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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 qualitative-

exploratory 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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2سیدحسین اطهری  1سیدهاشم منیری 

 ، مشهد، ایراندانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم سیاسی، های سیاسی،   ی اندیشهادانشجوی دکتر. 1
 ، مشهد، ایراندانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم سیاسی، دانشیار علوم سیاسی،. 1

 iD  iD 

ی تلویزیونی انتخابات هامناظرهدر « مباحثه، جنگ است»استعاره مفهومی 
 جانسون(ـ ایران )براساس نظریه لیکاف 1400جمهوری ریاست

جمهوری، بستتری را های برگزارشده در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاستمناظره
های شناسی فراهم کرد که برگرفته از عبارتبرای ارائۀ نوعی بینش، ارزش، و آسیب

های مفهومی در راستتای ظور انتقال و بازتاب دادن گزارهمنشده بهاستعاری مطرح
های سیاسی، و انگیزش احساسات مناسب فضای تأمین اهداف سیاسی، خواسته

ذهنی مخاطبان بود و توانست با تجربه و اصتطححات روزمترۀ زنتدگی، بته در  
هتای سیاستی، اصتدتادی، فرهنگتی، و اجتمتاعی ی حوزههابحرانبهتر مسائل و 

های یتدگاهدچالش کشتیدن کند. جورج لیکتاف و متار  جانستون، بتا بته کمک
استعارۀ کحسیک که به حوزۀ ادبیات و بحغت محدود شده بودند، این روش را در 

ها را در مفاهیم و نه در کار بردند و نقش استعارهی سیاسی و فلسفی نیز بههابحث
ن و اصحاب هنتر بررستی کردنتد. ها و در زندگی روزمره، نه در بین دانشمنداواژه

ناپذیر از اندیشه و استدالل برای در  بهتتر مستائل آنان استعاره را یک فرایند گریز
آورنتد. هتدف پتشوهش شمار میهای گوناگون مربوط به انسان بهمربوط به حوزه

سازی و کدام استعارۀ کلیدی در صالب پنهان»حاضر، پاسخ به این پرسش است که 
این مقالته بته روش « کار رفته است؟نمایی در این مناظرات تلویزیونی بهبرجسته

هتای تحلیتل داده»افتزار هتای آن بتا استتفاده از نرمانجام شده و داده« اکتشافی»
هتا دهتد کته بحثهای پتشوهش نشتان میاند. یافتته، تفسیر و تبیین شتده«کیفی

فهتومی جنتر را تاحتدودی کننتد کته شتبکۀ ماز الگوهتایی پیتروی می معموالا 
ای چتون نفتوذی، های زبتانیکنند. در این منتاظرات از استتعارهساختاربندی می

 سازی، صدرت، تخریب، و شکست استفاده شده است.میدان، فرمانده، خنثی
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 مقدمه

تواننتد   کته می  ای گونته  بتهکننتد    ای را بین زبان و سیاست برصرار می  های انتخاباتی، نسبت ویشه  رصابت
فتردی را در فضتای سیاستی و  ههای منحدترب  تجربتهکار گیرند که  ارزش، نگرش، و موضوعاتی را به

یتک فضتای ذهنتی موصتت و  براستا ( تتا 10: 1388آورنتد ااودی،   وجود می مبارزات انتخاباتی به
های استعاری را در راستای انتقال معنا بتین گوینتده و شتنونده ارستال کننتد   سری گزاره ای، یک  لحظه

ویشه  گران سیاستتی و بتته مستتۀلۀ زبتتان در بتتین تحلیتتل(  بنتتابراین، 18: 1400الیکتتاف و جانستتون، 
شناستانی چتون   شناستان و نشانه  ای کته زبان گونته ای برخوردار استت  به شناسان از جایگاه ویشه زبان

های بتافتی در   ( به موضتو  برصتراری ارتبتاط بتین الیته97-96: 1378اسوسور،  فردینان دو سوسور
هتای زبتانی دال و متدلول در   حوزۀ آواشناستی و مجموعتۀ نظام حوزۀ کاربرد و توانش زبان در بین دو

ها، و همتۀ  ها، صتوت  اند. امتا جتدا از تدتاویر، ژستت ای داشتته ای جمله، توجه ویشه  روابط زنجیره
 نووم  ااسکو  شناستانی چتون   ای که ذهتن زبان  ای، مسۀله  های پیچیدۀ یک محتوای نشانه  وابستگی

و روستاخت و « زبتانی  برون»و « زبانی  درون»خود مشغول کرد، مسۀلۀ  ( را به77: 1374اچامسکی، 
، بته کتاربرد و «نظریتۀ بتازی»یک گام پیشتر رفت و بتا ارائتۀ  لودویگ ویتگنشتاینساخت بود.   ژرف

خوبی تفتاوت معنتای کتاربرد یتک  ، بته556بافت جمله برای در  معنا پرداخت. او در گزارۀ شماره 
ای کته او معنتا را درون بافتت و تنهتا برپایتۀ  گونه (  به267: 1393اویتگنشتاین،  کند  واژه را تبیین می

در حتوزۀ « صالتب معنتایی»و « بافت»ترتیب،  این گیرد و به پاسخ شنونده به گفتار و موصعیت درنظر می
میتان، ممکتن  دهتد. دراین شناسی و دیدگاه شناختی این مسۀله را در کتانون توجته ختود صترار می  معنا

ای آشکار یا پنهان شود یا یتک حتوزۀ مفهتومی   ا توجه به بافت فرهنگی و جامعۀ هدف، استعارهبست ا
پایۀ نظریۀ جدیتد استتعاری جتورج لیکتاف و متار  برکار گیرد.  را برحسب حوزۀ مفهومی دیگری به

را در  ، اهمیتت و جایگتاه استتعاره«2کنیم  هتا زنتدگی متی  هایی که بتا آن  استعاره»در کتاب  1جانسون
هتای هنتری،   های کحسیک که محتدود بته حوزه  اندیشه، عمل، و تجربیات روزمره ادر برابر استعاره

ناپتتذیر اندیشتته و استتتدالل در   دهندۀ فراینتتد گریز  بینیم کتته نشتتان  زیباشناستتی، و بحغتتت بتتود( متتی
 (.12: 1398خاص است اکوچش،  طور بهعام، و حوزۀ سیاست،  طور بههای روزمره  تجربه

حتتاکی از وجتتود ، سیاستتت در زبتتان و زبتتان در سیاستتت نفتتوذزبتتان و  کتتاربرد اصتتوالا 
یتا  ستود به یسخن ،آن پایۀبرهای سیاسی و اجتماعی و حداصلی از تمدن بشری است تا   سازمان

                                                             

1. George Lakoff 

2. Metaphors We Live By 
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ارتبتاط داشتته  یبرصترار بترایتوانتایی الزم را  ،و گوینده و شنوندهگفته شود فرد یا گروهی  زیان
 (. از12: 1395د اژوزف، شوهای اجتماعی انجام   ها و حلقه  یاسی در داخل گروهسامر  وباشد 

بتر استتعاره، از طریت   یگفتار در تعامحت انستانی ها  شناسان شناختی، فهم نقش  زبان دیدگاه
کتاربرد مفتاهیم استتعاری، در    ۀشتالود زیترا،استت   تأثیرگتذارها   در  بهتر ما از گزاره ۀنحو

 (.212: 1400کنشی آن است الیکاف،   های برهم یشگیواستعاره و  پایۀبرم بر فه مبتنی
هایی کته بعضتی   های بافت صالب  زمینه  یه بین گوینده و مخاطب و پسدوسوکنشی و ارتباط   برهم
ستازی   کنتد. آشتکار بتودن و پنهان  منتد می  ستازی را نظام  آشکار بتودن و پنهان  خوانند، یفراماز الفاظ را 

سازی مخاطتب، مبتارزه بتا   های مفهومی در مناظرات انتخاباتی تلویزیونی، یکی از ابزارهای اصنا   هحوز
رود تتا  کار متی هایی استت کته در یتک برنامتۀ رادیتو و تلویزیتونی بته  نامزدهای رصیب، یا دفا  از برنامه

تنی، و جتنس  های هدفی چون گروه  اثرگذاری بر حوزه را افتزایش دهتد   های صومی، مذهبی، شغلی، س 
دهنتدگان و انتظتار پیتروزی در کستب  یرأجمهوری، ترغیتب  زیرا، هدف نهایی همۀ نامزدهای ریاست

ها همتراه بتا   کارگیری استتعاره  بتهراستتا،  (. دراین144: 1394آرای شهروندان استت اروستتا و خویته، 
جتمتاعی، و اصتدتادی روز، ها، انتظارات، بافت فرهنگی جامعه، و مشکحت سیاسی، ا  آگاهی از ارزش

 کند.  دهندگان بالقوه به رأی دادن فراهم می  بستر مناسبی را برای ترغیب رأی
و مکالمته  ،گو، منتاظره  و  هایی برای گفت  راه مثابه بهبنابراین، ما همواره از مفاهیم استعاری 

مباحثته، » ۀکنیم. استعار  دیگر استفاده می ۀتجرب برحسبای   کردن تجربه مند  ساخت در راستای
در آن احستا   وکنتد   می تبتدیل بحتث است کته مکالمته را بته یاز موارد ییک، «جنر است

ویشگی منتاظره را کته در  گونه،   صرار گرفتن در یک موصعیت جنر ۀبودن ناشی از تجرب جنرگیردر
 کند.  صالب هشت ُبعد ساختاری است، بیان می

، بلکته تنها عبارت از چند واژه نیستت ،این است که استعارهحاضر هش اصلی پشوبحث 
در بافتت زبتانی  ای  حوزه  میتان نگاشتت صتورت بههای خاص ختود را   اندیشه است و مضمون

 دربردارنتدۀ، کته «جنتر» ۀاستعار مثابه بهرا  ییزیونتلوۀ مناظرهای  بحثکند و   سازی می  مفهوم
بررستی ایتن مستائل  پتی دررو   پتیش پتشوهشدر گیرد.   می رنظرپیام است، د گیرندۀو  فرستنده

نمایی در منتاظرات   ستازی و برجستته  صتورت پنهان بته ای های کلیتدی  استعاره چه»که  ایم بوده
گتزینش نامزدهتا از  ۀانگیتز» ،«؟کتار رفتته استت بته 1400جمهوری ستال  تلویزیونی ریاست

معنایی بیشتتر استتفاده  ۀها از کدام حوز  استعاره در این»و  «خاص چه بوده است؟ ییها  استعاره
 یها  استعاره سازی و تبدیل فایل صوتی به متن نوشتاری، پس از پیاده، راستا دراین. «؟شده است
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نشتینی،   ساختاری حمله، دفتا ، عقب ۀهشت مرحلصالب در را و مفاهیم وابسته به آن « جنر»
ها را بتا  آن ،و سپس مشخص کرده پیروزی ت لیمو تس ،بست، تر  مخاصمه  ضدحمله، بن مانور،

 .ایم نمودهتفسیر و تبیین    ،«های کیفی  تحلیل داده» استفاده از روش

 پژوهش ۀپیشین. 1

شتتناختی کتتاربرد داشتتته و    نظریتتۀ استتتعارۀ مفهتتومی در گستتترۀ وستتیعی از ابعتتاد گونتتاگون علتتوم
با توجه بته اهمیتت ایتن نظریته در حتوزۀ هایی در چارچوب آن انجام شده است که در ادامه  پشوهش

تحلیتل »توان به کتتاب   ایم. در حوزۀ کاربردی می معنایی و شناختی، به تعدادی از این آثار اشاره کرده
( اشاره کترد کته فدتل 1398ا 1بلکـاارتریسنوشتۀ « استعاری ت انتقادی استعاره: رویکردی شناختی

پایتۀ برهتای شتهودی   ای و کتاربرد زبتان در داده  پیکتره شناسی  دوم از بخش دوم آن، موضوعات زبان
عنوان نمونته در حتوزۀ  های گونتاگون ابته  یی در یک پیکترۀ بتزرر را از جنبتهآ هم باها و   بسامد استعاره
جمهوری و مراستم تحلیتد در  های ریاست یسخنرانهای حزب کارگر جدید بریتانیا،   سیاسی، بیانیه

 صدیم و جدید( بررسی کرده است.آمریکا، متون دینی عهد 
استتعاره و  ۀبته صاعتد ،«زبتان و سیاستت»فدل ششم کتاب  در ( نیز1389ا 2د دملمایررف

و  ،ری وور، روادمسر، هایوگررهای   از اندیشته یکند و با روگرفتت  اشاره میآن  یکاربردشناس ۀجنب
و زبان سیاستت در در  فلسفه  برایو نامحسو  را  دو عاَلم محسو  ،کمک استعاره به ،آرنت

 .کند میتفسیر  ،انسان ناط 
( 1398ا و حجواز   مسوین  سولنان   اهارسوق( و 1398ا زمده  شفیع و زمده  نجف ۀمقال

ستاختار ایتدئولوژیک نظتام گفتمتانی دو جنتاح راستت و  ترتیتب بته نقتش استتعاره در بتهنیز 
یتی آ هم بتامی و های مجلتس شتورای استح  طلب و بیان رتوریک سیاستی در ستخنرانی  اصحح

« پتاتو »یتا صتدرت ستخنگو(   ،ااعتبتار، اطمینتان» اتتو »استعاره و خطابه با سه رهیافتت 
ااستفاده از شواهد، مثال، صدرت یا دلیتل در « لوگو »های احساسی برای شنونده(    اجذابیت

 ستازی  اصنتا چته میتزان در  کته کتاربرد استتعاره بته اند دادهو نشان  کردهخود  سخنرانی(، اشاره 
 کند.  می نقشمخاطب 

 یستتتاز مفهوم انتخابتتتات و ۀاستتتتعار»ای بتتتا عنتتتوان  در مقالتتته( 1399ا میمبرمهرپوووو

                                                             

1. Jonathan Charteris-Black 

2. Fred Dallmayr 
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بته چگتونگی  استتعاره یانتقتاد یتلتحل یدگاه: دیرانا یها خط روزنامهردر س یرخودی/غیخود
گرا و   لدو جنتاح اصتو یها  ایتدئولوژی، «های ایتران  سازی انتخابات در سرخط روزنامته  مفهوم

بررستی کترده از رصیتب  یزدای  مشروعیت بخشی به خودی و  مشروعیت ۀدر حوزرا طلب   اصحح
 کند.  و رصابت برای مقدد انتخابات استفاده می ،. او از سه مبدأ سفر، نبرداست

ها در  استتعاره یانتقتاد یتلتحل»ای بتا عنتوان  در مقالته( 1398ا نورسحمگ  و دبیرسقگ 
تلویزیتونی را از  هتای  مناظره «یترانا 1396 یجمهتور یاستر انتخابات یزیونیتلو یها مناظره

 ۀهای رصیتب بترای تغییتر روابتط صتدرت در چتارچوب ایتدئولوژی در حتوز  دیدگاه نزا  گفتمان
سه  برای تفسیر و تبیین از . در این پشوهشاند واکاوی کردهزدایی   بخشی و مشروعیت  مشروعیت

 است.  شدهو ساختمان استفاده  ،مبدأ سفر، منازعه ۀحوز
 ۀگفتمتتانی در دو حتتوز یصالتتب رویکردهتتا در شتتینیپ هتتای  بتتا توجتته بتته اینکتته پشوهش

 کتترده استتت،، ایتتن پتتشوهش تتتحش اند انجتتام شتتده یایدز  بخشتتی و مشتتروعیت  تیمشروع
 ایتن در ینمای  ستازی و برجستته  صورت پنهان که به ،«مباحثه، جنر است»های کلیدی   استعاره

 .کنداستخراج را ، اند داشتهبرد رکا یتلویزیون های هناظرم

 پژوهش چارچوب نظری. 2

های ختود  ستازی تجربته  منظور مفهوم ، روشی است که اعضای یک فرهنر از آن به1استعارۀ مفهومی
( و درواصت،، در مقابتل مفهتوم 31: 1399کنند الیکاف و ترنتر،   در ارتباط با مخاطبانشان استفاده می

استتعاره، »گیرد. نظریۀ جدید استعاره، در تقابل با نظریۀ سنتی مدعی است کته  سنتی استعاره صرار می
شناسانه بته کتحم،   تنها دادن شکل هنری یا زیبایی ها  کارکرد استعاره، نه  گی مفاهیم است و نه واژهویش

ای ناخودآگاه و بتدون تتحش خاصتی  گونه  بهبلکه کمک به فهم بهتر  برخی مفاهیم است  افراد  عادی 
اسا ، استتعاره بته  (  براین12: 1398اکوچش، « کنند از استعاره در زندگی روزمرۀ خود استفاده می

بخشتد و تنهتا امتری زائتد و بحغتی نیستت الیکتاف و جانستون،   نحوۀ ادرا  و اندیشه ستاختار می
، و 3فضایی ت ، جهتی2ها را در سه بعتد ستاختاری  بندی استعاره  (. لیکاف و جانسون، نظام10، 1400
هتا، یتک   دانند که در آن  ی میهای ساختاری را عبارت از موارد  تحلیل کرده و استعاره 4شناختی  هستی

                                                             

1. Conceptual Metaphor 

2. Structural Metaphors 

3. Orientational Metaphors 

4. Ontological Metaphors 
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: 1400شتود الیکتاف و جانستون،   مند می  ای استعاری برپایۀ مفهتوم دیگتری ستاخت گونه مفهوم به
(. همچنین، نو  دیگری از استعاره وجود دارد کته در آن، یتک نظتام کامتل از مفتاهیم نستبت بته 23

نامنتد  زیترا، بیشتتر   فضایی می ت رۀ جهتیها این نو  استعاره را استعا شود. آن  دهی می  دیگری سازمان
عقب، و  ت پایین، جلو ت گیری فضتایی ماننتد باال  کار دارنتد. ستمت گیری فضتایی سترو  ها با سمت  آن

هتتا،   شتتناختی، بتترای فهتتم رویتتدادها، کنش  های هستی  نزدیک استتت. درمقابتتل، از استتتعاره ت دور
یتا یتک « جنتر»عنوان  را بته« مباحثته»کته  صت،، زمانیشتود. دروا ها استفاده می  ها، و حالت  فعالیت

توانیم به آن اشاره کنیم، آن را کّمی کنیم، یتا یتک جنبتۀ ختاص از آن را  گیریم، می  درنظر می« هستی»
تتوان گفتت، در ایتن پتشوهش بته هتر سته ُبعتد ستاختاری، جهتتی، و   شناسایی کنیم  بنتابراین، می

 ایم. زئی از نظریۀ جدید استعاره، توجه داشتهعنوان ج ها، به شناختی استعاره  هستی
نووم  « 1گشتاری تتدستتور زایشتی»های   برآمدن نظریۀ جدید استعاره، واکنشی بتود بته کاستتی

بته یتک « شناستان شتناختی  زبان»گرفت. درمقابتل،   که زبان را مستقل از معنا درنظر می 2ااسک  
( که تعبیتر، زاویتۀ دیتد، و 12: 1397شاره دارد الی، رابطۀ درونی بین اندیشه، معنا، و ساختار زبانی ا

تجربتی بتر حتوزۀ هتدف انتزاعتی آن استت.  مبتدأهای   کنشی حوزه  های برهم  تنظیم بافتی، از ویشگی
شتده استت کته بته  یلتشک 5، و حتوزۀ هتدف4مبدأ، حوزۀ 3درواص،، یک استعارۀ مفهومی، از نگاشت

 . (Lakoff, 193: 207)شود  ای( گفته می  اصالب گزاره« 6نگاشت  نام»ها،  آن مجمو 

 آن یو تعریف اجزا استعاره .1-2

مفهتومی دیگتر  ۀحوز پایۀمفهومی بر ۀصورت فهم یک حوز شناختی، استعاره به یشناس  زبان در
زنتدگی و  ،ستاختمان پایتۀها بر  نظریته ،جنتر پایتۀبر مباحثتهعنوان نمونه،  به  شود  تعرید می

: یکتی مبتدأ و گیترد را دربر میحوزه  تعاره دوسا ،نیبنابرا  (98: 1390، 7برحسب سفر افیارتز
 یمفهتوم ۀفهم حوز برای ای که ما  مفهومی ۀ(. حوز23: 1398، بلک ت  چارتریسدیگری هدف ا

                                                             

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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 ۀشتود، و حتوز  می مبتدأ نامیتده ۀحوز ،کنیم  را از آن استخراج می یهای استعار  عبارت ی،دیگر
فیزیکتی و  اغلتب، ،دأبتم ۀحتوز هدف استت. ۀحوز ،شود  می فهمیده شکل این که به یا  مفهومی

« جنتر»بنتابراین،   (21: 1398است اکتوچش،  یانتزاعی و ذهن ،هدف ۀتر است و حوز  عینی
 است. رت  و ملمو  ،تر  فیزیکی تر،   عینی ،«مباحثه»نسبت به 

دهتد و  پیونتد می  هم  بتهها را  های استعاری زبانی، تجلی بیرونی زبانی است کته جملته  عبارت
دهد. نگاشت نیز به تناظر عناصر ستازندۀ مبتدأ بتا   های مفهومی را تشکیل می  نام استعاره هایی به  نظام

جریتان   تتر  تر بته انتزاعی  از مفهوم عینی« جهتی تک»صورت  شود که به  عناصر سازندۀ هدف گفته می
های ادراکتی بنیتادین یتا ذاتتی وجتود دارد  دد، انطباقهای مبدأ و مق  تر، بین حوزه بیان روشن دارد  به

به مجموعه ایتن ای دارند که   ها، بیشتر صالب گزاره  نگاشت  (. سرانجام، نام23: 1394اکوچسس، 
(. تناظرهای یادشده، این امکان را بترای متا 328: 1400الیکاف و جانسون، شود   تناظر اطحق می

 انش خود، روابط بین دو حوزه را در  کنیم.کنند که با استفاده از د  فراهم می

 مراتبی استعاره  . الگوی سلسله(1)شکل شماره 

 
افتراد در مکالمته  ۀتجربتی و ابعتاد  تجربت ینگرها  با هیۀت یمستقیم ۀرابط ،اندیشیدن شیوۀاین 

شوید که مکالمته بته بحتث   هستید و ناگهان متوجه می شما درحال مکالمه ،فرض کنید»دارد. 
چیتز چته  مکالمه را به بحث تبدیل کرده و آنی چه چیز دریابیم که شده است. برای اینکه  یلتبد

الیکتاف و « یمکنتمیتان مکالمته و بحتث را مشتخص  وتارتباطی با جنر دارد، ابتدا باید تفا
یتا  یتک ۀدربتار نوبت بهنفر که  با دو کم دست ،ترین نو  مکالمه عادی (.101: 1400جانسون، 

 نیازمنتد ،گوو گفتت ۀو ادامت رعایت نوبت شود.  کنند، آغاز می  چند موضو  مشتر  صحبت می
کته در  استت داررنیز برخو میمستق علیت 1ۀنمون  گو از یک پیشو است. گفت یاز همکار میزانی

 آن عبتارت استت از شتود و  تکترار می یجمعت صورت بهما بارها  ۀهای زندگی روزمر  کنش همۀ
 از یآمیز  موفقیتتشتکل  شتاملدارد کته  طرحی برای رسیدن بته هتدف  ختود، کنشگر» اینکه:

                                                             

1. Prototypical 

 کلید مفهومی استعاره مفهومی های استعاری زبانعبارت

 جنگ مباحثه، جنگ است. های من را هدف قرار داد.او تمامی استدالل
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 احستا  1نگر  ۀتتیصتورت ه»ها را به   (. ما آن92-93: 1400الیکاف و جانسون، « اجراست
جداگانته  ای گونته  بتههتا   آن تک تک   وتر از وص  ، مهمما ۀها در تجرب  آن زمان    هم   کنیم که وصو   می

مکالمته ادر اینجتا  یتک در بافتت  افتراد  بنتابراین،  (94: 1400الیکتاف و جانستون، « است
رد. یپتذ  نمی مهتم استت و طترف  مقابتل آن را شتانکه برای ندای دار  ایدهیابند که  درمیمناظره(، 

را بترای  یمتوصعیتامتر، او شتود و همتین  ۀخواهد که تسلیم اید  می ییک نامزد از دیگر ،درواص،
 د.کن  پیروزی و شکست در مناظره فراهم می

موصعیت  یاعتبارساز  یرا صرف تحش برای ب یبیشتر یانرژ ،هردو طرف بحث که هنگامی
فترد، و  شتود ایجاد میبودن   جنرحال در کنند، احسا     خود می موصعیتطرف مقابل و حفظ 

ا  و راد ،اینجتا کند از موصعیت خود دفا  کند. در  و تحش می کرده فرض دشمن را طرف  مقابل
کسی است که درگیر در جنر استت. درواصت،،  کنش و مناظره، متناظر با ادرا  کنش نامزد یک

 راهبترددار است کته بته طراحتی یتک ربرخو دو موض، ری(، ازجمهو هر جزء ایا نامزد ریاست
 های  مؤلفته دربردارنتدۀ راهبترد، کند. این  تسلیم خود در مقابل دیگری اصدام می یا پیروزی برای

حمله، بنینینش  حمله، دفا ، عقب» « پیتروزی استت ت تر   مخاصمه، تسلیم بست،  ، مانور، ضد 
 (.105: 1400الیکاف و جانسون، 

 «مباحثه، جنگ است»استعاری  نگاشت ۀهای پای  مؤلفه(. 2شکل شماره )

 
 ها  آن یهای زبان  و تحقق« بحث»و « جنگ»ساختاری مفاهیم  یها  . قیاس(1)شماره  ولجد

 کنند.  نامزدها خود را برای حمله آماده می طرفین جنگ
 اید.  درآوردهشما داد همه را  حمله
 کنم.  من از موضع خود دفاع می دفاع

 ده کسی نیستم.نمن نمای نشینی  عقب
 نیاز امروز است. ی،و مدیریت جهاد ،تخصص  دانش، مانور

 دهم.  ها پاسخ می  ؛ من به انتقادهای آن5یک در مقابل  ضدحمله
 نفر.مه و خورشید و فلک درکارند برای یک  ترک مخاصمه/ پیروزی/ شکست

 1400 ،منب،: لیکاف و جانسون
                                                             

1. Gestalt 

 حوزه هدف مباحثه حوزه مبدأ جنگ
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فعالیت دیگر، یعنی نزا   فیزیکی، فهمیتده  پایۀبرتلویزیونی،  ۀیک فعالیت یا یک مناظر رو، ینازا
کنتد   استتفاده می 2یا مرکب 1از ترکیب استعاری مفهومی،  ۀ، یک استعارتر بیان روشن به  شود  می
رود الیکاف و ترنتر،   کار می بافته به  درهم شدت بهمفهومی و ی سطح ناخودآگاه در ای گونه  بهکه 

 نتتزدی، مفتتاهیم انستتان استتت  گونتته این یناخودآگتتاهی  مفهتتوم تر(. صتتو123-122: 1399
واصعیتت  بازتتاب مستتقیم تنهتا، خاص طور بهشناختی ی شناس  و زبان عام طور بهشناختی    علوم

، شتکل متان حرکتی تتنظتام حستی یشهو بتهمتا،  توسط جستم و مغتز بیشترخارج نیستند، بلکه 
تغییتر  بافتت پایتۀبراستتعاره  ، تعتابیر استا (. بتراین47: 1399گیرند الیکاف و جانسون،   می
 مبتدأ و هتدف، رفتتار ۀدو حوز بین  لحاظ شناختی، نگاشت ( و به22: 1398کند اکوچش،   می

 (.37: 1397ذهنی را نشان خواهد داد اافراشی،  ۀفرهنگی  استعار
وارۀ  طترح د،شتو  ت همتراه متیرسیاستی  صتد هتای  حوزه که با یهنگام ی،ار فرهنگرفت این
گفتمانی، ارتبتاط و  های  در موصعیت ،شود  نامیده می« ذهنـبدن»ا که ای ر پیوسته هم به 3تدویری
تجربتی و آنچته مفتاهیم انتزاعتی ی هتا  کیفیت پایتۀبرو کتل فهتم متا را دهتد  صرار میمشارکت 

 (.177: 1399د اجانسون، کن  می در  صابلنامیم،   می

 روش پژوهش. 3

 یهتا  داده شتده استت.انجام  یاکتشاف تبه روش کیفی کهاز نو  کاربردی است  ،حاضر پشوهش
ستازی مباحثتات  از پیتاده اند. پتس  گتردآوری شتده یا  به روش کتابخانتهنیز  پشوهشموردنیاز 

ای از   عنتوان حتوزه بته ،«محتور  پیکره یشناس  زبان»ز تلویزیونی و با استفاده ا ۀدر مناظر هانامزد
: 1396پردازد الیتوسلیتی،   می« 4پیکره»های بسیار بزرگی از   شناسی که به تحلیل مجموعه  زبان
 ،«MAXQDAهتتای کیفتتی   تحلیتتل داده»افتتزار   متتوردپشوهش بتتا استتتفاده از نرم ۀپیکتتر ،(140

 ه است.بندی شد  و مقوله ،، تعیین مفاهیمیکدگذار
آمده از متن کامل سه منتاظرۀ تلویزیتونی نامزدهتای انتخابتات  دست های پیکرۀ به همۀ استعاره

خترداد در شتتبکۀ یتتک  22، و 18، 15( کتته در تتتاریخ 1400جمهوری ستتیزدهم در ایتران ا ریاستت
 مبورمهیم، (1ارضوای  سحکون، سوییگ للیلو سیمای جمهوری اسحمی ایران با شترکت آصایتان  صداو

                                                             

1. Metaphorical Composite 

2. Composite Metaphors 

3. Image Schema 

4. Corpus 
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 عبگملناصور همتو ، و سحکون سهرعلیودمده، زمده هاشم   مسیرحکین قاض ، زمکان  علیرضا، (2ارئیک 
هتای کمتی روی   بندی و تحلیل  های مبدأ و مقدد، دستته  ها و برپایۀ حوزه برگزار شد، در صالب جدول

ستازی و   پنهانبندی بنابر انگیزۀ نامزدهتا در   سازی و مقوله  ها انجام شده است. کدها، پس از مفهوم  آن
 اند. ها، تفسیر و تبیین شده  نمایی استعاره  برجسته

 های پژوهش  یافته. 4

 های کمی  . یافته1-4

ای تهیه شتد کته نستبت   کلمه 60826ای حدود   تلویزیونی، پیکره ۀسازی متن سه مناظر  از پیاده
 افتزار  از نرم دهاستتفا کتد بتا 837، استت. ستپس درصد 1حدود  ،متن ۀبه پیکر کاربرد استعاره

مرحلته  8در  هتا را ، آنو سترانجام شتدمفهتوم تبتدیل  بته و استتخراج فتی،یک های  دادهل تحلی
 10بتار(، میتدان ا 26ت ارصتد استت: این شترح  هترتیب ب . درصد فراوانی بهکردیمبندی   مقوله

 بار(. 3و نفوذی ا ،بار( 4بار(، خنثی ا 5اه بار(، فرماند 7بار(، شکست ا 8ایب بار(، تخر

 پربسامد از سوی هریک از نامزدها های  . کاربرد حوزه(1) ر شمارهنمودا

 

 ییمحتوا یها  یافته .2-4

 ،مقوله ساختاربندی شده است کته در هتر مرحلته 8شده در  ارائه یها  و داده یمحتوای یها  یافته
 یم کرد.یین خواهتب تفسیر و ،نامزد با توجه به گفتمان هررا  ها  روابط نظری آن

0

2

4

6

8

10

قاضی زاده  زاکانی رئیسی رضایی جلیلی
 هاشمی

 همتی مهرعلیزاده

 بسامد واژگانی

 نفوذی خنثی شکست فرمانده میدان قدرت تخریب
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 (1400)سال جمهوری ایران  های تلویزیونی ریاست  سازی حمله در مناظره  جهت الگوی. (2شماره )نمودار 

 

 حمله .3-4

اصتطحح در جنتر بتین دو یتا چنتد  یتک عنوان بهدر بافت نظامی و « حمله» لحاظ واژگان، به
مقابتل امرادپیتری و  ینیترو صتدمه زدن یتا شکستتبترای نیروهای مسلح  کشور با استفاده از

و تهاجم در  ،کردن، ضربه زدن   مانند اصابتدیگری های   با ویشگیهمراه  و (13: 1392شربتی، 
بتا  واژه همچنتین، ایتن(. 185: 2018، 1التوکینرود   کتار متی بافت و چارچوب معنایی بهیک 

ن معنتا، یتتر  گستترده ، دریاجتمتاعزیستت  سیاست، در جریانزیرا،   پهلوست  هم« سیاست»
ه برای دستیابی ز( و مبار19: 1399 از هر راه ممکن اهیوود، مطلوب ۀبه نتیج یابیدستی توانای»

 تبلیغتاتی   سیاستی بته ارزشی ها  پیشتبرد هتدف یبرا ،تسنخ ۀهلودر  به مناب، است. نامزدها
 رستیدن بته بترای یسححی سیاستعنوان  بهارتباطی، بلکه  ۀساد ۀیک وسیلعنوان  به تنها نه ،زبان
 .(155: 2015اهیوود، سیاسی توجه دارند  های نیت

هایی   کند و پرستش  را دشمن فرض می ط مکالمه، طرف  مقابلیحفظ شرا با راین، نامزدببنا
پتذیرش  راستایمقابل را در طرف موض،   سرانجام،کشد تا   می را پیشی های  مطرح و اعتراضرا 

 منتاظرهر بارهتا د، استتی زبتانی ها  عبارت دربردارندۀ که ها  حمله نیموض، خود تغییر دهد. ا
ر دودر . رستد می نهتبه ذ ی،جنر واصع یجا به ،«جنر  احسا»که  ای  گونه  به  شود  می اررتک

تورم، گرانتی، بیکتاری، مستکن،  ازجمله ،مسائل اصتدادیبه یزیونی که تلو های همناظر نخست
شده به دولت پیشتین و  یزیر برنامه ۀحمل یننخست، اختداص داشتانرژی و بدهکاران بانکی، 

                                                             

1. Lukin 
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چترا  کتهشتد انجتام  موضو  این در چارچوب  روحانبه آصای  سبطلب منت  نامزدهای اصحح
 «.دست توی جیب مردم کرده است؟ یشکل هره و چرا دولت ب اید؟  دهرداد همه را درآو»

گری   کار رفتت کته دورۀ تدتدی بته همت یه عل زمکان ، توسط «حمله»بیشترین بسامد واژگانی 
های بتانکی،   انضباطی، عدم نظارت، نابود کردن پتول ملتی، و مفستده  ایشان در بانک مرکزی را با بی

 داد صترار موردنقتدسبب افزایش نرخ دالر  نیز عملکرد همتی را به رضای راستا،  همراه دانست. درهمین
ته تشتخیص بدهتد در چته وضتعیتی هستت؟ آیا ایشان اصتداددان استت؟ چطتور نتوانست»و گفت: 

ایشان در نوبت دیگر اشتاره کترد: «. آورد وجود بهسیاست ایشان یک فاجعۀ بزرر در نقدینگی کشور 
، روحوان بگیرم، در اولین فرصت، ایشان و تعتداد دیگتری را در دولتت آصتای  دست بهاگر دولت را »

بتاری چته  های خیانت  ختواهم کترد کته دستتسپارم و در آنجا ثابتت   الخروج و به دادگاه می  ممنو 
شتمار  عنوان جزئی از رویکترد غلتط به را به همت نیز  للیل «. اند  های بزرگی به ملت ایران زده  آسیب

 زمده  قاضو سرانجام نرسیدن کارها و حل مسائل را عدم فهتم درستت مستۀله دانستت.  آورد و دلیل به
غارتی، و کتاهش ارزش پتول ملتی در برابتر دالر را از  تتنیز نحوۀ توزی، مناب،، شترایط رانتتی هاشم 
نیتتز بتتا استتتفاده از استتتعارۀ  رئیکوو اش دانستتت.  های بانتتک مرکتتزی در انجتتام وظیفتته  کاستتتی

 مردم اشاره کرد که پیامد مدیریت هیۀت دولت بود.« داد»به افزایش « فضایی تجهتی»
مقدتد  ۀحتوز بتر« خطتا»مبدأ  ۀحوزدهد که   می نشان ها هاین جمل یهای بافت  الیه یبررس

بتر جریتان  عملکرد و نظارت ضعید سبب بایستی بهشده است و خطاکار  ، ساختمند«تهدید»
 موردبازپرسی صرار گیرد. بازار شده است، بو تخری ،آسیب اصتداد که موجب انسداد اصتدادی،

 مفهومی جنگ ۀدر استعار « حمله»های   . ساختمندی استعاره(2) ۀشمار  ولجد

 عبارت استعاری متن مناظره مبدأ ۀحوز هدف ۀحوز نگاشت  نام نام نامزد 

 سعید جلیلی

باد هوا   حرف،
 است.

 به انجام رساندن کار
های بدون   سخنرانی
 واقعی ۀپشتوان

جا   هشت سال پیش در همین
، اما گفته شد چیزهایی یک

 کدامش انجام شد؟

 دادوستدمعامله، 
 است.

 ای  حل پرونده هسته
های   گوو گفت

 گروهپلماتیک ید
 کننده  مذاکره

 بود. چک بالمحل برجام یک

نمایش، سرگرمی 
 است.

کارهای نمادین و 
 نمایشی

دولت  یها  طرح
 روحانی

 شود.  اداره نمی رکشو ،نمایشبا 

محسن 
 رضایی

کلید، بازکننده 
 است.

سقوط، سرازیری 
 است.

ها باز   با کلید دولت، قفل
 .شود  می

 پول ملیاستحکام 

دولت،  با کلید
 .شود  ها باز می  قفل

صعود/ سقوط 
 ارزش پول ملی

همین  هشت سال پیش در
کلید  مکان در مقابل آن

ی تومانرهزا کی من ،خاصیت  بی
دادم و گفتم اگر اوضاع  نشان
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 سقوط یمل پول ،ادامه پیدا کند
 کند.  می

جیب، ذخیره پول 
 است.

 زندگی وخرج دخل
پُر و خالی بودن 

 جیب

نگاه کنید. امروز  هایتان  جیببه 
ما چه وضعی در زندگی داریم و 

 رسیم.  به آن می

بر   سارق، جیب
 است.

 دولت روحانی
استقراض از پول 

 مردم

هرگاه مشکلی برای دولت پیش 
 توی جیب مردمدست  ،دیبیا

 کند.  می

سیدابراهیم 
 رئیسی

فریاد، بلندی صدا 
 است.

 اقشار مختلف مردم

اعتراضات، 
های   مخالفت

کارگران، 
کشاورزان، 

گران،   صنعت
 ها  بازاری

 ؟درآوردیدچرا داد همه را 

لطمه زدن 
عمدی، تخریب 

 است.

تعدی و لطمه با آبروی 
 رئیسی

های   مسئولیت
رئیسی در قوه 

 یهئقضا

نحوی با  خواهید به  چرا می
جایگاه من، خودتان را  تخریب

 اثبات کنید.

علیرضا 
 زاکانی

 تصمیمات بانک مرکزی نیرو است. سبب، 
یس رئاقدامات 

بانک مرکزی در 
 پول ۀحوز

 کردید. نابودپول ملی را شما 

ها، نیرو   عامل
 هستند.

 عبدالناصر همتی دولت روحانی
 پوششیترین نامزد   شما اصلی

سال افتضاح  8اید   هستید. آمده
 دولت را پوشش دهید.

شباهت، نزدیکی 
 است.

تحول عمیق در  و تغییر
 جامعه

 یوضع اقتصاد
 خراب جامعه

 را درآوردید. پدر مملکت

امیرحسین 
زاده   قاضی

 هاشمی

اهداف، مقصد 
 است.

 حفاظت از پول ملی
راهبردی بین  تغییر

پول ملی و ارز 
 خارجی

از  حفاظتی اینکه مسئول جا به
ارزش پول ملی باشد، مسئول 

 حفاظت از ارز خارجی بود.

محسن 
 مهرعلیزاده

تخصص، دانش 
 است.

 برای ریزی  و برنامه فهم
مسائل کشور به تخصص 

 .نیاز دارد

فقدان تحصیالت 
 رئیسی دانشگاهی

و ، ریزی  ، فقدان برنامهسوادی  بی
 است. مسائلنفهمیدن 

 خط فقر زندگی فقر، زشت است.
وضع بد اقتصاد 

 خانوار
 فقر یرخطز ،از مردم درصد پنجاه

 کنند.  زندگی می

عبدالناصر 
 همتی

اقتصاد، کیک 
 است.

عادالنه توزیع کردن 
 اقتصاد

 تولید و توزیع ثروت
این دوستان از تولید ثروت 

 توزیعاز  عمالًزنند،   نمی حرف
 گویند.  فقر می

نیرو، حرکت 
 است.

 یوضعیت اقتصاد بهبود
 کشور

اصالحات اقتصادی 
به خروج از وضعیت 

 کند  کمک می

 ،بتانیج برای بهبود وضعیت
اش اصالحات است که   الزمه
آن را ندارند، اما من  توانبقیه 

 را دارم. توانشبرنامه و 

 پشوهش یها  منب،: یافته
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 دفاع .4-4

 یها  از برنامته ب( دفا   های خود  الد( دفا  از برنامه  :کرد لتوان در دو سطح تحلی  را می دفا 
 بارها خود را در ،حلهردر این م  همتدیگر.  نامزدهای سوی از واردشده های اتهام خود در برابر

ریاست جنتاب  نامزد هستم  صاعدتاا بهج من در مقابل پن»گوید:   دهد و می  ابر دیگران صرار میرب
برای  که اورا دربر دارد « نبرد است رویارویی،» یام استعاریپ، که تولید این جمله« رئیسی یآصا

کار  بتهصتدرتان،   یصتدرت ب یو دفتا  از صتدا ،دفا  از مردم، دفا  از جمهوریتتدفا  از خود، 
 صتدا انجتام  نشتینان بی  متردم و حاشیه یتهعلدر مقابتل نبتردی استت کته « دفا ». این گیرد می
 ۀدهند  ، نشتان«صدای سوم: تعامل از خانه تتا جهتان» ، یعنیشود. نام دولت پیشنهادی وی  می

دانتش  طلب استت تتا بتا استتفاده از  تر از جناح راست و جناح اصتحح، فرا«راه سوم»انتخاب 
را  اصححات اصتدتادی مدیریت اصتدادی،  ۀتجربدارای  اصتداددانک ی عنوان به خود یتخدد

بته را اعتمتاد  ، سرلوحۀ کار خویش صرار دهد واز وضعیت بد اصتدادی خروج و توسعه منظور هب
دانتش، »و « دانستتن استت فهمیتدن،» ۀمرحلته از استتعار . او در ایتنبرگردانتدفضای سیاسی 
تعامتل  بته« میتدان» ۀاستتفاده از استتعار نیتز، بتامهرعلیزاده کند.   استفاده می« تخدص است

اشتاره کترد و بته « دولت اصتححات»اصتداد اجتماعی در  یحکمران یبا جهان و الگو یمنطق
استتفاده از  ، بتایجنتاح ونرنیز از ُبعد دو رئیسی  ،جلیلی، رضایی، زاکانیدفا  از آن پرداخت. 

 دفا  کردند.های خود   از دیدگاه، «برنامه»داشتن و  «توانستن»سیاسی  ادبیات

 مفهومی جنگ ۀدر استعار  «دفاع»های   استعاره ی. ساختمند(3شماره ) لجدو 
 عبارت استعاری متن مناظره حوزه مبدأ حوزه هدف نگاشت  نام نام نامزد

 سعید جلیلی
دانستن، 

 توانستن است.
شناخت مسئله و اراده 

 و باور به آن

مشروط شدن 
مشکالت به عدم 

اف. ای. تی. »پذیرش 
 «1اف

گویند که   می صراحت بهدوستان 
 توانید.  شما نمیشود. نه.   نمی

محسن 
 رضایی

 یدفاع، سپر
در برابر 

 حوادث است.

ها و   چالش
های   ابرچالش

 روی ایران  پیش

 ت ازظو محاف دفاع
در برابر  ایران
 انندم ییها  چالش
کاری، یآب، ببحران 

 گرانی، تورم

خود  ۀهشدار بدهم و بگویم چرا سین
حوادث ملت ایران  سپر را دوباره

 خواهم بکنم.  می

سیدابراهیم 
 رئیسی

صداقت، 
اخالق درست 

 است.

سازی   صداقت، شفاف
 ها است  برنامه

درست، اعتماد  اخالق
 .آورد  میر با به

 زنم.  حرف می صداقتن با مردم با م

                                                             

1. FATF: Financial Action Task Force )گروه ویژه اقدام مالی( 
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علیرضا 
 زاکانی

جزء، کل 
 است.

نامزدهای جناح 
 گرا  اصول

گرا که   پنج نامزد اصول
غالب را در  گفتمان

 دست دارند.

 ونیمیل 85ستیم، ما ین نفر پنج ما
 نابود کردید. نفریم که شما

امیرحسین 
زاده   قاضی

 هاشمی

دوست، با ما 
است و دشمن، 

 با ما نیست.

های کاذب   دوقطبی
به سبب نداشتن 

 برنامه است

تهمت، تخریب، و 
قلمداد کردن  یپوشش
 گرا  نامزد اصول پنج

، با ایجاد کاذب یها  دوقطبیبا ایجاد 
خواهند   جوسازی، با ایجاد تهمت، می

 خودشان را نشان بدهند. برنامگی  بی

محسن 
 مهرعلیزاده

مسیر، حرکت 
 است.

تعادل و حرکت کشور 
 حل مشکالتبرای 

دولت  ۀجانب  همه ۀتوسع
-1384اصالحات 

1376 

دولتی بر سر کار بود که توانست با 
و  ،حرکت آرام، منطقی، عقالیی

شرایط ، هیجانات و نوسانات از دور به
نحوی مناسب در جهت  کشور را به

 دهد. حرکتتوسعه 

عبدالناصر 
 همتی

دانش، 
 تخصص است.

حل مسائل اقتصادی 
 کشور

اقتصاددان یک 
تواند مسائل را حل   می

 کند

هستم. من  مرد اقتصاد من
 هستم. اقتصاددان

هدف، مقصد 
 است.

فهمیدن، 
 دانستن است.

مدیریت مسائل 
اقتصادی کشور 

اهداف و  براساس
 دانش تخصصی

ونزوئال و کره  اقتصاد
 یدر سطح پایین شمالی

 .دارد قرار

در شرایط  افتخارم این است که
 بانک مرکزی را اداره بسیار سخت،

یا  ونزوئالیی، کردم. نگذاشتم ایران
سمت کره شمالی  اقتصاد کشور به

 .برود

 های پشوهش  منب،: یافته

 ینشین  عقب .5-4

رود، حفظ دیدگاه کلی ممکن است   می  بحث پیش که همچنان»های تلویزیونی،   در مناظره
کنندگان به   ( و شرکت104: 1400الیکاف و جانسون، « یدنظرها باشدتجدمستلزم برخی 

نشتینی، متوصتی   سازی یا آشکار کردن بعضی از مواض، خود اصدام کننتد. ایتن عقب  پنهان
شود. همتی در پاسخ به حملۀ  اثر کمشود، فشار ناشی از حمله، خنثی یا   است و سبب می

رابطتۀ دولتت بتا اصتدتاد و »، «های اصتدتادی  مدیبت»رضایی در این جمله که تمام این 
آمتده « بحیی که توسط ایشان و دوستان ایشان بر سر کستری بودجته»، و «اصتداد با مردم

اختحف بینش اصتدادی خود با آصای روحانی و »است را ناشی از خود ندانست و آن را به 
جم گستردۀ حمحت به ارتباط داد. او در پاسخ به ح« اینکه ایشان بینش اصتدادی نداشتند

مدیریتش در حوزۀ اصتدادی، که به خلت  نقتدینگی، تتورم، افتزایش صیمتت ارز ختارجی 
نشینی آشکار اعحم کرد که   ازجمله دالر، و وض، جیب مردم انجامیده است، در یک عقب

دانتش، تخدتص »همتی در این مرحله، از استتعارۀ «. من، نمایندۀ آصای روحانی نیستم»
 استفاده کرده است.« دن، دیدن استفهمی»و « است
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 جنگ یمفهوم ۀدر استعار « نیینش  عقب»های   مندی استعارهتساخ .(4شماره ) لجدو 
 عبارت استعاری متن مناظره حوزه مبدأ حوزه هدف نگاشت  نام نام نامزد

 سعید جلیلی
پیش رفتن، 
گام برداشتن 

 است.

فرهنگ کار نمایشی 
مانع از   و تعارفی،

 .است رفتن به جلو

دولت و  یکار نمایش
 یفرهنگ سیاس

 ها  جناح

فرهنگ سیاسی، کار نمایشی و تعارفی 
 پیششود کشور   است که باعث می
 .نرود

محسن 
 رضایی

زندگی، جنگ 
 است.

مردم در  صبوری
 برابر زندگی سخت

پساجنگ و  وضعیت
با  مردم ییرویارو

انواع نامالیمات و 
 مشکالت

و  بمانم باقی ،کردم  وقت فکر نمی  هیچ
ینم که با انواع برا ب مردم صبوری

نامالیمات ما دولتمردان که امروز 
 خواهیم، تحمل  ها را بازیچه می  آن

 کنند.

سیدابراهیم 
 رئیسی

ابزارها، مسیر 
 هستند.

 نظر کردن  صرف
از حمله  ینینش  عقب

 حق قانونی براساس

که  شده  دادهدر قانون آمده اجازه 
من از این ای بنده دفاع کنم.  یقهچنددق

 .خواهم استفاده کنم  حق دفاع نمی

 علیرضا زاکانی
رویداد، کنش 

 است.

از  ی، یکنیسخنرا
گریز از ی ها  کیتاکت

 جنگ است.

حرف سیاسی در 
همتی و  ۀمناظر

 یزاکان

چه ما استاد حرف سیاسی هستیم که 
 نشیم. گرفتاری حرف بزنیم جور

امیرحسین 
زاده   قاضی

 اشمیه

واگذاری، 
نشینی   عقب

 است.
 حق حاکمیت مردم

واگذاری دولت به 
مردم و حق 

 ن نصب مسئوال و عزل

مردم را از میدان خارج  روز روزبه
 واگذارایم. دولت را به مردم   کرده

 کنیم.  می
محسن 

 مهرعلیزاده
سیادت، 

 فضیلت است.
جایگاه سادات در 
 نظام ارزشی جامعه

احترام به سیادت 
 رئیسیآقای 

جد  رایهستند. ما ب سیدآقای رئیسی 
 قائلیم. احترام نبزرگوارشا

عبدالناصر 
 همتی

دیدن، لمس 
 کردن است.

 
همتی نماینده غایب 

 روحانی است

و حمله به  فشار
 عنوان بههمتی 

روحانی در  ۀنمایند
 جلسه

 .نیستمروحانی  یآقا ۀمن نمایند

 های پشوهش  منب،: یافته

 رمانو .6-4

 همتۀیری و تمرکتز کارگ بتهدر اصطحح به اجرای نمایشی و تمرینی عملیات جنگی و نیتز  رمانو
 ( 152: 2007، 1ابتتاویرشتود   دشتمن، گفتته می شکستتبتر  یوستایل لجستتیکی و پشتتیبان

مقتدمات بحتث  شتود  شتود و تتحش می  فرض تلقی می  پیش، بنابراین، تمرکز بر دشمن یا نامزد
 ،زاکتانی، جنگی در موض،  برتر صرار گیترد. در ایتن مرحلتهی فرد یا نیرو که کندی تغییر ا گونه به

د بتا ربرخو»عنوان نمونه،  را به خود اختداص داده است  بهمانور  برای یبیشترین اجرای نمایش
ۀ مبتارز»، و «کنی فقتر و فستاد  ریشته» ،«دروغ ۀکنتدن ریشت»، «فستاد یشۀکندن ر»، «مقامات

 یوض، موجود و بترای در نفوی است که هایی  بحث ازجمله، «افراد نیتر  کلفت با گردنی اساس
                                                             

1. Bowyer  
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 رۀمرحله از استتعا . او در اینه استمطرح کرد« نتوانستن» ، و«نخواستن»، «ندانستن»مبارزه با 
، استتفاده کترده استت. او «حقیقت است و دروغ، باطتل ح ،»و « است ای ریشه معضحت،»

وضت، و  بیان براینوکیو یپ« 1تدویری رۀوا  طرح ۀتعاراس»سوم خود از  ۀدر وصت مناظر ،همچنین
 گویی است. اگر  مشکل ما دروغ»استفاده کرد و گفت:  یروحانگویی دولت   مانور بر روی دروغ

، یتدتویر یهتا  واره  حردر ط«. چرخیتد  ین میزمت دور ربا سه شد، دماغش دو  پیدا می ینوکیوییپ
متا را  یذهن یها  یبازنمایها،  آن که ای  گونه  به وجود دارد فهم ما  برایصیاسی  پیوسته وۀ شیو یک

 (.76: 1400دهند اجانسون،   تر تشکیل می  تر و انتزاعی  سطح عام در یک
عنوان  کند  بته استفاده میاصتدادی  تبیین مفاسد راستایدر « ریشه» ۀاستعار نیز ازرضایی 

و  دارد« ریشته، فرهنتر و نیتروی انستانیبته  یتوجه  در بی، مفاسد اصتدادی» گوید: نمونه می
ته ستسکون، مدیر نش»جهتی  ۀنیز از استعاررئیسی «. اصتدادی دارد ۀمشکحت اصتدادی، ریش»

 .گرفته است، برای تقابل مدیر نشسته/ برخاسته، بهره «است

 مفهومی جنگ یها  در استعاره «مانور»های   . ساختمندی استعاره(5شماره )جدول 
 متن مناظره یعبارت استعار مبدأ ۀحوز هدف ۀحوز نگاشت  نام نام نامزد

سعید 
 جلیلی

دانستن، 
 فهمیدن است.

آشنا شدن با 
مسائل و مشکالت 

 ها ییروستا

شرط نزدیکی به مسائل یک 
حوزه، پرسش و پاسخ درباره 

 آن است.

ای داریم،   ما برای روستا چه برنامه
از روز  ناالچه بحثی داریم، تا 

راجع  الؤیک ساول کسی از من 
 به روستا نکرده.

بودن، شدن 
 است.

 ها  لغو تحریم
کشور را به  نباید مسائل

 گره زد.« اف ی.ت ای. اف.»
 .توانید  نمیشود، ولی شما   می

دولت، ماشین 
 است.

 مثابه بهدولت 
ماشین که 

جمهور آن را  یسرئ
 برد.  راه می

 همۀ  بهجمهور  یسرئ اشراف
 مسائل

جمهور کسی است که  یسرئ
 اندازد.  دولت را راه می ماشین

جهش، پرش 
 به باال است.

استفاده از 
های داخلی   ظرفیت

های   و فرصت
المللی برای   بین

 جهش ملی

های   ران  برداری از پیش  بهره
 همۀاقتصادی با مشارکت 

های   ها و سازمان  خانه  وزارت
 دولتی

نیم، بلکه کشور را فقط اداره نک
 بدهیم. جهش

محسن 
 رضایی

حاشیه، 
 رنگ است. کم

جهش اقتصاد ملی 
با استفاده از 

های   ظرفیت
 ای داخلی  حاشیه

یری اهل تسنن، اقوام، کارگ به
 بانوان، جوانان در اقتصاد ملی

های   نشین  استان ۀو هم اقوام ۀهم
قشرها بتوانند  ۀهم و مرزنشین

 وارد اقتصاد بشوند.
از اهل تسنن  مردم ۀهماز بسیج 

 حاشیهکه امروز  یگرفته تا بانوان

                                                             

1. Image Schema Metaphor 
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 هستند.

مهم، بزرگ 
 است.

کاهش تدریجی 
 اقتدار ملی

تر کردن حلقه انقالب   کوچک
 با مفاهیم خودی و غیرخودی

تر   کوچک روز روزبهقطار انقالب 
 قطار به یک اسکوترشده، 

شده. قطار اقتصاد را من  یلتبد
 کنم.  بزرگ می

فداکاری، 
 سربازی است.

 ۀدرصورت حمل
دشمن به ایران، 

 ،یک سرباز ۀوظیف
دفاع و فداکاری 

 است.

گرفتن    گروگان ۀمسئل بارۀدر
 ها و پرداخت دالر  آمریکایی

 .سربازممن یک 

سیدابراهیم 
 رئیسی

جهاد، مبارزه 
 است.

مبارزه با فساد، 
رانت و کارهای 

 غیرقانونی

 ،تصویب قوانین ضدفساد
 های مستمر  بازرسیعالوه  هب

 جهادیدنبال یک مدیر مقتدر 
 دند.رگ  می

منفعل، نشسته 
و فعال، 

 برخاسته است.
 بازرسی و سرکشی

سرزده از  سرکشی و بازرسی
یه و ئقضا ۀقو ۀتابع های هادار

 ها  نهاد سایر
 نیستم مدیر نشسته

علیرضا 
 زاکانی

قوی، 
کلفت   گردن

 است.

مفسدان اقتصادی 
 و سیاسی

اسبق  با دادستانمبارزه 
سال پیش  20تهران، وزیر 

 وزیر نفت و برادرو اطالعات، 
 جمهور یسرئ

طرف  ها  کلفت  گردنسعی کردم با 
 بشوم.

قیام، برخاستن 
 است. و جنگ

مبارزه با فساد 
 اقتصادی

گری   کنی غارت  برای ریشه
 ،نیاز است که مردم در مبارزه

 وحدت داشته باشند.

کنید،  یامقران گمردم علیه غارت
 امروز وقت قیام است.

امیرحسین 
زاده   قاضی

 هاشمی

گیرنده،   تصمیم
 فرمانده است.

تغییر مدل 
 حکمرانی

با ایجاد پنج فرماندهی در 
سامان  دولت، کارها به

 شود.  می

کشور  ۀباید حکمرانی و مدل ادار
 فرماندهی 5 ،را تغییر دهیم. دولت

 پیدا خواهد کرد.

انقالب، سفره 
 است.

خارج کردن 
طلبان از   فرصت

 پای سفره انقالب

خواهان  یمتیغنـ رانتیدست 
به  یانداز  را از دست

کوتاه  های کشور  سرمایه
 کردن

 ۀسفرطلبان را از پای   فرصت
 بلند کنیم. انقالب

محسن 
 مهرعلیزاده

رویداد، کنش 
 است.

زدایی در   تنش
 داخل و منطقه

صلح و دوستی در  افزایش
 زدایی در خارج  داخل و تنش

در داخل و سطح  تنشنداشتن 
 ییژه در کشورهاو به یالملل  بین

 همسایه

عبدالناصر 
 همتی

تر  یقوبیشتر، 
 از کمتر است.

حمله نامزدهای 
 گرا  اصول

گرا در برابر   پنج نامزد اصول
 طلب  یک نامزد اصالح

 کنند.  صحبت می پنج تا علیه من

پیروزی، 
رسیدن به 
 هدف است.

صحنه بردن 
 انتخابات

مردم از صندوق  قهر نکردن
انتخابات و اراده به تغییر 

 وضع موجود

، ایران هم ببریمتوانیم   ما مردم می
تواند ببرد، جمهوریت هم   می

توانیم   میتواند ببرد، ما مردم   می
 .بازی و صحنه را عوض کنیم

 های پشوهش  منب،: یافته
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 ضدحمله .7-4

هتای جدیتدی مطترح شتود کته جهتت حملته را بته   ها و اعتراض  در ضدحمله ممکن است پرسش
توانتد   هایی ایجاد کند کته می  شخص مخاطب تغییر دهد و فرصت مناسبی را برای طرح ادعا یا برنامه

رصیب را در موض، ضعد صرار دهد. در ایتن مرحلته، همتتی بتا مخاطتب صترار دادن رضتایی گفتت: 
خواستند با گروگان گترفتن درآمتد ارزی   در است، چگونه میی اینکه بگویند، بانک مرکزی مقجا به»

تلتویحی دروغ  صتورت بههای نامزدها را   او سپس با یک ضدحملۀ سراسری، تمام وعده«. جور کنند
 «.ها وجود ندارد  ها امکان تحق  ندارد  زیرا، مناب، الزم برای آن  این وعده»خواند و گفت: 

حکمرانتی  ۀ، مستۀل«مادر مشتکحت استت تورم،» ۀعاراست نیز با طرحی زاده هاشم  ضیصا
 اصتلی ایجتاد دلیتل عنوان بته رال ریتاارزش حفتظ  در یمرکتز بانتک رئتیس رپول ملی و صدو

ی اینکه مسۀول حفاظت از جا به یبانک مرکز» :. او گفتمطرح کردوضعیت بد اصتدادی مردم 
راستتتا،  نیتتز درایتتن یزاکتتان«. ختتارجی استتت ارزش پتول ملتتی باشتتد، مستتۀول حفاظتتت از ارز

حجتم »خوانتد و « های بانکی  مفسده»آمدن  وجود بهرا علت « ها  بانکدصتی  و بیی انضباط  بی»
ایتن مستائل و  ۀرا سرچشتم« پتولی ۀحتوزبتر نظارت دصی   عدم»و « ان بانکیرابربدهکا یباال

استت و پتایین،  باال، افزایش»جهتی  ۀبا استفاده از استعارزاکانی «. خواند نابود شدن پول ملی»
ما » :و نظارت پایین را، نشان داد و گفت یدصت بیت باال و رنظا بین دصت و ۀ، رابط«کاهش است

یتز رئیستی ن«. کنیم  د میربا اشد مجازات برخو یو بوروکراس ی،ادار ، مفاسدیاصتداد مفاسد با
 طلبان نسبت داد.  اصححبودن نامزدها را به  بنیان پوششی ،«استتار» ۀبا استفاده از استعار

 مفهومی جنگ ۀدر استعار  «ضدحمله»های   . ساختمندی استعاره(6شماره ) لجدو 
 عبارت استعاری متن مناظره حوزه مبدأ حوزه هدف نگاشت  نام نام نامزد

 سعید جلیلی

 جزء، کل است.
رویکرد غلط همتی 

 و دولت روحانی

با اقدامات جزئی و 
نمایشی، مسائل را حل 

 د.کر

از رویکرد غلط  جزئی ،آقای همتی
خواهید   است. رویکرد غلط اینکه می

عوض کار واقعی، کشور را با نمایش 
 اداره کنید.

میدان، مکان 
 مبارزه است.

کار اقتصاد باید 
 درعمل نتیجه دهد.

ی جا به ،اقتصاددانیک 
ها، باید   سخنرانی در رسانه

 در میدان اقتصادی باشد.

 میدانما باید در  مرد اقتصادی
اقتصاد باشد، نه اینکه در رسانه 

 بیشتر باشد.

محسن 
 رضایی

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 

 ها  آمریکایی

 و جنگیرجزخوانی نظامی آقای همتی 
ولی  داند، یک مسئله است؛  را نمی

کند،  لجوییاینکه از دشمنان ایران، د
 عیب بسیار بزرگی است.
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سیدابراهیم 
 رئیسی

استتار، پوشش 
 است.

چند  دربرگرفتن
نماینده برای کمک 

 به دیگران

اشاره به آقای 
جهانگیری در مناظرات 

 1396یزیونی سال تلو

اولین کسی  ،ایران یاسیتاریخ س رد
کرد، بنیادش را  عمل پوششیکه 

 دوستان شما گذاشتند.

علیرضا 
 زاکانی

عامل، سبب 
 است.

 ۀسرچشم
 ،های بانکی  مفسده

دوستان همتی 
 .هستند

فساد بانکی را  ۀریش
 باید خشکاند.

های بانکی از کجا   این مفسده
 گرفته است؟ سرچشمه

امیرحسین 
زاده   قاضی

 هاشمی
 عامل، نیرو است.

عملکرد بانک 
 مرکزی

حفاظت از ریال که 
 مسئول مشخصی ندارد.

کاش رئیس بانک مرکزی ما   یا
ریال بداند تا  حفظ مسئولخودش را 

 دالر

محسن 
 مهرعلیزاده

، مسئلهحل 
 شناسایی است.

ین وظیفه نخست
یک مسئول، 

شناسایی مسئله و 
 حل مشکل است.

رئیسی فاقد تخصص 
در علم اقتصاد و 

 مدیریت است.

خودتان تا  واقعاً]خطاب به رئیسی[: 
 آشنایی دارید؟ مسئلهچقدر با 

فرمانده، ارشد 
است و سرباز، 

 زیردست.

حس ارعاب و 
 طلبی رئیسی  برتری

این تصور که مردم 
سرباز هستند و آقای 

 ها است.  رئیسی امیر آن

 ۀارائی جا به]خطاب به رئیسی[: 
گویند تمام   راهکار برای معیشت می

 کنیم...  می خط بهدانان را اقتصاد
 .ندارباب ها  گویی مردم رعیت و این

عبدالناصر 
 همتی

سازمان، زندان 
 است.

مجمع تشخیص 
مجوز  ،مصلحت

آزادی و زندانی 
 کردن معاهدات

« اف تی. ای. اف.»
امضای مجمع  مندنیاز

 است.

به جلیلی[: شما  ]خطاب
زندانی را دو سال « اف تی. اف. ای.»

. مصلحت تشخیص کردید در مجمع
کردید تا   کردید یا قبول می  یا رد می

 سیاه. توی لیست نرویم

 های پشوهش  منب،: یافته

 بست  بن .8-4

و  ،حتل  د و هرکدام بر مستۀله، راهکن  نامزدها، دیگری را صان، نمی ازیک  یچهبست،   بن ۀمرحل در
بتر اینکته  مبنتی زاده هاشتمی  صاضتیاین مرحله در مباحتث  ۀکند. نمون  خود پافشاری می ۀبرنام

، «استت حترف خودمتان را بتزنیم کنم رفقا را، فایده ندارد. بهتر  می ینکه هرچه ندیحتا  مثل»
ها، تنزل جایگتاه   پرسش جنس نقد  بهمناظره،  نو  شکلی بر افزونو دیگران،  للیل  است. نهفته

د، اشتاره نکننتده باشت  و تعیین ،بزرر، مهم ی،لحاظ استعار هایی که به  و پرسش ،جمهوری یسرئ
باشتد،  ات پوششتییتو عمل ،بانی، برنامهیپشت کنند. در میدان جنر مناظره، اگر صحنه فاصد  می

 رضتایینامزدها بازتاب یافته استت.  بیشترکه در بیان  شود می اثر کمضعید و  ،کارزار تبلیغاتی
 ،وصتت یستیما صتداو رئتیس ، عکوگر  علواز ها انتقاد کرد و   مناظره یبرگزار« روش»نیز از 

اهمیت است و   کم کوچک،» ۀاستعار بر مبتنیعلیزاده رانتقاد مه  نو دهد. ریخواست که آن را تغی
ت، بهتتر بتود یتاهم های ریتز و کتم  جتای پرستش بته ،بتود. او گفتت« استت مندشتارز بزرر،
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 شد.  پرسیده می یبزرر و اساس های  پرسش

 مفهومی جنگ ۀدر استعار  «بست  بن» یها  استعاره. ساختمندی (7شماره ) لجدو 
 عبارت استعاری متن مناظره حوزه مبدأ حوزه هدف نگاشت  نام نام نامزد

 سعید جلیلی
ظرف و  ۀاستعار

واره   و طرح فضا
 «داخل» تصویری

 یماصداوس مکان مناظره

در اینجا  آنچه تلوبیون ۀدر شبک من
بیشتر توضیح خواهم  شود بیان کرد  نمی

تواند مردم را   گویی می  این پاسخ داد....
 کمک کند؟

محسن 
 رضایی

روش، رسیدن 
 است.

 نوع مناظره
سوم  ۀمناظر

 یزیونیتلو

 ،کنم از جناب آقای علی عسگری  تقاضا می
 را شروشمناظره سوم را  ،توانند  اگر می

 بدهند. تغییر

سیدابراهیم 
 رئیسی

برنامه، مسیر 
 است.

و  یروحان لتود
نامزد  سخن
 بطل  اصالح

 یهمت یآقا
 کارنامهگن،  مناظرات برنامه می ۀجلس در

از اول تا آخر شروع کنید این  گن... می
 مردم به شما اقبال ندارند. ها...  حرف

علیرضا 
 زاکانی

بست   مسیر، بن
 است.

پوششی  ۀنمایند
 دولت روحانی

 آقای همتی
ولی حاضر  ،ایشان اینجا هست ۀچون نمایند
هم  این ،. درواقعبا بنده نیست به مناظره

 یک مدلی است که پاسخ ندهند.
امیرحسین 

زاده   قاضی
 هاشمی

نصیحت، 
 است. یپذیر  اثر

 نامزدها مناظره ۀمجموع
کنم رفقا را،   می حتینصچه ره ینکها مثل

فایده ندارد. بهتر است حرف خودمان را 
 بزنیم.

محسن 
 مهرعلیزاده

تنزل جایگاه، 
 سقوط است.

ها در   پرسشنوع 
 مناظره

های   پرسش
بندی شده   مقوله

 مناظره

محلی  امروز حتی همین مناظره هم به
  یلتبد یجمهور  جایگاه ریاست تنزل یبرا

سری   اساسی، یک یها  لؤای سجا بهشده. 
 کوچک و جزئی. یها  لؤاس

عبدالناصر 
 یهمت

 مهم، بزرگ است.
 ۀو شیو شکل

 همناظر

نوع و جنس 
های   پرسش

 همناظر

شده.  هفتگی ۀابقسم مثل ،مناظرهۀ شیو
 ؛مطرح بشود تری  مهمهای   لؤابهتر بود س

 ی که مردم عزیز برایشان مهم است.سؤاالت

 های پشوهش  منب،: یافته

 مخاصمه ترک .9-4

کننده در میتدان از بحتث یتا   شترکت یی است که نیتروا گونه بهوض،  ،تر  مخاصمه ۀدر مرحل
از  و نته تستلیم استت. پتس ینه پیروز یامعن کند که به  و صحنه را تر  می شود  جنر خسته می

ۀ ادامتز ا جلیلتی، و سعید، ، محسن مهرعلیزادهیعلیرضا زاکاننام  به سه نفر ،مناظراتاین پایان 
 منتاظره روی داده از پس اتفاقچون این  اما  کردند را تر  همبارز ۀو صحندادند  افرزه اندرمبا

 کنیم.  ی میپوش چشماست از آن  حاضرپشوهش  ۀمحدوداز  خارج و
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 میلستـ  روزییپ. 10-4

ستاد  ،غایت این بنابر  شوند  می لیمسو دیگران ت روزیپ ،حاضر یاز نامزدها یکی مرحله، اینر د
روزی ختود را یپ سشان ،راهبردو  ،گو، مبارزه  و  ریزی، بحث، گفت  با برنامه نامزدی انتخاباتی هر

بهتتر، پیتام  یا  طترح آینتده وضت، موجتود، و ها، نقد  حل  راه ها،  راهبرد ۀارائ بادهد و  افزایش می
هتای  پیام ،هدف های  با تشخیص گروهفرستد. هر ستاد  می دهندگان  رأی را برای یا  دهنکن  متقاعد

سیاستی کنتد تتا فضتای   مجازی و واصعی ارستال می در دو فضای رافکری  ت تیکیسلج یبانیپشت
د یتط سته، بنتابراین آورد  وجود بهجدیدی را  اصتدار و زده  رصمهای خود   نف، سیاست کشور را به

 زمتان همکنش   انتخابات، در یک بترهم نامزد هر یمرکز ستاد و ،دهندگان  ، رأییاتبانتخا ۀحوز
کته در  ای یاستتعار ستازی  خود و مردم، پیام انتخاباتی را با استفاده از آشکارسازی و پنهان بین

م یغیرمستتق ای گونته  بتهگرفتته استت،    شتکل یاستعار های تایدئولوژی سیاسی در صالب عبار
 کند.  ارسال می

 «مباحثه، جنگ است» ساختار مناظره برحسب نگاشت (.3)شماره  لشک

 

 گیری  نتیجه

محدود به بحغتت، استعاره که ی سنت ۀدر برابر نظریاجدید ۀ یک نظری عنوان به مفهومی ۀاستعار
د تا با استتفاده کن  ارتباط برصرار می، ا رو اد ،زبان، ذهن ، بین(زبان است ینتزئو  ،شناسی  سبک

ابعاد ساختاری 
مناظره بر 

 حسب جنگ

 حمله

 دفاع

عقب 
 نشینی

 مانور

 ضِد حمله

 بن بست

ترِک 
 مخاصمه

 پیروزیـ  تسلیم
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کلیتدی در  ۀد. استتعارکنکمک  یمتن ۀتبیین پیکردر  ها  کلیدی به در  بهتر گزاره ۀاز یک استعار
استت. در « جنتر» ،1400ایتران  یجمهتور ریاستت ۀدور ستیزدهمین یهای انتخابتات  مناظره

از مفهتومی و ایتدئولوژی دولتت آینتده  ۀجنر و مباحثه، استعار یمفهوم ۀنگاشت میان دو حوز
وجود  یخط توالی نوعی ،هر نامزد ۀگذشت ۀو کارنام ،ها  ها، برنامه  هر نامزد و حمله به طرح نگاه

 ،تر  مخاصتمه  بست،  ضدحمله، بن نشینی، مانور،  حمله، دفا ، عقبهشت مرحلۀ  دارد که در
 همچون میتدان، فرمانتده، شکستت، ای ینظام های معنایی واژگان  در صالبو پیروزی  ت و تسلیم

پایتتۀ برنتامزد  هتتردر ایتن فراینتد،  گیتترد. شتکل میو تخریتب  ،ستازی، نفتوذی، صتتدرت  خنثی
ارزشتی،  ۀمشی، ایدئولوژی، فرهنر، و سیاستت را از دریچت  ، خطبرد کار می که به یهای  استعاره
 .دکن  آشکار یا پنهان می ی،و انگیزش ،ایدئولوژیک تاحساسی، سیاسی تاصناعی

تبیتین و  بترایجورج لیکتاف و متار  جانستون جدید استعاری  ۀاز نظری پشوهش حاضر
ها در   ده کرده است. تحلیل کمتی استتعاره، استفا«مباحثه، جنر است» یتفسیر استعارۀ مفهوم

 حتاکی از بستامد پتایین، هتا  مناظره ۀشتد پیتاده از متتن یا  ارکلمتههز 60826حتدود  ای هپیکر
« جنتر»محور   مبتدأ رۀاستعا یبند  متن است. دسته ۀبه پیکر نسبت (درصد 1حدود اها   استعاره
 ییمعنتا ۀبتار(، در حتوز 10« امیتدان» یمعنتای ۀبار(، در حتوز 26« اصدرت» یمعنای ۀدر حوز

بتار(،  5« افرمانده» یمعنای ۀبار(، در حوز 7« اشکست» یمعنای ۀبار(، در حوز 8« اتخریب»
برد رهتا کتا  بتار( در مناظره 3« انفتوذی» یمعنتای ۀو در حوز ،بار( 4« اخنثی»معنایی  ۀدر حوز

 حمله از در معرض بیشترین بسامد واژگانی ،پیشین دولت عنوان عضو به ،همتیاست که  داشته
دهتد کته   نشتان می یانتختاب ۀهفت استتعار کیفی گرا بوده است. تحلیل  طرف نامزدهای اصول

احساستتتی، و  ت یانتخابتتتاتی از چهتتتار ستتتطح انگیزشتتتی، ارزشتتتی، اصناع نامزدهتتتای
ستازی   نمایی و پنهان  برجستته برای ،مخاطبان تجربی یهای آشنا  حوزه در ایدئولوژیک ت یسیاس

انتد. فراختوانی   استتفاده کردههای ختود   سازی اهداف و برنامته  مفهوم وها   حوزه های این  ویشگی
نمتادین  ۀنتوعی خمیرمایت عنوان یک واصعیت اجتماعی که همتواره متضتمن رفته به کار واژگان به

 های تپیوند اجتماعی در صالب تداویر و بازنمایی واصعی ۀرگیرندبدر در بسیاری از موارد، ،است
طرفانته و   نگتری بی  عینی از اصتولدور  هسیاسی جامعه است که ب زیستزندگی مردم و  ۀروزمر
 ایجادشتده تنتاظر بنتابراین،  ک استیایدئولوژ یکار  دست بر یمبتن یساز  نوعی پنهان ،درواص،

کاررفتته را نشتان  مفتاهیم بته ۀلزومتاا همت ،«مباحثته»هتدف  ۀو حتوز« جنتر»مبدأ  ۀبین حوز
مفتاهیم زیرا،   دکن  می آشکار/ پنهان ،دیگر ۀجنب پایۀیک جنبه از بحث را بر تنهادهد، بلکه   نمی
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 ،تندستاستتعاره ستازگار نی که بتا ایتن ،مفهومدیگر های   توجه به جنبه د ما را ازنتوان  می یاستعار
 بازدارد.

 های این پشوهش:  یافته پایۀبر ،توان گفت  درمجمو  می
از  یمخاطبتان از وصتای، گفتتاری مشخدت  توستط نامزدهتا بته در ها  استعاره دربر( کا1

گاه و غیرارادی  حاکم بهفرهنر   عینتی از  ۀای از یک تجرب  که گونهشود  منتهی میصورت ناخودآ
  جنر است انیروی انگیزشی(

 ییتک هنجتار ارزشتی بازنمتای عنتوان بتدیل بتهی فرهنگی یک الگو، طول مباحثه ر( د2
داری امتام علتی   حکومت ۀشیو»و « امانت الهی»عنوان یک  حکومت بهی نمای  . برجستهشود  می
  انیروی ارزشی( آیند شمار می الگو بههایی از این   ، نمونه«ا (

منتتد را   و بدن ،، ادراکتتییچندجانبتته کتته ستته ُبعتتد زبتتان ای  عنتتوان پدیتتده ( استتتعاره بتته3
 یو افتزایش نیترو ستازی مخاطتب  اصنا  راستتایصدرتمنتدی را در  یاکتر، ابتزار ادگیرد دربرمی

در  خوانتد کته  فرامی ...و ،سپر کتردن در برابتر مشتکحت ، سربازی، سینهیکاراحساسی در فدا
  احساسی( ت اصناعیشود انیروی   حل مشکحت مشاهده می یبرا نامزدها ۀمباحث

بخشتی   ای مشروعیت  ، گونهیکایدئولوژ تیهای سیاس  ها در صالب مؤلفه  ( کاربرد استعاره4
 «برجستته»رصیب را  یها  بان است که کاستییرص زدایی از دیدگاه  مشروعیتخود و ی ها  به دیدگاه

د کته بازتتاب آن در نتبر  حاشیه می یا بهکنند  می« پنهان»حل مسائل را  و ،تکمشار ،یهمکارو 
  شود.  مشاهده می ها هحاضر در مناظر ۀدننمای 7بین 
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 ها  یادداشت
 مشهور به محسن رضایی ،سبزوار رضایی میرصائد

    مشهور به ابراهیم رئیسی ی،السادات  سیدابراهیم رئیس
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 منابع
 .. تهران: پشوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمستیاره و شناخت(. 1397، آزیتا ایافراش

رید  سووتادها    رمهنمووا  کواربرد  پیووروز  در منت:ابواآم خودآسوووز برناسو (. 1388برایتان ا اودی،
 محمدصادق الحسینی. تهران: نگاه معاصر. ۀ. ترجممنت:ابات 
در ستترخط  ییرختتود/غیخود یستتاز انتخابتتات و مفهوم ۀ(. استتتعار1399. ایرینشتت یم،پتتورابراه

 ، ملتمواع  شناسو زبان  پژوهشو و  فصولناس  علم. تعارهسا یانتقاد یلتحل یدگاه: دیرانا یها روزنامه
 .40-25 ،(3ا3

جهانشتاه  ۀ. ترجمتبگن در ذهنم سبنوا  لکومان  سینوا  ت:یوا و مسوتگ   (.1400جانسون، مار  ا
گاه.  میرزابیگی. چاپ پنجم. تهران: آ

. شوود  ها  سوا بو  فهوم سنجور س   ذهن لکمان   سینا  و ِخردم اگونو  بوگن(. 1399جانسون، مار  ا
گاه. ۀترجم  جهانشاه میرزابیگی. تهران: آ

یکتتا  ۀ. ترجمتم   پی ره ت  منتقاد  مستیارهم روی رد  شناخت تحلیا(. 1398بلک، جاناتان ا ت چارتریس
 پور. تهران: لوگو .  پناه

 احمد سمیعی. چاپ دوم. تهران: خوارزمی. ۀ. ترجمها  نحو   ساخت(. 1374ا وامن مسکی،اچ
و  یاستیس یتکرتور (.1398ا محمتدجواد ی،حجاز  اصغر یعلیدس ،یسلطان  ینات ینام، یچهارسوص

-213، (3ا 10.  زبوان  لکوتارها. یتتو وال یدام یونفراکس یعموم یها در نط  یلمانرپا ییابالگو
239. 

اهتمام و ویراستتاری عبتا  منتوچهری. تهتران: پشوهشتکده  . بهزبان و سیاست(. 1389دالمایر، فرد ا
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 کوروش صفوی. تهران: هرمس. ۀ. ترجمشناسی عمومی  دورۀ زبان(. 1378فردینان ا دوسوسور،
 سیته. . تهران:ها  تبلیغاآ  ها و ت نیک  تاکتیک(. 1394علی ا روستا، احمد  خویه،

 تبار. تهران: دانشگاه امام صادقا (. یمدطفی شهید ۀ. ترجمزبان و سیاست (.1395جان ا ژوزف،
ری و مجتازی، در: مراتتب استتعا توارث: تعامل میان سلستله ۀ(. تدحیح فرضی1390کورت ا فیارتز،

فرزان سجودی، لیح صادصی، تینا امراللهی. تهتران: نقتش  ۀ. ترجممستیاره و سجاز با روی رد  شناخت 
 جهان.

گاه. ۀ. ترجمشناس  شناخت م یک سقگس   زبان(. 1397لی، دیوید ا  جهانشاه میرزابیگی. تهران: آ
 ۀپیوسوت سقالو کنیم )بو   ها زنگر  سو   ک  با آن  های  مستیاره(. 1400جورج  جانسون، مار  ا لیکاف،

گاه. ۀ. ویراست دوم. چاپ چهارم. ترجمسیاصر مستیاره( ۀنظری  جهانشاه میرزابیگی. تهران: آ
 ۀ. ترجمتشیر ( ۀفرمسو  عقا سرد )رمهنما  ت:صص  مستیار(. 1399جورج  ترنر، مار  ا لیکاف،

 مونا بابایی. تهران: نویسه پارسی.
. فلکف  لکمان م ذهن لکمان  و االش آن با منگیش  غرب(. 1399جورج  جانسون، مار  ا لیکاف،

گاه. ۀجلد اول. ترجم  جهانشاه میرزابیگی. چاپ چهارم. تهران: آ
نیکتا انتظام. تهران: انتشتارات  ۀها و تنو . ترجم  (. استعاره در فرهنر: جهانی1394زولتان ا کوچسس،
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 سیاهرود.
جهانشتاه  متۀ. ترجآینوگ  شوناخت بافوت در مسوتیاره  ها مز کجوا س   مستیاره(. 1398کوچش، زولتان ا

گاه.یمیرزابیگ  . چاپ دوم. تهران: آ
جهانشتاه  ۀدوم. چتاپ ستوم. ترجمت . ویراستتم  کواربرد   مستیاره سقگس (. 1398زولتان ا کوچش،

گاه.  میرزابیگی. تهران: آ
دوم.  . ویراستتعلوو  و سیوارد دفواق سقوگ آشونای  بوا  (.1392ای مجتب شربتی، هادی  مرادپیری،

 سمت. تهران:
 یهتتا مناظره یمفهتتوم یها استتتعاره یتتل(. تحل1398ستتمانه ا ،یزاده برمتت ی،شتتف ی مهتتد ،زاده نجتتد

 ،یگمر و شون یوگمر د  ها ان سور  فصولناس  علمو. 1396 سال یجمهور یاستانتخابات ر یزیونیتلو
 .103-77 ،(29ا13

 ییزیتونتلو یهتا ها در مناظره استعاره یانتقاد یل(. تحل1398محمد ا یرمقدم،دب  مهتاب ،ینورمحمد
 ،(30ا13 ،یگمر و شون  یوگمرد  ها رسوان   فصولناس  علمو. یرانا 1396 یجمهور یاستانتخابات ر

227-252. 
فریتدون فتاطمی. چتاپ هفتتم. تهتران:  ۀ. ترجمتها  فلکف   پژوهش(. 1393لودویر ا ویتگنشتاین،

 مرکز.
 عبدالرحمن عالم. چاپ دهم. تهران: نی. ۀ. ترجمسیاست(. 1399هیوود، اندرو ا
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