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Extended Abstract
Introduction
Electoral contests establish a special relationship between language and politics so
that they can apply values, attitudes, and themes that have unique experiences in the
political arena and in any electoral campaign, to a set of metaphorical propositions
based on a temporary and momentary mental space to send meaning between the
speaker and the listener. In the meantime, based on the cultural context and the target
community, metaphor may be highlight or conceal showing the meaning of the
sentence in the semantic realm, or it may use one conceptual domain according to
another conceptual domain. Based on the new metaphorical theory of George Lakoff
and Mark Johnson, developed with The Metaphors We Live By, the importance and
place of metaphor in thought, action, and everyday experience as opposed to classical
metaphors confined to the realm of art; Was aesthetics and rhetoric, we see that it
represents the inevitable process of thought and reasoning in everyday experience in
general, and the field of politics in particular. From the point of view of cognitive
linguistics, understanding speech patterns in human interactions by metaphor is
influential in how we better understand propositions; because the foundation of the
application of metaphorical concepts understands based on metaphor and its
interactive features. The interaction and two-way communication between the
speaker and the audience and the contextual contexts of the formats that utter certain
words systematize revelation and concealment. Highlighting and Concealing
Conceptual Areas in Television Electoral Debates One of the means of persuading
the audience is to fight rival candidates or defend programs that are broadcast during
a radio or television program to influence target areas such as ethnic, religious,
occupational, and age groups. And increase gender, because the ultimate goal of any
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presidential candidate is to persuade voters and expect victory in gaining citizens'
votes. To this end, knowledge of the values, expectations, cultural context of society,
the problems of the political, social and economic day provides a good platform for
persuasion of potential voters by metaphors.
Therefore, we always use metaphorical concepts as ways of talking, debating and
conversing to construct one experience based on another. The metaphor of
"Argument Is War" is one of the things that turns conversation into a debate in which
the feeling of being at war from the experience of being in a war-like situation
expresses the nature of the debate, which is structured in eight structural dimensions.
The main question of the research is that metaphor is not a matter of words, but an
idea. In this study, we seek to find out what key metaphors have been used in the
form of concealment and highlighting in these televised presidential debates of 2021,
and what are the motivations for choosing metaphors by the candidates, and which
semantic domain has been used most in these metaphors. To this end, by transmitting
the audio file to the written text, to analyze and explore the metaphors of "war" and
its related concepts during the eight structural stages of attack, defense, retreat,
maneuver, counterattack, stalemate, truce and surrender/ victory and then
metaphorically determined, interpreted, and explained by "qualitative data analysis."
Shape1. The structure of the debate is based on the mapping of the
"Argument Is War"
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1. Methodology
The present research is an applied research and has been done by qualitativeexploratory method and the required data has been collected by library
method. After implementing the candidates' debates in a televised debate,
using "body-centered linguistics" as a field of linguistics that analyzes very
large collections of "figures." Using the "MAXQDA Qualitative Data
Analysis" software, the body of the research has been coded, concepts and
categories have been determined.
Excerpt from the full text of the three televised debates of the 13th
presidential candidates in Iran (2021) which took place on 15, 18 and 22 June
on the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran with the
participation of: Saeed Jalili, Mohsen Rezaei, Ebrahim Raisi, Alireza Zakani,
Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, Mohsen Mehralizadeh and Abdolnasser
Hemmati have been prepared and all its metaphors have been categorized in
the form of tables based on the domains of origin and destination and
quantitative analyzes have been performed on them. The codes have been
interpreted and explained after conceptualizing and categorizing them
according to the motivation of the candidates in concealing and highlighting
the metaphors.
2. Results
2.1. Quantitative finding

From the implementation of the text of the three TV debates, a body of about
60,826 words was prepared, which is about 1% of the metaphor-to-text ratio.
Then, using qualitative data analysis software, 837 codes are extracted, and
then they are converted into concepts and finally categorized into 8 steps.
The frequency percentages are as follows: power (26 times), field (10 times),
destruction (8 times), defeat (7 times), commander (5 times), neutral (4
times) and penetration (3 times).
2.2. Qualitative findings

Content findings and data are structured in 8 categories at each stage, to
interpret and explain their theoretical relationships according to the discourse
of each candidate.
3. Discussion
The highest frequency of attacks was carried out by Zakani against Hemmati,
who referred to his tenure at the Central Bank as indiscipline, lack of
supervision, destruction of the national currency and bank corruption. In this
regard, Rezaei criticized Hemmati's performance for increasing the dollar
rate and said: "Is he an economist? How could he not recognize his
condition? His policy created a great catastrophe in the country's liquidity.
He added: "If I take over the government, I will ban him and a number of
others in Mr. Rouhani's government at the first opportunity, ban him from
leaving the country and send him to court, where I will prove how much the
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treacherous gangs have done to the Iranian people." Jalili also considered
Hemmati as a part of the wrong approach and considered not doing things
and solving problems as not understanding the problem correctly.
Ghazizadeh Hashemi also mentioned the distribution of resources, the
existence of rent-looting and the devaluation of the national currency against
the dollar as shortcomings of the Central Bank. Raisi also used the metaphor
of "direction-space" to refer to the increase in the "shouts" of the people,
which was a consequence of the management of the cabinet.
Examination of the textural layers of these sentences shows that the source of
the "error" is constructed on the destination domain of the "threat", and the
wrongdoer should be investigated for poor performance and monitoring of
the flow of the economy, which has led to economic obstruction, market
damage and destruction.
In the 2nd stage, Hemmati often puts himself in front of others on the
defense stage and says: "I am against five candidates. As a rule, under the
chairmanship of Mr. Raisi, the production of this sentence, contains the
metaphorical message "Confrontation Is Battle", which he uses to defend
himself, to defend the people, to defend the republic and to defend the voice
of your powerless power. This "defense" is a silent war against the people
and the marginalized. The name of his proposed government, "Third Voice:
Interaction from Home to World," reflects the choice of the "Third Way",
beyond the right and the reformist wing, to use his expertise as an
experienced economist to develop economic reforms and getting out of the
bad economic situation will give confidence to the political space again. At
this stage he uses the metaphors of "Understanding Is Knowing" and
"Knowledge Is Expertise". Mehralizadeh, using the metaphor of "field",
pointed to and defended the logical interaction with the world and the
governance model of social economy in the "reform government". Jalili,
Rezaei, Zakani, and Raisi also defended their views from within the faction,
using the political literature of "being able" and having a "program."
In the 3rd stage: "I do not represent Mr. Rouhani," Hemmati said in a clear
statement because of the volume of economic attacks that have created
liquidity, inflation, rising foreign exchange rates, including the dollar, and
people's pockets. Hemmati has used the metaphor of "Knowledge Is
Expertise" and "Understanding Is Seeing" at this stage.
On the fourth stage, Zakani is the most dramatic performance to maneuver
on "Dealing with the Authorities", "Eradicating Corruption", "Eradicating
Lies", "Eradicating Poverty and Corruption", and "Basic Struggle with the
Strongest People", among other topics he rejected the status quo and argued
for "ignorance," "unwillingness," and "failure." At this stage, he uses the
metaphors of "Problems Are the Root" and "Right Is Truth and Lies Are
Falsehood." Rezaei also uses the metaphor of "Root" to explain economic
corruption, that "economic corruption is rooted in disregard for culture and
manpower," and that "economic problems have economic roots." The boss
also uses the directional metaphor of "Silence Is the Sitting Manager" to
contrast the sitting / standing manager.
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In the fifth stage, In this regard, Zakani blamed "indiscipline in various banks
on why they set up properly and accurately" as the cause of "bank
corruption" and the "high volume of bank super-debtors" and "lack of close
supervision of the monetary sphere" as the source of these issues and "He
called the destruction of the national currency." Using the one-way metaphor
"Up Is High and Down Is Low", Zakani showed the relationship between
high accuracy and low scrutiny, saying "we deal with economic corruption,
administrative corruption and bureaucracy with the most severe punishment."
Raisi also used the metaphor of "camouflage" to attribute the candidates'
cover-up to the reformists.
At the impasse sixth stage, neither candidate convinces the other, nor does
each insist on his own problem, solution, and agenda. An example of this
stage is in Ghazizadeh Hashemi's argument that "it is useless to give any
advice to my comrades.
In the seventh stage of leaving the conflict in these debates, three people
named Alireza Zakani, Mohsen Mehralizadeh and Saeed Jalili, after the end
of the televised debates, withdrew from the struggle and left the battlefield.
At the final stage, one of the present candidates wins and the others
surrender.
Conclution
Each candidate completes a linear sequence in eight directions: attack,
defense, retreat, maneuver, counterattack, stalemate, truce, and surrender/
victory. Creates that each candidate, based on the metaphors used in it,
exposes or obscures the policy, ideology, culture, and politics through values,
persuasion-emotional, political-ideological, and motivational.
Based on the findings of this study: 1) The use of metaphors by candidates
has led the audience to understand certain speech events of the prevailing
culture unconsciously and involuntarily, which is a kind of an objective
experience of war (motivational force). 2) Represents an alternative cultural
paradigm throughout the debate as a value norm. The prominence of the
government as a "divine trust" and the "way of governing Imam Ali (as)" are
examples of this model (value force). 3) Metaphor, as a multifaceted
phenomenon that includes three linguistic, perceptual and physical
dimensions, calls for a powerful perceptual tool to persuade the audience and
increase the emotional force in sacrifice, military service, shielding against
problems, etc. Problem solving is observed (persuasive-emotional force). 4)
The use of metaphors in the form of political-ideological components is a
form of legitimization of their own views and delegitimization from the point
of view of rivals that "highlight" the shortcomings of the rival, but "hide" or
marginalize cooperation, participation and problem solving. It can be seen
among the 7 representatives present in the debates.
Keywords: Conceptual Metaphor, Election, Iran, TV Debate, War Metaphor.
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استعاره مفهومی «مباحثه ،جنگ است» در مناظرههای تلویزیونی انتخابات
ریاستجمهوری  1400ایران (براساس نظریه لیکافـجانسون)
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 .1دانشجوی دکترای اندیشههای سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .1دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

لینک گزارش نتیجه مشابهتیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/63C294F5F013DBE7/5%
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.2.4

چکیده
مناظرههای برگزارشده در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاستجمهوری ،بستتری را
تاریخ دریافت 1400/07/18 :برای ارائۀ نوعی بینش ،ارزش ،و آسیبشناسی فراهم کرد که برگرفته از عبارتهای
استعاری مطرحشده بهمنظور انتقال و بازتاب دادن گزارههای مفهومی در راستتای
تاریخ بازنگری1400/09/01 :
تأمین اهداف سیاسی ،خواستههای سیاسی ،و انگیزش احساسات مناسب فضای
تاریخ پذیرش 1400/10/17 :ذهنی مخاطبان بود و توانست با تجربه و اصتطححات روزمترۀ زنتدگی ،بته در
بهتر مسائل و بحرانهای حوزههتای سیاستی ،اصتدتادی ،فرهنگتی ،و اجتمتاعی
کمک کند .جورج لیکتاف و متار جانستون ،بتا بتهچالش کشتیدن دیتدگاههای
استعارۀ کحسیک که به حوزۀ ادبیات و بحغت محدود شده بودند ،این روش را در
بحثهای سیاسی و فلسفی نیز بهکار بردند و نقش استعارهها را در مفاهیم و نه در
واژهها و در زندگی روزمره ،نه در بین دانشمندان و اصحاب هنتر بررستی کردنتد.
نوع مقاله :پشوهشی
آنان استعاره را یک فرایند گریز ناپذیر از اندیشه و استدالل برای در بهتتر مستائل
مربوط به حوزههای گوناگون مربوط به انسان بهشمار میآورنتد .هتدف پتشوهش
حاضر ،پاسخ به این پرسش است که «کدام استعارۀ کلیدی در صالب پنهانسازی و
برجستهنمایی در این مناظرات تلویزیونی بهکار رفته است؟» این مقالته بته روش
واژگان کلیدی:
«اکتشافی» انجام شده و دادههتای آن بتا استتفاده از نرمافتزار «تحلیتل دادههتای
کیفی» ،تفسیر و تبیین شتدهاند .یافتتههای پتشوهش نشتان میدهتد کته بحثهتا
استعارۀ جنگ،
ا
معموال از الگوهتایی پیتروی میکننتد کته شتبکۀ مفهتومی جنتر را تاحتدودی
استعارۀ مفهومی،
ساختاربندی میکنند .در این منتاظرات از استتعارههای زبتانیای چتون نفتوذی،
انتخابات ،ایران،
میدان ،فرمانده ،خنثیسازی ،صدرت ،تخریب ،و شکست استفاده شده است.
مناظره تلویزیونی
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مقدمه
رصابتهای انتخاباتی ،نسبت ویشهای را بین زبان و سیاست برصرار میکننتد بتهگونتهای کته میتواننتد
ارزش ،نگرش ،و موضوعاتی را بهکار گیرند که تجربتههای منحدتربهفتردی را در فضتای سیاستی و
مبارزات انتخاباتی بهوجود میآورنتد ااودی )10 :1388 ،تتا براستا یتک فضتای ذهنتی موصتت و
لحظهای ،یکسری گزارههای استعاری را در راستای انتقال معنا بتین گوینتده و شتنونده ارستال کننتد
الیکتتاف و جانستتون )18 :1400 ،بنتتابراین ،مستتۀلۀ زبتتان در بتتین تحلیتتلگران سیاستتی و بتتهویشه
زبانشناسان از جایگاه ویشهای برخوردار استت بهگونتهای کته زبانشناستان و نشانهشناستانی چتون
فردینان دو سوسور اسوسور )97-96 :1378 ،به موضتو برصتراری ارتبتاط بتین الیتههای بتافتی در
حوزۀ کاربرد و توانش زبان در بین دو حوزۀ آواشناستی و مجموعتۀ نظامهتای زبتانی دال و متدلول در
روابط زنجیرهای جمله ،توجه ویشهای داشتتهاند .امتا جتدا از تدتاویر ،ژستتها ،صتوتها ،و همتۀ
وابستگیهای پیچیدۀ یک محتوای نشانهای ،مسۀلهای که ذهتن زبانشناستانی چتون نووم ااسکو
اچامسکی )77 :1374 ،را بهخود مشغول کرد ،مسۀلۀ «درونزبانی» و «برونزبتانی» و روستاخت و
ژرفساخت بود .لودویگ ویتگنشتاین یک گام پیشتر رفت و بتا ارائتۀ «نظریتۀ بتازی» ،بته کتاربرد و
بافت جمله برای در معنا پرداخت .او در گزارۀ شماره  ،556بتهخوبی تفتاوت معنتای کتاربرد یتک
واژه را تبیین میکند اویتگنشتاین )267 :1393 ،بهگونهای کته او معنتا را درون بافتت و تنهتا برپایتۀ
پاسخ شنونده به گفتار و موصعیت درنظر میگیرد و بهاینترتیب« ،بافت» و «صالتب معنتایی» در حتوزۀ
معناشناسی و دیدگاه شناختی این مسۀله را در کتانون توجته ختود صترار میدهتد .دراینمیتان ،ممکتن
است با توجه به بافت فرهنگی و جامعۀ هدف ،استعارهای آشکار یا پنهان شود یا یتک حتوزۀ مفهتومی
را برحسب حوزۀ مفهومی دیگری بهکار گیرد .برپایۀ نظریۀ جدیتد استتعاری جتورج لیکتاف و متار

جانسون 1در کتاب «استعارههایی که بتا آنهتا زنتدگی متیکنیم ،»2اهمیتت و جایگتاه استتعاره را در
اندیشه ،عمل ،و تجربیات روزمره ادر برابر استعارههای کحسیک که محتدود بته حوزههتای هنتری،
زیباشناستتی ،و بحغتتت بتتود) متتیبینیم کتته نشتتاندهندۀ فراینتتد گریزناپتتذیر اندیشتته و استتتدالل در
تجربههای روزمره بهطور عام ،و حوزۀ سیاست ،بهطور خاص است اکوچش.)12 :1398 ،
ا
اصتتوال کتتاربرد زبتتان و نفتتوذ سیاستتت در زبتتان و زبتتان در سیاستتت ،حتتاکی از وجتتود
سازمان های سیاسی و اجتماعی و حداصلی از تمدن بشری است تا برپایۀ آن ،سخنی بهستود یتا
1. George Lakoff
2. Metaphors We Live By
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زیان فرد یا گروهی گفته شود و گوینده و شنونده ،توانتایی الزم را بترای برصتراری ارتبتاط داشتته
باشد و امر سیاسی در داخل گروهها و حلقههای اجتماعی انجام شود اژوزف .)12 :1395 ،از
دیدگاه زبانشناسان شناختی ،فهم نقشهای گفتار در تعامحت انستانی از طریت استتعاره ،بتر
نحوۀ در بهتر ما از گزارهها تأثیرگتذار استت زیترا ،شتالودۀ کتاربرد مفتاهیم استتعاری ،در
مبتنیبر فهم برپایۀ استعاره و و یشگیهای برهمکنشی آن است الیکاف.)212 :1400 ،
برهمکنشی و ارتباط دوسو یه بین گوینده و مخاطب و پسزمینههای بافت صالبهایی کته بعضتی
از الفاظ را فرامیخوانند ،آشکار بتودن و پنهانستازی را نظاممنتد میکنتد .آشتکار بتودن و پنهانستازی
حوزههای مفهومی در مناظرات انتخاباتی تلویزیونی ،یکی از ابزارهای اصنا سازی مخاطتب ،مبتارزه بتا
نامزدهای رصیب ،یا دفا از برنامههایی استت کته در یتک برنامتۀ رادیتو و تلویزیتونی بتهکار متیرود تتا
اثرگذاری بر حوزههای هدفی چون گروههای صومی ،مذهبی ،شغلی ،ستنی ،و جتنس را افتزایش دهتد
زیرا ،هدف نهایی همۀ نامزدهای ریاستجمهوری ،ترغیتب رأیدهنتدگان و انتظتار پیتروزی در کستب
آرای شهروندان استت اروستتا و خویته .)144 :1394 ،دراینراستتا ،بتهکارگیری استتعارهها همتراه بتا
آگاهی از ارزشها ،انتظارات ،بافت فرهنگی جامعه ،و مشکحت سیاسی ،اجتمتاعی ،و اصتدتادی روز،
بستر مناسبی را برای ترغیب رأیدهندگان بالقوه به رأی دادن فراهم میکند.
بنابراین ،ما همواره از مفاهیم استعاری بهمثابه راههایی برای گفتوگو ،منتاظره ،و مکالمته
در راستای ساختمند کردن تجربهای برحسب تجربۀ دیگر استفاده میکنیم .استعارۀ «مباحثته،
جنر است» ،یکی از مواردی است کته مکالمته را بته بحتث تبتدیل میکنتد و در آن احستا
درگیرجنربودن ناشی از تجربۀ صرار گرفتن در یک موصعیت جنرگونه ،ویشگی منتاظره را کته در
صالب هشت ُبعد ساختاری است ،بیان میکند.
بحث اصلی پشوهش حاضر این است که استعاره ،تنها عبارت از چند واژه نیستت ،بلکته
اندیشه است و مضمونهای خاص ختود را بهصتورت نگاشتت میتانحوزهای در بافتت زبتانی
مفهومسازی میکند و بحثهای مناظرۀ تلو یزیونی را بهمثابه استعارۀ «جنتر» ،کته دربردارنتدۀ
فرستنده و گیرندۀ پیام است ،درنظر میگیرد .در پتشوهش پتیشرو در پتی بررستی ایتن مستائل
بودهایم که «چه استعارههای کلیتدیای بتهصتورت پنهانستازی و برجستتهنمایی در منتاظرات
تلویزیونی ریاستجمهوری ستال  1400بتهکتار رفتته استت؟»« ،انگیتزۀ نامزدهتا از گتزینش
استعارههایی خاص چه بوده است؟» و «در این استعارهها از کدام حوزۀ معنایی بیشتتر استتفاده
شده است؟» .دراینراستا ،پس از پیادهسازی و تبدیل فایل صوتی به متن نوشتاری ،استعارههای
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«جنر» و مفاهیم وابسته به آن را در صالب هشت مرحلۀ ساختاری حمله ،دفتا  ،عقبنشتینی،
مانور ،ضدحمله ،بنبست ،تر مخاصمه ،و تسلیمتپیروزی مشخص کرده و سپس ،آنها را بتا
استفاده از روش «تحلیل دادههای کیفی» ،تفسیر و تبیین نمودهایم.
 .1پیشینۀ پژوهش
نظریتتۀ استتتعارۀ مفهتتومی در گستتترۀ وستتیعی از ابعتتاد گونتتاگون علتتوم شتتناختی کتتاربرد داشتتته و
پشوهشهایی در چارچوب آن انجام شده است که در ادامه با توجه بته اهمیتت ایتن نظریته در حتوزۀ
معنایی و شناختی ،به تعدادی از این آثار اشاره کردهایم .در حوزۀ کاربردی میتوان به کتتاب «تحلیتل

انتقادی استعاره :رویکردی شناختیتاستعاری» نوشتۀ اارتریسـبلک 1ا )1398اشاره کترد کته فدتل
دوم از بخش دوم آن ،موضوعات زبانشناسی پیکترهای و کتاربرد زبتان در دادههتای شتهودی برپایتۀ
بسامد استعارهها و باهمآیی در یک پیکترۀ بتزرر را از جنبتههای گونتاگون ابتهعنوان نمونته در حتوزۀ
سیاسی ،بیانیههای حزب کارگر جدید بریتانیا ،سخنرانیهای ریاستجمهوری و مراستم تحلیتد در
آمریکا ،متون دینی عهد صدیم و جدید) بررسی کرده است.

فرد دملمایر 2ا )1389نیز در فدل ششم کتاب «زبتان و سیاستت» ،بته صاعتدۀ استتعاره و

جنبۀ کاربردشناسی آن اشاره میکند و با روگرفتتی از اندیشتههای هایوگرر ،روادمسر ،ری وور ،و
َ
آرنت ،بهکمک استعاره ،دو عالم محسو و نامحسو را برای در فلسفه و زبان سیاستت در
انسان ناط  ،تفسیر میکند.
مقالۀ نجفزمده و شفیعزمده ا )1398و اهارسوق مسوین سولنان و حجواز ا)1398
نیز بتهترتیتب بته نقتش استتعاره در ستاختار ایتدئولوژیک نظتام گفتمتانی دو جنتاح راستت و
اصححطلب و بیان رتوریک سیاستی در ستخنرانیهای مجلتس شتورای استحمی و بتاهمآیتی
استعاره و خطابه با سه رهیافتت «اتتو « ااعتبتار ،اطمینتان ،یتا صتدرت ستخنگو) «پتاتو »
اجذابیتهای احساسی برای شنونده) «لوگو » ااستفاده از شواهد ،مثال ،صدرت یا دلیتل در
خود سخنرانی) ،اشاره کرده و نشان دادهاند کته کتاربرد استتعاره بته چته میتزان در اصنتا ستازی
مخاطب نقش میکند.
پوووورمبرمهیم ا )1399در مقالتتتهای بتتتا عنتتتوان «استتتتعارۀ انتخابتتتات و مفهومستتتازی
1. Jonathan Charteris-Black
2. Fred Dallmayr
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خودی/غیرخودی در سرخط روزنامههای ایران :دیدگاه تحلیتل انتقتادی استتعاره بته چگتونگی
مفهومسازی انتخابات در سرخط روزنامتههای ایتران» ،ایتدئولوژیهای دو جنتاح اصتولگرا و
اصححطلب را در حوزۀ مشروعیتبخشی به خودی و مشروعیتزدایی از رصیتب بررستی کترده
است .او از سه مبدأ سفر ،نبرد ،و رصابت برای مقدد انتخابات استفاده میکند.
نورسحمگ و دبیرسقگ ا )1398در مقالتهای بتا عنتوان «تحلیتل انتقتادی استتعارهها در
مناظرههای تلو یزیونی انتخابات ریاستجمهتوری  1396ایتران» مناظرههتای تلویزیتونی را از
دیدگاه نزا گفتمان های رصیتب بترای تغییتر روابتط صتدرت در چتارچوب ایتدئولوژی در حتوزۀ
مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی واکاوی کردهاند .در این پشوهش برای تفسیر و تبیین از سه
حوزۀ مبدأ سفر ،منازعه ،و ساختمان استفاده شده است.
بتتا توجتته بتته اینکتته پشوهشهتتای پیشتتین در صالتتب رویکردهتتای گفتمتتانی در دو حتتوزۀ
مشروعیتبخشتتی و مشتتروعیتزدایی انجتتام شتتدهاند ،ایتتن پتتشوهش تتتحش کتترده استتت،
استعارههای کلیدی «مباحثه ،جنر است» ،که بهصورت پنهانستازی و برجستتهنمایی در ایتن
مناظرههای تلویزیونی کاربرد داشتهاند ،را استخراج کند.
 .2چارچوب نظری پژوهش
استعارۀ مفهومی ،1روشی است که اعضای یک فرهنر از آن بهمنظور مفهومستازی تجربتههای ختود
در ارتباط با مخاطبانشان استفاده میکنند الیکاف و ترنتر )31 :1399 ،و درواصت ،،در مقابتل مفهتوم
سنتی استعاره صرار میگیرد .نظریۀ جدید استعاره ،در تقابل با نظریۀ سنتی مدعی است کته «استتعاره،
ویشگی مفاهیم است و نه واژهها کارکرد استعاره ،نهتنها دادن شکل هنری یا زیباییشناسانه بته کتحم،
بلکه کمک به فهم بهتر برخی مفاهیم است افراد عادی بهگونهای ناخودآگاه و بتدون تتحش خاصتی
از استعاره در زندگی روزمرۀ خود استفاده میکنند» اکوچش )12 :1398 ،برایناسا  ،استتعاره بته
نحوۀ ادرا و اندیشه ستاختار میبخشتد و تنهتا امتری زائتد و بحغتی نیستت الیکتاف و جانستون،
 .)10 ،1400لیکاف و جانسون ،نظامبندی استعارهها را در سه بعتد ستاختاری ،2جهتی تفضایی ،3و
هستیشناختی 4تحلیل کرده و استعارههای ساختاری را عبارت از مواردی میدانند که در آنهتا ،یتک
1. Conceptual Metaphor
2. Structural Metaphors
3. Orientational Metaphors
4. Ontological Metaphors
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مفهوم بهگونهای استعاری برپایۀ مفهتوم دیگتری ستاختمند میشتود الیکتاف و جانستون:1400 ،
 .)23همچنین ،نو دیگری از استعاره وجود دارد کته در آن ،یتک نظتام کامتل از مفتاهیم نستبت بته
دیگری سازماندهی میشود .آنها این نو استعاره را استعارۀ جهتی تفضایی مینامنتد زیترا ،بیشتتر
آنها با سمتگیری فضتایی ستروکار دارنتد .ستمتگیری فضتایی ماننتد باال تپایین ،جلو تعقب ،و
دور تنزدیک استتت .درمقابتتل ،از استتتعارههای هستیشتتناختی ،ب ترای فهتتم رویتتدادها ،کنشهتتا،
فعالیتها ،و حالتها استفاده میشتود .درواصت ،،زمانیکته «مباحثته» را بتهعنوان «جنتر» یتا یتک
«هستی» درنظر میگیریم ،میتوانیم به آن اشاره کنیم ،آن را ّ
کمی کنیم ،یتا یتک جنبتۀ ختاص از آن را
شناسایی کنیم بنتابراین ،میتتوان گفتت ،در ایتن پتشوهش بته هتر سته ُبعتد ستاختاری ،جهتتی ،و
هستیشناختی استعارهها ،بهعنوان جزئی از نظریۀ جدید استعاره ،توجه داشتهایم.

1

برآمدن نظریۀ جدید استعاره ،واکنشی بتود بته کاستتیهای «دستتور زایشتیتتگشتاری » نووم

ااسک  2که زبان را مستقل از معنا درنظر میگرفت .درمقابتل« ،زبانشناستان شتناختی» بته یتک
رابطۀ درونی بین اندیشه ،معنا ،و ساختار زبانی اشاره دارد الی )12 :1397 ،که تعبیتر ،زاویتۀ دیتد ،و
تنظیم بافتی ،از ویشگیهای برهمکنشی حوزههای مبتدأ تجربتی بتر حتوزۀ هتدف انتزاعتی آن استت.
درواص ،،یک استعارۀ مفهومی ،از نگاشت ،3حوزۀ مبدأ ،4و حتوزۀ هتدف 5تشکیلشتده استت کته بته

مجمو آنها« ،نامنگاشت »6اصالب گزارهای) گفته میشود ).(Lakoff, 193: 207
 .2-1استعاره و تعریف اجزای آن

در زبانشناسی شناختی ،استعاره بهصورت فهم یک حوزۀ مفهومی برپایۀ حوزۀ مفهتومی دیگتر
تعرید میشود بهعنوان نمونه ،مباحثته برپایتۀ جنتر ،نظریتهها برپایتۀ ستاختمان ،و زنتدگی
برحسب سفر افیارتز )98 :1390 ،7بنابراین ،استعاره دو حوزه را دربر میگیترد :یکتی مبتدأ و
دیگری هدف اچارتریستبلک .)23 :1398 ،حوزۀ مفهومیای که ما برای فهم حوزۀ مفهتومی
1. Generative-Transformational Grammar
2. Noam Chomsky
3. Mapping
4. Source Domain
5. Target Domain
6. Name of Mapping
7. Kurt Feyaert
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دیگری ،عبارتهای استعاری را از آن استخراج میکنیم ،حوزۀ مبتدأ نامیتده میشتود ،و حتوزۀ
مفهومیای که بهاینشکل فهمیده میشود ،حوزۀ هدف استت .حتوزۀ مبتدأ ،اغلتب ،فیزیکتی و
عینیتر است و حوزۀ هدف ،انتزاعی و ذهنی است اکتوچش )21 :1398 ،بنتابراین« ،جنتر»
نسبت به «مباحثه» ،عینیتر ،فیزیکیتر ،و ملمو تر است.
عبارتهای استعاری زبانی ،تجلی بیرونی زبانی است کته جملتهها را بتههم پیونتد میدهتد و
نظامهایی بهنام استعارههای مفهومی را تشکیل میدهد .نگاشت نیز به تناظر عناصر ستازندۀ مبتدأ بتا
عناصر سازندۀ هدف گفته میشود که بهصورت «تکجهتی» از مفهوم عینیتر بته انتزاعیتتر جریتان
دارد بهبیان روشنتر ،بین حوزههای مبدأ و مقدد ،انطباقهای ادراکتی بنیتادین یتا ذاتتی وجتود دارد
اکوچسس .)23 :1394 ،سرانجام ،نامنگاشتها ،بیشتر صالب گزارهای دارند که به مجموعه ایتن
تناظر اطحق میشود الیکاف و جانسون .)328 :1400 ،تناظرهای یادشده ،این امکان را بترای متا
فراهم میکنند که با استفاده از دانش خود ،روابط بین دو حوزه را در کنیم.
شکل شماره ( .)1الگوی سلسلهمراتبی استعاره

کلید مفهومی
جنگ

استعاره مفهومی

عبارتهای استعاری زبان

مباحثه ،جنگ است.

او تمامی استداللهای من را هدف قرار داد.

این شیوۀ اندیشیدن ،رابطۀ مستقیمی با هیۀتنگرهای تجربتی و ابعتاد تجربتۀ افتراد در مکالمته
دارد« .فرض کنید ،شما درحال مکالمه هستید و ناگهان متوجه میشوید که مکالمته بته بحتث
تبدیل شده است .برای اینکه دریابیم که چه چیزی مکالمه را به بحث تبدیل کرده و آنچیتز چته
ارتباطی با جنر دارد ،ابتدا باید تفاوت میتان مکالمته و بحتث را مشتخص کنتیم» الیکتاف و
جانسون .)101 :1400 ،عادیترین نو مکالمه ،دستکم با دو نفر که بهنوبت دربتارۀ یتک یتا
چند موضو مشتر صحبت میکنند ،آغاز میشود .رعایت نوبت و ادامتۀ گفتتوگو ،نیازمنتد

میزانی از همکاری است .گفتوگو از یک پیشنمونۀ 1علیت مستقیم نیز برخوردار استت کته در

همۀ کنشهای زندگی روزمرۀ ما بارها بهصورت جمعتی تکترار میشتود و آن عبتارت استت از
اینکه« :کنشگر ،طرحی برای رسیدن بته هتدف ختود دارد کته شتامل شتکل موفقیتتآمیزی از

1. Prototypical
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اجراست» الیکاف و جانسون .)92-93 :1400 ،ما آنها را به «صتورت هیۀتتنگر 1احستا
میکنیم که وصو همزمان آنها در تجربۀ ما ،مهمتر از وصو تکتک آنهتا بتهگونتهای جداگانته
است» الیکتاف و جانستون )94 :1400 ،بنتابراین ،افتراد در بافتت یتک مکالمته ادر اینجتا
مناظره) ،درمییابند که ایدهای دارند که برایشتان مهتم استت و طترف مقابتل آن را نمیپتذیرد.
درواص ،،یک نامزد از دیگری میخواهد که تسلیم ایدۀ او شتود و همتین امتر ،متوصعیتی را بترای
پیروزی و شکست در مناظره فراهم میکند.
هنگامیکه هردو طرف بحث ،انرژی بیشتری را صرف تحش برای بیاعتبارسازی موصعیت
طرف مقابل و حفظ موصعیت خود میکنند ،احسا درحال جنر بودن ایجاد میشتود و فترد،
طرف مقابل را دشمن فرض کرده و تحش میکند از موصعیت خود دفا کند .در اینجتا ،ادرا و
کنش نامزد یک مناظره ،متناظر با ادرا و کنش کسی است که درگیر در جنر استت .درواصت،،
هر جزء ایا نامزد ریاستجمهوری) ،از دو موض ،برخوردار است کته بته طراحتی یتک راهبترد
برای پیروزی یا تسلیم خود در مقابل دیگری اصدام میکند .این راهبترد ،دربردارنتدۀ مؤلفتههای
«حمله ،دفا  ،عقبنشینی ،مانور ،ضدحمله ،بنبست ،تر مخاصمه ،تسلیمتپیتروزی استت»
الیکاف و جانسون.)105 :1400 ،
شکل شماره ( .)2مؤلفههای پایۀ نگاشت استعاری «مباحثه ،جنگ است»

حوزه هدف مباحثه

حوزه مبدأ جنگ

جدول شماره ( .)1قیاسهای ساختاری مفاهیم «جنگ» و «بحث» و تحققهای زبانی آنها

طرفین جنگ
حمله
دفاع
عقبنشینی
مانور
ضدحمله
ترک مخاصمه /پیروزی /شکست

نامزدها خود را برای حمله آماده میکنند.
شما داد همه را درآوردهاید.
من از موضع خود دفاع میکنم.
من نماینده کسی نیستم.
دانش ،تخصص ،و مدیریت جهادی ،نیاز امروز است.
یک در مقابل 5؛ من به انتقادهای آنها پاسخ میدهم.
مه و خورشید و فلک درکارند برای یک نفر.

منب :،لیکاف و جانسون1400 ،
1. Gestalt
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ازاینرو ،یک فعالیت یا یک مناظرۀ تلویزیونی ،برپایۀ فعالیت دیگر ،یعنی نزا فیزیکی ،فهمیتده
میشود بهبیان روشنتر ،یک استعارۀ مفهومی ،از ترکیب استعاری 1یا مرکب 2استتفاده میکنتد
که بهگونهای ناخودآگاه در سطحی مفهومی و بهشدت درهمبافته بهکار میرود الیکاف و ترنتر،
 .)122-123 :1399صتتورت ناخودآگتتاهی مفهتتومی اینگونتته استتت مفتتاهیم انستتانی ،نتتزد
علوم شناختی بهطور عام و زبانشناسی شناختی بهطور خاص ،تنهتا بازتتاب مستتقیم واصعیتت
خارج نیستند ،بلکه بیشتر توسط جستم و مغتز متا ،بتهو یشه نظتام حستیتتحرکتیمتان ،شتکل
میگیرند الیکاف و جانسون .)47 :1399 ،بترایناستا  ،تعتابیر استتعاره برپایتۀ بافتت تغییتر
میکند اکوچش )22 :1398 ،و بهلحاظ شناختی ،نگاشت بین دو حوزۀ مبتدأ و هتدف ،رفتتار
فرهنگی استعارۀ ذهنی را نشان خواهد داد اافراشی.)37 :1397 ،
این رفتار فرهنگی ،هنگامیکه با حوزههتای سیاستی صتدرت همتراه متیشتود ،طترحوارۀ

تدویری 3بههمپیوستهای را که «بدنـذهن» نامیده میشود ،در موصعیتهای گفتمانی ،ارتبتاط و
مشارکت صرار میدهتد و کتل فهتم متا را برپایتۀ کیفیتهتای تجربتی و آنچته مفتاهیم انتزاعتی
مینامیم ،صابلدر میکند اجانسون.)177 :1399 ،
 .3روش پژوهش
پشوهش حاضر ،از نو کاربردی است که به روش کیفیتاکتشافی انجام شتده استت .دادههتای
موردنیاز پشوهش نیز به روش کتابخانتهای گتردآوری شتدهاند .پتس از پیتادهستازی مباحثتات
نامزدها در مناظرۀ تلویزیونی و با استفاده از «زبانشناسی پیکرهمحتور» ،بتهعنتوان حتوزهای از
زبانشناسی که به تحلیل مجموعههای بسیار بزرگی از «پیکره »4میپردازد الیتوسلیتی:1396 ،
 ،)140پیکتترۀ متتوردپشوهش بتتا استتتفاده از نرماف تزار «تحلیتتل دادههتتای کیفتتی ،»MAXQDA
کدگذاری ،تعیین مفاهیم ،و مقولهبندی شده است.
همۀ استعارههای پیکرۀ بهدستآمده از متن کامل سه منتاظرۀ تلویزیتونی نامزدهتای انتخابتات
ریاستتجمهوری ستتیزدهم در ایتران ا )1400کتته در تتتاریخ  ،18 ،15و  22خترداد در شتتبکۀ یتتک

صداوسیمای جمهوری اسحمی ایران با شترکت آصایتان سوییگ للیلو  ،سحکون رضوای ا ،)1مبورمهیم

1. Metaphorical Composite
2. Composite Metaphors
3. Image Schema
4. Corpus
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رئیک ا ،)2علیرضا زمکان  ،مسیرحکین قاض زمده هاشم  ،سحکون سهرعلیودمده ،و عبگملناصور همتو
برگزار شد ،در صالب جدولها و برپایۀ حوزههای مبدأ و مقدد ،دستتهبندی و تحلیلهتای کمتی روی
آنها انجام شده است .کدها ،پس از مفهومسازی و مقولهبندی بنابر انگیزۀ نامزدهتا در پنهانستازی و
برجستهنمایی استعارهها ،تفسیر و تبیین شدهاند.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-1یافتههای کمی

از پیادهسازی متن سه مناظرۀ تلویزیونی ،پیکرهای حدود  60826کلمهای تهیه شتد کته نستبت
کاربرد استعاره به پیکرۀ متن ،حدود  1درصد استت .ستپس 837 ،کتد بتا استتفاده از نرمافتزار
تحلیل دادههای کیفتی ،استتخراج و بته مفهتوم تبتدیل شتد و سترانجام ،آنهتا را در  8مرحلته
مقولهبندی کردیم .درصد فراوانی بهترتیب به این شترح استت :صتدرت ا 26بتار) ،میتدان ا10
بار) ،تخریب ا 8بار) ،شکست ا 7بار) ،فرمانده ا 5بار) ،خنثی ا 4بار) ،و نفوذی ا 3بار).
نمودار شماره ( .)1کاربرد حوزههای پربسامد از سوی هریک از نامزدها

بسامد واژگانی
10
8
6
4
2
0
همتی

نفوذی

مهرعلیزاده قاضی زاده
هاشمی

زاکانی

رئیسی

شکست

فرمانده

میدان

خنثی

رضایی

قدرت

جلیلی

تخریب

 .4-2یافتههای محتوایی

یافتههای محتوایی و دادههای ارائهشده در  8مقوله ساختاربندی شده است کته در هتر مرحلته،
روابط نظری آنها را با توجه به گفتمان هر نامزد ،تفسیر و تبیین خواهیم کرد.
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نمودار شماره ( .)2الگوی جهتسازی حمله در مناظرههای تلویزیونی ریاستجمهوری ایران (سال )1400

 .4-3حمله

بهلحاظ واژگان« ،حمله» در بافت نظامی و بهعنوان یتک اصتطحح در جنتر بتین دو یتا چنتد
کشور با استفاده از نیروهای مسلح بترای صتدمه زدن یتا شکستت نیتروی مقابتل امرادپیتری و
شربتی )13 :1392 ،و همراه با ویشگیهای دیگری مانند اصابت کردن ،ضربه زدن ،و تهاجم در
یک بافت و چارچوب معنایی بهکتار متیرود التوکین .)185 :2018 ،1ایتن واژه همچنتین ،بتا

«سیاست» همپهلوست زیرا ،سیاست ،در جریان زیستت اجتمتاعی ،در گستتردهتترین معنتا،
«توانایی دستیابی به نتیجۀ مطلوب از هر راه ممکن اهیوود )19 :1399 ،و مبارزه برای دستیابی
به مناب ،است .نامزدها در وهلۀ نخست ،برای پیشتبرد هتدفهای سیاستی بته ارزش تبلیغتاتی
زبان ،نهتنها بهعنوان یک وسیلۀ سادۀ ارتباطی ،بلکه بهعنوان سححی سیاستی بترای رستیدن بته
نیتهای سیاسی توجه دارند اهیوود.)155 :2015 ،
بنابراین ،نامزد با حفظ شرایط مکالمه ،طرف مقابل را دشمن فرض میکند و پرستشهایی
را مطرح و اعتراضهایی را پیش میکشد تا سرانجام ،موض ،طرف مقابل را در راستای پتذیرش
موض ،خود تغییر دهد .این حملهها که دربردارندۀ عبارتهای زبتانی استت ،بارهتا در منتاظره
تکرار میشود بهگونهای که «احسا جنر» ،بهجای جنر واصعی ،به ذهتن میرستد .در دور
نخست مناظرههای تلو یزیونی که به مسائل اصتدادی ،ازجمله تورم ،گرانتی ،بیکتاری ،مستکن،
بدهکاران بانکی ،و انرژی اختداص داشت ،نخستین حملۀ برنامهریزیشده به دولت پیشتین و
1. Lukin
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نامزدهای اصححطلب منتسب به آصای روحان در چارچوب این موضو انجتام شتد کته چترا
«داد همه را درآوردهاید؟ و چرا دولت به هر شکلی دست توی جیب مردم کرده است؟».
بیشترین بسامد واژگانی «حمله» ،توسط زمکان علیه همت بتهکار رفتت کته دورۀ تدتدیگری
ایشان در بانک مرکزی را با بیانضباطی ،عدم نظارت ،نابود کردن پتول ملتی ،و مفستدههای بتانکی،
همراه دانست .درهمینراستا ،رضای نیز عملکرد همتی را بهسبب افزایش نرخ دالر موردنقتد صترار داد
و گفت« :آیا ایشان اصتداددان استت؟ چطتور نتوانستته تشتخیص بدهتد در چته وضتعیتی هستت؟
سیاست ایشان یک فاجعۀ بزرر در نقدینگی کشور بهوجود آورد» .ایشان در نوبت دیگر اشتاره کترد:
«اگر دولت را بهدست بگیرم ،در اولین فرصت ،ایشان و تعتداد دیگتری را در دولتت آصتای روحوان ،
ممنو الخروج و به دادگاه میسپارم و در آنجا ثابتت ختواهم کترد کته دستتهای خیانتبتاری چته
آسیبهای بزرگی به ملت ایران زدهاند» .للیل نیز همت را بهعنوان جزئی از رویکترد غلتط بهشتمار
آورد و دلیل بهسرانجام نرسیدن کارها و حل مسائل را عدم فهتم درستت مستۀله دانستت .قاضو زمده
هاشم نیز نحوۀ توزی ،مناب ،،شترایط رانتتیتتغارتی ،و کتاهش ارزش پتول ملتی در برابتر دالر را از
کاستتتیهای بانتتک مرکتتزی در انجتتام وظیفتتهاش دانستتت .رئیکوو نیتتز بتتا استتتفاده از استتتعارۀ
جهتیتفضایی» به افزایش «داد» مردم اشاره کرد که پیامد مدیریت هیۀت دولت بود.
« 
بررسی الیههای بافتی این جملهها نشان میدهد که حوزۀ مبدأ «خطتا» بتر حتوزۀ مقدتد
«تهدید» ،ساختمند شده است و خطاکار بایستی بهسبب عملکرد و نظارت ضعید بتر جریتان
اصتداد که موجب انسداد اصتدادی ،آسیب ،و تخریب بازار شده است ،موردبازپرسی صرار گیرد.
جدول شمارۀ ( .)2ساختمندی استعارههای «حمله» در استعارۀ مفهومی جنگ

نام نامزد

سعید جلیلی

محسن
رضایی

نامنگاشت

حوزۀ هدف

حوزۀ مبدأ

عبارت استعاری متن مناظره

حرف ،باد هوا
است.

به انجام رساندن کار

سخنرانیهای بدون
پشتوانۀ واقعی

هشت سال پیش در همینجا
یکچیزهایی گفته شد ،اما
کدامش انجام شد؟

معامله ،دادوستد
است.

حل پرونده هستهای

نمایش ،سرگرمی
است.
کلید ،بازکننده
است.
سقوط ،سرازیری
است.

کارهای نمادین و
نمایشی
با کلید دولت ،قفلها باز
میشود .
استحکام پول ملی

گفتوگوهای
دیپلماتیک گروه
مذاکرهکننده
طرحهای دولت
روحانی
با کلید دولت،
قفلها باز میشود.
صعود /سقوط
ارزش پول ملی

برجام یک چک بالمحل بود.
با نمایش ،کشور اداره نمیشود.
هشت سال پیش در همین
مکان در مقابل آن کلید
بیخاصیت ،من یک هزارتومانی
نشان دادم و گفتم اگر اوضاع
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سیدابراهیم
رئیسی

علیرضا
زاکانی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی
محسن
مهرعلیزاده

عبدالناصر
همتی
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جیب ،ذخیره پول
است.

دخلوخرج زندگی

پُر و خالی بودن
جیب

سارق ،جیببر
است.

دولت روحانی

استقراض از پول
مردم

فریاد ،بلندی صدا
است.

اقشار مختلف مردم

اعتراضات،
مخالفتهای
کارگران،
کشاورزان،
صنعتگران،
بازاریها
مسئولیتهای
رئیسی در قوه
قضائیه
اقدامات رئیس
بانک مرکزی در
حوزۀ پول

ادامه پیدا کند ،پول ملی سقوط
میکند.
به جیبهایتان نگاه کنید .امروز
ما چه وضعی در زندگی داریم و
به آن میرسیم.
هرگاه مشکلی برای دولت پیش
بیاید ،دست توی جیب مردم
میکند.

چرا داد همه را درآوردید؟

لطمه زدن
عمدی ،تخریب
است.

تعدی و لطمه با آبروی
رئیسی

سبب ،نیرو است.

تصمیمات بانک مرکزی

عاملها ،نیرو
هستند.

دولت روحانی

عبدالناصر همتی

شباهت ،نزدیکی
است.

تغییروتحول عمیق در
جامعه

اهداف ،مقصد
است.

حفاظت از پول ملی

وضع اقتصادی
خراب جامعه
تغییر راهبردی بین
پول ملی و ارز
خارجی

بهجای اینکه مسئول حفاظت از
ارزش پول ملی باشد ،مسئول
حفاظت از ارز خارجی بود.

تخصص ،دانش
است.

فهم و برنامهریزی برای
مسائل کشور به تخصص
نیاز دارد .

فقدان تحصیالت
دانشگاهی رئیسی

بیسوادی ،فقدان برنامهریزی ،و
نفهمیدن مسائل است.

فقر ،زشت است.

خط فقر زندگی

وضع بد اقتصاد
خانوار

اقتصاد ،کیک
است.

عادالنه توزیع کردن
اقتصاد

تولید و توزیع ثروت

پنجاهدرصد از مردم ،زیرخط فقر
زندگی میکنند.
این دوستان از تولید ثروت
حرف نمیزنند ،عمالً از توزیع
فقر میگویند.
برای بهبود وضعیت جیبتان،
الزمهاش اصالحات است که
بقیه توان آن را ندارند ،اما من
برنامه و توانش را دارم.

نیرو ،حرکت
است.

بهبود وضعیت اقتصادی
کشور

اصالحات اقتصادی
به خروج از وضعیت
کمک میکند

چرا میخواهید بهنحوی با
تخریب جایگاه من ،خودتان را
اثبات کنید.
پول ملی را شما نابود کردید.
شما اصلیترین نامزد پوششی
هستید .آمدهاید  8سال افتضاح
دولت را پوشش دهید.
پدر مملکت را درآوردید.

منب :،یافتههای پشوهش
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 .4-4دفاع

دفا را میتوان در دو سطح تحلیل کرد :الد) دفا از برنامههای خود ب) دفا از برنامتههای
خود در برابر اتهامهای واردشده از سوی نامزدهای دیگر .همت در این مرحله ،بارها خود را در
ا
برابر دیگران صرار میدهد و میگوید« :من در مقابل پنج نامزد هستم صاعدتا به ریاست جنتاب
آصای رئیسی» که تولید این جمله ،پیام استعاری «رویارویی ،نبرد است» را دربر دارد که او برای
دفا از خود ،دفا از مردم ،دفا از جمهوریتت ،و دفتا از صتدای صتدرت بیصتدرتان ،بتهکار
میگیرد .این «دفا » در مقابتل نبتردی استت کته علیته متردم و حاشیهنشتینان بیصتدا انجتام
میشود .نام دولت پیشنهادی وی ،یعنی «صدای سوم :تعامل از خانه تتا جهتان» ،نشتاندهندۀ
انتخاب «راه سوم» ،فراتر از جناح راست و جناح اصتححطلب استت تتا بتا استتفاده از دانتش
تخددی خود بهعنوان یک اصتداددان دارای تجربۀ مدیریت اصتدادی ،اصححات اصتدتادی را
بهمنظور توسعه و خروج از وضعیت بد اصتدادی ،سرلوحۀ کار خویش صرار دهد و اعتمتاد را بته
فضای سیاسی برگردانتد .او در ایتن مرحلته از استتعارۀ «فهمیتدن ،دانستتن استت» و «دانتش،
تخدص است» استفاده میکند .مهرعلیزاده نیتز ،بتا استتفاده از استتعارۀ «میتدان» بته تعامتل
منطقی با جهان و الگوی حکمرانی اصتداد اجتماعی در «دولت اصتححات» اشتاره کترد و بته
دفا از آن پرداخت .جلیلی ،رضایی ،زاکانی ،و رئیسی نیز از ُبعد درونجنتاحی ،بتا استتفاده از
ادبیات سیاسی «توانستن» و داشتن «برنامه» ،از دیدگاههای خود دفا کردند.
جدول شماره ( .)3ساختمندی استعارههای «دفاع» در استعارۀ مفهومی جنگ

نام نامزد

نامنگاشت

حوزه هدف

سعید جلیلی

دانستن،
توانستن است.

شناخت مسئله و اراده
و باور به آن

محسن
رضایی

دفاع ،سپری
در برابر
حوادث است.

چالشها و
ابرچالشهای
پیشروی ایران

سیدابراهیم
رئیسی

صداقت،
اخالق درست
است.

صداقت ،شفافسازی
برنامهها است

حوزه مبدأ
مشروط شدن
مشکالت به عدم
پذیرش «اف .ای .تی.
اف »1
دفاع و محافظت از
ایران در برابر
چالشهایی مانند
بحران آب ،بیکاری،
گرانی ،تورم
اخالق درست ،اعتماد
بهبار میآورد.

عبارت استعاری متن مناظره
دوستان بهصراحت میگویند که
نمی شود .نه .شما نمیتوانید.

هشدار بدهم و بگویم چرا سینۀ خود
را دوباره سپر حوادث ملت ایران
میخواهم بکنم.

من با مردم با صداقت حرف میزنم.

(گروه ویژه اقدام مالی) 1. FATF: Financial Action Task Force
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پنج نامزد اصولگرا که
گفتمان غالب را در
دست دارند.
تهمت ،تخریب ،و
پوششی قلمداد کردن
پنج نامزد اصولگرا

علیرضا
زاکانی

جزء ،کل
است.

نامزدهای جناح
اصولگرا

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

دوست ،با ما
است و دشمن،
با ما نیست.

دوقطبیهای کاذب
به سبب نداشتن
برنامه است

محسن
مهرعلیزاده

مسیر ،حرکت
است.

تعادل و حرکت کشور
برای حل مشکالت

توسعۀ همهجانبۀ دولت
اصالحات - 1384
1376

دانش،
تخصص است.

حل مسائل اقتصادی
کشور

یک اقتصاددان
میتواند مسائل را حل
کند

من مرد اقتصاد هستم .من
اقتصاددان هستم.

هدف ،مقصد
است.
فهمیدن،
دانستن است.

مدیریت مسائل
اقتصادی کشور
براساس اهداف و
دانش تخصصی

اقتصاد ونزوئال و کره
شمالی در سطح پایینی
قرار دارد .

افتخارم این است که در شرایط
بسیار سخت ،بانک مرکزی را اداره
کردم .نگذاشتم ایران ،ونزوئالیی یا
اقتصاد کشور بهسمت کره شمالی
برود.

عبدالناصر
همتی

ما پنج نفر نیستیم ،ما  85میلیون
نفریم که شما نابود کردید.
با ایجاد دوقطبیهای کاذب ،با ایجاد
جوسازی ،با ایجاد تهمت ،میخواهند
بیبرنامگی خودشان را نشان بدهند.
دولتی بر سر کار بود که توانست با
حرکت آرام ،منطقی ،عقالیی ،و
بهدور از هیجانات و نوسانات ،شرایط
کشور را بهنحوی مناسب در جهت
توسعه حرکت دهد.

منب :،یافتههای پشوهش
 .4-5عقبنشینی

در مناظرههای تلویزیونی« ،همچنانکه بحث پیشمی رود ،حفظ دیدگاه کلی ممکن است
مستلزم برخی تجدیدنظرها باشد» الیکاف و جانسون )104 :1400 ،و شرکتکنندگان به
پنهان سازی یا آشکار کردن بعضی از مواض ،خود اصدام کننتد .ایتن عقبنشتینی ،متوصتی
است و سبب می شود ،فشار ناشی از حمله ،خنثی یا کماثر شود .همتی در پاسخ به حملۀ
رضایی در این جمله که تمام این «مدیبتهای اصتدتادی» « ،رابطتۀ دولتت بتا اصتدتاد و
اصتداد با مردم» ،و « بحیی که توسط ایشان و دوستان ایشان بر سر کستری بودجته» آمتده
است را ناشی از خود ندانست و آن را به « اختحف بینش اصتدادی خود با آصای روحانی و
اینکه ایشان بینش اصتدادی نداشتند» ارتباط داد .او در پاسخ به حجم گستردۀ حمحت به
مدیریتش در حوزۀ اصتدادی ،که به خلت نقتدینگی ،تتورم ،افتزایش صیمتت ارز ختارجی
ازجمله دالر ،و وض ،جیب مردم انجامیده است ،در یک عقب نشینی آشکار اعحم کرد که
«من ،نمایندۀ آصای روحانی نیستم» .همتی در این مرحله ،از استتعارۀ «دانتش ،تخدتص
است» و «فهمیدن ،دیدن است» استفاده کرده است.
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جدول شماره ( .)4ساختمندی استعارههای «عقبنشینی» در استعارۀ مفهومی جنگ

نامنگاشت
پیش رفتن،
گام برداشتن
است.

حوزه هدف
فرهنگ کار نمایشی
و تعارفی ،مانع از
رفتن به جلو است.

حوزه مبدأ
کار نمایشی دولت و
فرهنگ سیاسی
جناحها

نام نامزد

محسن
رضایی

زندگی ،جنگ
است.

صبوری مردم در
برابر زندگی سخت

وضعیت پساجنگ و
رویارویی مردم با
انواع نامالیمات و
مشکالت

سیدابراهیم
رئیسی

ابزارها ،مسیر
هستند.

صرفنظر کردن

عقبنشینی از حمله
براساس حق قانونی

علیرضا زاکانی

رویداد ،کنش
است.

سخنرانی ،یکی از
تاکتیکهای گریز از
جنگ است.

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی
محسن
مهرعلیزاده

واگذاری،
عقبنشینی
است.
سیادت،
فضیلت است.

عبدالناصر
همتی

دیدن ،لمس
کردن است.

سعید جلیلی

حق حاکمیت مردم
جایگاه سادات در
نظام ارزشی جامعه
همتی نماینده غایب
روحانی است

حرف سیاسی در
مناظرۀ همتی و
زاکانی
واگذاری دولت به
مردم و حق
عزلونصب مسئوالن
احترام به سیادت
آقای رئیسی
فشار و حمله به
همتی بهعنوان
نمایندۀ روحانی در
جلسه

عبارت استعاری متن مناظره
فرهنگ سیاسی ،کار نمایشی و تعارفی
است که باعث می شود کشور پیش
نرود.
هیچوقت فکر نمیکردم ،باقی بمانم و
مردم صبوری را ببینم که با انواع
نامالیمات ما دولتمردان که امروز
آنها را بازیچه میخواهیم ،تحمل
کنند.
در قانون آمده اجازه داده شده که
چنددقیقهای بنده دفاع کنم .من از این
حق دفاع نمیخواهم استفاده کنم .
ما استاد حرف سیاسی هستیم که چه
جوری حرف بزنیم گرفتار نشیم.
روزبهروز مردم را از میدان خارج
کردهایم .دولت را به مردم واگذار
میکنیم.
آقای رئیسی سید هستند .ما برای جد
بزرگوارشان احترام قائلیم.
من نمایندۀ آقای روحانی نیستم.

منب :،یافتههای پشوهش
 .4-6مانور

مانور در اصطحح به اجرای نمایشی و تمرینی عملیات جنگی و نیتز بتهکارگیری و تمرکتز همتۀ
وستایل لجستتیکی و پشتتیبانی بتر شکستت دشتمن ،گفتته میشتود ابتتاویر)152 :2007 ،1

بنابراین ،تمرکز بر دشمن یا نامزد ،پیشفرض تلقی میشتود و تتحش میشتود مقتدمات بحتث
بهگونهای تغییر کند که فرد یا نیروی جنگی در موض ،برتر صرار گیترد .در ایتن مرحلته ،زاکتانی،
بیشترین اجرای نمایشی برای مانور را به خود اختداص داده است بهعنوان نمونه« ،برخورد بتا
مقامات»« ،کندن ریشۀ فستاد»« ،کنتدن ریشتۀ دروغ»« ،ریشتهکنی فقتر و فستاد» ،و «مبتارزۀ
اساسی با گردنکلفتترین افراد» ،ازجمله بحثهایی است که وی در نفی وض ،موجود و بترای
1. Bowyer
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مبارزه با «ندانستن»« ،نخواستن» ،و «نتوانستن» مطرح کرده است .او در این مرحله از استتعارۀ
«معضحت ،ریشهای است» و «ح  ،حقیقت است و دروغ ،باطتل» ،استتفاده کترده استت .او
همچنین ،در وصت مناظرۀ سوم خود از «استعارۀ طرحوارۀ تدویری »1پینوکیو برای بیان وضت ،و
مانور بر روی دروغگویی دولت روحانی استفاده کرد و گفت« :مشکل ما دروغگویی است .اگر
پینوکیویی پیدا میشد ،دماغش دوسهبار دور زمتین میچرخیتد» .در طرحوارههتای تدتویری،
یک شیوۀ پیوسته و صیاسی برای فهم ما وجود دارد بهگونهای که آنها ،بازنماییهای ذهنی متا را
در یک سطح عامتر و انتزاعیتر تشکیل میدهند اجانسون.)76 :1400 ،
رضایی نیز از استعارۀ «ریشه» در راستای تبیین مفاسد اصتدادی استفاده میکند بتهعنوان
نمونه میگوید« :مفاسد اصتدادی ،در بیتوجهی بته فرهنتر و نیتروی انستانی ،ریشته» دارد و
«مشکحت اصتدادی ،ریشۀ اصتدادی دارد» .رئیسی نیز از استعارۀ جهتی «سکون ،مدیر نشستته
است» ،برای تقابل مدیر نشسته /برخاسته ،بهره گرفته است.
جدول شماره ( .)5ساختمندی استعارههای «مانور» در استعارههای مفهومی جنگ

نام نامزد

سعید
جلیلی

نامنگاشت

حوزۀ هدف

حوزۀ مبدأ

دانستن،
فهمیدن است.

آشنا شدن با
مسائل و مشکالت
روستاییها

شرط نزدیکی به مسائل یک
حوزه ،پرسش و پاسخ درباره
آن است.

بودن ،شدن
است.

لغو تحریمها

نباید مسائل کشور را به
«اف.ای.تی.اف» گره زد.

میشود ،ولی شما نمیتوانید.

اشراف رئیسجمهور به همۀ
مسائل

رئیسجمهور کسی است که
ماشین دولت را راه میاندازد.

بهرهبرداری از پیشرانهای
اقتصادی با مشارکت همۀ
وزارتخانهها و سازمانهای
دولتی

کشور را فقط اداره نکنیم ،بلکه
جهش بدهیم.

بهکارگ یری اهل تسنن ،اقوام،
بانوان ،جوانان در اقتصاد ملی

همۀ اقوام و همۀ استاننشینهای
مرزنشین و همۀ قشرها بتوانند
وارد اقتصاد بشوند.
از بسیج همۀ مردم از اهل تسنن
گرفته تا بانوانی که امروز حاشیه

دولت ،ماشین
است.

جهش ،پرش
به باال است.

محسن
رضایی

حاشیه،
کمرنگ است.

دولت بهمثابه
ماشین که
رئیسجمهور آن را
راه میبرد.
استفاده از
ظرفیتهای داخلی
و فرصتهای
بینالمللی برای
جهش ملی
جهش اقتصاد ملی
با استفاده از
ظرفیتهای
حاشیهای داخلی

عبارت استعاری متن مناظره
ما برای روستا چه برنامهای داریم،
چه بحثی داریم ،تا االن از روز
اول کسی از من یک سؤال راجع
به روستا نکرده.

1. Image Schema Metaphor
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مهم ،بزرگ
است.

فداکاری،
سربازی است.

سیدابراهیم
رئیسی

علیرضا
زاکانی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

محسن
مهرعلیزاده

عبدالناصر
همتی

جهاد ،مبارزه
است.

کاهش تدریجی
اقتدار ملی
درصورت حملۀ
دشمن به ایران،
وظیفۀ یک سرباز،
دفاع و فداکاری
است.
مبارزه با فساد،
رانت و کارهای
غیرقانونی

منفعل ،نشسته
و فعال،
برخاسته است.

بازرسی و سرکشی

قوی،
گردنکلفت
است.

مفسدان اقتصادی
و سیاسی

قیام ،برخاستن
و جنگ است.

مبارزه با فساد
اقتصادی

تصمیمگیرنده،
فرمانده است.

تغییر مدل
حکمرانی

انقالب ،سفره
است.

خارج کردن
فرصتطلبان از
پای سفره انقالب

کوچکتر کردن حلقه انقالب
با مفاهیم خودی و غیرخودی

هستند.
قطار انقالب روزبهروز کوچکتر
شده ،قطار به یک اسکوتر
تبدیلشده .قطار اقتصاد را من
بزرگ میکنم.

دربارۀ مسئلۀ گروگان گرفتن
آمریکاییها و پرداخت دالر

من یک سربازم .

تصویب قوانین ضدفساد،
بهعالوه بازرسیهای مستمر

دنبال یک مدیر مقتدر جهادی
میگردند.

سرکشی و بازرسی سرزده از
ادارههای تابعۀ قوۀ قضائیه و
سایر نهادها
مبارزه با دادستان اسبق
تهران ،وزیر  20سال پیش
اطالعات ،و وزیر نفت و برادر
رئیسجمهور
برای ریشهکنی غارتگری
نیاز است که مردم در مبارزه،
وحدت داشته باشند.
با ایجاد پنج فرماندهی در
دولت ،کارها بهسامان
میشود.
دست رانتیـغنیمتیخواهان
را از دستاندازی به
سرمایههای کشور کوتاه
کردن

مدیر نشسته نیستم

سعی کردم با گردنکلفتها طرف
بشوم.
مردم علیه غارتگران قیام کنید،
امروز وقت قیام است.
باید حکمرانی و مدل ادارۀ کشور
را تغییر دهیم .دولت 5 ،فرماندهی
پیدا خواهد کرد.
فرصتطلبان را از پای سفرۀ
انقالب بلند کنیم.

رویداد ،کنش
است.

تنشزدایی در
داخل و منطقه

افزایش صلح و دوستی در
داخل و تنشزدایی در خارج

نداشتن تنش در داخل و سطح
بینالمللی بهویژه در کشورهای
همسایه

بیشتر ،قوی تر
از کمتر است.

حمله نامزدهای
اصولگرا

پنج نامزد اصولگرا در برابر
یک نامزد اصالحطلب

پنج تا علیه من صحبت میکنند.

پیروزی،
رسیدن به
هدف است.

بردن صحنه
انتخابات

قهر نکردن مردم از صندوق
انتخابات و اراده به تغییر
وضع موجود

ما مردم میتوانیم ببریم ،ایران هم
میتواند ببرد ،جمهوریت هم
میتواند ببرد ،ما مردم میتوانیم
بازی و صحنه را عوض کنیم.

منب :،یافتههای پشوهش
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 .4-7ضدحمله

در ضدحمله ممکن است پرسشها و اعتراضهتای جدیتدی مطترح شتود کته جهتت حملته را بته
شخص مخاطب تغییر دهد و فرصت مناسبی را برای طرح ادعا یا برنامههایی ایجاد کند کته میتوانتد
رصیب را در موض ،ضعد صرار دهد .در ایتن مرحلته ،همتتی بتا مخاطتب صترار دادن رضتایی گفتت:
«بهجای اینکه بگویند ،بانک مرکزی مقدر است ،چگونه میخواستند با گروگان گترفتن درآمتد ارزی
جور کنند» .او سپس با یک ضدحملۀ سراسری ،تمام وعدههای نامزدها را بهصتورت تلتویحی دروغ
خواند و گفت« :این وعدهها امکان تحق ندارد زیرا ،مناب ،الزم برای آنها وجود ندارد».
صاضیزاده هاشمی نیز با طرح استعارۀ «تورم ،مادر مشتکحت استت» ،مستۀلۀ حکمرانتی
پول ملی و صدور رئتیس بانتک مرکتزی در حفتظ ارزش ریتال را بتهعنوان دلیتل اصتلی ایجتاد
وضعیت بد اصتدادی مردم مطرح کرد .او گفت« :بانک مرکزی بهجای اینکه مسۀول حفاظت از
ارزش پتول ملتتی باشتتد ،مستتۀول حفاظتتت از ارز ختتارجی استتت» .زاکتتانی نیتتز درایتتنراستتتا،
«بیانضباطی و بیدصتی بانکها» را علت بهوجود آمدن «مفسدههای بانکی» خوانتد و «حجتم
باالی ابربدهکاران بانکی» و «عدم نظارت دصی بتر حتوزۀ پتولی» را سرچشتمۀ ایتن مستائل و
«نابود شدن پول ملی خواند» .زاکانی با استفاده از استعارۀ جهتی «باال ،افزایش استت و پتایین،
کاهش است» ،رابطۀ بین دصت و نظارت باال و بیدصتی و نظارت پایین را ،نشان داد و گفت« :ما
با مفاسد اصتدادی ،مفاسد اداری ،و بوروکراسی با اشد مجازات برخورد میکنیم» .رئیستی نیتز
با استفاده از استعارۀ «استتار» ،بنیان پوششی بودن نامزدها را به اصححطلبان نسبت داد.
جدول شماره ( .)6ساختمندی استعارههای «ضدحمله» در استعارۀ مفهومی جنگ

نام نامزد

نامنگاشت

حوزه هدف

حوزه مبدأ

جزء ،کل است.

رویکرد غلط همتی
و دولت روحانی

با اقدامات جزئی و
نمایشی ،مسائل را حل
کرد.

میدان ،مکان
مبارزه است.

کار اقتصاد باید
درعمل نتیجه دهد.

یک اقتصاددان ،بهجای
سخنرانی در رسانهها ،باید
در میدان اقتصادی باشد.

شجاعت و شرافت،
فضیلت است و
ترس و زبونی،
عیب و رذیلت
است.

رجزخوانی نظامی و
جنگی ،نوعی
تاکتیک دفاعی
است.

اتهام رضایی به همتی
دربارۀ رجزخوانی خود با
آمریکاییها

سعید جلیلی

محسن
رضایی
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عبارت استعاری متن مناظره
آقای همتی ،جزئی از رویکرد غلط
است .رویکرد غلط اینکه میخواهید
عوض کار واقعی ،کشور را با نمایش
اداره کنید.
مرد اقتصادی ما باید در میدان
اقتصاد باشد ،نه اینکه در رسانه
بیشتر باشد.
آقای همتی رجزخوانی نظامی و جنگی
را نمیداند ،یک مسئله است؛ ولی
اینکه از دشمنان ایران ،دلجویی کند،
عیب بسیار بزرگی است.
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دربرگرفتن چند
نماینده برای کمک
به دیگران
سرچشمۀ
مفسدههای بانکی،
دوستان همتی
هستند .

اشاره به آقای
جهانگیری در مناظرات
تلویزیونی سال 1396

در تاریخ سیاسی ایران ،اولین کسی
که پوششی عمل کرد ،بنیادش را
دوستان شما گذاشتند.

ریشۀ فساد بانکی را
باید خشکاند.

این مفسدههای بانکی از کجا
سرچشمه گرفته است؟

حفاظت از ریال که
مسئول مشخصی ندارد.

ای کاش رئیس بانک مرکزی ما
خودش را مسئول حفظ ریال بداند تا
دالر
[خطاب به رئیسی] :واقعاً خودتان تا
چقدر با مسئله آشنایی دارید؟

سیدابراهیم
رئیسی

استتار ،پوشش
است.

علیرضا
زاکانی

عامل ،سبب
است.

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

عامل ،نیرو است.

عملکرد بانک
مرکزی

حل مسئله،
شناسایی است.

نخستین وظیفه
یک مسئول،
شناسایی مسئله و
حل مشکل است.

رئیسی فاقد تخصص
در علم اقتصاد و
مدیریت است.

فرمانده ،ارشد
است و سرباز،
زیردست.

حس ارعاب و
برتریطلبی رئیسی

این تصور که مردم
سرباز هستند و آقای
رئیسی امیر آنها است.

سازمان ،زندان
است.

مجمع تشخیص
مصلحت ،مجوز
آزادی و زندانی
کردن معاهدات

«اف.ای.تی.اف»
نیازمند امضای مجمع
است.

محسن
مهرعلیزاده

عبدالناصر
همتی

[خطاب به رئیسی] :بهجای ارائۀ
راهکار برای معیشت میگویند تمام
اقتصاددانان را بهخط میکنیم...
گویی مردم رعیت و اینها اربابند .
[خطاب به جلیلی] :شما
«ای.اف.تی.اف» را دو سال زندانی
کردید در مجمع تشخیص مصلحت.
یا رد می کردید یا قبول میکردید تا
نرویم توی لیست سیاه.

منب :،یافتههای پشوهش
 .4-8بنبست

در مرحلۀ بنبست ،هیچیک از نامزدها ،دیگری را صان ،نمیکند و هرکدام بر مستۀله ،راهحتل ،و
برنامۀ خود پافشاری میکند .نمونۀ این مرحله در مباحتث صاضتیزاده هاشتمی مبنتیبتر اینکته
«مثل اینکه هرچه ندیحت میکنم رفقا را ،فایده ندارد .بهتر استت حترف خودمتان را بتزنیم»،
نهفته است .للیل و دیگران ،افزونبر نو شکلی مناظره ،به نقد جنس پرسشها ،تنزل جایگتاه
رئیسجمهوری ،و پرسشهایی که بهلحاظ استعاری ،بزرر ،مهم ،و تعیینکننتده باشتند ،اشتاره
میکنند .در میدان جنر مناظره ،اگر صحنه فاصد پشتیبانی ،برنامه ،و عملیتات پوششتی باشتد،
کارزار تبلیغاتی ،ضعید و کماثر میشود که در بیان بیشتر نامزدها بازتاب یافته استت .رضتایی
نیز از «روش» برگزاری مناظرهها انتقاد کرد و از علو عکوگر  ،رئتیس صتداوستیمای وصتت،
خواست که آن را تغییر دهد .نو انتقاد مهرعلیزاده مبتنیبر استعارۀ «کوچک ،کماهمیت است و
بزرر ،ارزشتمند استت» بتود .او گفتت ،بتهجتای پرستشهای ریتز و کتماهمیتت ،بهتتر بتود
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پرسشهای بزرر و اساسی پرسیده میشد.
جدول شماره ( .)7ساختمندی استعارههای «بنبست» در استعارۀ مفهومی جنگ

نام نامزد

نامنگاشت

حوزه هدف

حوزه مبدأ

سعید جلیلی

استعارۀ ظرف و
فضا و طرحواره
تصویری «داخل»

مکان مناظره

صداوسیما

محسن
رضایی

روش ،رسیدن
است.

نوع مناظره

مناظرۀ سوم
تلویزیونی

سیدابراهیم
رئیسی

برنامه ،مسیر
است.

دولت روحانی و
سخن نامزد
اصالحطلب

آقای همتی

علیرضا
زاکانی

مسیر ،بنبست
است.

نمایندۀ پوششی
دولت روحانی

آقای همتی

امیرحسین
قاضیزاده
هاشمی

نصیحت،
اثرپذیری است.

مجموعۀ مناظره

نامزدها

محسن
مهرعلیزاده

تنزل جایگاه،
سقوط است.

نوع پرسشها در
مناظره

پرسشهای
مقولهبندی شده
مناظره

عبدالناصر
همتی

مهم ،بزرگ است.

شکل و شیوۀ
مناظره

نوع و جنس
پرسشهای
مناظره

عبارت استعاری متن مناظره
من در شبکۀ تلوبیون آنچه در اینجا
نمی شود بیان کرد بیشتر توضیح خواهم
داد ....این پاسخگویی میتواند مردم را
کمک کند؟
تقاضا میکنم از جناب آقای علی عسگری،
اگر میتوانند ،مناظره سوم را روشش را
تغییر بدهند.
در جلسۀ مناظرات برنامه میگن ،کارنامه
میگن ...از اول تا آخر شروع کنید این
حرفها ...مردم به شما اقبال ندارند.
چون نمایندۀ ایشان اینجا هست ،ولی حاضر
به مناظره با بنده نیست .درواقع ،اینهم
یک مدلی است که پاسخ ندهند.
مثلاینکه هرچه نصیحت میکنم رفقا را،
فایده ندارد .بهتر است حرف خودمان را
بزنیم.
امروز حتی همین مناظره هم به محلی
برای تنزل جایگاه ریاستجمهوری تبدیل
شده .بهجای سؤالهای اساسی ،یکسری
سؤالهای کوچک و جزئی.
شیوۀ مناظره ،مثل مسابقۀ هفتگی شده.
بهتر بود سؤالهای مهمتری مطرح بشود؛
سؤاالتی که مردم عزیز برایشان مهم است.

منب :،یافتههای پشوهش
 .4-9ترک مخاصمه

در مرحلۀ تر مخاصمه ،وض ،بهگونهای است که نیتروی شترکتکننده در میتدان از بحتث یتا
جنر خسته میشود و صحنه را تر میکند که بهمعنای نه پیروزی و نته تستلیم استت .پتس از
پایان این مناظرات ،سه نفر بهنام علیرضا زاکانی ،محسن مهرعلیزاده ،و سعید جلیلتی ،از ادامتۀ
مبارزه اندراف دادند و صحنۀ مبارزه را تر کردند اما چون این اتفاق پس از منتاظره روی داده
و خارج از محدودۀ پشوهش حاضر است از آن چشمپوشی میکنیم.

235

سیدهاشم منیری و همکار /استعاره مفهومی «مباحثه ،جنگ است» در مناظرههای تلویزیونی انتخابات...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 207- 241

 .4-10پیروزیـتسلیم

در این مرحله ،یکی از نامزدهای حاضر ،پیروز و دیگران تسلیم میشوند بنابر این غایت ،ستاد
انتخاباتی هر نامزدی با برنامهریزی ،بحث ،گفتوگو ،مبارزه ،و راهبرد ،شانس پیروزی ختود را
افزایش میدهد و با ارائۀ راهبردها ،راهحلها ،نقد وضت ،موجتود ،و طترح آینتدهای بهتتر ،پیتام
متقاعدکنندهای را برای رأیدهندگان میفرستد .هر ستاد با تشخیص گروههای هدف ،پیامهتای
پشتیبانی لجستیکیتفکری را در دو فضای مجازی و واصعی ارستال میکنتد تتا فضتای سیاستی
کشور را بهنف ،سیاستهای خود رصم زده و اصتدار جدیدی را بهوجود آورد بنتابراین ،سته طیتد
حوزۀ انتخاباتی ،رأیدهندگان ،و ستاد مرکزی هر نامزد انتخابات ،در یک بترهمکنش همزمتان
بین خود و مردم ،پیام انتخاباتی را با استفاده از آشکارسازی و پنهانستازی استتعاریای کته در
ایدئولوژی سیاسی در صالب عبارتهای استعاری شتکل گرفتته استت ،بتهگونتهای غیرمستتقیم
ارسال میکند.
شکل شماره ( .)3ساختار مناظره برحسب نگاشت «مباحثه ،جنگ است»

حمله
دفاع

تسلیمـپیروزی

ابعاد ساختاری
مناظره بر
حسب جنگ

عقب
نشینی

مانور

ترک
ِ
مخاصمه

بن بست
ضد حمله
ِ

نتیجهگیری
استعارۀ مفهومی بهعنوان یک نظریۀ جدید ادر برابر نظریۀ سنتی استعاره که محدود به بحغتت،
سبکشناسی ،و تزئین زبان است) ،بین زبان ،ذهن ،و ادرا  ،ارتباط برصرار میکند تا با استتفاده
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از یک استعارۀ کلیدی به در بهتر گزارهها در تبیین پیکرۀ متنی کمک کند .استتعارۀ کلیتدی در
مناظرههای انتخابتاتی ستیزدهمین دورۀ ریاستتجمهتوری ایتران « ،1400جنتر» استت .در
نگاشت میان دو حوزۀ مفهومی جنر و مباحثه ،استعارۀ مفهتومی و ایتدئولوژی دولتت آینتده از
نگاه هر نامزد و حمله به طرحها ،برنامهها ،و کارنامۀ گذشتۀ هر نامزد ،نوعی توالی خطی وجود
دارد که در هشت مرحلۀ حمله ،دفا  ،عقبنشینی ،مانور ،ضدحمله ،بنبست ،تر مخاصتمه،
و تسلیمتپیروزی و در صالبهای معنایی واژگان نظامیای همچون میتدان ،فرمانتده ،شکستت،
خنثیستازی ،نفتوذی ،صتتدرت ،و تخریتب شتکل میگیتترد .در ایتن فراینتد ،هتتر نتامزد برپایتتۀ
استعارههایی که بهکار میبرد ،خطمشی ،ایدئولوژی ،فرهنر ،و سیاستت را از دریچتۀ ارزشتی،
اصناعیتاحساسی ،سیاسیتایدئولوژیک ،و انگیزشی ،آشکار یا پنهان میکند.

پشوهش حاضر از نظریۀ جدید استعاری جورج لیکتاف و متار جانستون بترای تبیتین و
تفسیر استعارۀ مفهومی «مباحثه ،جنر است» ،استفاده کرده است .تحلیل کمتی استتعارهها در
پیکرهای حتدود  60826هزارکلمتهای از متتن پیتادهشتدۀ مناظرههتا ،حتاکی از بستامد پتایین
استعارهها احدود  1درصد) نسبت به پیکرۀ متن است .دستهبندی استعارۀ مبتدأمحور «جنتر»
در حوزۀ معنایی «صدرت» ا 26بار) ،در حتوزۀ معنتایی «میتدان» ا 10بتار) ،در حتوزۀ معنتایی
«تخریب» ا 8بار) ،در حوزۀ معنایی «شکست» ا 7بار) ،در حوزۀ معنایی «فرمانده» ا 5بتار)،
در حوزۀ معنایی «خنثی» ا 4بار) ،و در حوزۀ معنتایی «نفتوذی» ا 3بتار) در مناظرههتا کتاربرد
داشته است که همتی ،بهعنوان عضو پیشین دولت ،در معرض بیشترین بسامد واژگانی حمله از
طرف نامزدهای اصولگرا بوده است .تحلیل کیفی هفت استتعارۀ انتختابی نشتان میدهتد کته
نامزدهتتتای انتخابتتتاتی از چهتتتار ستتتطح انگیزشتتتی ،ارزشتتتی ،اصناعی تاحساستتتی ،و
سیاسیتایدئولوژیک در حوزههای آشنای تجربی مخاطبان ،برای برجستتهنمایی و پنهانستازی
ویشگیهای این حوزهها و مفهومسازی اهداف و برنامتههای ختود استتفاده کردهانتد .فراختوانی
واژگان بهکاررفته بهعنوان یک واصعیت اجتماعی که همتواره متضتمن نتوعی خمیرمایتۀ نمتادین
است ،در بسیاری از موارد ،دربرگیرندۀ پیوند اجتماعی در صالب تداویر و بازنمایی واصعیتهای
روزمرۀ زندگی مردم و زیست سیاسی جامعه است که بهدور از اصتول عینینگتری بیطرفانته و
درواص ،،نوعی پنهانسازی مبتنیبر دستکاری ایدئولوژ یک است بنتابراین ،تنتاظر ایجادشتده
ا
بین حوزۀ مبدأ «جنتر» و حتوزۀ هتدف «مباحثته» ،لزومتا همتۀ مفتاهیم بتهکاررفتته را نشتان
نمیدهد ،بلکه تنها یک جنبه از بحث را برپایۀ جنبۀ دیگر ،آشکار /پنهان میکند زیرا ،مفتاهیم
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استعاری میتوانند ما را از توجه به جنبههای دیگر مفهوم ،که بتا ایتن استتعاره ستازگار نیستتند،
بازدارد.
درمجمو میتوان گفت ،برپایۀ یافتههای این پشوهش:
 )1کاربرد استعارهها توستط نامزدهتا بته در مخاطبتان از وصتای ،گفتتاری مشخدتی از
فرهنر حاکم بهصورت ناخودآگاه و غیرارادی منتهی میشود که گونهای از یک تجربۀ عینتی از
جنر است انیروی انگیزشی)
 )2در طول مباحثه ،یک الگوی فرهنگی بتدیل بتهعنتوان یتک هنجتار ارزشتی بازنمتایی
میشود .برجستهنمایی حکومت بهعنوان یک «امانت الهی» و «شیوۀ حکومتداری امتام علتی
ا )» ،نمونههایی از این الگو بهشمار میآیند انیروی ارزشی)
 )3استتتعاره بتتهعنتتوان پدیتتدهای چندجانبتته کتته ستته ُبعتتد زبتتانی ،ادراکتتی ،و بدنمنتتد را
دربرمیگیرد ،ابتزار ادراکتی صدرتمنتدی را در راستتای اصنا ستازی مخاطتب و افتزایش نیتروی
احساسی در فداکاری ،سربازی ،سینهسپر کتردن در برابتر مشتکحت ،و ...فرامیخوانتد کته در
مباحثۀ نامزدها برای حل مشکحت مشاهده میشود انیروی اصناعیتاحساسی)
یتایدئولوژ یک ،گونهای مشروعیتبخشتی
 )4کاربرد استعارهها در صالب مؤلفههای سیاس 
به دیدگاههای خود و مشروعیتزدایی از دیدگاه رصیبان است که کاستیهای رصیب را «برجستته»
و همکاری ،مشارکت ،و حل مسائل را «پنهان» میکنند یا بهحاشیه میبرنتد کته بازتتاب آن در
بین  7نمایندۀ حاضر در مناظرهها مشاهده میشود.
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یادداشتها

سبزوار رضایی میرصائد ،مشهور به محسن رضایی

سیدابراهیم رئیسالساداتی ،مشهور به ابراهیم رئیسی
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