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Abstract
The purpose of this study; Representation of the abstract atmosphere of the
metaphorical discourses of the presidents of Iran in the election campaign. Data
analysis was a descriptive-analytical qualitative method using content analysis
method which measured the data using Max Kyoda (2018) software. In terms of
purpose, this research includes two parts: theoretical basic research and
experimental basic research. In basic theoretical research of rational and
deductive reasoning methods; Based on library studies and in basic empirical
research of inductive reasoning method; It is based on field method and is a
descriptive-survey in terms of collecting information. The statistical population
of this study includes the election studies of four presidents: Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani from 1989 to 1997, Seyed Mohammad Khatami from 1997 to 2005,
Mahmoud Ahmadinejad from 2005 to 2013 and Hassan Rouhani from 2013 to
now. Finally, by combining and applying the two theories of Lycaf-Johnson
conceptual metaphor (structural, directional, existential metaphors), Norman
Fairclough critical metaphor examines and analyzes these two approaches and
extracts abstract metaphor from these four metaphors in the form of a conceptual
model. Examines.
Keywords: abstract space, metaphorical discourses, presidents, electoral
contests.
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چکیده

رقابتهای انتخاباتی بوده اعت .تجزیهوتحلیل دادهها؛ کیمی از نوع توصیمی -تحلیلی ،بییا اعییتماده از
تحلیل محتوا بوده که اندازهتیری دادهها با اعییتماده از نییر افییزار مکی کیییودا ( )2018بییوده اعییت.
پژوهش از نظر هدف؛ بنیادی نظری و بنیادی تجربی میباشد و از نظر تردآوری اطالعات توصیمی-
پیمایشی بوده اعت .جام ه آماری پژوهش شییامل ملاا ییات انتخابییاتی چهییار رسییی

جمهییور :اکبییر

هاشمی رفسنجانی ،عید محمد خاتمی ،محمود احمدینژاد و حسن روحانی بوده اعت .درنهایت ،با
ترکیب و بهکارتیری از دونظریه اعت اره ممهومی ایکاف -جانسون (اعت ارههای عییاختاری ،جهتییی،
وجودی) و اعت اره انتقادی نورمن فرکالف به بررعی و تحلیل این دو رویکییرد پرداختییه و اعییت اره
انتزاعی را از این چهار اعت اره اعتخراج نموده و در قااییب مییده ممهییومی مییورد بررعییی قییرار داد.
اعت اره برای عیاعتمداران ابزاریست که بتوانند با تکیه برآن مماهیم تجربی روزمره را با تبییدیل بییه
یک تصور انتزاعی که براعاس تجربیات ملموستر قابییل درب بیشییتر میییباشییند ،اراسییه و مخاطبییان
بیشتری را جذب کنند و منجر به پیروزی در عرصههای عیاعی بخصوص در رقابتهییای انتخابییاتی
شود.
کلیدواژگان :فضای انتزاعی ،تمتمانهای اعت اری ،رؤعای جمهور ،رقابتهای انتخاباتی.
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انتخابات علنی ،آزاد و عادالنه جوهر دموکراعی اعت و انتخابات مشییارکتی ،رقابییتآمیییز و نهادمنیید
ابزاری اعاعی در رشد این پدیده (دموکراعی) محسوب میشود .همانتونه که شرکتهییای تجییاری
در میدان رقابت ع ی میکنند کاالهای مورد پسند مصرفکنندتان را تواید و عرضییه کننیید ،احییزاب
عیاعی نیز در تالش هستند نامزدها و برنامههایی مورد پسند رأیدهندتان اراسه دهند .در این میییدان
انتخاباتی ،آن حزبی موفق اعت که بتواند جذابترین فرد و جذابترین برنامییه را اراسییه دهیید و بییه
پیروزی برعد .همچنین ،در مشارکت انتخاباتی ،شهروندان یک جام ه ،آزادانه در انتخابییات شییرکت
کرده و خود رهبران و عیاعتمداران امور کشوری را انتخاب میکنند و اراده خود را به آنها تحمیییل
میکنند و از آنها میخواهند انتظاراتشان را برآورده عازند (پیشییهاهیفییرد ،امیییری و انصییاریزاده،
 .)1393در نظا جمهوری اعالمی بییا پیییروزی انقییالب اعییالمی و عییقوب نظییا اعییتبدادی ،زمینییه
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مساعدی برای آزادی عمومی و مشارکت عیاعییی بسیییار تسییترده شییهروندان ،تییروههییا و احییزاب
درجهت ت یین عرنوشت عیاعی ازطریق انتخابات پدید آمد (قیصییری ،طییاهری فییدافن و فارعییانی،
 .)1394اکثر عیاعتمداران و شخصیتهای عیاعی ،اعت اره را در راعتای ملموس عاختن ممییاهیم و
ایدسواوژیهای خاص ،برای مخاطب و عمو مرد  ،در کال خود بهکار میبرند .زبییان اعییت اری بییه
مثابه ابزاری در دعتان رؤعای جمهور اعت تا بتوانند مرد را درباره ف اایتهای ضییروری کییه قییرار
اعت در کشور رخ دهد ،متقاعد عازند .ممهو ترغیب و متقاعدعازی ،نکته مهمی در کارآمدی کییال
رسی

جمهور اعت که نقش بهعییزایی در تصییمیمات عیاعییی وی نیییز دارد (صییادقی و طباطبییاسی،

 .)1395باتوجه به تمته جورج الکوف و مارب جانسون ،)1980( 1اعت ارهها نهتنها ابزارهییای امظییی،
بلکه جایهزین کاملی در ادراب ،اندیشه و عمل هستند .اعییت ارههییا اعییتداله میییکننیید کییه ،عیسییتم
ممهومی ما در اصلالحی که ما فکر و عمل میکنیم ،اعاعا ماهیتی اعت اری اعت .اعت ارهها بر نحوه
تمکر و پنداشت مرد جهان تأثیر میتذارند .بنابراین ،طبییق آن عمییل میییکننیید .ایکییاف و جانسییون
( ،)1980اعتداله میکنند که ،اعت ارهها میتوانند جنبههای مختلف یک ممهو را برجسته و یا پنهان
نمایند (فااک .)2013 ،2یکی از عناصر اصلی بازتواید تمتاری قدرت و علله ،دعترعی به تمتمییان و
رویدادهای ارتباطی اعت .در این راعتا ،تمتمان ،ارزشمند اعت و مبنای قدرت اعت و دعترعی بییه
آن بهطور نامت اده توزیع شده اعت (ون دایک2008 ،3؛  .)85شناعایی فضییای عیاعییی و اجتمییاعی
حاکم بر جریان انتخابات و شناعایی روشهای تبلیغی احزاب ،تییروههییا و شخصیییتهییای عیاعییی
حاسز اهمیت اعت؛ زیرا در مبارزه انتخاباتی احزاب و تروهها از ترفندهای تبلیغییاتی مختلمییی بییرای
توضیح و توجیه ایدههای خود اعتماده میکننیید؛ بنییابراین ،یکییی از ضییروریات اصییلی ارتباطییات در
مبارزه انتخاباتی ،توجه کامل به روش ،عبک و تاکتیکهایی اعت که نامزدها بهکار میتیرند (بشیر و
طاهری .)1394 ،باتوجه به مذاکراتی که از عاه  1376بین کاندیییدهای انتخابییات (بشیییر و طییاهری،
 )1394ریاعت جمهوری شکل ترفته و هریک از کاندیدها از اعت ارههییای خاصییی بییرای مییدیریت
موق یت خود؛ جهت غلبه بر رقبای انتخاباتی اعتماده کردهاند ،بر این شییدیم تییا نقییش تمتمییانهییای
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مورد بررعی قرار دهیم .برای این منظور ،چهار دوره ریاعت جمهوری از دوران ریاعت جمهوری -
اکبر هاشمی رفسنجانی تییا دوره ریاعییت جمهییوری حسیین روحییانی کییه ازجملییه دوران انتخابییاتی
پرچااش از احاظ تمتمانهای اعت اری ،بوده را در نظر ترفتیم .باتوجه به اینکه در مبارزات انتخاباتی
احزاب و تروهها از اعتراتژیهای مت ددی جهت واعییازی تمتمییان رقیییب اعییتماده میییکننیید و بییا
دترتونعازی داهها و مماهیم و اعتماده از اعت ارات توناتون که بیشترین عالیق و عالیق را جهت
هژمونیک کردن یک تمتمان اعت اری ایجاد میکند ،از اهمیت زیییادی برخییوردار میییباشیید کییه هییم
ملاا ات و شناختشناعی بیشتری از این مقواه در بین رأیدهندتان وجود داشته باشد و هم عبک-
ها و روشهای مورد اعتماده نامزدهای انتخاباتی مورد بررعی و ارزیابی قرار تیرد .به این ترتیب ،در
پژوهش حاضر بهدنباه این دو پرعش هستیم .1 :تمتمانهای اعت اری مدیریتی رؤعای قییوه مجریییه
ایران براعاس تمتمانهای شناعاییشده چهونه اعت؟  .2آیا براعاس تمتمان اعت اری بررعیییشییده،
تمتمان اعت اری مدیریتی جدیدی قابل اعتخراج میباشد؟

اعت اره ماهیتی تصویری دارد و بهدنباه یک ضرورت روانی شکل میتیرد تا از یکعو مییتکلم را در
ترعیم ع واطف و احساعاتش یاری دهد و از عوی دیهر ،ذهن خواننده را در درب اهداف مورد نظر
توینده و مماهیمی که در تصور نمیتنجد ،یاری رعاند .اعت اره یکی از پیچیدهترین و قییدیمیتییرین
موضوعاتی اعت که از حدود  2500عاه قبل مییورد توجییه ادیبییان و فیلسییوفان قییرار ترفتییه اعییت
(خلف .)1396 ،اعت ارهها در ارتباطات متقاعدکننده فراوان یافت میشود و میتوانند در زمینیههییای
متنوع مانند عیاعت و تبلیغات یافت شوند؛ اعت اره ،شکلی از تمتار اعت که در آن یک کلمه یا یک
عبارت به م نای واق ی کلمه یک نوع شیء یا ایده را به جای دیهری بهکار میبرد تا نشان دهیید کییه
تشابهی بین آنهاعت .بهعنوان مثاه ،اعت اره زندتی یک عمر اعت ،مقایسه بین زنییدتی و یییک عییمر
فیزیکی اعت که مخاطبان را به بهکار ترفتن خواص یک عمر در فهم اینکه زنییدتی دربییاره چیسییت
هدایت میکند (دیسون و تونزاا  .)2012 ،4اعت اره ،بخشی حیاتی از فراینیید یییادتیری اعییت .کییه
نقشی اعاعی در آموزش و یییادتیری مسییاسل پیچیییده و انتزاعییی دارد (فاضییلی و عییللانی.)1394 ،
ایکاف و جانسون ( ،)1980اعت ارههای ممهومی را به عه دعته اعت اره جهتییی ،اعییت اره وجییودی و
اعت اره عاختاری تقسیم کردند:
اعت اره جهتی :نوعی اعت اره ممهومی هستند که یکی از طرحوارههای تصویری جهییتهییای فضییایی
نظیر باال -پایین ،بیرون -درون یا یکی از جهتهای غیر فضایی مانند ف ییاه -منم ییل را بییه ممهییومی
انتزاعی نسبت میدهند (صادقی و طباطبایی.)1395 ،
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بسیاری از مماهیم مجرد ،انتزاعی و ناشناخته را برحسب اشیای شناختهشییده ممهییو عییازی مییکنیید
(عراج و محمودی بختیاری.)1397 ،
اعت اره عاختاری :ایکییاف و جانسییون ،اعییاس اعییت اره عییاختاری را عییاماندهییی یییک ممهییو در
چارچوب ممومی دیهر میدانند و بر آن هستند که اکثر اعییت ارههییای تییزارهای از اییین نییوع هسییتند
(هاشمی.)1389 ،
اعت اره انتقادی :5نورمن فرکالف از اعت اره انتقادی به عییوء اعییتماده از قییدرت ،عییلله ،نییابرابری و
بازتواید و مقاومت در متون یاد میکند (آزادینژاد ،تربیتی و همکاران.)1399 ،
یکی از عرصههای عمده در زبان م رفتی ،اعییت ارات و اصییلالحات خییاص و اعییتماده از آنهییا در
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تمتمان عیاعی اعت؛ درحاای که تلقی و برداشتهای تونییاتونی از تمتمییان عیاعییی وجییود دارد و
تماعیر مختلف ،غاابا دربرتیرنده اغلب اشکاه ت امالت بشری اعت ،اما در عین حاه ،توجییه بسیییار
خاصی به نتایج و محصوالت مربوب به تمتمان عیاعی شده اعت که میییتییوان بییهعنییوان نمونییه بییه
عخنرانیها ،رقابتهای انتخاباتی ،جمالت مربوب به عرصه عمومی یا دواتی و تزارش ف اایتهییای
عیاعی در رعانهها اشاره کرد (قربانی شیخنشین.)1390 ،
براعاس نظر ماکی ،متد انتزاع به م نای آن اعت که در یک موق یت مشخص مجموعییهای از عناصیر
را از تأثیرتذاری بر عایر عناصر برکنار داریم .کاره منهر نیز درخصوص روش انتییزاع م تقیید اعییت
تحقیقات واقعترایانه تجربی که با انواع واق ی عروکار دارد تالش میکند قوانین تجربی را بهجهییت
بیان نظمها نه جبرها و ازو ها و تواای پدیدهها و ارتباب میان آنها فرموهبندی کند .از عوی دیهییر،
تحلیلهای نظری دقیق که با عناصر ایدهآای عروکار دارند ،بییهدنبییاه فرمییوای کییردن قییوانین دقیقییی
هستند که به بیان ارتباطات ضروری و روابط منلقی انواع دقیق میپردازند .یافتههای نظییری خییااص
بهنظر غیر واقعبینانه میآیند ،اما باید دانست که بدون قوانین خااص و دقیق نمیتوان وابسییتهیهییای
بغرنج جهان خارجی را شناخت .مسئله مورد اشاره منهر ،درواقییع بیییانهر یکییی از کاربردهییای مهییم
شیوههای انتزاع اعت که وظیمه عادهعییازی جهییان پیرامییون را برعهییده دارد (زریبییاف و ناعییخیان،
 .)1392اعت اره درواقع فرایندی شناختی اعت که در آن نوعی ااهوبرداری از حوزه عینی (ملمییوس)
مبدأ به حوزه انتزاعی (مجرد) مقصد صورت میتیرد .این ااهوبرداری به اعت اره اجازه میییدهیید تییا
ااهوی عاختهای اعت اری ب دی قرار تیرد (اورکییی و ویسییی .)1396 ،در شی ارهای عیاعییی نیییز
انتزاع دیده میشود .در این حاات ،ش ارهایی که توعط جم یت و بهطور یکصییدا فریییاد زده مییی-
شود ،دالات بر یک کل دارند که شاید این کل ،در اذهان توینییدتان شی ار یکسییان نباشیید(داورپناه،
.)1386

تمتمانها ،منظومههایی م نایی هستند که عناصر آن کنار هم و در پیوند با یکدیهر حسب تمایزی که
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با یکدیهر دارند هویت و م نا پیدا میکنند .در این چارچوب ،اعماه و پدیدهها برای م نییادار شییدن
باید در چارچوب تمتمان قرار تیرند ،ی نی هیچ چیزی بهخودیخییود ،دارای هویییت نیسییت ،بلکییه
هویتش را از تمتمانی که در آن قرار ترفته اعت کسییب میییکنیید .هییدف تحلیییل تمتمییانی ،آشییکار
عاختن قانونمندیهای حاکم بر فرایند تواید م نا در عرصه حیییات اجتمییاعی اعییت (حسییینیزاده و
شمی ی اردعتانی .)1396 ،منظور از تحلیل تمتمان ،تحلیل قواعد و اصوه نامرسی جهییتداری اعییت
که ذهنیت عوژههای اجتماعی را شکل میدهد و قلببندی میکند و این قلببندی بهطییور طبی ییی
وارد فضای اجتماعی میشود (ربانی خوراعهانی و میرزایی .)1394 ،ادعای تحلیل تمتمان این اعت
که در پی کشف ایدسواوژی پنهان در پ

متن اعت و ناتمتهها و نیات توینده و نویسنده را مییابیید.

هدف آن این اعت که چه کسی ،تحت چه شرایلی ،چهونه ،چه چیزی را برای چه کسانی یییا علیییه
چه کسانی ملییرح میییکنیید (فرامرزییانی و ج مییری .)1392 ،تحلییل تمتمییان در شناعییایی و درب
اعتراتژی عوامل عیاعی ممید اعت (برون و عواکوه.)2017 ،6

ریاعت جمهوری عاه  2016برای شناعایی احساعات و تمها و اعتراتژیهای تمتمانها؛ بااعتماه از
روشهای تجزیه و تحلیل کامپیوتری ،مدهعازی موضوعی پرداختند .نتایج حاصل از ملاا ییه نشییان
داد که ،عخنان ترامد؛ بهطور م ناداری ،منمیتر از عخنان هیالری کلینتییون بییوده اعییت .همچنیین،
نتایج شواهدی را در حمایت از یافتههای قبلی درباره عبک تمتمان کلینتون و ترامیید و طییرحهییای
مهم مبارزات انتخاباتی ملرحشده توعط ملاا ات ،بااعتماه از روشهای مختلییف تحقییق اراسییه داده
اعت .دیسون و تونزاا

( ،)2012در پژوهشی به بررعی پییذیرش عییخنرانیهییای حییزب ریاعییت

جمهوری در عاه  2008از دیدتاه نظریه عیاعت اخالقی جرج ایکاف ( )2002 ،1996میپردازد کییه
اعت اره "کشور بهعنوان یک خانواده" ،پذیرش ایدسواوژی عیاعی و ترغیب به آن را آعییان میییکنیید.
نویسندتان به این نتیجه رعیدند که ،دموکراتها تم واادین پرورشدهنییده را بیشییتر از تییم وااییدین
عختتیر نشان دادند اما جمهوریخواهان از هر دو تم با نرخ یکسانی اعتماده کردند .دموکراتهییا،
مساسل مربوب به حزب را براعاس دیدتاه اخالقی خود ملرح کردند .مجیدی و رحیمینیییا (،)1397
در پژوهشی با بررعی زمینههییای انتخابییات ریاعییت جمهییوری دوره یییازدهم ،بییه بررعییی تمتمییان
انتخاباتی حسن روحانی بهمنزاه نامزد پیروز انتخابات پرداختند .یافتههای حاصییل از پییژوهش نشییان
دادند که تمتمان اعتداه در تنازع تمتمانی بهدایل برخورداری از موق یت عوژتی عیاعی ،ف اهتییر و
منسجمتر ،بهکارتیری فرایند حاشیهرانی و برجستهعازی ،میزان دعترعی مؤثر و اعتبار بیشتر نسییبت
به عایر تمتمانهای رقیب ،هژمونیک شده اعت .اعالمی ( ،)1397در پژوهشی تالش دارد با تمرکییز
بر متن عخنرانی افتتاحیه  20ژانویه  2017و برخی از توسیتهای مهم دوااد ترامد تییا ژوسیین ،2018
مقارن با مالقات و توافق با رهبر کره شماای ،به این عؤاه پاعخ دهد که زبانشناعی عیاعییی دوناایید

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

ای و ایو ،)2018( 7در ملاا های به بررعی عخنان هییالری کلینتییون و دونااید ترامیید در انتخابییات

ترامد ،واجد چه اعت ارههایی اعت؟ همچنییین ،اییین اعییت ارههییا از حیییل شییکل ،محتییوی ،عیینت
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تاریخی ،نحوه کاربرد و مکانیز های زبانی ،چهونه قابل تحلیل و تمسیرند و در عیاعییت خییارجی و
داخلی ایاالت متحده ،بهعنوان جوامع مخاطب ،چه بازتییابهییای احتمییاای درپییی داشییته و خواهنیید
داشت؟ صادقی و طباطبایی ( ،)1395در پژوهشی به بررعی زبان اعت ارهای در تمتمانهای عیاعییت
خارجی جمهوری اعالمی ایران پرداخته اعت .نتایج نشان دادند کییه مییتییوان جمییالت و عبییارات
اعت اری را برای رمزتشایی حقیقت کال رهبران عیاعی بهکار برد و نیز مشییخص شیید کییه بسییامد
اعت ارههای عاختاری بیش از دو نوع دیهر اعت اره اعت وایی تأثیرتییذاری اعییت ارههییای جهتیی و
وجودی بیشتر اعت .بشیر و طاهری ( ،)1394در تحقیقی متن فیلمهای تبلیغییاتی نامزدهییای دهمیین
دوره انتخابات ریاعت جمهوری ایران را مورد بررعی قرار دادند نتایج حاصل از ملاا ه حاکی از آن
بود که داههای مرکزی تمتمان فیلمهای احمدینژاد؛ عدااتمحوری و خدمتتزاری بییود .داههییای

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

موعوی؛ بیکمایتی احمدینژاد و کارآمدی و اعتداه عیاعی و فرهنهی موعوی بود .داههای کروبی؛
نخبهترایی و ناکارآمدی عیستم مدیریتی موجود بود .داههای رضییایی؛ توانمنییدی و برنامییهرییزی و
ناتوانی دوات احمدینژاد بود .تمشاد ( ،)1394در پژوهشی رقابت انتخاباتی یازدهمین دوره ریاعت
جمهوری در ایران را با روش تحلیل تمتمان الکال و موف مورد بررعی قرار دادند .براعاس روزنامه
شرق ،تمتمان اعتداه و اصالحات مهمترین هییدف دواییت یییازدهم را در اییین دوره از رقابییتهییای
انتخاباتی براعاس اعتمادعازی با جهان خارج و عامان دادن به وض یت داخل ازطریق تنشزدایی بییا
دیهران مخصوصا همسایهها و ایجاد مدیریت مبتنی بر عقالنیت ،قانونمنیید ،در چییارچوب داه برتییر
اعتداه در علح هژمونی کرد و مرد ناامید از تمتمان قبلی برای دعتیابی به آرمییانهایشییان جییذب
تمتمانی نو شدند.

رقابتهای
انتخاباتی

استعاره
انتزاعی

ساخت

هاشمی

اری
جهت

رفسنجانی
محمد

ی
وجود
ی
انتقاد
ی

شکل شماره ( :)1مدل مفهومی پژوهش
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گفتمانهای
استعاری

خاتمی
محمود
احمدی نژاد
حسن
روحانی

روش تحقیق

در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل دادهها بصورت کیمی از نوع توصیمی -تحلیلی ،با اعییتماده از روش
تحلیل محتوا میباشد که اندازهتیری دادهها با اعتماده از نسخه  2018نر افزار مک کیودا 8میباشیید.

همچنین ،این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر تردآوری اطالعات توصیمی -پیمایشی میباشد.
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جام ه آماری این پژوهش شامل ملاا ات انتخاباتی (تمتهوها ،مصاحبهها ،منییاظرههییا ،عییخنرانیهییا،
ش ارها و پوعترهای تبلیغاتی) چهار رسی

جمهییور در عییه دهییه اخیییر شییامل :علیییاکبییر هاشییمی

رفسنجانی از عاه  1368تا  ،1376عید محمد خاتمی از عاه  1376تا  ،1384محمود احمدینژاد از
عاه  1384تا  1392و حسن روحانی از عاه  1392تاکنون .تمتمانهای اعت اری بییه چهییار تمتمییان
تقسیمبندی شده اعت که شامل تمتمانهای اعییت اری عییازندتی (هاشییمی) ،اصییالحات (خییاتمی)،
اصوهترایی -عدااتمحوری (احمدینژاد) ،اعتداه (روحییانی) میییباشیید .جمییعآوری اطالعییات در
تحلیل محتوا ،بررعی تمتهوها ،عخنرانیها ،مصاحبهها ،مناظرهها ،پوعییترهای تبلیغییاتی و شی ارهای
انتخاباتی رؤعای جمهور ایران از تمتمان عازندتی تا تمتمان اعتداه انتخاب شییده اعییت .براعییاس
تجزیه و تحلیل مده ممهومی ایکاف  -جانسون و نورمن فرکالف به بررعی اعت ارههای عییاختاری،
جهتی ،وجودی و انتقادی پرداخته شده اعت .متن تمامی تمتمانها بهصورت ویرایششییده در نییر -
افزار  MAXQDA18وارد شده اعت .چهاردعته اعت اره بهصورت کدهای محوری مشخصشییده

-4

یافتههای تحقیق

در تحقیق حاضر ،برای ت یین اعتبار درونی یافتهها ،عالوه بر ملاا ه مبییانی نظییری ،پیشییینه تحقیییق،
منابع ،مصاحبه با افراد کانونی؛ نظرات و رهنمودهای خبرتان نیییز احییاظ شیید و قبییل از کدتییذاری،
جرح و ت دیل نهایی به عمل آمد .برای تأیید دقت و صحت دادهها ،از شیوه بررعی بهوعیله اعضای
پژوهش اعتماده تردید .بدینترتیب که عملیات حاصل از طبقییهبنییدیهییا و جییداوه کدتییذاری ،در
اختیار آنان قرار ترفت که آنها را تأیید نمودند .جهت ت یین اعتبار بیرونی یافتههییا از روش اعییتماده
از رویههای ویژه کدتذاری و تحلیل نمادها و نشانهها و توصیف غنی دادهها ،بهره ترفته شد .جهت
ت یین روایی یافتهها نیز از روش جمعآوری دادهها از منابع مت ییدد اعییتماه تردییید .همچنییین ،بیرای
محاعبه پایایی ،از روش درصد توافق درونموضوعی اعتماده شده اعت .این کدتذاری در دو مرحله
انجا و درصد توافق درونموضوعی که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل بهکییار میییرود بییا اعییتماده از
فرموه زیر محاعبه شده اعت:
= درصد توافق درون موضوعی
نتایج حاصل از محاعبه پایایی در جدوه شماره ( )1نمایش داده شده اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

و درنهایت کدتذاری باز انجا شده اعت.

جدول شماره ( :)1محاسبه پایایی
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ردیف مراحل کدگذاری

پایایی باز آزمووون

تعداد کل دادهها

تعداد توافقات

1

مرحله اول

465

206

88.6

2

مرحله دوم

465

203

87.3

3

مرحله سوم

465

198

85.1

1395

607

87

(درصد)

جمع

همانطور که در جدوه شماره ( )1نشان داده شده ،ت داد کل کدهای ثبتشده در عه مرحلییه کییه در
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عه بازه زمانی مختلف بهدعت آمده برابر با  1395کد که ت داد کل توافقات  607میباشد .باتوجه به
فرموه اراسهشده ،پایایی تحقیق  %87میباشد (بیشتر از  .)%60بنابراین ،قابلیییت اعتمییاد کدتییذاریهییا
مورد تأیید میباشد.
در جدوه شماره ( )2فراوانی تمتمانهای اعت اری نشان داده شده اعت.
جدول شماره ( :)2فراوانی گفتمانهای استعاری
استعاره اسوووووتعاره اسوووووتعاره اسوووووووتعاره اسوووووتعاره

کل

گفتمان

وجودی

جهتی

ساختاری

انتقادی

سازندگی

25

18

6

4

53

اصالحات

40

27

32

7

106

52

48

52

27

179

اعتدال

46

55

11

15

127

جمع

163

148

101

53

465

اصووووولگرایووووی-
عدالتمحوری

عپ  ،پژوهشهر دادههای بهدعت آمده موجود در برته کدتذاریشده را وارد کامپیوتری با نر افییزار
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مربوطه میکند و به تجزیه و تحلیل دادهها میپردازد.
 -1-4کدگذاری باز و محوری گفتمان سازندگی
در شکل شماره ( )2نمایی از کدتذاری و ورود مصاحبههای مرتبط با تمتمان عییازندتی نشییان داده
شده اعت:

کدهای باز و محوری تمتمان عازندتی را میتوان در شکل شماره ( )3مشاهده نمود.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)2ورود مصاحبههای گفتمان سازندگی به نرمافزار مکسکیودا و کدگذاری
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شکل شماره ( :)3دسته کد محوری و کدهای باز گفتمان سازندگی
باتوجه به کدتذاری انجا شده 53 ،کد در تمتمان عازندتی شناعایی شییده اعییت .در شییکل شییماره
( )4میتوان فراوانی کدهای باز اعت اره وجودی تمتمان عازندتی را مشاهده نمود.

شکل شماره ( :)4فراوانی کدهای باز استعاره وجودی گفتمان سازندگی
براعاس آمار توصیمی بهدعت آمده کد محوری اعت اره وجودی دارای  12کیید بییاز اعییت .کیید بییاز
امیدبخشی دارای همت مورد فراوانی که درواقع بیشترین فراوانی اعت ،میباشد.

در شکل شماره ( )5میتوان فراوانی کدهای باز اعت اره جهت تمتمان عازندتی را مشاهده نمود .که
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نشان میدهد کد محوری اعت اره جهتی دارای  12کد باز اعت .کد بییاز تجربییه در پیییشفییرشهییای
فرهنهی دارای عه مورد فراوانی اعت که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اعت.

در شکل شماره ( )6میتوان فراوانی کدهای باز اعییت اره عییاختاری تمتمییان عییازندتی را مشییاهده
نمود .که نشان میدهد کد محوری اعت اره عاختاری دارای عه کد باز اعت .کد باز شکلتیری نظا
منسجم دارای عه مورد فراوانی اعت که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اعت.

شکل شماره ( :)6فراوانی کدهای باز استعاره ساختاری گفتمان سازندگی
در شکل شماره ( )7میتوان فراوانی کدهای باز اعت اره انتقادی تمتمان عازندتی را مشییاهده نمییود.
که نشان میدهد کد محوری اعت اره انتقادی دارای عه کد باز اعت .کد باز نارضایتی دارای دو مورد
فراوانی اعت که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)5فراوانی کدهای باز استعاره جهتی گفتمان سازندگی

13

شکل شماره ( :)7فراوانی کدهای باز استعاره انتقادی گفتمان سازندگی
درنهایت ،فراوانی  4دعته اعت اره تمتمان عازندتی را میتوان در جدوه شماره ( )3و نمودار شماره

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

( )1مشاهده نمود.

جدول شماره ( :)3فراوانی چهار دسته استعاره در گفتمان سازندگی
استعاره

فراوانی

درصد

اعت اره وجودی

25

47

اعت اره جهتی

18

34

اعت اره عاختاری

6

11

اعت اره انتقادی

4

8

کل

53

100

درنهایت ،نمایش ترافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دعته اعت اره در تمتمییان عییازندتی بییه-
صورت شکل شماره ( )8نشان داده شده اعت:

14

سازندگی
-2-4

کدگذاری باز و محوری گفتمان اصالحات

در شکل شماره ( )9نمایی از کدتذاری و ورود مصاحبههای مرتبط با تمتمان اصییالحات نشییان داده
شده اعت:

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)8نمایش گرافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دسووته اسووتعاره در گفتمووان

شکل شماره ( :)9ورود مصاحبههای گفتمان اصالحات به نرمافزار مکسکیودا و کدگذاری

15

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

کدهای محوری و باز تمتمان اصالحات بهصورت شکل شماره ( )10بهدعت آمد.

شکل شماره ( :)10دسته کد محوری و کدهای باز گفتمان اصالحات
باتوجه به کدتذای انجا شده 106 ،کد در این تمتمان شناعییایی شییده اعییت .فراوانییی کییدهای بییاز
اعت اره وجودی تمتمان اصالحات در شکل شماره ( )11نمایش داده شده اعت .که نشییان میییدهیید
اعت اره وجودی تمتمان اصالحات دارای  40کد باز اعت .کد باز درخواعت مییرد دارای بیشییترین
فراوانی اعت.

شکل شماره ( :)11فراوانی کدهای باز استعاره وجودی گفتمان اصالحات

16

در شکل شماره ( )12فراوانی کدهای باز اعت اره جهتی تمتمان اصالحات نشان داده شده اعت .کییه
نشان میدهد اعت اره جهتی تمتمان اصالحات دارای  27کد باز اعت که همییه کییدها دارای برابییری
یک به یک هستند.

در شکل شماره ( )13میتوان فراوانی کدهای باز اعت اره عاختاری تمتمییان اصییالحات را مشییاهده
نمود .که نشان میدهد اعت اره عاختاری تمتمان اصالحات دارای  32کد باز اعییت کییه همییه کییدها
دارای برابری یک به یک هستند.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( )12فراوانی کدهای باز استعاره جهتی گفتمان اصالحات

شکل شماره ( :)13فراوانی کدهای باز استعاره ساختاری اصالحات

17

در شکل شماره ( )14فراوانی کدهای باز اعت اره انتقادی تمتمان اصالحات نمایش داده شییده اعییت
که نشان میدهد اعت اره انتقادی تمتمان اصالحات دارای  7کد باز اعت و همه کدها دارای برابییری
یک به یک هستند.

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

شکل شماره ( :)14فراوانی کدهای باز استعاره انتقادی گفتمان اصالحات
درنهایت ،فراوانی  4دعته اعت اره تمتمان اصییالحات را میییتییوان در جییدوه شییماره ( )4و نمییودار
شماره ( )2مشاهده نمود.
جدول شماره ( :)4فراوانی  4دسته استعاره در گفتمان اصالحات
استعاره

فراوانی

درصد

اعت اره وجودی

40

37

اعت اره جهتی

27

25

اعت اره عاختاری

32

30

اعت اره انتقادی

7

8

کل

106

100

درنهایت ،نمایش ترافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دعته اعت اره در تمتمان اصییالحات بییه-
صورت شکل شماره ( )15نشان داده شده اعت.

18

اصالحات
-3-4

کدگذاری باز و محوری گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری

در شکل شماره ( )16نمایی از کدتذاری و ورود مصاحبههای مرتبط با تمتمان اصالحات نشان داده
شده اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)15نمایش گرافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دسته اسووتعاره در گفتمووان

شکل شماره ( :)16ورود مصاحبههای گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری به نرمافزار مکووس-

19

کیودا و کدگذاری
کدهای باز و محوری بهصورت شکل شماره ( )17قابل مشاهده اعت .که نشان میدهد  179کیید در

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

این تمتمان شناعایی شده اعت.

شکل شماره ( :)17دسته کد محوری و کدهای باز گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری
فراوانی کدهای باز اعت اره وجودی تمتمان اصوهترایی -عدااتمحوری در شکل شماره ( )18نشان
داده شده اعت .که نشان میدهد اعت اره وجودی تمتمان اصوهترایی -عدااتمحوری دارای  52کد
باز اعت و همه کدها دارای برابری یک به یک هستند.

شکل شماره ( :)18فراوانی کدهای باز استعاره وجودی گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری

20

در شکل شماره ( )19میتوان فراوانی کدهای باز اعت اره جهتییی تمتمییان اصییوهترایییی -عییداات-
محوری را مشاهد نمود که نشان میدهد اعت اره جهتی تمتمان اصوهترایی -عدااتمحییوری دارای
 48کد باز اعت و کد باز اراسه آمار دارای بیشترین فراوانی اعت.

شکل شماره ( )20نشاندهنده فراوانی کدهای باز اعت اره عاختاری تمتمان اصوهترایییی -عییداات-
محوری اعت که بیانکننده این اعت که اعت اره عاختاری تمتمییان اصییوهترایییی -عییدااتمحییوری
دارای  52کد باز اعت که همه کدها از برابری یک به یک برخوردارند.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)19فراوانی کدهای باز استعاره جهتی گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری

21

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

شکل شماره ( :)20فراوانی کدهای باز استعاره ساختاری گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری
شکل شماره ( )21نشاندهنده فراوانی کدهای باز اعت اره انتقییادی تمتمییان اصییوهترایییی-عییداات-
محوری اعت که نشان میدهد اعت اره انتقادی دارای  27کد باز اعت .و همه کدها از برابری یک به
یک برخوردارند.

شکل شماره ( :)21فراوانی کدهای باز استعاره انتقادی گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری
در نهایت ،فراوانی  4دعته اعت اره تمتمان اصوهترایی -عدااتمحوری را میتوان در جدوه شییماره
( )5و نمودار شماره ( )3مشاهده نمود.
جدول شماره ( :)5فراوانی  4دسته استعاره در گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری

22

استعاره

فراوانی

درصد

اعت اره وجودی

52

29

اعت اره جهتی

48

27

اعت اره عاختاری

52

29

اعت اره انتقادی

27

15

کل

179

100

عدااتمحوری بهصورت شکل شماره ( )22نشان داده شده اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

درنهایت ،نمایش ترافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دعته اعت اره در تمتمییان اصییوهترایییی-

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

23

شکل شماره ( :)22نمایش گرافیکی کدهای باز و محوری  4دسته استعاره در گفتمووان اصووول-
گرایی -عدالتمحوری

-4-4

کدگذاری باز و محوری گفتمان اعتدال

24

در شکل شماره ( )23نمایی از کدتذاری و ورود مصاحبههای مرتبط بییا تمتمییان اعتییداه نشییان داده
شده اعت.

کدهای باز و محوری تمتمان اعتداه بهصورت شکل شماره ( )24نشان داده شده اعت .که نمایییانهر
 127کد در این تمتمان اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)23ورود مصاحبههای گفتمان اعتدال به نرمافزار مکسکیودا و کدگذاری

شکل شماره ( :)24دسته کدهای باز و محوری گفتمان اعتدال

25

شکل شماره ( )25نمایانهر فراوانی کدهای باز اعییت اره وجییودی تمتمییان اعتییداه اعییت .کییه در آن

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

تمتمان اعتداه دارای  46کد باز اعت و همه کدها از برابری یک به یک برخوردارند.

شکل شماره ( :)25فراوانی کدهای باز استعاره وجودی گفتمان اعتدال
شکل شماره ( )26نشاندهنده فراوانی کدهای باز اعت اره جهتی تمتمان اعتداه اعت که نشان مییی-
دهد اعت اره جهتی تمتمان اعتداه دارای  55کد باز بوده و کد باز اراسه آمار دارای بیشییترین فراوانییی
میباشد.

26

شکل شماره ( )27نشاندهنده فراوانی کدهای باز اعت اره عاختاری تمتمان اعتداه اعییت کییه نشییان
میدهد اعت اره عاختاری تمتمان اعتداه دارای  11کد باز بوده و همه کدها از برابری یییک بییه یییک
برخوردارند.

شکل شماره ( :)27فراوانی کدهای باز استعاره ساختاری گفتمان اعتدال
شکل شماره ( )28نشاندهنده فراوانی کدهای باز اعت اره انتقادی تمتمان اعتداه اعت که نشان می-
دهد اعت اره انتقادی تمتمان اعتداه دارای  15کد باز بوده و کد باز انتقییاد از دروغتییویی و انتقییاد از
مللع نبودن دارای بیشترین فراوانی اعت.

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)26فراوانی کدهای باز استعاره جهتی گفتمان اعتدال

27

شکل شماره ( :)28فراوانی کدهای باز استعاره انتقادی گفتمان اعتدال

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

درنهایت ،فراوانی  4دعته اعت اره تمتمان اعتداه را میتوان در جدوه شییماره ( )6و نمییودار شییماره
( )4مشاهده نمود.
جدول شماره ( :)6فراوانی  4دسته استعاره در گفتمان اعتدال
استعاره

فراوانی

درصد

اعت اره وجودی

46

36

اعت اره جهتی

55

43

اعت اره عاختاری

11

9

اعت اره انتقادی

15

12

کل

127

100

درنهایت ،نمایش ترافیکی کدهای باز و کدهای محوری  4دعییته اعییت اره در تمتمییان اعتییداه بییه-
صورت شکل شماره ( )29نشان داده شده اعت.

28

باتوجه به تحلیل تمتمانهای موجود ،فرکان هایی بهعنوان عوامل مشترب در هر تمتمییان اعییت اری
وجود داشت که بیانهر یک اعت اره جدید به نا اعت اره انتزاعییی اعییت .اییین اعییت ارههییا براعییاس
کدهای باز مشترب اعت ارههای عاختاری ،جهتی ،وجودی و انتقادی تشکیل شییدهانیید .در ادامییه بییه
بررعی این فرکان ها در قااب کدهای باز اعت اری در هریک از تمتمانها پرداخته میشود.
گفتمان سازندگی .1 :اعت اره وجودی (کد باز امیدبخشی 7 ،فرکان )  .2اعییت اره جهتییی (کیید بییاز
پیشفرضهای فرهنهی 4 ،فرکان )  .3اعت اره عاختاری (کد باز شکلتیری نظا منسجم فکری3 ،
فرکان )  .4اعت اره انتقادی (کد باز نارضایتی و انتقاد از دوات 2 ،فرکان ).
گفتمان اصالحات .1 :اعت اره وجودی (کد باز تجربه و امیدبخشی 39 ،فرکان )  .2اعت اره جهتییی
(کد باز پیروی از قانون 5 ،فرکان )  .3اعییت اره عییاختاری (کیید بییاز جام ییه ،خییانواده ،جوانییان؛ 8
فرکان )  .4اعت اره انتقادی (کد باز پرداخت هزینه از رههذر اصالحات 2 ،فرکان ).
گفتمان اصولگرایی -عدالتمحوری .1 :اعت اره وجییودی (کیید بییاز امیدبخشییی 13 ،فرکییان ) .2
اعت اره جهتی (کد باز اراسه آمار کیمیت 4 ،فرکان )  .3اعت اره عاختاری (کد باز دوات عدااتتستر

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

شکل شماره ( :)29نمایش گرافیکی کدهای باز و محوری  4دسته استعاره در گفتمان اعتدال

و اعتکبارعتیز 4 ،فرکان )  .4اعت اره انتقادی (کد باز انتقاد از کاخنشینی و تهمت زدن و کینهتوری،

29

 5فرکان ).
گفتمان اعتدال .1 :اعت اره وجودی (کد باز امیدبخشی 24 ،فرکان )  .2اعت اره جهتی (کد باز اراسییه
آمار 1 ،فرکان )  .3اعت اره عاختاری (کد باز زیربنایی بودن اخالق 2 ،فرکان )  .4اعت اره انتقییادی
(کد باز انتقاد از دروغهویی و مللع نبودن 4 ،فرکان ).
درنهایت ،اعت ارهها و کدها وارد نر افزار مک کیودا شدند و خروجی ترافیکی اعت اره انتزاعییی در
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شکل شماره ( )30مشخص شده اعت:

شکل شماره ( :)30نمایش گرافیکی کدهای باز و محوری چهار گفتمان در استعاره انتزاعی

نتیجهگیری

30

پژوهش حاضر اعاعا بهدنباه این بوده اعت که بررعی نماید که در بستر عیاعی جمهوری اعییالمی
ایران ،چهونه از تمتمان اعالمیت و جمهوریییت کییه از ابییر تمتمییانهییای قبییل از تمتمییان اعییت اری
عازندی بودهاند به تمتمان اعت اری عازندتی و در ادامه پ

از تذر از تمتمان اعت اری اصییالحات

و تمتمان اعت اری اصوهترایی -عداات به تمتمان اعت اری اعتداه ختم شده اعت و قصد بییر اییین
بوده اعت که به نمایش چرایی و چهونهی جابجایی این تمتمانهای اعت اری پرداخته شود.
 .1گفتمانهای استعاری مدیریتی رؤسای قوه مجریه ایران براساس گفتمانهووای شساسوواییشووده
چگونه است؟
براعاس بررعیهای انجا شده ،چهار تمتمان اعت اری مدیریتی در رقابتهای انتخاباتی مشاهده شده
اعت که شامل تمتمان اعت اری مییدیریتی عییازندتی از اکبییر هاشییمی رفسیینجانی در قااییب دواییت
اعت اری مدیریتی اصواهرایی– عدااتخواهی از محمود احمدینژاد در قااب دوات خییدمتتییزار و
تمتمان اعت اری مدیریتی اعتداه از حسن روحانی در قااب دوات تدبیر و امید ملرح شده اعت.
در تمتمان عازندتی ،اعت اره وجودی دارای بیشییترین فراوانییی بییوده اعییت .تجربییه از مواجهییه بییا
پدیدههای جهان خارج ،امیدبخشی ،درب رویدادها ،کیینشهییا ،ف ااییتهیا ،تجربییه و امییید ،ازجملییه
مواردی اعت که در تمتمییان عییازندتی بییه اعییت اره وجییودی اشییاره داشییتند .اییین اعییت اره ادراب
تجربیاتمان در شکل اشیا و جوهرها ،امکان شناخت قسمتهایی از تجربه و تلقی ما را از آنها به مثابییه
هستومندها و جوهرهای مجزای نوعی واحد ،فراهم میکند.
در تمتمان اصالحات ،اعت اره وجودی دارای بیشترین فراوانی بوده اعت .تجربه رعیدن به پییروزی
با تا برداشتن به عمت هدف ،تجربه اعتباریافتن توعط امیید مییرد  ،تجربییه و امیید تصییمیمتییری
براعاس شرایط جام ه ،تجربه داشتن برنامههای جدید ،تجربه دعتیابی به آبرو توعییط همییت مییرد ،
تجربه فداکاری ملت و شهیدان ،امیداور بودن به الف خدا ،تجربه دفاع از آرمانهای انقالبی ،امید به
خدا و تجربه آموختن از دیهران ازجمله مواردی هستند که در تمتمان اصالحات به اعت اره وجودی
اشاره داشتند.
در تمتمان اصوهترایی -عدااتمحوری ،اعت ارههای عییاختاری -وجییودی دارای بیشییترین فراوانییی
اعت .پوه نمت عر عمره مرد  ،برش زمان ،خیز بودن انقییالب ،دواییت عییدااتتسییتر و عییتمعییتیز،
دوات ضدعلله ،ضد امپریاایز و صهیونیسم ،دوات اعتکبارعتیز ،رهاییبخش ،مدافع اعال و تشیع،
حامی مستض مان ،ااها بخش در جهان اعال  ،دوات تجدید نظرطلب و شااودهشکن ،دوات مسییتقل

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

عازندتی ،تمتمان اعت اری مدیریتی اصالحات از محمد خاتمی در قااب دوات اصالحات ،تمتمییان

ف اه ،حامی جنبشهای آزادیبخش و متحد وفادار از مواردی هستند که در تمتمییان اصییوهترایییی-
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عدااتمحوری به اعت اره عییاختاری اشییاره داشییتند .همچنییین تجربییه شایسییتهی ایییران در جهییان،
امیدبخشی کاهش تور  ،اداره عاامانه کشور ،امیدبخشی به بهترین کشور بودن ،امیدبخشییی بییه رفییع
تهدیدها ،تجربه تشکیل دوات اعالمی ،تجربه اعال راه نجییات انسییانهییا ،امیدبخشییی بییه برقییراری
عداات ،تجربه تمرکییززدایییی ،امیدبخشییی در کییاهش مشییکالت ،امیدبخشییی بییه مییدیریت جهییانی،
امیدبخشی به حل مشکل جوانان ،امیدبخشی به حمظ حریم خصوصی ،تجربه مرد عاالر بودن دوات
اعالمی از مواردی هستند که در تمتمان اصوهترایی– عدااتمحییوری بییه اعییت اره وجییودی اشییاره
داشتند.
در تمتمان اعتداه ،اعت اره جهتی دارای باالترین فراوانی اعت .اراسه برنامه صدروزه ،کاهش اتکا بییه
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نمت ،توجه به زیربنای اخالق و رعایت حقااناس ،جلوتیری از ناهنجییاریهییای اجتمییاعی ،عییداات
اجتماعی و کم شدن فاصله اقشار جام ه ،از بین بردن رانت و مبارزه با فساد ،اراسه آمار درخصییوص
وا مسکن ،اراسه آمار درخصوص ایجاد شغل ،ازدواج نیاز طبی ی انسان ،تض یف عرمایه اجتمییاعی،
مست د بودن بانوان درقباه آقایان از مواردی هستند که در تمتمان اعتداه بییه اعییت اره جهتییی اشییاره
داشتند.
همچنین ،در بررعیهای انجا شده نشان داده شد کییه از احییاظ فراوانیی اعییت ارههییا در کییل چهییار
تمتمان ،اعت اره وجودی در تمتمان عازندتی با  %47بیشترین فراوانییی را داشییته اعییت .پی

از آن

اعت اره جهتی در تمتمان اعتداه با  ،%43در ادامه اعییت اره عییاختاری در تمتمییان اصییالحات دارای
باالترین فراوانی با  %37و درنهایییت اعییت اره انتقییادی در تمتمییان اصییوه ترایییی -عییدااتمحییوری
باالترین فراوانی را با  %15داشته اعت.
طبق بررعی و تحقیقات انجا شده توعط اعالمی ( )1397وجه غااب زبان ترامیید اعییت اری اعییت.
عالوه بر این ،اعتماده او از زبان اعت اری ،ترکیبی اعت همراه بییا کنایییههییای بازتشییتی و بییهشییدت
آنافوریک .ممهومی که در زبان ترامد به طرز فزایندهای به اییین ویژتییی آنافوریییک دامیین میییزنیید.
بنابراین ،میتوان تمت براعییاس شییرایط ،در هییر دوره ،رؤعییای جمهییور در تمتمییانهییای خییود در
رقابتهای انتخاباتی بهتونهای رفتار میکنند که با شرایط اقشار جام ه بیشترین عازتاری را داشته و
از بیشترین مخاطب برخوردار باشند .این مقااه نیز هم از منظر مخاطبپذیری و هم از منظر شناعایی
اعت ارهها در زبانشناعی عیاعتمداران و هم از منظر کاربرد نظریه ایکاف  -جانسون ،از اشتراکاتی با
تحقیق حاضر برخوردار اعییت .تحقیقییات ربییانی خوارعییهانی و میرزایییی ( )1395از منظییر تحلیییل
تمتمان ،تمتمان اصوهترایی -عدااتمحوری با اعتراتژی واعازی تمتمان رقیییب و دترتییون کییردن
ممهو داهها براعاس عالیق و عالیق جام ه به یک تمتمان هژمونیک تبییدیل میییشییود کییه در اییین

تمتمان جام ه نظارهتر یک فر جدید تمتمانی بود .تحقیق حاضییر نیییز از اییین جهییت کییه تمتمییان
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اصوهترایی درب و تصور درعتی از جام ه داشت و نقاب ض ف تمتمانهای رقیب را بهعنوان نقاب
قوت خود ملرح کرده و به واعازی تمتمان رقیب و هژمونیک کردن تمتمان خود پرداخت شییباهت
زیادی را با این تحقیق دارد.

 .2آیا براساس گفتمان استعاری بررسیشده ،گفتمان استعاری مدیریتی جدیدی قابوول اسووت را
میباشد؟
دریافتیم که امروزه اعت اره تنها وعیله آراعتن عخنان ادبییی نیسییت و نییوعی دیییدتاه و روش تمکییر
اعت .اعت اره هم بر علم و هم بر زبان و هم بر نحوه تمکر ما تییأثیر میییتییذارد و در صییحنه اعمییاه
روزانه ما حضور دارد .به همین دایل ،اعت ارهها ،بنیان درب ،فکر و عمل ما هستند و عیسییتم فکییری
فرکان هایی بهعنوان عوامل مشترب در هر تمتمان اعت اری وجود داشت کییه بیییانهر یییک اعییت اره
جدید به نا اعت اره انتزاعی اعت .مماهمی انتزاعی با محسوس کردن واق یتها و زنییدتی بخشیییدن
به احساعات پیچیده و تنگ تبدیل به تمکر انتزاعی میشود .براعییاس فراوانییی هییر اعییت اره نتیجییه
ترفته شد که تمامی این اعت ارهها در تمتمانهای انتخاباتی براعاس موق یییتهییای قبلییی و شییرایط
جام ه و ایجاد جو و فضای عیاعی ایجاد میشوند و بهنوعی انتزاعی هستند .درنتیجه ،میتوان تمت
که این اعت ارهها بهنوعی به اعت اره انتزاعی اشاره دارند .بهطور کلی ،میتوان نتیجهتیییری نمییود کییه
نظریههای مختلمی که بهعنوان ابزارهای تجزیهوتحلیل انتخابات مورد اعتماده قرار میتیرند هیچیییک
بهتنهایی قادر به نشان دادن اب اد چندوجهی پدیده انتخابات در ایران نیستند .درواقع ،براعاس یافته-
های این تحقیق ،واق یات عیاعی جام ه ایران برای تبیین نیازمند به رهیافتها و نظریههای جامعنهر
و چندوجهی میباشد تا بتوانند پدیده چندوجهی انتخابییات را از زوایییای مختلییف مییورد بررعییی و
ارزیابی قرار دهد که این نهاه چندوجهی جز در قااب ممهو انتزاع جای نمیتیرد .به همین دایل ،رد
پای اعت اره انتزاعی در تکتک مماهیم چهارتانه اعت اری در فرکان های مختلف و بییا بسییامدهای
پرتکرار بهوضوح دیده میشود که تنوع این فرکان ها بخش تجزیهوتحلیل آمییاری بییرای هریییک از
تمتمانها اعتخراج و ازطریق نر افزار تحلیل و بهصورت ترافیکی نشان داده شده اعت.
همچنین ،اعت اره بهصورت شایع در حوزه عیاعت بهکییار میییرود .عیاعییتمداران اغلییب از اعییت اره
برای توصیف خود و همچنین توصیف رقبای عیاعییی خییود اعییتماده میییکننیید .عیاعییتمییداران از
اعت ارات بهمنظور ممهو دهی به بخش اعظمی از عیاعتهییای خییود اعییتماده میییکننیید .اعییتماده از
اعت اره در بافت عیاعی یک فرآیند اعتراتژیک میباشد که اعییتماده از زبییان اعییت اری و چهییونهی
تمسیر آن در بافت عیاعی به تمکر ایدسواوژیک توینده بستهی دارد .کلمییات ،واژههییا و ممییاهیم بییه

بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

ما اعاعا ماهیتی اعت اری دارد .همانطور که نشان داده شد؛ باتوجه به تحلیل تمتمییانهییای موجییود،

تونهای انتخاب میشوند که بتوانند بر احساعات و باورهای شنونده بیشترین تأثیرتییذاری را داشییته
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باشند .برای مثاه ،اکثر عیاعتمداران از اعت اره ملت یا مرد بهعنوان یک خانواده اعتماده میییکننیید
که در فرآیندهای عیاعی بسیار تأثیرتذار میباشد و مرد هم بازخورد مثبتی به اییین زبییان اعییت اری
دارند .اما عموما اعت اره برای عیاعتمداران ابزاریست که بتوانند با تکیه برآن مماهیم تجربی روزمره
را با تبدیل به یک تصور انتزاعی که براعاس تجربیات ملموستر قابل درب بیشتر میباشییند ،اراسییه و
مخاطبان بیشتری را جذب کنند ،این همان موضوعی اعت که در بستر زمانی تبدیل به یییک تمتمییان
اعت اری میشود و میتوانند با برجستهعازی و حاشیهرانی مماهیم و واژهها بر تکتک افییراد جام ییه
و اب اد زندتی افراد در یک نظا عیاعی تأثیرتذار باشد و منجر به پیروزی در عرصییههییای عیاعییی
بخصوص در رقابتهای انتخاباتی شود .در پایان ،نمونه هایی از تشابه و تماوتهییای اعییت اری چهییار
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رسی

جمهور در جدوه شماره ( )7و ( )8آورده شده اعت.

جدول شماره ( :)7تشابهات استعاری چهار رئیس جمهور
عازماندهی وقااببندی یک ممهییو در حییوزه ممهییو
دیهر به تونهای نظییا منیید (عییاختاری) ،خلییق فضییایی
سازندگی و اصالحات

خاص در ذهن شنونده (وجییودی) ،پیییشفییرضهییای
فرهنهییی (جهتییی) ،نارضییایتی از تیینشهییای عیاعییی
(انتقادی)
شییکلتیییری نظییا منسییجم فکییری در ذهیین شیینونده

سازندگی و اصولگرایی-عدالتمحوری (عاختاری) ،امیدبخشییی (وجییودی) ،برقییراری عییداات
(جهتی) ،نارضایتی از ملبوعات (انتقادی)
سازندگی و اعتدال تبدیل باورها و ترایشات با منافع تروهی (عییاختاری)،
تجربه و امید (وجودی) ،جسییتجوی عییداات (جهتییی)،
آزادی عیاعی و ملبوعاتی (انتقادی).
اصووالحات و اصووولگرایووی-عوودالت-
محوری

انقالب و جام ه جوان (عاختاری) ،اعتبار یافتن توعییط
مرد (وجودی) ،خضوع در برابر تصمیم ملت (جهتی)،
آعیب زدن به مرد (انتقادی).

اصالحات و اعتدال انقالب در جام ه جوان (عاختاری) ،تجربییه تمتهییو در
قباه جنگ (وجودی) ،روابط عادالنه با جهان (جهتییی)،
خروج جوانان از صحنه (انتقادی).
اصولگرایی-عدالتمحوری و اعتدال

شایسییتهی ایییران در جهییان (عییاختاری) ،امیدبخشییی
کاهش تور (وجودی) ،خدمتهزار بودن مدیر (جهتی)،

انتقادهای غیرعازنده (انتقادی).
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جدول شماره ( :)8تفاوتهای استعاری چهار رئیس جمهور
تقد توع ه بر دموکراعی (عاختاری) ،تجریه برخییورد
سازندگی و اصالحات
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