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Abstract  
The use of metaphor as a linguistic strategy has long been considered by politicians around the world. The main 

purpose of the present study is to investigate the function of conceptual metaphor from the perspective of Lakoff 

and Johnson (1980) in the speeches of three members of the Government of prudence and hope: Mr. Rouhani, 

Jahangiri and Zarif. The main issue of the research is to show how conceptual metaphors are expressed in the 

words of these political authorities and how their function in organizing political realities can be explained. For 

this purpose, we have collected the data in a library research method and examined it analytically. The results 

indicate that political metaphors are used in different source domains: route, personification (humans, animals and 

plants), war, sports, buildings and natural phenomena, among which, the route is the most And the natural 

phenomena has had the least use. The results show that metaphor has an important rhetorical and persuasive usage 

in political discourse and plays an important role in conveying the political messages of prudence and hope 

government’s members. What is clear is that metaphor, in addition to facilitating the analysis of political issues for 

the audience, has given these politicians the opportunity to more easily explain their issues in order to arouse the 

audience's emotions. With the help of  metaphor, they try to highlight or hide some aspects of political discourse 

so that they can persuade the audience to apply their beliefs. It should be said that conceptual metaphors with 

different appearances have been manifested in line with the purposes of the government of Prudence and Hope 

discourse, called Moderation discourse. Thus, metaphors can be used by journalists, political analysts, and political 

discourse researchers as an effective and powerful tool to analyze the messages of political officials and facilitate 

the decoding of their words. Therefore, the results of this study can be useful for this group of experts and 

ultimately to measure the political pulse of the country.   

Keywords: Metaphor, Conceptual Metaphor, Lakoff and Johnson’s Point of 

View, Political Discourse, Government of Prudence and Hope. 
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 سیاسي گفتمان در هاآن کارکردهای و مفهومي هایاستعاره
 امید و تدبیر دولت

     صالح غفوری گلناز
 دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، زبان زبانشناسی گروه دکتری دانشجوی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد
  

  کاظمی فروغ
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، زبان زبانشناسی گروه دانشیار

 ایران تهران،

  چکیده
 هدف. اس  گرفته قرار دنيا سراسر در سياستمداران موردتوجه که اس  دیري زبانشناسي، راهبردي عنوان به استعاره کارگيريبه

 دول  اعضاي از تن سه هايسخنراني در( 1980) جانسون و ليکاف دیدگاه از مفهومي استعارۀ کارکرد بررسي حاضر پژوهش اصلي
 در چگونه مفهومي هاياستعاره دهد نشان که اس  آن پژوهش اصلي مسئلة. اس  ظریف و جهانگيري روحاني، آقایان اميد و تدبير
 منظور بدین. اس  تبيين قابل چگونه سياسي هايواقعي  دهيسازمان جه  در آنها کارکرد و یافته نمود سياسي مقامات این کالم
 هاياستعاره که اس  آن از حاکي پژوهش نتایج. ایمداده قرار بررسي مورد تحليلي روش به و گردآوري ايکتابخانه شيوۀ به را هاداده
 و ساختمان ورزش، جنگ، ،(گياه و حيوان انسان،) بخشيجان سفر، از عبارتند که اندکاررفتهبه متفاوت مبدأ هايحوزه  در سياسي
 مبين آمده دس  به نتایج. اندداشته را استفاده ميزان ترینکم طبيعي هايپدیده و ترینبيش سفر ها،آن ميان در که طبيعي هايپدیده
 هايپيام انتقال در بسزایي نقش و اس  سياسي گفتمان در متقاعدکنندگي و ّبيانيفن مهم کاربرد داراي استعاره که اس  واقعي  این

 براي سياسي مسائل تحليل و تجزیه تسهيل بر عالوه استعاره که اس  آن اس ، محرز آنچه. دارد اميد و تدبير دول  اعضاي سياسي
. برانگيزند را مخاطب احساسات تا کنند، تبيين را خود مدنظر مباحث ترراح  ايشيوه به که داده فرص  سياستمداران این به مخاطبان،

 اعمال جه  در بتوانند آن مدد به تا کرده پنهان یا و پررنگ را سياسي گفتمان هايجنبه از برخي  استعاره، کمک به کوشندمي هاآن
 تدبير دول  گفتمان مقاصد راستاي در گوناگون هايجلوه با مفهومي هاياستعاره گف  باید. بپردازند مخاطبان اقناع به خود، باورهاي

 خبرنگاران، اختيار در قدرتمند و کارآمد ابزاري عنوان به توانندمي هااستعاره بنابراین. اندیافته نمود اعتدال گفتمان به موسوم اميد، و
 تسهيل و سياسي، مقامات هايپيام تحليل به آنان رهگذر این از تا گيرند قرار سياسي گفتمان حوزۀ محققان و سياسي گرانتحليل

 سياسي نبض سنجش براي نهای  در و متخصصان از دسته این براي تواندمي پژوهش این از حاصل نتایج لذا. بپردازند آن رمزگشایي
 . باشد سودمند کشور

ستعاره،  ها:کلیدواژه ستعارۀ  ا  تدبیر دولت سیاسی،   گفتمان جانسون،  و لیکاف دیدگاه مفهومی، ا

  .امید و

                                                           
-  . مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته  زبانشناسي همگاني، واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي اس  
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 مقدمه . 1

توانند قدرتشان را ابراز سياس  قدرت اس  و یکي از ابزارهاي اصلي که سياستمداران مي
ها تقریباً اس  که از دیدگاهشان حمای  کند. استعاره کنند از طریق کاربرد زبان به روشي

شوند. نه فقط به این دليل که سخنرانان به هاي مسئوالن رده باال دیده ميدر همة سخنراني
توانند هاي مفهومي ميشود که استعارهمند هستند بلکه چون به آنان توصيه مياستعاره عالقه

تر شوند )بورچيچ، و به جامعه نزدیک شوندتر فهميده به آنان کمک کنند که راح 
 2(. بحث استعارۀ مفهومي نخستين بار توسط ليکاف و جانسون2016، 1کانيزاج و کرسول

، نگاه «کنيمها زندگي ميهایي که با آناستعاره»ها با انتشار کتاب ( مطرش شد. آن1980)
تنها به حوزۀ زبان محدود کالسيک استعاره را به چالش کشيدند و ادعا کردند استعاره، 

اس  نشده، بلکه سراسر زندگي روزمره و از جمله حوزۀ اندیشه و عملمان را نيز در برگرفته
کنيم، ماهيتي اساساً که نظام مفهومي هر روزۀ ما که بر اساس آن فکر و عمل ميطوريبه

اند که بخش اعظم ها ادعا کردند که عمدتاً بر اساس شواهد زباني دریافتهاستعاري دارد. آن
نظام مفهومي هر روزۀ ما از ماهيتي استعاري برخوردار اس . اندیشة استعاري، اصلي، طبيعي 

ها رود. آنکار ميجا حاضر اس  که در زندگي به شکل خودآگاه و ناخودآگاه بهو همه
ي از گيرهمچنين به این نتيجه رسيدند که مفاهيم انتزاعي در حوزۀ مفهومي انسان، با بهره

(. 1397، ترجمة ميرزابيگي 1980شود )ليکاف و جانسون بندي ميمفاهيم عيني سازمان
شاید در نگاه اول به نظر برسد که بين استعاره و سياس  چه ارتباطي وجود دارد؟ این همان 

استعارۀ جدید » اند:گونه پاسخ داده( به آن این10: 2014) 3پرسشي اس  که چيلتون و ایلين
هاي مفهومي سخ  نظم موجود تواند چارچوبکارگيري جدید یک استعاره ميو یا به

بنابراین  «هاي جدید توليد کند و فکر و تفکر سياسي را برانگيزد.سياسي را بشکند، انتخاب
 بر اساس این دیدگاه اس  که استعاره روي گفتمان سياسي انجام گرفته مطالعاتي که بر

ها در این کند. این مطالعهبه ویژه گفتمان سياسي ایفا مينقشي اساسي در گفتمان عمومي 
ّبياني و متقاعدکنندگي در گفتمان داراي کاربرد مهم فن کنند که استعارهمورد بحث مي
شوند تا کار برده ميها به( استعاره2016) 4به باور اتينو، اوینو و آتيانگ سياسي هستند.

                                                           
1, Borčić,N. kanižaj, I and  Kršul, S 

2 Lakoff, G & Johnson, M 

3 Chilton, P & Ilyin, M 

4 Otieno, R.F. Owino, F. R and Attyang, J 
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و بنابراین منش عمومي خود  تجزیه و تحليل کننددهندگان مسائل سياسي گوناگون را رأي
کنند تا خود را جاي ها را بيان کنند. عالوه بر این به شهروندان کمک مينسب  به سياس 

توانند سياستمداران گذاشته و باورهاي آنان در مورد کشورشان را درک کنند. همچنين مي
( معتقد اس  که با دانستن 2000) 1مواضع ایدئولوژیک گویندگان را نيز آشکار کنند. برد

تواند کسب قدرت چگونگي استفاده از زبان استعاري به صورت مؤثر، یک سياستمدار مي
 کند و یا قدرت خود را حفظ کند. 

اهمي  نقش استعاره در گفتمان سياسي، محققان را در سراسر دنيا بر آن داشته که به 
کشورهاي گوناگون بپردازند و مالحظه  بياني در کالم مقامات سياسيمحک این عنصر فن

هایي متفاوت و پيشينة تاریخي، فرهنگي، سياسي و کنند که سياستمداران عليرغم زبان
گيري از استعاره جه  نيل به اهداف مجزا از یکدیگر، همگي چگونه سعي در بهره مذهبي

پژوهش حاضر هاي مردم دارند. بنابر اهمي  این موضوع، در سياسي خود در ارهان توده
بياني در گفتمان سياسي بر آن شدیم که به عنوان هدف اصلي، به مطالعة این عنصر فن

هاي سه تن از اعضاي دول  منظور به تحليل سخنرانيدول  تدبير و اميد بپردازیم. بدین
ایم. از آنجا تدبير و اميد یعني آقایان روحاني، جهانگيري و ظریف به روش تحليلي پرداخته

ترین بان فارسي در بعد ادبي، مملو از صنایع ادبي گوناگوني چون استعاره اس ، مهمکه ز
چالش و مسأله این مطالعه آن بود تا دریابيم در بافتي غيرادبي چون گفتمان سياسي، کدام 

کنند و چه نقشي در جه  هاي مفهومي نمود پيدا ميهاي مبدأ در استعارهحوزه
کند. لذا در پژوهش حاضر رویکرد استعاره ي ایفا ميهاي سياسدهي واقعي سازمان

ها پاسخ دهيم که ایم تا به این پرسش( را مبنا قرار داده1980مفهومي ليکاف و جانسون )
اند؟ نقش این کار رفته در گفتمان سياسي دول  تدبير و اميد کدامهاي بهترین استعارهرایج
نه اس ؟ آنچه که مسلم اس  استعارۀ مفهومي ها و کاربردشان در این گفتمان چگواستعاره

ویژه در ایران، کمتر در زمينة در ژانرهاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته اس . ولي، به
اس . اینک در ادامه به معرفي آثار انجام شده قبلي در باب گفتمان سياسي مطالعه شده

 پردازیم.استعاره مفهومي در سياس  مي
 
 

                                                           
1 Beard, A 
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 پیشینۀ تحقیق . 1

 پیشینۀ مطالعات ایراني 2-1
الملل اس  که اغلب در روابط بينرا بررسي کرده هایياستعاره( 1390نشين )قرباني شيخ

کند به طورکلي چه عامدانه و چه غيرعامدانه، مورد استفاده هستند. وي عنوان مي
 اند.ت عجين ساختهالملل این عرصه را با انواع مختلف استعارااندیشمندان روابط بين

شناختي بر مبناي مقاالت سياسي مورد تحليل -( استعاره را از بعد انتقادي1390وند )آیينه
اس . بر اساس نتایج به دس  آمده، نقش ترغيبي و انگيزشي استعاره و قرار داده

تأثيرگذاري آن بر احساسات مخاطب از جمله دالیل کاربرد زیاد استعاره در گفتمان 
اي گفتمان سياس  اروپایي ( به تحليل استعاره1391باشند. مشيرزاده و همویي )يسياسي م

هاي مختلف ها معتقدند بدن انسان از دوران باستان منبع الهام استعارهاند. آنبریتانيا پرداخته
ترین مفهوم سناریوي بدن در سياس  خارجي بریتانيا به اس  و رایجدر فرهنگ غربي بوده

هاي به کار رفته، حول محور سفر، سرع  و اي دیگر از استعارهگردد. دستهقلب باز مي
هایي چون نام وسایل نقليه مثل قطار، کشتي، ها استعارهحرک  بوده اس  که در ميان آن

 خورد.قایق، کاروان، کالسکه و هواپيما به چشم مي
به عنوان  آفریني اجزاي بدن( چگونگي نقش2012شریفي، فيروزیان و فيروزیان )

هاي فارسي منتشره در ایران بررسي اصطالحات استعاري را در متون سياسي روزنامه
هاي ها استعارهعضو بدن انسان هستند که توسط آن 15اس  که ها نشان دادهاند. یافتهکرده

اند. همچنين از ميان اعضاي بدن، سر بيشترین فراواني را سازي شدهسياسي مفهوم
نژاد به بررسي استعاره و هاي محمود احمدي( بر اساس سخنراني1392ابي )اس . ترداشته

اس  که سخنراني در جمع ها نشان دادهاس . بررسي سخنرانيميزان انواع آن پرداخته
کرده داراي بيشترین ها مينژاد، احساس صميمي  بيشتري با آنحاميان دول  که احمدي

کمترین ميزان استعاره را داراس . از  خارج از کشور هاي ایراد شده دراستعاره و سخنراني
اند. هاي جهتي بيشترین ميزان کاربرد را در سخنراني داشتهميان انواع استعاره نيز، استعاره

اي گفتمان سياسي امام علي )ع( را در جنگ ( که تحليل استعاره1393کاربخش راوري )
علي )ع( از استعارۀ مفهومي به عنوان  اس  که حضرتاس ، چنين نتيجه گرفتهانجام داده

اند و بيشترین فراواني کاربرد کردهسازي و ارشاد جامعه استفاده ميقدرت نرم براي آگاه
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دهي و دهي به رفتار، شکلاستعاره در کالم اميرالمؤمنين پس از خالف ، بر پایة جه 
 هاي پيشين استوار اس . کاش  افکار و تغيير نگرش

سياسي  -( که الگوي اقناعي استعاره را در گفتمان اجتماعي1394طاني )فاضلي و سل  
هاي اخير و حضور برجستة استعاره در اند، معتقدند با توجه به حوادث دههمطالعه کرده
ساز، شناخ  استعاره براي کاربران استعاره و بيش از همه، براي  هاي تحوّلگفتمان
( استعارۀ جهاد و پایداري در گفتمان 1395م )کنندگان آن ضروري اس . پورابراهيمصرف

اس  که در گفتمان رهبر، استعارۀ و ایدئولوژي سياسي رهبر را بررسي کرده و عنوان کرده
کند. همچنين اي کالن در زیرساخ  اکثر مباحث سياسي عمل ميجهاد به عنوان استعاره

ارۀ وجودي اس . ایران به در کالم رهبر ایران با جاندار پنداري مواجهيم که نوعي استع
ها را در یک ( استعاره1395مثابه شخص و ساختمان محکم اس . صادقي و طباطبایي )

نمونه از متون سخنراني ارائه شده در مجمع عمومي سازمان ملل توسط هریک از رؤساي 
اند. پژوهش آنان نشان داده جمهور از اول انقالب تاکنون مورد تجزیه و تحليل قرار داده

که رؤساي جمهور ایران، به خوبي از گفتمان استعاري در بيان عقاید، نظرات و مواضع 
( متون حاوي استعاره را از خالل 1395مطلق )اند. حسينيخود در سياس  خارجي بهره برده

اس . نتایج هاي سياسي روزنامة کيهان قبل و بعد از انقالب اسالمي بررسي کردهگفتمان
هاي موجود در متون سياسي روزنامة کيهان بعد از انقالب، استعارهحاکي از آن اس  که 
سلطه اس  و قبل از انقالب نيز گرایي و نفيگرایي، سن هاي اسالممتأثّر از ایدئولوژي

باشد. مشيري بردسکن گرایي ميطلبي، ناسيوناليسم و غربمتأثّر از ایدئولوژي سلطن 
مفهومي در گفتمان سياسي دو وزیر امور خارجة ( ميزان و شيوۀ کاربرد استعاره 1396)

هایي هستند اس . حوزۀ انسان و حوزۀ اشياء حوزهایران و آمریکا را مورد بررسي قرار داده
( 1397اند. اسالمي )به طور مشترک از آن زیاد استفاده کرده 1که آقایان ظریف و کري

کند که اس  عنوان ميدهتحليل نمو 2ترامپ سياسي ها را در زبانکه نقش استعاره
اس  و از هاي وي بازتاب یافتهها و توئي هاي جنگ به طور وسيعي در سخنرانياستعاره

اش استعارۀ ورزشي اس . از سویي دیگر ترامپ از هاي مهم در زبان سياسيدیگر استعاره
( که کاربرد 1399استعارۀ فقر و غنا نيز سود جسته اس . جلوداریان و اسماعيلي )

                                                           
1 Kerry, J 

2 Trump, D 
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اي گونههاي مفهومي بهاند، معتقدند استعارههاي مفهومي را در اخبار مطالعه نمودهاستعاره
کنند بلکه در جذب ناخواسته در اخبار زیاد هستند زیرا نه تنها ابهامي در خبر ایجاد نمي
 مخاطب و تأثيرگذاري بيشتر بر او و درک بهتر پيام خبر نيز مؤثرند. 

رسد پژوهش حاضر، اولين پژوهشي اس  که به پيشين به نظر ميهاي با مرور پژوهش
پردازد. از آنجا که موضوع گفتمان مطالعة استعارۀ مفهومي در دول  تدبير و اميد مي

هاي باشد، بنابراین از رهگذر این پژوهش استعارهاعتدال در دول  تدبير و اميد برجسته مي
 گيرند.قرار ميمفهومي درگفتمان اعتدالي نيز مورد بررسي 

 پیشینۀ مطالعات غیرایراني 2-2
( به تحليل اصطالحات استعاري به کار رفته در گفتمان سياسي تایوان در دوران 2001) 1وي

هایي مثل ازدواج، اس . او به این نتيجه دس  یافته که مجموعة استعارهانتخابات پرداخته
هاي انتخابات اند تا برخي جنبهوهوا و معامالت اقتصادي به کار رفتهنمایش، جنگ، آب
و  3جمهوري بوش( که به تحليل  مناظرۀ ریاس 2005) 2هامره کنند. اوهتایوان را برجست

اس  که هر دو کاندیدا از جنگ بر عليه تروریسم با استفاده از کري پرداخته، عنوان کرده
 4وسترمارک اند.ها و ميدان رزم بحث کردهها، ورزشهاي پریان، بازياستعاراتي از داستان

بخشي( در گفتمان سياسي شخصي  -بخشيهاي )جاناستعارهاي در مورد ( مطالعه2007)
ها اس  که رؤساي جمهور آمریکا از استعارهاس . این پژوهش نشان دادهآمریکا انجام داده

جمهور و اهدافش ها باورهاي رئيساند تا آمریکایيبخشي به ملّ  استفاده کردهبراي جان
مدار استعاره در موضوعات  تحليل پيکره( به 2007) 5را براي کشور درک کنند. موسلف
اس . در این تحليل هاي اتحادیة اروپا، پرداختهمشترک بریتانيا، آلمان و سياس 

کننده، پدر خشن و اروپا اي مثل دول  به مثابه شخص، خانواده، تربي هاي سياسياستعاره
 شود.به مثابه ساختمان، خانواده و انسان مشاهده مي

                                                           
1 Wei, J 

2 Uvehammer, M 

3 Bush, G 

4 Vestermark, I 

5 Musolff, A 
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هاي مفهومي و ارتباط آن با بدن را در دو زبان چيني و انگليسي ستعاره( ا2008) 1یو  
تشخيص بدن، اس  که صورت، به عنوان بيشترین بخش قابلمطالعه کرده و بيان کرده

شود. هاي مفهومي زیادي در مورد آن یاف  ميعضوي اس  که در هر دو زبان، استعاره
اس  که اسي نيجریه تحليل کرده و عنوان کردهها را در گفتمان سي( استعاره2010) 2تایوو

اس . سازي شدهملّ  به عنوان خانواده یا شخص و سياس  به عنوان نبرد، سفر و راه مفهوم
( 2014) 3پتریکا اس .وي همچنين به طرش مفهومي سياستمدار به عنوان سازنده نيز پي برده

 اس . نتایج تحليل وي نشانهاي مفهومي در گفتمان سياسي مال  پرداختهبه استعاره
اس  که عالوه بر مفاهيمي چون خانه و خانواده، تاریخ طوالني مستعمره بودن و داده

 اند.ها مهم بودهموقعي  جغرافيایي کشور نيز در شکل دادن به استعاره
هاي اوباما ( در پژوهش خود نقش استعارۀ سياسي را در سخنراني2015) 4کریمووا 

س . کریمووا استعاره را ابزاري قدرتمند در آگاهي عمومي دانسته، سيستمي امطالعه کرده
دهد. که عقاید اولية مردم دربارۀ خودشان، کشورشان و نقششان در توسعة آن را تغيير مي

مطالعه در مورد استعاره در گفتمان  7( در یک مطالعة مروري 2016اتينو، اوینو و آتيانگ )
ها اس  استعارهاند. این مطالعه مروري نشان دادهرا بررسي کردهسياسي کنيا و خارج از آن 
اند تا خود را جاي سياستمداران قرار داده و باورهاي آنان را در به شهروندان کمک کرده

مورد کشورشان درک کنند و به تجزیه و تحليل مسائل سياسي گوناگون بپردازند. 
 5مفهومي مورد استفادۀ جوزیپوویچ هاي( استعاره2016بورچيچ، کانيزاج و کرسول )

اند که بيشترین ها نتيجه گرفتهاند. آنجمهور سابق کرواسي را مورد تحليل قرار دادهرئيس
 ها و سفر اس .نگاري مفهومبخشي، شيءهاي مفهومي به کار رفته از نوع جاناستعاره

وزیر پيشين س ها توسط نخ( در مقالة خود کاربرد استعاره2017) 6لنارد و جوسيچ 
اند. نتایج مطالعة بررسي کرده 2007را در سخنراني پيش از انتخابات  7کرواسي سانادر

اند هاي جنگ با بسامد باالیي در زبان کرواسي متعارف شدهاس  استعارهها نشان دادهآن

                                                           
1 Yu, N 

2 Taiwo, R 

3 Petrica, M 

4 Karimova, V 
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7 Sanadar, I 



 313 |غفوری صالح و کاظمی 

اند. پيليارچاک و هاي ساختمان در ارتباط بودهها به صورت غيرمستقيم با استعارهو آن
هاي سياسي مورد هاي مفهومي مورد استفادۀ ترامپ را در سخنراني( استعاره2018) 1انيسکو

ها در اند که ترامپ از طيفي از استعارهها به این نتيجه دس  یافتهاند. آنتحليل قرار داده
اس . عالوه بر این ترامپ سعي کرده به موضوعاتي چون مهاجرت و اقتصاد بهره گرفته

اري از شخصي  سياسي خود، فردي همچون یک تعميرکار، سازنده، صورتي استع
هاي مفهومي ( به مقایسة استعاره2019) 2شفادهنده و جنگجو خلق کند. استوژان و ميجيچ

اند. کاررفته در ميان سياستمداران کرواسي با سياستمداران آمریکایي و ایتاليایي پرداختهبه
کاررفته در کالم ه اگرچه اصطالحات استعاري بهاند کها به این نتيجه دس  یافتهآن

سياستمداران از زباني به زبان دیگر متفاوت اس ، در عين حال اصطالحات استعاري 
 اس . ها دیده شدهمشابهي چون پيروزي، حمله، نبرد، رقاب ، دفاع و غيره در همة زبان

 . استعارۀ مفهومي3

رود. نخستين س  که در همه جاي دنيا به کار مياستفاده از استعاره یک راهبرد زبانشناسي ا
اس : استعاره انتقال بار ارسطو اصطالش استعاره را مطرش کرده و آن را چنين تعریف نموده

(. وي معتقد بود که استعاره نوعي مقایسة 291: 1384دادن اسمي بيگانه اس  )صفوي، 
د استعاره اساساً امري تزئيني تلویحي اس  که بر اصل قياس استوار اس . به نظر او کاربر

 اس . به عبارت دیگر استعاره الزم و ضروري نيس  بلکه صرفاً زیباس  )گلفام و یوسفي
شناسي هاي مطالعات معنيترین بخشامروزه، بررسي استعاره از بنيادي (.61: 1381راد، 

س . شناختي اس . نکته مهم آن اس  که استعاره فقط یک ویژگي سبکي زبان ادبي ني
بلکه خود تفکر و رهن داراي ماهي  استعاري اس . به همين دليل آن را استعارۀ مفهومي 

هاي بين در تقابل با استعارۀ زباني ناميدند. در این نظریه ساخ  مفهومي بر اساس نگاش 
هاي دو حوزۀ شناختي تطبيق ویژگي 3گيرد. منظور از نگاش هاي شناختي شکل ميحوزه

استعاره نقش وسيعي در نحوۀ  اند.استعاره به همدیگر نزدیک شدهاس  که در قالب 
سازيِ تجربه دارد که در آن، مفاهيم انتزاعي در عملکرد رهن انسان در چگونگي مفهوم

ها در ماهي  شود. استعارهبندي ميگيري از مفاهيم عيني سازمانحوزۀ مفهومي، با بهره

                                                           
1 Pilyarchuk, K & Onysko, A 

2 Stojan, N & Mijić, S 

3 mapping 
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هاي مبدأ و مقصد مجموعه رو که بين حوزهاین خورند. ازوجودي خود با اندیشه پيوند مي
کند. لذا بر ها وجود دارد که به درک استعاره مفهومي کمک ميمندي از نگاش نظام

ها را مستقيماً به اندیشة انسان مربوط اساس توالي وابسته درک از نگاش  تا مفهوم، استعاره
 (.1397، ترجمة ميرزابيگي 1980دانند )ليکاف و جانسون مي
هدف از استعاره در اندیشه و ساختار مفهومي آدمي، فراهم آوردن ساختاري منسجم " 
هایي که در غير این صورت، هاي مفهومي انتزاعي اس . حوزهفهم براي حوزهو قابل

ماندند. به سخن دیگر، کارکرد استعاره پراکنده و پریشان و در نتيجه دیریاب و فرّار باقي مي
ها و مفاهيم انتزاعي و ناملموس در هيئتي ملموس انسان عرضة موجودی در نظام شناختي 
 (.1396)پردل،  "و انضمامي اس .

 

 استعارۀ مفهومي در گفتمان سیاسي 1-3

هایي که گوید بسياري از استعارهدر گفتمان سياسي مي ( در خصوص استعاره2000برد ) 
ها یا ميادین جنگ هستند، شوند برگرفته از ورزشهاي سياسي استفاده ميدر موقعي 

شوند. همچنين مفاهيم کليدي اغلب شامل دشمنان، مخالفان، برندگان و بازندگان مي
دانند و کاران ميسياس  اخالق، آنچه محافظه"( در کتاب خود با عنوان 7: 1996ليکاف )
ۀ متحد، به تحليل دیدگاهي که در زیرساخ  تفکّر سياسي ایاالت"دانندها نميليبرال

سازي آمریکا قرار داش ، پرداخ . به اعتقاد وي استعارۀ سياسي خانواده در مرکز مفهوم
جامعه در سياس  آمریکا قرار دارد. به طور کلي این استعاره به صورت ریل اس : اجتماع، 
یک خانواده اس . قدرت اخالقي، قدرت والدین اس . شخصي که در قدرت اس  یکي 

القي کسي که تح  این قدرت اس ، اطاع  اس . رفتار اخالقي از والدین اس . رفتار اخ
 1ورتسن و دوالنتشيرکسي که صاحب قدرت اس  ایجاد معيارها و اجراي آن اس . 

توانند احساسات قوي را برانگيزند. به عنوان نمونه ها ميگویند که استعاره( مي271: 2008)
هاي ها با توصيف دشمن فرضي و هرگونه تهدیدي براي دول  نازي به عنوان بيمارينازي

خطرناک و طاعون کشنده، موجب برانگيختن هم ترس و هم نفرت در ميان مردم 
ترین هدف استفاده و انتخاب استعاره را متقاعد نيز مهم (0052) 2بلک-چارتریز شدند.مي
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هاي مفهومي از آن جه  به عنوان فرمول زبانشناسي مؤثري شناخته استعاره .داندکردن مي
هاي مفهومي چون بيماري، سفر و غيره مرتبط هستند. از طریق شوند که با چارچوبمي

هاي انتزاعي ها و پدیدهوادث، فعالي هاي مفهومي شنوندگان بسياري از حاین چارچوب
هاي سياسي کنند. بدین طریق پيامو پيچيده اجتماعي، اقتصادي و سياسي را دریاف  مي

شوند شوند زیرا چيزهاي قبالً شناخته شده یا حداقل آشنا را یادآور ميتر ميمتقاعدکننده
 (. 2017)لنارد و جوسيچ، 

 روش تحقیق .4

هاي سه تن از ها سخنرانيتحليلي انجام شده اس . داده-توصيفيپژوهش حاضر به روش 
ها به سخنراني اعضاي دول  تدبير و اميد، آقایان روحاني، جهانگيري و ظریف اس . این

هایي به روش تصادفي از سای  1396-1397دقيقه، در بازه زماني  45ساع  و  6مدت 
اي کتابخانه و یوتيوب به شيوهجمهوري، آپارات رساني ریاس چون پایگاه اطالع
اند. سپس کلية استعاره هاي مفهومي به کار رفته با مبنا قرار دادن رویکرد گردآوري شده

( تعيين شده و بر اساس حوزۀ مبدا تفکيک 1980استعاره مفهومي ليکاف و جانسون )
تبيين دالیل به هاي مبدا  و هاي هریک از حوزهاند. در مرحلة بعد به تحليل استعارهگردیده

 کارگيري آنها پرداخته شده اس .

 هاتحلیل داده .5
 مفهومي با حوزۀ معنایي سفر هایاستعاره 5-1

کند، حوزۀ مبدأ وارۀ تصویري عيني و ملموسي به مخاطب ارائه مياز آنجایي که سفر طرش
هاي شناختي گفتمان سياسي هاي شناختي و به طور خاص استعارهپرکاربردي در استعاره

هاي سفر و مسير، سياستمدار در نقش (. در استعاره1390رود )آینه وند، به شمار مي
کند، نقشه راه را به خوبي شود که پيشاپيش دیگران حرک  ميساالري ظاهر ميکاروان
العبور مسير آگاه هاي صعبشناسد و از وجود موانعي چون حضور راهزنان و یا گردنهمي

بيني اس ، این هاي مثب  سفر و نيز مخاطرات آن تا حدي قابل پيشاس . از آنجا که جنبه
آن به طور منطقي اظهارنظر و یا استدالل کند. سازد که در قالب امر سياستمدار را قادر مي
دارد، آنان باید به سفرانش را از پاي نهادن در مسيري بر حذر ميبه همين دليل اگر او هم

او و تصميماتش اعتماد کنند و او را یاري رسانند تا وي بتواند به سالم ، کاروان را از این 
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وارۀ تصویري سفر، این پيش فرض را رشکار بردن ط مسير پرمخاطره به مقصد برساند. به
وخم نيز گاه پرپيچ تواند گاه دشوار، گاه ناهموار وکند که مسير، ميبه رهن متبادر مي

واره، موانع، مشکالتي چون حضور بدخواهان و دشمنان در باشد. در واقع در این نوع طرش
شدۀ سياستمدار اس .  هاي ارائهشود. نقشة راه به معني اهداف و برنامهنظر گرفته مي
سفر دانستن مل ، خود باعث ایجاد دهندۀ مل  هستند و همسفران نشانهمچنين، هم

هاي سفر موجود در پيکره شود. ازجملة استعارههمبستگي بين مردم و سياستمدار نيز مي
 اند از:مورد بررسي، عبارت

اي اروپا و آمریکا و اي پيش روي ما نيس . در شرایط امروز دنيا برراه صاف و ساده .1
)روحاني، دفاع از وزراء  ها هم مسير حکمراني ساده و هموار نيس آسيا و دیگر قاره

 (.1396پيشنهادي در مجلس، مرداد 
 ما راه سختي پيش رو داریم.  .2

 رویم که تنها باشيم.اي راه نميما در جاده .3
گيم ما تو مسير اگر این بيس  گره را بيس  و یک گره کردیم معلوم اس  راس  نمي .4

 (. 1397اندیشي مدیران ارشد دول ، فروردین )روحاني، نشس  هم انقالب نيستيم
 هایي براي آب برداشتيم، اما هنوز راه طوالني در پيش داریمما در خوزستان قدم .5

 (.1396)روحاني، سفر انتخاباتي اهواز، اردیبهش  
رهنگي و انگيزشي براي جامعة ترین منبع فعبداهلل الحسين و یارانش بزرگحضرت ابي .6

)روحاني، مراسم  ما در مسير معنوی ، در مسير استقام  و در مسير اصالش جامعه اس 
 (.1396آغاز سال تحصيلي دانشگاهها، مهر 

)روحاني، سفر انتخاباتي قزوین، اردیبهش   ایم براي حرک  دوبارهما امروز آماده .7
1396.) 

خواهيم ادامه دهيم یا بعد مسير آزادي بيان را ميبحث بر سر این اس  که از امروز به  .8
 نه.

خواستيد توانيم بگویيم به آن نقطة مطلوبي که شما ميما هم در پيشگاه ملّ  امروز مي .9
)جهانگيري، گردهمایي  نرسيدیم ولي تالش کردیم که خيلي از اشکاالت را برطرف بکنيم

 (.1396صنعتگران و مهندسان، اردیبهش  
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ایم، همة ما در یک م که منافع ملّي، جناحي نيس . ما در یک کشتي نشستهاوالً بپذیری .10
 (.1397)ظریف، کنگرۀ حزب نداي ایرانيان، آرر  ایمکشتي نشسته

)جهانگيري، سفر  کشور را در مسير صحيح قرار دادیم. قبول دارم سرع  کم اس  .11
 (.1396انتخاباتي یاسوج، اردیبهش  

)ظریف،  ایم، در ایران و منطقه در یک کشتي نشستهایمدر جهان در یک کشتي نشسته .12
 (.1397آئين جهان نوروز، اسفند 

 "پيش روي ما نيس . ايصاف و سادهراه "گوید ، روحاني مي1که در نمونه هنگامي
کند مسير حکمراني هموار نيس . یعني اداره کند و تأکيد ميبه دشواري کار اشاره مي

وارۀ تصویري سفر، مؤلفة زمان نيز مهم کردن دول  و مدیری  آن سخ  اس . در طرش
شود تا و کاربردي اس . چرا که سياستمدار با اشاره به زمان و تأکيد بر آن قادر مي

نگري خود را نشان دهد. مثالً در ي براي آینده بدهد و از این طریق تعهد و آیندههایقول
راه طوالني در پيش  هنوزهایي براي آب برداشتيم، اما ما در خوزستان قدم"، 5نمونه 
گوید ، مي7دهد. در این راستا، در نمونه ، روحاني ادامة کار را به آینده سوق مي"داریم.

، قول و تعهد خود را با تأکيد بر همين امروز "م براي حرک  دوباره.ایآماده امروزما "
 آزادي مسير بعد به امروز از که اس  این سر بر بحث"، 8دهد و همچنين در نمونه نشان مي
دهد. گفتني آینده بهتري از امروز به بعد را نوید مي ".نه یا دهيم ادامه خواهيممي را بيان

هاي گوناگون اس  در طرش واره سفر، مقصد و هدف مسير نيز، پيشرف  کشور در زمينه
هاي اس . خواه این هدف ایجاد اشتغال و اصالش جامعه باشد، خواه دستيابي به آرمان

به حل مشکل آب خوزستان، به ، دستيابي 5انقالب و آزادي بيان. مثالً در همين نمونة 
شود که با مخاطرات فراواني همراه اس  و دول  مقصد نهایي یک سفر طوالني تشبيه مي

در حال حاضر توانسته چند قدم آغازین را در این مسير طوالني بردارد و حل مشکل آب 
ین بر را در پي دارد که مخاطب نباید انتظار گشایش زودهنگام انيز روندي سخ  و زمان

گره پيچيده را داشته باشد، هرچند دول  نسب  به این معضل آگاه اس  و درصدد رفع آن 
هاي ، ظریف در دو سخنراني، استعاره12و  10هاي اس . در نمونهاقداماتي را انجام داده

هاي سفر دریایي به اعتقاد مشيرزاده و بندد. استعارهمرتبط به سفر دریایي را به کار مي
اي سنتي دارند که به دوران ارسطو باز ( در گفتمان سياسي تاریخچه1391همویي )

گردد. ارسطو در سياس  مورد نظر خود، وابستگي متقابل انواع مختلف شهروندان و مي
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کنند نشان ها با امور دول  را با استعارۀ دریانوردان که روي یک کشتي کار ميارتباط آن
ظریف به مخاطرات سفر و در واقع مشکالت درون ، 10اس . براي مثال در نمونة داده

حاکمي  اشاره دارد. وي براي اینکه نشان دهد که منافع ملي کشور فراجناحي اس ، در 
کشد که در دریاي پرتالطم جهاني در اي به نام ایران را به تصویر ميرهن مخاطب کشتي

گر براي این کشتي هر حال سير اس  و مل  ایران به مثابه مسافران این کشتي هستند. ا
اي رخ دهد، همة مسافران به نوعي از این رخداد متضرر خواهند شد و بدین ترتيب حادثه

اس  که اگر براي کشور نيز مشکلي ایجاد شود، همة ملّ  ایران به نوبة خود فارغ از هر 
 ايجناش و طرز تفکري، تح  تأثير این مشکل قرار خواهند گرف . کاربرد چنين استعاره

در حين این که موجب وضوش بيشتر مطلب در جه  اقناع مخاطب و برانگيختن حس 
 نماید.گردد، الزام وجود همبستگي ملي را نيز مستدل مياتحاد مي

 استعارۀ مفهومي با حوزۀ معنایي مبدأ ورزش 5-2
کند. در هر جامعه، تودۀ مردم رویدادهاي ورزش در جوامع گوناگون نقش پررنگي ایفا مي

نمایند و بدین ترتيب با مفاهيم زبان ورزش مأنوس هستند، مفاهيمي زشي را پيگيري ميور
کارگيري حوزه معنایي ورزش به سياستمداران این چون رقاب ، برد و باخ . بنابراین به

کارگيري زباني آشنا براي را با به هاي خوددهد که عقاید و استداللفرص  را مي
 هاي زیر:همانند نمونهمخاطبانشان، ابراز کنند. 

)روحاني، دفاع از وزراي پيشنهادي  شود بدون تکنولوژي با دنيا رقاب  کنيممگر مي .13
 (1396در مجلس، مرداد 

 کنيم.ما در یک ميدان رقاب  داریم حرک  مي .14
من دنبال این نبودم که هفده قهرمان ناهماهنگ معرفي کنم من در فکر یک تيم هفده  .15

 نگ بودم.وزیران هماهنفرۀ هيئ 
اندیشي )روحاني، نشس  هم دانند تو گود چه خبر اس بقيه کنار گود هستند نمي .16

 (.1397مدیران ارشد دول ، فروردین 
)روحاني، سفر انتخاباتي تبریز،  اما بعضي چيزها هم قدرت بازوي من نتوانس  .17

 (.1396اردیبهش  
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لي ناسالم درس  کردیم هاي ما رقاب  باشه، ما یک رقاب  آن هم خيباید بين دانشگاه .18
)روحاني، مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهها، مهرماه  هاي سياسيتح  رقاب  جناش

1396.) 
)جهانگيري،  زنيمکردن و در آینده جلو ميبرداش ما امروز رسيدیم به مساوي  .19

 (.1396گردهمایي مهندسان و صنعتگران، اردیبهش  

)ظریف،  ة این موارد همسایگان ما از ما جلوترندهمة این موارد را در نظر بگيرید. در هم .20
 (.1397کنگرۀ حزب نداي ایرانيان، آرر 

، کشور همچون شخصي که در یک رقاب  ورزشي مثل تنيس یا 13مثالً در نمونة   
شطرنج شرک  کرده، در حال رقاب  با حریفان دیگر، یعني دیگر کشورهاي دنياس . 

المللي به وسایلي چون توپ   در یک مسابقة بينباز براي شرکگونه که یک تنيسهمان
ها و صفحه شطرنج و ابزار مناسب احتياج دارد، کشور باز به مهرهو راک  و یک شطرنج

جمهور این ، رئيس15المللي به تکنولوژي نياز دارد. یا در نمونة نيز در رقاب  در عرصة بين
کند. در اینجا اش صحب  ميي کابينهکند که در مورد انتخاب اعضاجمله را زماني بيان مي

کند. داند که اعضاي یک تيم ورزشي را انتخاب مياي ميوي خود را همچون سرمربّي
دانند که الزمة یک تيم ورزشي شناسند به خوبي ميهمة افرادي که زبان ورزش را مي
سيارند ها باشند، هماهنگي بين اعضاء اس  و چه بموفق، حتي اگر اعضاي آن از بهترین

اند به شکلي کارآمد عمل کنند. کاربرد هایي پرستاره که به دليل ناهماهنگي نتوانستهتيم
دهد که در جمهور امکان انتقال این عقيده را مياي به رئيسچنين استعارۀ ورزشي

هاي فردي افراد اکتفا نکرده، بلکه سعي کرده تا هماهنگي هایش تنها به قابلي انتخاب
ترتيب تيمي تشکيل دهد که هماهنگ و با یکدیگر را نيز لحاظ کند و بدین هاعضاي کابين

کند مخاطبش را سان وي تالش ميدر کنار هم به خوبي و به شکلي بهينه کار کنند. بدین
ما "گوید ، مي19هایش اقناع کند. همچنين جهانگيري در نمونة نسب  به درستي انتخاب

کننده رهن به سم  ورزش تواند تداعيکه مي "کردن. برداش  مساويامروز رسيدیم به 
تواند شرایط مساوي داشته باشد. لذا او فوتبال یا واليبال و مانند آن باشد که در آن، تيم مي

رو، این نمونه کند. از اینبندي ميگيري از مفاهيم عيني ورزش سازماناستعاره را با بهره
کند نيز، ظریف اشاره مي 20در نمونة  شود. تواند یک استعاره ورزشي دیگر محسوبمي
کشور همچون شخصي که در یک رقاب   "ندجلوتردر این مورد همسایگان ما از ما "که 
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هاي دیگر، یعني دیگر ورزشي مثل دووميداني شرک  کرده، در حال رقاب  با دونده
ا از بقيه اي که در ميدان رقاب  در تالش اس  تکشورهاي دنياس . درس  همانند دونده

مشي استفاده از این استعارۀ ورزشي، درک ها جلوتر بزند. لذا با این سياس  و خطدونده
مفاهيم انتزاعي ترقي، پيشرف ، رقاب  سياسي و غيره را با مفهوم ملموس و عيني دویدن 

 سازد و سعي حداکثري خود را در اقناع مخاطب دارد.ممکن و ميسر مي

 زۀ معنایي مبدأ جنگاستعارۀ مفهومي با حو 5-3
ها مفهوم گونه استعارههاي جنگ براي مخاطب توأم با احساس خطر هستند. در ایناستعاره

اي جسور در برابر این دشمنان قرار گيرد و سياستمدار همچون فرماندهدشمن شکل مي
 ها را خنثيهاي آنها و نقشهگيرد و با قدرت از ميهنش دفاع کرده و زیرکانه توطئهمي
جانبة نماید. آنچه در این بين متضمن پيروزي اوس  اتحاد ميان نيروها و حمای  همهمي

کاررفته در این بخش هاي بهتوان گف  استعارهمل  از لشگریان خودي اس . در واقع مي
 گر مفاهيمي همچون خطر، دفاع، قدرت و اتحاد در رهن مخاطب هستند.تداعي
)روحاني، دفاع از وزراي پيشنهادي در  باید تالش کنيمهمه باید به صحنه بيایيم، همه  .21

 (.1396مجلس، مرداد 
ایستد. به این کند براي برجام یعني در برابر دشمنان ایران مياوني که سينه سپر مي .22
 گویيم قهرمان ميدان مبارزه در برابر استکبار.مي
کا طراحي کرده اي که آمریسبکي که ما امروز شروع کردیم در مسئلة ارز اون توطئه .23

اندیشي مدیران ارشد دول ، اردیبهش  )روحاني، نشس  هم بود، نقش بر آب شده اس 
1397.) 
)روحاني، سفر انتخاباتي  ما همه دس  به دس  هم دادیم تا حصر ایران را بشکنيم .24

 (.1396اهواز، اردیبهش  
 ما دس  به دس  هم دادیم از حقوق مل  ایران به خوبي دفاع کردیم. .25
گذار دفاع بکنيم. باید از از بخش خصوصي واقعي دفاع کنيم. باید از سرمایه باید .26

)جهانگيري، گردهمایي صنعتگران و مهندسان، اردیبهش   نخبگان کشور دفاع کنيم
1396.) 

مفهوم دفاع  "کندمي سپر اوني که سينه"گویدکه روحاني مي، هنگامي22در نمونة   
کند. اي فيزیکي و ملموس اس  قياس ميسپر که وسيلهاي انتزاعي اس ، با را که مقوله
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جمهور در خوزستان در مورد موفقيتش در رفع ، وقتي رئيس24همچنين، در نمونة 
برد، مفهومي آشنا را در رهن مخاطبانش تداعي ها، استعارۀ جنگ را به کار ميتحریم
ن عجين شده اس . کند که خاطراتشان با جنگ هش  سالة ایران و عراق و حصر آبادامي

او درک مفهوم انتزاعي تحریم و برداشتن تحریم را از طریق مفهوم عيني حصر و رفع حصر 
هاي کند. بدین ترتيب مخاطب با یادآوري روزهاي سخ  جنگ و فداکاريبازنمایي مي

هاي اعمال شده یابد که تحریمفرزندان ایران در رفع حصر آبادان، به این مفهوم دس  مي
اس  و اي در پي نداشتهجنگ اقتصادي بوده اس  که جز خرابي و ویراني نتيجههمچون 

با تحمل  اندفرزندان این مرز و بوم )تيم وزارت امور خارجه(، این بار در قالبي دیگر توانسته
هاي باال، هاي فراوان موجبات پيروزي کشور را فراهم آورند. در تمامي نمونهمشق 
هاي ایجاد شده اس ، این استعاره را در قالب کليدواژه "سياس  جنگ اس "استعارۀ 

کنيم که همگي حوزه صحنه، سپر، نقش بر آب شدن توطئه، حصر و دفاع مشاهده مي
جمهور و دیگر گونه اس  که رئيساند. اینمبدأهایي براي حوزه مقصدهاي انتزاعي سياسي

اي ملموس کارگيري مقولههاعضاء دول  تدبير و اميد از جمله جهانگيري و ظریف با ب
کنند و در صدد انگيزند، ترغيب ميهمچون جنگ، به یاري استعاره، مخاطبان را برمي

ها را آیند تا آندوستي برميپرستي و وطنسازي و تهييج احساساتي همچون ميهنبرجسته
 کنند.نسب  به راهبردهاي سياس  خارجي دول  خود اقناع 

 بخشيجانهای مفهومي استعاره 5-4

بخشي شاهد هستيم که گوینده از رهگذر تخيل خویش به مفهومي هاي جاندر استعاره
جان حس حيات، جنبش و هر آنچه که مرتبط با زنده بودن اس ، همچون رشد و تکامل بي
گيرد و اثربخش بخشد. بدین ترتيب یک مفهوم انتزاعي در قالب موجودي زنده جان ميمي
توانند در کالبد انساني و یا حيوان و گياه ظهور کنند. بخشي ميي جانهاگردد. استعارهمي

 کنيم:ها مشاهده مياین نوع استعاره را در ریل در داده

 با حوزۀ معنایي مبدأ وجود انساني 5-4-1
ها و اعمال انساني جان به خصایص، ویژگيها، مفاهيم انتزاعي و بيدر این دسته از استعاره  

سان لباس جسم پوشيده و گاهي داراي یابند. بدیند و هوی  و موجودی  ميشونمرتبط مي
گونه اس  که گردند. ایناعضاي بدن انسان همچون شانه، پا، دس ، سر و دهان مي
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توانند بار بر دوش بکشند، گام بردارند،  تشویق و تنبيه شوند، به بند کشيده شوند و حتي مي
 تودهني بخورند.

 در پيشنهادي وزراي از دفاع روحاني، دکتر)دوش دول  یازدهم افتاد همة این بار به  .27
 (.1396 مرداد مجلس،

 .برداریم باید بلندي بسيار هاي گام اشتغال در زمينة .28

)روحاني، خواهد انجام دهددر مسئلة ارز یک تودهني بود به کاري که آمریکا مي .29
 (.1397اندیشي مدیران ارشد دول ، اردیبهش  نشس  هم

)روحاني، سفر انتخاباتي اهواز،  دس  به دس  دادیم تا تحریم را از سر ایران برداریمما  .30
 (.1396اردیبهش  

)روحاني، مراسم آغاز سال تحصيلي  شودگيرد یک جناش تنبيه ميیک جناش جایزه مي .31
 (.1396دانشگاهها، مهرماه 

)جهانگيري، گردهمایي  آوارهایي که بر سر کشور خراب شده بود، برداشته شد .32
 (.1396صنعتگران و مهندسان، اردیبهش  

 هاي دنيا مجبورن در مقابل ملّ  متمدّن ایران سر تعظيم فرود بياورند.تمدن  .33

نباید اجازه بدهيم از فقر این ملّ ، از نيازمندي این ملّ  یک عده سوءاستفاده بکنند و  .34
 این ملّ  را به بند بکشند.

جمهوري اسالمي یک تکليف قانوني نيس ، یک امر اخالقي  رعای  حقوق بشر براي .35
 نيس ، حتي یک وظيفة اسالمي نيس ، باالتر یک ضرورت ادامة حيات کشور اس 

 (.1397)ظریف، کنگرۀ حزب نداي ایرانيان، آرر 

، دول  ".افتاد یازدهم دول  دوش به بار این همة"، 27در نمونة  بينيمطور که ميهمان
یازدهم مانند یک شخص تلقي شده و داراي اعضاء بدن همچون دوش و مشخصاً دول  

،  جایزه گرفتن به جاي انسان به "گيردجایزه مي جناشیک "، 31یا شانه اس . در نمونة  
حزب و جناش و گروه اختصاص داده شده و این ویژگي انساني به یکي از مفاهيم انتزاعي 

، "خراب شده سر کشوروارهایي که بر آ"، 32اس  و در نمونة دول  نسب  داده شده
کشور به مثابه شخصي  35کشور به مثابه یک انسان اس  و طبيعتاً داراي سر. در نمونة 

اي که حياتش در گرو کشد. همانند هر موجود زندهانگاشته شده که جان دارد و نفس مي
ازۀ تنفس داشتن اکسيژن و هواس ، رعای  حقوق بشر در جامعه نيز به کشور فرص  و اج



 323 |غفوری صالح و کاظمی 

گردد. لذا آنچه اتفاق افتاده تبدیل گونه  متضمن ادامة حيات کشور ميدهد و بدینمي
هاي مفاهيم رهني، فکري و انتزاعي به مفاهيمي حسي و عيني اس . یک سري ویژگي

اس . به مدد این شده فيزیکي انساني به مفهوم انتزاعي دول  و کشور نسب  داده
که دول  یا کشور یک شخص اس ، اختالفات حزبي، جناحي  بخشي و این استعارهجان

آن موجبات  شوند و در پيو تشت  آراء و مواردي از این دس  به حاشيه رانده مي
 شود.  سازي مخاطبان )عموم مل ( فراهم مياقناع

 با حوزۀ مبدأ سایر جانداران )حیوان و گیاه( 5-4-2
ها تجربة ملموسي از حضور سایر جانداران همچون حيوانات و گياهان از آنجا که انسان  

هاي ها براي درک بهتر حوزهکارگيري این دسته از استعارهدر اطراف خود دارند، به
 تواند کارساز باشد.ناشناخته مي

ز وزراي )روحاني، دفاع ا خارجه حراس  از نهال نوپاي برجام اس  وظيفة وزارت امور .36
 (.1396پيشنهادي در مجلس، مرداد 

ما این را قبول نداریم که آزادي را ربح کنيم به خاطر امني  یا امني  را ربح کنيم به  .37
 خاطر آزادي.

این حرف در مورد ایشان ناحق اس  اگر کسي فکر کند که ایشون آزادي را به مذبح  .38
 برد.مي
برد پاي درخ  امني  هر روز قرباني نميهایي اس  که آزادي را آقاي علوي جز آن .39
 کند.

ماند که هر لحظه در برابر تندباد حوادث برجام به نهال نوپایي مي 36براي مثال در نمونة 
گونه که یک نهال به مراقب  و توجه باغباني دلسوز نياز ممکن اس  آسيب ببيند. همان

یر نباشد، وزارت امور خارجه پذدارد تا به درخ  تنومندي بدل گردد که به راحتي آسيب
هاي داخلي و خارجي مصون بماند. در نيز باید از برجام حراس  کند تا از گزند کارشکني

نيز مفهوم انتزاعي آزادي به یک جاندار که داراي کنش  39و  38، 37سه نمونه دیگر یعني 
اي بهمادي و فيزیکي بوده و قابل ربح اس ، تشبيه شده اس . به بياني دیگر، تجر

تر اي اس  که در قالب مفهوم سادهتصویرسازي شده و در این حال ، آزادي آن تجربه
  شود.درک مي "شدنيحيوان ربح"
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 های مفهومي با حوزۀ معنایي مبدأ ساختماناستعاره 5-5
توان بسياري از مفاهيم انتزاعي ها تجربة زیس  در ساختمان را دارند، ميکه انساننظر به این

ز این طریق براي آنان تبيين کرد. از این رو اس  که سياستمداران به استعارۀ ساختمان را ا
جویند. ساختماني که براي ساختنش نياز به طرش، نقشه، صبوري و همکاري در تمسک مي
باشد و استحکام پي آن، متضمن بقا و سالم  ساختمان اس  و به قول شاعر خش  اجرا مي

ها هاي زیر از این دس  از استعارهرود دیوار کج. نمونهثریا مي تا اول گر نهد معمار کج
 باشند:مي
)روحاني، سفر  خواهيم بسازیممردم بزرگ آرربایجان، ما تصميم بزرگي را مي .40

 (.1396انتخاباتي تبریز، اردیبهش  
ها آن آجرهاي دیوار تحریم که ما خراب کردیم بردند تو یک انبار گذاشتند دلواپس .41

 دول  عوض شد دومرتبه بيارند .که اگر 
)روحاني، مراسم آغاز سال  یک جناحي از اول ساختمان، دیوارش کوتاه ساخته شده .42

 (.1396تحصيلي دانشگاهها، مهر 

 ما وق  زیادي صرف آواربرداري کردیم، آواربرداري در سياس  خارجي کشور .43
 (.1396)جهانگيري، گردهمایي صنعتگران و مهندسان، اردیبهش  

)ظریف، کنگرۀ حزب نداي ایرانيان،  داریم با همدیگر یک ایران بهتر را بسازیم نياز .44
 (.1397آرر 

کارگيري حوزۀ معنایي کند با بهجمهور سعي مي، رئيس40به عنوان نمونه در شمارۀ   
گيري در مورد ساختمان، مردم را براي شرک  در انتخابات تشویق کند. او تصميم

داند که همه باید دس  به دس  هم دهند ه بنا نهادن ساختماني ميسرنوش  کشور را به مثاب
اي مستحکم برپا کنند و از تخریب و با تحمل مشقات بسيار این سازۀ ارزشمند را به گونه

کند که ها را به دیواري عظيم تشبيه مي، وي تحریم41آن جلوگيري نمایند. یا در نمونة 
وده و با تالش و زحم  فراوان، تيم وزارت امور خارجة ميان ایران با دنيا فاصله انداخته ب

دولتش موفق شده اس  آجر به آجر این دیوار را با صرف وق  و انرژي فراوان خراب 
جمهور، در اینجا نهيبي به مخالفان ها را بردارد. در واقع رئيستک تحریمکند، یعني تک
تابند و در اولين فرص  با تالش براي زند. آناني که این موفقي  را برنمياي ميتوافق هسته

در دس  گرفتن دول  جدید، در صدد ساخ  مجدّد این دیوار هستند یعني بازگش  
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نيز استعارۀ مفهومي ساختمان در قالب عبارتي کنایي به  42ها. در نمونة مجدّد همة تحریم
در برابر  کار گرفته شده اس  تا از این رهگذر مظلومي  و نداشتن حق مساوي یک جناش

 جناحي دیگر به تصویر کشيده شود.

 های طبیعياستعارۀ مفهومي با حوزۀ معنایي مبدأ پدیده. 5-6
شود که او اجزاي آن را براي بيان تعابير رهني خود وام تعامل انسان با طبيع  موجب مي  

این  شوند و ازهاي طبيعي انگاشته ميگيرد. بر این اساس گاهي مسائل سياسي، چون پدیده
توانند مربوط به ها ميشود. این پدیدهها جه  تبيين مفاهيم سياسي استفاده ميپدیده
 هاي زیر:وهوا، دریا یا زمين باشند. همانند نمونهآب
کنم. ریزگرد اتهام، ریزگرد تهم ، من این روزها درد ریزگرد را بيشتر حس مي .45

)روحاني، سفر انتخاباتي اهواز،  نریزگرد دروغ، ریزگرد سياه نمایي، ریزگرد تضعيف ایرا
  (.1396اردیبهش  

زیس ، شویم. چه غرق در بحران محيطرسيم یا همه غرق ميیا همه به ساحل نجات مي .46
)ظریف، آئين جهان نوروز، اسفند  چه غرق در بحران فقر، چه غرق در بحران ناامني

1397.) 

جمهور، اتهام، تهم ، دروغ و هر آنچه که توسط مخالفانش در ، رئيس45در نمونة  
بخشد. کند و استعاره را نمود ميشود را به ریزگرد تشبيه ميانتخابات به او نسب  داده مي

شود، اتهام، تهم  و دروغ نيز فضاي گونه که ریزگرد موجب سختي در تنفس ميهمان
گونه که گردد. همانکند و مانع از تنفّس در این فضا ميميسياسي کشور را غبارآلود 

شود، اتهام، تهم ، کند و مانع از دستيابي به محصول ميریزگرد کشاورزي را نابود مي
گردد، امري که نتيجة آن تضعيف ها ميدروغ و سياه نمایي نيز مانع از به بار نشستن تالش

جمهور با کاربرد اس ، رئيساهواز ایراد شده ایران اس . از آنجایي که این سخنراني در
کلمة ریزگرد که براي مردم خوزستان دردي بسيار ملموس اس ، حوزۀ معنایي تهم ، 

کند. پس مردم خوزستان که به تبعات نمایي و تضعيف را به ریزگرد مرتبط ميدروغ، سياه
توانند با آنچه وجود ریزگردها به خوبي واقف و به قولي دردآشنا هستند، بهتر مي

 گوید ارتباط برقرار کنند.جمهور ميرئيس
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 های مبدأ به کار رفته در پیکره: حوزه1جدول 

 های موجودبرخی از نگاشت نمونه حوزۀ معنایی مبدأ 

می
هو
 مف
رۀ
عا
ست
ا

 

 سفر

اوالً بپذیریم که منافع ملّی، 
جناحی نیست. ما در یک 

ایم، همۀ ما در کشتی نشسته
 ایم.نشستهیک کشتی 
 

ایران به مثابه کشتی، ملت ایران به 
مثابه مسافران کشتی، مشکالت 
پیش روی کشور به مثابه دریای 
پرتالطم، عبور کشور از مشکالت 
به مثابه  سفر کردن و رسیدن به 

 ساحل امن.

 ورزش

من دنبا  این نبودم که 
هفده قهرمان ناهماهنگ 

معرفی کنم من در فکر یک 
وزیران هیئت تیم هفده نفرۀ

 هماهنگ بودم.

رئیس جمهور به مثابه مربی، هیئت 
دولت به مثابه تیم ورزشی، وزیران 

 به مثابه بازیکنان.

 جنگ
ما همه دست به دست هم 
دادیم تا حصر ایران را 

 بشکنیم

تحریم به مثابه محاصره و حصر 
آبادان، دولت و تیم وزارت خارجۀ 
آن به مثابه رزمندگان، کشورهای 

ا  کنندۀ تحریم به مثابه دشمن اعم
متخاصم، رفع تحریم ها به مثابه 

 شکست حصر.

جان 
 بخشی

وجود 
 انسانی

بار اصلی کشور بر دوش 
 دولت است

دولت به مثابه شخص و دارای 
 اعضای بدن انسان

سایر 
 جانداران

خارجه  وظیفۀ وزارت امور
حراست از نها  نوپای 

 برجام است

وزارت برجام به مثابه گیاه، 
امورخارجه به مثابه باغبان، 
های مخالفان برجام به مثابه آفت

 گیاهی

 ساختمان
مردم بزرگ آذربایجان، ما 

تصمیم بزرگی را 
 خواهیم بسازیم.می

شرکت در انتخابات به مثابه 
ساختن بنایی محکم، مردم به مثابه 

 سازندگان

 های طبیعیپدیده

من این روزها درد ریزگرد 
کنم. حس میرا بیشتر 

ریزگرد اتهام، ریزگرد 
تهمت، ریزگرد دروغ، 

ریزگرد سیاه نمایی، ریزگرد 
 تضعیف ایران

فضای سیاسی به مثابه هوای مملو 
 از ریزگرد



 327 |غفوری صالح و کاظمی 

 : توزیع فراواني حوزه های مبدأ در پیکره1نمودار

 

 گیرینتیجه .6
سياستمداران  کارگيري استعاره به عنوان راهبردي زبانشناسي، دیري اس  که موردتوجهبه

هاي مفهومي در اس . بنابراین در پژوهش حاضر به نقش استعارهدر سراسر دنيا قرار گرفته
هاي آقایان روحاني، گفتمان سياسي ایران در دول  تدبير و اميد با محوری  سخنراني

کاررفته هاي بهترین استعارهها نشان داد که مهمجهانگيري و ظریف پرداختيم. تحليل داده
اند از استعارۀ سفر و مسير، در هف  نوع یا هف  حوزه مبدأ متفاوت بوده و عبارت

هاي بخشي )حيوان و گياه(، ساختمان و پدیدهبخشي )انسان(، جنگ، ورزش، جانجان
ترین را نشان ترین و کمطبيعي. گفتني اس  به لحاظ بسامد وقوع نيز، ترتيب فوق بيش

ها استعاره در کالم مقامات سياسي شاهد بودیم که آندهد. بنابراین در خصوص نقش مي
کنند که بسياري از مفاهيم انتزاعي مختص همچون سياستمداران سایر نقاط جهان سعي مي

ها گاهي با ترتيب آنبه سياس  را در چارچوب مفاهيمي ملموس و عيني قرار دهند. بدین
هاي شوند که پستي و بلنديمي کارگيري استعارۀ سفر و مسير در نقش راهنمایي ظاهربه

( و یا گاهي با تکيه بر نقش پررنگ ورزش 1-12هاي نمایند )نمونهسفران ميراه را به هم
در جامعه و استفاده از استعارۀ ورزشي، زباني آشنا را در توضيح موضوعي ناآشنا یا 

هاي جنگ ره(. گاهي کالمشان را با استعا13-20هاي گيرند )نمونهدشوارتر به خدم  مي
شوند که درصدد دفاع از ميهن خود در برابر اي مي آميزند و مبدل به فرماندهدر هم مي

سفر

ورزش
جنگ

جان بخشی 

انسانی

ساختمان

جان بخشی غیرانسانی
پدیده های طبیعی
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-26هاي جانبة مل  از لشگریانش دارد )نمونهاس  و نياز به پشتيباني همهدشمنان برآمده
ن بخشند و از ایجان، جان ميها به مفاهيم بي(. این مقامات همچنين در برخي از استعاره21

ها و ها ویژگيکنند. خواه آنها را به هر آنچه که الزمة حيات اس  متصل ميرهگذر، آن
(، خواه متأثر از تجربة مخاطب از دیگر جانداران 27-35هاي خصایص انساني باشند )نمونه

جویند و به تبيين مفاهيم ها گاهي به استعارۀ ساختمان تمسک مي(. آن36-39هاي)نمونه
هاي طبيعي، مفاهيم سياسي را در ( و گاهي با توسل به پدیده40-44هاينمونهپردازند )مي

 بسزایي نقش استعاره سياسي (. روشن اس  که46و 45هاي نمایانند )نمونهاین قالب مي
 گفتمان از خوبي بهها دول  تدبير و اميد دارد و آنسياسي اعضاء  هايانتقال پيام در

استعاره عالوه اند. نتایج پژوهش حاکي از آن اس  که کردهاستعاري در کالم خود استفاده 
بر تسهيل تجزیه و تحليل مسائل سياسي براي مخاطبان، به این سياستمداران این فرص  را 

تر مباحث مدنظر خود را تبيين کنند، تا احساسات مخاطب را اي سهلداده که به شيوه
گفتني اس    اورهاي خود شوند.برانگيزند و موجب اقناع مخاطبان در جه  اعمال ب

هاي گوناگون در راستاي مقاصد گفتمان دول  تدبير و اميد، هاي مفهومي با جلوهاستعاره
توانند به عنوان ابزاري کارآمد ها مياند. بنابراین استعارهموسوم به گفتمان اعتدال نمود یافته

ن حوزۀ گفتمان قرار گيرند گران سياسي و محققاو قدرتمند در اختيار خبرنگاران، تحليل
هاي پررنگ یا پنهان هاي سياسي، پي بردن به جنبهتا از این رهگذر آنان به تحليل پيام

گفتمان سياسي و تسهيل رمزگشایي آن بپردازند. از این روس  که نتایج حاصل ز این 
  تواند براي این دسته از متخصصان و در نهای  براي سنجش نبض سياسي کشورپژوهش مي
 سودمند باشد.
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بررسي تطبيقي استعارۀ مفهومي عشق جنگ اس  در دیوان غزليات حافظ »(. 1396پردل، مجتبي. )

 .143-172، 5(2، )هاي ادبيات تطبيقينامة پژوهشفصل.  «هاي پترارکو سروده
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 .127-145، 8(15، )نشریة ادبيات پایداري.  «رویکرد شناختي

هاي دکتر محمود استعاره در گفتمان سياسي: تحقيقي بر اساس سخنراني(. 1392ترابي، الهه. )
 و بلوچستان.رشتة زبانشناسي، دانشگاه سيستان  نامة کارشناسي ارشد. پایاننژاداحمدي

بررسي درستي یا نادرستي کاربرد فنون بالغي و » (.1399جلوداریان، اميد و اسماعيلي، عصم . )

 .1-25، 13(4، )ي نظم و نثر فارسي )بهار ادب(شناسسبک.  «ي مفهومي در اخبارهااستعاره

گفتمان نقش ایدئولوژي در ساخ  و گزینش استعاره در (.  1395حسيني مطلق، سيده نسيم. )
نامة پایان بلک.-تحليل انتقادي استعارۀ چارتریز اي بهسياسي از منظر رویکرد پيکره

 ارشد زبانشناسي همگاني، دانشگاه سمنان.کارشناسي

جایگاه گفتمان استعاري در سياس  خارجي »(. 1395محمد. )صادقي، بهادر و طباطبایي، سيد 

 .229-260، 5(4) ني،نامة سياس  جهافصل.  «جمهوري اسالمي ایران

 . تهران: فرهنگ معاصرشناسيفرهنگ توصيفي معني(. 1384صفوي، کوروش. )

سياسي؛  -الگوي اقناعي استعاره در گفتمان اجتماعي»(. 1394فاضلي، فيروز و سلطاني، بهروز. )

، 8(31، )نامة تخصصي نقد ادبيفصل.  «سياسي –هاي اجتماعيتغيير، تلقين و تثبي  نگرش

114-91. 

هاي پژوهش،  «المللزبان استعاره در گفتمان سياس  بين» (.1390نشين، ارسالن. )قرباني شيخ
 .9-32، 1(2. )المللروابط بين

. اي گفتمان سياسي امام علي )ع( در جنگتحليل استعاره(. 1393کاربخش راوري، فاطمه. )

 حدیث.ارشد علوم حدیث، دانشگاه قرآن و نامة کارشناسيپایان
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هاي علوم تازه،  «شناختي و استعارهشناسي زبان»(. 1381گلفام، ارسالن و یوسفي راد، فاطمه. )
 .59-64، 4(3. )شناختي

. ترجمة استعاره هایي که با آنها زندگي مي کنيم(. 1980ليکاف، جورج و جانسون، مارک. )

 ، تهران: انتشارات آگاه.1397جهانشاه ميرزابيگي، چاپ اول، 

. «ايگفتمان سياس  اروپایي بریتانيا، تحليلي استعاره»(. 1391مشيرزاده، حميرا و همویي، فاطمه. )

 .1-39، 12 الملل،نامة تحقيقات سياسي بينفصل

هاي مفهومي در گفتمان سياسي وزراي امور خارجة استعاره(.  1396مشيري بردسکن، پروین. )
ارشد نامة کارشناسيپایان .2015ایران در سال  ایران و ایاالت متحدۀ آمریکا با موضوعي 

 زبانشناسي همگاني، دانشگاه سمنان.
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