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Abstract
This study investigates the relationship between political ideology in media discourse and conceptual metonymies in
Iranian newspaper headlines. In this research, by adopting the Critical Metonymy Analysis approach (Zhang 2014),
cognitive metonymies extracted from Iran's newspapers headlines were analyzed critically, in order to know which
conceptual metonymies have been used in their electoral headlines. Moreover, it aims to study how political ideologies
of Reformists and Conservatives newspapers have influenced the selection of conceptual metonymies in electoral
headlines. The data were extracted from electoral headlines of 12 available Conservative and Reformist newspapers,
which were published during two months, from 15 Farvardin to 15 Khordad, 1396 (N=289 issue). The metonymies
were identified, categorized, and analyzed based on availability and according to the principles of Conceptual
Metonymy Theory. The results show that both metonymies of WHOLE FOR PART (3 types) and PART FOR WHOLE
(2 types) have been used for highlighting and extension functions, respectively. The results reinforced the idea that
ideology affects the formation of metonymy, and metonymies are appropriate tools to reproduce ideology in media.
Therefore, the study of conceptual metonymy, along with other cognitive mechanisms, contributes to realize the
objectives of Critical Discourse Analysis.
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تحلیل انتقادی شناختی مجاز در سرخطهای انتخاباتی روزنامههای ایران
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شيرين پورابراهيم
چکیده
اين مقاله به بررسی رابطة ميان ايدئولوژی سياسی در گفتمان رسانهای و مجاز مفهومی در سرخط روزنامههای ايران
میپردازد .در اين پژوهش ،با اتخاذ ديدگاه تحليل انتقادی مجاز (ژانگ ،)1121 ،به تحليل انتقادی شناختی مجاز در
سرخطهای انتخاباتی روزنامههای ايران پرداخته میشود ،تا مشخص شود کدام مجازهای مفهومی در سرخط روزنامههای
ايران با موضوع انتخابات به کار رفتهاست و چگونه ايدئولوژیهای سياسی روزنامههای اصالحطلب و اصولگرا ،در
انتخاب مجازهای مفهومی در سرخط خبرهای انتخاباتی تأثيرگذار است .دادههای پژوهش از ميان سرخطهای خبری
انتخاباتی  21روزنامة اصولگرا و اصالح طلب(،تعداد= 113شماره) در بازه زمانی نيمة فروردين تا نيمة خرداد  2939به
مدت  1ماه ،به صورت در دسترس جمعآوری و مجاز ها بر اساس اصول نظرية مجاز مفهومی شناسايی و مورد تحليل قرار
گرفت .نتيجة اين بررسی نشان میدهد که هر دو نوع مجاز کل به جای جزء ( 9نوع)و جزء به جای کل ( 1نوع) به
ترتيب با نقشهای برجستهسازی و گسترش ،مورد استفاده قرار گرفتهاست .نتايج مؤيد اين است ايدئولوژی بر چگونگی
شکلگيری مجاز تأثيرگذار است و مجازها ابزاری برای بازتوليد ايدئولوژی در رسانه هستند .بدينترتيب ،مطالعة مجاز
مفهومی ،در کنار ساير سازوکارهای شناختی ،به تحقق اهداف مطالعات تحليل گفتمان انتقادی کمک میکند.
کلیدواژهها
معنی شناسی شناختی ،مجاز مفهومی ،تحليل انتقادی مجاز ،ايدئولوژی سياسی ،انتخابات.
* دانشيار گروه زبانشناسی -دانشگاه پيام نور -تهران ايران
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اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با اعتبار دانشگاه پيام نور به نتيجه رسيده است.
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 .1مقدمه
« استعاره تنها صنعت بديعی نيست که در فعاليتهای شناختی ما نقش مهمی دارد .مجاز 2نيز به همان اندازه مهم است».

(کوچش .)212 :1121 ،1هيجده سال بعد از کتاب تأثيرگذار ليکاف و جانسون ،)2311( 3که تحقيقات زيادی در مورد
نقش استعاره در مفهومسازی را در پی داشت ،معلوم شد مجاز پديدهای است که ممکن است حتی از استعاره نيز
بنيادينتر باشد (پنتر و رادن .)2 :2333 ،1بر اساس نظرية معنیشناسی شناختی «در مجاز ما از يک عنصر يا يک چيز برای
نشاندادن يا دسترسی ذهنی به عنصری ديگر استفاده میکنيم .در واقع ما سعی میکنيم عنصری را از طريق عنصرمرتبط
ديگری برجسته کنيم .به بيان ديگر ،به جای اشارة مستقيم به عنصر اصلی ،دستيابی ذهنی به آن را از راه اشاره به عنصر
مرتبط ديگر فراهم میکنيم» (کوچش .)211 :1121 ،به عنوان مثال ،وقتی میگوييم «دارم حافظ میخوانم ».حافظ به جای
اثر حافظ به کار میرود و از نويسندة اثر برای دسترسی ذهنی به خودِ اثر استفاده میکنيم.
ايدئولوژی نظامی از باورهاست که به صورت اجتماعی در ميان اعضای گروهها مشترک است و کارکردی شناختی
دارد .به اين معنا که انسجامی ايدئولوژيک برای باورهای افراد فراهم میکند .افراد ايدئولوژیها رابه شکل تدريجی فرا
میگيرند وگاهی ايدئولوژیهای فراگرفتهشده در طول دوران زندگی دچار تغيير میشوند ،هر چند دارای ثبات نسبیاند
(ون دايک .)221-229 :1119 ،1اين نظام ممکن است سياسی باشد« .سياست ،کشمکشِ رسيدن به قدرت با هدف
عملیکردن نظرات سياسی است .آنچه اين نقش مهم را محقق میکند زبان است .چرا که هر کنش سياسی ،با کاربرد
زبان بخوبی آماده میشود ،تحت تأثير کاربرد زبان است و با زبان نمايش داده میشود» (لِنارد و چوسيچ.)92 :1121 ،9
مجاز از استراتژيهای بالغی مؤثر در گفتمان سياسی انتخابات است .هدف اين مقاله آن است که با اتخاذ ديدگاه
تحليل انتقادی مجازی ،متعلق به ژانگ ،)1121( 1که ديدگاهی التقاطی مرکب از تحليل گفتمان انتقادی و تحليل مجاز
شناختی است ،انواع مجازها را شناسايی و در راستای پرسشهای تحقيق مورد بررسی قرار دهد .اين پژوهش به تحليل و
پاسخ به دو سؤال ذيل اختصاص دارد :اوالً ،کدام مجازهای مفهومی در سرخطهای روزنامههای ايران با موضوع انتخابات
به کار رفتهاند؟ ثانياً ،چگونه باورهای سياسی روزنامههای اصولگرا و اصالحطلب ،در انتخاب مجازهای مفهومی در
سرخط خبرهای انتخاباتی آنها تأثيرگذار است؟ قبل از اين کار ابتدا به پيشينة تحقيق در اين زمينه میپردازيم.
 .2پیشینه تحقیق
مجاز از نگاه سنتی عبارت است از فرايند جايگزينی يک واژه به جای واژهای که با آن مرتبط است .اما اين تعريف،

تعريفی تقليل گرايانه از ماهيت و چيستی مجاز است .عبدالجبار محمدالشريفی )1111( 8در مقدمة کتاب خود که به
بررسی مجاز از رويکردی نشانهشناختی اختصاص دارد ،به معرفی دو سنت غربی و عربی مجاز میپردازد .در بالغت
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غرب ،مجاز عبارتست از جايگزينی واژهها يا مفاهيم .در سنت عربی ،سه نوع انتقال معنی 2وجود دارد که میتوان آنها را
معادل مجاز در نظر گرفت .يکی کنايه ، 1ديگری مجاز عقلی 9و سومين مورد ،مجاز مرسل 1است .در اين سه نوع مجاز،
مبنای بازنمود 1محسوب میشود  .وی معتقد است که در بالغت عربی ،کنايه در سطح واژهها رخ میدهد و اساساً زبانی
است ،مجاز عقلی در سطح شناخت رخ میدهد و مجاز مرسل در سطح روابط هستیشناختی و وجودی مثل روابط جزء-
کل ،کل -جزء ،موقعيت ،وضعيت ،مجاورت و غيره است .وی معتقد است که ابعاد کامل مجاز در هيچکدام از اين
رويکردها جمع نشده و عملکرد و نقش مجاز در انسجام متن و ايجاد زمينههای درک متن روشن نشده است)1 :1111( .
مجاز به عنوان يک پديدة مفهومی ،نخستين بار در کتاب اثرگذار ليکاف و جانسون ( )2311مورد توجه قرار گرفت.
در اين کتاب عنوان شد که «کارکرد عمدة مجاز ارجاع غيرمستقيم 9است .مثالً وقتی گفته میشود تاج و تخت و به

سلطنت اشاره می شود ،با نوعی ارجاع غير مستقيم سرو کار داريم .چند سال بعد ليکاف نمونههای شناختی آرمانی 7يا

نشاها را مطرح کرد که عبارتند از ساختارهايی که دانش مفهومی گوينده را آشکار میکنند .نشاها عبارتند از ساختارهای

طرحواره –تصويری ،گزارهای ،استعاری و مجازی (پنتر و ثورنبِرگ .)1 :1119 ،8الگوهای شناختی آرمانی شدة مجازی
چهارچوبی را فراهم میکنند تا فرد از طريق آن بتواند ارجاعات مجازی را دريافت کند (روشن و اردبيلی.)222 :2931 ،
بر اساس نظر ليکاف ( )2311و النگاکر )2339( 9مبنی بر مفهومیبودن ماهيت مجاز ،رادن 10و کوچش ( )12 :2333مجاز
را اينگونه تعريف کردند :فرايندی شناختی که در آن يک عنصر مفهومی به نام وسيله( 22در منابع ديگر مبدأ 21ناميده
شده است) دسترسی ذهنی به عنصر مفهومی ديگر به نام مقصد 29در همان نمونة شناختی را ممکن میسازد( .پنتر و
ثورنبِرگ)9 :1119 ،
هيدالگو-داونينگ و کراليِويک )213 :1129( 21تفاوتهای ميان استعاره و مجاز – که در معنیشناسی شناختی هر
دو مدلهای شناختی دوحوزهای هستند  -را بهطور خالصه اينگونه جمعبندی کردهاند:
 الف .در استعاره ،انطباق ميان دو حوزه مفهومی رخ میدهد و در مجاز در يک حوزه.
 ب .در مجاز رابطة ميان مقصد و مبدأ از نوع جايگزينی 15است ولی در استعاره اينگونه نيست (از نوع
شباهت است).
 ج .مجاز اغلب کارکردی ارجاعی دارد ولی استعاره اينطور نيست.

1

transference
implicitness
3
Cognitive or rational transference
4
Loose or non-similarity transfer
5
representation
6
Indirect reference
7
)Idealized Cognitive Model(ICM
8
K. Panther & L. Thornburg
9
R. Langacker
10
G. Radden
11
vehicle
12
source
13
target
14
L. Hidalgo-Downing & B. Kraljevic
15
stand for
2

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،12پاييز و زمستان 2931

11

 د .در استعاره ،کل مبدأ -يا همان وسيله به تعبير کوچش -و ساختار طرحوارهای آن بر مقصد نگاشته
میشود ولی در مجاز تنها يک پديده به جای پديدهای ديگر مورد ارجاع قرار میگيرد.
 ه .در مجاز نگاشت مبدأ بر مقصد مستلزم برجستهسازی يک حوزه يا زير حوزه بر ديگری است.
از قديم اين فرض وجود داشته که مجاز دارای يک رابطة جزء به جای جزء نيز هست يعنی يک زير حوزه به جای
زير حوزة ديگری به کار میرود مشروط بر اينکه هر دو متعلق به حوزه يکسانی باشند (کوچش و رادن .)2331 ،اما
روئيز دو مندوزا و ديئِز اين مورد را نيز ذيل گروه مجازهای مقصد –در –مبدأ قرار میدهند (هيدالگو-داونينگ و
کراليِويک.)292 :1129 ،
مجاز با اهداف متعدد در گفتمانهای مختلف به کار میرود .ليتلمور )31 :1121(2به برخی از اين نقشها اشاره
میکند:
عالوه بر نقش ارجاعی مستقيم ،مجاز دارای کارکردهای برجستهسازی 1و تفسيری ،9ارجاع درونمتنی 1و انسجام ،1ارجاع برونمتنی 9و
کنشگفت غيرمستقيم 1 ،رابطهسازی 1و ايجاد گروههای گفتمانی 3است .در اين ميان نقش ارجاعی زبان بسيار مورد مطالعه قرار
گرفتهاست .در زبان و ساير صورتهای ارتباطی ،مجاز کارکردی تفسيری دارد و اطالعات را از زاويهای خاص ارائه میکند و بر
برخی جنبهها تأکيد و آنها را برجسته مینمايد ،حال آنکه برخی جنبههای ديگر را از نظر دور میدارد .21در ايجاد گروههای گفتمانی،
عبارات خاصی را به وجود میآورد که تنها افرادی که دانش کاملی از اين ژانرها و سياقها دارند قادر به درک آنها هستند ... .از جمله
نقشهای ديگر مجاز می توان به حسن تعبير ،22طنز ،21ابهام ،29اغراق ،21ارزيابی ،21ايدئولوژی و تثبيت موقعيت 29اشاره کرد.

مجاز میتواند بر اساس کارکردهای برجستهسازی و تفسيری ،برخی ويژگیهای يک پديدة خاص را برجسته کرده و
آنرا پراهميت نشان دهد و بالعکس آنرا کم اهميت جلوه دهد (ليتلمور .)19 : 1121 ،اين پديده را النگاکر تحت عنوان
مناطق فعال 21مطرح می کند .پديدة خوانشی يا منظرسازی نه تنها در زبانشناسی شناختی ،بلکه در ساير رويکردهای زبانی
مثل زبانشناسی نقشگرای نظاممند هليدی نيز مورد تحليل قرار گرفتهاست .يکی از رايجترين کاربردهای مجاز در فرايند
برجستهسازی /تفسير ،پيش زمينهسازی 21اطالعاتی است که بيشترين اهميت را برای گوينده دارد (.ليتلمور)19 : 1121 ،
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بارسلونا ) 119 :1111( 1معتقد است که در مجاز ،مبدأ ساختار مفهومی خود را بر ساختار مفهومی مقصد فرافکنی

میکند ،نه با تناظر نظاممند اين دو حوزه ،بلکه با پيشزمينهسازیِ مبدأ و پس زمينهسازیِ مقصد .فورسويل)11 :1113( 2

معتقد است اگر فردی در هنگام ارتباط يک مفهوم مبدأ خاصی را به جای پديدهای که مجازاً به آن اشاره میکند (يعنی
مقصد) انتخاب کند ،اين گزينش مستلزم تغيير برجستگی 9يا تغيير ديدگاه 1است.
سياستمداران اغلب از مجاز برای تأکيد بر ويژگیهای مثبت گروه خود1و برجستهسازی ويژگيهای منفی گروه
غيرخود 9استفاده میکنند (وندايک .) 2331 ،عليرغم اين امر ،تنها سياستمداران نيستند که از اين سازوکار بهرهبرداری
میکنند .پينِلّی )1121(1در بررسی پوشش خبری حادثة مدرسة بسالن 1روسيه در سال  ،1111که در آن تروريستهای
چچنی به مدرسهای در شمال قفقاز حمله کرده و عدهای را کشتند ،مشاهده کرد که در روزنامة طرفدار دولت ،عبارت
روسيه به طور مجاز به مردم و دولت روسيه اطالق میشد ،حال آنکه در روزنامه ضددولتی منتخب ،اين کلمه طوری
به کار رفته بود که شامل دولت روسيه نشود و دولت بيشتر با گروه تروريستها و گروه دشمن شناسايی میشد .اين
تحقيق نشان داد که در قالببندی مفهومی تروريسم ،مجازهايی يافت شدند که عناصر مختلف کمرنگ يا پررنگ شده
بود و اين امر به ديدگاه سياسی روزنامة مزبور وابسته بود.

موسکوويچ )1112( 9به روش تفکر گروه خود-گروه غيرخود به لحاظ نظری پرداختهاست .وی معتقد است که

نمايش اجتماعی توسط دو فرايند مهم اتصال 21و انتزاع 22ايجاد میشود .در فرايند اتصال تالش میشود يک رخداد،
شخص يا يک ايده را با مقوله ای هماهنگ و مرتبط کنيم که از قبل در مورد گروه اجتماعی خاصی داريم .مثالً کسی را
میبينيم که عقايد اسالمی دارد .در اتصال تالش میکنيم که در ديدگاهمان نسبت به وی ،وی را با پيش مفاهيمی که قبالً
از ايمان و اعتقاد داريم مرتبط و هماهنگ کنيم و در او دنبال شواهدی میگرديم که با اين قالب ذهنی هماهنگ باشد و
شواهد با درک ما از ايمان سازگار باشد .در اين حالت ،به شواهد نقيض توجه نمیکنيم .اما در فرايند انتزاع ،مشخصهای
تصادفی را انتخاب میکنيم و از آن به عنوان مقوله استفاده می کنيم .مثالً يکی از ويژگیهای اسالم ،حجاب است .مجاز
حجاب به جای اسالم ،يعنی يک مورد از مقولهای عام به جای کل آن مقوله به کار رفتهاست( .نقل شده در ليتلمور،
 )211 :1121کاتالونا و وا  )1129( 21نيز نشان می دهد که چگونه مجاز به صورت تصوير و متن با همديگر در تعاملند تا
ايدئولوژیهای موجود در گفتمان رسانههای اياالت متحده را شکل دهند .در اين پژوهش با استفاده از يک چارچوب
التقاطی شامل تحليل کالم انتقادی ،زبانشناسیشناختی و تحليل چند نمودی ،29نمونههايی ارائه میشودکه پتانسيلهای
ايدئولوژيکی مجازها را در گفتمان رسانه نشان میدهد و اينکه چگونه مجاز به مفهومسازی مثبت افراد از خودیها
1
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(مديران عامل در وال استريت) و منفی از غيرخودیها (امريکايیهای التين) کمک میکند .در بخش ذيل نيز ،رويکرد
التقاطی تحليل مجاز انتقادی ،پس از معرفی انواع مجازها ارائه میشود.
 . 3مبانی نظری و روش تحقیق
 . 1-3انواع مجازهای مفهومی

کوچش ( )211 :1121معتقد است که يک حوزة مفهومی را گاه می توان کلی در نظر گرفت که از اجزاء تشکيل
شدهاست يا اجزائی در نظر گرفت که يک کل را میسازند .بنابراين دو نوع مجاز داريم:
 )2کل و جزء که دو نوع مجاز به آن تعلق میگيرد :جزء به جای کل ،مثل انگلیس به جای بریتانیای کبیر و
کل به جای جزء مثل امریکا به جای ایاالت متحده .حوزه های مفهومی که بر رابطة ميان کل و جزء اعمال میشوند
حوزة مفهومی چيز و اجزای آن ،ساخت ،رويداد پيچيده ،مقوله و عضو ،و مقوله و ويژگی است.
 ) 1جزء و جزء .که معموالً بر عناصر مفهومیِ درون يک رويداد (نشاهای رويداد) مثل کنش ،عليت ،توليد ،کنترل،
مالکيت ،شمول و روابط نامشخص اعمال میشود .همين ارتباط را روئيز دو مندوزا ايبانز و ديئِز )131 -139 :1111( 2به
اين صورت بيان میکنند:
نگاشتهای مجازی دو حالت دارند .وقتی يک حوزة کل ،يعنی حوزة ماتريس ،1به جای يکی از زيرحوزه های خود به کار رود ،مثالً قرص به جای قرص
ضدبارداری در جملة »« اون داره قرص مصرف میکنه .».به اين نوع مجاز ،مجاز مقصد – در –مبدأ  9گفته میشود .ديگر حالت مجاز وقتی است که
بالعکس ،زيرحوزه ای به جای حوزة ماتريس متناظر خود به کار رود .مثالً دست به جای ملوانان در جملة «همة دستها روی عرشه».در اينجا دست به جای
ملوانان به کار رفته تا به ملوانانی اشاره کند که کار جسمانی آنها که اغلب با دست انجام میشود محور توجه است .به اين نوع مجاز ،مبدأ –در -مقصد

1

اطالق می شود .اين دو نوع نگاشت مجازی ،با دو نقش عمدة ارجاع درمجاز همبستگی دارند :مجازهای مبدأ-در –مقصد مستلزم گسترش حوزه يعنی
دسترسی کامل به حوزة ماتريس از طريق زيرحوزهها محقق میشود .از سوی ديگر ،مجازهای مقصد-در – مبدأ به تقليل حوزه و در نتيجه برجستهسازی
بخشی خاص از يک حوزه میپردازند .روئيز دو مندوزا ايبانز و ديئِز)131 :1111 ،

مقصد

مبدأ

شکل  )1مجاز مقصد-در -مبدأ یا کل به جای جزء

مبدأ

مقصد

شکل  )2مجاز مبدأ-در-مقصد یا جزء به جای کل

در مقالة حاضر ،اين دو نوع مجاز مد نظر هستند و دادههای استخراج شده بر اين اساس طبقهبندی شدهاند.
 2-3تحلیل مجاز انتقادی

کاربرد عبارت تحليل مجاز انتقادی را در ژانگ ( )1121يافتم .وی به ترکيب دو رويکرد مجاز مفهومی ،آنچنان که در
نظرية شناختی ليکاف و جانسون ( )2311آمدهاست با تحليل کالم انتقادی معتقد است .ژانگ ( )91 :1121معتقد است
که می توان تحليل کالم انتقادی را با مجاز مفهومی ترکيب کرد و تحليل مجاز انتقادی را شکل داد .اين نوع تحليل ،از
1
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روشهای تحليل گفتمان انتقادی بهره میبرد تا به تحليل نظاممند مجاز در گفتمان بپردازد و از اين رهگذر ايدئولوژی
بهکاررفته در گزينههای مجازی و عقيده ،اذهان و نظرگاههای سازندگان گفتمان را آشکار کند و سپس قرائت و درک
بيشتری از گفتمانها به دست دهد .بنابراين ،مجاز عهدهدار نوع خاصی از معنای ايدئولوژيکی است .زيرا ايدئولوژی
بخشی از شناخت ما ،يعنی شناخت اجتماعی ما است؛ از اينرو ،تحليل مشخصههای شناختی پايه در زبانشناسی شناختی
ابزاری مفيد در تحليل ايدئولوژی های مختلف است و مبنايی تحليلی برای بررسی عملکرد ايدئولوژی در زبان است (نقل

شده در هونگ 1و ژانگ .)9 :1111 ،مجاز نيز چون جزء اصلی زبانشناسی شناختی است در تحليل عملکرد ايدئولوژی
در زبانها مؤثر و مهم است .انتخاب مجاز انگيزه بالغی سازندگان گفتمان را نشان میدهد .اين انگيزه بالغی بازتاب روش
نگريستن به چيزها از زاويهای خاص است که در واقع نسخة ضعيف ايدئولوژی است .بنابراين ،در انتخاب مجازها
قصدمندی عجيبی وجود دارد که اصالً زبانی نيست ،بلکه به نگاه و نظر ما در مورد جهان و ارزشهای آن مربوط است
(مائو .)21 :1111 ،1در مقالة حاضر نيز نظرگاه و ديدگاه سياسی دو جناح سياسی اصالح طلب در تيترها مد نظر است.
نظرگاه رسانه خواننده را به نوعی خاص از ايدئولوژی هدايت میکند و هدفِ تأثيرگذاری بر خواننده را تحقق میبخشد.
ها و
مجاز نه تنها تجربة جسمی و روحی ما را نشان می دهد ،واقعيتی بويژه اجتماعی را برايمان ايجاد میکند که نگرش
نظرگاههای گفتمانسازها را منعکس میکند .دراين تحقيق ،با توسل به نظر فوق ،ابزارهای نظری موجود در زبانشناسی
شناختی را برای شناسايی وطبقهبندی مجازها به کار میبريم و سپس ،به نحوه بازنمايی ايدئولوژی يا ديدگاههای رسانه
روزنامه که در قالب مجاز مفهومی ارائه شده است میپردازيم .نکتة حائز اهميت اين است که همانطور که ليکاف و

ترنر )91-13 :2313(3معتقدند «استعاره يا مجاز مفهومی ،ممکن است به طور قراردادی از طريق يک تکواژ ،واژه،
عبارت ،بند ،جمله و يا کل متن ،حالتها و ديگر انواع رفتار ،روندهای استدالل و  ...فعال شوند يا بازنمايی گردند» (نقل
شده در بارسلونا )21 :2931 ،مجازهای مفهومی شناسايیشده در اين مقاله نيز گاه از طريق واژه و عبارت و بند و گاه از
طريق کل متن فعال شدهاند و مبنا صرفاً رابطة واژگانی نيست.
 . 3-3روش تحقیق

اين پژوهش بخشی از پژوهش وسيعتری است که به مطالعة استعاره در تيتر روزنامههای منتخب میپردازد .ابتدا از ميان
روزنامههای کثيراالنتشار متعلق به دو جناح سياسی اصولگرا و اصالح طلب ،هر کدام  9عنوان روزنامه انتخاب شد (جمعاً
 21عنوان) که شامل روزنامههای جمهوری اسالمی ،ايران ،شرق ،اعتماد ،آرمان امروز و آفتاب يزد وابسته به جناح
اصالحطلب و رسالت ،همشهری ،قدس ،جوان ،کيهان و وطنامروز وابسته به اصولگرايان بود .ازآنجائيکه انتخابات
دوازدهمين دوره رياست جمهوری ايران در تاريخ  13ارديبهشت سال  2939برگزار شد ،نسخههای منتشر شدة اين
روزنامهها در بازه زمانی نيمة فروردين تا نيمة خرداد به مدت  1ماه ،بهصورت در دسترس جمعآوری گرديد .مجموع
تعداد اين نسخهها  113شماره بود که  212شماره شامل روزنامههای گروه ( 2اصالح طلب) و  291شماره شامل
روزنامههای گروه ( 1اصولگرا) میشد .در جمعآوری دادههای مزبور ،ابتدا تمام تيترهای مربوط به انتخابات در تمام
صفحات استخراج گرديد .سپس سرخطهای حاوی مجازهای مفهومی بر اساس اصول نظرية مجاز مفهومی شناسايی و در
1
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جداولی جمعآوری گرديد .در بخش تحليل ،در پرانتز روبروی هر سرخط ،به ترتيب :نام روزنامه ،گروهی که به آن تعلق
دارد -روزنامههای با مشی اصالحات در گروه  2و روزنامههای متعلق به اصولگرايی در گروه  1قرار دارند-تاريخ انتشار
به صورت روز و ماه و صفحه آمده است.
 . 4تحلیل مجازهای انتخاباتی
همانطور که ژانگ ( )1121معتقد است میتوان با تحليل نظاممند مجاز در گفتمان ،ايدئولوژی به کار رفته در گزينههای
مجازی و عقيده ،اذهان و نظرگاههای سازندگان گفتمان را آشکار کرد و سپس قرائت و درک بهتری از گفتمانها به
دست داد .برای تحليل نظاممند مجاز بايد ابتدا به شناسايی و طبقهبندی آنها طبق نظرية معنیشناسی شناختی بپردازيم.
سپس در بخش بعدی مقاله ،بخش انتقادی مجاز ارائه میشود تا مجاز در ارتباط با ايدئولوژی سياسی هر دسته از اين
روزنامه ها مورد بحث قرار گيرد.
دربخش مبانی نظری ،دو نوع مجاز عمده ارائه گرديد .مقصد –در-مبدأ و مبدأ –در-مقصد که مصاديق آن در به ترتيب
در دو بخش  2-1و  1-1ارائه میشود.
 .1-4مجازهای نوع الف :مقصد – در -مبدآ

در مجازهای اين گروه کل به جای جزء به کار می رود .سه نوع مجاز در تيترهای بررسی شده مشاهده گرديد که عبارتند
از سازمان به جای شخص مسئولِ آن سازمان ،کشور/شهر به جای اهالی آن کشور/شهر ،و مردم ايران به جای طرفداران
يک حزب
 .1- 1-4سازمان به جای شخص مسئول آن سازمان

يکی از مجازهای مقصد –در -مبدأ يا کل به جای جزء ،مجاز مقوله به جای عضو است .اگر نهادها و سازمانهای دولتی
و غيردولتی را مقوله ای در نظر بگيريم که مسئوالن آنها عضوی از آن مقولهاند ،مجاز سازمان به جای شخص مسئول

آن نهاد میتواند ابزاری زبانی باشد ،با اين هدف که ويژگیهای برجسته شده و انتخاب شدة مربوط به آن سازمان را به
شخص مسئول آن تسری دهد .با اين وصف ،کاری که گفتمانساز انجام میدهد مبتنی بر ايدئولوژی و ارزشگذاری
سياسی خاص خود است .به اين صورت که انتظار میرود در گفتمان انتخاباتی ويژگیهای خوب و دارای ارزش ،به
خود 2و سازمانهای مربوط به کانديدای مورد حمايتِ خود و ويژگیهای منفی به نهادها و سازمانهای منتسب به رقيب
(غيرخود )1نسبت داده شود.
مصاديق اين نوع مجاز عبارتند از :دولت به جای روحانی ،آستان قدس رضوی به جای رئیسی ،شهرداری

تهران به جای قالیباف .روزنامههای گروه  2به تمجيد عملکرد دولت يا برجستهسازی صفات منفی رقيب در برخورد با
خودی پرداخته اند و با اين تکنيک به طور غيرمستقيم بر کارآمدی نامزد دولت اصالحات و نيز غيراخالقی بودن
کنشهای رقيب تأکيد کردهاند .از طرف ديگر ،روزنامههای گروه  1با استفاده از اين مجاز ،به انتقاد از عملکرد روحانی
پرداختهاند و ضعفهای وی را از طريق پررنگ کردن ضعفهای سازمانهای دولتی افشا و پررنگ نمودهاند .در اين
self
the other
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دادهها کاربرد دولت و ويژگیهای منفی آن ،ذهن خواننده را سمت دکتر روحانی که رئيس دولت و از آن مهمتر ،نامزد
اصالحطلبان در انتخابات است میبرد.
گروه 2
( )2نوع برخورد رقبای دولت غيراخالقی بود (آرمان امروز -2-دوشنبه  11ارديبهشت -ص)9
( )1تهمتها به دولت بیپاسخ نماند (آرمان امروز-2-سهشنبه  23ارديبهشت -ص)9
( )9ماجرای تيشرت های انتخاباتی عليه دولت (اعتماد -2-پنج شنبه  12ارديبهشت -ص)1
( )1بار کوتاهی شهرداری و حوزه هنری روی دوش دولت (اعتماد -2-دو شنبه  11ارديبهشت -ص)21
( )1حمالت همزمان احمدی نژاد و قاليباف به دولت روحانی (جمهوری اسالمی -2-پنج شنبه  21فروردين -ص)2
( )9شعارها و وعدههای طيف مخالف دولت زاييده جهلشان بود (شرق -1-شنبه  19رديبهشت -ص)1
گروه 1
( )1امروز دغدغة دولت دغدغة مردم نيست (قدس -1 -سه شنبه  23ارديبهشت -ص)1
( )1نقدهای بسياری به دولت وارد است (رسالت -1 -شنبه  19ارديبهشت -ص)1
( )3دولت به راحتی به مردم دروغ میگويد (رسالت -1 -شنبه  19ارديبهشت -ص)9
( )21بدهی نجومی دولت به مردم تهران (همشهری -1-دوشنبه  1ارديبهشت -ص)9
( )22بدهی دولت به تهرانی ها به  21هزار ميليارد تومان رسيد( .همشهری -1-پنجشنبه  11ارديبهشت -ص)9

در شواهد فوق ديده میشود نهاد دولت نمیتواند دارای ويژگی دغدغهمندی ،فاصله گرفتن از مردم ،دروغگويی،
بدهکاری و امثال آن باشد .بنابراين ،در بافت انتخاباتی ،ممکن است مفاهيم مقصدی مثل کابينه و رئيس دولت در ذهن
تداعی شود .در اين حالت ويژگی های منفی منسوب به دولت به صاحبان دولت از جمله روحانی که رئيس دولت است
قابل تسری است .ممکن است اين اتفاق در اليه های معنايی اوليه در ذهن رخ ندهد ،و به اين سادگی نباشد ،اما چنانچه به
تقابل های دو جناح در جريان انتخابات واقف باشيم ،اين امر ،بويژه هنگامی که زياد تکرار شود ،میتواند بهراحتی به ذهن
خواننده خطور کند .در عين حال که گفتمانساز نيز بدون ارجاع مستقيم به فرد مورد انتقاد ،با کلیگويی به اهداف
انتخاباتی خود رسيده و بذر منفینگری را در اليههای زيرين ذهن خواننده پراکندهاست.
همين امر در انتقاد روزنامههای گروه  2از نامزد ديگر انتخابات ،ابراهيم رئيبسی که نمايندة جناح اصولگرايان است نيز
ديده میشود :مجاز آستان قدس رضوی به جای رئیسی .اين مجاز از سوی روزنامههای گروه  2در نقد رقبای
انتخاباتی به کار رفتهاست .نسبت دادن ويژگی منفی فرار مالياتی و صدقه گرفتن ،ارزشگذاری ايدئولوژيکی جناح چپ
اصالح طلب را درمورد غيرخودی نشان میدهد:
( )21ما نهادهای استثناشده از ماليات نمی خواهيم .دم از اشتغال می زنيد؟( اعتماد -2 -دوشنبه 21ارديبهشت – ص)2
( )29آستان قدس بايد ماليات بپردازد ( اعتماد -2 -دوشنبه 21ارديبهشت -ص)9
( )21رييسی :آستان قدس به جای ماليات دادن به مردم کمک می کند سازمان مالياتی :آستان قدس از دادن ماليات
تکليفی معاف نيست ( .اعتماد -2 -سه شنبه  23ارديبهشت -ص)9
( )21آستان قدس موظف به پرداخت ماليات است/هيچ کس در منطقه حفاظتی قرار ندارد(آرمان امروز -2 -چهار شنبه
11ارديبهشت -ص)1
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( )29آستان قدس موظف به پرداخت ماليات است (آفتاب يزد ،2 ،چهارشنبه  11ارديبهشت -ص  )1و (ايران-2 -
چهارشنبه  11ارديبهشت -ص )1و (شرق -2 -چهار شنبه  11ارديبهشت -ص ( )2آرمان امروز -2 -چهار شنبه 11
ارديبهشت -ص)1
( )21آستان قدس از ماليات تکليفی و ارزش افزوده معاف نيست( .ايران -2 -سه شنبه  23ارديبهشت -ص)1

در موارد فوق ،شواهد واژگانی به تنهايی برای برانگيختن رابطة مجازی در ذهن کفايت نمیکند .مثالً در شاهد 21دو
جمله به کار رفته است .جملة دوم رابطة نهاد آستان قدس و فرد مسئول را به ذهن تداعی میکند .از شعارهای انتخاباتی

رئيسی ايجاد اشتغال برای جوانان است .اين دانش به ذهن خواننده کمک میکند تا از نهاد استثنا از ماليات به مسئول آن
هدايت شود و سپس به خط مشی روزنامه اصالحطلب در متخلف جلوهدادن رئيسی و نيز تناقض در ادعاهای وی دست
يابد .در ساير شواهد ،تأکيد بسياری بر عدم پرداخت ماليات توسط آستان قدس میشود که ذهن مخاطب با توسل به
شواهد غيرزبانی نمیتواند آن را اتفاقی تصور کند .از طرفی آستان قدس به عنوان يک موسسه نيست که ماليات پرداخت
میکند يا نمیکند و اين مسئول آن است که امکان اين کار را دارد.
همين امر در مورد مجاز سوم شهرداری تهران به جای قالیباف نيز صادق است .در تيترهای ذيل ،مربوط به گروه
 ،2هيچ ويژگی مثبتی به نهاد شهرداری تهران منتسب نمیشود .اين امر در بافت انتخابات که شهردار تهران از جمله
نامزدهای آن است و در گروه رقيب قرار دارد ،معنیدار به نظر میرسد:
( )21گاليه وزير ارشاد از وعدههای بی سرانجام شهرداری تهران (ايران -2 -پنج شنبه  12ارديبهشت -ص)11
( )23شهرداری تهران بدهکار کالن بانکی است ( اعتماد -2 -دوشنبه 21ارديبهشت – ص)21
( )11بار کوتاهی شهرداری و حوزه هنری روی دوش دولت ( اعتماد -2 -دوشنبه  11ارديبهشت – ص)21
( )12شهرداری ازبزرگترين بدهکاران بانکی است( .آرمان امروز -2 -چهار شنبه  11ارديبهشت -ص)1
( )11فساد در شهرداری تهران و راهکار اصالح طلبان (آرمان امروز -2 -دوشنبه  11ارديبهشت -ص)1
( )19شهرداری  2911ميليارد تومان بدهی معوق مالياتی دارد (جمهوری اسالمی -2 -پنجشنبه  12ارديبهشت -ص)21
( )11شهرداری تهران بدهیاش را پرداخت کند تا يخچال بازنشستگان پر شود (جمهوری اسالمی -2 -شنبه 19
ارديبهشت -ص )29

خواننده میتواند در صورت آگاهی از اين موقعيت کالم ،صفات و کنشهای انسانی مانند خُلف وعده ،تخلف،
بدهکاری ،کوتاهی ،فساد ،فرار مالياتی و امثالهم را بر اساس يک رابطة مجازی از سازمان به شخص منتقل کند .از اينرو،
تحقق اين دسترسی ذهنی موجب میشود صفات مذکور به شخص داده شود و نه به سازمان .اين امر ممکن است محقق
شود يا نشود .در صورت تحقق ،رسانه به هدف خود در تخريب رقيب نائل شدهاست .روزنامههای گروه  ،1با استفاده از
همين مجاز ،ايدئولوژی سياسی خود را هدايت میکنند .در اين مثالها ،برعکس موارد فوق ،اين ويژگیهای مثبت است
که به سازمان شهرداری منتسب میشود و ذهن با همان فرايند مجاز شناختی اين صفات را به شهردار آن هدايت میکند:
( )11اگر زيباييهای تهران را نمیبينند از عينکهای خودشان بزنند (رسالت -1 -چهار شنبه  11ارديبهشت -ص)21
( )19در اوج تحريمهای داخلی و خارجی درآمد شهرداری  21برابر شد (همشهری -1-پنجشنبه  92فروردين -ص)21
( )11شهر تهران روی ريل آبادانی است (رسالت -1 -سه شنبه  19ارديبهشت -ص )21
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شهر و شهردار رابطة کل و جزء از نوع مقوله و عضو دارند .يعنی شهردار عضوی از مقوله شهر است .همين رابطه ميان
شهرداری به عنوان يک مقوله و شهردار به عنوان عضوی از آن برقرار است .اگر سلسله مراتب کل به جزء را درنظر
بگيريم از شهر به شهرداری و سپس شهردار میرسيم .تيتر«شهر تهران روی ريل آبادانی است» ،را در نظر بگيريد .اين تيتر
در پاسخ به منتقدان مديريت شهر تهران است .در بافت انتخابات ذهن خواننده از شهر به شهرداری و از شهرداری به
شهردار می رسد .اين انگيختگی ممکن است در مورد همه خوانندگان اتفاق بيافتد يا نيافتد و دانش و آگاهی خواننده از
اين امر در انگيختگی مجاز در ذهن مؤثر است .بنابراين ،ذهن خوانندة آگاه از طريق اين واژگان و نيز بافت و متنی که
اين تيتر در آن به کار رفته ،به سهولت به شهردار میرسد .سپس صفات مثبت و منفی منتسب به اين مفهوم است که
نگرش مد نظر رسانه را آشکار میکند .در واقع مجاز به رسانه کمک کردهاست تا نگرش خود را بطئیتر و پوشيدهتر
ارائه کند و از ارائة صريح آن به داليل مختلف بپرهيزد.
 . 2-1-4کشور/شهر به جای اهالی آن کشور/شهر

نمونه شناختی آرمانی ظرف به لحاظ استعاری بسيار گسترده است و قادر است مجازهای متنوعی توليد کند .مکانهای
بزرگ به طور عمده به صورت ظرفی که مردم در آنها هستند مفهومسازی میشوند .مجاز مکان به جای ساکنان مثالً
در عبارت تمام شهر به جای «مردمی که در شهر زندگی میکنند» نمونهای از اينگونه مجازهاست(.کوچش:2939 ،
 .)111-111در دادههای اين پژوهش نيز ،گاه اسم های مکان مثل ايران ،يا شهرهای آن به جای افراد ساکن در آن به کار
میرود .يکی از اينها شهر به جای مردم شهر است:
( )11مشهد ،اصفهان و تهران اصالحطلب شدند ( اعتماد -2 -دوشنبه  2خرداد –ص)2
( )13آری شهرستان ها به حسن روحانی (آرمان امروز -2 -شنبه  19ارديبهشت -ص )9
([ )91ای تهران]جمعه که دوباره به اميد و اعتدال رای دهی تو را کوفه خواهند خواند! (ايران -2 -چهارشنبه 11
ارديبهشت -ص )2

در موارد فوق ،اصالحطلب شدن ،آری گفتن و رایدادن را نمیتوان به مکان نسبت داد ،پس ذهن ممکن است به
سمت ساکنان آن مکان هدايت شود و رابطة مجاز شکل بگيرد .در گروه  1نيز همين مجاز ديده میشود .در اينجا نيز
مشهد به وضوح به جای ساکنان مشهد به کار رفته است .اي ن مجاز برای برجسته کردن خودی و بزرگنمايی آن به کار
رفته که در تبليغات غير انتخاباتی نيز کاربرد دارد:
( )92مشهد کار را تمام کرد (قدس -1 -چهارشنبه  11ارديبهشت -ص)2
 .3-1-4مردم ایران به جای طرفداران یک حزب

پس از انتخابات ،يک حزب برد و يک حزب باخت .حزب برنده شاد است .اين شادی در برخی شواهد به کل مردم
نسبت داده میشود .در واقع ،شادی ايران و کل مردمش به جای شادی حزب پيروز عنوان میشود و رابطة مجازی کل به
جای جزء در ذهن انگيخته میشود:
( )91ايران شاد اعالم رسمی پيروزی انتخاباتی روحانی شهرها را جلوهگاه شور و نشاط کرد (ايران -2 -دوشنبه  2خرداد -ص)1
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( )99ایران شاد جشن خودجوش مردم در تهران و شهرستانها پس از پيروزی روحانی (ايران -2 -دوشنبه  2خرداد -ص )2

ناگفته پيداست که پس از انتخابات ،به دليل پيروزی يک جناح و شکست آن ديگری ،همه شاد نيستند .ولی در
روزنامههای اصالحطلب ،ذ هن از طريق مجاز کل مردم ايران به جای طرفداران يک حزب از اين رابطه کل به جای جزء
در جهت برجستهکردن و بزرگ نمايش دادن حزب خودی استفاده میکند بدون اينکه مستقيماً به آنها اشاره کند .در
موارد ذيل مردم ،ملت ،ايرانيان که مفاهيمی کلی هستند ،در بافت سياسی انتخابات به جای دستهای از مردم (طرفداران
اصالحطلبی) به کار می روند .آگاهی از بافت سياسی جامعه به ما در انگيختگی اين رابطه کمک میکند و ما به عنوان
خواننده منظور روزنامه از خودمان ،ملت و مردم و ايرانيان را درک میکنيم:
( )91به خودمان رای بدهيم (ايران -2 -پنجشنبه  11ارديبهشت -ص )2
( )91پيروزی مردم (ايران -2 -يکشنبه  92ارديبهشت -ص)11
( )99روز مردم ( اعتماد -2 -شنبه  91ارديبهشت  -ص)29
( )91ملت پيروز شد (ايران -2 -شنبه  91ارديبهشت -ص)2
( )91همه نگرانی برخی ها اين است که پای صندوق رای شلوغ و ملت در دور اول پيروز انتخابات شود (جمهوری
اسالمی -2 -سه شنبه –  19ارديبهشت -ص )9
( 13 )93ارديبهشت ماندگارايرانيان (ايران -2 -يکشنبه  92ارديبهشت -ص)23

بسيار طبيعی است که استفاده از اين مجاز هدف تبليغاتی جناح مذکور را تأمين میکند .خواننده هنگام مواجهه با اين
مجاز ،از طريق حوزة مبدأ ملت و مردم و نظاير آن ،به رایدهندگان اصالحطلب دسترسی ذهنی میيابد .گروه 1
روزنامهها نيز از اين مجاز استفاده کردهاست:
( )11کناره گيری محمدباقر قاليباف از نامزدی انتخابات به نفع سيد ابراهيم رئيسی :کفه تغيير به نفع مردم سنگينتر شد.
(قدس -1 -سه شنبه  19ارديبهشت -ص)2
 2-4مجازهای گروه ب :مبدأ در مقصد (جزء به جای کل)

سه مجاز فوق از مجازهای نوع الف بودند .اما مالحظه میشود که روزنامههای مورد پژوهش از مجازهای جزء به جای
کل يا مبدأ در مقصد نيز برای اهداف سياسی خود در انتخابات بهرهبرداری کردهاند .در اينجا هدف بيشتر گسترش و بسط
صفات و ويژگی جزء (مثبت/منفی بسته به گروه سياسی) به کل (در اينجا حزب يا جريان سياسی) است.
 1-2-4شخص به جای حزب

برای گسترش ويژگیهای يک شخص سياسی به حوزة کلیتر حزب از احمدینژاد به جای اصولگرايی استفاده
شدهاست .در گروه  ،2از رئيس جمهور اسبق ايران يعنی محمود احمدینژاد به جای جناح اصولگرا استفادهشده تا
انتقادات مربوط به وی به نامزدهای جديد اصولگراها نيز تسری و گسترش يابد و اهداف انتخاباتی رسانة اصالحطلب در
تضعيف و تخريب رقيب تأمين شود .در اينجا نيز واژة احمدی نژاد مالک شکل گيری مجاز نيست و مجاز از طريق بافت
کلی انتخابات در ذهن انگيخته می شود .به عنوان مثال در تيتر «برنامه ريزان ستاد رئيسی اعضای دولت احمدی نژاد هستند»

(آرمان امروز -2 -شنبه  19ارديبهشت -ص )2به صراحت به قرارگرفتن اين دو شخص در يک طيف اقرار شده است.
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آگاهی خواننده از اين امر کافيست تا ذهن را در مثالهای زير از احمدی نژاد به سوی جريان اصولگرايی هدايت کند
بويژه اينکه خواننده آگاه به مسائل انتخابات میداند که احمدی نژاد جزء کانديداهای اين دوره نيست .بنابراين ،انتقاد از
وی در اقتصاد ،انزوا و نابودی وی ،در چنين موقعيتی ،ذهن رابه سمت آن کلی میبرد که احمدی نژاد جزئی از آن
محسوب می شود:
( )12سايه احمدی نژاديسم بر اقتصاد ايران ( اعتماد -2 -چهارشنبه  11ارديبهشت -ص)1
( )11احمدی نژاد از گردونه تاريخ خارج شدهاست ( آرمان امروز -2 -ص -9سه شنبه  23ارديبهشت -ص)9

به اعتقاد نگارنده ،و همانطور که کوچش ( )2939اذعان میدارد گاه رابطة ميان وسيله و هدف آنطور که در
موارد فوق بررسی شد در يک حوزة مفهومی و با ارتباط مشخصی رخ نمیدهد .در دادههای انتخاباتی برگرفته از سرخط
روزنامه ها مشاهده شد که گاه از نام شخصی که در انتخابات نقشی ندارد استفاده میشود تا شخص يا جريانی ديگری
تمجيد يا مورد انتقاد قرار گيرد و اين نوع کاربرد بستگی به وابستگی حزبی رسانه دارد.
 2-2-4زمان رخداد به جای خود رخداد

گاه زمان يک رخداد مهم به جای خود رخداد در فضايی وسيعتر به کار میرود .زمان رخداد بخشی از رخداد است و از
اينرو از جمله مجازهای جزء به جای کل يا مبدأ در مقصد است .به عنوان مثال ،مجاز دوم خرداد  67به جای پیروزی

اصالحات برای اهداف تبليغاتی و ذکر پيروزی اصالحطلبان و اشارة غيرمستقيم به آن به کار رفتهاست:
()19

تکرار رای  19در ارديبهشت  ( 39اعتماد -2 -شنبه  19ارديبهشت -ص)9

()11

صندوق شلوغ تر ،رای باالتر ،دوم خرداد ديگر ( اعتماد -2 -چهارشنبه 11ارديبهشت -ص)1

()11

 13ارديبهشت هم مثل دوم خرداد  19نقطه عطفی خواهد شد (جمهوری اسالمی -2 -چهار شنبه 29

ارديبهشت -ص)1
()19

ارديبهشت  39امتداد خرداد ( 19شرق -2 -سه شنبه  1خرداد -ص)9

 .5نتیجهگیری
در بخش فوق دو دسته از مجازها ارائه و مورد بررسی قرار گرفت .حال در پاسخ به سوال نخست پژوهش مبنی بر اينکه
کدام مجازهای مفهومی در سرخطهای روزنامههای ايران با موضوع انتخابات به کار رفتهاند؟ می توان به صراحت گفت
که بر اساس شواهد ارائه شده در بخش فوق ،دو نوع مجاز الف و ب که در پيشينه تحقيق ذکر شد در اين تيترها مالحظه
گرديد .از مجاز نوع الف ،سه نوع (شکل  )9و از مجاز نوع ب دو نوع (شکل )1به کاررفته است.

شکل  )3مجازهای مقصد در مبدأ یا کل به جای جزء
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پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،12پاييز و زمستان 2931

همانگونه که ديديم ،هدف از کاربرد مجازهای گروه الف ،مجازهای مقصد-در – مبدأ ،تقليل حوزه و در نتيجه
برجستهسازی بخشی خاص از يک حوزه است (روئيز دو مندوزا و ديئِز .)131 :1111 ،در اين نوع مجاز ،روزنامه تالش
میکند يا ويژگیهای مثبت گروه خود را برجسته کند مثالً محبوبيت باالی کانديدای خودی در سرخط « آری شهرستانها

به حسن روحانی» (آرمان امروز -2 -شنبه  19ارديبهشت -ص  )9يا ويژگیهای منفی گروه ديگر ،مثالً دروغگويی کانديدای

غيرخودی در سرخط «دولت بهراحتی به مردم دروغ میگويد» (رسالت -1 -شنبه  19ارديبهشت -ص .)9در مثال
نخست ،شهر به جای بخشی از اهالی آن به کار رفته است .اين کار باعث برجستهسازی عملکرد گروه طرفداران خودی
میشود .در مثال دوم ،ضعف گروه غيرخودی برجسته می شود.
در مجازهای نوع ب ،مبدأ -در مقصد يا جزء به جای کل ،بر حسب اهداف ايدئولوژيکی سياسی ،ويژگیهای مثبت
يا منفی جزئی از گروه خود يا غيرخود به کل گروه متناظر بسط داده میشود .مثالً در مثالهای مربوط به روزنامههای
گروه «،2احمدی نژاد از گردونه تاريخ خارج شدهاست» ( آرمان امروز -2 -ص -9سه شنبه  23ارديبهشت -ص )9با هدف نفی
گروه رقيب و بسط ويژگی مطرود بودن يک عضو از گروه رقيب به کل گروه اتفاق میافتد .يا در سرخط « تکرار رای
 19در ارديبهشت  ( 39اعتماد -2 -شنبه  19ارديبهشت -ص 19 »)9زمان رخداد پيروزی اصالح طلبان بوده که به جای
رخداد به کار رفتهاست و حادثة مهم پيروزی اصالح طلبان را به عنوان يک رخداد مهم و استراتژيک به ذهن متبادر و
قدرت گروه خود و ضعف گروه غير خود را نشان میدهد .يادآوری اين رخداد ،تاکتيکی تبليغاتی است که به مدد
استراتژی مجاز مفهومی رخ میدهد.

شخص

حزب

زمان رخداد

رخداد

شکل  (4مجازهای مبدأ در مقصد یا جزء به جای کل

سوال ديگری که در ابتدای مقاله مطرح شده اين بود که چگونه ايدئولوژیهای سياسی روزنامههای اصولگرا و
اصالحطلب ،در انتخاب مجاز های مفهومی در سرخط خبرهای انتخاباتی آنها تأثيرگذار است؟ در پاسخ بايد اذعان داشت
که روزنامهها با استفاده از مجازهای فوق به ارزش گذاری منفی از رقيب و جناح او پرداخته و به طور مستقيم به
ارزشگذاری مثبت از نامزد خود پرداختهاند .در اين ارزشگذاریها با دو مفهوم خودی و غيرخودی و ارزشگذاری
مثبت برای خودی و منفی برای غيرخودی مواجهيم .به عنوان مثال ،در بازنمايی شخصيتهای مختلف به جای حزب
خودی ،رسانه روزنامه تالش می کند چهرة مثبتی از خودی به تصوير بکشد و غيرخودی را مخدوش کند :احمدی نژاد

به جای اصولگرایی(ارزشگذاری منفی برای غيرخودی توسط گروه  .)2به طور کلی مجازهای فوق با اهداف تبليغ يک
ايدئولوژی سياسی خاص که مد نظر رسانه منتشرکننده آن است به کار رفتهاند .از مجاز دولت به جای روحانی در
جهت برجستهکردن ضعفهای اين نامزد و جناح وی بهرهبرداری میکند.
يافتههای فوق مؤيد نظرات ليتلمور ( )19 :1121مبنی بر کارکرد تفسيری مجاز است .شواهد فوق نشان میدهدکه
مجاز کارکردی تفسيری داشته و اطالعات را از زاويهای خاص ارائه میکند و بر برخی جنبهها تأکيد و آنها را برجسته
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تحليل انتقادی شناختی مجاز در سرخطهای انتخاباتی روزنامههای ايران

. و برخی ديگر را از نظر دور می دارد؛ مثالً عملکرد مالی شهرداری ممکن است دارای ابعاد مثبت و منفی باشد،مینمايد
،ً اگر هدف رسانه بيان حقيقت است قاعدتا.اين حقيقت را دو روزنامه با مجازهايی از دو زاوية متفاوت ارائه میکنند
 را واقعگرايانه در زبان نمايش، و به واسطة رابطة مجازی مسئول اين سازمان،میبايست جنبههای مثبت و منفی اين سازمان
 بلکه نمايش ايدئولوژی سياسی خودبرتری است به طوریکه، اما به نظر میرسد دغدغة رسانه ارائة حقيقت نيست.دهد
:) و همشهری اينگونه12 «شهرداری از بزرگترين بدهکاران بانکی است» (مثال:آرمان امروز تيتر را اينگونه انتخاب میکند
 هر دو روزنامه از يک مجاز شهرداری به جای شهردار.» برابر شد21 «در اوج تحريمهای داخلی و خارجی درآمد شهرداری
.استفاده می کنند ولی اطالعات متفاوتی را در راستای اهداف سياسی و اطالعاتی به خواننده ارائه میکنند
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