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چکیده
هدف مقالۀ حاضر پرداختن به بازنمايی ايدئولوژی در کاريکاتورهای سياسی بر اساس دو رويکرد معنییشناسیی شیناختی و تیليی
انتقادی کالم است .در اين تیقيق ،از ميان کاريکاتورهیای سياسیی ايیران در سیالهیای  4934و  ،4931بیا موضیوج گنی

افیروزی

آمريکا ،شش کاريکاتور انتخاب و به دو گروه تصويری و کالمی -تصويری تقسيم شدند .اين کاريکاتورها بر اساس نظريۀ استعارة
چندنمودی فورسِوي  ،و نقش استعارهها در تیلي انتقادی کالم موسُلف ( )1141مورد ارزيابی و تیلي قرار گرفت تا مشخص شود
الف) چگونه استعاره های ايدئولوژی در دو نمود کالم و تصوير نمايش داده میشوند و ب) چگونه استعارههای مفهومی مییتواننید
به عنوان ابزاری مطلوب در گهت رسيدن به اهداف ايدئولوژيکی پيام کاريکاتورهای سياسی به کار گرفته شوند .نتايج ايین تیقيیق
نشان داد که درکاريکاتورهای سياسی موگود مفاهيم آزادی ،صلح ،امنيت و سالمت به صورت گن

مفهومسیازی شیدهاسیت .در

گروه نخست که حاوی استعارههای تك نمودی (تصويری) بود نمادهیای صیلح و آزادی در تصیاوير بیه کیار رفتیه و از وريیق دو
تکنيك تلفيق مفاهيم مبدأ و مقصد و پرکردن غيرمنتظرة بخشی از يك ورحواره ،رابطۀ بين مبدأ و مقصید در ههین خواننیده شیک
میگيرد و در گروه کاريکاتورهای کالمی-تصويری همين روابط به اضافۀ نقش تثبيتی نوشتار بادکنکی به نگاشت ميان مفاهيم مبدأ
و مفهوم مقصد (گن

) کمك میکند .در تمام کاريکاتورهای مذکور همانطور که موسلف ادعا میکند ،کاربرد استعاره (و برخی

سازوکارهای شناختی ديگر) نقش مهمی در ايجاد ونز سياسی مورد نظر هنرمند ،و نمايش يیا انتقیال روابیط ايیدئولوژيکیی سياسیی
مورد نظر کارتونيست ايفا میکند.
کلیدواژهها:
استعارههای کالمی-تصويری ،کاريکاتورهای سياسی ،ايدئولوژی ،معنیشناسیشناختی ،تیلي انتقادی کالم
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 .1مقدمه
در مطالعات زبانشناسی ،از يك سو ،نظريۀ استعارة مفهومی ليکاف و گانسون )4311( 4معتقد است گايگاه استعاره حصیار
تن

زبان و به ويژه زبان ادبی نيست و استعاره در تفکر ريشه دارد و حاص تعام انسان با میيط مادی و انسانی اویرافش

است و به دلي عدم دسترسی مستقيم به نظام تفکر و ايدئولوژی ،قادريم با مطالعۀ پديدههای زبان ،هنر ،سياست ،میذه

و

ساير مظاهر عينی استعاره ،راهی به سوی کشف ايدئولوژی و نظیام تفکیر بشیر پيیدا کنیيم .از سیوی ديگیر ،نظريیۀ تیليی
انتقادی کالم در صدد است زبان را به مثابه کنشی اگتماعی در ارتباط با قدرت ،ايدئولوژی و گفتمیان میورد مطالعیه قیرار
دهد .در همين راستا ،مطالعۀ استعارهها در رسانه برای رسيدن به اهداف تیلي انتقیادی کیالم در سیالهیای اخيیر افیزايش
يافته است .به عنوان مثال استي  )441 :1149( 1به بررسی استعاره در يك فيلم مستند میپردازد .هدف وی از اين تیقيیق،
فراتییر رفییتن از حییدود نظريیۀ اسییتعارة مفهییومی اسییت کییه در آن هییدف تنهییا شناسییايی نظییام شییناختی و کییاربرد عمییومی
استعارههای مفهومی میباشد .وی با اين تیلي  ،از رويکرد فورسِوي به استعارههای چندنمودی نيز فراتیر مییرود .از نظیر
وی ،مشک ديدگاه فورسِوي اين اسیت کیه قصید دارد از میوارد عملیی کیاربرد اسیتعاره بیرای نشیان دادن عملکردهیای
مکانيکی استعارههای چندنمودی در متن استفاده کند .در واقع استي

( )1149تالش مییکنید در راسیتای اهیداف تیليی

انتقادی کالم ،از استعارههای چندنمودی برای تیلي و تغيير عم اگتماعی کمك گيرد.
در تیقيق حاضر ،با توگه به مبانی نظری پژوهش که شام نظريۀ استعارة مفهومی (استعارههای چندنمودی) فورسِیوي

9

(4331؛ 4331؛ 1111؛  )1111و نقش استعاره در تیلي انتقادی کالم موسُلف ( )1141اسیت ،بیه تیليی کاريکیاتورهیای
سياسی میپردازيم که حاوی استعارههايی در دو نمود کالم (نوشتار) و تصوير اسیت و پيیام سياسیی منتقی شیده ديیدگاه
کاريکاتوريست ايرانی که همسو با سياستهای نظام گمهوری اسالمی ،به موضوج گنی

افیروزی امريکیا اسیت را نشیان

میدهد .هدف اصلی ما پی بردن به اين امر است که در اين کاريکاتورها چگونیه اسیتعارههیای ايیدئولوژيك در دو نمیود
کالم و تصوير نمايش داده میشوند و نيز چگونه استعارههای مفهومی میتوانند به عنوان ابزاری مطلوب در گهت رسیيدن
به اهداف ايدئولوژيکی پيام کاريکاتورهای سياسی به کار گرفته شوند.
در اين تیقيق ،از ميان کاريکاتورهای سياسی سال  4934و  4931که در وبگاه خبرگزاری فارس بارگذاری شیده بیود،
شش کاريکاتور با موضوج گن

افروزی آمريکا که در آنها پيیام سياسیی از وريیق نوشیتار و تصیوير منتقی شیده اسیت

انتخاب شدند .اين انتخاب به وور هدفمند صورت گرفت و کاريکاتورهايی را در بر میگرفت که حاوی موضوج مذکور
و انعکاس آن به صورت استعارههای سياسی در نمود تصويری يا در دو نمود نوشتاری و تصويری باشند .اين کاريکاتورها
از دو رويکرد شناختی به ويیژه رويکیرد فورسِیوي ( )4331و رويکیرد نقیش اسیتعاره در تیليی انتقیادی کیالم موسیلف
( )1141مورد تیلي قرار گرفتند.
 .2چارچوب نظری :استعاره و نقش آن در تحلیل انتقادی کالم
ليکاف و گانسون ( )4311برای نخستين بار به معرفی استعارة مفهومی و سیاير سیازوکارهای ههنیی ماننید مجیاز مفهیومی،
ورحوارههای تصويری ،و نمادها پرداختند .در نظريۀ استعارة شناختی ،معنیشناسان بر اين امر اتفاق نظر دارند کیه ماهيیت
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تیقيقات در حوزة استعاره به کم و کيف مفهومسازیهای استعاری در زبان

پرداخته شدهاست .اين نمودها را کوچش (« )41 :4939عبیارات زبیانیا اسیتعاری» میینامید .امیا ،اگیر ايین ادعیا در میورد
استعارهها درست باشد ،يعنی« ،اگر نظا م مفهیومی حیاکم بیر چگیونگی تجربیۀ میا از گهیان ،چگیونگی فکیر کیردن میا و
چگونگی عملکرد ما ،تا اندازهای استعاری است ،پس استعارههای (مفهیومی) بايید نیه تنهیا در زبیان ،بلکیه در حیوزههیای
ی 4اسیتعارههیای مفهیومی میینیاميم» (کیوچش ،
بيشتری از تجربۀ انسانی ظاهر شوند .اين نمودها را صورتهیای غيرزبیان ا
 .)31 :4939بنابراين« ،استعارههای مفهومی ،عالوه بر اين که به صورت زبانی بيان میشوند ،به شک های بسيار ديگری نيیز
قاب بازنمايیاند .اين راههای غيرزبانی شام فيلمها ،کاريکاتورها ،نقاشیها ،مجسمهها ،ساختمانها ،آگهییهیای تجیاری،
اسطورهها ،تعبير خواب ،تفسير تاريخ ،نمادهای فرهنگی ،سياست و سياست خارگی ،اخیالق ،سياسیت اخالقیی ،نهادهیای
اگتماعی ،اعمال اگتماعی ،ساختار غير زبانیا برخی از ژانرهای ادبی ،و بسياری ديگر میشود» (کوچش.)441 :4939 ،
مدل شناختی فورسِوي ( )4331به تیلي استعارههای تصويری (يا بصری) بر اساس يافتههای استعاره در حوزة کالمیی
میپردازد .وی از مطالعات استعارة کالمی پنج اص را استخراج و آنها را در مورد استعارة تصويری به کار میگيرد .اولين
اص تعريف ليکاف و گانسون ( )4311مبنی بر درك يك حوزة مفهومی در قال
درك حوزة مفهومی زندگی در قال

يك حوزة مفهومی ديگر اسیت ،میثالً

حوزة مفهومی سفر و شک گيری استعارة زندگی به مثابه سفر در ههن اسیت .بنيیان

شک گيری نگاشت ميان دو حوزه آنوور که در نظريه آمدهاست و بر خالف نظريیۀ سینتی اسیتعاره ،شیباهت نيسیت« .در
ديدگاه سنتی ،اساس استعاره شباهت است» (کوچش« .)443 :4939 ،زبانشناسی شناختی معتقد است عالوه بر شباهتهیای
عينی از پيش موگود ،استعارههای مفهومی بر پايۀ مجموعهای از تجربيات بشر شک گرفتیهانید؛ از آن گملیه مییتیوان بیه
روابط تجربی ،انواج مختلف شباهتهای انتزاعی ،بنيانهای زيستی و فرهنگی و غيره اشاره کیرد» (کیوچش.)414 :4939 ،
دومين اص  ،نظريۀ خالقيت بالَك 9است که وبق آن استعارهها اغل

نشاندهندة شباهتهای از پيش موگیود نيسیتند بلکیه

خالق شباهتها هستند ( .)91-91 :4339سومين اص اين است که در درك استعاره ،شباهت مفهومی ميان حوزههای مبدأ
و مقصد بسيار مهم است ،هرچند شباهت ممکن است از پيش موگیود نباشید و در فراينید توليید و درك اسیتعاره آفريیده
شود .اص چهارم يکسويگی گريان انتقال استعاری از مبدأ بیه مقصید اسیت کیه عکیس آن غالبی ًا ممکین نيسیت .و نهايتیاً
اينکه ،میيط بافتی که انتقال معنی در آن اتفاق میافتد واژه نيست بلکه گمله است .فورسِوي استدالل میکند کیه درك
رابطه مبدأ و مقصد ،بويژه هنگامی که مبدأ در تصوير حضور ندارد ،تنها از راه بافت ميسر است به دلي اينکه تصوير ماننید
زبان به صورت خطی 1درك نمیشود و نيز نشانههای دستوری مث فع بودن در تصوير وگود نیدارد .در تصیاوير حیاوی
متن زبانی ،پيام زبانی به درك مؤلفههای استعاره کمك میکند و اين نقطۀ اشتراك فورسِوي و بارت است کیه در نظريیۀ
نشانهشناختی بارت تیت عنوان نقش تثبيتی 1پيام متنی از آن نام برده شده است (فورسِوي  .)4331 ،نمیود 1بیه دليی اينکیه
يك فرايند ادراکی خاص است نظام نشانهای قاب درك میسوب میشود (فورسِوي  .)1111 ،نمود بیر پینج گونیه اسیت:
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تصويری يا بصری ،شنيداری يا صوتی ،بويايی ،چشايی ،و المسه که به صورت نشانههیای تصیويری ،نوشیتاری ،گفتیاری،
اشاره ،صدا ،موسيقی ،بو ،مزه و المسه قاب تقسيم است .استعارههای تكنمودی به استعارههايی اوالق میشود که مبیدأ و
مقصد آنها منیصراً يا عمدتاً در يك نمود ارائه شود؛ مث استعارة بصری ،حال آنکیه دراسیتعارههیای چنیدنمودی ايین دو
حوزه ،منیصراً يا عمدتاً ،در نمودهای متفاوت نمايش داده مییشیوند (فورسِیوي  .)1111 ،اسیتعارة بصیری حیاوی تلفيیق
بصری عناصری از دو حوزة مجزا در يك عنصر پيوسته از لیاظ فضايی است (کارول .)4331 ،کارول به تلفيیق بیا عنیوان
همفضايی 4اشاره میکند که در نظريه فرويد فشردگی ناميده میشود .دو عنصريا شی متفاوت و گاه متعارض در يك فضا
تلفيق و میصور میشوند .مثال اين امر بدن انسان با سر يك حيوان در يیك میتن بصیری اسیت .بیرای فورسِیوي ()4331
استعارة بصری حاوی گايگزينی عنصر بصری مورد انتظار با عنصری غيرمنتظره است .در ايین حالیت نبايید هیيب رابطیۀ از
پيش موگود يا قراردادی ميان دو عنصر وگود داشته باشد (فورسوي  .)4331 ،مثالً در يك آگهی تبليغاتی يك کفیش بیه
گای کراوات گذاشته میشود که موردی از گايگزينی است.
فورسوي ( )1111سه ويژگی هي را در نمودهای غيرکالمی استعاره يا در استعارههای چندنمودی ،به صورت مجزا يیا
ترکيبی ،شناسايی می کند تا شباهت ميان مبدأ و مقصد که در زبان به صورت نشیانههیای دسیتوری نشیان داده مییشیود را
منعکس کند :الف :شباهت فيزيکی ،به اين معنی که يك نمود بصری از گهاتی مث رن

 ،اندازه ،گايگاه و غيره به نمیود

بصری ديگری شباهت دارد .اين شباهت ضرورتاً در اشيا نيست و ممکن است در نمايش آنها باشید؛ ب :پرکیردن قسیمت
خالی يك ورحواره با چيزی غيرمنتظره و ج :نشیانهگیذاری همزمیان .اگیر دو چيیز در دو نمیود مختلیف نشیانهگیذاری و
همزمان نمايش داده شوند ،استعارهای در ههن شناسايی میشود.
فورسوي (  )a :1111اعالم میکند که يکی از نواقص پارادايم استعارة شناختی گرايش آن به تمرکز بر ماهيت درونیی
استعارهها و عدم توگه به صورت ظاهری آنهاست .وی معتقد است که بهتر است تیلي ها بر استعارههیای وبيعیی متمرکیز
شیود تییا بتوانید عملکییرد دقيیق و گزئییی اسیتعارههییای واقعیی را در عمی آشیکار کنیید .يکیی از منییابع ظهیور اسییتعارههییا
کاريکاتورهای سياسی است .در واقع« ،مث  1و کاريکاتور صورتهای قديمی بيیان ونیز سياسیی9هسیتند» (سیانينا:1141 ،1
 )41که تمرکز بر آنها هم به اهداف معنی شناسیی شیناختی در شیناخت ابعیاد اسیتعاره در دو نمیود کیالم و تصیويرکمك
میکند و هم ابزاری قدرتمند در شناسايی ايدئولوژی حاکم بر کاريکاتورهای سياسی است.
در مطالعات گفتمان سه رويکرد اصلی وگود دارد :رويکرد زبانشناختی مايک هليدی ،رويکرد گامعه شیناختی هرولید
گارفينک  1و رويکرد زبانشناسی انتقادی که توگه خاصی به رابطۀ بين زبیان و ايیدئولوژی دارد (آقیاگلزاده.)491 :4931 :
کريستال ( )11 :4331رويکرد زبانشناسی انتقادی يا تیلي انتقادی کالم را چنين تعريف میکنید :رويکیردی بیه تجزيیه و
تیلي زبان که هدف آن آشکارسازی روابط قدرت پنهان و فرايندهای ايدئولوژيکی در زبانشناسیی اسیت .پیول:1141( 1
 )491-491تیلي انتقادی کالم را رويکردی بينرشتهای به متن از نظر اهميت اگتماعی و سياسیی آن مییدانید .بیه اعتقیاد
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بسياری از میققان اين حوزه ،متنها میصوالتی هسیتند کیه هیم واقعيیتهیای اگتمیاعی ،فرهنگیی و سياسیی را مینعکس
میکنند و هم آن را میسازند» .کرس و فون ليون )4331( 4در کتاب خوانش تصويرها نه تنهیا گفتمیان چندصیدايی بلکیه
گفتمانهای غيرکالمی چون نقاشی ،مجسمه سازی ،عکاسی ،وراحی ،موسيقی و فيلم را نيز مطیر مییکنید» (آقیاگلزاده،
 .)13 :4931کاريکاتورها نيز پيامهای دو نمودی هستند که واقعيتهای اگتماعی ،فرهنگی و سياسی را منعکس میکننید و
آنرا میسازند .اما آنچه در اين مقاله مد نظر است اتصال نظريیۀ شیناختی اسیتعاره بیه ويیژه در کاريکاتورهیای سياسیی بیا
اهداف تیلي انتقادی کالم در کشف واقعيتهیای سياسیی درون کاريکیاتور اسیت .بیرای ايین کیار از نظیرات موسُیلف
( )1141بهرهبرداری میکنيم.
موسٌلف ( )914 :1141به ور اين بیث میپردازد که چگونه کاربرد زبان استعاری ،و به وور عامتر زبان مجیازی ،1بیه
تیلي انتقادی کالم کمك میکند .وی نشان میدهد که چگونه شناسايی استعاره توسط زبانشناسان به عنوان ابزار بنيیادين
مفهومسازی و استدالل میتواند به تیلي انتقادی کالم در پرداختن به نیوة شک گيری معنیی در بافیت اگتمیاعی کمیك
کند .وی معتقد است که کاربرد نظريۀ استعارة مفهومی در گفتمان سياسی میتواند بينش ويژهای در مطالعۀ برخی از متون
سياسی ايجاد کند .ليکاف و گانسون ( )411 :4311معتقدند که «استعاره میتواند راهنمايی برای عم و کنش بعدی باشد.
چنين کنشهايی متناس

با استعاره خواهند بود .اين امر باعث تقويت قدرت استعاره برای انسجام تجربه میشیود» .از نظیر

موسُلف چنين رويکردی به استعاره – به عنوان سازوکار شناختی مهم و حتی میوری -تا حد زيادی با گرايشهای تیلي
گفتمان انتقادی مطابقت دارد .در نتيجه ،تیلي های فراوانی در دهههای گذشته در مورد استعاره و با رويکیرد شیناختی بیه
تیلي گفتمان انتقادی چاپ شدهاست که میتوان به چندين تیلي از گفتمان سياسی امريکیا توسیط خیود ليکیاف اشیاره
کرد (موسُلف .)919-911 :1141 ،ازيفکیا )411 :1149( 9نيیز از يیك ديیدگاه انتقیادی بیه کیاربرد راهبیردی اسیتعاره در
گزارشهای روزنامههای نيجريه میپردازد و معتقد است يکی از راههايی که رسانهها در ساخت و انتشار معیانی اگتمیاعی
موفق هستند استفاده آنها از استعارههاست .چارتريس -1بلك ( )431 :1111عبارت تیلي اسیتعارة انتقیادی 1را بیرای ايین
منظییور بییه کییار میییبییرد و معتقیید اسییت «اسییتفاده از اسییتعارههییا میییتوانیید دلي ی موفقيییت رهبییران سياسییی در خطابییه و
سخنرانیهايشان را تبيين کند».
از سوی ديگر ،تساکونا )4414 :1113( 1معتقد است کیه سیه شیگرد زبیانی اغیراق ،1تنیاقض 1و اسیتعاره سیازوکارهای
دخي در شک گيری ونز در کاريکاتورها هستند که به نظر میی رسید حاصی تعامی عناصیر کالمیی و بصیری و کیاربرد
اسییتعارة بصییری باشییند .وی بییا ارائ یۀ نظري یۀ عمییومی ونییز کالمییی 3تییالش دارد بییرای تلفيییق رويکردهییای زبانشییناختی و
نشانهشناختی به ونز ،گامی به گلو بردارد.
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در بررسی هي هدف مطالعۀ استعاره شناختی است .اين استعارهها مبانی متعددی دارند که يکی از آنها مجیاز مفهیومی

4

است .مجاز مانند استعاره راهبردی شیناختی اسیت کیه بیه بیازنمود مفهیومی يیا تصیوری منجیر مییشیود .اسیتعاره حیاوی
نگاشتهای مفهومی ميان حوزههای تجربی متفاوت است؛ يعنی حوزة مقصد به صورت حوزة مبدأ درك میشود .امیا در
مجاز ،الگوبرداریهای مفهومی ميان زيرحوزههای متفاوت صورت میگيرد که درون يیك حیوزة تجربیی فرامرتبیه قیرار

دارد که به صورت ههنی حوزة مبدأ را بر میانگيزد (بارسلونا 1111 ،1به نق از يو )111 :1111 ،9مثالً در عبارت حیاف را
را از توی قفسه برايم بياور ،در کاربرد «حاف » از مجاز صاحب اثر به جای اثر يا به وور کلییتیر ،تولیدکنندده بده
جای محصول استفاده شدهاست .رابطۀ ميان دو مفهوم بم

و گن

در تیلي های هي نيز ،از نیوج مجیاز ،يعنیی مجیاز

ابزار به جای کنش ،است .مجاز موضوج بیث اين مقالیه نيسیت .ولیی در میواردی ،مجیاز بیرای تبيیين روابیط معنیايی
استعاری نقش دارد که به آنها اشاره خواهد شد.
 .3استعارههای کالمی –تصویری در کاریکاتورهای سیاسی
کاريکاتور ها منبع غنی ديگری برای تظاهر غيرزبانیا استعارهها میباشند .در کاريکیاتور ،اسیتعارههیای مفهیومی اغلی

بیه

صورت حقيقی 1به تصوير کشيده میشوند .ممکن است يك مرد عصبانی با دودی کیه از گیوشهیايش بيیرون مییآيید،
وراحی شود .اين تصوير بر اساس استعارة خشم مایعی داغ درون یک ظرف است میباشد .عالوه بر اين ،با در نظر
گرفتن همين استعاره ،در يك کاريکاتور ممکن است فرد عصبانی واقعاً منفجر شیود يیا بترکید (کیوچش .)33 :4939 ،در
کاريکاتور معنی و ونز از دو نمود نشانهشناختی توليد میشود :کالمی و بصری يا صرفاً از وريق بصری .به نظر میرسد بیه
دلي فشردگی میتوايی و ايجاز کاريکاتورها و نيز تعام ميان زبان و تصیوير ،کاريکاتورهیا شیيوههیای مسیتقيم و آسیانی
برای پردازش يك پيام باشند .تساکونا با ادعای مطال

فیوق اهعیان مییدارد درك کامی ونزهیای کاريکیاتوری هميشیه

آسان نيست .بنابراين خواننده میبايد به گزئيات بصری و کالمی هر کاريکاتور توگه کند (تساکونا.)4414 :1113 ،
 .1-3تحلیل کاریکاتورهای سیاسی با موضوع جنگ افروزی آمریکا
اين بخش بر اسیاس نظیر فورسیوي ( )1111بیه تیليی اسیتعارههیای چنیدنمودی در کاريکاتورهیای سياسیی بیا موضیوج
گن

افروزی آمريکا میپردازد .اين تیلي در صدد يافتن حوزههای تشکي دهندة استعاره اسیت .همچنیين اينکیه در هیر

تصوير کدام حوزه ،مبدأ و کدام مقصد است و مهمتیر از همیه اينکیه کیدام مشخصیات از حیوزة مبیدأ بیر مقصید نگاشیته
میشود .در مورد روشهای ارتباط اين حوزهها نظرات مختلفی ارائه شیدهاسیت .امیا در اينجیا سیه روش مهیم ارائیه شیده
توسط فورسوي مد نظر است :تلفيق ،1گايگزينی 1و همکناری . 1در تلفيق حوزههای مبدأ و مقصد هر دو در يك گمله يیا
گمله يا تصوير به وور تلفيقی ظاهر میشوند .در گايگزينی حوزة مبدأ گايگزين حوزه مقصد میشود و در همکناری هیر
دو حوزه به وور مجزا حضور دارند .همکناری شام گايابی زمانی ،چندنمودی يا همزمان درون يك نمود اسیت .اسیتي
( )411 :1149معتقد است که سطح فعالسازی استعاری يا آوردن استعاره به پيشزمينیه ،ممکین اسیت کیم يیا زيیاد باشید.
1
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همچنين ،از راه استلزامهای استعاری ،معنی و پيام واقعی خوانش میشود.
در اين مقاله ،به بررسی شش کاريکاتور با پيیام گنی

افیروزی آمريکیا مییپیردازيم .در کليیۀ ايین کاريکاتورهیا ،نیام

کاريکاتوريست و پايگاه اينترنتی که از آن استخراج شدهاند موگود است .اين کاريکاتورها تك نمودی يا دو نمودیانید.
در تیلي کاريکاتورها ،ابتدا کاريکاتورهای صرفاً تصويری (شمارههای  1 ،4و  )9وسپس کالمی-تصويری (شیمارههیای
 ،1 ،1و  )1تیلي میشود .در کاريکاتورهای کالمی تصويری ،عالوه بیر کاريکیاتور از ونزهیای نوشیتاری بیادکنکی نيیز
استفاده شدهاست .در چنين مواردی به تعام دو نمود تصوير و کالم در انتقال استعارههای ايدئولوژيکی سياسی بیر اسیاس
نظر فورسِوي پرداخته خواهدشد .به وور کلی ،تیلي هر کاريکاتور حیاوی دو بخیش اسیت :تیليی شیناختی کیه در آن
استعارههای موگود تصويری يا کالمی -تصويری استخراج ،حوزه هیای مبیدأ و مقصید و نیوج نگاشیت اسیتعاری و نییوة
تعام آن در ک اثر مورد بررسی قرار میگيرد .در اين تیليی از يافتیههیای شیناختی فورسیوي ( ،1113 ،1111و )1141
استفاده میشود .در بخش دوم به نقش ابزاری اين مفهومسازیها در بيان ايیدئولوژی میورد نظیر کاريکاتوريسیت از منظیر
تیلي انتقادی کالم پرداخته میشود.
در کاريکاتور ( )4شاهد استعارة تصويری آزادی (امریکایی) جنگ است هسیتيم .در ايین کاريکیاتور تنهیا نمیود
بصری فعال است که در آن دو مفهوم قاب بازيابی است :مفهوم انتزاعی آزادی که با رابطیه نمیادين آن بیا مجسیمۀ آزادی
نيويورك در ههن انگيخته میشود و حوزة مقصد است .مفهوم مبدأ ،مفهیوم جنگ اسیت کیه از وريیق تصیوير بمی
موشك در ههن تداعی میشود و درك آن نياز به تالش ههنی چندانی از سوی مخاوی
دو فضای مفهومی (آزادی و گن

يیا

نیدارد .در کاريکیاتور ( ،)4ايین

) با هم تلفيق شدهاند .همانطور که فورسوي در مورد روشهای ارتباط حوزههای مبدأ

و مقصد در تصوير و زبان گفته است «در تلفيق حوزه های مبدأ و مقصد هر دو در يیك گملیه يیا تصیوير بیه ویور تلفيقیی
ظاهر میشوند ».اين ارتباط باعث شک گيری نگاشت يك يا چند مولفۀ معنايی از مبدأ گن

کاريکاتور  )4استعاره تصويری آزادی (امريکايی) گن

بر مقصد آزادی میشود.

است

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :فرهاد بهرامی)
همانطور که قبالً بيان کرديم فورسوي ( )1 :4331معتقد است استعارة بصیری حیاوی گیايگزينی عنصیر بصیری میورد
انتظار با عنصری غيرمنتظره است .در اين حالت نبايد هيب رابطۀ از پيش موگود يا قراردادی ميیان دو عنصیر وگیود داشیته
باشد .در اين استعارة تصويری نيز ميان چاشنی بم

و مجسمۀ آزادی رابطۀ از پيش موگود يا قیراردادی وگیود نیدارد .در

واقع ،در اين استعاره يك عنصر بصری مورد انتظار (يعنی چاشنی بمی ) بیا عنصیری غيیر منتظیره (يعنیی مجسیمۀ آزادی)
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گايگزين شده است .در مورد رابطۀ مفهومی مجسمۀ آزادی و چاشنی بم

نيز بايد گفت که در اينجا قسمت خیالی يیك

ورحواره (ورحوارة بم ) به وور غيرمنتظرهای با عنصر غيرمنتظرة مجسمۀ آزادی پیر شیدهاسیت و ايین امیر باعیث ايجیاد
ارتباط ههنی ميان اين دو و نگاشت ويژگیهای حوزة مفهومی جنگ بر حوزة مقصد آزادی میشود .اين گیايگزينی از
سوی کاريکاتوريست مؤيد اص خالقيت بلك است که وبق آن استعارهها اغل

نشاندهندة شباهتهای از پيش موگیود

نيستند بلکه خالق شباهتها هستند .در اينجا هنرمند کاريکاتوريست به خلق رابطه ميان آزادی و گن

میپردازد تا بتوانید

ديدگاه و ايدئولوژی خود را نمايش دهد.
حوزة مقصد اين استعاره يعنی آزادی که با کاربرد نمادين مجسمه آزادی در ههین انگيختیه مییشیود توسیط کیوچش
( )4331مورد تیلي قرار گرفته است .به اعتقاد کوچش « اين مجسمه سیاخته شیده تیا ايین ايیده را القیا کنید کیه يکیی از
دستاوردهای اياالت متیده آمريکا ،آزادی (همراه با دانش و عدالت) است .اين امر در اين مجسمه بیا چنیدين اسیتعاره از
گمله استعارههای آزادی عم  ،تاريخ و دانش نشان داده شده است» .کوچش ( )411 :4339معتقد است کیه «امیروزه ايین
مجسمه ،در ههن آمريکايیها ،صرفاً نماد يك کشور خيرخواه و ثروتمند است که مشتاقانه بیه نيازمنیدان گهیان (از گملیه
مهاگرين) کمك میکند و آنها را مییپیذيرد ».اگیر چنیين باشید ،خیوانش عیامتری از ايین کاريکیاتور در ههین صیورت
میگيرد که به واسطۀ رابطۀ نمادين ميان مجسمۀ آزادی و امريکا اسیت .در واقیع ،ههین میا از اسیتعارة آزادی چاشدنی
بمب است به استعارة عامتری حرکت میکند يعنی امریکدا چاشدنی بمدب اسدت و تلفيیق ايین دو مفهیوم ،اسیتعارة
کاملتری را شک می دهید کیه درك آن مبتنیی بیر اشیراف بیر سياسیتهیای گنی

افروزانیه امريکاسیت يعنیی :آزادی

امریکایی به مثابه چاشنی بمب است .کاريکاتوريست دو حیوزة مفهیومی آزادی (در معنیای امريکیايی آن را) بیه
مثابه بمب مفهومسازی میکند .از سوی ديگر ،رابطهای مجازی ميان چاشنی بمی
بمب به مثابه ابزار جنگ .بم

و گن

و گنی

در ههین انگيختیه مییشیود:

هر دو در يك حوزة مفهومی قرار دارند .از اينرو ارتباط آنها اسیتعاری نيسیت

بلکه مجازی است .اين مجاز در حالت کلییتیر مجیاز ابدزار بده جدای کدنش اسیت (INSTRUMENT FOR
) ACTIONکه کاربرد فراوانی در زبان دارد (کوچش)194 :4939 ،
گنبۀ ونز کاريکاتور به اعتقاد نگارنده کاربرد مفهوم آتش در تصوير است .آتش (مشع ) در اين مثال ،ظاهراً بیه حیوزة
آزادی تعلق دارد و استعارة زندگی آتش است ) (LIFE IS FIREرا نشان میدهد (کیوچش .)414 :4939 ،امیا در
پيام نهايی به دلي قرارگرفتن مجسمۀ آزادی به عنوان بخشی از بم  ،به آتش گن

تعبير مییشیود کیه نمیاد میرن و نیه

زندگی است .اين تناقض-که از عناصر ونز سياسی است (تساکونا -)1113 ،در تفسیير آتیش ،حاصی تعامی حیوزههیای
مفهومی در تصوير است .همين تلفيق با صورتی گديدتر در کاريکاتور ( )1نيز مشاهده میشیود .در اينجیا داسیتان گنی
اسطورهای-تاريخی تروا و تاکتيك گنگی پنهان نمودن سربازان در اسبی که به دشمنان هديیه مییکنید بیه ههین خواننیده
تداعی میشود.
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کاريکاتور  )1استعارة تصويری آزادی (امريکايی) گن

است

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :سعيد صادقی)
در اين استعارة بصری تك نمودی دو حوزة مفهومی مجسمة آزادی و اسب چوبی تروآ وگود داردکیه از وريیق
تلفيق دو عنصر بصری مجسمۀ آزادی و اس تروآ بیه وگیود مییآيید .کیارول ( )4331بیه ايین نیوج تلفيیق تییت عنیوان
همفضايی اشاره میکند .يعنی دو عنصر يا شیء متفاوت در يك فضای تصويری تلفيق و میصور شدهاند .امیا چیه چيیزی
باعث میشود که از اين دو عنصر بصری ،يکی به عنوان مبدأ و ديگری به عنوان مقصد درك شود؟ درواقع ،تلفيق عناصیر
بصری باعث ايجاد نوعی شباهت فيزيکی در رن
در ههن به صورت اس

 ،گنس ،و نيز شک توخالی مجسمه باعث شده اسیت کیه ايین مجسیمه

تروآ درك شود .درواقع مجسمۀ آزادی يك مجسمۀ برنجیی تیوپر و فاقید چیرد و در خروگیی

است .ويژگیهای مذکور را هنرمند کاريکاتوريست از حوزة مفهومی اس چوبی تروآ به عنوان حوزة مبدأ گرفته است.
حوزة مبدأ اس

چوبی تروآ در اليۀ پنهانی و نمادين خود نماد فري

و دروغ است فريبیی کیه در اسیطورههیای هیومر

باعث تسلط يونانيان بر تروگانهای رومی شد .هدف کاريکارتوريست انتقال اين اليۀ پنهانی موگود در بافیت اگتمیاعی و
فرهنگی به حوزة سياست و به ويژه سياست خارگی امريکاسیت .ايین انتقیال اسیتعاری از راه رابطیۀ نمیادين ميیان مجسیمۀ
آزادی و امريکا از يك سو و اس چوبی تروآ و فريبکاری و گن

افروزی از سوی ديگر به دست میآيد.

نقش بافت اگتماعی و فرهنگی در خوانش استعارة فوق بسيار برگسته به نظر میرسد .اگر مخاو ا پيام از داستان اسی
تروآ و فريبکاری به عنوان يك تاکتيك گنگی آگاه نباشد ،قادر نيست عمق پيام ايدئولوژيکی که در نگاشت اين رخیداد
بر عملکرد سياسی امريکا اتفاق میافتد را درك کند .استعارة تصويری آزادی (امریکایی) اسب چوبی تروا اسدت
قادر است ميان يك داستان تاريخی و نقش آن در نمايش نمادين مفهوم فريبکیاری و گنی

هیای معاصیر دنيیا بیه عنیوان

تجربههايی ظاهراً گسسته و متعلق به دو فضای ههنی گذشته و حال ،انسجامی عميق ايجاد کنید .ايین انسیجام باعیث ايجیاد
درك قويتری برای انتقال پيام ايدئولوژيکی کاريکاتوريست در تبيين سياستهیای گنی

ولبانیۀ امريکیا در پشیت نقیاب

آزادی و صلح فراهم کند .بنابراين استعارهای کالنتر در ههن شک مییگيیرد :آزادی امریکدایی بده مثابده جندگ
است .مفهوم آزادی در اين کارتون نيز از راه رابطۀ نمادين ميان مجسمۀ آزادی نيويیورك و امريکیا برقیرار مییشیود .در
استعارة تصويری شماره ( )9نيز نماد صلح نقش تأثيرگذاری در شک گيری استعاره دارد.
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است

کاريکاتور  )9استعاره تصويری صلح (امريکايی) گن

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :سجاد گعفری)
در کاريکاتور فوق استعارة ايدئولوژيکی صلح به مثابه جنگ در ههن انگيخته میشود .اين استعاره تصیويری اسیت.
هر چند عبارت تقديم بیه ارتیش آزاد سیوريه " "to free Syrian Armyبیر روی برچسیبی کیه بیه پیای کبیوتر بسیته
شدهاست خوانش ويژهتری از آن به مخاو

منتق میکند اما نقش اساسی را تصوير ايفا میکند.

در استعارة کالمی تصويری صلح به مثابه گن

دو حوزة مفهیومی وگیود دارد .حیوزة مفهیومی صیلح کیه حیوزة مقصید

است و قرار است کاريکاتوريست ابعادی از آنرا با توس به حوزة مفهومی مبدأ يعنی گن

تبيين کند .حوزة مقصد صیلح بیه

کمك رابطۀ نمادين ميان نماد کبوتر سفيدی که شاخۀ زيتون سبز در نوك دارد به ههن خطور مییکنید .ايین نمیاد گهیانی و
درك رابطۀ آن با صلح بسيار راحت است .از سوی ديگر ،اسلیه ابزار گن

است و رابطهای مجیازی ميیان اسیلیه و گنی

وگود دارد .همانطور که قبالً نيز توضيح داده شد مجاز مفهیومی ابزار یک فعالیت به جای آن فعالیدت مجیازی عیام و
پرکاربرد در زبانهای دنياست .اين مجاز خود را به صورت اسلحه به جای جنگ در اين تصوير نشان میدهد.
اين دو مفهوم يعنی صلح و گن

4

به واسطۀ پرشدن يك ورحواره بوسيله عنصری متعلق به حوزة ديگیر بیه هیم میرتبط

میشوند .در ورحوارة ههنی ما از کبوتر صلح ،اسلیه وگود ندارد .عنصر اسلیه بیه ویور غيرمنتظیرهای بیه ايین ورحیواره
افزوده شدهاست و رابطۀ صلح به عنوان حوزة مقصد و گن

به عنوان حوزة مبدأ به اين صورت شک میگيرد .در واقیع،

همانطور که فورسیوي ( )4331معتقید اسیت اسیتعارة بصیری حیاوی گیايگزينی عنصیر بصیری میورد انتظیار بیا عنصیری
غيرمنتظره است .در اين حالت رابطۀ از پيش موگودی ميان کبیوتر و اسیلیه کیه بیه عنیوان بخشیی از بیدن آن بیه تصیوير
کشيده شدهاست وگود ندارد.
از منظر ايدئولوژيکی ،کاريکاتور حاوی امريکا و کنش فريبکارانه او در نمیود بصیری و ارتیش ظیاهراً آزاد سیوريه بیه
عنوان ارتش مورد حمايت امريکا در نمود نوشتاری است .عنصر نمادين صلح يعنی تصوير کبوتر که بیر يکیی از پاهیايش
عبارت انگليسی " "to Free Syrian Armyنوشته شده از يکسو و تصوير اسلیۀ گاسازی شده در شکم پاره شدة ايین
کبوتر ،در تناقض آشکار و نشان از فريبکاری اين عم و دروغين بودن صلح است .در مورد آزاد بودن ارتش سوريه نيز ايین
 1گروه گزارش روزنامه کيهان ،در شماره  43مرداد  31در گزارش روز خود تیت عنوان :دموکراسی آمريکايی ترگمۀ ديگری از استعمار در مورد
سياستهای امريکا در غرب آسيا چنين می نويسد :رسيدن دمو کراسی آمريکايی به منطقه غرب آسيا باعث شد تا ديگر افغانستان نتواند روی پای خود بايستد
و يا عراق نيز نتواند آنوور که بايد در گوامع بين المللی حضور يابد ،سوريه و يمن هم به همين ترتي

کشورشان رن

خون گرفته است .بهوور مثال

دموکراسی آمريکايی آنها در سوريه به بهانه مشروعيت نداشتن حکومت بشار اسد منجر شد به تسليح معارضين ،آواره شدن هزاران سوری ،فعاليت آزادانه
گروه های تروريستی که همگی اين پيام را برای مردم سوريه خواهد داشت و آن دست و پنجه زدن ميان مرن و زندگی زير سايه دموکراسی آمريکايی
است( .کيهان ،کد خبر  43 ،11119مرداد )31
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تعارض در تصوير آشکار میشود .در واقع پيام تصوير اين است کیه حمايیت تسیليیاتی امريکیا از ارتیش آزاد سیوريه ،آزاد
بودن آنرا به نوعی زيرسؤال برده و وابستگی آنرا به يك قدرت خارگی نشان مییدهید .الزم بیه هکیر اسیت کیه ارتیش آزاد
سوريه از نگاه دولت امريکا ائتالف انقالبيون سوری و نيروهای مخالف حکومت بشار اسید اسیت ،حیال آنکیه از نگیاه ايیران
»ارتش آزاد سوريه» عمالً از گروههای تروريستی مسلیی است که پس از آغاز بیران سوريه در اين کشور شیک گرفیت تیا
به مبارزة مسلیانه عليه نظام سوريه بپردازد .اين ايدئولوژی در کاريکاتورهای موگود در رسانههای ايران حاکم است.
در اين کاريکاتور نيز دست به جای بدن مجازی است که کاربرد فراوانی در زبیان دارد (مجیاز جدز بده جدای
کل) .کنشی که از رابطۀ ميان دست (امريکا) و کبوتر صلح در تصوير مشاهده میشود فريبکاری است .به عبارتی ،کبیوتر
صلیی که امريکا به سوريه میفرستد ،در اص حاوی مهمات گنگی است که توسط امريکا در دل کبوتر و به وور پنهیان
گاسازی شدهاست .در واقع ايدئولوژی کارتونيست که انتقاد از حمايت پنهان امريکا از معارضان سوری اسیت بیه واسیطۀ
رابطۀ استعاری ميان صلح و گن
ميان صلح ظاهری و گن

 ،و رابطۀ مجازی ميان دست امريکا و امريکا شک میگيرد .ونز سياسیی کیه از تنیاقض

واقعی رد میدهد میتواند نقش زيادی در انتقال پيام کاريکاتور يعنی دوگانگی گفته و عمی

سياستمداران امريکا در بیران سوريه داشتهباشد .به وور کلی ،در کاريکاتور ( ،)9چند سیازوکار شیناختی همزمیان ظیاهر
میشود .مجاز «دست به جای بدن» ،استعارة «شخص به مثابه کشور» ،و «کبوتر سفید به مثابه صدلح» (حیدوان
به مثابه یک مفهوم انتزاعی) و مجاز «اسلحه به جای جنگ» (ابزار به جای کنش انجام گرفته با آن ابزار).
همانطور که در مبانی نظری تیقيق در مورد مجاز مفهومی گفته شد ،در رابطۀ مجازی ،مبدأ و مقصد به يك مفهیوم تعلیق
دارند مث دست که گزئی از بدن است و يا اسلیه که در حیوزه ابیزار گنی

اسیت .ولیی در اسیتعارة مفهیومی دو حیوزة

گداگانه مث سفر و زندگی انگيخته میشوند .از اينرو رابطۀ شخص و کشور استعاری است و نيز رابطۀ کبوتر و صلح ،هیر
چند ،کبوتر يك پرنده و صلح يك مفهوم انتزاعی و غيرمرتبط است.
در دو کاريکاتور ( )1و( ،)9از استعارة گهتی درون /بيرون گهت نمايش مفاهيم پنهیان و آشیکار اسیتفاده شیده اسیت.
مفهوم پنهان موگود در اين کاريکاتورها ،گن
با يك بيان استعاری گن

افروزی ومفهوم ظاهری ،صلح و آزادی است که کاريکاتور تیالش دارد

افروزی را نمايان کند.

به وور خالصه ،در هر سه استعارة بصری فوق ،تناقض ونزآميز ميیان صیلح وآزادی در مقابی گنی

 ،بیه خیوبی از راه

رابطههای نمادين موگود در تصوير نمايان است .در اين کارتونها ،کارتونيست از پيیام نوشیتاری اسیتفاده نکیرده اسیت و
انتقال پيام سياسی از راه يك نمود امکان پذير شده است .اما در سیه کیارتون باقيمانیده ،نمیود نوشیتاری بیه نمیود بصیری
افزوده شدهاست ولی کارکرد نماد کمتر شدهاست .در اين کارتونهیا ،بیا گاندارپنیداری امريکیا میواگهيم کیه در نظريیۀ
استعارة مفهومی در زيرمجموعۀ استعارههای وگودی يا هستیشناختی قرار مییگيیرد .گاندارپنیداری امريکیا در دو شیک
امریکا به مثابه حیوان (وحشی) و امریکا به مثابه انسان ظاهر می شود.
در بررسی سه کاريکاتور دارای استعارههای کالمی -تصويری ،ابتدا با کاريکاتوری شروج میکنيم که در نمود بصری
آن دولت امريکا به مثابه س

مفهومسازی شدهاست .در شک گيری اين استعارة مفهومی حوزة مقصد امريکا با دو عنصر

بصری نمايش داده شدهاست :کالهی به شک پرچم اياالت متیده و نقشۀ اين کشور .ارتباط ميان اين دو مفهوم (امريکا و
س

) با گذاشتن کاله پرچمی بر سر س

برقرار میشود .حوزة مفهومی س

حاوی ويژگیهای مفهیومی مثی تیوحش
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است که در تصوير بر آن تأکيد شدهاست .اين حوزه ميزان عينيت بااليی دارد .حوزة مفهومی مقصد امريکیا اسیت کیه در
نمود بصری با آوردن پرچم و نقشۀ ايیاالت متییده مشیخص شیدهاسیت و بیالقوه دارای ويژگییهیای فیراوان (عمیومی و
سياسی) است .در نمود بصری اين دو حوزة مفهیومی يعنیی دولیت امريکیا و سی
مفهومی ميان دو حوزه از وريق افزودن عنصر کاله به تصوير س

از نظیر بصیری گیدا هسیتند و ارتبیاط

برقرار مییشیود .درك ارتبیاط اسیتعاری ميیان مبیدأ و

مقصد ،از وريق ورحوارة ههنی حيوان صورت میگيرد .در ورحوارة ههنی ما از حيوانات ،کاله وگیود نیدارد .بخشیی از
اين ورحواره به وور غيرمنتظرهای با کاله که متعلق به حوزة انسان و لباس انسان است پر شده و میتواند دو مفهیوم انسیان
و حيوان را در اين استعاره به هم ربط دهد .اما اين ورحوارة ههنی با نقش پرچمی که روی سر س

گذاشته شدهاست بیه

مفهوم دولت مرتبط میشود.

کاريکاتور  )1استعارة سياسی امنيت امريکايی گن

است /دولت امريکا به مثابه س

(گن

ول )

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :سجاد گعفری)
اگر به تصوير با دقت بيشتری بنگريم به نگاشتهای ديگری نيز میرسيم .که بافیت میوقعيتی ،همیانطور کیه فورسیوي
اهعان میدارد ،تأثير زيادی بر درك آنها دارد .س

های وحشیی قسیمتی از شیکار خیود را بیه منظیور حفاظیت در برابیر

شکارچيان ديگر در زير خاك پنهان میکنند .اين رفتار وبيعی و غريزی س

هاسیت .بیا اسیتفاده از دانیش عمیومی فیوق

میتوان به کشف نگاشتهای ديگری در کاريکاتور ( )1پرداخت:
خاك آمريکا ⇒گودال يا النه س
اسلیه ⇒خوراك
استعارة عام و گهانی پدیدة انتزاعی به مثابه حیوان ،در زيرساخت استعاره تصويری دولت آمریکدا بده مثابده
سگ قرار دارد .اين استعاره ،دارای نگاشتهای متنوعی است مثالً در اينجا تصوير س
است .دولت آمريکا به مثابه س

وحشی با کالهی پرچمدار آمیده

وحشی استلزامهای معنايی خاص خود را دارد .وحشيگری ،حاوی مفهیوم گنی

است .از سوی ديگر ،درگودالی کیه سی

ولبیی

مزبیور کنیده اسیت ،اسیلیه و موشیك ريختیه شیده اسیت .کیه خیود حیاوی

نگاشتهیای خاک آمریکا به مثابه گودال یا النه سگ و اسلحه به مثابه خدوراک اسیت .عیالوه بیر اسیتعاره و
نگاشتهای مربوط به آن ،يك ورحوارة حرکتی نيز مشاهده میشود که همان پنهان کردن اسلیه توسط س

است .ايین

ورحواره نيز استلزامهای معنايی خاص خود را دارد و همان پنهانکاری دولت آمريکا در انبارکردن تسليیات است.
در اينجا حوزههای مقصد شام دولت آمريکا ،خاك آمريکا به صورت همکناری با مفاهيم مبدأ سی
س

وحشیی ،چیال

ظاهر شدهاند يعنی هر دو حوزه به وور مجزا درون نمود بصری قرار دارند .اما حوزة مقصد اسلیه ،گیايگزين حیوزه
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شده است.

نمود کالمی ،که اغل

در نوشیتار بیادکنکی 4کاريکیاتور گنجانیده مییشیود و خیوانش آن هماهنی

بیا میتن بصیری

است( ،)1141فاقد استعاره يا مجاز است .در اين نمیود کیه بیا عبیارت تنیاقضآميیز «اينهیا (تسیليیات) فقیط بیرای امنيیت
بيشتره!!!» پيام سياسی متن برای معرفی امريکا به عنوان کشوری گن

افروز منتق میشود .مالحظه مییشیود کیه اسیتعارة

فوق با نگاشتهايی در نمود بصری ،به اندازة کافی برای بيان يك ديدگاه و ايدئولوژی سياسی دارای بار معنايی هست .بیا
اينیال ،نمود کالمی که به صورت ونز بادکنکی از زبان سی

بيیان شیدهاسیت ،نقیش ايیدئولوژيکی و بیه اعتقیاد بیارت

1

( )91 :4311 ،4311نقش تثبيتی پيام زبانی را ايفا میکند .از ويژگیهای ونز تناقض آشکار ميیان دو چيیز اسیت .در اينجیا
امنيت بيشتر که در نمود بصری آمدهاست و انبارکردن اسلیه که تناقض ميان گفته و عم دولت امريکا را نشان مییدهید،
باعث ايجاد فضای ونز سياسی و انتقال ايدئولوژی ضدآمريکايی کاريکاتوريست شدهاست.

کاريکاتور  )1استعارة سياسی گن

سالمتی است

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :میمد کارگر)
در کاريکاتور سياسی ( ،)1دو حوزة مفهیومی تروريسیم و پزشیکی را داريیم .در حیوزة مفهیومی تروريسیم ،ابزارهیای
ترور ،کنشگر آن (در اينجا ارتش آزاد سوريه) و کمبودهای تروريسیتهیا و حیامی تروريسیم وگیود دارد کیه برخیی در
نمود بصری و برخی در نمود نوشتاری و برخی در هر دو نمود حضور دارند .در اين کاريکاتور با استعارههای تروریست
به مثابه بیمار از يك سو ،و امریکا (حامی تروریستها) به مثابه پزشک ،از سوی ديگرمواگهيم ،که هیر دو در نمیود
بصری قرار دارند .بنابراين ،در هر دو اين استعارهها ،حوزة مبدأ ،پزشکی و سالمتی است .در واقیع ،بیرای نشیان دادن پيیام
کاريکاتور که نشاندادن سياستهای امريکا در حمايت از تروريسم است ،حوزة مبدأ پزشکی انتخاب شدهاسیت .در ايین
حوزه پزشك ،دارو ،مط  ،بيمار و نجات گان بيمار وگود دارد .از ميان اين مؤلفههای معنايی ،پزشك انتخاب میشیود و
بواسطۀ رابطۀ نمادين پرچم و دولت ،رابطۀ استعاری امریکا به مثابه پزشک رد مییدهید .بیه علیت ويژگیی هیمکنیاری دو
تصوير پزشك (امريکا) و بيمار (ارتش آزاد سوريه) استعارة کاملتری که حاوی مفهیوم ايیدئولوژيکی پيیام کاريکیاتور اسیت
شک میگيیرد :امریکا به مثابه پزشک معارضان سوری .نمیود نوشیتاری کیه بیه صیورت نوشیتار بیادکنکی گفتیههیای
پزشك را منعکس میکند نقش تثبيتی را در انتقال پيام اصلی ايفا میکنید ،هیر چنید گنبیههیايی از آن بیه صیورت تسیليیات
روی ميز همين کار را در نمود بصری انجام میدهند .اين نمود باعث میشود خواننده به ویور شیفاف بیه ايیدئولوژی سياسیی
مورد نظر کاريکاتوريست برسد و پزشك را در مفهومی گديد به مثابه تامينکنندة تسليیات و تجهيزات نظامی تصور کند.
balloons
Barthes

1
2
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نجاتدهنده معارضان تروريست ⇒ پزشك
تسليیات ⇒ دارو (و در نتيجه نداشتن تسليیات به مثابه نداشتن دارو – مريض ماندن)
معارض⇒بيمار
مسلح کردن ⇒تجويز دارو
اما چرا برای مفهومسازی امريکا از حوزة پزشکی استفاده شده است ،تکنيکی است که به کمك آن تناقض ميان ظیاهر
و باون سياستهای امريکا را میتوان بهتر نشان داد .پزشك نماد سالمتی و زندگی است .اين نماد ،ماننید کاريکاتورهیای
قب  ،در حقيقت کارکردی عکس دارد و اين کارکرد مرن آور ايدئولوژی مورد نظر کاريکاتوريست است کیه بیا ابیزار
استعاره و روابط استعاری ميان حوزة مقصد و حوزة مبدأ پزشك تروريستها شک گرفته است .بافت موقعيتی خواننیده از
دو مفهوم پزشك و تروريست به درك معنی کمك شايانی میکند .در اينجا استعاره هم در نمود تصويری ديده مییشیود
و هم در نمود نوشتاری .در نمود تصويری دو حوزة امريکا و پزشك تروريسم به نیوی در هیم ادغیام شیدهانید و ارتبیاط
ميدأ و مقصد از راه تلفيق دو حوزه ايجاد میشود .در نمود نوشتاری واژة مُسیکن از حیوزة پزشیکی و واژگیان مربیوط بیه
تسليیات از حوزه تروريسم انتخاب شدهاند که از راه فع ربطی بودن که بیه قرينیۀ معنیايی حضیور دارد درك مییشیود:

خمپاره ،پازوکا ،چاقوی سربری تيز ... ،مسکن غير مرگبار تروريسم است.

کاريکاتور  )1ظلم ستيزی امريکايی گن

است

(برگرفته از :سايت خبرگزاری فارس ،کاريکاتوريست :پيمان عليشاهی)
در نمود تصويری کاريکاتور ( ،)1نيز ونز سياسی حاصی تناقضیی اسیت کیه از راه اسیتعارة کالمیی -تصیويری شیک
میگيرد .در اينجا استعارة امریکا عروسکگردانِ داعش است ،نمايش داده شدهاست .حوزة مبدأ عروسكگردان و
حوزة مقصد امريکا هر دو در يك تصوير به وور تلفيقی ظاهر شدهاند .شخصیسازی استعاری امريکیا (اسیتعارة شدخص
به مثابة کشور) به صورت هنرمند عروسكگردان در نمود بصری به شيوة تلفيق مبدأ و مقصد رد میدهد.
برای انتقال ونز سياسی ،دو نمود غيراستعاری کالمی و نمود استعاری بصری در تنیاقض آشیکار نمیايش داده شیدهانید.
يعنی عبارت :مطمئن باشين که من با تمام توانم در برابر اين دفاج میکنم .خطاب به شخصيتهیای مسیلمانی کیه روبیروی
آمريکا ايستادهاند ،پيام اصلی يعنی دروغين بودن «کنش واقعیا» در تصوير و «ادعای زبانی» در کالم را نشان میدهد.
به نظر میرسد بين گروه اول و دوم اين کاريکاتورها تفاوت عميقی وگود دارد .در کاريکیاتورهیای شیمارة ( )9-4رابطیۀ
نمادين ميان برخی مفاهيم ،نياز کاريکاتوريست به افزودن پيام کالمیی (نوشیتاری) را کمتیر کیردهاسیت .حیال آنکیه ،در سیه
کاريکاتور آخر ،رابطۀ نمادين کمرن

و انسان انگاری مفهوم امريکا بيشتر میشود .درگروه دوم برای انتقال ونز سياسی کیه

حاص تقاب معانی آشکار و پنهان (يعنی تضاد بين واقعيت و نمايش دروغين آن) است ،کاريکاتوريسیت بیه نمیود نوشیتاری
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متوس میشود و اين نوشتار نقش تثبيتی را در انتقال پيام ايفا میکند .ونز سياسی گن

و صلح( ،کالن اسیتعاره آزادی بده

مثابه صلح /امنیت/سالمت/جنگ است) در گفتمان کالمیی –تصیويری کاريکاتورهیا حاضیر و در گريیان اسیت .ايین
کالن استعاره ممکن است در ساير گفتمانهای سياسی نيز که به ايدئولوژی سياسی اياالت متیده میپردازنید مشیخص شیده
باشد ،کما اينکه در برخی متون اعطا گايزه صلح  1113به باراك اوباما ،بیا مقايسیه ايین کیار و رويکیرد گنی

ولبانیۀ وی در

سياست خارگی ،به عنوان ونز (ر.ك .سخن سردبير در مجلۀ گغرافيای سياسی )11-13 :1144 ،قلمداد گرديد.
 .4نتیجهگیری
نتايج تیقيق نشان میدهد که در بيشیتر کاريکاتورهیا ادعاهیای امريکیا (آزادی/صیلح /امنيیت) در حیوزة مقصید اسیتعاره
نمايش داده شدهاست .کاريکاتوريستها تالش میکنند مفاهيم آزادی (امريکايی) ،صلح (امريکايی) ،امنيت (امريکايی)،
ظلمستيزی (امريکايی) ،که بار ايدئولوژيکی مثبتی دارند را با توسی بیه مفهیوم مبیدأ گنی
بنابراين ،همۀ اين مفاهيم مقصد به نیوی با مفهوم گن

بازتوليید و بیازتعريف کننید.

در هم میآميزند ،ووری که بیازتعريف مید نظیر کارتونيسیت در

ههن خواننده شک گيرد .در وی اين مفهومسازی و نگاشیت مؤلفیه هیای اصیلی گنی

 ،گنی

افیروزی و خیونريزی بیر

حوزههای مقصد ،دگرديسی مفهومی ايجاد می شود و بیار ايیدئولوژيکی پيیام اثیر از مثبیت و خیوب بیه منفیی و بید تغييیر
میکند .اين رابطههای ميان مبدأ و مقصد ،بيشتر از راه نشیانهگیذاری همزمیان دو حیوزه مبیدأ و مقصید و سیپس از وريیق
پرکردن فضای خالی يك ورحواره با عنصری غير منتظره شک گرفته است .از شباهت فيزيکیی بیرای ايین ارتبیاط کمتیر
استفاده شده است ،شايد به اين دلي که مفاهيم مقصد بسيار انتزاعی هستند.
در واقع ،همانطور که موسلف ادعا میکند نظريۀ استعارة مفهومی ابزاری برای کمك به تیلي انتقادی کالم اسیت .بیه
اعتقاد نگارنده اين ابزار از تیلي گفتمان تك صدايی يا تك نمودی فراتر میرود و به گفتمان چند صیدايی يیا (بیه تعبيیر
کرس و فونليون  )4331چند نمودی میرسد .در شواهد دو نمودی فوق ،نگاشتهايی از حوزة منفی گن

بر حوزههیای

مثبت صلح ،آزادی ،امنيت ،سالمتی ،و ظلم ستيزی وگود دارد .استعارههای مفهومی مزبیور ،بیا کنشیی منسیجم و در عیين
حال ناخودآگاه ،ابزار مطلوب در گهت رسيدن به اهداف ايدئولوژيکی پيام کاريکاتور میسوب میشیوند و ونیز سياسیی
موگود ،به دلي تقاب ايدئولوژيکی بسيار باال ميان مفهوم مبدأ گن

و مفاهيم مقصد آزادی ،صلح ،امنيیت و غيیره شیک

میگيرد .بنابراين اهداف تیلي انتقادی کالم به نوعی میقق میشود چرا که کاريکاتوريست با کاربرد استعاری پيام خیود
مفاهيم آشکار و پنهان ايدئولوژيکی را در فضايی بصری يا کالمی -بصری کنار هم میگذارد و به آشکار کردن سياسیت
مخفی میپردازد.
از ديگر يافتههای اين مقاله اثبات ادعای ليکاف و گانسون ( )411 :4311است که بر قدرت اسیتعاره در انسیجام تجربیه
تأکيد میکنند .در اينجا نيز استعاره میتواند ابزاری توانمند در گهت انسجام بخشيدن به مفاهيم ايیدئولوژيکی پيیام باشید.
مالحظه میشود که انتخاب حوزة مبدأ گن

برای مفهومسیازی سیاير حیوزههیا اتفیاقی نيسیت .ايین حیوزه بیه شیدت بیا

ادعاهای ظاهری صلح و آزادی و امنيت و ظلمستيزی در تناقض است.
همچنين ،همانطور که در بیثهای فوق نيز مشاهده شد ،تناقض و استعاره نقش بسزايی در شک گيری ونز سياسیی در
کاريکاتور دارند .تناقض حوزههای مقصید آزادی ،صیلح ،امنيیت ،سیالمتی بیا حیوزه مبیدأ گنی
تأثيرگذار میکند.
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