قدرت و 
یااااادی توساااا   کارهااااای پژوهشاااای ز کاااااربرد آن  کااااه هنااااوز در حااااوزه خااااانواده در اسااااتفاده و 

ضاار بررساای و تبیااین رو هااد  اصاالی پااژوهش حا پژوهشااگران انجااام نگرفتااه اساات. ازایاان
های رایااج در میااان ایشااان  دیاادگاه جوانااان ایراناای از جازدواوج از طریااق در  و فهاام اسااتعاره

باشد. برای نیل به ایان هاد  پایاه نظاری ایان تحقیاق جنظریاه اساتعاره  درباره این مفهوم می
که یکای از نظریاه گرفات. تاا شناسا زبانهای برجساته در  شناختیج  ی شاناختی اسات، قارار 

های جوانااان را بااه طااور نظااام منااد و دقیااق بااا اسااتفاده از اسااتعاره  رای نخسااتین بااار دیاادگاهباا
کند.   شناسایی 

کاه جارو شناسا زباننظریه جاساتعاره شاناختیج یکای از مهمتارین رویکردهاا در  ی اسات 
کاااه  3216لیکاااا  و ماااار  جانساااون در دهاااه  کردناااد  مااایالدی آن را باااه ایااان صاااورت مطااارح 

یافت انسان از پد گیارد. باه بااور ایان دو نظریاه پارداز، تفکار  ها بر پایه استعاره شکل می یدهدر
کاه معماوال   ما با فهم استعاری انجام می کاه بشار میاان دو قلمارو مفهاومی  شودن به ایان معناا 

کارده و بااین  یکای انتزاعای تار اسات را باا بخش هاای متناا ر و ساازگار یکادیگر باه هام مرباو  
و باادین ترتیااب مفهااوم قلماارو انتزاعاای تاار را از طریااق آن قلماارو کنااد  شااان ارتبااا  برقاارار می
هاای ادبای بلکاه  کند. در نتیجه استعاره نه فق  ابزاری برای آفرینش مفهومی دیگر در  می

 (. 2661ابزار ذهن برای در  مفاهیم نیز است )لیکا  و جانسون، 
 جدیادی ماهیاتاخیار،  دهاه چناد در شاناختی یت شناسا زبان بر این اساس مطالعاتت 

کاه در آن اساتعاره اساتعاره تعریاف بارای  بشار شاناختی نظاام در فعاال فراینادی کارده 

ملماوس تار  تصاورات قالاب در انتزاعای تصاورات بیاان و فهام هرگونه شود و به محسوب می
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 و بازنماایی در  باه بشار نیااز و ضارورت برحساب اساتعاره شاود. از ایان دیادگاه اطاالق می

 و نقاش گیارد شاکل می قبلای اطالعاات هاا و واژه سااخت بار تکیاه بااهای ناا آشانا،  پدیاده

یاادی از ایفاا می تخیال و فکاری جاوالن در بسازایی کاه تعاداد ز  طبقاه کناد. باه ایان ترتیاب 

 مفاهیم، باه از بسیاری و گیرند ها صورت می استعاره برحسب های ما استنبا  ها و بندی

 ها از دانساته انتقاال و اطالعاات اساتعاری انطبااق طریاق انتزاعای، از خصاو  مفااهیم

 ایان اساتعاری مفااهیم، از بیاان باه توجاه یابند. در نتیجه دیگر، نظم می ای به زمینه زمینه

 باا برخاورد و شاناخت انساان در مغاز کاارکرد از جدیادی تبیاین کاه اهمیات ویاژه دارد نظار

 .(3112گذارد )هاشمی،  اختیارمان می در پیرامون جهان
کاااه لیکاااا  و جانساااون ) ویژگیها  ایااان اساااتعاره کتااااب 2661هاااای خاصااای دارناااد  ( در 

که با آنها زندگی میکنیم استعاره»  آنها را به این شکل توضیح داده اند:« هایی 
 کاااه عبارت هاااای اساااتعاری زباااان ماااا پیوناااد نظاااام منااادی باااا مفااااهیم  از آنجاااایی 

اهیاات اسااتعاری دارنااد، میتااوانیم از عبارتهااای زبااانی اسااتعاری باارای مطالعااه م
کنیم.  مفاهیم استعاری ودر  ماهیت استعاری فعالیت  های خودمان استفاده 

  یع مفهوم استعاری همزمان با فراهم سااختن امکاان تمرکاز بار یاع جنباه از یاع
کاااه باااا آن اساااتعاره  مفهاااوم میتواناااد ماااا را از تمرکاااز بااار جنباااه های دیگااار آن مفهاااوم 

 ناسازگارند باز دارد. 
 های ایان  بی از مفاهیم را به ما میدهناد و دیگار جنباهمفاهیم استعاری فهمی نس

کاال آن  مفاااهیم را پنهااان میسااازند. بنااابراین بخشاای از یااع مفهااوم اسااتعاری بااا 
 منطبق نیست و نمیتواند منطبق باشد. 

 که میگوییم یع مفهوم به واساط یاع اساتعاره ساازمان میاباد، مقصاود ی  هزمانی 
کااه آن مفهااوم تااا اناادازه کااه تنهااا میتوانااد از ای ساا مااا آن اساات  ازمان میابااد و ایاان 

گسترش یابد و نه از هم بعضی جهت  جهات.ی  هها 
 ها در یع فرهنگ با سااختار اساتعاری بنیاادی تارین مفااهیم  بنیادی ترین ارزش
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 در آن فرهنگ هماهنگ اند.
 ها یاا تناا ر هااج  در هر استعاره ما باا دو جقلمارو مبادوج و جقلمارو مقصادج و جنگاشات

کاه باا تجاارب فی یکای  1هستیم. قلمارو مبادوروبرو   الباا  مفهاومی ملماوس اسات 
 2شااود. ولاای قلماارو مقصااد انسااان ارتبااا  داشااته و در نتیجااه بااه راحتاای در  می

گاوییم ناور و  ا لب مفهومی انتزاعی بوده و در  آن دشوار تر است. ماثال وقتای می
است. را بطه میاان ایان و علم، قلمرو مقصد   مرادمان علم استن نااور قالمرو مبدو
کااه نگاشاات ای از تنا ر دو قلماارو نیااز بااه صااورت مجموعااه شااود،  نامیااده می 3هااا 

مشخص خواهد شد. لاذا در فرایناد تفکار اساتعاری، مفهاوم قلمارو مبادو از طریاق 
کماع می نگاشت کناد تاا باه در  بهتار و روشان تار مفهاوم انتزاعای قلمارو  ها به ماا 

کنیم.   مقصد دست پیدا 
 ج ساار و 5ج و جپنهاان سااازی4فرآیناد جبرجساته ساازی  دو  با  های شناختی ارهدر استع

کاه در فرآیناد اساتعاره یم. به این معنا  ی خاا  از یاع  ساازی یاع جنباه کاار دار
کیااد بیشااتر جااانبه را جبرجسااتهج   اسااات. بناااابراین هااامان   گوینااده  موضااوع مااورد تر

که یا جنبه  و جنبه  کند می گویناده آناهااا را جپنااهانج نااگاه  های دیگری هم هست 
گاااار بااااه اساااااتعاره ماااای کاااااه میاااااان زباااااان، قااااادرت و  هااااا از منظاااار رابطااااه دارد. ا ای 

پای   بااهتر  ماذکور  ی ها وجود دارد، بنگریمن به اهمیت فرآیندهای دوگاناه ایدئولوژی
که دست اندرکاران قادرت و ایادئولوژی پیوساته باا اساتفاده  می بریم به این شکل 
هااای دیگااری را پنهااان  هااایی از افکااار را برجسااته و بخش اسااتعاره سااازی بخشاز 

 دهند.  ها شکل می  ها و رفتار کنند و به این طریق به نگرش می
های اسااااتعاری را بااااا توجااااه بااااه  ( در ایاااان زمینااااه نگاشاااات2661لیکااااا  و جانسااااون )

                              
1. source domain 
2. target domain 
3. Mapping 
4. highlighting 
5. hiding 
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ه دساات 3و هسااتی شااناختی 2، ساااختاری1هااای خااا  خودشااان بااه سااه نااوع جهتاای ویژگی
کرده اند.   بندی 
کلاای از مفاااهیم بااا توجااه بااه مفاااهیمی دیگاار باار مبنااای  در جاسااتعاره های جهتاایج نظااامی 

گیرناد و مفااهیم باا اعطاای صاورت مکاانی در  ها شاکل می تجربه فی یکی و فرهنگای انساان
ها باایش از هاار  شااوند. و یفااه ایاان نااوع از اسااتعاره هااای متقاباال بااه یکاادیگر ماارتب  می جهت

هااای باااال یااا پااایین، جلااو یااا پشاات،  اری انسااجام در نظااام مفهااومی ماساات. تقابلچیااز، برقاار
روناد.  راست یا چپ، مرکزی یاا حاشایه ای، درون یاا بیارون هماه از ایان دسات باه شامار می

کاه در ذهان باه وجاود می های جهتی باا تصاویر فضاای هندسای استعاره آورناد، مفهاومی  ای 
 د. آفرینن جدید و در نتیجه درکی جدید می

ولی در جاستعاره ساختاریج سامان دهی یع مفهوم در چارچوب مفهاومی دیگار انجاام 
کاااووکهز ) می کاااه نقاااش شاااناختی اساااتعاره ( در ایااان زمیناااه بیاااان می2636شاااود.  های  کناااد 

کاه امکاان در  حاوزه مقصاد را از طریاق سااختار حاوزه مبادو باا تحمیال  ساختی این اسات 
هایی  کنااد. اسااتعاره ر مقصااد، باارای افااراد فااراهم میهااای معنااایی حااوزه مباادو باا تمااام ویژگی

گونه اند.   نظیرج زندگی به منزله سفر استج از این 
گفتاااه می های هساااتی شاااناختیج باااه آن دساااته از اساااتعاره و جاساااتعاره کاااه  هایی  شاااود 

شاوندن زیارا تجربیاات انساان در  مفاهیم انتزاعی در آنها به مثابه یع موجودیت، مجسام می
های بیشاتری باارای در  آنهااه ورای جهااات و  توانااد پایااه اجسااام پیراماونش می ماورد اشاایاح و

کارده و پایاه و اسااس اساتعاره های هساتی شناساانه را شاکل دهاد.  ساختارها است، فراهم 
که در این نوع استعاره کار بردن اشیاح، مواد، حاالت و  ارو  فی یکای  به این شکل  ها با به 
گرفتاه  آنها مانند موجودیتمختلف برای یع مفهوم انتزاعی،  های عینی و فی یکای در نظار 

کارده و  می شوند تا این امکان فراهم شاود بتاوانیم تجرباه هایماان از آن پدیاده را طبقاه بنادی 

                              
1. Orientational Metaphor 
2. Structural Metaphor 
3. Ontological Metaphor  
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کاه  گهواره اساتج، ناوعی اساتعاره هساتی شناساانه اسات  کنیم.جزمین  درباره آنها استدالل 
کنایم، ج به واسطه آن می های مختلاف آن را بشناسایم و در  نباهتوانیم علات چیازی را در  

 تعیین اهدا  و انگیزه هایمان آنها را مو ر بدانیم. 
کاارگیری  ( در ایان زمیناه اینگوناه بیاان می2661لیکا  و جانساون ) کاه فرایناد باه  کنناد 

های استعاری در هر فرایند زبانی به صورت تفکیاع شاده  ها با استفاده از نگاشت استعاره
ر امکااان رخ دادن باارایش وجااود نداشااته بلکااه بااه صااورتی نظااام منااد بااا و مسااتقل از یکاادیگ

کاالن تاار مارتب  می نگاشات گوناه ها و سااختارهای اسااتعاری متفااوت  کاه ایاان  شاود. بااه  ای 
کلاای تااری قاارار می ها بااه صااورتی سااازمان یافتااه ذیاال نگاشاات نگاشاات گیرنااد و در ایاان  های 

ای بااااالیی را در خاااود حفااا  ه های پاااایینی سااااختار نگاشااات سلساااله مراتاااب، نگاشااات
که  البا  مفاهیم عام انتزاعای مانناد  ( استعاره3221کنند. لیکا  ) می های بسیار عامی را 

های جهتی، ساختاری و هساتی  زمان، حالت، دگرگونی و علیت دارند را در قالب استعاره
یااداد دهااد را جاساااتعاره شااناختی در خاااود جاااای می گو ج می1های سااااختار رو ناااه ناماااد. ایااان 

ها را ذیال خاود پوشاش داده و بادین  های  نای مجموعاه بسایار وسایعی از اساتعاره استعاره
کااه در پااژوهش  های یااع مااتن یااا زنجیااره اسااتعاری را انسااجام می ترتیااب اسااتعاره بخشااد. 

کااالن اسااتعاره ها و سلسااله مراتااب  حاضاار سااعی شااده اساات بااا اسااتفاده از همااین دیاادگاه 
 جوانان ایرانی از مفهوم ازدواو نائل شویم.  استعاری به در  و شناخت دیدگاه

 روش 
کااه بااا توجااه بااه هااد  مطالعااه و دساات یااابی بااه  کیفاای اساات  رویکاارد پااژوهش حاضاار 

کیاد اصالی بار ی  هتجارب زیست افراد، از روش پدیدار شناسی استفاده شد. در این روش، تر
کنندگان در پژوهش به عناوان منباع اصالی داده شای اسات زیارا هاای پژوه دیدگاه مشارکت 

کاه در زنادگی واقاع  در این نوع از تحقیاق توصایف تجربیاات زنادگی افاراد باه هماان صاورتی 
شاود. لاذا اساتفاده از ایان روش بارای مطالعاه اساتعاره جواناان ایرانای از  شده اناد، انجاام می

                              
1. Event Structure Metaphor 
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 آید.  ازدواو جهت در  و توصیف عمیق پدیده مورد نظر مناسب به نظر می
منظااور در  تعریااف اسااتعاری دقیقاای از مفهااوم ازدواو و ازدواو جامعااه ایاان پااژوهش بااه 

کااه در محاادوده ساانی جااوانی قاارار  گرفتنااد  موفااق در نگاااه جوانااان ایراناای، افااراد متاااهلی قاارار 
کنتااارل برخااای  داشاااته و از جملاااه ویژگی کاااه در میاااان نموناااه ماااورد مصااااحبه بااارای  هاااایی 

گرفته شد، نداشتن سابقه جدایی و زنادگی باا همسار در حاال  متغیرهای مزاحم مدنظر قرار 
های مربو  به ساالمت  های طوالنی، عدم استفاده از درمان حاضر، نداشتن سابقه بیماری

گیری باااه صاااورت هدفمناااد و در دساااترس،  ساااال باااود. نموناااه 11-26روان و داشاااتن سااان 
کاه معماول تارین روش در پاژوهش مساوی با جامعه تا اشباع نظری داده  ها با ابزار مصااحبه 

کااه احساسااات، تجااارب و  کاارد. در ایاان نااوع مصاااحبه سااعی شااد  کیفاای اساات، ادامااه پیاادا 
کشف شود. لذا حاالتی  یار ساازمان  افکار مصاحبه شونده در زمینه موضوع مورد پژوهش، 

کاه مصااحبه شاونده  یافته داشته و به ویژه در ابتدا سعی می گاردد  کلی مطارح  شد سواالتی 
ها بارای روشان تار شادن  مایاد. ایان ساواالت در اولاین مصااحبهبه راحتی افکار خود را ابراز ن

موضاااوع، پیراماااون ادرا  فااارد از ازدواو و نگااااه معناااایی او باااه ایااان مقولاااه باااا یاااع معرفااای 
گرفاااات و باااه موضااااوعات اطاااارا  ایاااان محااااور، از جملااااه  اساااتعاری از ایاااان مفهااااوم شااااکل 

کل دهناده آن در نگااه های ازدواو، اهدا  ازدواو، تعریف ازدواو موفاق و عوامال شا ویژگی
کرد.سا س  که حاصل تجربه زیسته شان در زندگی بوده، ادامه پیادا  جوانان مجرد و متاهل 

هاااای پیشاااین و  گیری نظاااری و در هااار مرحلاااه بااا توجاااه باااه تحلیااال داده بااا اساااتفاده از نموناااه
گرفته در طی مصااحبه هاا از افاراد  های قبلای، فرایناد جماع اوری داده سواالت جدید شکل 

کاه مطالاب بیاان شاده تقریباا  تکاراری شاده و باه اشاباع رسایدندکه اد کرد تا جایی  امه پیدا 
کار تا  کشید. 31البته این   نفر طول 

دقیقاااه باااه طاااول  51-11مااادت مصااااحبه در هااار ماااورد متغیااار باااوده و باااه طاااور متوسااا  
کااه ضااب  شااده بااود بعااد از بااه پایااان رساایدن بااه مااتن  انجامیااد. محتااوای مصاااحبه می ها 

هاا نیاز از روش  اری تبدیل شدند تا مورد تحلیل قرار بگیرند. برای تج یاه و تحلیال دادهنوشت
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کاه در  1کالیزی گرفات. اول پیااده ساازی  7استفاده شاد. باه ایان ترتیاب  کاار شاکل  مرحلاه 
کلی از محتوای داده مصاحبه دوم شناسایی جمالت مهم و مرتب  باا  ها، ها و در  معنای 

کاردن مفااهیم در  پدیده، سوم دادن مفهوم به هر جمله و مفهوم سازی، چهارم طبقاه بنادی 
پاانجم اد ااام مضااامین اسااتخراو شااده در قالااب یااع توصاایف  ها، ها و درون مایااه دسااته

بخشای ها و حاذ  زوائاد و ناا مناساب و در نهایات فرایناد اعتباار  جامع، ششم تقلیل یافتاه
 یافته ها.

کاااه پژوهشاااگر تاااا چاااه انااادازه توانساااته  اعتباااار در پاااژوهش باااه ایااان موضاااوع اشااااره دارد 
کنااد، بااه ایاان ی  ههااا یااا حقااایق ابااراز شااد واقعیت مطالعااه شااوندگان را بااه درسااتی ماانعکس 

کااه طاای آن برداشااتهای  کااه در ابتاادا بااا اسااتفاده از فاان وارساای عضااو،  شااکل بررساای شااد 
کدگاااذاریپژوهشاااگر باااا مصااااحبه شاااون گذاشاااته میشاااودن صاااحت و ساااقم  ها  ده در میاااان 
گاار تحلیاال شاادند تااا ا اارات برداشاات مشااخص شااد و ساا س داده ها و  هااا توساا  دو تحلیاال 

 های شخصی به حداقل برسد. سوگیری

 یافته ها
کننده در پاژوهش، مفااهیم ماو ر در برگیرناده خارده  های سیزده شارکت از میان صحبت

کالن استعاره استعاره نشاان داده  3- 1و جاداول 3ها به صورت طرح مفهومی در شاکل  ها و 
 .شده است

کاالن اساتعاری شاناخته شاده در ایان تحقیاق  بر اساس یافته های موجود اولاین مفهاوم 
تحت عنوان جماهیت ازدواو، مسیر و راهی است با مبادو، مقصاد، هاد  منادی و حرکات 

که در قالاب کد استعاری اولیه( با دومین و  3مشخص در آنجن )ذیل  کالن استعاره  سومین 
کردن استج )ذیال  کاد اساتعاری اولیاه(  1جویژگی ازدواو، بنیان قابل ساخته شدن و خلق 

کردن و ورود به دنیای پدیداری تازه است ج )ذیل  کاد اساتعاری(ن  2و جاهدا  ازدواو، رشد 
گااذر موفااق از ازدواو و راه، کااالن اسااتعاره یعناای جمل ومااات  کنااار چهااارمین  اول داشااتن  در 

                              
1. Colaizzi 
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های شاناختی  کد استعاری( و دوم داشتن صالحیت 1نیازهای مهارتی داخل مسیر )ذیل 
کد استعاری(جن در یع مادل فراینادی باا یکادیگر مارتب   1قبل از ورود به مسیر است )ذیل 

 شدند. 
کاالن اساتعاره کاه یک ارچاه ساازی خارده اساتعاره و  های نظاری ازدواو در  به این ترتیب 

نشان داد از نگاه جوانان ایرانی ماهیات ازدواو، یاع راه و مسایر هدفادار اسات  این پژوهش
که توس  همسران قابلیت ساخته و خلاق شادن آن وجاود دارد. چنانهاه مشااهدات دقیاق 
پیرامون هر دو مفهومج راهج و جازدواوج و ترمل بر معناای متاداول آن، باه وضاوح تشاابهاتی باین 

دو، مقصاد، هدفمنادی، راهارو انساانی و از هماه مهام تاار کناد. وجاود مبا آنهاا را مشاخص می
گذار سالم و موفق این راه باه سامت مقصاد، بارای تبیاین  حرکت و در نهایت مل ومات طی 

کااه البتااه ایاان مساایر، راهاای  جراهج بااه مثابااه مسااتعار منااه جازدواوج بااه خااوبی دیااده می شااود. 
کارده و باه جا کاه حقیقات و هساتی ازدواو را مشاخص  ای مکاان، زماان را در وجودی است 

کااردن از طریااق رساایدن بااه دنیااای  می کااه رشااد  نااوردد و بااه سااوی آینااده و هااد  و مقصااد آن 
 کند.  پدیداری تازه و مطلوب تر است، حرکت می

به تبع این تعریف از راه، حرکت نیز در طی این مسیر، عالوه بر حرکت فی یکی، حرکتای 
کاماا کااه مل ومااات ساااخته شاادن  ل و باادون نقااص، در جهاات نیاال بااه وجااودی خواهااد بااود 

کااردن  اهاادا  از پاایش تعیااین شااده در ذهاان جوانااان نیازمنااد دو مااورد اساات: اول، برطاار  
کاه در  های مهارتی بعد از ازدواون و دوم داشتن صالحیت  نیاز های شاناختی قبال از ازدواو 

یم. ادامه به توضیح آنها می  پرداز

گیرنده سلسله مراتب استعاری "ماهیت ازدواج". جمالت و کدهای استعاری اولیه و کال1جدول   ن در بر 
کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها  کدهای استعاری نظری 

زناادگی حرکاات تااوی یااه راه اساات دقیقااا  مثاال  -
کااه تااوش از یااه جااایی تصاامیم  مساایر یااع ساافر 

کناای و بااری تااا بااه مقصاادت  می گیااری حرکاات 
باااال پااایین داره، پلاایس برساای. حاااال ایاان مساایر 

 «ماهیت ازدواو» است« راه»ازدواو 
مساایر و راهاای اساات بااا مباادو، مقصاااد، 
هدفمنااااااادی و حرکااااااات مشاااااااخص در 

 هدا  آن جهت ا
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کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها  کدهای استعاری نظری 
راه داره، پنهاااااری داره، بنااااا ین تماااااوم میشاااااه، 
ممکناااه تصااااد  بشاااه و حتااای ممکناااه یکااای 
کاه  بمیاره تاو ایان رفاتن، یعنای همهاین حالتیاه 

 ها هست. این باال و پایینیی  ههم
 

گیرنده سلسله مراتب استعاری "ویژگی ازدواج"2جدول   . جمالت و کدهای استعاری اولیه و کالن در بر 
 نمونه جمالت مصاحبه شونده ها کدهای استعاری اولیه کدهای استعاری نظری کالن

کتااااب»ازدواو   « نوشاااتن 
 است

کااه رابطااه رو بااد میبینااه خااودش  - کساای  اصااال 
دوساات داره اینجااوری نوشااته بشااه وگرنااه میشااه 

کارد  وجهه کتااب پیادا  های مثبتی هم تاوی ایان 
کرد.   یا نوشت یا خلق 

 «ویژگی ازدواو»
بنیااااان قاباااال ساااااخته شاااادن و خلااااق 

 کردن است

خلااااق یااااع ا اااار »ازدواو 
 است« هنری

کاااه ا ااار هناااری باااا همااا - ه شااااید اینجاااوری بگااایم 
کاااه داخلاااش هسااات  هاااا و شااایرینی تلخی هایی 

کااه خلااق میشااهن  ولاای تهااش یااع چیاازی هساات 
ازدواو هااام هماااین طاااوری باااه وسااایله زن و مااارد 

 ساخته و خلق میشه. 
« سااااختن خاناااه»ازدواو  

 است

کاااه از پااای  -  خوناااه سااااختن یاااه چیااازی هسااات 
یخاااتن تاااا تکمیااال شااادنش دسااات خاااود آدماااه  ر
کااه تااوی هاار لحظااه داری یااع  دقیقاا مثاال ازدواو 

 سازی.  قسمتی اش را می
 

گیرنده سلسله مراتب استعاری "هدف ازدواج"3جدول   . جمالت و کدهای استعاری اولیه و کالن در بر 
 کدهای استعاری نظری کالن تعاری اولیهکدهای اس نمونه جمالت مصاحبه شونده ها

ازدواو ورود بااااه یااااع دنیااااای تااااازه اساااات، یااااه  -
جاااورایی تاااو ذهااان مااان عمااار آدم باااه دو قسااامت 
تقسااایم میشاااه، قبااال ازداو و بعاااد ازدواو، قباااال 
که قبل ازداوو داری با  ازداوو تمامی اون چیزی 

« متولااااااد شاااااادن»ازدواو 
 است

 «هد  ازدواو»
کااردن و توسااعه دنیااای پدیااداری  رشااد 

 تازه است
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 کدهای استعاری نظری کالن تعاری اولیهکدهای اس نمونه جمالت مصاحبه شونده ها
کااااردن رهااااا میکناااای و تااااو اون آدم دیگااااه  ازداوو 

اهادا  رو ناداری، تااو اون نیساتی و تاو دیگااه اون 
کااال بااه نظاار ماان یااه دنیااای  خواسااته ها رو نااداری، 

کاال دنیاای فارد  دیگه و آدم خیلای تغییار میکناه، 
که فرد هم عول بشه.  عول میشه، چه بسا 

یم، وقتاای مااا مثاال یااه بااا بون درختاای را م - یکااار
کااه رشاادش باادیم تااا  ماار  هااد  مااون ایاان هساات 
بده و این ماا را راضای میکناهن ازدواو هام هماین 
یااه... مااا شااروعش میکناایم تااا میااوه بااده حاااال  طور

ها باشان یاا  محصوالتش یا میوه اش میتوناه بهاه
که دو طار  دارن یاا اون کمع رشد هاایی  هایی 

 که دو طر  به هم میکنن اون محصوالتشه...

  است« با بانی» ازدواو

 

گیرنده 4جدول  . جمالت و کدهای استعاری اولیه و کالن در بر 
 «ملزومات مهارتی ازدواج موفق»سلسله مراتب استعاری 

 کدهای استعاری نظری کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها
ماااان فکاااار میکاااانم باااارای رشااااد ایاااان درخاااات،  -

کااردن و نگااه داری و  مهااارت داشااتن رساایدگی 
کااه باعاا  میشااه باارای اون خیلاای  خیلاای مهمااه 
گذشااااات یااااااا احتااااارام بااااااه  کاااااارا بکناااااین مااااااثال 

های طاار ، درساات مثاال اون بااا بونی  خواسااته
ها و راحتااای خاااودش بااارای رشاااد  کاااه از خواساااته

درخاات بااا ش میزنااه و بهااش رساایدگی میکنااه 
 شبانه روزی.

« کاشااااتن درخاااات»ازدواو 
 است

 «مل ومات ازدواو موفق»
های مهارتی داخال مسایر   نیاز داشتن
 است

کاااه  - کاااوه  زن و شاااوهر مثااال دو تاااا هماااراهن تاااو 
خیلی جاهاای بایاد دسات همدیگاه رو بگیارن، 
کاااام میاااااره، خیلاااای جاهااااا  خیلاااای جاهااااا یکاااای 
یاه،  کوهنوردی هم اینطور کم میارن، تو  دوتاشون 

کااوه»ازدواو  « باااال رفااتن از 
 است
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 کدهای استعاری نظری کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها
کمااع نکااانن و همکاااری نباشاااه، و  گاار بااه هااام  ا

 رسن. امید نداشته باشن، به قله نمی
کسای بایاد ساهم خودشاو باذاره  کارگروهی هار  در 
یعنای ناه خاانم بیشاتر از حاد زماان باذاره و ناه آقاا 

کاااه هماااه باااه اناااداز ی  هیعنااای یاااه جاااوری باشاااه 
خودشاااون تاااوی اون زنااادگی و تاااوی اون خاااانواده 
کااانن و  کماااع  هرچقااادر بیشاااتر و بهتااار باااه هااام 

کااه دارن تااو اون زناادگی ر و بااذارن باارای سااهمی 
کااردن بااه نظاارم زناادگی بهتاار میااره جلااو و  کمااع 

کنن.  هرچقدر بتونن همدیگه رو بهتر در  

گروهااااااای»ازدواو  « باااااااازی 
 است

 های مهارتی طی راه ازدواوج  جنیاز
شامل همکاری و همیاری، همادلی 
گذشاااااات و ماااااادارا  و در  متقاباااااال، 
کااااردنن انگیاااازه، امیااااد و شااااجاعت و 

 تعهد داشتن است.

کنایم و زن  گر قایق رو به زندگی مشاتر  تشابیه  ا
کااه دارن پااارو میاازنن  کسااانی باشاان  و ماارد شاابیه 
گاار هاار  کااه قااایق رو بااه هااد  خاصاای برسااونن، ا
کااه عالقااه مناادی  کااس قاارار باشااه بااه اون ساامتی 
خودشاااه پااااارو بزناااه، قااااایق حرکااات نمیکنااااه یااااا 
کااه هساات. و شااما  ممکنااه قااایق برگاارده تااو آباای 

گاار یکاای پاا کنیااد ا ارو نزنااه و یکاای پااارو بزنااه، نگاااه 
کناد تار میشاه و هام مسائولیت رو دوش یاع  هم 
کااه داره تنهااایی  کساای  نفار میوفتااه و ممکنااه اون 

 پارو میزنه ممکنه یه جایی ببره و خسته بشه. 

« پااااااارو زدن قااااااایق»ازدواو 
 است

 

 

گیرنده سلسله 5جدول  . جمالت و کدهای استعاری اولیه و کالن در بر 
 ملزومات شناختی ازدواج موفق"مراتب استعاری "

 کدهای استعاری نظری کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها
کااردن خیلاای شاابیه بسااتن یااه قاارارداد  - ازدواو 

گاه قابلش  اداری یا تجاری یه. توی ایان قارارداد ا
خااوای از اون شااریکت و هااد   ناادونی چاای می

اون قاارارداد چیااه و اینکااه تااو و اون طاار  مقاباال 

 «مل ومات ازدواو موفق» است« دادقرار»ازدواو 
های شاااااناختی  داشاااااتن صاااااالحیت 

 قبل از ورود به مسیر است
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 کدهای استعاری نظری کالن کدهای استعاری اولیه نمونه جمالت مصاحبه شونده ها
چاااااه تعهااااادها و و اااااایفی در برابااااار اون قااااارارداد 

ید، اون شراکت به نتیجه خوبی نمی  رسه.  دار
کاه  - کنای  تو باید ایان تفااوت رو بفهمای و قباول 

کااه  زناادگی مشااتر  مثاال چاااقو دو تااا جنبااه داره 
کااارت  گااه  کااار میکناای. ا بایااد باادونی داری چاای 
درست باشه، اون چاقو پوسات تاو رو میکناه، تاو 

گار اینطااور رو شاکیل  میکناه، تراشاات میاده. امااا ا
نباشااه تااو رو میبااره، چقاادر مگااه یااع آدم میتونااه 

کنه؟  بریده شدن رو تحمل 

  است.« چاقو»ازدواو 

گار  ازدواو محدود - کننده است، ازداوو بکنی ا
به صاورت روتاین هماه چیاز پایش باره، تاو باه نظار 

کار هاا   من با ازدواجت و بهه دار شادن یاه ساری 
تااااونی انجااااام باااادی، حاااااال شاااااید رو دیگااااه نمی

کاام  محاادودیت اساام خااوبی روش نباشااه، شاااید 
کاه ی  هشدن دایر فعالیات هاات اسامش باشاه، 

بااه خاااطر رابطااه جدیاادت بایااد اون فاارد بودناات 
کمتاار بشااه و دو نفااره بشااه همااه چیااز و ادم  دیگااه 
باید از قبل ایناا را تاو ذهانش داشاته باشاه دربااره 

 ازدواو.

های شاناختی قبال از ورود  صالحیت است« بند»ازدواو 
گااهی نسابت باه  به راه ازدواو شامل آ

های آن پیرامااااون شاااااکل  محاااادودیت
گیااری شخصاایت زوجاای، نگاااه سااهم 
گذارانااااااه )و نااااااه تبااااااادلی و تجاااااااری( 
داشاتن و یاع واحاد دوساتی متشااکل 

 از دو نفر را تشکیل دادن، است

من فکار میکانم ازدواجای پایادار و خوشابخت  -
که زن و شوهر تاوش باا هام مثال یاه مونه  باقی می

کننااااد. آخااااه دوسااااتی درساااات  دوساااات رفتااااار 
کااااه باعاااا  میشااااه ادامااااه دار  ویژگی هااااایی داره 

بشاااااااه. ماااااااثال دوساااااااتا باااااااه هااااااام هااااااار حااااااار  
ای را نمیاازنن، یااا بااه هاام اعتماااد  کننااده ناراحت

 دارن، یا نگاه بده بستونی ندارن.

« واحاااااد دوساااااتی»ازدواو 
 است

 

 
کاه در  وجود انسان در نقش زوجیت زن و شوهری و همهنین ماهیت مفهوم مسیر و راه 

های  پدیااده ازدواو بااا اسااتفاده از ایاان اسااتعاره در حااال تبیااین اساات، بااه وساایله مصاااحبه
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کاه ناوع  کاه همساران در ایان مسایر از مبادو حرکات آن  انجام شده در ایان پاژوهش نشاان داد 
فتاری و اخالقی فرد قبال از ازدواو هساتن تصامیم وجود و شخصیت و صفات و عادات ر

کاردن و تجرباه  به انتخاب می که رشد  گیرند تا در مسیر ازدواو به سمت هد  و مقصد راه 
کنند.   دنیای پدیداری تازه است، جحرکتج 

ها در پژوهش با طارح اساتعاره جراه و مسایرج بارای ازدواو  کننده برای مثال یکی از شرکت
کر که:اینگونه بیان   د 

که توش از یه جایی تصامیم  جزندگی حرکت توی یه راه است. دقیقا  مثل مسیر یع سفر 
کنی و بری تا به مقصادت برسای. حااال ایان مسایر بااال پاایین داره، پلایس  می گیری حرکت 

راه داره، پنهری داره، بن ین تموم میشه، ممکنه تصاد  بشه و حتی ممکنه یکی بمیاره تاو 
  این رفتن...ج

که یاع مسایر و راهای اسات باا مبادو، مقصاد، هدفمنادی و که ا ین نگاه ماهیت ازدواو 
های دیگاری باا طارح  کننده کند. در ادامه شارکت نوع حرکت مشخص در آن را برجسته می

کتاااب، ساااختن خانااه و خلااق یااع ا اار هنااریج اساات، در صاادد  1 اسااتعاره جازدواو نوشااتن 
که یع بنیان قابل ساخته کردن است، اینگونه بودند:  نشان دادن ویژگی آن   شدن و خلق 

که ا ر هنری با همه تلخی کاه داخلاش هسات  ها و شیرینی ج شاید اینجوری بگیم  هایی 
کاه خلاق میشاهن ازدواو هام هماین طاوری باه وسایله زن و مارد  ولی تهش یع چیزی هست 

 ساخته و خلق میشهج
شااکل خااوب یااا بااد، و ایاان اسااتعاره نقااش فاااعلی همسااران در ساااختن بنیااان ازدواو بااه 

های  کننده کنااد. چنانهااه شاارکت رضااایتمند یااا  یاار رضااایتمند را بااه خااوبی پاار رنااگ می
 دیگری نیز این ویژگی را در قالب استعاری اینگونه توضیح دادند:

کااه رابطااه رو بااد میبینااه خااودش دوساات داره اینجااوری نوشااته بشااه وگرنااه  کساای  جاصااال 
کتاب پ میشه وجهه کردج.های مثبتی هم توی این  کرد یا نوشت یا خلق   یدا 

کااه مسایر بااه سامت آن هاادایت می شاود و ایاان  ولای ایان راه ازدواو مقصااد و هادفی دارد 
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هد  بر اساس دو استعاره بیان شده جازدواو متولد شدن و با بانیج است، به خوبی قابال 
کرد: کننده تبیین بود. یکی از شرکت  ها در پژوهش در این زمینه بیان 

کاه رشادش بادیم تاا جوقتی ما مث ل یه با بون درختی را میکاریم، هد  مون این هست 
یاه... ماا شاروعش میکنایم تاا میاوه   مر بده و ایان ماا را راضای میکناهن ازدواو هام هماین طور

کاه دو طار  دارن یاا  ها باشان یاا رشاد بده حاال محصاوالتش یاا میاوه اش میتوناه بهاه هایی 
کمع که دو طر  به هم میکنن ا اون   ون محصوالتشهج.هایی 

کااه هاادفش  کااردن و وارد شاادن بااه دنیااای پدیااداری تااازه  برجسااته شاادن دو مفهااوم رشااد 
ها باه  ایجاد جهان بینی وسیع تری برای زن و شوهر نسبت به زندگی است، در این اساتعاره

کاارگیری جاساتعاره  خوبی نمایان بود. چنانهه یکی دیگر از جواناان حاضار در پاژوهش باا باه 
 برای ازدواو این مفهوم را به این شکل توضیح داد:متولد شدنج 

جازدواو ورود باه یااع دنیااای تاازه اساات، یااه جاورایی تااو ذهاان مان عماار آدم بااه دو قساامت 
کاه قبال ازداوو داری  تقسیم میشه، قبل ازداو و بعد ازدواو، قبل ازداوو تماامی اون چیازی 

کاردن رهاا میکنای و تاو اون آدم دیگاه نیساتی و تاو  دیگاه اون اهادا  رو ناداری، تاو با ازداوو 
کااال  اون خواسااته کااال بااه نظاار ماان یااه دنیااای دیگااه و آدم خیلاای تغییاار میکنااه،  ها رو نااداری، 

که فرد هم عول بشهج.  دنیای فرد عول میشه، چه بسا 
کاااه از دل اساااتعاره کشااایده شاااد ایااان باااودن  در نهایااات مفهاااومی  های بیاااان شاااده بیااارون 

فق ایان راه بایاد باه هماراه باشاد تاا ایان مفهاوم حرکات باه مل وماتی برای طی مسیر سالم و مو
جای اینکه صرفا  یع تبیین طبیعی در قالب زمان و مکان باشاد، در بحا  ازدواو باه یاع 
کاه هماان رشاد و  تبیین وجودی تبدیل شده تا سیر حرکت به سمت مقصد و هد  نهایی 

زن و شاوهر اسات، رسایده رسیدن به یع دنیای پدیداری تازه و ناوع جدیادی از باودن بارای 
 شود. 

کاه زن و شاوهر بارای ارتباا   که این مل ومات اول نیازهای مهارتی داخال مسایری اسات 
کاشاتن  کاارگیری اساتعاره جازدواو  که خود را با به  مو ر با یکدیگر باید به همراه داشته باشند 
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 درخت استج، خود را نشان داد: 
کاردن و نگاه داری و مهاارت داشاتن  جمن فکر میکنم بارای رشاد ایان درخات، رسایدگی

گذشاات یااا احتاارام بااه  کااارا بکنااین مااثال  کااه باعاا  میشااه باارای اون خیلاای  خیلاای مهمااه 
که از خواسته خواسته ها و راحتای خاودش بارای رشاد  های طر ، درست مثل اون با بونی 

 درخت با ش میزنه و بهش رسیدگی میکنه شبانه روزیج
دواو، شااامل همکاااری و همیاااری، هماادلی و در  هااای مهااارتی طاای راه از  کااه ایاان نیاز

کاه در قالاب  کاردن، انگیازه، امیاد و شاجاعت و تعهاد داشاتن باود  گذشت و مدارا  متقابل، 
گروهاای و پااارو زدن قااایقج اساات، خااود را نشااان  اسااتعاره های ازدواو جباااال رفااتن ازکااوه، بااازی 

کاوه را اینگوناه توضایح کننده در مصاحبه اساتعاره بااال رفاتن  داد. یکی از جوانان شرکت از 
 داد: 

که خیلی جاهای باید دست همدیگاه رو بگیارن،  کوه  جزن و شوهر مثل دو تا همراهن تو 
یاه،  کوهناوردی هام اینطور کام میاارن، تاو  کم میاره، خیلی جاهاا دوتاشاون  خیلی جاها یکی 

کمع نکنن و همکاری نباشه، و امید نداشته باشن، به قله نمی گر به هم   رسنج. ا
کنار این مهارت که هاای ماورد نیااز داخال راه، بایاد قبال از ورود باه مسایر ازدواو  البته در 

گاهی یکسری صالحیت های شناختی نیز زن و شوهر داشته باشند تا ایان حرکات باه  ها و آ
کااه ایاان مفهااوم خااود را در اسااتعاره جازدواو قااراردادج اساات، بااه خااوبی  ساارانجام خااود برسااد 

 کرد: برجسته می
گااه جازدوا کاردن خیلاای شاابیه بساتن یااه قاارارداد اداری یاا تجاااری یااه. تاوی ایاان قاارارداد ا و 

خوای از اون شریکت و هد  اون قرارداد چیه و اینکه تو و اون طار   قبلش ندونی چی می
یاااد، اون شاااراکت باااه نتیجاااه خاااوبی  مقاباال چاااه تعهااادها و و اااایفی در برابااار اون قااارارداد دار

 رسه.ج نمی
که سه استعاره جازدواو چاقو، بند و واحد دوستیج برجساته که البته مبتنی بر م فاهیمی 

گااهی نسابت باه  کردند، این صالحیت می های شناختی قبل از ورود باه راه ازدواو شاامل آ
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گیری شخصیت زوجی، نداشتن نگاه تباادلی و تجااری  محدودیت های آن پیرامون شکل 
شااااکیل دادن اساااات. یکاااای از داشااااتن در آن و یااااع واحااااد دوسااااتی متشااااکل از دو نفاااار را ت

کار برد بیان می کننده شرکت که استعاره چاقو را برای توصیف ازدواو به   کرد:  ها 
که زندگی مشتر  مثل چااقو دو تاا جنباه داره  کنی  جتو باید این تفاوت رو بفهمی و قبول 
کااارت درساات باشااه، اون چاااقو پوساات تااو رو  گااه  کااار میکناای. ا کااه بایااد باادونی داری چاای 

گر اینطور نباشه تو رو میبره، چقدر مگه یاع  میکنه، تو رو شکیل میکنه، تراشت میده. اما ا
کنه؟ج  آدم میتونه بریده شدن رو تحمل 

که:  و یا در بیان جاستعاره بندج برای ازدواو توضیح داده شد 
گر به صاورت روتاین هماه چیاز پایش باره، تاو  جازدواو محدود کننده است، ازداوو بکنی ا

کار به نظر من با هاا رو دیگاه نمیتاونی انجاام بادی، حااال   ازدواجت و بهه دار شدن یاه ساری 
کام شادن دایار فعالیات هاات اسامش ی  هشاید محدودیت اسم خاوبی روش نباشاه، شااید 

کمتار بشاه و دو نفاره بشاه هماه  که به خاطر رابطه جدیدت باید اون فرد بودنات دیگاه  باشه، 
 داشته باشه درباره ازدواوج.چیز و ادم باید از قبل اینا را تو ذهنش 

کاه مسارله جحرکاتج باه  های پاژوهش اینگوناه می بنابراین مبتنای بار یافتاه کارد  تاوان بیاان 
کاارده انااد، و در یاااد نگااه اشااتن مقصااد، یعناای  کااه همسااران باارای آن ازدواو  ساامت اهاادافی 

کناار یکادیگر باه آن برساند تاا از طریاق تجرباه دنیاای پدیاداری تا که قرار است در  ازه، جایی 
کنناد، مفهاومی  رشد و تحول و تغییری را در ابعاد مختلف صفاتی و رفتاری در خود ایجااد 

که الزمه آن سیالن و تجدد است. یعنی نحوه که چیازی جادای از باودن  است  ای از هستی 
کاه البتاه چنانهاه بیاان شاد، در طای ایان  کارد.  گااهی پیادا  شان نیسات و تنهاا بایاد باه آن آ

 ی نیاز است تا حرکت به سرمنزل مقصود برسد. مسیر و راه مل ومات
کااه در اسااتعاره جراهج باارای ازدواو از دیااد جوانااان ایراناای  در تبیااین ایاان شااکل از حرکاات، 

کااه مباادو حرکاات، مقصااد و هااد  حرکاات، مل ومااات حرکاات و  مطاارح شااد، می گفاات  تااوان 
 مساایر حرکاات از یکاادیگر جاادا نبااوده و همگاای ساایری اساات در جهاات جشاادنج و تحقااق آن
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که در راه ازدواو باید برای همسران به دست آید.   چیزی 
گاار  بنااابراین ازدواو باادون تصااور مباادو و مقصااد و هااد  حرکاات، قاباال در  نیساات و ا
کاه هاد  نهاایی ازدواو  کنناد  چنین چیزی اتفاق بیفتد، یعنی همسران ندانند یا فراماوش 

که این به معنا  ی عدم آن است. شان چه بوده است، دچار سکون و بی تحرکی شده 
لذا با این نگاه به خاطر حقیقات وجاودی ازدواو، همساران باه طاور ماداوم بایاد از طریاق 
که به خاطر آن وارد مسایر و راه زوجیات شاده اناد، جحرکاتج  مرور و یاداوری اهدا  حقیقی 
را در یاد داشته باشند تا ازدواو شان در نهایت به سامت عادم و نیساتی و متالشای شادن و 

که در مصداقاز هم  تعهادی  های آن مثل تعارضات، سوح رفتاار، خیانات و بی گسیختگی 
 دهد، رهنمون نگردد.  زناشویی و طالق عاطفی و قانونی خود را نشان می

 

 
الگوی مفهومی دربرگیرنده کدهای استعاری اولیه و  .1شکل

گیرنده سلسله مراتب استعاره راه از ازدواج  کالن در بر 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ...................................................................................... 34

 

 گیری بحث و نتیجه
کااه همااه چیااز بااه ساارعت در حااال تغییاار و تحااول اساات، چالش هااای  در جهااان امااروز 

فراروی مشاوران حوزه خانواده، در حرفه یاورانه مشاوره، دشوارتر و پیهیاده تار از قبال باه نظار 
رسد. به همین دلیل برای آنکه مشاوران بتوانند مو ر واقاع شاوند و مراجعاان خاود را بارای  می

هایی  چندگانه خاود یااری دهناد، ضاروری اسات از تصاویرها و شاناختتطبیق با نیازهای 
گااهی داشاته و همهناین تواناایی خاود را در  که تفکر فعلی مراجعان آنها را شکل می دهاد، آ

کارگیری فرضیه کاربردی تر افزایش دهند. یعنای مشااوران حاوزه  ها و نگرش به  های جدید و 
که امکان مشاهده، در  و شکل دهای هایی در خود به وجو خانواده باید شایستگی د آورند 

 (.2633، 1های جدید را برای شان میسر سازد )کالی و باند به موقعیت به روش
کاه مشااوره در عاین اینکاه  ( به منظور نیل به ا ربخشای بیشاتر، بیاان می2661) 2برنز کناد 

کاااا یاااع علااام اسااات، هنااار درماااانگر را هااام می ربرد طلباااد و مشااااوران بایاااد در شناساااایی و 
رویکردهااای متفاااوت نگاااه بااه خااانواده و انسااان مهااارت یابنااد و در در  و فهاام خااانواده و 

گون، و نیاااز ایجااااد راهکارهاااای عملیااااتی منطباااق باااا نگرش گوناااا هاااای  اعضاااای آن از ابعااااد 
کاااه در هنااار در  و فهااام زنااادگی تبحااار پیااادا  کنناااد. مشااااورانی  گااااهی پیااادا  بدسااات آماااده آ

توانناد بارای رسایدن باه یاع  انعطاا  و پویاایی مناساب، میکنند، ضمن برخورداری از  می
 نگرش جامع تر موفق تر باشند. 

که صحبت از احساسات، افکار و نگرش ها پیراماون پدیاده خاصای باه ناام  ولی از آنجا 
هاااای  باشاااد، و مواناااع بسااایاری در فرهنگ ازدواو، یکااای از عناصااار مهااام در  و فهااام آن می

هااای  ، لااذا پژوهشااگران بایااد بااه دنبااال اسااتفاده از روششااوند مختلااف باارای بااروز آنهااا می
ای برای در  بهتر آن باشند. در همین راساتا پ وهشاگران و مشااوران حاوزه خاانواده  خالقانه

یاااابی جدیااادی نظیااار اساااتعاره توانناااد باااا اساااتفاده از تکنیع می ها و  ها و داساااتان هاااای ارز
مبلیع ذهنااای باااا هاااد  باااروز هاااای  الاااب ذهنااای افاااراد، باااه فهااام و در  روابااا  سااا روایت

                              
1. Culley, S. & Bond, T 
2. Bernes, K.D 
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کالمی باه ایان هاد  نائال  احساسات و نگرش کالمی و  یر  ها و افکار پرداخته و بهصورت 
 (.  3122شوند )اصالحی و همکاران، 

ها برای خوانش و در  پدیده ازدواو در ایان تحقیاق  به همین منظور استفاده از استعاره
کماع آنهااا بتااوانیم ایاان مفهااوم ر کااار رفاات تااا بااه  ا در ذهان جوانااان ایراناای از ابعاااد دیگااری باه 

کاه ا لاب بارای افاا ودن  بخاوانیم. اساتعاره ناوعی صافت ادبای بارای تشابیه و مقایساه اسات 
گرفته می پویایی در صحبت کار  کاه  ها به  شود تا باا اساتفاده از یاع عنصار تجربای )چیازی 

کاه انتزاعای میشناسیم و با مفهوم آن آشناییم(، برای فهم یاع عنصار تجربای دیگار )چیاز ی 
یم )هافمن،  کمتر آشنائیم(، به خلق معنی بپرداز  (.  2631تر است و با آن 

اما آنهه در این پژوهش در صدد تبیین آن باودیم، پاساخی در برابار پرساش از حقیقات و 
گاارفتن تصاااویر مختلااف از زوایااای  هسااتی ازدواو در میااان جوانااان امااروز ایراناای بااود تااا بااا 

کنار ه کنار یکدیگر، این پدیده انساانیمتفاوت آن و با  اجتمااعی بسایار  -م قرار دادن شان 
کنیم، تاا حتای  پیهیده را قدری دقیق تر و واضح تر تصورکنیم، بخوانیم و به دیگران منتقل 

کاه در ایان مسایر  در قدم های بعدی پس از در  بهتر، به شکل دهای آن نیاز پرداختاه شاود.  
 ی جوانان، به این هد  دست یابیم. تالش شد از طریق بررسی دنیای پدیدار

های ایان تحقیاق نشاان داد ماهیات ازدواو، راهای اسات باه ساوی هاد   چنانهه یافته
کااه از  کاماال شاادن باارای دو راهاارو در ایاان مساایر، یعناای زن و شااوهر بااه ساامت آینااده،  بهتاار و 

کنار یکدیگر اتفااق می آن هماراه  افتاد. البتاه الزماه طریق تجربه این دنیای پدیداری تازه در 
گشاتگی و فراموشای  گم  داشتن مل ومات طی مسیر است تا در این حرکت سیال، سکون و 
یادی راه فرعای داخال و اطارا   که تعداد ز مقصد برای همسران به وجود نیامده و راه اصلی 

کاه ایان یافتاه گم نشاود  گال مهار و همکااران  آن هست،  ها همساو باا نتاایج پاژوهش هاشامی 
که نشاان دادناد ازدواو باه مثاباه یاع ( پیرامون الگ3122) وی یع ازدواو موفق ایرانی است 

کااه شاارای  علاای،  رابطااه زوجاای شاافا  و عاااری از ابهااام بااه عنااوان یااع مقولااه مرکاازی اساات 
گرهایی زمینه بالندگی، احساس آرامش، تحقق اهدا  زوجی مشاتر   زمینه ای و مداخله 
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 شود.  و رضایت از رابطه می
که ازدواو به مثابه یع مسیر حرکت به سمت یاع هاد  نهاایی در  بر این اساس وقتی 

گرفته شود، باید آداب و قواعد و مهارت کاردن در آن رعایات  نظر  های سالم و موفاق حرکات 
که مبتنی بر یافته های این تحقیق، ایان مل وماات اول داشاتن نیازهاای مهاارتی داخال  شود 

گذشات، مادارا، انگیازه، امیاد، مسیر شامل همکااری و همیااری، همادلی و در  متقابال  ،
گیاری صاالحیت کناار آن فرا های شاناختی قبال از ورود  شجاعت و تعهد داشاتن باوده و در 

گاهی داشتن نسبت به محدودیت که شامل آ های آن پیراماون شاکل  به راه ازدواو میباشد 
گیری شخصیت زوجی، نداشتن نگاه تبادلی و تجاری داشاتن در آن و یاع واحاد دوساتی 

کاه در  یار ایان صاورت مسایر اصالی باه ساعادت و متشک ل از دو نفر را تشکیل دادن است. 
سالمت طی نشده و نرسایدن باه سار منازل مقصاود، از طریاق ناابودی راه )ازدواو( یاا رهاروان 

کاه همراساتا باا نتاایج پاژوهش جااودان ) )همسران( اتفااق می کاه نشاان 3121افتاد  ( اسات 
کیفیات زنادگی زناشاویی، از طریاق باورهاای داد انتظارات ازدواو عالوه بار تاا  یر مساتقیم بار 

کیفیت زندگی زوجی را   کند.  می بینی پیشارتباطی و بخشودگی به صورت  یر مستقیم 
یاارویی باا  که فهم هساتی و ماهیات ازدواو، مقادم بار در  چگاونگی رو قابل ترمل است 

اهبردهاای روبارو شادن باا آن است. بنابراین تالش برای فهم و در  آن، چگاونگی مواجاه و ر
کاربرد استعاره آن را روشن تر می کاه بایاد باه دنباال  سازد. لذا در  ها در حوزه خانواده، هادفی 

که عالوه بر فهم و در  استعاره های مناساب  های ذهنای افاراد، زمیناه آن باشیم، این است 
گیاری اساتعاره شاته باشایم تاا از های  الاب در جامعاه را نیاز در نظار دا تر برای تولید و شاکل 

گااامی در جهاات ایجاااد تحااول در نگرش هااا و طاارز تفکاار و بااه تبااع آن طاارز رفتااار و  ایاان طریااق 
 برخورد جوانان پیرامون مسائل خانوادگی از جمله ازدواو داشته باشیم. 

ها را  ( از پژوهشگران حوزه استعاره در این زمینه هنر اساتفاده از اساتعاره3221) 1مورگان
داناد. لاذا در جهات در  و  هاا می دیادن، فهمیادن و شاکل دادن واقعیت شامل سه مرحلاه

                              
1. Morgan 
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هاا و احساساات افاراد درگیار آن پدیاده، از  فهم یع پدیده واحد در مرحلاه اول بایاد باا نگرش
گاهی هاای  طریق دیدن و فهمیادن، آشانا شاد تاا از طریاق داشاتن دیادگاهی شاناختی، باه آ

کناار آن باا اساتفاده  هاا و  های زباانی، شاکل دادن باه معنا از سیساتماولیه برسایم. سا س در 
 های ذهنی افراد حول یع حقیقت، صورت پذیرد.  گفتمان

کاااه اجااازا و افااااراد  حقیقااات و ماهیااات ازدواو در ایااان پاااژوهش باااه مااااا نشاااان می دهاااد 
کاه  کننده در مسیر ازدواو، یعنی همساران، بایاد هماهناگ و منعطاف در عرصاه حرکت ای 

کاااالن تااار اجتمااااعی  ماهیاات اش مملاااو از تضااااد و تعاااارل در سیساااتم خااانواده و سیساااتم 
گاااه از ماهیاات ایاان عواماال تعااارل ساااز، در حااال  اساات، هدفمنااد و همگاارا و هوشاامند و آ
حرکت باوده و آماادگی پاذیرش تحاول را در خاود داشاته باشاند تاا جهات، شاتاب و سارعت 

کرده و آن را رقم بزنند.   حرکت در این راه را انتخاب 
کاه تحاوالت نهادهاای ازدواو و  ( در این زمینه مطارح می3271) 1وستو  کناد، از آنجاا 

شااااوندن و تحااااوالت  ها و نمادهااااایی از تغییاااارات اجتماااااعی محسااااوب می خااااانواده نشااااانه
گساترش فردگرایای،  کاهش اقتادار سانتی، اشااعه و  اقتصادی و اجتماعی جامعه مرتب  با 

تی، اشاتغال زناان، اساتقالل ماالی آموزش همگانی برای هر دو جنس، افزایش برابری جنسی
گسترش فرهنگ مصر  می (ن هماین امار تغییارات 2662، 2باشاد )باه نقال از ویکاز و ترویج و 

هاای  گسترده ساختاری، ارزشی و اخالقی را برای خانواده در پی داشته و بار الگوهاا و مال 
گذاشاته اسات زیارا  انتخاب همسر برای ازدواو و سبع زندگی خانوادگی اش تر یر بسازایی 

هایی  با وجود ایان تغییارات، افاراد از قادرت بازاندیشای بیشاتری برخاوردار شاده و مکانیسام
کناد، زمیناه رهاایی روابا  اجتمااعی و باین فاردی را  ها را امکان پاذیر می که رهایی از سنت

گساااترش می نیاااز از شااارای  و محااادودیت دهناااد )آزاد ارمکااای،  های اجتمااااعی و خاااانوادگی 
3112.) 

گفتمااان سااازی جدیااد و رواو یافتااه دیااده میدر ایاا کااه ارزش ن  هااای خااود تحقااق  شااود 
                              
1. Westoff 
2. Weeks, j.R 
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رود و آزادی، عقالنیاات، رقابااات، خاااود  بخشاای اسااااس تغییاارات در خاااانواده باااه شاامار مااای
کااام رنااگ شااادن جهااان بینی هااای افاااراد در زنااادگی  هاااای دینااای بااه عناااوان ارزش اتکااایی و 

که پیامد آن تزلزل  در نهاد خانواده بوده است. بناابراین فاارغ خانوادگی مورد قبول واقع شده 
از داوری ارزشاای و هنجاااری درباااره ساامت و سااوی تحااوالت خااانواده و ازدواو، بایااد بااا ایاان 
تحوالت برخوردی واقع بینانه داشته باشیم و خود را برای نحاوه مناساب مواجاه باا تحاوالت 

کرده و  کاه هماین امار، های الزم را در این زم یریز برنامهحوزه ازدواو آماده  کنایم.  یناه اتخااذ 
کااالن  کشااور در سااطح  گااام و شااکل اول لاا وم مداخلااه و ورود دساات اناادرکاران فرهنگاای  در 

گفتماااان ساااازی کااااربردی در حاااوزه ازدواو جواناااان و  بااارای  های جدیاااد پیراماااون معناهاااای 
کاار بار شناس روان گااه ساازی پیراماون ایان روناد و  ان و مشااوران متعهاد و دلساوز در جهات آ

هاااای انتخااااب همسااار و  هاااا و معناهاااای  باااات بخاااش باااه نهااااد خاااانواده و مال  روی ارزش
گاهی  دهد. های شناختی قبل از ورود به راه ازدواو را نشان می آ

کااه در ساابع  زیاارا در جهااان صاانعتی امااروز، مدرنیتااه نظاام جدیاادی را زمینااه ساااز شااده 
کارده های تفکار و معناهاای ذهنای ا ها و شیوه زندگی، عادات، ارزش فاراد تحاوالتی را ایجااد 
باشاد. در چناین  هاا و معناهاای خاانوادگی نیاز در حاال دگرگاونی می است و به تبع آن ارزش

که الزاماات و نیازهاای سااختار جدیاد را تارمین  فرهنگ ها، شرایطی ارزش ها و هنجارهایی 
های خااا  خااود در  کنااد، بااه وجااود آمااده و الگوهااای جدیااد زناادگی و ازدواو بااا ساابع می

 شود. ها بسیار مهم می رسانهحال  هور است. و در این راستا نقش 
گسااترش ها را بساایار مااو ر دانسااته و آن ر گیاادنز در ایاان زمینااه نقااش رسااانه ا اباازار بساا  و 

کم بر آن به تمام دنیا می مدرنیته و ارزش که توانسته است با تساهیل و سارعت  های حا داند 
کناااد و از مرزهاااای زماااانی و  گروهااای، فضاااای جهااانی را متحاااول  بخشاای ارتباطاااات فاااردی و 

کاار را از راه3226مکانی بگاذرد )گیادنز،  کاه ایان   هاا باه هاای انتقاال ضامنی و نماادین پیام ( 
خااانواده در رونااد بازتولیااد فرهنگاای، بااا انتخاااب اینکااه چااه عناصااری از فرهنااگ را انتقااال 
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کاه متاون رساانه2661، 1دهند، انجام میدهند )فیسع و هارتلی ای باا نحاوه  (. به ایان معناا 
 هااا، تواننااد باعاا  ایجاااد ارزش بازنمااایی خااود از الگوهااای تبااادلی درون نظااام خااانواده می

ی زندگی خاصی و یا بر عکس حذ  و به حاشیه رانادن الگاو یاا ارزش ها معناها و یا سبع
 یا سبع تفکر و زندگی دیگری شوند.

کااال و مااو  گفتمااان سااازی ال ( چگااونگی تباادیل شاادن یااع 3211) 2باار طبااق نظریااات 
گفتماااان باااه تصاااور  3گفتماااان باااه تسااال  فرهنگااای یاااا هژماااونی فرهنگااای از طریاااق تبااادیل آن 

کااه  4اجتماااعی گیاارد  باارای ایاان منظااور از دو اباازار جبرجسااته سااازیج و جحاشاایه بایااد صااورت 
گیار شادن بایاد  رانیج اقدام به اسطوره سازی در پدیده مورد نظر می شود. اسطوره نیاز بارای فرا

گاوی هماه نیازهاا و تقاضااهای موجاود در جامعاه نشاان  خود را عام و جهان شمول و پاساخ 
ها باا ایجااد یاع فضاای  شکل اساطوره دهد و شکل آرمانی و استعاری به خود بگیرد. بدین

شوند.که البته برای تبدیل اساطوره باه یاع  استعاری و آرمانی به تصور اجتماعی تبدیل می
تصور اجتماعی عالوه بر نیاز به خلاق فضاای اساتعاری دو شار  جقابلیات دسترسایج باه آن 

گاارفتن ساااده در زمینااه و موقعیاات افکااار عماا ومی، و گفتمااان، بااه معنااای در دسااترس قاارار 
گفتماان باا اصاول بنیاادین جامعاه،  جقابلیت اعتبارج به معنای سازگاری اصول پیشانهادی 

 (.3115از اهمیت باالیی برخوردار است )سلطانی، 
های اجتماااعی بااه  های عمااومی مثاال سااینما، تلوی یااون و شاابکه در ایاان زمینااه رسااانه

ه دلیال داشاتن هار های فرهنگی در ساطح جامعاه با عنوان ابزارهای تحقق بخشی سیاست
کردارهاااای زباااانی و  یاار زباااانی در ساااطح جامعاااه و اعتباااار  دو شاار  در دساااترس قااارار دادن 

گفتمان سازی و تبدیل آن به هژمونی فرهنگی را بر عهده دارند.  بخشیدن به آنها زمینه 
کردارهاااای زباااانی و  یااار زباااانی مهمتااارین باااازوی جبرجساااته ساااازیج و جحاشااایه رانااایج 

کااه محماال عمااده آن  ب میهااا بااه حسااا گفتمان کردارهااای زبااانی  آینااد. در ایاان میااان نقااش 
                              
1. Fiske, J & Hartley, J 
2. Laclau. E & Mouffe. C 
3. Cultural Hegemony 
4. Social Imagination 
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های اجتماااعی اساات، بساایار ا رگااذار  کاالهااای فرهنگاای مثاال سااینما، تلوی یااون و شاابکه
گفتماان فرهنگاای در  باشاد. باا ایاان حاال بااه نظار می می کردارهاای زبااانی  رسااد بخاش عمااده 

کااه ان رود از طریااق دسااتگاه  تظااار ماایجامعااه ایااران بااه خصااو  در حااوزه خااانواده و ازدواو 
گفتمااان رساامی فرهنگاای عماال می کنااد و  رساامی فرهنگاای بااه اجاارا در آیااد، بااه عنااوان ضااد 

های خااااا  خااااانوادگی و ازدواو را رواو و  های تفکاااار و زناااادگی معااااانی، ساااابع هااااا، ارزش
کاراماااد سااااختاری، اخالقااای و  برجساااته ساااازی می گذشااات زماااان تغییااارات نا کاااه در  کناااد 

کام شادن اساتحکام آن را باعا  شاده  ارزشی و به تبع کارکردهاای خاانواده و  آن اختالل در 
 است.

کالن، توجه به عوامل ساطح خارد نیاز در ایان  کنار توجه به این عوامل سطح  که البته در 
گذشااته خااانواده تنهااا مرجااع انتقااال مهارت زمینااه بااا اهمیاات می کااه در  هااا و  باشااد. از آنجااا 

گاهی کام رناگ شادن نقاش خاانواده در ها باود، اماا پیهیادگی اوضا آ اع زنادگی اماروز باعا  
ها و  های متااولی، ماننااد رسااانه هااا و سااازمان ی نهادریز برنامااههااا شااده و عاادم  انتقااال مهارت

های ازدواو داخل مسایر ازدواو، خا   نظام آموزش و پرورش و بهداشت برای آموزش مهارت
 جدی در این زمینه به وجود آورده است. 

های حاصااال از ایااان پاااژوهش پیشااانهاد میشاااود رویکردهاااای سیاسااات  هباار اسااااس یافتااا
کشور، در جهات انطباق کالن در  گفتماان  پاذیری خانواده گذاری  هاا باا شارای  سااختاری و 

ها و معناهای استحکام بخاش ازدواو و خاانواده شاکل بگیارد. عاالوه  سازی پیرامون ارزش
کاااه آموزش بااار ایااان پیشااانهاد می از ازدواو و پاااس از ازدواو باااه  ای پااایش هاااای مشااااوره شاااود 

گساااترده و ساااازمان یافتاااه از طریاااق نهادهاااای متاااولی مانناااد آماااوزش و پااارورش و  صاااورت 
کاارگیری مشااوران و  شبکه های ساالمت و بهداشات و رساانه عماومی صادا و سایما و باا باه 
 ان متعهد، دوره دیده و با تجربه در این زمیناهن بار اسااس مفهاوم ساازی دقیقای ازشناس روان

هااا قاارار  هااای ازدواو موفااق در جوانااان ایراناای در اختیااار خانواده ماهیاات، اهاادا  و ویژگی
 بگیرد.
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