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 چکیده
سیاسی، های حوزهدر  تلویزیونی جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سه مناظره انتخاباتی در      

هر شش نامزد انتخاباتی دو  هاهمناظریک از این  در هر رسانه ملی برگزار شد. سوی فرهنگی ازاقتصادی و 
ا استفاده باین مقاله،  در پرداختند. زمانهمصورت به خود هایدیدگاهطلب به بیان جناح اصلی اصولگرا و اصالح

مناظرات  این های زبانینشانه نیتراز نظریه استعاره مفهومی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مهم
زیونی یبررسی تطبیقی مناظرات تلو. شودمیبه عرصه گفتمانی کشور منتقل  آنها چه پیامی از کدام است و

 سازی وبر اساس شش مدل استعاری مدل رئیسی( جهانگیری، قالیباف، )روحانی، اصلی نامزدچهار  انتخاباتی
متن  ه درو مطایب ینیو طنز آفر یت، مقوله سازینظرگاه، پرورش صمیم یساز یسازی، عاطفمفهوم تبیین، باز

نظام  گفتمانی در درون ساختار ایدئولوژیک و که منازعات شدید نشان داده است انتخاباتی نظام سیاسی کشور
اغلب به شکل  91مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال  در سیاسی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد و

 است. شدهانیهای مفهومی برهاستعا
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 .مقدمه 9

اهمیت و بستر  فعالیت سیاسی است. ثیرگذار در فرهنگ وأابزارهای ت استدالل و مناظره از
مخاطبان میلیونی و پخش از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به  ها دراین مناظره

رقابت انتخاباتی دارای ارزش  عرصه در دهندگانیرأ ءجذب آرا منظورصداوسیمای ملی به
 جناح اصولگرا و سیاسی بین دو هایهمناظر (.21 :3199ابوالحسنی، فر،)حسنی اساسی است

 اد درنژاحمدیمناظره انتخاباتی بین میرحسین موسوی و محمود  از ویژه بعدطلب بهاصالح
 که های کاندیداهای انتخاباتی تبدیل شدها و نگرشبه عرصه مهمی در بیان دیدگاه 99 سال

  حوادث انتخاباتی داشته است. ثیر زیادی در کارزارأت

گوی پیچیده است که در آن سخنران ومناظره یک شیوه گفت»بر اساس تعاریف سیاسی
دیگر، با مقدمات  یا چند نفر سپس دو گذارد ون میحاضران در میا ای را با شنوندگان وقضیه

معیارهای حاکم  قواعد و کنند.های خود در برابر شخص مقابل دفاع میدیدگاه ها ازو فرضیه
در عرصه . (31 :3193)اطهری، «روزمره است های ساده وبحث گوها متفاوت ازواین گفت بر

 (.19-19: 3193)یارمحمدی، گیردیگویی خارج از روابط قدرت شکل نموسیاست هیچ گفت
روابط قدرت است.  و دادن به ایدئولوژیتحلیل سیاسی شکل ازجمله کارکردهای استعاره در

نند، با ککردن گفتمان خود استفاده می یها برای غنجهان از استعاره سرتاسر سیاستمداران در
فانش ستان سیاسی و مخالگیرد، دومی موقعیت سیاسی قرار در انتخاب زبان، یک سیاستمدار

این  گروهی از مردم را نمایندگی کند و سازد، زیرا تالش داردکند و قدرت را میرا انتخاب می
  افراد باید بتوانند خود را با این سیاستمدار شناسایی کنند.

 که در گیرندمی مسائل سیاسی، چارچوبی را در نظرر استعاره د سیاستمداران، با استفاده از

این امر  (.49: 3،2931)بورکیک و همکاران مورد مسائل خاصی فکر کنند دهندگان دریأآن ر
تمداران ثیر سبک و روش سیاسأعنوان یک فعالیت خالقانه تحت تشود که سیاست بهباعث می
بسیار  تواندمی دیگرانکننده است و برای که برای یک بخش از مردم عمیقاً قانع ردیقرار گ

 حالنیآموزنده باشند، اما درع باید سیاستمداران موفق(. 91: 2931 ،2مضحک باشد )اسکور
ذهن  های خود را بهخواهند پیامباشد زیرا می ثیرگذارأبان آنها باید تزمتقاعدکننده نیز باشد 

شناختی است  معنایی و های انتخابات نوعی ابزارمناظره استعاره مفهومی در مخاطبان بسپارند.
 نماید.مخاطبان ایجاد می تفسیری در های سریع وفردی و پاسخکه عملکرد درون 

                                                            
1. Borčić &  et.al    
2. Schoor 
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ذهنیت و مفاهیم ذهنی و به دنبال آن  تالش برای تغییر واقع نامزدهای انتخاباتی در در 
 عرصه انتخاباتی هستند. حذف رقیب خود در آنها و ءمنظور جذب آراهای مخاطبان بهکنش

زیرا  ؛مناظرات انتخاباتی یک عمل سیاسی هست استعاره مفهومی در براین اساس استفاده از
 ره چارچوب گفتمان سیاسی شناختی ادراکی مخاطبان درهای زبانآنها را با توجه به ویژگی
  کند.می اقتصادی و فرهنگی جامعه تفسیر ،نماینده و فضای سیاسی

های جناحارزیابی دالیل حذف یا پیروزی هریک از  در دوران حاضر درها هبررسی مناظر
انتخاباتی، ارزیابی عملکرد نامزد پیروز بر اساس گفتمان ایدئولوژیک انتخاباتی او و درک اولویت

ه هریک ب شیعنوان مخاطبان اصلی در گراهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افکار عمومی به
 رد (رای بودن انتخابات در کشوبا توجه به دورهو در انتخابات آینده )های سیاسی از جناح
 اهمیت است. دارای جناح منازعات ایدئولوژیکی دو و کشور بینی فضای سیاسیپیش

ارائه گفتمان ایدئولوژیک نامزد  دهندگان ویأادراک شناختی ر ها دراستعاره، بنابراین 
ابی شرایط ارزی تحلیل و و بازبینی و سوکیعرصه سیاست در دوران انتخابات از  انتخاباتی در
ا ب سوی دیگر دارای اهمیت است. از آینده کشور اقتصادی و فرهنگی، حال حاضر و سیاسی و

های مفهومی که استعاره سؤاالت استپاسخ به این  این نوشتار هدفتوجه به این موارد 
ریاست جمهوری دوازدهم کدام است؟ چه پیام خاصی از سوی  هایمناظره کاررفته دربه

استدالل ما این است که بررسی  شده است؟ان منتقلنامزدهای ریاست جمهوری به مخاطب
های مفهومی و نحوه استفاده از آنها در متن انتخابات سیاسی ابزار مناسبی در بررسی استعاره

  نامزد است. های سیاسی هرویژه پیامهها بو تحلیل پیام

 ایران های مفهومی مناظرات سیاسی درفرضیه اصلی نوشتار این است که استعاره
درون ساختار جمهوری اسالمی ایران  ایدئولوژیک در گفتمانی و دهنده منازعات شدیدنشان

ند و ااست که نامزدهای انتخاباتی در بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به آن پرداخته
فسیر متن ت این مقاله با استفاده از کنند.در متن مناظره انتخاباتی به مخاطبان خود منتقل می

ده و مورد تحلیل قرار دا ءهای مفهومی نامزدهای انتخاباتی را احصاظرات انتخاباتی، استعارهمنا
-فتمانگ های سیاسی اجتماعی مهمی درهای مفهومی نشانهاین استعاره به این علت که است.

 چهار نامزد انتخاباتی یعنی استعاره مفهومینظام  ؛در عرصه سیاست ایران دارند شرویهای پ
ان جناح عنوان نمایندگقالیباف به محمدباقر حانی، ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری وحسن رو

 رسلیم(طبا، می)هاشمی دیگر یدایدو کاندچون  .مورد بررسی قرار گرفتطلب اصولگرا و اصالح
 ایم.دهپوشی کراز بررسی آنها چشم طلب مستتر هستند؛در گفتمان غالب اصولگرا و اصالح
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 پیشینه پژوهش .2

شناسی، ریاضیات، های گوناگون علمی از زبانقالب رشته نظریه استعاره مفهومی در
کاررفته است که نشان از اهمیت آن در حوزه شناختی انسان دارد. پزشکی و حتی مهندسی به

 وزهح با توجه به اهمیت نقش استعاره در گفتمان روزمره و دانشگاهی به تعدادی از این آثار در
سیاست  حوزه دانش شناسی استعاری دردر بررسی نشانه نماییم.اشاره می یارشتهنینظری و ب

-2993 متحدهاالتیهای اای از ساخت ایران در روزنامهتحلیل استعاره» توان به مقالهمی
  نمایم.( اشاره 3191 پور:یزاده و بهرامری)مش «2931

های روزنامه عنوان دیگری دشمن دربه «ایران»در این مقاله تحلیل ساخت استعاری
 هری:)ش «ایدئولوژی استعاره و»نوشتار دیگری با عنوان  در است. شدهپرداخته متحدهاالتیا

ردازد. پدستگاه ایدئولوژی و عرصه سیاست می ( نیز به بررسی کارکردهای استعاره در3193
به مقاله  توانمی، پرداخته است طور مستقیم به موضوع انتخاباتکه به ازجمله مقاالت فارسی
تخابات سال ان در «فیلم تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی اولین»یبررسی نشانه شناخت

ه ب« روالن بارت»اشاره کرد که با استفاده از نظریه استعاری (3191میربیگی:  )طالبی، 3192
فتمان استعاره در گ»مقاله در  شده است.انتخابات پرداخته عناوین و تصاویر استعاره در بررسی

بررسی متن  ها دراستفاده از استعاره (2937: 3)براتوژ «سیاسی از دیدگاه متقابل فرهنگی
آلمانی و سه زبان اروپایی و مدیترانه )انگلیسی،  زبان انگلیسی، مریکا درا در 2999انتخابات 

های بررسی دادهنویسنده پس از  .کرواتی( صورت گرفته است اسلوونیایی، ایتالیایی و
فرهنگ  زبان و از ثرأهای مفهومی انتخاباتی متاستعارهکه گیرد مورداستفاده نتیجه می

  .(2: آنتونووا2937)« استعاره مفهومی تعارض اجتماعی در»در مقاله  است. شدهییشناسا

سازی استعاری منازعات های روسی در مدلهای خبری و متون روزنامهبررسی آژانس
ها روسی از استعاره مفهومی برای نشان دادن منازعات اجتماعی اجتماعی یونان و نمایش رسانه

استفاده استراتژیک نخبگان »مقاله  در عنوان یک پدیده مخرب و خطرناک اجتماعی است.به
)کامماستر « 2994 -  2933ها از استعاره مفهومی: بحران قانون اساسی بلژیک سیاسی و رسانه

مال نگاران شهای سیاسی توسط سیاستمداران و روزنامها(، استفاده مکرر از استعارهت: بی1
های تعارهاس ـ انگیزشی در قالب چهار استعاره فرعی بلژیک در سطح توصیفی، تفسیری و

                                                            
1. Bratož 
2. Antonova 
3. Cammaerts 
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برای انعکاس  ـ ونقلهای حملهای آشپزی و استعارهورزشی و بازی، استعاره جنگ، استعاره
فقدان جهت و رهبری در عرصه سیاسی  یزن، نیاز به وحدت، چانهعدم تحرک، تسلیم شدن

ژی ها در ارتباطات سیاسی بخشی از یک استراتاین تحلیل، استفاده از استعاره در شناسایی شد.
استعاره »قاله م . درشناختی است شدت ایدئولوژیک، تاریخی واست که به شدهفیگفتمانی تعر

 ؛و همکاران( استدالل شده است 3: اوتینو2931) «ات انتخابگفتمان سیاسی: بازبینی مطالع در
گیری عمومی برای درک مسائل مختلف سیاسی و در نتیجه یأها برای کمک به راستعاره

درواقع، آنها به شهروندان برای . شوندهای عمومی به سمت سیاست استفاده میبیان نگرش
ظریه بر اساس ن شدهیدوم مقاالت بررسکنند. در گروه درک باورهایشان کمک می شناسایی و

رویکرد شناختی به استعاره در »توان به مقالههای علمی میرشته سایر استعاره مفهومی در
( اشاره کرد که به بررسی متونی که در فرایند 2937: 2)بوکاویگا و مارگینا «ترجمه گفتمان ادبی
 شود و تشابه و تمایزات آن با متون منبع یا اصلی مورد مطالعه اشاره کرد. ترجمه ایجاد می

های این پژوهش استعاره تبدیل به یکی از اصول زبانی اصلی تحقیقات براساس یافته
 شده است. به گفته نویسنده ترجمه استعاره، همیشهمقدماتی متون مبدأ و متون مقصد یا ترجمه

در مقاله موردنظر استدالل شده است که  ی بوده است.یکی از موضوعات بحث و درگیر
و  زبانکیتوانند تبدیل به یک مشکل ترجمه شوند، زیرا تغییر زبان آنها از ها میاستعاره

شناختی و فرهنگی مانع ترجمه های زبانفرهنگ به زبان دیگری غیرممکن است و تفاوت
« کیمآکاد ریاستعاره در یک کالس غنظریه شناختی »در مقاله با عنوان  شود.صحیح آن می
بعضی از مفاهیم نظریه شناختی  ،آن که در کندهایی را بیان میشیوه ،(2931، 1)فلیپس زوکا
مقاله  رد آموزش عملی انگلیسی به بزرگساالن غیردانشگاهی بکار برد. توان دراستعاره را می

ه به بررسی رابطه بین استعار «فناوری علم و مفهومی در ساختار استعاره و»دیگری با عنوان
عنوان تحقیق در یک مطالعه معنایی دو زبانه مفهومی، زبانی و بصری در رشته مهندسی به

  پرداخته است.

های ها، پایگاهنامهنویسنده مقاله تالش کرده است اصطالحات علمی و فنی برآمده از واژه
ی بر استعاره است، تحلیل کند و مدعی ها و مقاالت پژوهشی را با انتخاب آنهایی که مبتنداده
های مفهومی ایجاد گفتمان مهندسی بر اساس استعاره ساخت و شود که بخشی ازمی

نج های جنگ در پشناختی از استعارهیک مطالعه»مقاله دیگر با عنوان  در. گرفته استشکل

                                                            
1. Otieno 
2. Burmakova & Marugina 
3. Filipczuka 
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مطالعه از یک  «سیاست، تجارت، ورزش، بیماری و عشق :حوزه اصلی روزمره انگلیسی
ند دامنه کشود و نویسنده استدالل میهای جنگ در پنج حوزه اصلی روزمره بررسی میاستعاره

 یریکارگجنگ برای همه انواع مبارزات انسانی و استعارهای بکار رفته است به نحوی که به
؛ اندهای جنگی در طول صدها سال به یک بخش ضروری از زبان انگلیسی تبدیل شدهاستعاره

زیرا شرایط بیشتری ازجمله جنگ، محاصره، مبارزه برای پیروزی، حمله، نبرد و فرار از مردم 
شود. امروزه صدها اصطالح نظامی در شرایط طور عادی در زبان روزمره استفاده میبه

ود، شرود که یک فرایند عادی محسوب میغیرنظامی در سخنرانی یا نوشتاری روزمره بکار می
 در (.2939، 3)لینگ کنندیک حوزه مشترک با تجربیات دیگران زندگی می چراکه مردم در

تئوری استعاره  نحوه استفاده از« تئوری استعاره مفهومی شده درمطالعات انجام» کتاب
  است. شدهیهای مختلف در نه فصل بررسبرای تحلیل گفتمان مفهومی

کند تا مروری واضح استعاره مفهومی است که تالش می هیای بر نظرمقدمه :فصل اول
های هشت فصل تحقیقاتی به بررسی استعاره و شفاف از مضامین اصلی نظریه را ارائه دهد.

لیف أهای فارسی تاز کتاب شناسی، جنسیت و غیره پرداخته است.روان یهامفهومی در حوزه
( اشاره کرد که در نه فصل به 3194 )افراشی:« استعاره و شناخت»توان به کتاب شده می

های عواطف، استعاره و آمیزی، استعارهبررسی استعاره مفهومی و انواع آن، استعاره و حس
به  فرهنگ زمان، استعاره و پیکر، استعاره و مجاز، استعاره و مفهوم های حسی، استعاره وفعل

 :)صفوی «استعاره»تاب ک های مفهومی پرداخته است.های مختلف استعارهبررسی جنبه
ررسی ب :در فصل اول .به بررسی استعاره از منظر ادراکی در هشت فصل پرداخته است ،(3191

 ؛به بررسی مجاز :در فصل دوم ؛کاهش پرداخته ای، ساخت، درک انسان، بافت ونظام نشانه
استعاره  :فصل پنجم ؛بررسی سنت مطالعه استعاره :فصل چهارم ؛توسیع معنایی :فصل سوم
ستعاره و فصل هفتم و هشتم به انتقال ا ؛استعاره تعبیر :فصل ششم ؛شناسی شناختیدر معنی

لف های مختجانسون در حوزه رغم فراوانی کاربرد نظریه لیکاف وپردازد. بهسخن پایانی می
جه متر توویژه تبلیغات انتخاباتی کشناسی استعاری در عرصه سیاست و بهعلوم، کاربرد نشانه

با توجه به کمبود منابع فارسی در کاربست نظریه استعاره مفهومی در حوزه  شده است.
 ی جنبه نوآورانه است.ادار مطالعات انتخابات و رسانه این نوشتار

  

                                                            
1. Ling 
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 چارچوب نظری پژوهش .3

 ت.اس شناختی تا به امروزدستاوردهای حوزه زبان نیترمهم از یکی 3نظریه استعاره مفهومی
های مختلف مورد مطالعه قرارگرفته طور گسترده توسط نمایندگان رشتهاستعاره بهامروزه، 
ست های علمی است این ادالیلی که استعاره موضوع تحقیقات مختلف یا بحث یکی از است.

 ی ازضعکنند بزبان روزمره خود استفاده می استعاره در از یا هدفمند، یطور تصادفکه مردم به
ران که دیگها تقویت یا تزئین نمایند، درحالیهای خود را با استعارهتداللخواهند اسآنها می

استعاره در . (4 :2931 ،2)سرپنسکایت تا توجه مخاطبان بیشتری را جلب کنند کنندتالش می
عنوان صنعت استعاره، چه به ؛ دراست« لغت دیگر یجاعاریه خواستن لغتی به»لغت به معنای 

 هستیم. ورابزاری برای انتقال معنا یا ابزاری برای بیان، با عنصر تشبیه روبه صورتادبی چه به
  .(13 :3192)بصائری و خزائی، «بیان وجه تشابه دو موضوع است اصلی استعاره یافتن و کار

معنای کالسیک به مشهورترین فیلسوف یونان باستان ارسطو  تاریخچه استعاره در
شناسی است کرد استعاره یک موضوع زبان بود که تأکید ین کسینخستارسطو  .دگردبازمی

عاره بر است که است شدهرفتهیو تئوری مربوط به آن را ایجاد کرد به دنبال نظریه ارسطو، پذ
 هایی درای ازلحاظ ویژگیکه یک واژه یا جمله آیدزمانی به وجود می مبنای تقلید است و

ال س در تغییر در ادراک مفهوم استعاره نخستین باردوران جدید  در شود.دیگری مشاهده می
 1و مارک جانسون 7اثر جرج لیکاف ،«1کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره» کتاب در 3999

 های کامالً جدیدی از استعاره و استفاده ازعنوان پیشگامان شناخت ویژگیآنها به، ارائه شد
 . (2 :2931، 1همکاران و )شوتوا شوندخته میزبان شنا ادبیات، بلکه در تنها درآن نه

-ح جنبهشناسی در توضیپیوند مانند روانهای همشناختی با استفاده از رشتهشناسان زبان

براین اساس در نگرش کالسیک  .و استفاده از زبان هستند یهای مختلف ساختار شناخت
ه از اما در نگرش جدید استعار ؛است افتهیاعتقاد بر این بود که استعاره از ادبیات به زبان راه

زیرا به لحاظ منطقی نیز زبان مقدم بر ادبیات  است، افتهیهای زبانی راهزبان به ادبیات یا حوزه
 ادبیات فرزند و محصول زبان است مصالح کار شاعر و ادیب زبان است، است و

                                                            
1. Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
2. Šerpenskaitė 
3. Metaphors We Live By 
4. George Lakoff’ 
5. Mark Johnsen 
6. Shutova & et.al    



11      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 ان نیست، بلکهد استعاره موضوع زبنکنلیکاف و جانسون فرض می .(39: 3،3994)ریموند
(. زبان از آن جهت که نظامی ارتباطی و مبتنی بر نظام 3: تا، بی2)ترتیکاف موضوع فکر است

پس منبع خوبی برای پیدا کردن  ،ارتباط است های ما درو کنش مفاهیم ذهنی است با تفکر
، 7و)اوان وگرین (1: 3999، 1)لیکاف و جانسون شناختی ماست شواهدی درباره کارکرد نظام

هایی است که از آن طریق نشان دهد پی مطالعه، راه شناختی درشناسیزبان (.291: 2991
شناخت است  های گوناگون معرفت ودهنده جنبههای زبانی نشانچگونه ویژگی

توان نظام مفهومی انسان در ذات خود استعاری است بنابراین نمی (.34: 1،2994)گرتلی
ترجمه  یاللفظبه عبارات تحت دست بدهند شان را ازمحتوای شناختیاستعاره را بدون اینکه 

نتیجه  کنند درمی ءها در دریافت ما از جهان اطرافمان نقش اساسی ایفااستعاره ،بنابراین .کرد
تنها بر اساس تجربیات فیزیکی و ها نهاستعاره گذاردمی ثیرأعمل ما کامالً ت بر نحوه تفکر و

 دهدیم قرار ثیرأهای ما را تحت تبلکه تجربیات وکنش ،شوندمیفرهنگی ما نگریسته 
 (.399: 1،2991)کریستال
 از است و منظور« 4نگاشت»ترین موضوع در نظریه استعاره مفهومی و اساسی نیترمهم

رای ب ند استعاری بین مفاهیمی است که ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند،مآن تناظرهای نظام
سیاسی کشتی است( تمام تناظرهای موجود میان کشتی و نظام سیاسی را های )نظام مثال
طمات است با حرکت تاریخی پیشرفت یک کشور، تال ؛ یعنی مسیر کشتی متناظرردیگیدر برم

تناظر ، مسافرین کشتی مشودیدریایی متناظر است با مشکالتی که یک جامعه با آن مواجه م
هایی نظیر رابطه ما به آخر خط ط، با مطرح کردن نمونهبا افراد جامعه، لیکاف در این ارتبا

از  هاگیرد که تمام این ساخترسیده، ازدواج ما به صخره خورده است و ... چنین نتیجه می
ا و طی آن عاشق متناظر است ب« عشق سفر است»کنند که این الگوی مفهومی تبعیت می

وانعی که عاشق در راه رسیدن به معشوق مسافر، موانع و خطرات موجود در راه متناظرند با م
 رابطه عاشقانه متناظر است با وسیله سفر. لیکاف این الگوی ثابت و باید پشت سر بگذارد
تناظر هستی  ای ازرا مجموعه« نگاشت»نامد و می« اسم نگاشت»)عشق سفر است( را 

                                                            
1. Raymond 
2. Tretjakova 
3. Lakoff, & Johnson  
4. Evans & Green 
5. Goatly 
6. Crystal 
7. Mapping 
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 وجهچیه هاسم نگاشت را بکید دارد که أاین نکته ت داند، او برشناختی بین دو طرف استعاره می
ر لیکاف یک نوع تناظر هستی شناختی بین آنچه د نباید با خود نگاشت یکی دانست از نظر

هایی تنها از طریق حوزه عشق است با آنچه در حوزه سفر است، وجود دارد و چنین استعاره
 اینجا، عشق()در 2)در اینجا سفر( به حوزه معنایی مقصد 3رسم یک نقشه از حوزه معنایی مبدأ

هایی مفهومی هستند و جزئی (. استعاره نگاشت377: 3192)افرشی، حسامی، شونددرک می
زبانی نیستند، بلکه در فرهنگ و تنها ها شوند؛ استعارهاز نظام مفهومی ذهن محسوب می

ب تواند ابزاری مناسها میاستعاره (.7: 3191)افراشی،  کنندآداب و رسوم نیز بازنمود پیدا می
یک متن توسط کاربران  های متفاوت درانتخاب استعاره در جهت شناخت ایدئولوژی باشد.

های متفاوت ایدئولوژی حالنیدهنده ایدئولوژی غالب کاربران باشد و درعتواند نشانزبان می
های متفاوت بزنند توانند دست به تولید استعارهمی نشانیادیجهت نهادینه کردن باورهای بن

تولید عبارات زبانی استعاری یا همان زبان  الگوهای مفهومی خاص جهت پرورش و از و
  (.339 :3191هالیدی،) استعاری استفاده کنند

خدمت یک  ها زمانی درای از استعاره وجود دارند؛ این استعارهدر هر نظام فکری مجموعه
واقعیت و جایگزینی آن با  ای ازها با آفرینش مدل تازهاستعاره گیرند.ایدئولوژی قرارمی

 صورت ناخودآگاه وارد دستگاه شناختی فرد کندتوانند یک ایدئولوژی را بههای قبلی میمدل

درباره  مندیدر استعاره مفهومی عبارات به شکل نظام .وشوی مغزها بپردازندحتی به شست و
  کاربرد این اصطالحات تصادفی نیست. .رودمی هایی از مباحثه بکارجنبه

تی یعنی وق هاست،آن «پذیرینظام»های مفهومی،های استعارهدرواقع نخستین مشخصه
ل عنصری به عنصر دیگر منتق یک نظام فکری را از قتیدر حق میبریای را بکار ماستعاره

شده همگی در خدمت دستگاه اینجا است که عبارت زبانی بکار گرفته در سازیم.می
کلمات  کار از این منظر، ایدئولوژی غالب به هژمونی دست یابد گیرد تاایدئولوژیک قرار می

ها موضوعات، ویژگی و عبارات، برانگیختن ذهن ما به برقراری ارتباطی است که در خالل آن،
ت استعاری را برای مطالعه طبیع یشناختشود. ما عبارات زبانو روابط میان دو حوزه منتقل می

ین ا بریم.هایمان بکار میمفاهیم استعاری و به دست آوردن فهم ماهیت استعاری فعالیت
ن درواقع نخستی بیان کرد. یافتگیبا عنوان سامان توان مشخصاًویژگی استعاره را می

را به کار ای آنهاست یعنی وقتی استعاره یریپذهای مفهومی نظامهای استعارهمشخصه

                                                            
1. Source Domain   
2. Target Domain 
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این همان  کنیم و، در حقیقت یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل میمیبریم
 (.321: 3199)هاشمی،  شدنامیده می« 3انتقال»کارکرد اساسی استعاره است که در گذشته 

بیان  ،استعاری که کارکرد ایدئولوژیک دارند یهایافتگیبراین اساس تعدادی از انواع سامان
 کنیم.می

و  رتآن مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم ساده طول: فرایندی است که در 2سازیمدل
تعاری، سازی اسدهند. با مدلهای مشترک مفاهیم توضیح میسازی ویژگیتر و برجستهعینی
های یک آید تا مجموعه گزارههای مفهومی پدید میای از روابط میان استعارهشبکه
 (.11: 3199)شهری،  فرد عمل کند های ذهنی هرصورت مدلرا تبیین و به لوژیایدئو

 .مفاهیم داریم ی: ما امکانات فراوانی را برای مقوله ساز1سازی یا داللت ضمنیمفهوم باز 
مفهوم  آن کنیم وبرای یک مفهوم انتخاب می ترهای اصلیعنوان ویژگیهای خاصی بهویژگی
 مشخص در حالت ضمنی ممکن است که یک کارگزار مثالً در نگریم.خاص می منظر را از

 (.349: 3199 عین حال مقوله یا نقش دیگری را بر عهده داشته باشد )شعیری،

بلکه  ،کننده دقیقی از واقعیات عینی جهان خارج نیستزبان روزمره منعکس :7سازیمقوله
 یمقوله ساز قیاین کار را از طرزند و زبان روزمره خود به خلق واقعیات جدیدی دست می

های سازی ویژگیپنهان سازی وکمرنگ ،1سازیتوانند به برجستهها میاستعاره دهد.انجام می
 .(13 :3193 )شهری، ای از یک واقعیت به دست دهندانداز تازهمشخصی از یک مفهوم چشم

 اص خود را دارد ودنیای عاطفی را باید زبانی دانست که نظام خ :1سازی نظرگاهعاطفی
 توان نظام عاطفی را در تقابل با نظام شناختی قراردادنمی دیگر با فرض صحت این استدالل،

ا، هاین واژه اند.ها قابل شناساییدر زبان طبیعی، عواطف از طریق واژه (.377: 3194 )چندلر،
 عیری،)ش اندشدهاثر استفاده زبانی تثبیت  در مرور زمان وهایی هستند که بههمان نشانه

ی کنند تا با افزایش بار احساسسازی استعاری استفاده میکارکرد عاطفی افراد از (.377: 3199
 میزان باورپذیری عقایدشان را افزایش دهند.

                                                            
1. Transition 
2. Modeling and Explanation 
3. Reconceptualization 
4. Categorization 
5. Highlighting 
6. Emotional Perspective  
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ها استعاره ای ازشبکه یک دستگاه ایدئولوژیک افراد گروه از در :3پرورش صمیمیت
راد درک مشترک براساس دانش مشترک اف چون. کنند تا به صمیمیت کمک کننداستفاده می
اده ایدئولوژیک مشترک استف یک آبشخور افراد یک گروه از به این دلیل، گیرد وصورت می

 رددگها باعث درک بهتر و صمیمیت اعضای گروه میاستعاره ای ازکنند چنین شبکهمی
 .(12:3193)شهری، 

یا احساس گوینده یا  احساسی متضاد با فکر : طنز بازتابی از فکر یا2مطایبه طنزآفرینی و
 توان گفت طنز مبتنی برهمچنین می .استنویسنده است یا در تضاد با واقعیت خارجی 

ای است طنز و مطایبه درواقع وسیله (.292: 3199)سجودی،  ربطی استناهمانندی و بی
حفظ  بر هعالو ندارد،برای انتقال بهتر مفاهیمی که قابلیت بیان مستقیم و آشکار آن وجود 

اری ثیرگذأهایی چون تگردد و نقشمالی وجانی، مانع رنجش دیگران می گوینده آن از نظر
 آگاهاندن او را بر عهده دارد. مخاطب، اصالح امر و تنبیه و بر

 

 
 ی استعاره مفهومیافتگیسامان. انواع 9شکل

 
 های پژوهشیافته.4

االت از قبل ؤهر شش نماینده به س 3191در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 
 زمانمه)حضور  صورت جمعیبه هر مناظره کشی پاسخ دادند.شده با استفاده از شیوه قرعهآماده

ش پاسخ هر کاندیدای انتخاباتی به پرس زمینه در (دونفرهصورت هر شش نامزد انتخاباتی نه به
مناظره اول در  انجام گرفت.دیگر کاندیداها نقد پاسخ  از سوی مجری مناظره و شدهمطرح

                                                            
1. Creating Intimacy 
2. Comic Creation 

انواع مدل های 
نشانه شناسی 
استعاری 
مفهومی

پرورش 
صمیمیت

مقوله 
سازی

بازمفهوم 
سازی

پرورش 
صمیمیت

طنز و 
مطایبه

تبیین و 
مدل 
سازی
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اردیبهشت با موضوع  31 در با موضوع اقتصادی، مناظره دوم 3191اردیبهشت  9تاریخ 
این پژوهش  در اردیبهشت با موضوع سیاسی برگزار شد. 39اجتماعی و مناظره سوم در تاریخ 

بندی آنها به تحلیل و و طبقه هاهل و بررسی متن نوشتاری مناظرتحلی نگارندگان با استفاده از
 اند. های مفهومی نمایندگان پرداختهمقایسه انواع استعاره

ی های استعاری متفاوتاین انتخابات نامزدهای انتخاباتی از مدل در: یسازتبیین و مدل
تبیین استعاری برجام را  در زمینه حسن روحانی استفاده کردند. سازین و مدلیدر زمینه تبی

رد رویک گوید.های مجری پاسخ میالؤنشاند و بر اساس آن به سمرکز گفتمان خود می در
روحانی در این مدل استعاری تدافعی است وی با دفاع از عملکرد خود در عرصه سیاست 

آن را  د وپردازمی 1+3ه به مذاکرات برجام با گرو «اهرم» واژه استعاری با استفاده ازخارجی 
در  مجازی وی آزادی فضای داند.می حل مسائل کشور زمینه دستیابی ملت به حقوق خود و

مالی  هایهسسؤمسائل مربوط به م داند وجامعه می ابزار اصلی آزادی در دولت خود را از
مدل  موانع موجود در اصالح مالی در نظام کشور دانسته است. جهانگیری از غیرمجاز را از

نزلت م طلبی را درنگرش اصالح تربا رویکردی تهاجمی جوید واستعاری متفاوتی سود می
 «یبرخورد گازانبر» های استعاری مانندنشاند او با اشاره به واژهاصلی گفتمان خویش می

 زاسیاست داخلی و خارجی نامزدهای رقیب را تنش« خامی»، «چکشی» ،«بیماری مزمن»،
نظر وی فقدان برنامه جامع  از داند.تی و نظامی در عرصه داخلی میامنی عرصه خارجی و در
 عرصه سیاسی کشور است. ساز مشکالت درشعارهای انتخاباتی زمینه درست در و

ار پایه دفاع از اقشار تهیدست قر رئیسی برخالف دو رقیب اولیه مدل استعاری خود را بر 
ها همناظر اغلب در ،رونیازا بندی کند.لتالش کرد بر اساس آنها کالم خویش را مفص داد و
الیاتی م نشینی، فساد اداری و فرارها، حاشیهمسائل اقتصادی مانند هدفمندی یارانه محور بر
 انتقاد قرار این زمینه مورد ورزد و عملکرد ریاست جمهوری حسن روحانی را درکید میأت

قالیباف با رویکردی  داند.اقتصادی میرئیسی برنامه دولت آینده خود را عدالت  دهد.می
« نشینپایتخت» دهد و با استعارهجامعه توجه نشان می اقتصادی در تهاجمی به شکاف

توجه به مناطق و افراد دولت روحانی را دولت حامی اقشار ثروتمند و بی «هادرصدیچهار »و
وع ه به شکاف طبقاتی و موضزمینه اقتصادی نیز قالیباف با اشار داند. درمحروم در جامعه می

 دهد.ها نوک انتقاد خود را متوجه عملکرد دولت روحانی قرار میهدفمندی یارانه
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 . بازنمایی تبیینی استعاره مفهومی نمایندگان9جدول 
  اسم  نگاشت أحوزه مبد حوزه مقصد نگاشت متن مناظره

 

 

 

 

 روحانی

 

 

 
 

شهرها در جایی مشکل کالن

 قرار داردفراتر از دولت 
 رفق نشینی وحاشیه

مشکالت 

 شهرهاکالن

نشینی به عوامل حاشیه  ریشه

 گرددیمختلف برم

برخورد با آزادی فضای مجازی 

 در دوران قبل دولت روحانی

های مجازی و شبکه

استفاده رقبا در 

 انتخابات

های فیلتر شبکه

اجتماعی در دولت 

 قبل

مسدود ها راههمه این 

 شده بود

ای مذاکرات هسته اهمیت

روابط سیاسی و  و برجام در

 نظام

سیاست خارجی 

 دولت نهم

 مذاکرات برجام
 

 سیاست خارجی اهرم
 

فراتر از یك شخص و  یسیرئ

یك دستگاه سیاسی است که 

 در اقتصاد دخالت فزاینده دارد

سسات مالی ؤم

 غیرمجاز
 رئیسی

 ه آقای رئیسیدستگا

 

طلبی و بازگشت به اصالح

 ملیآشتی 

ها و افراد  انزوای گروه

 88بعد از سال 
 88حوادث سال 

 انتقاد بستن در
 

 

 جهانگیری

 
 

سلطه گفتمان اقتدارگرایی قرار 

 دارد

محمدباقر 

 قالیباف

حوادث کوی دانشگاه 

 78در سال 
 گازانبری برخورد

ریشه مشکالت در کشور در 

 جایی فراتر از دولت قرار دارد.

برنامه انتخاباتی 

 و قالیباف رئیسی

اوضاع سیاست 

خارجی و اقتصاد 

 کشور

 بیماری مزمن

سایر نامزدها در عرصه 

سیاست خارجی دارای برنامه 

 نیستند

رئیسی و قالیباف 

 نماینده جناح اصولگرا

 یسیاست خارج

 های نهم و دهمدولت
 خامی

داخلی  یگذاراستیدر عرصه س

و خارجی قالیباف موافق برخورد 

 نظامی و تندروی است.

 محمدباقر قالیباف
 88های حوادث سال

 78و 
 چکشی

سازی حل مشکالت شبیه

 ایاقتصادی با کیك هسته

رشد و توسعه کشور 

 در دولت روحانی
 کیك اقتصادی اقتصاد کشور

من نماینده جریان اصالحات 

 هستم

انزوای سران 

 طلباصالح
 طلباصالح جریان 88حوادث سال 

 دستگاه دولت فاسد است
مقررات اداری در 

 دولت روحانی

 یخواررانت

 های دولتیدستگاه
 خانه خلوت

 رئیسی

 

 

 

 
 

فراموشی مسکن مهر توسط 

 دولت روحانی

حل مسئله 

در  ینینشهیحاش

اقدامات دولت آینده 

 رئیسی

 ارجاع به مسکن مهر

مسئله نوسازی و  گام اولین

نسبت به مسکن و خانه  یبهساز

 آنهاست

ناتوانی دولت در حل فاصله 

 طبقاتی
 هاهدفمندی یارانه دولت روحانی

 طبقاتیفاصله  در این سنوات

 شده استبیشتر 

 دانیسفقهیبخشی از دولت 

 هستند

ناکارآمدی دولت 

 روحانی

فرارهای مالیاتی در 

 کشور
 دهایسفقهی

رئیسی دولتی دولت آینده 

طرفدار افراد محروم و حامی 

 عدالت است

افراد بیکار و بدون 

 درآمد

اوضاع اقتصادی 

 کشور
 استجیبشان خالی 
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 . بازنمایی تبیینی استعاره مفهومی نمایندگان9جدول ادامۀ 
  اسم  نگاشت أحوزه مبد حوزه مقصد نگاشت متن مناظره

 پذیرسیبآاقشار  روحانیدولت  توان یارانه را افزایش دادمی
ند کپیدا نمیا افزایش هچرا یارانه

 تورم کشور همپای
 

 

 قالیباف

 
 

دولت روحانی از مناطق و 
 اقشار محروم رسیدگی ندارد

 دولت روحانی
سفرهای استانی در 

 نژاددولت احمدی
 نینشتختیپا

طرفداری روحانی از افراد 
 دارای رانت و ثروت در جامعه

 دولت روحانی
حمایت از 

 خواران اقتصادیرانت
 هادرصدی 7

دولت روحانی نتوانسته 
 شکاف طبقاتی را بهبود دهد

 دولت روحانی
افزایش فاصله 

 طبقاتی
 طبقاتی شکاف

 

 انتخاب حل مسائل اجتماعی را در «راه امید» واژه روحانی با استفاده از سازی:بازمفهوم
 منزله دور شدنانتخاب نامزدهای رقیب را به« سأی بذر»با استعاره  داند ومجدد دولت خود می

واگذاری « امالک نجومی»وی همچنین با اشاره به  داند.نشاط در جامعه می از راه امید و
استفاده از رانت در شهرداری  قیمصاد قالیباف از سوی محمدباقر های شهرداری تهران اززمین

 دانسته است. 
چهره دقیق »های استعاریسیاست خارجی با واژهسازی عرصه جهانگیری با بازمفهوم

سیاست خارجی را در گفتمان خود  «پای مذاکره»،«المللعرصه متالطم نظام بین»،«ایران
 ارآمد والملل را نیازمند دیپلماسی ککید قرار داده و عملکرد ایران در سیاست بینأبسیار مورد ت
ز الملل قراردارد. وی در زمینه داخلی نیبینوگو و صلح با نظام پایه گفت داند که بردقیق می

 ولتاستعاره د ویژه قالیباف وبه اتهامات جناح رقیب به خود را برکنار از رانت دانسته است و
عملکرد دولت در عرصه اقتصادی را موفق و برداشته شدن  او دهد.درصدی پاسخ میچهار

 تورم و فشار اقتصادی« ته دره» از های هسته را مصداق افزایش توسعه و نجات کشورتحریم
 داند.می ،رقیب که حامی آن گفتمان هستند دولت قبل به وجود آمد و نمایندگان که در

ه با انتقاد نحوی کبه .رئیسی انعکاسی است میابراه دیسازی استعاری در مناظره سبازمفهوم
ن پردازد. برایمیسازی استعارات خود به عملکرد سیاست خارجی حسن روحانی به بازمفهوم

های مقابل به تعهدات خود پایبندی ندارند و اساس رئیسی با اشاره به برجام و اینکه طرف
روح »مذاکرات را ندارد با عباراتی استعاری مانند همچنین دولت روحانی توانایی استفاده از

ولت در این زمینه اشاره دارد وی همچنین اقدامات د در« نقد کردن چک»،«برجام و متن آن
سازی در گفتمان داند. بازمفهوممی 1+3موضع ضعف در برابر گروه  جریان مذاکره را از

 سی ازأوید و با تجثرتری سود میؤدقایق تبلیغاتی م قالیباف نیز انعکاسی است. او از انتخاباتی
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کند. براین اساس نوک انتقاد  عکند مفهوم چهار درصدی را ابدامی تالش تیاسترنبش وال
ارکان آن ازجمله مدیران دولتی قراردادت که با  الیباف بر دولت و نهاد ریاست جمهوری وق

 مورد اشاره قرار گرفت.« های نجومیحقوق»،«ویژه خوار»،«دولت قاجار» عباراتی مانند
 سازی نمایندگان. بازنمایی استعاره مفهومی بازمفهوم2جدول 

 نگاشتاسم  أوزه مبدح حوزه مقصد نگاشت متن مناظره

 روحانی

 امید راه انتخابات دولت روحانی .پیروزی در انتخابات

 دولت روحانی .پیروزی روحانی راه امید است
 92انتخابات و پیروزی سال 

 روحانی
 به آینده امید

 یاس بذر شعارها و اقدامات نامزدها نامزدهای رقیب .رقیب یداهایموضع سلبی کاند

 قالیباف .هاست درصدی قالیباف خود جزو چهار
ها از سوی واگذاری زمین

 شهرداری تهران
 نجومی امالک

اوضاع جهانی مهیای یک ایران تندرو 
 .نیست

 دولت روحانی

اقدامات شورای امنیت و 
الملل و غرب در نظام بین

های ایران و اوضاع تحریم
 خاورمیانه

نظام  متالطم عرصه
 المللبین

 جهانگیری

انتخاباتی پیروزی سایر نامزدهای 
موجب مخدوش شدن چهره ایران در عرصه 

 .المللی استبین

 مذاکرات ایران در
زدایی در روابط تنش

 المللبین

سیاست خارجی ایران  در 
 دولت روحانی

 دقیق ایران چهره

 49حوادث کوی دانشگاه  قالیباف .دستگاه  سرکوب جناح رقیب
تند برخوردهای 
 نظامی

 مذاکرهپای  مذاکرات برجام 1+3مریکا و گروه ا .آشتی با جهان

رد دیدگاه رقیب درباره گذشته سیاسی 
 .اقتصادی

 جهانگیری
های ها و رانتاختالس

 دولتی

زندگی بنده از این 
 تر استکاغذ سفید

 نژاددولت احمدی .شودبا شعار سفره مردم رنگین نمی
دولت  ختهیتورم مهارگس
 قبل

 سفره مردم

به دنبال توسعه  دولت روحانی
 اقتصادی بوده است

 دولت روحانی
مندی مردم از افزایش بهره

 رفاه اقتصادی
 اقتصادی کیک

اوضاع اقتصادی ناگوار کشور در 
 .نژاددوران ریاست جمهوری احمدی

نمایندگان جناح 
 اصولگرا

رات ثیأتوسعه اقتصادی کشور و ت
 ای قبل از برجامهای هستهتحریم

 ته دره

 دولت روحانی .1+3شکست دولت روحانی در برابر گروه 
اوضاع دولت روحانی در 

 1+3گروه  دوران مذاکره با
 افسر/میدان/ نبرد/

 شکست

 رئیسی

 برجام روح دولت روحانی مذاکرات برجام مریکا به تعهدات برجام پایبندی نداردا

تواند به مفاد دولت روحانی نمی
 .مذاکرات برجام دست یابد

 چک/ نقد کردن دولت روحانی مذاکرات برجام

ای در بهبود مذاکرات برجام فایده
 .اوضاع کشور نداشته است

 میوه/ چیدن/ ثمره دولت روحانی مذاکرات برجام
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سازی نمایندگان. بازنمایی استعاره مفهومی بازمفهوم2جدول ادامۀ   

دولت روحانی به واگذاری امتیازات 
 .پردازداقتصادی و رانت می

 دولت قاجار شباهت تاریخی دولت روحانی

 قالیباف

دولت روحانی حمایت از افراد  رویکرد
دارای رانت سیاسی و اقتصادی است و 

 .شبکه حامی پروری دارد

سیاست اقتصادی 
 روحانی

 یخوار ژهیو روحانی

 دولت روحانی .دولت روحانی حامی اقشار خاص است
اشاره به اوضاع اقتصادی 

 کشور
 هادرصدی 7

مدیران دولتی در دولت روحانی 
 .دارای فساد اقتصادی هستند

 دولت روحانی
افشای حقوق نامتعارف 

 مدیران در دولت روحانی
 نجومی حقوق

 

تی گرایان برخوردهای امنیروحانی با حاشیه راندن گفتمان ایدئولوژیک اصول :یسازمقوله
 یاهگفتمان رقیب دانست و با اشاره به آزادیهای سیاست و فرهنگ را از ویژگی عرصه در

و برخورد با تهدیدهای امنیتی به  سوکیفضای مجازی از  رسانه و فرهنگی در عرصه سینما،
سیاست خارجی را عرصه  اقدامات دولت خود در او برجسته ساختن دیدگاه خود پرداخت.

ا هسی که در مقابل دور زدن تحریمدیپلماابزار  ها دانست که با استفاده ازساز رفع تحریمزمینه
ناح رقیب با ج یران هیجهانگیری نیز با استفاده از حاش و فساد اقتصادی دولت قبل قرار گرفت.

به  «شهردارسازه» اشاره به ناکارآمدی شعارهای سیاسی رقبا و غیرعملی بودن آنها با استعاره
وی  دوران قالیباف پرداخت. درحوزه شهری در شهرداری تهران  عملکرد ناکارآمد انتقاد از

ل با مقاب عرصه مدیریتی ناکارا دانست و در در برخورد قالیباف را در عرصه سیاسی خشن و
رمانده ف» مقام رهبری با عنوان یسازی نقش اقتصادی خود با اشاره به اینکه از سوبرجسته

 ده ازتصادی با استفاعملکرد اق است به دفاع از شدهیمعرف« یجهاد ریمد»و« اقتصاد مقاومتی
 پردازد.های ارزشی و انقالبی میواژه

افت ب که ریشه در «کاهش» ،«کمتر» ،«بیشتر» استعاری جهتی مانند هایواژه استفاده از
راهیم سازی غیر، ابگفتمان حاشیه جامعه دارد در ایدئولوژیک و زبانی در هر گفتمان فرهنگی و

دو  رندهینامید که دربرگ« کار و کرامت»خود را دولترئیسی دولت  شد. تکرار رئیسی بسیار
عه جام آن در مسائل اقتصادی و مفاسد نشان از عرصه فرهنگ و اقتصاد است و وجه اخالق در

مسائل اقتصادی و حل مشکالت مردم و ناکارآمدی دولت روحانی  محور دارد.گفتمان رئیسی بر
ارایی ک معرفی موفقیت و اری تهران سعی درقرار داشت. قالیباف با اشاره به دوره ریاست شهرد

 اشاره «شمال و جنوب» خود دارد و به برقراری عدالت اجتماعی و توزیع امکانات با استعاره
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ه ب «درصدی دولت چهار»در مقابل  «دولت مردم»دارد. قالیباف با نامیدن دولت خود به نام 
 پرداخته است. عنوان غیرسازی خود در مقابل دیگر نمایندگان بهبرجسته

 

 ی نمایندگانمقوله ساز. بازنمایی استعاره مفهومی 3جدول 
 اسم نگاشت أحوزه مبد حوزه مقصد نگاشت متن استعاره

 

 

 روحانی

فروش مجدد نفت ایران که در دوران تحریم 
 .بود داکردهیدر بازار جهانی کاهش پ

 دولت روحانی

سیاست خارجی 
روحانی در زمینه 

دور  یجااقتصادی به
 هازدن تحریم

 دیپلماسی نفتی
 

برخوردهای امنیتی و سیاسی در رابطه با 
 .مشکالت کشور

میرحسین موسوی و 
 یکروب

 99حوادث سال 
 حصرجدید و   تهدید

 جدید
شورای امنیت و  لهیوستحریم ایران به 

 .مشکالت آن و فسادهای نفتی
 تحریم دور زدن فساد نفتی دولت نهم و دهم

 .های گذشتهتحریم
کشورهای اروپایی و 

 غربی

برجام و جلب سرمایه 
 خارجی

 یگذارهید به سرمااعتما

جریان اصولگرا با شعارهای دروغ به دنبال 
 .ی سیاسی استأکسب ر

 قالیباف و رئیسی
و  99حوادث سال 
 نژاددولت احمدی

 ،بگم بگم های دروغین
 ناپختگی

 جهانگیری

 ضربتی برخورد محمدباقر قالیباف 49سال حوادث  .مشی  اقتدارگرایی رقیب

 شهردار سازه محمدباقر قالیباف مشکالت شهر تهران .مدیریت قالیباف سوء

تجربه سیاسی و اقتصادی جهانگیری از 
 یید رهبر وأنامزدهای رقیب بیشتر و مورد ت

 .های نظام استهمگام با ارزش
 جهانگیری

سابقه سیاسی و 
 مدیریتی جهانگیری

یک مدیر جهادی 
 جهادگرهستم؛ من 
 هستم

شعارهای انتخاباتی نامزدهای رقیب فاقد 
 .برنامه مدون و عملی است

 

 رئیسی و قالیباف

شعارهای انتخاباتی 
دولت مردم قالیباف و 
 کار و کرامت رئیسی

 کنشهیرا ربیکاری 
 کردن راهکار دارد

 

های دولت گذشته که نمایندگان سیاست
 .ناکارآمد بوده است ،هستندرقیب از آنها 

 

 دولت نهم و دهم

دوران دولت نهم و 
های دهم و قطعنامه

شورای امنیت ضد 
 ایران

را به ایران هراسی ما 
تبدیل  یدوسترانیا

 کردیم

جهانگیری در زمینه اقتصادی دارای برنامه 
 .مدون است

 جهانگیری
اطمینان و انتخاب 

مقام رهبری در زمینه 
 اقتصادی

 اقتصاد مقاومتی هفرماند

انتخاب قالیباف منجر به برخورد تند نظامی 
 .شودمی

 گریروحیه نظامی 49حوادث سال  محمدباقر قالیباف

های اقتصادی روحانی موفق نبوده سیاست
 .است

 دولت روحانی
تورم و برنامه اقتصادی 

 یارانه اقشار
 شده کمقدرت خرید 
 

 رئیسی
اقتصادی دولت روحانی در زمینه عدالت 
 .موفق نبوده است

های اقتصادی برنامه
 دولت اول روحانی

 دولت روحانی
شدن فاصله  بیشتر

 طبقاتی

دولت رئیسی به عدالت اجتماعی توجه 
 .خواهد کرد

 فاصله طبقاتی کاهش دولت رئیسی برنامه عدالت اقتصادی
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ی نمایندگانمقوله ساز. بازنمایی استعاره مفهومی 3جدول ادامۀ   

قالیباف برخالف دولت روحانی به همه اقشار 
 .جامعه توجه دارد

 دولتِ مردم شعار انتخاباتی قالیباف دولت آینده قالیباف

 قالیباف

برنامه قالیباف برقراری عدالت اقتصادی در 
 .جامعه است

برقراری عدالت 
 اقتصادی

 دولت آینده قالیباف
 را جنوب شمالفاصله 

 کنیم کم

حلقه یاران و حامیانش سایر دولت روحانی با 
ها و منتقدانشان و مردم را نادیده افراد و جریان

 .گیردمی

انتقاد روحانی از سخنان 
بین سخنان  قالیباف

 قالیباف
 نگاه مدیریتی جهانگیری و روحانی

سود و مزایای اقتصادی برجام به نفع افراد 
 است.خاص و واردکنندگان کاال 

دولت روحانی و 
 حامیانش

 برجام و تعهدات آن
 7سودش برای 

 است درصدی
 

ات دولتی امکان روحانی به استفاده نامزد رقیب یعنی آقای رئیسی از: نظرگاه یساز یعاطف
ان جایگاه ریاست تولیت آستان قدس رضوی، مخاطب برای تبلیغات انتخاباتی و نیز استفاده از

 اده وثیر قرار دأتحت ت «پارچه سبز نبات و» ،«امام رضا» مذهبی مانند را با استفاده از شعائر
فی رقیب من یینما گرید باورهای مذهبی و اعتقادی برای خودنمایی مثبت و سعی در استفاده از

 ارزشی که در متون دینی و ،«صداقت»و«عهد»واژه روحانی با استفاده از سوی دیگر از دارد.
ملکرد از ع آنهاپاسخ به انتقادات  درجمالت پرسشی از رقبا سعی  نیز مثبت است و دارای بار

 با انتقاد به سخنان قالیباف به همدردی جهانگیری با اشاره به دوران تحریم و خود داشته است.
 پرداخته استمین اقالم ضروری أرابطه با ت با مردم در دوران تحریم و قبل از معاهده برجام در

 المللقبایل بر ضد ایران فضای نظام بینحمله اقوام و  و با یادآوری حافظه تاریخی ایران و
داند که حل آن نیازمند زا میدوران تاریخی در ایران حساس و تنش همانند سایررا  کنونی
 الملل است.با نظام بین گووگفت

 دنشلیتبد «مظلومیت جمهوری اسالمی»ستعاره تشخیصیا رئیسی با استفاده از 
حامی و نماینده  وی خود را .داندمسائل نظام می از های قبل به گروه مخالف را هموارهدولت

)فتح « خدا آزاد کرد»داند و با اشاره به جمله تاریخیجامعه می همراه طبقات محروم در
که مطابق با های خود های مدنی را از سیاستآزادی )ره(خرمشهر در سوم خرداد( امام خمینی

ور دو مح نظرگاه بر یساز یمینه عاطفز قالیباف در .اصول نظام اسالمی است معرفی کرد
 انتقاداتپاسخ به  نیز و سوکاز ی جامعه در درآمداقتصادی و توجه به مشکالت اقشار کم

ر از سوی دیگ دانست و سخت نظامیی سیاسی قالیباف را مشخطکه راهبرد و  جهانگیری
 حضور در لیساله خود را قدردان صلح به دلخاطره تاریخی جنگ هشتپرداخت و با مرور 
 داند.می شانو از دست دادن دوستان آنجنگ و مصائب 
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 . بازنمایی استعاره مفهومی عاطفی سازی نمایندگان4جدول 

حوزه  نگاشت متن استعاره

 مقصد
 اسم نگاشت أحوزه مبد

 

 روحانی
 

 .من به شعارها وفادارم
روحانی و 
 مردم

ریاست جمهوری 
روحانی و اقدامات 

 دولت قبل

بستیم /  عهد من با عهد ما 
و صداقت  ییگوشما راست

 است

استفاده از شعارهای پوپولیستی در جلب  
 .آرا

 رئیسی

استفاده از امکانات 
دولتی و حامیان 
سیاسی در تبلیغات 

 انتخاباتی

نبات و پارچه سبز  اگر
خواهید برای روستاها می

 بفرستید جلوی آن را بگیرید

شعایر مذهبی سوءاستفاده از امام رضا و 
 .در انتخابات

 رئیسی
شعارها و تبلیغات 

 انتخاباتی

برای مردم  امام رضا را
 بگذارید

 
نامزدهای رقیب درصدد تخریب و نادیده 

 .های دولت هستندگرفتن تالش
رئیسی و 
 قالیباف

اقدامات دولت در 
سیاست خارجی و 

 داخلی

دولت هیچ کار مفیدی 
 ؟نکرده

گو با وجهانگیری مبتنی بر گفت یمشخط
اقوام و ملل و حفظ صلح در نظام 

 .المللبین
 مردم

ارجاع به تاریخ ایران و 
 حمله بیگانگان

 یهافرهنگ غنی ما قدرت
را نابود  مهاجم مثل اسکندر

 کند

های گذشته به اوضاع مردم در دولت جهانگیری
 .اهمیت بودزمینه رفاهی و اقتصادی بی

رئیسی و 
 قالیباف

های ریاست سال
و  نژادیجمهوری احمد

های شورای تحریم
 امنیت

 بودند رکردهیگ مردم

انتخاب دولت روحانی ادامه دادن مسیر 
 .توسعه است

دولت روحانی 
 و راه امید

 ه بیندیشیمرام وباید به تدا ساله روحانی 7دولت 

 دولت رئیسی .های مدنی توجه داردرئیسی به آزادی
آزادی و جمله  اشاره به

تاریخی  امام خرمشهر 
 را خدا آزاد کرد

شما زبان را برای کردها آزاد 
 خدا آزاد کردکردید؟ 

 رئیسی

رئیسی حامی اقشار محروم و پایین 
 .جامعه است

دولت و 
 برنامه رئیسی

اوضاع بیکاری و تورم 
 کشور

 گویممن از کف بازار می

سیاست خارجی روحانی عزتمندانه نبوده 
 .است

سیاست 
 خارجی آینده

 عزتمندانهدیپلماسی  دولت رئیسی

های قبل در رابطه با نظام عملکرد دولت
 .نیست دیمورد تائ

های دولت
قبل و گروه 
 مخالف شدن

روسای جمهوری 
 اسالمی

نظام جمهوری  مظلومیت
 اسالمی

سیاست خارجی قالیباف و عملکرد او 
 .نیست یطلبو جنگ یتندرو

 صلح هستم قدردان دفاع مقدسدوران  قالیباف

 قالیباف

 قالیباف .قالیباف به تمام اقشار جامعه توجه دارد
اشاره به اوضاع 

 اقتصادی
 گویممردم می دردمن 

 با استفاده از« راه امید»این انتخابات روحانی با اشاره به استعاره در: پرورش صمیمیت
 هارچ»قالیباف و شعار با انتقاد از پردازد ومیحامیان خود  به همدلی با مردم و «وسط راهیم»واژگان
روحانی رقیبان اصولگرای خود را ادامه جریان  داند.تمام مردم می جمهورسیخود را رئ«درصدی

 جهانگیری با اشاره به جریان اصالحات و داند.نژاد میسیاسی و اقتصادی و فرهنگی دولت احمدی
وادث ح انیکه در جر داندیدار من اصولگرا ،آن را ریشهنشینی بزرگان نظام با اقدامات جریاحاشیه
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ن ای «مقاومت» دوباره در عرصه میدان سیاسی واردشده است و با استفاده از استعاره 99مانند سال 
ات طلب بر اساس گفتمان اصالحعرصه را مانند صحنه نبرد دانسته است و بین خود و حامیان اصالح

 ائیسی بر داند.را ضربتی می انیاشاره به فرهنگ برخورد اصولگرا یکپارچگی ایجاد کرده است و با
اسخ پ وی در. سازی استفاده کردپرورش صمیمی وضعیت اقتصادی در اشاره به همدردی با مردم از

مانگی ما محر کار در» با استعاره خود موردنظر های دولترابطه با برنامه درانتخاباتی خود به شعارهای 
 زمینه پاسخ به انتقادات رقبا به آزادی مدنی در؛ داندبا صداقت می همراه با مردم وخود را  «نیست
قالیباف با اشاره به اوضاع اقتصادی دولت روحانی را همچنان دارای فساد اقتصادی  توجه دارد. نیز

داند که با عدم اقدامات ساختاری مردم دچار مشکالت بیشتر دانسته است و خود را حامی مردم می
 دیپلماسی قدرت آن را الزمه موفقیت در عرصه سیاست خارجی با دفاع از وی همچنین در .اندشده

 داند.  الملل مینظام بین پیشبرد اهداف در

 بازنمایی استعاره مفهومی پرورش صمیمیت نمایندگان .3جدول 
 اسم نگاشت أحوزه مبد حوزه مقصد نگاشت متن استعاره

 

 

 

 روحانی

 

 

 

 

روحانی، دولت همه مردم دولت 
است نه افراد ثروتمند جامعه و 

 .حامی پروری

 91ره به شعار اشا
درصد  7درصد و 

 قالیباف

بازگشت به شعارهای 
 انقالبی

همه با هم امام فرمود 
 مینکن بیخودبندی تقسیم

های انتخابات آینده ادامه فعالیت
 .دولت است

 وسط راهیم روحانیهای دولت سیاست تدبیر و امید روحانی

انتخاب نمایندگان رقیب در 
 .تها اسانتخابات بازگشت به تحریم

دوران ریاست 
 نژادیجمهوری احمد

 و اصولگرایان

های شورای قطعنامه
 امنیت

 گذاشته شدعزت مردم زیر پا 

شود به اوضاع اقتصادی با شعار نمی
 .و سیاسی جامعه سامان داد

 نژاددولت احمدی
دوران قبل از اشاره به 

 برجام
 وعده و وعید به مردم

 دادندمی

قبل عرصه فرهنگ  یهادر دولت
 .شده استامنیتی و حاشیه رانده

قالیباف و رئیسی و 
 اصولگرایان

عدم توجه به فرهنگ در 
 های اصولگرادولت

با برخورد چرخ فرهنگ 
 شودچکشی اداره نمی

 جهانگیری

 مخالفت جناح رقیب در برجام
اصولگرا و جناح 

 تبلیغات آنها

ای و ایجاد توافق هسته
 برجام

 ایستادیم و هزینه را پرداختیم

حوادث و جریانات حامیان قدرت 
منجر به حاشیه راندن و بدنام شدن 

 .طلبان شداصالح

 99حوادث سال  اصولگرایان تندرو
اند با یک ها چه کردهبعضی

 دار؟جریان ریشه

اقتدارگرایی دولت نهم و دهم با 
 .جریان اصالحات را کنار گذاشت

ناطق نوری و 
 هاشمی رفسنجانی

 کردندنشین خانههمه را  99حوادث انتخابات سال 

ضربتی  داهایسایر کاند یمشخط
 .بوده است

 49و  99های حوادث سال قالیباف
برخورد امنیتی ایرانیان را 

 کندمی ژمردهپ
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بازنمایی استعاره مفهومی پرورش صمیمیت نمایندگان .3جدول ادامۀ   

  اسم نگاشت أحوزه مبد حوزه مقصد نگاشت متن استعاره

 نیست محرمانگی در کار ما برنامه دولت آینده رئیسی رئیسی .رئیسی با مردم صداقت دارد

 رئیسی
در دولت روحانی شرایط اقتصادی 

 .مردم بدتر شده است
 شده کمقدرت خرید  اقتصادی تورم و رکود دولت روحانی

رئیسی به اقشار محروم جامعه توجه 
 .دارد

سفرهای انتخاباتی 
 رئیسی

 مردم گریستند دیدار  رئیسی با مردم

دیپلماسی قالیباف دیپلماسی قدرت 
 .است

 های خارجیقدرت
دیپلماسی و مناسبات 

 المللقدرت در نظام بین
که اگر قدرت نداشته باشیم 

 گذارندمی پا زیرعزت ما را 

 قالیباف
روحانی دارای  انیحامیان و اطراف

فساد اقتصادی هستند و قالیباف 
 .حامی مردم محروم است

رشد و عدم رشد 
اقتصادی و فساد 

 اقتصادی
 دولت روحانی

چون فکر کنم اگر به اینها 
مردم اشاره نکنم حق این 

حق همه  محروم و مظلوم و
 کردم ضایعها را ایرانی

روحانی از جیب مردم هزینه دولت 
 .کندمی

 تورم دولت روحانی
و سفره مردم  بیجبهدست

 دبردن

جناح رقیب سخنان قالیباف را در مورد  هایروحانی در پاسخ به انتقاد کنایه: و ینیطنز آفر
داند و با اشاره به شعارهای قالیباف آن را تقلید نادرست از های دولت قبل خود کذب میبرنامه
 برخورد« لوله کردن»و« مردانگی»داند و با اشاره به مفاهیم استعاری مانندمی تیاستروال شعار

داند و با اشاره به جناح و برخورد با دانشجویان نظامی و تند می 49قالیباف را در حوادث سال 
ه داند کاصولگرا و آقای رئیسی و دستگاه قضا برخوردهای آنها با دولت قبل خود را خصمانه می

جهانگیری با اشاره به  اند.اقدامات دولت روحانی بوده جریان مذاکرات و درصدد کارشکنی در
در  و تندروی یافروزهای گروه رقیب در اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان و جنگتندروی

ه به اشارپردازد و با ای به انتقاد از سیاست خارجی و شعارهای رقبا میالملل و منطقهنظام بین
اشاره  و کنند، بیان می«رودررو قرار دادن» اقدامات داخلی اصولگرایان آنها را با استفاده از استعاره

که رقبا حامیان همان گفتمان دولت نهم و دهم هستند که با شعارهای جدید در عرصه  دارد
داند و یظام انقالبی ماند. رئیسی با اشاره به شعار عدالت که از شعارهای اصلی نانتخابات واردشده

کانات مالی ام جلوگیری از برخورداری افراد خاص به منابع و«ینینشو کاخ ینینشکوخ» با استعاره
کار جوانان  و دولتی را از اهداف خود دانسته و تمام کوشش حل مشکالت بیکاری و مسکن و

مردم علیه  س دراست و در مناظره و عرصه تبلیغاتی جناح رقیب را به تخریب و ایجاد هرا
نند زهر چه بگندد نمکش می»کند. قالیباف با اشاره به جمله کناییهای خودش متهم میبرنامه

س أداند که از رای میدولت روحانی را دارای فساد ساختاری و پایه« وای به روزی که بگندد نمک
روحانی  یذارگاستیکند سبیان می« تدبیریبی»آن وجود دارد و در مقابل شعار تدبیر و امید با واژه
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الیباف ق« زالوصفتان»مبارزه با مفسدان اقتصادی یا همان .کارایی نبوده است دارای عقالنیت و
 .استترین شعار استعاری او مهم

نمایندگان مطایبه بازنمایی استعاره مفهومی طنز و .1جدول   

حوزه  نگاشت متن استعاره

 مقصد

 حوزه مبدأ
 اسم نگاشت

 

 

 روحانی

 

 

 

 
 

سخنان قالیباف در مورد دولت 
 روحانی کذب است

 قالیباف
اشاره به سخنان قالیباف در مناظره 

 جمهورسیدر مورد وعده صد روزه رئ
 ه نشوداضافگناهش 

حمایت روحانی از دانشجویان و 
مقابله با برخورد تند قالیباف با 

 49حوادث سال 

 روحانی

حوادث کوی دانشگاه و 
 عالی امنیتگیری در شورای تصمیم

 ملی

را نکرده  مردانگی اگر من این
 ها پر از لوله بودبودم دانشگاه

برخورد تند نظامی قالیباف با 
 های سیاسیدانشجویان و آزادی

 لوله کردن کوی دانشگاه 49حوادث سال  قالیباف

شعار قالیباف تکرار شعار 
درصدی  99و جنبش  تیاستروال

 مریکا استا
 قالیباف

درصد  91درصد و  چهارشعار 
 قالیباف

 ناشیانه نکنید یهایپرداز یکپ

ای به دنبال در مذاکرات برجام عده
 کارشکنی بودند

اصولگرایان و 
حامیان امنیتی 
مانند قالیباف و 

 رئیسی

 روی موشک شعار نوشتند دوران مذاکرات برجام

شعارها و ظاهر انتخاباتی در عرصه 
 عمل کذب است

 جناح اصولگرایان
دولت نهم و دهم و شعار عدالت و 

 ساده زیستی
 لباس ساده

قدرت اصلی در دست شماست و نه 
 دولت

 دستتان باز است قدرت دستگاه قضایی رئیسی

رقیب و حامیان آنها  ینامزدها
 تندرو  هستند

 کنندگان به سفارت عربستانحمله قالیباف و رئیسی
ع ا دفاکدام کاندیداها از آنه

 کردندمی

 جهانگیری

های تندرو  هحمایت انتخاباتی گرو
 3192 سال قالیباف در از

 قالیباف
و  هنیحادثه سفارت و گروه کرد م

 الرضهیات

به سفارت عربستان  چه کسانی
 کردند؟حمله 

 

های جناح رقیب شعارهای و برنامه
اد  ژنهای دولت احمدیهمان برنامه

 و اصولگرایی است
 کاندیداهای جدید قالیباف و رئیسی

 اند؟آمده ژست جدیدای با چرا عده

 

عدم توانایی جناح رقیب به تعامل و 
 المللنیدر منطقه و ب ییزداتنش

 ماجراجویی سیاست خارجی دولت نهم و دهم قالیباف و رئیسی

نامزدهای رقیب و جناح حامی آنها 
 باعث شکاف سیاسی در جامعه شد

 99جناح اصولگرا 
  یانتخابات ریاست جمهورحوادث 

 99سال 
 رودررو هم به همه ضربه زدند
 قراردادند

حاشیه رفتن بزرگان نظام بعد از 
 شد 99انتخابات سال 

 انیاصولگرا
به حاشیه رفتن و حصر خانگی 
موسوی، کروبی و رفسنجانی 

 عنوان حامیان اصالحاتبه
 کردند نینشخانههمه را 

دولت روحانی در رفع مشکالت 
 حامی منافع مردم است

 قالیباف و رئیسی
افشای حقوق نامتعارف مدیران 

 دولتی
برای عذرخواهی از ملت زبانمان 

 الکن نیست
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 نمایندگان مطایبه بازنمایی استعاره مفهومی طنز و .1جدول ادامۀ 
 اسم نگاشت حوزه مبدأ حوزه مقصد نگاشت متن استعاره

 جهانگیری

مدیریت شهری قالیباف در  یناکارآمد
 تهران

 قالیباف

توان حل مشکالت در 
شهر تهران در رابطه 
با آلودگی، ترافیک و 

 زباله

 شما مدیریت مدرن دارید؟

قالیباف در دوران تحریم و سختی 
مردم در ارتباط حامیان خصوصی بوده 

 است.
 قالیباف

اقدامات شهرداری 
تهران در برج میالد 
 در دوران تحریم

چه کسانی طرفدار  رید بگویمنگذا
 درصدی هستند چهار

در دولت روحانی مبارزه با فساد 
اقتصادی وجود داشت و فساد در دولت 

 اصولگرایان بیشتر بوده است

های قبل از دولت
 روحانی

عدالتی و فساد بی
 اداری

ه های بادآوردبه ثروتبرخی افراد 
 اندداکردهیدسترسی پ

 ندکمبارزه میرئیسی با هرگونه فساد 
برخورد نظارتی 
رئیسی  در دولت 

 هآیند
 فساد اداری و نظارت

یا آقای  اگر زیر عمامه مناین فساد 
 روحانی باید حساسیت داشت

 رئیسی

عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در 
 برنامه رئیسی

 برنامه آینده رئیسی
فساد اداری و 

اقتصادی در منابع 
 مالی

افراد خاص به منابع  اندازیدست
 بانکی جلوگیری شود

روحانی در سیاست خارجی برخوردی از 
 موضع ضعف داشته است

برجام و مذاکرات 
 یاهسته

 نگاه ملتمسانه در برابر دشمن

هدف رئیسی طرفداری از عدالت 
 اجتماعی

شعارهای انقالب امام 
 خمینی

رئیسی و برنامه آینده 
 او

 ینینشو کوخ ینینشکاخ

شعار رئیسی در نشاط جوانان سال 
 شغل و ازدواج و کار  ونیلیمکی

 برنامه رئیسی
کار، بیکاری و مسکن 

 جوانان
باید این باشد که آن  وغمهمتمام 

 اتفاق بیفتد شادمانی

 ترساندرقیب مردم را از ما می
 جناح اصالحات

 
تخریب و فضای 

 انتخاباتی
 زندمی موجرقیب هراسی 

اقتصادی که با استفاده از مفسدان 
مردم را از عدالت  ریها سافرصت

 سازندمحروم می
 زالوصفتان مفسدان اقتصاد دولت روحانی

 قالیباف

دولت روحانی تنها به مرکز توجه دارد 
 های دور و محرومنه استان

 دولت روحانی
سفرهای استانی 

 نژاددوران احمدی
 خوریدتکان نمیاز تهران 

مبارزه با  یجاخود بهدولت روحانی 
 فساد ، در فساد درگیر است

 

فساد اداری ساختاری 
 در ایران

 دولت روحانی
زنند وای از هر چه بگندد نمکش می

 آن روز که بگندد نمک

 جهانگیری  کاندیدای یدک است
نامزد شدن معاون 

در  جمهورسیرئ
 انتخابات

 اید؟سیاسی شده دستاویزشما چرا  جهانگیری

های دولت روحانی عقالنی و سیاست
 درست نبوده است

 تدبیریبی دولت امید و تدبیر دولت روحانی

در عرصه اقتصاد تنها افراد خاصی از 
رانت و مزایای اقتصادی استفاده 

 کنندمی

مشکالت اداری و 
 ساختاری

 گذارندرا جلوی شما می هزار مسیر دولت روحانی

 



111      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 مناظرات ریاست جمهوری دوازدهم  یاسهیمقا یبندجمع -3
مواضع انتخاباتی  انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، نامزدهای انتخاباتی به دفاع از در

 زیجریان این انتخابات نامزدها بیش از هر چ در اند.رقیب پرداخته گفتمانخود و حاشیه راندن 
اد از حسن روحانی با انتق به انتقاد از عملکرد اجرایی و سوابق مدیریتی یکدیگر پرداختند.

زمینه فساد اداری و قاچاق، قالیباف با انتقاد از عملکرد روحانی  ویژه دریه بهئعملکرد قوه قضا
کرد عمل ابراهیم رئیسی نیز با انتقاد از برنامه و درصدی و جدا از مردم و چهارعنوان دولت به

ئیسی ر دولت یازدهم روحانی و جهانگیری به انتقاد از مشی سیاسی داخلی و خارجی قالیباف و
ت حمایقرار گرفت توجه مورد آنچه در جریان این انتخابات  عنوان دولت اصولگرا پرداخت.به

سی دیپلما وقالیباف از مباحث توسعه و توجه بیشتر به اقتصاد در زمینه سیاست خارجی  رئیسی و
 ،ریشه بسیاری از مشکالت را تورم آنهاازدواج جوانان است  داخلی یعنی اشتغال و سیاست و

 ید برکأمقابل حسن روحانی با ت جناح در .دانستندها میعدم افزایش یارانه ناکارآمدی دولت و
آزادی بیان در عرصه  ،آزادی فضای مجازی های مدنی ماننداولویت اقتصاد در کنار آزادی

اسحاق  پرداخت. در عرصه سیاست خارجی هارفع تحریم در خود و دفاع از عملکرد یداخل
 دانست به دفاع ازعنوان فردی برآمده از جریان اصالحات میکه خود را به جهانگیری نیز

آزادی سیاسی و نقش برجام در توسعه اقتصادی  کید برأدولت یازدهم و ت عملکرد خود در
، نمایندگان 99طلبان در انتخابات حاشیه راندن اصالح به کید برأکشور پرداخته است و با ت

 داند.می 99را ادامه همان جریان اصولگرایی سال  حاضر
 

 ی و مقایسه گفتمان ایدئولوژیك کاندیداهای انتخاباتبندجمع.7جدول 
 تحلیل عملکرد و برنامه انتخاباتی بر اساس نظریه استعاره مفهومی نماینده

 روحانی

عملکرد موفق سیاست خارجی و حل مشکالت اقتصادی  کید برأکید بر انتخاب دوباره دولت خود، تأت
ای، های مدنی و سیاسی و رسانهعملکرد رقبا در زمینه آزادی انتقاد از ها،کشور با برجام و رفع تحریم

و  های اقتصادیرانتکید بر مردمی بودن دولت و انتخاب مردم، انتقاد از برخورداری جناح رقیب از أت
 جناح رقیب یسیاسی در عرصه تبلیغات، انتقاد در زمینه برخورد ضد اخالق

 جهانگیری

قاد از الملل، انتدر نظام بین یزا و ضد تهاجمکید بر حل مشکالت کشور با سیاست خارجی تنشأت
ی حل مشکالت اقتصاد کید برأهای سیاست خارجی جناح رقیب، ته برنامهژویشعارهای سیاسی به

 کشور با رفع تحریم و برجام 

 رئیسی

حل مشکالت اقتصادی کشور و  ،نشین و ایجاد عدالت اقتصادیدفاع از اقشار تهیدست، حاشیه
کید بر شعارهای انقالبی و ارزشی در سیاست خارجی، انتقاد از عملکرد دولت أها، تهدفمندی یارانه

 در انتخابات و معرفی چهره انتخاباتی وی یینه هراس افکنروحانی، انتقاد از جناح رقیب در زم

 قالیباف

کید بر شکاف دولت و مردم، انتقاد أعنوان حامی اقشار مرفه و مفسدان اقتصادی، تانتقاد از دولت به
عنوان یک شخصیت ضد دموکراتیک در عرصه به کاندیداهای رقیب در زمینه معرفی چهره وی به

 داخلی 
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گیرینتیجهبحث و . 1  

ن که با زبان شفاف با مردم سخآن ما در این مقاله نشان دادیم که نامزدهای انتخاباتی بیش از
کدیگر را های پنهان ایدئولوژیک یسویه کنند وبگویند با کالمی استعاری از یکدیگر انتقاد می

 برای نشاندنسازی ایدئولوژیک کارکرد پنهان کاندیدا در اصل از چهار هر سازند.برمال می
اندیدای ک آنان به افراد فراتر از نقد کند.افراد در منزلت جناح اصلی حاکم در کشور استفاده می

مناظرات  ،بنابراین گیرد.برمی های رقیب را دررقیب است و به نحو بارزی همه گفتمان
د که در کنیکه منازعه افراد باشد از منازعه بسیار قدرتمندی رونمایی مانتخاباتی قبل از آن

شان ها نتحلیل استعاری مناظره عرصه سیاسی ایران میان دو گفتمان اصلی حضور دارند.
سر قدرت  شود جنگ برافواه شنیده می دهد که دعوای سیاست در ایران برخالف آنچه درمی

رات مناظ در حال تخاصم هستند. و ها با یکدیگر درگیربلکه فراتر از آن گفتمان ؛نیست
نشان داد که عرصه انتخابات  این تخاصم پرده برداشت و پیش از بیش از 3191تی سال انتخابا
های این پژوهش نشان داد سر تصاحب منزلت اجتماعی است. همچنین یافته جدی و بر کامالً

ه سازی قرارگرفتمرحله سرنوشت در جادشدهیکه این منازعه با توجه به استعارهای مفهومی ا
ادراک شناختی مردم در انتخابات  های سیاسی ومواضع جناح شود دربینی میپیش است و

 آینده نیز بروز و ظهور خواهد داشت.
)با توجه به  انتخابات سیاسی در دنیای امروز در ،هااین مقاله با نشان دادن اهمیت استعاره

قبل  بعد وافکار سنجی مخاطبان  ای بودن انتخابات( و حتی استفاده از آن در قالب مراکزدوره
و چرایی و  بینی نتایج انتخاباتی، درک فضای انتخاباتی، تحلیل و پیشیونیزیاز مناظرات تلو

 .ردیچگونگی انتخاب مخاطبان و پیامدهای آن در دوران بعد از انتخابات موردتوجه قرار گ
نه اهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه از سوی رسها در بیان بحراناستفاده از استعاره
ها و ارائه نظرات کارشناسانه بر اساس همکاری مردم در حل این چالش و جلب همسویی و

تواند موردتوجه باشد. از سوی دیگر دهی به افکار عمومی میفهم عمومی جامعه و جهت
د ای بایویژه در بخش ترجمه و پژوهش رسانهسازی متون نیز بههای پژوهشی و آمادهزمینه

دراک ا نظام تحلیل استعاری در تیبنابراین بااهم موردتوجه باشد. أن مبدفهم استعاری زبا
 . استرسانه دارای اهمیت  ویژه درشناختی افراد توجه آن به
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 و مأخذ منابع
، «زیونیرادیو و تلو اجتماعی مناظره و استدالل در ـ مفروضات شناختی استلزامات و» (.3199)نیحسدیس طهری،ا 

 .9-17: 2شماره  ،ارتباطی هایپژوهش

ایی از هبندی جدید با تکیه بر نمونههای مفهومی در یک طبقهتحلیل استعاره(.»3192افراشی، آزیتا و تورج حسامی)  

 .373-311: 1، شماره شناسی تطبیقیهای زبانپژوهش، «ییایهای فارسی و اسپانزبان

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :، تهراناستعاره و شناخت (.3194افراشی، آزیتا) 

،  «ای دیداری پوسترهای عاشورایینظام نشانه های استعاره درجلوه(.»3192محمد خزائی) سلمان و بصایری، 

 .79-11: 22، شماره فصلنامه نقد ادبی

 .4-19 :7، شماره پژوهشنامه علوم سیاسی ،«، نظریه و روشیشناسنشانه(.»3199محمدرضا) تاجیک،

 .انتشارات سوره مهر :، ترجمه مهدی پارسا، تهرانشناسیمبانی نشانه (.3194چندلرز، دانیل)

مطالعات ، «زیون در حوزه نقد و شیوه مناظرهیبررسی نقش تلو(.»3199فر عبدالرحمن و الهه ابوالحسنی) یحسن   

 .23-74: 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره در رسانه و فرهنگ یارشتهانیم

شناسی و مجموعه نشانه نظریه و عمل )مجموعه مقاالت( شناسی:نشانه(. 3199سجودی، فرزان)   

 نشر علم. :، تهران7شناسیزبان

 انتشارات علم. :، تهرانستعاره(. ا3191صفوی، کوروش) 

 ،استعاره با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی میان ایدئولوژی وبررسی رابطه  (.3199شهری، بهمن)  

 ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. یکارشناس نامهپایان

-43: 39، شماره فصلنامه علمی و پژوهشی نقد ادبی ،«پیوند استعاره و ایدئولوژی(.»3193بهمن) شهری،    

19. 
های بکهزیونی ایران و شیهای بازرگانی تلوشناسی آگهینشانهمطالعه تطبیقی با رویکرد (. »3199محسن) فرامرزی،  

 .91-339: 32، شماره ایفصلنامه مطالعات رسانه، «ایماهواره

 :نتهرا هاجر آقا ابراهیمی، ۀ، ترجمکنیمکه با آن زندگی می ییهااستعاره. (3197لیکاف، جرج ومارک جانسون)

 نشر علم.   
 اولین فیلم انتخاباتی ریاست یبررسی نشانه شناخت(. »3191سرایی)و مهشید طالبی صومعه دیوحدیمیره بیگی، س

 .1-29: 9شماره  دو فصلنامه مطالعات انتخابات،  ،«جمهوری حسن روحانی

 :32، شماره فصلنامه ادب پژوهی، «دیدگاه لیکاف و جانسون نظریه استعاره مفهومی از(.»3199زهره) هاشمی،

339-379. 
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