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سرطان استفاده میکنند استعارههای مفهومی ناش مهمی در درک جنبههای مختلف مفهومسگازی احسگاو تجربگهی
احساسی ایفا میکنند .از دیدگاه زبانشناسی شناختی ،استعارههای مفهومی ناش مهمی در نظام شگناختی بشگر دارنگد بگر
خالف گذشته ،منحصر به ادبااو تنها برای زیبایی متون تلای نمیشوند .پژ هش حاضر سعی دارد از دیدگاه زبگانشناسگی
شناختی به بررسی استعارههای مفهومی مورد استفاده در ماالههای پزشکی مرتبط با سرطان تگألافشگده بگه زبگان فارسگی
بپردازد .یافتههای پژ هش کنونی نشان میدهند که تعدادی از مفاهام پزشکی سرطان با استفاده از اسگتعارههگای مفهگومی
باان میشوند فارسیزبانان برای باان مفاهام پزشکی حوزهی سرطان از حوزههای مبدأ مختلفی همچون «سرطان جنگ
است»« ،سرطان سفر است»  ...استفاده میکنند این استعارهها میتوانند تأثاراو مثبت منفی بر تصگور رایگد در مگورد
سرطان داشته باشند.
کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعاره مفهومی ،باماری ،سرطان ،جن  ،سفر.

| light110@gmail.com

 -1دکتری زبانشناسی همگانی ،استادیار دانشکده پزشکی ،دانشگگاه علوم پزشکی همدان،
ایران (نویسنده مسئول)
| raheleh.izadifar@gmail.com
 -2دانشآموخته دکتری زبانشناسگی همگگانی ،دانشگکده ادباگاو علوم انسانی،
دانشگاه بوعلی سانا
تاريخ دريافت98/04/10 :
شناسه دیجاتال (10.22084/RJHLL.2019.19500.1949 :)DOI

تاريخ پذيرش98/06/06 :

208

کاربرد استعاره در ...

 -1مقدمه
اژه استعاره که از ریشه یونانی  metaphoraبه معنای «انتاال» گرفته شده است ،از مفاهام بساار پراهماگت
در زبانشناسی شناختی بهشمار میر د .از زمان تولد زبانشناسی شگناختی در دهگه  1970مگاالدی ،اسگتعاره
بهعنوان موضوعی محوری در این حوزه مورد توجه بوده است .نظریهی استعارهی مفهومی 1نخسگتان بگار بگا
انتشار کتاب استعاره ،آنچه با آن زندگی میکنام ( )1980توسط لاکاف جانسون 2مطرح شد نشان داد کگه
استعارههای مفهومی ،ساز کاری ذهنی هستند که در زبان ر زمره بهصورو فراگار بهکار میر ند سگخنوران
بهصورو ناخودآگاه در مکالمههایشان از آنها به فور استفاده میکنند .لاکاف جانسون در مااله خگود نشگان
دادند که کاربرد استعاره تنها به زینت بخشادن در کالم در ادبااو محد د نمیشود بلکه جزء یژگیهای نظام
مفهومی ذهن ما است از طریق آن به درک عماقتگری از دناگا پدیگدههگای آن دسگت مگییگابام .افگراد
میتوانند مفاهام انتزاعی همچون درد ،باماری  ...را در قالب تصوراو فازیکی ملموو بهصورو اسگتعاری
باان کنند .مشخص شده است که بان  3تا  18اژه از هر  100اژه از نوع استعاره است (سمانو همکگاران3
 .)60 :2015استعارهها درک یک ایده یا حوزهی مفهومی را در قالب حوزهای دیگر ممکگن مگیسگازند .بگرای
نمونه ،عشق را به سفر تشباه کردهاند یا بهعبارتی دیگر ،عشق را با استفاده از مفهوم سفر توصگاف کگردهانگد
(لاکاف :)5-4 :1992
 .1رابطه ما به یک جاده بنبست رساده است4.
در مثال ( ،)1درک حوزه «عشق» با استفاده از حوزه «سفر» صورو گرفته است .بر این اساو ،اسگتعاره را
میتوان نگاشت 5از حوزه مبدأ (در اینجا :سفر) به حوزه ماصد (در اینجا :عشق) تعریف کرد .لاکاف جانسون
برای دستاابی راحتتر به نگاشتهای نظام مفهومی ،راهکاری برای نامگذاری چنان نگاشتهایی بگا اسگتفاده
از شاوههایی که نگاشت را به ذهن تداعی میکنند مطرح کردهانگد .یادآینگدها 6معمگوً بگدین نحگو هسگتند:
«حوزه ماصد حوزه مبدأ است» یا «حوزه ماصد بهعنوان حوزه مبدأ» .در مورد مثال (:)1
اسم نگاشت :عشق یک سفر است .زمانیکه ما از استعاره عشق یک سفر است صحبت میکنگام ،یگک
یادآیند را برای مجموعهای از مطاباتهای هستیشناختی که یک نگاشت احد را توصگاف مگیکننگد بگهکار
میبریم؛ یعنی نگاشت عشق بهعنوان یک سفر .از این ر :
 عاشاان همچون مسافران هستند. رابطهی عاشاانه همچون یک ساله نالاه است. اهداف مشترک آنها در زندگی همچون ماصد مشترک مسافران در سفر است.1. Conceptual Metaphor Theory
2. Lakoff & Johnson
3. Semino et al.
4. Our relationship has hit a dead-end street
5. mapping
6. mnemonics
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 مشکالو در رابطهی عاشاانه همچون موانع راه در سفر است.در این صورو ،ما حوزهی جودی انتزاعی زندگی را از طریق حوزهی تعریفشدهی دارای فضگا حرکگت
سفر درک میکنام .این عباراو تزئانی یا شاعرانه ناستند ،بلکه برای درک جنبههای زندگی ضر ری هسگتند.
ما انسانها نمیتوانام بد ن استعارهها به عناصر پاچاده اقعاتمان فکر کنام هرچگه مسگئلهای انتزاعگیتگر
باشد ،تعداد زیاد ًیههای استعاره برای توصاف درک آن ًزم خواهند بود .بنابراین ،زمانیکه ما انسانهگا در
مورد زمان ،زندگی ،عشق ،احساساو ،عالئم ،اهگداف ،حگ  ،ارز هگا ،خگوبی بگدی ،سگالمت ،پزشگکی
باماریها صحبت میکنام ،دائما از استعارهها استفاده میکنام.
یکی از حوزههای مفاهام احساسی انتزاعی که برای باان آن از استعارههای مفهگومی اسگتفاده مگیشگود
مفاهام حوزه «پزشکی سرطان» است .استعارهها برای صحبت در مورد تجارب انتزاعی ،پاچاگده ،ذهنگی یگا
حساو در قالب تجارب عانیتر ،سادهتر ،غارذهنی غارحساو بهکار میر ند .باماری ،مرگ احساساو در
مورد آنها از جمله تجاربی هستند که بهصورو استعاری در مورد آنها صحبت میشود .برای نمونگه ،زمانیکگه
یک بامار سرطانی خود را بهعنوان «یک کهنه سرباز شامیدرمانی »1توصاف میکند ،بان تجربه «درمگان بگا
شامیدرمانی» تجربه «جنگادن در جن » شباهتهایی ادراک کرده اسگت .سگرطان مگیتوانگد قگویتگر از
تاریبا هر باماری دیگری اکنش حشت ترو را در افراد بگه جود آ رد .بگهعنوان نمونگه ،بگا جگودی کگه
باماریهای قلبی در هر سال استرالااییهای باشتری را از بان میبرد ،بر اسگاو نظرسگنجی سگال  2001در
استرالاا ،سرطان بهعنوان حشتانگارترین باماری در این کشور شناخته شد (آلتمن .)9 :2008 ،2با جود آنکه
مفاهام پزشکی ،جهانی هستند اما نحوهی باان آنها از زبانی به زبان دیگر تفا وهایی دارد .با توجه بگه اینکگه
زبان استعاره شاوههای ارتباطی هستند که از طریق آنها انسانها میتواننگد فرهنگ خگود را در نگی کننگد،
بنابراین زبان ما به «دناای چازها» متصل ناست ،بلکه محصول فرهن ما است نشانههگای فرهنگ را در
استعارههای مورد استفاده در آن فرهن نشان میدهد .از این ر  ،جای تعجب نخواهد بود که نگر فرهن
به موضوعی همچون «سرطان» در اعماق زبانی که از آن طریق توصاف میشوند یافت شود .به نظر میرسد
که تاکنون تحااااو اندکی در مورد بُعد زبانی مفاهام حوزهی پزشکی به یژه سرطان در زبگان فارسگی انجگام
گرفته است .بر این اساو ،پژ هش کنونی به بررسی معنای درک افراد از اسگتعاره در باگان مفگاهام بامگاری
سرطان میپردازد هدف از انجام آن درک این مسائل است که اگر استعارهها بازتگاب مفگاهام هسگتند بگر
تجارب تأثار میگذارند ،این ابزارهای زبانی چه چاز را در مورد باماری سرطان نشان میدهند چه چاز را در
پردهی ابهام قرار میدهند؟ چه چاز را در مورد نگر های فرهنگی به این باماری نشان میدهند؟ سگرطان
هنوز باماریای است که ابعاد مختلف آن از جمله ابعاد زبانشناختیا به خوبی درک نشده است .از ایگن ر ،
پژ هش کنونی به منظور بررسی استعارههای مفهومی مورد استفاده در متون پزشکی زبان فارسی انجام گرفته
است تا به سؤاًو زیر پاسخ دهد:
1. a chemo veteran
2. Altmann
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چه نوع استعارههای مفهومی در متون پزشکی فارسی مربوط به سرطان بهکار میر د؟
پربسامدترین حوزههای مبدأ در استعارههای مفهومی حوزه پزشکی زبان فارسی مربوط بگه سگرطان کگدام
هستند؟
از کدام مفاهام ملموو برای باان مفاهام انتزاعی در حوزه پزشکی سرطان استفاده میشود؟
پ از این بخش مادماتی ،بخش د م مااله به مر ر پاشانه تحااق در مورد استعاره در سرطان اختصگا
دارد .بخش سوم به باان چارچوب مورد استفاده در پژ هش کنونی پرداخته است .بخگش چهگارم ماالگه ،ر
انجام پژ هش را توضاح میدهد .یافتههای تحااق در بخش پنجم ارائه شدهاند بخش ششم به نتاجهگاری
بحث اختصا دارد.
 -2پیشینه پژوهش
تعداد زیادی از تحااااو در مورد استعاره در حوزه زبانشناسگی پزشگکی از ماالگه لاکگاف جانسگون ()1980
بهعنوان بناان نظری استفاده کردهاند .برخی از این تحااااو به بررسی پاکرهای از متون پزشکی چاپشگده
برخی به بررسی مصاحبهها بالگهای بامگاران خگانوادههگای آنگان یگا مکالمگههگای بگان بامگاران
متخصصان اختصا داشته است.
پزشکی از گذشته بهعنوان یک «هنر» نه یک «علم» دقاق شناخته شده است .تصوراو پزشکی عالئگم
بالانی در قرنهای نوزده باست از طریق «استعاره» باان میشدهاند تا تشخاص معادل پزشکی اژهها برای
افراد غارمتخصص راحتتر گردد .این نوع اژهها بهعنوان سایل کمگکآموزشگی ارزشگمندی بگرای افگزایش
توان ذهنی دانشجویان حوزهی پزشکی ناز بهکار رفتهاند با گذشت زمان از صفحهی پزشکی پاک نشدهانگد.
بر یارد )1992( 1به ضوح باان کرده که «استعارهها همان قدر که برای ادبااو ًزم هسگتند ،بگرای بامگاری
هم ضر ری هستند .کمترین فایدهی استعارهها در پزشکی برای باماران ،آسودگی از اژگان پزشگکی اسگت».
کتابهای درسی پزشکی که به زبان انگلاسی تألاف شدهاند حا ی استعارههای توصافی فرا انی هسگتند کگه
همه ر زه در تدری  ،یادگاری آزمونها در دانشگاههای پزشگکی بامارسگتانهگای سراسگر جهگان بگهکار
میر ند (ماسوکومه ز مال .)55 :2012 ،2یکی از کاربردهای استعارهها در حگوزهی پزشگکی ایگن اسگت کگه
پزشکان با استفاده دقاق از استعاره میتوانند به باماران خانوادههگا کمگک کننگد اطالعگاو جدیگد در مگورد
باماری مدیریت آن را با چازهایی که قبال میدانستهاند یا تجربه کرده بودهانگد مگرتبط کننگد آنهگا را بگه
طرحوارههای ذهنی از قبل موجودشان متصل سازند .کاربرد راید دیگر استعارهها در حوزه پزشکی زمانی است
که متخصصان بالانی به باماران خانوادهها کمک میکنند ارتباطاو تصگوراو از قبگل موجودشگان را فگر
بریزند تا مطلب جدیدی در مورد باماریشان دریابند .این ر سبب میشود بامگاران خگانوادههایشگان بگا

1. Broyard
2. Masukume & Zumla
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تغااراو جدید پاچادهی مرتبط با فرایند باماری آشنا شوند گفتگوهای مهم تصگمامگاگریهگای دشگوار
بان آنان متخصصان تسهال گردد.
از بان تمام باماریهای حادّ محد دکننده عمر انسان ،باشترین کاربرد استعاره در زبان مورد استفاده برای
باماری سرطان مشاهده شده است (پریاکویل .)842 :2008 ،1سه نوع استعارهی رایگد در توصگاف سگرطان
درمان سرطان در زبان انگلاسی در تحااق پریاکویل ( )2008عبارتند از:
استعارههای جنگ :عباروهای پرکاربردی همچون ”“fighting a valiant battle with cancer
تاسامبندی برد یا باختی را به جود میآ رد که در آن بامار /سرباز باید تا انتها بجنگد .همچنان ،خودداری از
درمان به منزلهی عابنشانی بزدًنه از مادان جن تلای میشود که عملی شرمآ ر محسوب میشود.
استعارههای ورزش :استعارههای رزشی به اصول مرتبط بگا رز متوسگل مگیشگوند نتاجگه را بگه
صورو برد یا باخت د قطبی میسازند .چنان استعارههایی بر اساو این اسطوره ساخته شگدهانگد کگه بامگار
باماری در تامهای مخالف بازی میکنند .برای اینکه بامار یک رزشکار اقعی باشد ،باید تا انتهای بگازی در
مادان بماند ترک بازی بهمنزلهی از دست دادن جههی ا بهعنوان یک رزشکار اقعی خواهد بود.
استعارههای دستگاه :استعارههای دستگاه از نظریهی دکگارو در مگورد د گگانگی ذهگن بگدن منشگاء
میگارند که در آن ،بدن انسان بهعنوان دستگاهی تلای میشود که قطعاو خراب دارد ایگن قطعگاو قابگل
بار ن آ ردن تعویض هستند .بر اساو این نظریه ،باماریهای کبد با پاوند کبد درمان میشوند مشکالو
تنفسی با قراردادن دستگاه تنف  2در بدن بامار برطرف میگردند.
سمانو همکاران ( )2015استفادهی برخط از استعارههای خشونتآماز سفر توسگط بامگاران سگرطانی
متخصصان سالمت را بهصورو کمّی کافی در پاکرهای متشگکل از  753302اژه در سگالهگای  2007تگا
 2012بررسی کردهاند به این نتاجه رسادهانگد کگه بامگاران سگرطانی حگد دا  1.5بگار در هگر هگزار اژه از
استعارههای خشونتآماز سفر برای توصاف تجارب باماریشان استفاده میکننگد امگا متخصصگان سگالمت
باماران از هر د نوع استعاره به مادار کمتر استفاده میکنند .اسگتعارههگای خشگونتآماگز بامگاران مگیتوانگد
احساساو منفی را باان تاویت کند در عان حال برای تواناسازی آنان ناگز حگائز اهماگت اسگت .از سگوی
دیگر ،استعارههای سفر میتواند احساساو مثبت را باان تاویت کند اما در تضگعاف آنگان ناگز ایفگای ناگش
میکند .بهعنوان نمونه ،عباروهایی همچون «ا پ از نبردی طوًنی با سرطان درگذشت» تجربه بامگاران
را به این صورو باان میکنند :چنان عباروهایی حا ی ترکابی از خشونت تهدید هستند ،بامار را در ناگش
تهاجمی یک مبارز قرار میدهند ،از جود یک دشمن (باماری) در ن بدن بامار خبر میدهنگد عگدم بهبگود
باماری را به منزله شکست میدانند .از سوی دیگر ،باان مفهوم سرطان بهصورو استعارهی سفر ،رایگدتگرین
جایگزین در سالهای اخار برای استعارههای خشونتآماز در حوزهی سرطان بوده است .راهکار بهبود سرطان

1. Periyakoil
2. ventilator
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سال  2007انگلستان 1حا ی هاچ اژهی مرتبط با «جن » یا «نبرد» نبود در عوض ،شامل ارجاعاو مکگرر
به «سفر» سرطانی بامار بود که در آن« ،مسارهای» مختلف بهعنوان ر های درمگان گونگاگون مشگخص
شدهاند .استعارههای سفر ،تجربهی باماری را به نحوی متفا و قالببندی میکنند 2به این صورو که باماری
را بهعنوان یک همراه بالاوه در مسار زندگی یا سفر مشخص میکنند عگدم بهبگود بامگاری را بگه منزلگه
شکست شخصی تلای نمیکنند (همان .)61-60 :یکی از نتاید آنان این بود که بامگاران بایگد بگه اسگتفاده از
انواع استعارههایی ترغاب شوند که به آنان کمک میکند اینکه آگگاهی باشگتر از اسگتعارههگا مگیتوانگد بگه
متخصصان مراقبت از باماران در برقراری ارتباط مؤثرتر با باماران کمک کند (سمانو همکاران.)2015 ،
گوستافسون هومربرگ )16 -1 :2018( 3ناز به بررسی استفاده از استعارهها در پاکرهای از مکالمههگا در
مورد سرطان در کشور سوئد پرداختهاند .تحااق آنان بر د استعاره «نبرد» «تسلامشدن» در بالگهایی کگه
باماران سرطانی سوئدی نوشته بودند متمرکز بود .بگه بگا ر آنگان ،مفهگومسگازی کلاشگهای بامگاری سگرطان
بهعنوان یک نبرد که در آن ،بامار ممکن است برنده یا بازنده شود ،میتواند مشکلساز باشد زیرا در اثگر ایگن
مفهومسازی ،باماران ممکن است احساو تاصار شکست کنند.
 -3بحث نظری
متخصصان زبان پزشکی بر این با رند که زبان طب ضوح اندکی دارد .دلال این امگر آن اسگت کگه پزشگکی
بالانی صرفا یک علم دقاق ناست بلکه صورتی از علم آماخته با هنر است که در مردابی از احساساو انسگانی
قرار گرفته تحت تأثار متغارهای انتزاعی متعدد است .تجارب احساسی را به دشواری میتوان با زبان دقاگق
علمی انتاال داد اما با استفاده از استعاره میتوان الگوی ارتباطی تجارب احساسی جدید را به تجگارب پاشگان
مملو از احساساو مرتبط کرد از ایگن طریگق ،راهنمگایی مفهگومی بگرای درک پگرداز الگگوی پاچاگده
احساساو به جود آ رد .از اینر  ،برای دستاابی به ضوح سادگی باشگتر ،متخصصگان حگوزهی پزشگکی از
استعارههای مفهومی بهصورو گسترده در ارتباطاو خود بهره میبرند .یکی از مزایای استفاده از استعارههگا در
حوزهی پزشکی این است که این اژهها اغلب با استفاده از حسن تعبار به نحوی غارمستاام برای بحگث از
موقعاتهای پرخطر پاچادهی سالمت انسان بهکار میر ند .بهعنوان مثگال ،اسگتفاده از اژگگان جنگگی یگا
رزشی ،صحبت در مورد مرگ مردن را آسانتر میکند .بهعنوان مثالی از کاربرد استعاره در گفتمان باماری
میتوان مفهوم «جنگادن» را ذکر کرد :بامار بودن در اثر سرطان جنگاگدن ،مفگاهام متفگا تی هسگتند امگا
میتوان آنها را بهصورو مفاهام مشابهی ناز دانست .هر د ی آنها دشوار خطرناک هستند؛ در اثگر هگر د ی
آنها به افراد احساو نگرانی دست میدهد؛ هر د ممکن است منجر به مرگ شود .استعارهها عال ه بر بازتاب
شباهتهای از پاش موجود بان مفاهام ،میتوانند شباهتهایی ناز خلق کنند .برای مثال ،مشاهدهی اسگتفاده
1. The UK’s 2007 Cancer Reform Strategy
2. frame
3. Gustafsson & Hommerberg

نشريه پژوهشهاي زبانشناسي تطبيقي

سال نهم -شماره  -18پاييز و زمستان 1398

213

از استعارهی جن برای سرطان میتواند منجر به این شود که باماران سرطان را بهعنوان یک دشمن شر ر
بدذاو تلای کنند بهبود ناافتن به منزله شکست اسگت .زبگانشناسگان ر انشناسگان بگر ایگن با رنگد کگه
بکارگاری استعارههای مختلف میتواند تجربهی سرطان را بگه شگاوههگای متفگا تی قالگببنگدی کنگد بگر
جنبههای خاصی از باماری تأکاد کند بااه را در پ زمانه قرار دهد .اگر اسگتعارههگا بگهطور مناسگب بگهکار
ر ند ،میتوانند به درک مسائل کمک کنند در صورتیکه بهصورو نامناسب ساخته شده مورد استفاده قرار
گارند ،ممکن است منجر به سردرگمی افراد گردند.
 -4روش پژوهش
امر زه تکاه بر شم زبانی یا استفاده از پرسشنامهها برای گردآ ری دادهها دیگگر مگورد قبگول پژ هشگگران
حوزهی استعاره ناست استفاده از پاکرهها در مطالعهی استعاره ،جنبگههگایی از سگاز کارهای ذهنگی بشگر را
به ضوح نشان میدهد (دینان .)27 :2005 ،1از اینر  ،بررسی کاربرد اسگتعاره در متگون پزشگکی سگرطان در
پژ هش کنونی در پاکرهای از متون پزشکی سرطان انجام گرفته است .از آنجگا کگه در حگال حاضگر شگاوهی
تمامرایانشی برای گردآ ری استعارهها از در ن پاکره تشخاص اسگتعارههگای مفهگومی نهفتگه در آن جگود
ندارد ،مؤلفان در پژ هش کنونی با استفاده از ر دستی به جستجوی استعارههای مفهومی پاکرهی انتخگاب
شده پرداختهاند .در این ر  ،پژ هشگر به مطالعهی دقاق متون مورد بررسی میپردازد تا استعارههای بگهکار
رفته در آنها را باابد .از آنجا که بکارگاری این ر ناازمند قت انرژی زیاد است ،پژ هشگران حجم پاکره
را کاهش میدهند تا جستجوی دستی امکانپذیر گردد (استفانو یچ .)2 :2006 ،2نخستان مسگأله پگاش ر ی
یک تحلال پاکرهبنااد ،تشخاص استخراج دادههای مرتبط بگا پاکگره اسگت .در پگژ هش کنگونی از الگگوی
«فرایند تشخاص استعاره» که توسط گر ه پراگلجاز ( )2007به سرپرستی آستان پاشنهاد شده اسگتفاده شگده
است .این الگو ،ر نظاممندی برای تشخاص اژهها عباروهایی که بهصگورو اسگتعاری در مگتن بگهکار
رفتهاند ارائه داده است با استفاده از آن میتوان دریافت که آیا اژه یا عبارتی در متن مورد نظر دارای کاربرد
استعاری است یا خار.
 -5یافتهها
در بخش بررسی ماالههای مربوط به سرطان ،مطالب  15مااله علمی -پژ هشی  4تا  15صفحهای چاپ شده
به زبان فارسی در سالهای  1379تا  1397در مورد باماری سرطان بهطور تصادفی از پایگاه مرکز اطالعگاو
علمی جهاد دانشگاهی 3با جستجوی کلاد اژه «سرطان» در عنوان ماالهها انتخاب دریافت شدند محااان
به جستجوی عباروهای استعاری مورد استفاده در این ماالهها پرداختند .در ادامه ،استعارههای مگورد اسگتفاده
1. Deignan
2. Stefanowitsch
3. https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%
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در این ماالهها به تفکاک فهرست شدند سپ نگاشتها الگوهای مشترک در این اسگتعارههگا مشگخص
شد در نهایت ،الگویی از نوع حوزههای مبدأ بهکار رفته در این استعارهها بهدسگت آمگد .در هگر یگک از 15
ماالهی مورد بررسی که اطالعاو کتابشناسی آنها در جد ل ( )1آ رده شده ،از  0تا  81اسگتعاره یافگت شگد.
تعداد استعارههای یافتشده در هر مااله در جد ل ( )1ذکر شده است.
جدول  :1مقالههای علمی -پژوهشی مورد بررسی در تحقیق کنونی
شماره
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3
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6

7
8
9
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سرطان با اماد در باماران مبتال به سرطان .مجله اخالق تاریخ پزشکی ،د ره سگوم ،شگماره ،5
صص .52-45
تابعی ،ض .مج اشرف ( .)1379گارندههای استر ژن پر ژسگتر ن در سگرطان سگانه در 140
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صفائی ،آ ،.ب .ماامی دهکردی ،ر .فاطمی ،ا .مسرو ،ف .نعمتی ملک ،ما .پورحسانالی ،مر .زالی
( .)1388ارزیابی تأثار ساباهی فامالی سرطان بر ابتال به سرطان کولورکتال :یک مطالعهی مورد
شاهدی .فصلنامه دانش تندرستی ،د ره ،4شماره ،1صص .15-12
طا لی ،آ ،.ع .منتظری ،مع .محااگی ،ر .ر شگن ،ز .طگا لی ،م .ملاگانی ( .)1386ناگش اطگالع از
تشخاص سرطان در کافات زندگی باماران مبتال به سرطان دسگتگاه گگوار  .فصگلنامه پگایش،
سال  ،6شماره  ،3صص.264-257 .
عباسی ،م .و .بصاری ( .)1396گزار مورد :سرطان پر ستاو .تحااااو در ار لوژی ،د ره،2
 ،1صص .32-29
فریور . ،ل .خاکپور ( microRNA .)1391ها سرطان پستان .ژنتاک در هزاره سوم ،سال
 ،10شماره ( ،4پااپی  ،)39صص .2921 -2913
آموزگار هاشمی ،ف ،.پ .حداد ،م .سجادی  .)1380( .بررسی هشت ساله موارد سگرطان تار ئاگد
درمانشده در بخش رادیوتراپوتاک انکولوژی اتستاتو سرطان .مجلگه پزشگکی هسگتهای ایگران.
صص.38 -33 .
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محمدیان اماری،م .)1396( .درماتوماوزیت یک تظاهر ا لاه سرطان تخمگدان :گگزار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،د ره  ،22صص .110-107
معتمد ،ن .ز .جهانافر ز ( microRNA .)1393ها در درمان سرطان .مجله علمگی پژ هشگی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،د ره  ،22ضمامه ،صص .101-91
نوری دلویی ،مر .ن .عبادی ( .)1394فارماکوژنوماک سلولهای بناادی سرطان .مجله علگوم
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،د ره  ،25شماره  ،1صص .15-1
نوری دلوئی ،مر .ب .کاشانی ( .)1397درمان هدفدار سرطان :ماالگه مگر ری .مجلگه دانشگکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،د ره  ،76شماره ،4صص .240-231
یزدانپناهی ،ن .م .هاشمی ( .)1390اپتامرها سرطان .ژنتاک در هزاره سوم ،سگال  ،9شگماره
 ،3صص .2506 -2499
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در مجموع  11حوزهی مبدأ در این ماالهها مشخص گردید .نمونههایی از جملههای حگا ی اسگتعارههگایی
که در ماالههای پزشکی مرتبط با سرطان مورد بررسی بهکار میر ند ،در ادامه آ رده شده است حگوزههگای
مبدأ این استعارهها در یازده گر ه زیر قرار داده شده است.
 -1سرطان جنگ است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،بدن بامار سرطانی همچون صگحنهی جنگ تلاگی
میشود .استعارههای جن  ،تجربهی باماری سرطان را بهعنوان یک جبههی نبرد تلای میکننگد کگه در آن،
بامار با یک دشمن مواجه میشود این دشمن ممکن است خود بامگاری ،درمگان ،یگا متخصصگان درمگان
غاره باشند .استعارههای دارای حوزهی مبدأ جن  ،ر یکگرد متخاصگمانه بگه بامگاری سگرطان دارنگد حگ
آسابپذیری ،بگیارادگگی ،تهدیگد قریگبالوقگوع ،در معگرض تلفگاو بگودن شکسگت شخصگی در صگورو
غارعالجبودن باماری در افراد در آنها جود دارد .مثالهایی از جمالو حا ی این حوزهی مبدأ در ادامگه ذکگر
شده است:
آنزیم  Cox-2توانایی سلولهای سرطانی را برای حمله به بافتهای اطراف افزایش میدهد.
سایر سلولهای سالم بدن فرد با توجه به توانایی ترمام ژنوم خود میتوانند با ایگن تگنش محاطگی ماابلگه
کنند.
این ساستمهای انتاالی باید قادر باشند در برابگر انگد نوکلئازها حگذف توسگط ساسگتم رتاکولوانگد تلاال
ماا مت کنند.
توانایی اپتامرها در هدفگاری دقاق مولکولهای مورد نظر چندین ر درمگانی بگا اسگتفاده از اپتامرهگا
ایجاد کرده است.
این دار ها باید به جای جهشهای ثانویه یا مسافر ،جهشهای ا لاه یا راننگده در ر نگد سگرطان را هگدف
بگارند.
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پر تئان هدف سبب تحریک ترجمهی مربوط به پر تئان فعگال مگیشگود .بنگابراین دار هگایی علاگه ایگن
پر تئان طراحی شدهاند.
باماران مبتال به سرطان برای ماابله با این مشکالو به منابع ماابله زیادی نااز دارند.
در این حالت ،سلولهای سرطانی با احتمال به نسبت باً ،فرصت ماابله نخواهند داشت.
رادیوم استر نتاوم که عالقه به بافت استخوان دارند در درگاری ماا م استخوان مصرف میشوند.
مسار عامل رشد اند تلاالی عر ق یکی از مهمترین مسارهای درگار در رگزایی است.
پادتنها به گونهای طراحی میشوند که نشانگر سطحی اختصاصی سلولهای سرطانی را شناسایی کنند.
افزایش قدرو تهاجمی از افزایش تولاد فعال شدن آنزیمهای قادر به تخریب غشاء پایه ناشی میشود.
یگانه گزینه درمان برای این تومورها که به شکل پاشر نده یا مهاجم توصاف میشوند ،کشف دار های
جدید میباشد.
کلونهای موفق بر دیگر سلولهای سرطانی غلبه میکنند.
در ماان سرطانها ،سرطان معده بهعنوان یکی از کشندهترین سرطانها مطرح میباشد.
هر  miRNAبا اتصال به mRNAهای هدف بر اساو مازان انطباق ،به سگرکوب باگان محصگول ژن
هدف منجر میشود.
در اقع این RNAها میتوانند بهعنوان انکوژن یا سرکوبگر تومور عمل کنند.
 Osteopontinیک فاکتور گلاکوپر تئانی است که تهاجم سلول توموری را افزایش میدهد.
خطر  4تا  6برابری ایجاد باماری فرد را تهدید میکند.
 CSCsآغازکننده تومور ،نسبت به سایر سلولهای سرطانی مهاجمتر ماا متر به شامیدرمانی هستند.
بامار مبتال به سرطان با عوامل تنشزای متعددی مواجه میشوند.
هر د ر به پر بهای ردیابی رادیویی نااز دارند که بهصورو غاریکسان  CSCsرا ردیابی کنند.
از بان رفتن اثر مهادی  P53باعث باان باش از حد  iNOSشده کگه احتمگاً باگان  Cox-2را تحریگک
میکند.
آنزیم  Cox-2در پاسخ به تحریکاو خارج سلولی سریعا الاا شده در اعمال پاتولوژیکی دخالت دارد.
 Cox-2دردهای استئوآرتریت یا رئماتوئاد آرتریت را بد ن هاچ اثر منفی بر دستگاه گوار از بان میبرد.
حضور سلولهای توموری ماا م به درمان با  miRNAیک مسئله جدی در درمان است.
از سوی دیگر HIF-1α ،برای پایداری خود به  HSP-90ناازمند است.
باان  CD133پاشنهادکننده نجاویافتن زنده ماندن بامار در سرطانهای ر ده مغزی -نخاعی است.
داشتن ساباهی فامالی سرطان کولورکتال با احتمال  4/8برابر ابتال به سرطان کولورکتال مصادف خواهگد
شد.
یکی از مناسبترین این راهکارها ،طراحی دار های شگامیدرمگانی بگر اسگاو ناگاط ضگعف سگلولهگای
سرطانی است.

نشريه پژوهشهاي زبانشناسي تطبيقي

سال نهم -شماره  -18پاييز و زمستان 1398

217

از هدفهای دیگر  miR-21میتوان به پر تئان مرگ برنامهریزیشدهی سلول  PDCD4اشاره کرد.
از  miRNAهای در حال گرد بتوان به ضعات باماری ،پاسخ به درمان خطر متاستاز دست یابند.
 -2سرطان سفر است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،باماری همچون مسار یگک سگفر تلاگی مگیشگود
یژگیهای یک سفر به آن نسبت داده میشود .در این جملهها ،ح هدف ،کنترل همراهی درک میشود.
برخی جملههای این گر ه ناز حا ی این مضمون هستند که باماری سرطان دشواریهگای زیگادی دارد بگا
خطراو مختلف همراه است .برای مثال:
در یک مدل گزنوگرافت سرطان سانه ناز اپتامر مذکور کاهش زیادی در پاشرفت تومور متاسگتاز ایجگاد
کرد.
از جمله این مسارها میتوان به مسار تداخلی اشاره کرد.
این مولکولهای کوچک به شکل رقابتی جایگاه گارندههای این مسار را اشغال نموده مسار را غارفعگال
میکنند.
 microRNAها ناش مهمی در شر ع پاشرفت سرطان دارند.
یکی از انواع درمان سرطان ر شی است که از رسادن دار به سلولهای سالم فرد ،جلوگاری میکند.
د مان مرحلهی پرداز را به اسطه یک اند نوکلئاز ساتوپالسمی به نام دایسر پشت سر میگذارد.
افزایش باان  Cox-2در سرطان کولون ،مهاجرو سگلولهگای انگد تلاال را از طریگق مگاتریک کگالژن
افزایش میدهد.
بامار خانم  40ساله بود که دچار ماالژی ضعف بیحالی دی فاژی دی پنه پاشر نده شده بود.
در برخی جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،اجزاء بگدن انسگان بهصگورو مکگانهگای
جغرافاایی تلای میشود .برای مثال:
باشتر از نصف  microRNAهای شناختهشده در نواحی شکننده کر موز مها قرار دارند.
این ماانکنش موجب فعالسازی در ایجاد شکاف قلمر داخل سلولی به سالهی گاما سکرتاز میشود.
در این گونه موارد ممکن است فعالسازی مسار  Notchبه ساله مولکولهای پایان دست مسگار انجگام
شود.
 -3سرطان حیوان (وحشی) است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،باماری همچون یک حاوان تلای میشود کگه رفتگار
حشاانهای دارد باید آن را کنترل کرد .برای مثال:
هر د ایز زیم به ساله دار های ضدالتهابی غاراستر ئادی نظار ایند متاسان ایبوپر فن مهار میشوند.
این اپتامر در  in vitroمنجر به مهار چرخهی سلول کاهش پتانسال تشکال تومور در سلولها شد.
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با استفاده از  mRNAمانع اثر  microRNAبگر اهگداف ژنگی

به داماندازی  :microRNAدر این ر
خود میشوند.
ناش  spongesفاط به دام اندازی  MiR-7است.
بنابراین  microRNAها میتوانند برای کنترل سرطان مورد استفاده قرار گارند.
 -4سرطان مانع است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،باماری یا درمان باماری بهعنوان مگانع سگالمت یگا
مانع باماری تلای میشود .برای مثال:
مطالعاو اخار ناش انکوژنی بازدارندهی تومگوری  microRNAهگا را در سگلولهگای سگرطانی تأیاگد
کردهاند.
میتوان با طراحی محافظ بر علاه یک  mRNAمانع عملکرد مهاری  microRNAر ی  mRNAشد.
 Cox-2بهعنوان یک استراتژی امادبخش مؤثر برای درمان جلگوگاری از سگرطان مگورد توجگه قگرار
گرفته است.
فعالات ضدتر مبوزی پر ستاگالندینها ممکن است برای حفاظت در برابر باماری الزایمر مهم باشد.
این اثراو با ( NS-398مهارکنندهی انتخابی  )Cox-2متوقف میشود.
از جمله اصلیترین دار ها ،مواد آلکالهکننده هستند که دار ی آخر حتی میتواند از سد خونی -مغگزی ناگز
عبور کند.
 -5سرطان زندان است

در جملههای حا ی استعارههای این حوزهی مبدأ ،باماری یا بدن انسان بهصورو یک زندان تلای میشود.
برای مثال:
با جذب  miRNAمورد نظر هدف اقعی را از سرکوب مهار رهایی میبخشند.
این تغااراو ژنتاکی به سلولهای توموری کمک میکند تا از ساستم تنظامی رشد سلولی فرار کند.
 y-secretaseدر مسار  Notchساز کاری برای گریز از مرگ سلولی پ از شامیدرمانی است.
 DTCsاز هر د ر شامیدرمانی هورموندرمانی میتواند گریخته زنده باقی بمانند.
در مطالعهای رابطه بان نجاو یافتن از باماری باان  CD133پ از عملااو پاش از درمان نشگان داده
شده است.
 -6سرطان بار است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،باماری بهعنوان بگار دارای فشگار تلاگی مگیشگود.
برای مثال:

نشريه پژوهشهاي زبانشناسي تطبيقي

سال نهم -شماره  -18پاييز و زمستان 1398

219

معطوفکردن این برنامهها بر بستگان درجه یک مبتالیان میتواند به کاهش ابگتال بگار بامگاری منجگر
شود.
باماران مبتال به سرطان با عوامل تنشزای متعددی از جمله فشارهای ر انی مواجه میشوند.
 -7بدن بیمار سرطانی ،دستگاه است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،اجزاء بدن بامار سرطانی همچون دستگاه تلای
میشوند یژگیهای دستگاهها ماشانآًو به آنها نسبت داده میشود که در هنگام باماری سرطان دچار
مشکل شدهاند اژههای مرتبط با اختالًو دستگاهها برای بدن انسان سرطانی بهکار میر ند .برای مثال:
ساختار مذکور باعث کاهش عملکرد یا خامو شدن کامل پر تئان مورد نظر میگردند.
از جمله این مسارها میتوان به خاموشی ژن اشاره کرد.
در اکثر موارد microRNA ،باعث توقف ترجمه میشود.
اختالل در ژنهای کنترلکننده چرخه تاسام سلولی سبب خارج شدن این مکاناسمها از مسار طباعی خود
میشود.
در ارگاناسمهای بالغ ،مولکولهای  Wentسرنوشت سلولهای بناادی چنگدتوانی را در تبارهگای متفگا و
تنظام میکنند.
ساتوکانهای تولادشده مسئول برخی از عالیم سرطان مانند فرسودگی طگوًنیمگدو اخگتاللشناسگی
میباشد.
 -8بدن بیمار سرطانی ،موجود زنده است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،اجزاء بدن انسان همچون یگک موجگود زنگده تلاگی
میشوند یژگیهای موجوداو زنده به آنها نسبت داده میشود .برای مثال:
سلولهای آدتوکارسانومای ریه انسان به مسار اپوپتوز ابسته به  αTNFدر  in vitroحساو شدند.
احتماً ncRNAها توان زیادی برای استفادهی درمانی در پزشکی بگهطور عمگومیتگر ،تنظگام دلخگواه
ژنها دارند.
محصول ر نویسی باید پرداز شود تا به  miRNAبالغ تبدیل شود.
بعضی از سرطانهای سانه به درمانهای هورمونی پاسخ میدهند.
این سلولها نمیتوانند رشد در سرطان را تحمل کنند.
نسل جدیدی از این مولکولها به نام  SU011248ناز طراحی شده است.
این سلولها توانایی تاسام نداشته یا تنها توانایی بساار محد دی دارند ،دلال اصگلی بگزرگشگدگی انگدازه
تومور ناستند.
تودههای سلولی در حال رشد سریع ،دارای رگهای متعددی هستند.
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نانا پارتاکلهایی حا ی  siRNAطراحی شد که توانست مازان پاسخ به شامیدرمانی مگرگ سگلولی را
بهبود بخشد.
 -9بدن بیمار سرطانی ،ساختمان است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبگدأ ،اجگزاء بگدن بامگار سگرطانی همچگون اجگزاء یگک
ساختمان تلای میشوند که این اجزاء ممکن است به علت باماری دچار خرابی یا مشگکل شگده باشگند .بگرای
مثال:
پلیز م موجود ر ی  mRNAقبل از ر د به اجسام پردازشی متالشی میشود.
مسارهای  Notch Wnt ،Hedgehogدر نوسازی بااء ماا مت دار یی  CSCsناش دارند.
 -10بدن بیمار سرطانی ،وسیله نقلیه است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،اجزاء بدن انسان همچون سایل نالاه تلای
میشوند .برای مثال:
میتوان به استفاده از اپتامر بهعنوان حامل مواد یا دار ها به سلول اشاره نمود.
انواع لاپادها با اتصال آنتیبادی بر علاه بافت هدف میتوانند بهصورو هدفمند به سلول مورد نظر انتاگال
یابند.
حالت د م پادتنها بهعنوان حامل استفاده میشود که دار را در جریگان خگون حمگل کگرده بگه سگلول
سرطانی میرساند.
 -11درمان سرطان ،معامله است

در جملههای حا ی استعارههای دارای این حوزهی مبدأ ،درمان باماری همچون یک معامله تلاگی مگیشگود.
برای مثال:
مشخص شده که ر های درمانی راید در سرطان (جراحگی ،شگامیدرمگانی رادیگوتراپی) بگازده کمگی
داشته است.
دار های گااهی ژندرمانی اثراو جانبی کمتری داشته نتاید امادبخشی نشان دادهاند.
بررسی استعارهها در ماالههای مورد بررسی نشان داد که استعارههای دارای حوزهی مبدأ جنگ باشگترین
تعداد استعاره را در این ماالهها به جود آ ردهاند .دیگر حوزههای مبدأ پرکاربرد در ساخت عباروهای اسگتعاری
مربوط به حوزهی مبدأ سفر ،حاوان حشی ،مانع موجود زنده هستند .اسگتعارههگای انگدکی ناگز بگر اسگاو
حوزههای مبدأ بار ،ساختمان ،ساله نالاه ،معامله ،دستگاه زندان ساخته شدهاند .مجموع تعداد اسگتعارههگای
یافت شده در حوزههای مبدأ مختلف در ماالههای مورد بررسی در نمودار ( )1نشان داده شده است.
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نمودار  :1تعداد استعارههای یافت شده در حوزههای مبدأ مختلف در مقالههای مورد بررسی

همانطور که نمودار ( )1نشان میدهد باشترین تعداد استعارههای یافتشده در ماالههای مورد بررسی بگر
اساو حوزهی مبدأ «جن » ساخته شدهاند .پ از حوزهی مبدأ جن  ،حوزههای مبدأ حاوان ( حشی) ،سفر،
مانع موجود زنده به ترتاب باشترین تعداد استعارهها را در ماالههگای مربگوط بگه سگرطان در زبگان فارسگی
به جود آ ردهاند حوزههای مبدأ ساختمان ،ساله نالاه ،بار معامله کمترین استعارههگا را در ایگن ماالگههگا
ساختهاند.
 -6بحث و نتیجهگیری
متخصصان محااان حوزهی سالمت به یژه در حوزهی سرطان برای اینکه مفاهام ناآشگنا یگا انتزاعگی را در
دسترو عموم مردم قرار دهند از استعارهها بهره میبرند تا از این ابزار زبانی برای ماایسه مفاهام پزشگکی بگا
مفاهامی که از قبل در چارچوب شناختی افراد جود دارد استفاده ببرند باماران خانوادههای آنان ناز بگرای
باان تجارب باماریشان بهطور گسترده از استعارهها استفاده میکنند.
سرطان در همهی فرهن ها از جمله ترسناکترین باماریها محسوب میشود مثل سگایر بامگاریهگا از
تأثار عوامل فرهنگی مبرّا ناست .جنبههای فرهنگگی ،ارز هگا رفتارهگا در کنگار تجرباگاو زنگدگی ،ضگع
اجتماعی -اقتصادی تفا وهای شخصاتی ،تعاانکننده معنای سرطان برای باماران خانواده آنها بوده بر
چگونگی ماابلهی آنها با باماری تأثار میگذارند .بررسی استعارههای مورد استفاده در متون در مگورد سگرطان
نشان میدهد که این استعارهها در باان جنبههای مختلف باماری تجربه باماران مفاد هسگتند؛ بگه عبگارو
دیگر ،این استعارهها شاوههای گوناگون قالببندی مراحل بامگاری تجگارب بامگاران را تسگهال مگیکننگد.
استعارههای مورد استفاده برای سرطان ،موضوع بحثهای زیادی در کتابها ماالههای علمگی رسگانههگا
بودهاند.
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یافتههای مطالعاو در مورد متون سرطانی مکالمههای افراد در مورد باماریشان نشان میدهگد کگه بگا
توجه دقاق به استعارههگای مگورد اسگتفاده توسگط بامگاران ،پزشگکان مگیتواننگد از درک بامگاران در مگورد
باماریشان مطلع شوند (بایرن .)274 :2008 ،1یک مزیت دیگر این تحااااو این است کگه پزشگکانی کگه از
استعارههای باشتری استفاده میکنند ،امتااز باًتری در مهاروهای ارتباطیشان دریافت میکنند از دیگدگاه
باماران مهاروهای ارتباطی قدرتمندتری دارند (کاسارو همکاران .)2010 ،2شواهد مطالعاو نشان میدهگد
که موضوعاو دشواری همچون مرگ را میتوان با استفاده از استعارهها بهصورو راحتتری مورد بحگث قگرار
داد (اسپال همکاران .)2001 ،3همچنان تحااااو نشان داده که استعارههایی که بهصگورو نامناسگب مگورد
استفاده قرار گرفتهاند به ارتباطاو متخصصصان باماران آساب ارد میکنند .از این ر  ،پزشکان باید استفاده
از زبان استعاری را با یژگیهای فردی باماران متناسب سازند بر اسگاو ارز هگای شخصگی فرهنگگی
باماران جنبههای خا باماریشان مراحل باماری از استعاره استفاده کنند (رایسفالد یلسگون:2004 ،4
.)4026
از آنجا که تحااق حاضر از نخستان پژ هشها در مورد کاربرد استعارههگا در متگون ارتباطگاو در مگورد
سرطان در ایران بود با توجه به اینکه پاکرهای از ارتباطاو پزشگکان بامگاران سگرطانی بگه زبگان فارسگی
موجود نبود ،پژ هش حاضر به بررسی متون علمی مربوط به سرطان پرداخگت .بررسگی متگون مگورد بررسگی
نشان داد که باشترین استعاره مورد استفاده در متون پزشکی حوزهی سرطان به زبان فارسی مربوط به حوزه-
ی مبدأ جن است .در این استعارهها ،سرطان بهعنوان دشمن تلای میشود ایگن نبردهگا ممکگن اسگت بگا
اشاره به جن ها جنایتها یا فاجعههای طباعی رخ دهد .شباهسازی جن در حال گستر است بازتگاب
خشمی است که به افراد در اثر باماری دست میدهد .این استعارهها به افراد درگار در بامگاری سگرطان ایگن
تفکر را الاا میکنند که بامار باید قوی باشد سخت بجنگد تا در نبرد پار ز شود .تجربۀ داشتن سرطان اغلب
بهصورو مادان نبردی قالببندی میشود که در آن ،بامار یا برنده میشود یا بازنده .ها کانز )1999( 5ایگن
قالببندی را «افسانهی نبرد» یا «اسطورهی جنگی» مینامد که بهعنوان یک الگوی مفهومی عمل میکنگد.
استعارههای مرتبط با جن در متون سرطانی اغلب مورد انتااد قرار گرفتهاند ،زیرا بامگار را در مگوقعاتی قگرار
میدهند که گویی درمان ا را شکست داده در حالیکه در بسااری موارد ،بامار کسی است که درمان در ا بگا
شکست مواجه شده است .این استعارهها با عنا ینی همچون استعارههگای نبگرد ،جنگ  ،خشگونت یگا نظگامی
ناماده شدهاند (رایسفالد یلسون .)4025 :2004 ،زمانیکه استعارههای جن  ،ادراک باماران از باماریشگان
را بهصورو استعاری باان میکنند ،سرطان را میتوان بهصورو «تهاجم از در ن بگدن» «حملگه/تجا ز بگه
بدن» توصاف کرد .فردی ممکن است باماری سرطان سانهی خود را بهعنوان «قاتلی» توصاف کند که «بگه
1. Byrne
2. Cassarett et al.
3. Spall et al.
4. Reisfield and Wilson
5. Hawkins
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ر حش ضربه ارد کرده آن را خفه کرده است» .در چنان مواردی ،بامگاری بگهعنوان یگک حریگف مهگاجم
نشان داده میشود بامار تسلام ا شده است .همچنان استعارههای خشونت برای باان تال هگای بامگاران
برای بهبود باماریشان یا طوًنی کردن عمرشان بهکار میر د زمانیکه شرایط باماریشان بهبود نمییابد،
باماران بهعنوان «مبارزان ناموفق در نبرد» توصاف میشوند .برای افرادی که در مرحلهی درمان سرطان قرار
دارند ،نار ی جنگی همراه با نار ی احساسی یا نار ی ارادهی فرد بامگار اسگت؛ بنگابراین اغلگب بگه بامگاران
سرطانی توصاه میشود که «قوی باشند» یا «تفکر مثبت داشته باشند» بامگاران سگرطانی اغلگب بگهعنوان
افرادی «شجاع» «دلار» توصاف میشوند .با این حال ،استعارهی جن معانی تلویحی دلسگردکنندهای ناگز
دارد .برای افرادی که در حال مرگ در اثر سرطان هسگتند ،اسگتعارهی جنگ بگه معنگای «تسگلام شگدن»
«باختن» است این فکر به بار باماری آنان میافزاید .افرادی که در اثر این باماری فوو میکنند« ،بازنگده»
قلمداد میشوند حتی اطرافاان ممکن است از تفکر تسلام شدن مرگ آنان ،احساو شرمندگی کننگد زیگرا
مرگ آنان در اثر نداشتن ر حاهی جنگادن در آنان بوده است .استعارههای جن میتواند تلویحهای مضگرّی
برای باماران اطرافاان آنها داشته باشد منجر به ادراکهای منفی در مورد تگال شگان در بهبگود بامگاری
گردد .از اینر  ،افراد زیادی به انتااد از به کاربردن استعارههایی همچون «جنگادن» بگا سگرطان پرداختگهانگد
زیرا این استعارهها ممکن است منجر به افزایش نگرانی افراد در صگورو خگام شگدن شرایطشگان گگردد .در
نتاجه ،خدماو سالمت ملی جدید در برخی کشورها در سالهای اخار به جای استفاده از اسگتعارهی جنگ از
استعارهی سفر استفاده میکنند تا شامل مفاهام «دشمن»« ،پار زی یگا شکسگت» نباشگند احسگاو منفگی
کمتری به مخاطبان الاا کنند .این استعاره همچنان برای مفهومسازی آشفتگی عگدم اطمانگان از تجربگهی
باماری بهکار میر د بعد تخالی بیانتهابودن سرطان را نشان میدهنگد .از ایگن ر  ،در بسگااری کشگورها
پاشنهاد شده است که استعارههای سفر جایگزین استعارههای جن گردند.
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