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 یفارس یفرهنگ گفتمان در حجاب یمفهوم استعارة نشیگز و ساخت در فرهنگ قشن

 استعاره یگفتمان ةینظر منظراز

 5رضاپور میابراه

 سمنان دانشگاههمگانی  یشناس زبانگروه  اریستادا

 2ییغمای میمر

 سمنان دانشگاه ،یهمگان یشناس زبان ارشدیکارشناس

 دهیچک
واژه براستا    یاستتعار  یستاز  مفهتوم  گتر، یعبتار  د بت   ؛ندستت ه ینیّفرهنگ مع یو نظام فکر یشناخت نشیب بازتاب یمفهوم یها استعاره

 دیت هتا در گفتمتان با   آن نییت هتا و تب  استتعاره  یمنظتور بررست  بت   ، استتعاره  یگفتمتان  ةیمنظر نظراز. ردیگ یصور  م یفرهنگ یها ن یزم شیپ

و  افتنتد  یفتا  مت  هتا ات   هتا در آن  کت  استتعاره   ییها متن ةبا مطالع کار نیا د.شو قیتلف یشناس و کاربرد یا کرهیپ لیتحل با یشناخت یشناس زبان

 ،حاضتر  پتووهش در  .است   ریپت   امکتان  دهنتد،  یهتا اراهت  مت    استتعاره  نیت در استفاده از ا ها متن نیا نسندگاینو ک  یلین شواهد و دالافتی

 و یاستمم  دولت   ارا یت اخت و هتا   یمستوول : حجتاب  ،روان ستمم   در آن نقتش  و حجاب ، سن  و قرآن دگاهید از حجاب یها کتاب
متورد   هفتتاد  ،یمفهتوم  یهتا  استتعاره  نشینگ در ستاخ  و گت   نقش فره یمنظور بررس. ب شدند انتخاب حجاب فرهنگ  یتقو یها راه

 ةکت  حتوز   دادپتووهش نشتان    یهتا  داده یبررست  .شداستخراج  یفارس یمتون فرهنگ نیاز ا «حجاب» ةب  واژمربوط  یمفهوم یها استعاره

گتر نقتش   انیت ب پتووهش،  یها ادهد لیتحل اس . یفارس یدر گفتمان فرهنگ «حجاب» یمفهوم یها استعاره أمبد ةحوز نیپربسامدتر ،«اهیگ»

 یهتا  و آمتوزه  یاستمم  ینت یب جهتان  گتر، یعبار  دب  اس ؛ها  ها و انتخاب آن استعاره نیا دیدر تول - از ابعاد فرهنگ یکی - م هب یاساس

 اس . متن ةسندینو یها ازسو استعاره نیکاربرد ا ة یانگ( ثی)قرآن و احاد ینید

 .یفارس گفتمان ،استعاره یگفتمان ةینظر ، حجاب ،یمفهوم ةاستعار فرهنگ،: ها دواژهیکل
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 مهمقدّ -5

 یه اتفاو  و یفرهنگ  یه ا یهو س اختار یبررس  در مه م میمف اه از یک ی مثابةب  ربازید از استعاره

 ب وده یفرهنگ  مطالع ا  و یشناسجامع  ،یشناسمردم ازجمل  یانسان مختلف یهارشت  در یفرهنگانیم

 ش  یاند و اس تعاره انی م و کردن د انی ب را «یمفه وم ةاس تعار» مفهوم (1311) 4جانسون و کافیل. اس 

 داده نش ان یمفه وم یهااس تعاره یالگوه ا ینازب انیب ةس یمقا با (2111) 1کووچش .کردند برقرار ارتباط

. دارد وج ود  ی ن یفرهنگ انی م و یفرهنگ درون یاس تعار عتن وّ ،یجهان یهااستعاره بر اف ون ک  اس 

 ک   را یاجامع   کیدئولوژی ا - یفرهنگ یهان یشیپ در یج ئ یهاتفاو  توانندیم یاستعار یهاعبار 

 ک ردیرو( 2114) 6بل ک-سیچ اتر گ ر،ید یازس و ؛کن د آشکار دارد کاربرد آن در یوممفه ةاستعار نیا

 گفتم ان، در اس تعاره انتخاب و ساخ  در یفرهنگ و یاجتماع باف  ریتأث گرفتندهیناد لیدلب  را یشناخت

 یشناس زب ان قی تلف ب ا 4اس تعاره یگفتم ان ةینظر ةارائ با و داندینم یکاف استعاره یبررس و مطالع  یبرا

 دی با اس   معتق د یو. پ ردازدیم گفتمان در استعاره نییتب ب  یکاربردشناس و یاکرهیپ لیتحل ،یشناخت

 ه اآن در هااس تعاره ک   ییه امتن ةمطالع  با کارنیا و کرد قیتلف یشناسکاربرد با را یشناخت یمعناشناس

 ارائ   هااس تعاره نی ا از اس تفاده در ندگانیگو ا ین یبرا هامتن نیا ک  یلیدال و شواهد و افتندیم فا اتّ

 م  هب ةح وز یهااس تعاره ،اس  فرهنگ یهاف مؤلّ از یکی م هب ازآنجاک  .اس  ریپ مکانا دهند،یم

 کم ک یشناخت یشناسزبان با همراه گفتمان یانتقاد لیتحل. کرد یتلقّ ادیبنفرهنگ یهااستعاره توانیم را

 ب   م رتب  یمفه وم یهااس تعاره انتخ اب لی دل ک  ییهااستعاره یبیترغ و کیدئولوژیا کارکرد تا کندیم

 .شود ادهد نشان اس  م هب ةحوز

 یه ازبان در یتعاراس  عتنوّ در یاعاجتم و یفرهنگ عوامل ریتأث ةنیدرزم یاریبس یهاپووهش تاکنون 

 ک ارکرد اس  ، ش دهن توجّ   آن ب   ه اپووهش نیا شتریب در ک  یانکت  اس ، رفت یپ  صور  مختلف

 نی ا و اس   یب یترغ گفتم ان، در اس تعاره نقش .اس  استعاره بودنیبیترغ یعنی ،استعاره یکاربردشناس

 قی تلف یخیت ار و یفرهنگ  نشدا با را یشناخت و یزبان منابع ،استعاره یگفتمان ةینظر ک  اس  لیدلنیبد

 ةواژ یمفه وم یهااستعاره نشیگ  و ساخ  در فرهنگ نقش یبررس. (1: 2114 بلک،-سیچاتر) کندیم

 هااس تعاره نی ا انتخ اب  علّ  لی تحل و کووچش ةینظر براسا  یفارس یفرهنگ گفتمان در ،«حجاب»

                                                           
4. G. Lakoff & M. Johnson  

5  . Z. Kovecses 

6. J. Charteris-Black 

7  . discourse theory of metaphor 
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. اس   ک رده متف او  ش ده،انجام یهاپووهش گرید با را اضرح پووهش ،استعاره یگفتمان ةینظر ازمنظر

 اس تعاره مب دأ یه احوزه نیپربس امدتر -1: ده د پاسخ لیذ یهاپرسش ب  تا کوشدیم رو شیپ نوشتار

 و س اخ  در فرهن گ نق ش -2 ؟اندکدم یفارس یفرهنگ گفتمان در «حجاب» مفهوم ب  مربوط یمفهوم

 اس ؟ چگون  یفارس یفرهنگ گفتمان در یمفهوم ةاستعار نشیگ 

 ةی نظر ،س وکی از نوش تار نی ا ینظ ر چ ارچوب. اس   یلیتحل - یفیتوص ازنوع حاضر پووهش 

 یفرهنگ  و یب دن ،یمفهوم ،یزبان یتیواقع را استعاره ک  اس  کووچش ةشداصمح یمفهوم یهااستعاره

 یازس و و دش ویم  فیتوص ارهاستع ییربنایز و یمفهوم یساختارها آن کمک ب  ک  داندیم یاجتماع -

 و لی دال اس تعاره، یاقناع و یبیترغ کارکرد درنظرگرفتن با ک  اس  استعاره یانتقاد لیتحل کردیرو گرید

 ةواژ ب   مرب وط یهااستعاره ابتدا .ندشویم وتحلیلتج ی  کرده، انتخاب را آن متن ةندیگو ک  ییها هیانگ

 زاده،ی)فت اح  س نّ و ق رآن دگاهی د از حج اب یهاتابک شامل ک  یفارس یفرهنگ متون در «حجاب»

 دول   ارا ی اخت و ها یمس وول: حج اب ،(1111 ،ی)رجب روان سمم  در آن نقش و حجاب ،(1114
 یابی ارز ،اس   (1131 ،ی)رجب  حج اب فرهن گ  یتقو یهاراه و (1114 ،یسروستان یعی)شف یاسمم

 یفارس  یفرهنگ  گفتمان یهوممف یهااستعاره أمبد یاهحوزه نیپربسامدتر ک  گردد صمشخّ تا ندشویم

 یبررس  و لی تحل بل ک-سیچ اتر ةاس تعار یتمانگف ةینظر ازمنظر متون نیا یهااستعاره سپس ؛نداکدام

 .شوندیم
ک   م ا  کن دیم را مط رح  ع اادّ نیاکرده و  یفرهنگ و استعاره را بررس نیارتباط ب (2111) کوچش 

 یددّمتع  عوام ل ک   اس  قدتعم کووچش .میهست  ین یاستعار عتنوّ شاهد ،ینجها یهابر استعاره اف ون

 یش ناخت ین دهایافر و یاجتم اع - یفرهنگ یهاتجرب هستند و  لیدخها در استعاره یگوناگون جادیا در

 یاس تعار بس  ( 1121) 1چ و .دارن د یمفهوم یهااستعاره در یگوناگون و عتنوّ جادیا در ییس اب  نقش

 - یش ناخت ،یش ناخت س ط  س   در را کنگهنگ و ایتانیبر کشور دو در یاقتصاد متون در «قتصادا» ةواژ

 از متف او  یاس تعار بس   و متفاو  یهااستعاره ةمشاهد. اس  کرده یبررس یکاربردشناس و یفرهنگ

 ه ادهدا لی تحل. اس   معن ا ساخ  ةویش و دنیافر در فرهنگ نقش ةدهندنشان زبان دو در «اقتصاد» ةواژ

 بس   در مختل ف عناصر بر دیتأک با تواندیم( یبیترغ) یکاربردشناس اهداف ک  اس  موضوع نیا گرانیب

   .شود حاصل مفهوم کی یاستعار

 و یهلن  د ،یآلم  ان ،ییای  تالیا ،یفرانس  و مج  م  در غی  تبل 14 تع  داد( 2111) 3وال  دمن و سیم  ور 
                                                           
8. M. V.  Chow 
9. P. K. Morris & J. A. Waldman 
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 یعن ی ،یفرهنگ  محص ول ن وع چه ار یفرهنگ ا یصخصو و استعاره کاربرد. دندکر مطالع  را ییکایآمر

 و م  یب ل،ی اتومب ،یدنینوش  و غ  ا ازجمل   اس ، مهم انیمشتر یریگمیتصم در فرهنگ ک  یمحصوالت

 هااس تعاره ب ا غ ا یتبل( ال ف: ده دیم  نش ان ه اداده لی تحل. اندشده یبررس یبهداشت - یشیآرا لوازم

 نیمخ اطب ب ا متناس ب یغ اتیتبل یهاامیپ ک  شود حاصل نانیطما تا کنندیم منعکس را یفرهنگ یهاجنب 

 ةی پابر را زب ان در یدی کل نق ش و ندهس ت انیب یبرا یبیترغ و رثّمؤ اب ار هااستعاره( ب. اس  نظر مورد

 در خش م احس ا  ب ا م رتب  یهااس تعاره ةس یمقا ب ( 1132) عموزاده و یصراح .کنندیم فایا فرهنگ

 یهان  یزم را زب ان دو نی ا در یاس تعار عتن وّ  علّ  نگارندگان. اندپرداخت  یسینگلا و یفارس یهازبان

 یواژگ ان بس   و ش رح  انی م و أمبد ةحوز معا اطّ یرم گ ار در تفاو  مختلف، یدتیعق - یفرهنگ

 اقن اع در اس تعاره نق ش و اس تعاره با مخاطب ارتباط (1134) یسلطان و یفاضل .دانندیم نزبا دو نیا در

 ک   دده یم  نشان پووهش یهاداده لیتحل. اندهکرد یبررس شدهلیحمت ینگرش قبول ای رد یبرا را افراد

 م ورد در رتفکّ روش انتخاب در استعاره ساختار در پنهان یمفهوم معا اطّ ریتأث تح  استعاره نیمخاطب

 ب ا دتوانن یم  ،کنن دیم استفاده استعاره از گفتمان در ک  یافراد. رندیگیم قرار یاسیس - یاجتماع مسائل

 .شوند مندبهره شانیهاهدف ب  دنیرس یبرا نیمخاطب اقناع درراه شده،یریسوگ یهااستعاره کاربرد

 فرهنگ و یمفهوم ةاستعار -2

 میمف اه انی ب و فهم هرگون  صور ب  را استعاره ،11یمفهوم ةاستعار ةینظر در( 1311) جانسون و کافیل

 ةح وز ردی گیم  درب ر را ترینیع میمفاه ک  یاحوزه. ندادهکر فیتعر ترمو مل میفاهم قالب در یانت اع

 (1331) ک افیل. نامن دیم  مقص د ةح وز ،اس   ت ریانت اع  میمف اه ةدربردارن د ک  را یاحوزه و أمبد

 رواب   ةی پابر اس تعاره ک   اس   معتقد و خواندیم 11نگاش  را مقصد و أمبد ةحوز دو نایم یتناظرها

 را ذه ن ک   اس   نی ا ه اعب ار  و کلم ا  ک ارکرد. شودیم ساخت  مقصد و أبدم ةحوز دو یمفهوم

 و ه ایوگ یو موضوعا ، ،ارتباط نیدر ا و میکن برقرار ارتباط مقصد ةحوز و أمبد ةحوز انیم ات  ندیبرانگ

 .ابندییم انتقال حوزه دو نیب رواب 

 یمفه وم یهاس تعارها یه ایوگ یو از یک ی را 12ارهاستع یتجرب یها یپا( 1311) جانسون و کافیل 

 و یفرهنگ  یه ا یمح ب ا ما ثاب  یهاکنشبرهم بلک  ؛شودینم ساخت  یتصادف ورطب  استعاره :دانندیم

 گ رید ةجامع  ب   یاجامع  از یتجرب یها یپا نیا. دهندیم لیتشک را استعاره یریگشکل اسا  یکی یف
                                                           
10  . conceptual metaphor theory 

11. mapping 

12. experiential basis of metaphor  
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 یمفه وم یهااس تعاره یریگش کل گون اگون، یهافرهنگ در شودیم جبمو امر نیهم و اس  متفاو 

 .باشد متفاو 

 یانس ان ب  ر  و کوچ ک یه اگروه گرفیتوص  ک  اس  مشترک یهادرک از یامجموع  فرهنگ

 ابت دا استعارهکردند،  مطرح آن را (1311) جانسون و کافیل ک  یشناخت یشناسزبان چارچوب در. اس 

 جه ان بلک  مییگویم سخن هاعارهاست با تنهان  ما ،گرید عبار ب  ؛افتدیم فا اتّ ذهن در  بلک ،زبان در ن 

 ارائ   فرهن گ فیتعر از یمیعظ بخش مثابةب  ک  را یمشترک درک نیبنابرا ؛میکنیم درک هااستعاره با را

 یانت اع  یهادهی دپ فه م رب   توجّ  ک   یزم ان. ک رد نیگ یجا یاستعار درک با توانیم اغلب ،شودیم

 نی ا ،باش د یاسیس و یاجتماع ینهادها ،یاخمق یهاارزش احساسا ، ،یذهن یندهایافر زمان، همچون

 ش ودیم  محس وب فرهن گ ریناپ  ییجدا بخش استعاره کرد،یرو نیا در. اس  یاستعار مشترک درک

 .(2: 2111 کووچش،)

 استعاره یگفتمان ةینظر -9

 یبع دت ک یاری مع براسا  توانینم ک  اس  ینسب یمفهوم استعاره (2114) بلک-سیچاتر دگاهید از

 ش ود ارائ  آن از یفیتعر دیبا بلک  ؛باشد داشت  کاربرد ها یموقع تمام در ک  داد ارائ  آن از یقیدق فیتعر

 ش خص یه ا ی ن ک   بود مطمون توانینم .شود شامل را یشناخت و یکاربردشناس ،یزبان یارهایمع ک 

 ؛دارن د تط ابق همب ا قیدق طورب  ،کندیم ییرم گشا را استعاره ک  یشخص یرهایتفس و استعاره رم گ ار

 ا ی تجرب و افت دیم  فا اتّ آن در استعاره ک  یبافت براسا  اشخاص نیب توانندیم هانیا ک  لیدل نیا ب 

 و یس تداللا زب ان در ش تریب لی دل نیهمب  و هستند یبیترغ هااستعاره .کند رییتغ هاباف  نیا از اشخاص

 در اس تعاره کی  انتخ اب ةن یزم ک   ییه ا هیانگ نییتع رةدربا استعاره ب  ما کردیرو. روندیم کارب  یانیب

 پنه ان اس تعاره ب ا آنچ   از ش تریب یآگ اه. باشد یانتقاد یکردیرو دیبا ،شودیم گرید استعاره با س یمقا

 یتیم وقع در را م ا ،یزب ان ب ر  ةکریپ در استعاره یبررس و دشویم برجست  استعاره با  هرآنچ شود،یم

. میده  ارائ   موض وع ب ارةدر رتفکّ  یب را یمتف اوت ةویش و میبکش چالش ب  را استعاره ک  دهدیم قرار

 ک   اس   یایاساس  و یاص ل ةویش  اس تعاره رای ز ؛دارن د یاریبس  ک اربرد یم هب متون در هااستعاره

 روش هااس تعاره ش وند، درک اس   ش ده ش ناخت  شیپ  از آنچ  با رابط  در وانندتیم آن با هاناشناخت 

 آنچ   ب   ارج اع ب ا توانندیم تنها هادهیپد نیا رایز ؛ندهست یم هب و یمعنو یهاتجرب  انیب یبرا یمناسب

 .ندشو انیب ،اس  شده تجرب  یکی یف جهان در

 یانتق اد لی تحل مختل ف یهاجنب   ،تعارهاس  یانتقاد لیتحلک   معتقد اس  (2114) بلک-سیچاتر
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 س طوح. کن دیم  جم ع نقط   کی  در را یشناخت یشناسزبان و یشناسکاربرد ،یاکرهیپ لیتحل ،گفتمان

 ییشناس ا هدف با هامتن ةنمون لاوّ سط  در. اس  نییتب و ریتفس ف،یتوص شامل استعاره یانتقاد لیتحل

 یعن ی ،اس تعاره فیتوص  یاره ایمع براس ا  هااستعاره نیا سپس شوند،یم خوانده مناسب یهااستعاره

 ،یزب ان س طوح در اس  ، ش ده ج ادیا کاربرد ةحوز در رییتغ ةجیدرنت ک  ییمعنا تنش ای بودننامتجانس

 ام لعو و هااس تعاره انی م رابط   یبرق رار شامل ریتفس سط  .شوندیم یبررس یناختش و یکاربردشناس

 یه اانتخاب پررنگ نقش ب  دیبا ریتفس ةمرحل در و اس  هااستعاره ةکنندنییتع یشناسکاربرد و یشناخت

  ی عامل ییشناس ا ش امل اس تعاره نی یتب. ک رد  توجّ  یاجتم اع مهمّ ییبازنما کی ساخ  در یاستعار

 اس   لی دخ بی ترغ و اس تدالل در ه اآن یاجتم اع نق ش و هااس تعاره دی تول در ک   اس  یاجتماع

 .(43: 1131 پور،رضا)

 یف رد من ابع. اس  گفتمان در استعاره انتخاب بر یاجتماع و یفرد منابع ریتأث ةدهندنشان ،(1) شکل 

 ،اس تعاره انتخ اب یبرا یاجتماع منابع ةیپا. اس  یزبان و یشناختکاربرد ،یعاطف و یشناخت عوامل شامل

 در مثب   یابیارز مثابةب  شآت و نور یهااستعاره لامث اس ؛ برای یفرهنگ و یخیتار دانش و یدئولوژیا

 یگفتم ان ک ارکرد نیا یبرا اهیگ ةاستعار ایتانیبر گفتمان در ک یدرحال رودیم کارب  کایآمر یاسیس گفتمان

 .شودیم استفاده

 
 (2002) بلک-سیچاتر ةاستعار یگفتمان مدل. (5) شکل

 اهداده لیتحل و یبررس -2

 «حج اب» ةواژ ب   مرب وط ش دهییشناسا یزبان یهاستعارها از حاصل یمفهوم یهااستعاره بخش نیا در

 .شوندیم لیتحل (2114) بلک-سیچاتر ةاستعار یگفتمان ةینظر ازمنظر ریز یهاگفتمان در

 5 گفتمان -2-5

 از را جوان ان وهی وب   مس لمانان، ک   اس  ییسنگرها نیترمحکم از یکی زن، پوشش و حجاب نیقیب 

 ،یرجب ) اس   اس مم دشمنان یفرهنگ تهاجم و نفوذ دربرابر نیآهن یسدّ و کندیم حفظ فحشا و فساد
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1111 :11). 

 لیتحل لاوّ سطح

 .نیآهن سدّ حجاب محکم، یسنگر حجاب :یزبان یهااستعاره ییشناسا

 .سد ن لةمب  حجاب ،سنگر ةمثابب  حجاب: یمفهوم یهااستعاره

 ته اجم» و «جن گ س ربازان ةمثاب ب   جوانان» ،«شمند ةگلول ةمثابب  فحشا و فساد» یمفهوم یهااستعاره

 .اس  استنباط قابل  ین «ینظام ةحمل ةمثابب  یفرهنگ

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 در حج اب  ی اهمّ ،س ندهینو یازسو هااستعاره نیا انتخاب در یفرهنگ - یاجتماع مهمّ عوامل از یکی

 مثاب ةب   حج اب ب اال گفتم ان در. اس   - رانی ا کش ور - ام یکنون ةجامع در یفرهنگ تهاجم با مقابل 

 اس مم دش منان یفرهنگ  ته اجم دربراب ر یس دّ و فحشا و فساد درمقابل مسلمان جوانان یبرا یسنگر

 را ینظ ام ةجبه  ک  گون همان دشمنک   اس  معتقد( 1114) یسروستان یعیشف. اس  شده گرفت  درنظر

 ب   ت ا دوش کیم نی  یفرهنگ ةجبه در داد، قرار ییهوا و ینیزم مم ح هدف را ما و کرد باز ما یرو ب 

 م انع ک   پندارن دیم یسدّ همچون را حجاب اسمم دشمنان. آورد هجوم ما یفرهنگ و ینید یهاارزش

 ک   را باور نیا برآن اس  ک  متن ةسندینو. شوندیم یاسمم یهاارزش ب  هاآن رساندنبیآس و ضتعرّ

 و فس اد از ب ودندرام ان یب را یران یا مس لمان جوانان پناهگاه محکم یسنگر همچون تواندیم حجاب

 .کند القاء مخاطب ب  را باشد فحشا

 2 گفتمان -2-2

 زن ان یبرا ،ینفسان یهاخواست  ریاس و ماردلیب افراد وهیوب  مردان، ک  شودیم آن مانع پوشش و حجاب

 .(41: 1131 ،یرجب) ندازدیب خطر ب  را هاآن  ینام و کنند جادیا یم احمت ده،یپوش و باحجاب

 لیتحل لاوّ سطح

 .شودیم م احم  جادیا مانع حجاب: ینزبا یهااستعاره ییشناسا

 .مانع ةمثابب  حجاب: یمفهوم یهااستعاره

 .اس  استنباط قابل  ین « یامن ةمثابب  حجاب» ةاستعار

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 حج اب» و «مانع ةمثابب  حجاب» یهااستعاره کاربرد بر رگ اریتأث عوامل از یم هب - یعاجتما ممحظا 
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 خداون د ک   آنجا ،اح اب ةسور 13 ةیآ ب   توجّ با متن ةسندینو رایز باال اس ؛ گفتمان در « یامن ةمثابب 

 ب ر را خ ود( بلن د یه ایروسر) جلباب بگو مؤمن زنان و دختران  و همسران ب  امبریپ یا»: ندیفرمایم

 مس لمان زن ش دنشناخت  باع ث را حجاب «.اس  بهتر شوند شناخت  نک یا یراب کارنیا افکنند، شیخو

 م اردلیب اف راد وهی وب  هم  شودیم باعث امر نیهم و کندیم یفمعرّ مسلمان یزن مثابةب  را او و داندیم

 نیت أم مس لمان زن  ی امن ج  یدرنت و شد او احمم  دینبا نیبنابرا ؛اس  باوقار و پاک زن نیا ک  بفهمند

 .شودیم

 9 گفتمان -2-9

 را م ردان بلک  ؛اس  جامع  زنان عفاف و اخم  حافظ تنهان  ،قرآن در یاسمم پوشش و دستور حجاب

 ب ازانهو  نگ اه از را آن ان و بخش دیم یاجتماع  یامن زنان ب  نیهمچن ؛کندیم حفظ هایآلودگ از  ین

 .(21: 1131 ،یرجب) کندیم حفظ

 لیتحل لاوّ سطح

 حف ظ ه ایآل ودگ از را م ردان حجاب ،زنان عفاف و اخم  حافظ حجاب: یزبان یهااستعاره ییشناسا

 .کندیم حفظ بازانهو  نگاه از را زنان حجاب ،بخشدیم یاجتماع  یامن زنان ب  حجاب ،کندیم

 . یامن و  یمصون ،حفاظ ةمثابب  حجاب: یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 ةدرب ار باره ا اس مم نی د در: اس  مشهود باال گفتمان یهااستعاره کاربرد در یم هب - یاجتماع عوامل

 اس   یری ت( یش هوان) نگ اه»: ن دیفرمایم  ص اد  امام. اس  شده داده رت کّ یشهوان یهانگاه خطرا 

 آورده خ ود دنب الب  یطوالن یهافتأسّ و هاحسر  بعدها ک  ییهاگاهن بساچ  طان،یش ةیناح از زهرآلود

 را ه اآن هم واره ک   دانن دیم  یخط ر همچون را( یشهوان) نگاه مسلمانان (21: 1111 ،یرجب) .«اس 

 از ب اال گفتم ان ةسندینو. داردنگ  محفوظ خطر نیا از را نآنا ک  هستند یال یوس دنبالب  و کندیم دیتهد

 م ردان دام در ش دنگرفتار از را زن ان ک  اس  برده نام حرام یهانگاه خطر دربرابر حفاظ مثابةب  بحجا

. آوردیم  شیپ  یش هوان یهانگاه نیا ک  اس  ییهافتن  از هاآن  یمصون موجب و داردیبازم ،بازهو 

 ،ش ودیم  زن ان  یمص ون بموج تنهان  حجابک   داردیم اظهار (11: 1114) زادهیفتاح ک  گون همان

 نگ اه مص ون آوردیم  وجودب   زنان یبدحجاب و یحجابیب ک  یاخمق مفاسد برابر در  ین را مردان بلک 

 گن اه ب   ش دنآلوده از را خود مردان ک  یاجامع  در .کندیم حفظ گناه یهایآلودگ از را هاآن و داردیم
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 یاجامع   نیچن  در زن ان یبرا  یامن ج یدرنت و شد هدخوا کمتر یاجتماع و یاخمق مفاسد کنند، حفظ

 .آمد خواهد وجود ب

 2 گفتمان -2-2

 ةعه درب مهم نیا از یاعمده بخش .سازد فراهم افراد یبرا مختلف ابعاد در را  یامن اس  فوظّم جامع 

 یب را یض مانت ،ش ود دهی در میح ر نیا اگر. بپوشاند عمل ةجام امر نیا ب  پوشش حفظ با ک  اس  زن

 و آل وده یهادهی د ض ربا  معرض در ،درآمد عیمن حصار نیا از چون زن ؛ندارد وجود شخص یسممت

 را ب م ام واج تمط م از نجا   ینهادر و داده دس  از را خود آرامش و ردیگیم قرار منحرف هایقلب

 و س ازدیم فراهم ع جام در را زن  یامن پوشش، ک  میمعتقد تمام  یّقاطع با ساننیبد .سازدیم نامعلوم

 در و پرداخ    یّ الفعّ  ب  و آمد جامع  ب  آسوده یالیخ با توانیم ک  اس  حجاب و پوشش میحر در

 .(11: 1114 زاده،یفتاح) دیبخش قتحقّ اجتماع مختلف ابعاد در را خود ینیع حضور حجاب، سنگر

 لیتحل لاوّ سطح

 زن ،ن دارد وج ود شخص یسممت یبرا یضمانت شود، هدیدر میحر نیا اگر :یزبان یهااستعاره ییشناسا

 در رد،ی گیم قرار منحرف هایقلب و آلوده یهادهید ضربا  معرض در ،درآمد عیمن حصار نیا از چون

 در و پرداخ    یّ الفعّ ب   و آم د جامع   ب   آسوده یالیخ با توانیم ک  اس  حجاب و پوشش میحر

 .دیبخش قتحقّ اجتماع مختلف دابعا در را خود ینیع حضور حجاب، سنگر

 .سنگر و  یمصون ،حصار ،میحر ةمثابب  حجاب: یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 یازس و ب اال گفتم ان در یزب ان یهااس تعاره انتخ اب در رمؤثّ عوامل از یفرهنگ - یاجتماع ممحظا 

 نی ا اس ؛ داده او ب  را اجتماع در حضور جواز ق یدرحق زن پوشش طرح با اسمم .اس  متن ةسندینو

 یازس و و اس   داده نج ا  مان دن هدفیب یاگوش  در و شدنتباه از را زن میعظ یروین ینید دستور

 (14: 1114 زاده،یفت اح) اس    گرفت  را م رد و زن اخ تمط از یناش یهاینابهنجار و فساد جلو گرید

 موج ب - اس  کرده نییتع اسمم ک  یحدود همان در - زن دنبودهیپوش (11: 1114) یمطهر ةدیعقب 

 .داردیم  مص ون اخ م ب ی و ناشایس   اف راد ضتع رّ از را یو و ش ودیم او شتریب احترام و کرام 

 و آرام ش ب ا تواندیم آن پناه در زن ک  اس  گرفت  درنظر یسنگر ةمثابب  را حجاب باال گفتمان ةسندینو

 اش اره نامحرم ان دربرابر حجاب  یرعا ل وم ب  سندهینو. بپردازد یاجتماع یها یّالفعّ انجام ب   یامن در
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 ش ودیم  موج ب آن رف تننیازب  ک   اس   گرفت   درنظر حائل و پرده ةمثابب  را حجاب و اس  کرده

 ،«حج اب س نگر» یهااس تعاره از استفاده با گفتمان ةسندینو. افتد خطر ب  زن یروان و یسمانج سمم 

 مه مّ گ اهیجا ت ا دارد یس ع «حص ار ةمثاب ب  حجاب» و «میحر ةمثابب  حجاب» ،«ضامن ةمثابب  حجاب»

 و یاخمق   ی امن نیت أم و یاخمق  مفاس د از زن ان داشتننگ  مصون در آن نقش و جامع  در حجاب

 .کند القا مخاطب ب  را زنان یاجتماع

 1 گفتمان -2-1

 و یب  دحجاب یهان  یزم ب  ردننیازب ةف یوظ آن ان ک    دی با بحج  ا و  عفّ  دزدان ب  ا برخ ورد ام ر در

 مثاب ةب  هم سیپل و کنند عمل خود فیتکل ب  دارند، جامع  در را عفاف و حجاب یهان یزم آوردنفراهم

 .(16: 1114 ،یسروستان یعیشف) کندیم عمل خود ةفیوظ ب  یاخمق  یامن حفظ یقهر عامل

 لیلتح لاوّ سطح

 .حجاب و  عفّ دزدان با برخورد: یزبان یهااستعاره ییشناسا

 .ارزشبا ءیش مثاب ب  حجاب :یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 رای ز ب اال اس  ؛ گفتم ان یهااس تعاره ک اربرد در سندهینو یاصل ة یانگ یفرهنگ - یاجتماع ممحظا 

 کی  حج اب ک   را ب اور نی ا کوش دیم «حجاب و  عفّ دزدان با برخورد» ةاستعار کاربرد با سندهینو

 .کن د القا مخاطب ب  را فتدیب جا ارزشمند یگوهر مثابةب  ما ةجامع مرد و زن ذهن در دیبا و اس  ارزش

 ش وندیم آلوده هاهنگا ،مألعام در نامتعارف یهاپوشش با زنان حضور و جامع  در یحجابیب گسترش با

 اف  ؛ی خواه د گسترش اجتماع در یتعفّیب و آورد خواهد بارب  را یمقاخ مفاسد ،آلوده یهانگاه نیا و

 یه اقتل و زن ا مانند ییهاجرم و کندیم ت ل ل دچار را آن انیبن و دیتهد را خانواده ارکان یادهیپد نیچن

 دی اب ،یعیوق ا نیچن وقوع از یریشگیپ یبرا نیبنابرا ؛داش  خواهد دنبالب  را عنف ب  تجاوز و یناموس

 ک رد یق انون برخ ورد رن دیبگ ام  از زورب  را حجاب ویوهب  ما ینید یهاارزش دارند قصد ک  یکسان با

 .(33-16: 1114 ،یسروستان یعیشف)

 6 گفتمان -2-6

 ن،یاطیش  نیزه رآگ یره ایت و کن دیم  یینماجلوه مظاهرش انواع با یبدحجاب غا یتبل امروز ةجامع در

 زن ان سو هر از  ،یآمحقار  یهانگاه و یماندگعقب یهاانگ و تمسخرها و اس  رفت  نشان  را حجاب
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 .(124: 1131 ،یرجب) اس  کرده احاط  را ب محجّ

 لیتحل لاوّ سطح

 .اس  رفت  نشان  را حجاب نیاطیش نیزهرآگ یرهایت: یزبان یهااستعاره ییاساشن

 .نشان  و هدف ةمثابب  حجاب :یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیحلت دوم سطح

 ب ا گفتم ان ةس ندینو: اس   مش هود باال گفتمان در هااستعاره انتخاب در یفرهنگ - یاجتماع ممحظا 

 و  یض دّ عمق بر ،«طانیش ةمثابب  یغرب یهادول » و «نشان  و هدف ةمثابب  حجاب» ةاستعار بردنکارب 

 ب ا گانگ انیب. دارد دی تأک یاسمم یهاارزش نیترممه از یکی من لةب  حجاب با یغرب یهادول  یدشمن

 حج اب ب ا مب ارزه. کوشندیم ما یاسمم یهاارزش فیتضع در متفاو ، یهانییتب و مختلف یهاوهیش

 حج اب ب   را یرانیا جوانان ذهن دشمن رد؛یگیم صور  حجاب ب  نسب  یمنف نگرش جادیا قالب در

 یمان دگعقب ةنش ان حج اب، ک   کن د نی یتب ،یپردازدروغ و یکنپراع یشا با دارد یسع و کندیم نیبدب

 (124: 1131) یرجب . کن د ش رک  یاجتم اع یه ا یّالفعّ در تواندینم دارد حجاب ک  یکس ای ،اس 

 جوان ان انی م در را عفاف و ایح تا اس  گرفت  هدف را حجاب غرب، یفرهنگ تهاجم ک  داردیم اظهار

 ؛ب ازدارد دهس ازن یاجتماع یها یّالفعّ از را جوانان ،یحجاببد و یحجابیب جیروت با و ببرد نیب از یرانیا

ضرور  حجاب مطرح شده اس  ، موض وع  یک  برا یلیدال نیتراز ساده یکی یاسمم یهاآموزه در اامّ

، هرچ   چی  ی ای خص ه ر ش  دی گویعقل م  .بهاتر هستنداس  ک  گران یی هایچ داشتننگ محفوظ 

حف اظ ب ر  ةمثابب  حجاب و پوشش بودنیضرور با اسمم نیبنابرا ؛دتر باشمحفوظ دیبا ،باشد ارزشمندتر

 رد را ش ودیم  زن بهاش دنیب  و ری تحق موجب حجاب ک  موضوع نیا و دارد دیتأک زن بودنارزشمند

 «ه دف ةمثاب ب   حج اب» و «نیاطیش  نیزهرآگ یرهایت» یهااستعاره کاربرد با گفتمان ةسندینو .کندیم

 مخاط ب ب   را یران یا مسلمان زنان حجاب با یغرب یهادول  یدشمن و خصوم   شدّ تا دارد یسع

 .کند القاء

 3 گفتمان -2-3

 مال ک زن ک   دهدیم جامع  افراد ب  را روشن امیپ نیا باشد، چادر پوشش با و کامل اگر وهیوب  حجاب،

 نی ا در ده دیم اجازه او ب  و کندیم ندتوانم را زن حجاب،. اس  شیخو  یشخص و احساسا  بدن،

 ق دم او یخصوص  میح ر ب  ندهد اجازه خود ب  کسچیه و باشد خود آنِ از ،یمادّ بر  و پرزر  یایدن
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 اس  ار  از یآزاد و یبردگ   بن  د و دی  ق از زن یآزاد س  ند حج  اب،. کن  د تص  احب را او و بگ   ارد

 .(111: 1131 ،یرجب) اس  پرستانشهو 

 لیتحل لاوّ سطح

 یبردگ  بن د و دیق از زن یآزاد سند حجاب، ؛کندیم توانمند را زن حجاب، :یزبان یهااستعاره ییشناسا

 .اس  پرستانشهو  اسار  از یآزاد و

 .یآزاد سند و قدر  ةمثابب  حجاب: یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 را ییخودنم ا و  توجّ  جل ب ب  یوابستگ دیق از یآزاد و رشد یبرا هاروش نیرترمؤثّ از یکی سندهینو

 از یک ی م رد و خ ود انی م زن داش تننگ  میح ر .داندیم یمستور و یدگیپوش ،یاله انیاد ةیتوص طبق

 ،یمطه ر) اس   ک رده اس تفاده آن از خ ود موق ع و مق ام حفظ یبرا زن ک  اس  بوده یمرموز لیوسا

 ن داده اجازه و اس  داده یب رگ و شراف   ،ع ّب  زنان  جاب،ح کردنواجب با اسمم نید. (11: 1114

 ه اآن ب اارزش  یشخص  ب   یاه انت نیترکوچک و کند تجاوز هاآن یخصوص میحر ب  کسچیه اس 

 خداون د  یرض ا جل ب و یانس ان و یاخمق  یهال یفض و کماال  کسب ب  زنان ارزش. باشد داشت 

 زن ان یب از نیا یاصل ةبازند نیترب ر  فان سّمتأ ک  گرانید  وجّت جلب بر هودهیب اصرار ن  اس ، متعال

 م ردان دس  از زنان ییرها موجب حجاب. شد خواهند بازهو  مردان ریاس و گرفتار رایز ؛بود خواهند

 .(41: 1111 ،یرجب) هستند زنان از حصر و حدّیب و آزاد یهاییجوکام درصدد ک  اس  یاهرزه

 9 انگفتم -2-9

 یب را. اس   حج اب یمعن و و یاعتقاد یهاش یر ب   توجّ بانوان، انیدرم گسترش یکارهاراه نیرتمهم

 را یم  هب اعتق اد و م انیا یعن ی ،حج اب یهاش  یر دی با اند، توجّکم حجاب ةدربار ک  یزنان قیتشو

 ،آن یعن وم و یاعتق اد یهاش  یر ب    توجّ  ب دون حجاب ةدربار زنان ب  کردنینه و امر. میکن  یتقو

 رو،نی ازا ؛ده دیم  شیاف  ا حج اب از را هاآن رتنفّ و لجاج  بلک  ندارد، آنان یبرا یسود چیه تنهان 

 خ ود ةاراد و لی م و عمق   با ما دختران و زنان تا شود  توجّ هارساخ یز و هاش یر نیا  یتقو ب  دیبا

 .(114: 1131 ،یرجب) بروند حجاب یسوب 

 لیتحل لاوّ سطح

 .حجاب یمعنو و یاعتقاد یهاش یر :یزبان یهااستعاره ییاشناس
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 .اهیگ ةمثابب  حجاب و ش یر ةمثابب  یم هب اعتقادا  :یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 یازس و «اس  اهیگ حجاب» ةاستعار انتخاب در یفرهنگ - یاجتماع و یکاربردشناخت عوامل یرگ اریتأث

 یاهی گ یه اگون  دتعدّ و عتنوّ. دانس  مرتب  یرانیا فرهنگ در اهیگ پررنگ نقش ب  توانیم را سندهینو

 ارتب اط در یم هب یباورها و رئشعا و مناسک ،یرانیا یهااسطوره در اهانیگ حضور نیهمچن و رانیا در

 ار عب ب   ؛ش وند محس وب یران یا یفرهنگ  اصرعن از یبخش اهانیگ ک  اس  شده موجب اهان،یگ با

 ن،یمت ) اس   انکار قابل ریغ یرانیا هر یاعتقاد و یفکر نظام چارچوب در اهانیگ یوجود ةفلسف گر،ید

 یفارس  زب ان یهااس تعاره از یاریبس  در أمب د ةحوز مثابةب  اهانیگ از استفاده شاهد رونیازا .(4: 1132

 و اس   ک رده انتخاب «حجاب» ةواژ یسازمفهوم یبرا أمبد ةحوز را «اهیگ» باال، گفتمان ةسندینو. میهست

 م انیا اس  ، اهیگ قسم  نیترباثبا  و نیترمستحکم ن،یتریاصل اه،یگ ةشیر ک  موضوع نیا ب   توجّ با

 ک اربرد ب ا گفتمان ةسندینو. اس  گرفت  درنظر «حجاب» ةشیر ةمثابب  را مسلمان زنان یم هب اعتقادا  و

 اس   ب اور نیا بر و دارد دیتأک حجاب امر بودنیدرون بر «بحجا یمعنو و یاعتقاد یهاش یر» ةاستعار

 یب را اس   معتق د (141: 1131) یرجب . ک رد ووججس  دافرا درون در دیبا را حجاب سرچشمة ک 

 ب ا میبت وان اگ ر .ک رد  ی تقو را ه اآن یروند دیعقا اس  الزم ینید یها یفرض یادا ب  افراد دادن توجّ

 رفت ار در ش ک،یب  م،یکن  ف راهم را افراد نیا یاعتقاد یمبان استحکام ةنیزم مناسب، یمعنو یفضا جادیا

 .شد خواهند لیمتما حجاب سم ب  هاآن و شد خواهد جادیا رییتغ هاآن

 3 گفتمان -2-3

 عوام ل از او دورمان دن و انس ان س کون و آرام ش عام ل اس  ، پوش ش و حجاب اشثمره ک  عفاف

 ش رف و  ی امن ا احس  موج ب حج اب، و عفاف .اس  وجدان  یرضا باعث  یدرنها و یشانیپر

 .(41:1111 ،یرجب) شوندیم

 لیتحل لاوّ سطح

 .اس  پوشش و حجاب ،عفاف ةثمر: یزبان یهااستعاره ییشناسا

 .ثمره ةمثابب  حجاب :یمفهوم یهااستعاره

 هااستعاره نییتب: لیتحل دوم سطح

 ممحظ ا  س ندهینو یازس و ،«اس   پوش ش و حج اب عف اف ةثمر» ةاستعار انتخاب در یاصل ة یانگ



 1131 زمستان، 11های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش/ فصلنامة مطالعا  زبان16
 

 ،یدئولوژی ا و مکت ب کی از یانشان  مثابةب  اسمم، احکام گرید مانند حجاب .اس  یاجتماع - یم هب

 نک  یا و خداون د ب   مانیا یعنی یدئولوژیا نیا. دهدیم افتخار و یارزشمند احسا  دختران و زنان ب 

 یپ وچ ا احس  از را او و دهدیم ارزش و محتوا انسان یزندگ ب  خداس ، دس ب  جهان انجام و آغاز

 گ اهیجا از م ؤمن یهاانس ان ن  د ،یک مسلمان معتق د من لةب  باحجاب زنان. کندیم خارج یتیهویب و

 باحج اب، مس لمان زن یبرا یاحساس نیچن نیقیب . ابندییم یخاصّ احترام و شوندیم برخوردار یاوهیو

 .(42: 1111 ،یرجب) دهدیم یارزشمند احسا  یو ب  و اس  دهندهمشآرا و بخش ل ّ

 حجاب یمفهوم یهااستعاره از یگرید تعداد لیتحل و یبررس -2-50

 «است مانع حجاب» یمفهوم ةاستعار -

 یعرب  یاواژه ک   «حج اب» ةکلم  یاص ل یمعن ا در دیبا را «اس  مانع حجاب» یمفهوم ةاستعار ةشیر

 ج ادیا حج اب، یاس مم ةفلس ف. ک رد جس تجو اس ، کردنپنهان و داشتننگ  دهیشپو یمعناب  و اس 

 یط یمح ،حج اب: اس   یجنس  ضیتبع  از احت راز ة یانگ با یاجتماع یزندگ در مرد و زن انیم ةفاصل

 ک   یمردان  و زن نیب  اس   یم انع حج اب ،گ رید عبار ب  آورد؛یم وجود ب مرد و زن نیب طرفیب

 هاس تعار نی ا انتخ اب در یم  هب ة ی انگ یپا ردّ نیبنابرا ؛کنند یاب ار ةاستفاد( زنان) هاآن از خواهندیم

 .اس  مشاهده قابل

 «است حصار حجاب» یمفهوم ةاستعار -

. اس   ک رده صمش خّ را زن ب  نامحرم افراد مقابل در زن پوشش حکم نور، ةسور( 11) آیة در خداوند

 و خ ود انی م و کن دیم  اعمم گرانید ب  را خود بودنلمانمس ،یاسمم حجاب و پوشش انتخاب با زن

 ب   م ردان ورود از ک   کن دیم عمل یحصار همچون حجاب. کندیم صمشخّ مرز و حدّ نامحرم افراد

 در ت ا اس   ش ده بس ب یاس مم ةشیاند ریتأث و یم هب ة یانگ. کندیم یریجلوگ یو یخصوص میحر

 .شود برجست  حصار أمبد ةحوز بودنامن ةفمؤلّ «اس  حصار حجاب» استعاره انتخاب

 «است قدرت حجاب» یمفهوم ةاستعار -

 زن ،یاس مم یه اآموزه براس ا . گرددیبرم زن ةدربار اسمم نید دگاهید ب  استعاره نیا انتخاب ة یانگ

 و ییب ایز ک   دارن د را ح ق نی ا( مح ارم) کی ن د افراد تنها ک  اس  ابج ّ و بایز یاندام با یموجود

 و یمعن و ةی روح ب   مح دود زن یبه ا و ارزش ،یاجتم اع یزن دگ در ام ا ؛نندیبب را وی بدن  یابج ّ

 براس ا  را او گ رانید ک   ده دیم  را ییتوان ا نی ا زن ب  حجاب. شودیم او یاستعدادها و هاییتوانا
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 باحج اب  ک  یهنگ ام ک  اس  باور نیا بر باحجاب، مسلمان زن. نکنند قضاو  اشیظاهر یهاییبایز

 ةی برپا ن   و یف رد یه اارزش و یلیتحص  یه اییتوانا براسا  را او گرانید شود،یم ظاهر جامع  در

 مال ک ک   ده دیم را قدر  نیا زن ب  حجاب. کنندیم قضاو  شایظاهر یهاییبایز و بندهیفر ظاهر

 .بگ ارد تماشا ب  محارم یبرا فق  را خود بدن یهاییبایز و باشد شیخو بدن

 «است یآزاد حجاب» یمفهوم ةاستعار -

 نم ود مسلمان هر یزندگ در دیبا نید س ؛ین یمعنو یباورها از یامجموع  تنها نید ،یاسمم ةشیاند در

 ب ا. کن دیم  اعم ال خ ود یزندگ در را نید ،یشخو حجاب و پوشش با مسلمان زن. باشد داشت  ینیع

  ی هو از یمهمّ  قسم  حجاب، ج یدرنت دهد،یم لیتشک را افراد  یهو از یقسمت ن،ید نک یا ب   توجّ

 یعن ی ،دارد دوس   ک  یتیشخص آن تا دهدیم را یآزاد نیا مسلمان زن ب  حجاب .شودیم مسلمان زن

 یآزاد ةح وز از انتخاب حقّ ةفمؤلّ «اس  یآزاد حجاب» ةاستعار انتخاب در. باشد یاسمم  یهو با یزن

 .اس  شده برجست 

 یفارس یفرهنگ گفتمان در «حجاب» یمفهوم یهااستعاره أمبد یهاحوزه یفراوان عیتوز درصد و عیوزت. (5) جدول
 درصد یفارس یفرهنگ گفتمان ةکریپ در تکرار مبدأ یهاحوزه فیرد

 1116 11 اهیگ 1

 1411 11 حفاظ 2

 1411 11  یامن 1

 1211 3 ارزش 4

 116 6 میحر 1

 114 4 مانع 6

 114 4 سنگر 4

 114 4 قدر  1

 411 1 یآزاد 3

 211 2 حصار 11

 211 2 سد 11

 114 1  یمصون 12

 114 1 نشان  و هدف 11

 114 1 باارزش ءیش 14

 111 41 کل تعداد 
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 یریگجهینت -1

 یمفه وم یهااس تعاره أمب د ةح وز نیپربس امدتر «اهیگ» ةحوز ک  دهدیم نشانحاضر  پووهش یهاافت ی

 از یاریبس  در یمفهوم یهااستعاره نیهمچن اس ؛ یفارس یفرهنگ گفتمان در «ابحج» مفهوم ب  مربوط

 انتخ اب و س اخ  در ییس  اب   یاهمّ - فرهنگ یهاف لّؤم از یکی - م هب و اس  ادیبنفرهنگ موارد

 ین یبجه ان ریثت أ ،هشپوو یهاداده یرو گرفت صور  یهالیتحل ب   توجّ با .دارد یمفهوم یهااستعاره

 «حج اب» ةژوا ب   مربوط یهااستعاره انتخاب و ساخ  در (ثیاحاد و قرآن) ینید یهاآموزه و یسمما

 .اس  مشهود یفارس یفرهنگ گفتمان در متن ةسندینو یازسو

 منابع

 سروش. :تهران ،یتیآ عبدالمحمد : ترجم (.1143) میکر قرآن

 .ینیامام خم یو پووهش یآموزش ةسمؤسّ قم: .روان سمم  در آن نقش و حجاب(. 1111)عبا   ،یرجب

 مشعر. تهران: .حجاب فرهنگ  یتقو یهاراه(. 1131) ---------

 .هارس ان  در یدئولوژی ا: یانتق اد گفتم ان لی تحل دیبازتول و ییبازنما در استعاره نقش(. 1131) میابراه رضاپور،

 .ییدانشگاه عمم  طباطبا :تهران .یدکتر ةرسال

پووهش گاه  :جل د اول، ق م .یاس مم دول   ارا یاخت و ها یمسوول: حجاب(. 1114) میاهابر ،یسروستان یعیشف

 .یعلوم و فرهنگ اسمم

 .یس یو انگل یخشم در زبان فارس  یهااستعاره یاس یمقا ی(. بررس1132) عموزاده محمدو  نیمحمدام ،یصراح

 .13-61 ،(6) 1 ،یقیتطب یشناسزبان یهاپووهش  ینشر

 و نیتلق  ر،یی تغ ؛یاس یس -یاجتم اع گفتم ان در اس تعاره یاقناع یالگو(. 1134) یسلطان بهروز و روزیف ،یفاضل

 .114-31 ،(11) 1 ،یادب نقد فصلنام  .یاسیس -یاجتماع یهانگرش  یتثب

 قم.  یحوزه علم غا یدفتر تبل چاپ ششم، قم: سن ، و قرآن دگاهید از حجاب(. 1114)  یفتح زاده،یفتاح

 فرهام . :تهران .رانیا فولکور و فرهنگ در ینییآ اهانیگ: اهیگمردم(. 1132) مانیپ ن،یمت

 صدرا. :تهران .حجاب مسول (. 1114) یمرتض ،یمطهر
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