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The Islamic Republic Party was the leading political organization in the 

constituting process of the Islamic Republic political system. Furthermore, it 

was the most influential political party during the first decade after the 1979 

Islamic Revolution. This article investigates the understanding of politics and 

government concepts in the political discourse of the Islamic Republic Party 

by using a metaphorical approach and tries to answer these questions: How 

were politics and government comprehend in the Islamic Republic Party 

discourse? and which metaphors were the party used to understand those 

concepts?  

Those metaphors were analyzed using the method of Metaphor Identification 

Procedure (MIP). The analysis demonstrated that the concepts of politics and 

government, and related abstract concepts in the party's discourse, were 

recognized by the use of everyday experiences that related to religious 

practices and perceptions. The maktabi (or doctrinaire) Islam, as the general 

metaphor, was the fundamental source domain of understanding those 

concepts. Source domains such as worship, duty, divine trust, and doctrinaire 

played a pivotal role in comprehending political concepts. As a result, in the 

political discourse of the Islamic Republic Party, politics and religion, the 

political institution and the religious institution, and political action and 

religious behavior are the same, and political knowledge and cognition are 

inseparable from religious consciousness. 

Keywords: Islamic Republic Party, Conceptual Metaphor, Politics and 

Government in Iran, Political Islam, Political Cognition. 
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  گفتمان در حکومت و سیاست هایاستعاره
 اسالمی جمهوری حزب

 
 7/7/2955تهریخ پایرش:     2/9/2955تهریخ دریهف : 

 کهندانی ربیعی محمد

 (177-401) 

 چکیده
 ههریجم نظه، استقرار در سلسهسل  تشلهل تأثسرگاارترین اسلی   جمههری حزب

 از فهم بررسلل  ب   قهل  این اسلل . اسللی   انقیب از پس اول  ده و اسللی  
 این پژوهش اصللا  پرسللش پردازد.   حزب این گفتمه  در حهه   و سللسهسلل 

 چ  به حهه   و سلللسهسللل  اسلللی    جمههری حزب گفتمه  در» ک  اسللل 
  نظری از سللتفهد ا به پرسللش این ب  پهسللخ برای «شللهن     فهمس   ههی اسللتعهر 
 ایستعهر ا تحاسل ب   استعهر  شمهسهی  روش و جهنسه  و لسههف  فهه   ۀاستعهر 

-شمهخت  رویهردی پژوهش اس . ش   پرداخت  اسلی   جمههری حزب گفتمه 
  شلل   طرح پرسللش ب  پهسللخ در و اسلل  کسف  نه  از دارد  ا ئ سلل ب  ک ا ادر 

  کم .نم  آز ه  را ایفرضس 
  رتبط انتزاع   فههسم و حهه   و سسهس  فهم ک  رسس   نتسج  این ب  نهیسلم  

 ادراکه  و ههکمش به  رتبط ۀروز ر  تجربسه  از اسلتفهد  به حزب  گفتمه  در آنهه به
 اسللهسلل   مبع  بمسهدی ۀاسللتعهر  عمها ب   هتب  اسللی، گسرد.   صللهر   اهب 

 در تهاسف و اله  هن ا  وظسف   عبهد    ب أ ههیحهز  و اسلل   فههسم این درک
 نههد دین  و سلللسهسلل   گفتمه  این در دارن .  حهری نقشلل   فههسم این فهم

 شللمهخ  و یه یگرن  عسن دیم  عمل و سللسهسلل  عمل و دین  نههد و سللسهسلل 
گهه  از سسهس    اس . نهپایرج ای   اهب  آ
 حهه   و سلسهس   فهه    ۀاسلتعهر  اسلی    جمههری حزب :کلیدی واژگان

 .سسهس  شمهخ  سسهس   اسی، ایرا   در
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 مقدمه

 روحانی پنج امضا  با ا بیانیه ،2426 بهمن 13 در پهلو ، رژیم سـقوط از پس هفته یک
 ماً رس را «اسالمی جمهور  حزب» عنوان با جدید تشکلی موجودی  که شد منتشر انقالبی

ــیدمحمد باهنر، محمدجواد یعنی ،روحانی پنج این کرد.می اعالم ــینی س ــتی، حس  بهش
 تی،)بهش رفسنوانی هاشمی اکبر و اردبیلی موسو  سیدعبدالکریم ،  اخامنه سیدعلی

 یسـیاس فعالی  و مبارزه ۀسـابق که بودند انقالب رهبر یاران تریننزدیک از (،467 :2477
 همکاران، و )جاسبی بود شـده شـناخته ایران مردم از بسـیار  برا  گذشـته ۀده دو در آنها

 و عضــوگیر  دفاتر تأســیس به اقـدام ،موجودیـ  اعالم از از پس حزب .(21 :2477
ــازمان ــکیالت دهیس ــیان از نامثب  برا  دفتر چند معرفی از پس کرد. خود تش  متقاض

 تشــکیالتی مهم ها دغدغه از یکی هامدت تا که بود حد  در داوطلبان هووم عضــوی ،
 تابی )بهشتی، بود متقاضیان این دهیسـازمان و عضـوگیر  مراکز ۀتوسـع به معطوف حزب
 بعد ماه دو تنها کهطور هب ؛بود سریع بسیار حزب رشد و عضوگیر  فرایند (.17-17 ال :

 نفر میلیون1 از بیش کشور سـراسر در حزب در عضـوشـده افراد تعداد ،موجودی  اعالم از
 وجود با (.2427 بادامچیان،) بودند تهران ســاکن آنها از نفر هزار355 حدود که شــد اعالم

 صورتبه سرع به اسالمی جمهور  حزب سریع، رشد و نامخوش و ثرؤم مؤسس اعضا 
ــیار ۀموموع یک» ــالمی جمهور  هواداران از نیرومند و بزرگ بس  درآمد «امام خط و اس

 انقالب از پس ۀاولی ها سال در تأثیرگذار  هاتشکل از یکی به و (16 ال : تابی )بهشتی،
 اساسی، قانون خبرگان مولس در حزب این جایگاه و نقش کهطور هب ؛شد تبدیل اسـالمی
 2423 )بهشتی، اس  بدیلبی اسالمی جمهور  نظام اسـتقرار و اسـاسـی قانون تصـویب

 از تشــکل این نامید. اســالمی جمهور  گذاربنیان تشــکل را آن توانمی و (11-12 ال :
ــا  و بود ایران در حاکم حزب 2477 خرداد در انحالل تا 2475 خرداد  از پس آن اعض

 کشور ۀادار و اسالمی جمهور  سیاسی نظام در محور  نقش امروز به تا نیز حزب انحالل
 اند.داشته
 را ب حزب این ســیاســی رویکرد و نظریه شــناخ  جایگاه، این به باتوجه ،ترتیباینبه

 از پس ایران سـیاسی تحوالت تبیین و اسـالمی جمهور  نظام اسـتقرار چگونگی شـناخ 
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 مسیر در را ما تواندمی که ا پایه مفاهیم از شود.می محسـوب مهم امر  ،اسـالمی انقالب
 حزب این فهم شناخ  و واکاو  کند، یار  اسالمی جمهور  حزب سیاسی ۀنظری شناخ 

 نوع و مواضع ها،گیر جه  چرایی تواندمی که فهمی ؛اس  حکوم  و سیاس  مفاهیم از
  سازد. روشن ما برا  را سیاس  ۀعرص در حزب رویکرد

 گفتمان در حکوم  و ســیاســ  مفهوم درک بررســی مقاله این ۀلئمســ مقدمات، این با
 از ،حزب گفتمان در ســیاســ  از فهم نوع درک برا  بود. خواهد اســالمی جمهور  حزب
 خواهد شناختی-ادراکی پژوهش این رویکرد کرد. خواهیم استفاده ا اسـتعاره تحلیل روش

ــون مارک و لیکاف جورج نظریات گرفتن مفروض با آن طی و بود  مهم نقش ۀدربار جانس
 یک در شدهکارگرفتههب ها استعاره ۀمطالع که معتقدیم روزمره عمل و تفکر زبان، در استعاره
 مفاهیم ازجمله انتزاعی مفاهیم از هاسوژه شناخ  و ادراک نوع شـناخ  برا  راهی گفتمان

 به دادن شکل در اساسی عامل عنوانبه هااسـتعاره نظام ۀمطالع با ،درواقع اسـ . سـیاسـی
 را سیاس  ۀپای مفاهیم به سیاسی ها سوژه اندیشیدن چگونگی توانیممی عمل و تفکر زبان،
 پرســش اســاس،براین آوریم. دســ هب آنها عمل الگو  برا  تبیینی حالدرعین و کنیم درک

 با حکوم  و سیاس  اسـالمی، جمهور  حزب گفتمان در» که بود خواهد این ما پژوهش
 یتوصیف و کیفی نوع از پژوهش این کنیم ذکر اس  الزم «شوند؟می فهمیده هاییاستعاره چه

  کند.نمی طر  آزمون برا  را ا فرضیه ،دلیلهمینبه و اس 

 پژوهش ۀپیشین

ــ  تاریخی مطالعات اســالمی جمهور  حزب ۀدربار موجود ادبیات ۀعمد بخش  به و اس
ــکل یندافر مانند مباحثی ــع ها،فعالی  انحالل، تا گیر ش  در حزب این جایگاه و مواض
 حداد  (،2477) جاسبی به توانمی منابع این ۀجمل از .س ا پرداخته ایران سیاسی ساختار

 در آنچه کرد. اشــاره (2477) اســماعیلی و (2472) کاوشــی (،2437) مهرجو (،2434)
 و اسالمی جمهور  حزب سـیاسی گفتمان ۀمطالع نشـده توجه آن به چندان موجود ادبیات

 از خاصــی فهم ترویج و گیر شــکل مبنا  که اســ  گفتمان این شــناختی-ادراکی وجوه
ــی ۀپای مفاهیم ــیاس ــ  مانند س ــیاس ــوب حکوم  و س ــود.می محس  و مطالعات البته ش
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 صورت هاسال این در حزب شاخص اعضا  سـیاسی ۀاندیشـ و نظریه ۀدربار هاییپژوهش
 با پژوهش این اس . شده غفل  کل یک مثابهبه حزب سیاسی گفتمان ۀمطالع از اما ،گرفته

 وجوه ۀمطالع برا  بابی فتح کوشدمی ا استعاره تحلیل روش و شناختی رویکرد از استفاده
 ۀینپیش در موجود کمبود از بخشی باشد، اسالمی جمهور  حزب گفتمان شـناختی-ادراکی

 ا بر را ا مطالعه چنین تا کند ترغیب را دیگر پژوهشگران بتواند شاید و کند رفع را پژوهش
 دهند. صورت نیز ایران در دیگر سیاسی ها جریان و نیروها گفتمان

  مفهومی ۀاستعار  ۀنظری پژوهش: نظری ادبیات

 که تعارهاس کالسیک ۀنظری جانسون، و لیکاف توسط مفهومی ۀاسـتعار ۀنظری ۀارائ از پیش تا
 ارســطو بود. مســلط زبانی و ادبی مطالعات بر هاقرن برا  داشــ ، ارســطو  آرا در ریشــه

 «دیگر ۀکلم بر کلمه یک نام کردن نقل» معنا  به و ادبی ها آرایه از یکی را اســتعاره
 کالم، آرایش برا  و دارد تشــبیه با اندکی تفاوت که (Aristotle, 2006: 52) دانســ می

 اســتعاره نظریه، این در (.Aristotle, 2007: 205) شــودمی برده کاربه ثیرگذار أت و اقناع
 کارهب ارنوشت و گفتار زیباساز  برا  که اس  تزئینی امر  و زبانی ا پدیده و کلمات ویژگی

 .(231 :2473 )هاشــمی، بردمی فراتر روزمره و معمول ســطح از را کالم ســیاق و رودمی
 و (Aristotle, 2006: 56) اس  گوینده نبوغ ۀنشـان و شـاعرانه و بدیع بیان ۀشـیو ،درواقع

گاهانه و عامدانه را آن زبان گویشوران   .(21 :2437 )کوچش، گیرندمی کارهب آ
 ۀظرین کالسیک، ۀنظری نقد و شناختی دیدگاهی با استعاره ۀمطالع با 2جانسون و 1لیکاف

ــورت که کردند ارائه حوزه این در جدید  ــتین برا  آن جامع بند ص  کتاب در بارنخس
 آنها شد. منتشر (Lakoff & Johnson, 1980 a) کمیممی  ندگی آنها با که هاییاساتعاره

 بلکه ،نیستند بالغی و تزئینی ابزارها  صـرفاً  هااسـتعاره که دادند اننشـ هایشـانپژوهش در
 :Nokele, 2014) کنیممی عمل و تفکر آنها اساس بر که اندفکر  وها الگ تولی و هرمظ

ــتعاره (.75 ــ  عاد  و روزمره زبان از ناپذیرجدایی بخش اس ــورتهب که اس  نظام یک ص
                                                           

1. George Lakoff. 

2. Mark Johnson. 
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 :Lakoff, 1993) کندمی ساختمند را ما کنش و اندیشـه زیربنا  مفهومی نظام منسـوم،

 زبان از ،اســتعاره بردن کارهب بدون توانیمنمی ،ســنتی ۀنظری ادعا  برخالف درواقع، (.204
 و لیکاف دیگر، ســو  از .ماســ  عاد  و روزمره زبان از بخشــی اســتعاره و کنیم اســتفاده

ــون ــان جانس ــتعاره کاربرد که دادند نش ــیارانه اوقات اغلب اس ــ  غیرعمد  و ناهش  اس
(Schmitt, 2005: 362) و فکر الگوها  از ا عمده بخش ماهی » که گف  توانمی و 

ــتند، مبتنی آن بر الگوها این که مفهومی نظام و ما ۀروزمر عمل ــتعار  هس ــ  اس  «اس
(Lakoff & Johnson, 1980 a: 4.) 

 مفهومی ۀوزح برحسب مفهومی ۀحوز یک فهم» معنا  به را استعاره جانسـون و لیکاف
 دانندمی دیگر ۀتورب ۀحوز برحســب توربه ۀحوز یک فهم یا (15 :2437 )کوچش، «دیگر

(Lakoff, 1993: 206-207). و کلمات نه ،اســ  مفاهیم ویژگی اســتعاره ،نظریه این در 
ــتفاده ــتعاره از اس ــرفاً  و رودمی کارهب انتزاعی مفاهیم بهتر فهم برا  اس  و تزئینی نقش ص

 انسان استدالل و اندیشه مهم و ناپذیراجتناب ویژگی استعاره ،درواقع ندارد. شـناختیزیبایی
ــ  ــط و روزمره زندگی در که اس ــورتهب عاد  افراد توس گاهانه ص ــودمی برده کاربه ناآ  ش
 و مفهومی ماهیتاً  امر  عنوانهب و نیســ  تزئینی امر  اســتعاره پس .(21 :2437 ش،)کوچ

 امر  استعاره (.Musolff, 2012: 302) رودمی شماربه انسان عمل و تفکر برا  ضرور 
 برحسب توربه و پدیده یک یا دیگر چیز برحسـب چیز یک به اندیشـیدن و ممفاهی با مرتبط
 .(22 :2437 )کوچش، اس  دیگر ۀتورب و پدیده

 و محور  نقشی هااستعاره و اس  استعار  کنیم،می عمل و فکر آن با که مفهومی نظام
 (.Lakoff & Johnson, 1980 a: 3) دنکنمی باز  ما ۀروزمر واقعیات تعری  در مرکز 

 سیاسی ها واقعی  فهم و سیاس  ۀحوز در روزمره، عمل و تفکر زبان، در استعاره نقش این
ــی مفاهیم و دارد وجود نیز ــیاس ــتعاره با اغلب نیز س ــوندمی فهمیده هااس  ,Musolff) ش

 زندگی ها حوزه دیگر همچون ،سـیاس  در اسـتعار  تفکر ،لیکاف ۀعقید به (.2 :2004
 اکثر اینکه بهباتوجه و (،33-37 :2473 )لیکاف، اســ  ناپذیراجتنـاب امر  انســان،

 هر گیرد،می شکل استعار  مفاهیم نظام از استفاده با ما اجتماعی و سـیاسی ها اسـتدالل
 اســ  اســتعار  نظام این ۀدربار درکی نیازمند اجتماعی و ســیاســی ۀاندیشــ از دقیقی درک
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(Lakoff, 1995: 1-2.) سیاسی ها پدیده کردن مفهوم و ساده برا  ابزار  مثابهبه استعاره 
 شکاف میان زدن پل با آنها احساسات تحریک مردم، برا  ناپذیرفهم امر کردن دسترس در یا

 هاســیاســ  اعتباربخشــی و توجیه غیرعقالنی(، و )عقالنی احســاســی و منطقی ها فرم
(Mio, 1997: 121)  صرفاً  سـیاسـ  در اسـتعاره ،دلیلهمینبه دارد. بدیلیبی کاربردها 

 :Musolff, 2016) عمومی بسیج و اقناع مانند عملی کارکردها  و نیس  مفهومی ابزار 

 دارد. نیز (Miller, 1979: 120) ایدئولوژ  ترویج و (17
 که ا حوزه و 1أمبد یا منبع ۀحوز ،شودمی استفاده دیگر ۀحوز فهم برا  که مفهومی ۀحوز

 (.al. et & Landau, :2014 5) اس  شده نامیده 2هدف یا مقصد ۀحوز شـودمی فهمیده
 دندی مانند روزمره بدنی-جسمی توربیات بر مبتنی و ترعینی معموالً  مبدأ ۀحوز کهدرحالی

 (12 :2437 ،)کوچش اس  تریابدیر و ترپیچیده تر،انتزاعی مقصد ۀحوز اس ، چشیدن یا
 گیردمی شکل پیرامون فیزیکی جهان با ما ۀمواجه و توربه اساس بر مقصد ۀحوز از ما فهم و
 .(12 همان:)

 را ما مفهومی دســتگاه زیربنا  و دارند حضــور ما ۀاندیشــ در که مفهومی ها اســتعاره
 :Nokele, 2014) شـوندنمی برده کاربه روزمره زبان و محاوره در معموالً  دهندمی شـکل

 کرد شــناســایی نوشــتار یا گفتار در منفرد عبارت یا واژه یک با را آنها تواننمی و (36
(Lakoff, 1993: 208.) ــتعاره  و ظاهر متن در زبانی عبارات قالب در مفهومی ها اس

ــوند.می متولی ــیوه یا زبانی اظهارات یا عبارات ،کوچش تعبیر به ش ــخن ها ش  ،گفتن س
 )کوچش، هستند آنها تولی یا کنندمی تصریح را اندیشیدن ها شیوه یا مفهومی ها استعاره
ــتعاره وجود بتوانیم اینکه برا  پس .(12 :2437 ــخیص را مفهومی ا اس  باید ،دهیم تش

 :Deignan, 2016 ؛12 همان:) کنیم شناسایی دارد دالل  آن وجود بر که را زبانی باراتع

103).  
 

                                                           

1. Source domain. 

2. Target domain. 
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 مفهومی ۀاستعار  انواع

 تقسیم 3شناختیهستی و 2جهتی 1ساختار ، ۀدسـت سـه به را هااسـتعاره جانسـون و لیکاف
 .کنندمی

 ساختمند دیگر مفهومی برحسب استعار  صورتهب مفهوم یک ،ساختار  ۀاسـتعار در
 از ساختار  مبدأ ۀحوز ،استعاره این در و (Lakoff & Johnson, 1980 a: 14) شـودمی

 نه ،جهتی ۀاستعار در .(76 :2437 )کوچش، کندمی فراهم مقصـد ۀحوز فهم برا  را دانش
 دیگر نظام به نســب  مفاهیم کامل نظام یک بلکـه دیگر، مفهوم برحســب مفهوم یـک

 مانند جهتی و فضایی ها گیر سم  با هااستعاره این بیشتر چون و شـودمی دهیسـازمان
 ها اســتعاره را آنها ،اندرتبطم عمقکم-عمیق و نزدیک-دور خارج،-داخل پایین،-باال

ــتعار در (.Lakoff & Johnson, 1980 a: 14) نامندمی جهتی ــتی ۀاس ــناختیهس  ،ش
ــام با مواجهه در ما توربیات  قرار ما اختیار در فهمیدن برا  یمبنای اطرافمان مواد و اجس

ــتی ماهی  که زمانی ،مثال برا  (.Lakoff & Johnson, 1980 b: 198) دندهمی  هس
 جسم، یک مثابهبه آن فهمیدن با ،نیسـ  مشـخص ما برا  ذهن مانند انتزاعی و غیرفیزیکی

  .(62 :2437 )کوچش، آوریم دس هب آن از فهمی کنیممی تالش ماشین، مثالً 
 از گفته،پیش ۀاستعار نوع سه بر عالوه ،(Lakoff, 1996) اخال ی سایاسات در لیکاف

 5بنیاد  ۀاستعار یا 4عمومی ۀاستعار عنوان با آن از که اس  گفته سخن استعاره از دیگر  نوع
 متن یا گفتمان نظریه، یک سراسر در گاه که دارد ا استعاره به اشاره مفهوم این شـود.می یاد

 فهمید. آن به ارجاع با توانمی را مطالعه موضوع در موجود ها استعاره اغلب و دارد حضور
 محور  موضوعات از شناخ  و ادراک ۀدهندشکل استعاره این اسـ  معتقد 6کورمکمک
ــ  متن ــناخ  با و اس  ,MacCormac) برد پی متن یک زیرین منطق به توانمی آن ش

                                                           
1. Structural Metaphor. 
2. Orientational Metaphor. 
3. Ontological Metaphor. 
4. General Metaphor. 
5. Basic Metaphor. 
6. Earl R. MacCormac. 
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 پیشــین مفهومی ۀاســتعار نوع ســه از یکی تواندمی بنیاد  یا عمومی ۀاســتعار (.23 :1982
 ۀدهندشکل زیرین ۀاستعار عنوانبه که باشد جهتی و شناختیهستی ساختار ، ۀاستعار یعنی

 رهغی و الهیاتی ۀنظری ســیاســی، ۀاندیشــ ایدئولوژ ، علمی، ۀرشــت نظریه، یک مفروضــات
 ۀشیو و نظریه یک فهم برا  که کرد ادعا توانمی ،ترتیباینبه (.Ibid: 24) شودمی محسوب

 در جار  منطق نوع و هااستعاره و کرد کش  کاوید، را آن زیرین بنیاد  ۀاستعار باید ،تفکر
 زبح گفتمان در موجود بنیاد  ۀاســتعار ابتدا ،پژوهش این در فهمید. آن به ارجاع با را متن

 بررسی را حکوم  و سیاس  مقصد ۀحوز مفهومی ها استعاره سپس و اسالمی جمهور 
 و جهتی ساختار ، ۀدسـت سـه از یکی به توانندمی هااسـتعاره این از هریک که کرد خواهیم

  باشند. داشته تعلق جانسون و لیکاف ۀنظری در شناختیهستی

 پژوهش روش

 پژوهش منابع

 شــامل منابع این دارند. اســناد  و ا کتابخانه ماهی  پژوهش این در شــدهاســتفاده منابع
 اسالمی جمهور  حزب توسط منتشرشده اولدس  ها نوشته و مکتوب آثار از ا موموعه

 منتشر 2475 ۀده اواسـط تا انقالب از پس ها سـال در جزوه و کتاب صـورتهب که اسـ 
 تلقی اســالمی جمهور  حزب مواضــع و ایدئولوژیک آموزشــی، اصــلی منابع و اندشــده

 اصلی اعضا  و متفکران ها نوشته و تقریرات شامل اغلب هاکتاب و جزوات این شوند.می
 هستند. حزب

 هااستعاره ۀمطالع در پژوهش رهیافت

ــی در ما رهیاف  ــتعاره بررس ــ .1باال-پایین رهیافتی ها،اس  ویژگی که رهیاف  این در س
 اینکه بدون پردازدمی متن در مستعار واژگان تمام جو وجس  به پژوهشگر دارد 2استقرایی
 درواقع، (.Pragglejaz Group, 2007: 1-2) بگیرد مفروض را خاصی مفهومی ۀاسـتعار

                                                           

1. Bottom- up. 

2. Inductive. 
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 بر که شوندمی جووجس  متن در هااسـتعاره 1دسـتی شـکل به دیویتال، ۀپیکر نبود دلیل به
 کندمی مطالعه هااســتعاره کشــ  برا  را متن ســطرســطربه پژوهشــگر آن اســاس

(Stefanowich, 2006: 2) زبانی ها عبارت ۀهم بند دســتـه و گردآور  از پس و 
 ,Steen) کندمی استنباط و تحلیل را مفهومی ها اسـتعاره پژوهشـگر متن، در ا اسـتعاره

2007: 52.) 

 هاداده تحلیل و استخراج روش

 به نیاز مفهومی، و زبانی ها استعاره شناسایی برا  متن، یک سطرسـطربه مطالعه اثنا  در
 را پژوهش این ها داده تحلیل و اســتخراج روش معیارها و ضــوابط این که داریم ضــوابطی

 ســپس و زبانی ها اســتعاره اســتخراج نخســ  دارد: مرحله دو روش این دهد.می شــکل
 «استعاره شناسایی روش» از زبانی ها استعاره استخراج برا  مفهومی. ها استعاره استنباط

 آمستردام دانشگاه در استعاره ۀحوز پژوهشگران از گروهی که ایمکرده استفاده 2پی. آ . ام. یا
واز گروه» به موســوم ,Krenmayr :2011 ) کردند پیشــنهاد را آن 1556 ســال در 3«پراگل 

 متن تمام بر باید که اس  کاربرد  و کوتاه ها دسـتورالعمل از ا موموعه روش این (.26
 آوردن دس هب برا  متن ۀهم ۀمطالع .2» از: نداعبارت دستورالعمل این مراحل شود. اعمال
ــخص .1 ؛متن از عمومی فهمی ــخص (ال  .4 ؛واژگانی واحدها  کردن مش  کردن مش
 دارد دیگر ها باف  در 4تر ا پایه معنا  مذکور واحد آیا اینکه و واژگانی واحد هر معنا 

 معنا  آیا ،دارد دیگر ها باف  در تر ا پایه معنا  واژگـانی واحـد اگر (ب ؟خیر یـا
 اگر .3 ؟خیر یا شودمی فهمیده آن با مقایسه در اما ،دارد تفاوت ا پایه معنا  با آن 5ا زمینه

 .(Pragglejaz Group, 2007: 3) «اس  مستعار واژگانی واحد ،باشد گونهاین
 ها حوزه شناسایی به اختصاص ما روش دوم ۀمرحل زبانی، ها عبارت استخراج از پس

                                                           

1. Manual searching. 

2. Metaphor Identification Procedure (MIP). 
3. Pragglejaz Group. 

4. Basic Meaning. 

5. Contextual Meaning. 
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 و ا پایه معنا  بررسی از نیز مبدأ و مقصد مفهومی ۀحوز شناسایی برا  دارد. مقصد و مبدأ
 نشانگر ا پایه معنا  که ترتیباینبه ؛کرد خواهیم استفاده مسـتعار ها واژه ا زمینه معنا 

 استخراج با بود. خواهد مقصد مفهومی ۀحوز نشـانگر ا زمینه معنا  و مبدأ مفهومی ۀحوز
 استنباط توانمی را شدهگرفتهکاربه مفهومی ۀاستعار مبدأ، و مقصد ۀحوز و زبانی ها استعاره

 بیان اندگرفته کاربه مفهومی ها استعاره بیان برا  جانسون و لیکاف که فرمی در را آن و کرد
ــد ۀحوز» فرمول آنها کرد. ــ  مبدأ ۀحوز مقص ــد ۀحوز» یا 1«اس  2«مبدأ ۀحوز مثابهبه مقص

(Lakoff, 1993: 207) توسط تقریباً  که اندکرده پیشنهاد مفهومی ها استعاره بیان برا  را 
  اس . شده پذیرفته استعاره ۀحوز پژوهشگران ۀهم

 پژوهش هاییافته

 اشاره چیز  چه به اسالمی جمهور  حزب نزد سیاس  ببینیم باید ابتدا بحث، شـروع برا 
 کنیم. بررسی رودمی کاربه آن فهم برا  که را مقصـد  ۀحوز ها اسـتعاره سـپس تا کندمی

 دستگاه معنا  به سیاس  کند:می تفکیک یکدیگر از را سیاس  از معنا دو بهشـتی اللهآی 
 سیاس  گویدمی و  خودپرستی. و طلبیقدرت و باز حقه معنا  به سیاس  و کشور ۀادار
 ومد معنا  در سیاس  مخال  و دارد برنامه آن برا  که اسـ  نخسـ  معنا  به اسـالم در

ــ  ــتی اس ــالم از حزب درک به برنامه این (.31 تا:بی ا ،خامنه و )بهش  یک مثابهبه اس
 اللهآی  دارد. اشــاره انســان اجتماعی و فرد  امور ۀهم ۀادار برا  جامع ۀبرنام و ایدئولوژ 

 سیاس  اس ؛ الهی سیاستش اما ،دارد سـیاس  حزب» گوید:می دیگر  جا  در بهشـتی
 و بازانسیاس  جا  و باشد داشته سازندگی باید حزب ... .امو  سـیاس  نه ،اسـ  علو 

  .(262 :2435 )بهشتی، «نیس  پیشگانسیاس 
 سیاس  و دارد نظر مد را سـیاس  از گفتهپیش معنا  دو بهشـتی اللهآی  نیز جمالت این در

 گیردمی نظر در متعالی معنایی در را سیاس  و کندمی نفی را قدرت کسـب برا  تالش معنا  به
 رهاشا کشور ادارۀ دستگاه به سیاس  ترتیب،اینبه اس . جامعه سـاختن برا  و الهی آن هدف که

                                                           

1. Target-Domain is Source-Domain. 

2. Target-Domain as Source-Domain. 
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 یعنی خدا سو  از شدهمشخص ا برنامه و الهی خواس  به ارجاع با باید اداره این شـیوۀ و دارد،
 آن زا برخاسته دانش و اسالم اساس بر کشور ادارۀ دستگاه سـیاسـ  ترتیب،اینبه باشـد. اسـالم
 و فرد  زندگی ها عرصــه در متداول مفاهیم همۀ فهم برا  مبدأ حوزۀ مثابهبه که دانشــی اسـ ؛

ــان اجتماعی ــتعاره را آن توانمی و رودمی کاربه انس  جمهور  حزب گفتمان در بنیاد  ا اس
 ها استعاره بحث وارد سپس و پرداخ ، خواهیم آن به ادامه در که ا استعاره دانسـ ؛ اسـالمی

   شد. خواهیم حکوم  و سیاسی نظام سیاس ، مقصد حوزۀ

 اسالمی جمهوری حزب گفتمان در بنیادی ۀاستعار 

ــالمی جمهور  حزب ها متن ۀمطالع با ــ  و اس ــایی روش کاربس ــناس ــتعاره، ش  به اس
 ها استعاره از ا موموعه آنها بند جمع با و یافتیم دس  زبانی ها استعاره از ا موموعه
 چگونگی فهم در را ما تواندمی که آمد دس هب حکوم  و سـیاسـ  مقصـد ۀحوز مفهومی

 در اســتعاره یک میان، این در کند. یار  حکوم  و ســیاســ  به حزب اعضــا  اندیشــیدن
 که گف  توانمی و دارد حضور موجود مفهومی و زبانی ها استعاره اغلب در و متن سراسر

ــناخ  بدون ها،متن این زیرین منطق فهم ــتعاره این ش ــود.نمی کامل اس ــتعاره، این ش  اس
 اســالمی جمهور  حزب گفتمان در مهمی نظر  نقش تنهانه که اســ  «مکتب ۀاســتعار»

 ساز غیری  و گذار نام نوعی ساززمینه نیز سـیاسی ۀعرصـ در و عملی نظر از بلکه ،دارد
 و مفهومی عناصــر و اســتعاره این اســ . ســیاســی ها تشــکل و نیروها دیگر و حزب میان

 ها حوزه اغلب گف  توانمی که اسـ  مهم و بزرگ منبعی شـوندمی اخذ آن از که واژگانی
 تأثیر  و هااستعاره این فهم و اندگرفته  ئنش آن از حزب گفتمان در موجود ها استعاره مبدأ

 تحلیل هرگونه ۀمقدم باید اس  داشته آن اعضـا  و حزب سـیاسـی کنش و شـناخ  بر که
  باشد. اسالمی جمهور  حزب گفتمان ا استعاره

 مکتب ۀاستعار 

 مکتب ۀواژ از متفاوت معنـا  دو بـه ،اســالمی جمهور  حزب هـا متن بررســی در
 مورد باف  در خاصــی معنا  دیگر  و اســ  ا پایه معنا  با منطبق یکی که خوریمبرمی

 تفکر، از خاصــی ۀشــیو و عقاید و آرا ۀموموع دارد: ا پایه معنا  ســه مکتب دارد. مطالعه
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 و )انور  دیدندمی آموزش سنتی ۀشیو به کودکان گذشته در که مکانی هنر ، و ادبی سـبک
 حزب متون در را نخس  معنا  ا ،پایه معنا  سه این از .(6177 :6 ج ،2471 همکاران،

 یک در» رود:می کاربه تفکر روش و راه و ایدئولوژ  معنا  به مکتب آنها در که بینیممی
 :2427 )مفتح، «باشد باید و اس  الزم مدون "مکتب" و ایدئولوژ  حتماً  نهض  و حرک 

ــ  عقیدتی و فکر  نظام یک ۀموموع ایدئولوژ  مبانی» (؛24 ــوم طورهب که اس  و منس
 .(2 :2472 )باهنر، «دهدمی تشکیل را "مکتب" یک زیربنا  هماهنگ

 ،(14 :2427 )مفتح، شــرقی و غربی مکاتب مانند اصــطالحاتی دیگر، متعدد موارد در
 مکتب و (7 ب: 2423 اسالمی، جمهور  )حزب راس  و چپ مکتب مارکسیستی، مکتب

 ۀواژ اما ،رفته کاربه گوناگون  هاایدئولوژ  به اشــاره برا  (62 :2427 )مطهر ، التقاطی
 گفتمان در مهم ا اسـتعاره به و دارد حضـور حزب متون در نیز ا غیرپایه معنایی در مکتب

 آقایان ،مکتبی شودمی گفته تا» کنید: توجه خمینی امام از قول نقل این به .کندمی اشاره آن
 مسخره را اسالم کندمی مسـخره را مکتبی کهآن ."اسـالمی" یعنی "مکتبی" کنند.می مسـخره

  (.2475 خمینی، موسو ) «کندمی
 ایشان ثیرگذار أت بهباتوجه ،اندنبوده اسالمی جمهور  حزب عضو خمینی امام بااینکه

ــا  و حزب بر ــکلی به که کردیم ذکر را امام جمالت ،آن اعض  معنا  ۀکنندبیان دقیق ش
 این در مکتب که اس  واضـح اسـ . اسـالمی جمهور  حزب گفتمان در مکتب ا زمینه
 و فهمید شــده برده کاربه که ا زمینه در را آن باید و اســ  آن ا پایه معنا  با متفاوت معنا،

 برداش  به اشاره مکتب ا ،زمینه معنا  در شود.می محسوب مستعار ا واژه ،دلیلهمینبه
 مقصد ها حوزه فهم برا  دانشی ساختار ، ا استعاره عنوانبه که دارد اسالم از تفسیر  و

 و ایدئولوژ  نوعی مکتب درواقع، کند.می فراهم مسلمان انسان زندگی ها عرصـه ۀهم در
 و دوشــ حاکم مکتبی انســان اجتماعی و فرد  عمل بر باید و اســ  ســیاســی عمل ۀبرنام

 .(23-27 :2477 )بهشــتی، کند مشــخص را و  زندگی ها ســاح  ۀهم وســو ســم 
 و اسـ  سـیاسـ  ازجمله جامعه ها عرصـه ۀهم دهیسـازمان محور مکتب ترتیب،اینبه

 یمتعل فرهنگ، مدیری ، اقتصاد، سیاس ، مختل  ابعاد در جامعه ۀادار و نظم کلی خطوط
 این (.25 ب: 2472 )بهشــتی، شــوند تنظیم آن به ارجاع با باید غیره و بهداشــ  تربی ، و
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 رعای  به مشــروط نگاه، این در چیزهمه شــودمی ســبب مکتب مبدأ ۀحوز محور  جایگاه
  .(6 :2427 )فارسی، باشد مکتبی شرایط و اصول

 سیاست مقصد ۀحوز  هایاستعاره

 مکتب منبع از برخاسته دانش و واژگان حضور سیاس ، مقصد حوزۀ ها اسـتعاره از بحث در
 رود.می کاربه سیاس  مقصد حوزۀ فهم برا  دانشی منبع مثابهبه مکتب اسـ . متداول بسـیار
 مکتب» که اندکرده تصــریح امر این بر بارها اســالمی جمهور  حزب پردازاننظریه و اعضــا

 که عقیدتی و فکر  دانش شامل زیربنایی (؛76 ب: تابی )بهشتی، «اسـ  سـیاسـ  زیربنا 
 در تبیمک سیاس  گیرد. صورت آن به ارجاع با باید سیاسی زندگی و سیاس  به دهیسـازمان

 حزب) «دهدمی سوق الله حاکمی  و توحید سو به را جامعه» که اسـ  سـیاسـتی نگاه این
 شودمی اسالمی جامعۀ سعادت سبب خدا سو به حرک  این (.16 تا:بی اسالمی، جمهور 

 در سیاس  و مکتب درواقع، (.45 :2427 )مفتح، آیدمی دس به اسالم حکوم  سـایۀ در و
 به ارجاع در باید را امور نبودن و بودن ســیاســی و شــوندمی فهمیده همدیگر عین دیدگاه این

 اســتعارۀ یعنی بحث، این در محور  اســتعارۀ فهمید. مکتب مفهومی حوزۀ از حاصــل دانش
 جمله این هب اس . گرفته نشئ  مکتب منبع حوزۀ از مستقیماً  ،«اس  عبادت مثابهبه سیاس »
 تشسیاس اینکه یعنی اسـالم اسـ . یکی عبادت و سـیاسـ » کنید: دق  بهشـتی اللهآی  از

  (.71 تا:بی ا ،خامنه و )بهشتی «سیاس  عبادتش و اس  عبادت
 «اس  عبادت سیاس » ساختار  ۀاستعار از استفاده با سیاس  انتزاعی مفهوم اینوا در

 مفهومی عبادت دارند. سانیک ماهیتی گویا عبادت و سیاس  کلی طور هب و شودمی فهمیده
 مبدأ ۀحوز عنوانبه گرفتن قرار با و گرفته  ئنشــ مکتب مفهومی ۀحوز از مســتقیماً  که اســ 

 زند،یم پیوند مخاطب ۀروزمر ۀتورب با را سیاس  مفهوم اینکه بر عالوه سیاس ، فهم برا 
  دارد. خود در نیز را سیاس  و دین بستگیهم لزوم

 که دارد شکلی عبادت اس . محتوایی و شـکلی جنبۀ دو دارا  اسـالم در عباد  عمل هر
 عبادت هر درس  شـکل فهم در کند. رعای  را آن دقیقاً  باید آن درسـ  انوام برا  مؤمن فرد

 ضمنی صورتبه و دارند پررنگ حضور  مأموم و امام عنصر و متخصص به مراجعه موضـوع
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 مبدأ ســو به باید عبادات محتوا، منظر از کند.می اشــاره مشــروع حاکم دربارۀ حزب نظریۀ به
 عبادت همچون نیز سیاس  ترتیب،اینبه شوند. پذیرفته تا باشـند دین اهداف جه  در و الهی
 «اس  عبادت سیاس » استعارۀ یعنی باشد؛ داشـته الهی گیر جه  و اسـالمی شـکلی باید

 نکرد پیرو  موضوع دیگر، سو  از و کرده یکی مکتب اهداف با را سیاس  هدف سـو،ازیک
 با بهشتی اللهآی  کند.می برجسته اس  عباد  عمل پذیرش مقدمات از که را دینی پیشوا  از

 ... اس  الهی سـیاستش اما دارد، سـیاسـ  حزب» کند:می تصـریح سـیاسـ  از فهم همین
 جمهور  حزب سیاسی مواضع درواقع، (.262 :2435 )بهشتی، «اس  عبادت کندمی هرچه

 شوند.می محسوب عبادت کند،می عمل مکتبی ها آرمان براسـاس اینکه به توجه با اسـالمی
 دانند:می عبادت با توأم و همراه را ســیاســ  صــریح، جمالتی در نیز  ا خامنه اللهآی 

  (.17 :2475 ا ،)خامنه «باشد عبادت و اخالق با توأم باید سیاس  که اس  روز  امروز»
 عباد  عمل هر نیس . رسوم و آداب از ا موموعه اجرا  صرفاً  ،مکتبی نگاه در عبادت

 اسالم، دربارۀ مکتبی انسان ۀعقید نمایشگر هاسویه این دارد. اجتماعی و سیاسی ها سویه
 و ســیاســ  همراهی درواقع، اســ .آنه برابر در او نظر  گیر جه  و ســیاســ  و جامعه
 اس . جامعه امور ۀادار در مکتبی انسـان با نظر  گیر جه  این همراهی معنا  به عبادت

ــ  ــیاس ــترک مرز  نگاه، این در عبادت و س  حزب نگاه در کهطور هب ؛کنندمی پیدا مش
 مرز  اسالم در سیاسی و عباد  عمل یک ذاتی طهارت و قدسی  بین» ،اسالمی جمهور 

ــالم در عمل یک معنادار  (.2427 )رهوو، «ندارد وجود  در آن گرفتن قرار مبنا  بر اس
 یک ازجمله عملی، هر منظر این از اســ . هســتی معنادار  به عمیق باور یک ارچوبهچ

 از برگرفته معیارها  با و گیردمی قرار مذهبی معنا  از ا هاله و پوشــش در ســیاســی، عمل
 و دینی عمل بلکه ،سیاس  و دین تنهانه دیدگاه این در دیگر، بیان به شود. داور  باید مکتب

 گونههمان ؛شد نخواهد وجود آنها میان مرز  دیگر و شوندمی حل یکدیگر در سیاسی عمل
 از سیاس  اساساً  و ماس  دین جزء ما سیاس  امروز» د:نگویمی  ا خامنه اللهآی  که

  .(17 :2427 ا ،)خامنه «اس  اسالم اصلی عناصر
 باز سیاس  آنچه بودن مذموم چرایی توضیح برا  بهشتی اللهآی  که اسـ  دلیلهمینبه

 کند.می استفاده «شیطان و خدا» شناختیهستی ها استعاره از داند،می سـیاسی ها جدال و
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 این در چراکه اســ ؛ خطرناک کار  ســیاســی ها جدال نوع این به ورود اســ  معتقد و 
 «آیدمی شــیطان و رودمی خدا آید:می چیز  یک و رودمی چیز  یک» برخوردها و هاجدال

ــتی، ــالمی، جمهور  حزب گفتمان در گف  توانمی پس (.172-173 :2473 )بهش  اس
 برابر در که اس  شیطانی و مذموم امر  سیاسی ها جدال و منازعات و متعالی امر  سیاس 

 (.172 :2477 )بهشتی، کرد استفاده روشنگر  و ارشاد هدای ، ابزار از باید آن

 سیاسی نهاد و عبادت نهاد نسبت

 از حزب تصور به عباد  عمل و سـیاسی عمل همچنین و سـیاسـ  و عبادت دانسـتن یکی
ــب  ــی نهادها  و دین نهاد نس ــیاس ــر  نیز س ــور این و ،کندمی پیدا تس  در توانمی را تص

 ؛دید «اس  عبادت محل سیاسی نهاد» و «اس  سـیاسی نهاد  عباد  نهاد» ها اسـتعاره
 محل که مسود نهاد ،«اس  عبادت سـیاسـ » ۀاسـتعار ۀادام در منطقی صـورتی هب یعنی

 سوسیالیس  احزاب خاستگاه اگر» کند:می پیدا سیاسی معنایی نیز اس  اسـالم در عبادت
 احزاب خاستگاه ،و... اسـ  خصـوصـی محافل یا اشـرافی قصـر  لیبرال احزاب کارخانه،
 (.2427 هوو،ر) «اس  مسود اسالمی

 مسود شود.می محسوب اسالمی جمهور  حزب سـیاسی پایگاه نگاه، این در مسـود
 زئیج و عباد  امر  سـیاس  اینکه به توجه با بلکه اسـ ، دینی فرایض انوام محل تنهانه

 ندشمنا با رزمندگی درس و سیاس  درس و دین درس کالس» اس ، اسالم از جداناشدنی
کید همواره بهشــتی اللهآی  که اســ  دلیلهمینبه .(44 :2427 ا ،)خامنه «اســ  دین  تأ
ــاجد در باید اول ۀدرج در حزب ها حوزه کردمی ــند مس ــتی، باش  .(265 :2435 )بهش

کید آن بر نیز اساالمی جمهوری ۀروزنام در که طورهمان درواقع،  سنگر مسـود» ،شـده تأ
 سالما مکتب که دشمنانی با مقابله و سیاسی فعالی  برا  سنگر  (.2427 )رهوو، «اس 

 میان مرز  تنهانه اسالمی، جمهور  گفتمان در درواقع، دارد. محور  نقشی آنها تعری  در
 نهاد و دین نهاد میان مرز  هیچ بلکه نیس ، سـیاسـی عمل و دینی عمل سـیاسـ ، و دین

 هستند. یکی دو این گف  توانمی و ندارد وجود نیز سیاس 
 حزب اس ، سیاسی فعالی  محل و سیاسی نهاد  مسود که طورهمان دیگر، سو  از
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 و مسود مثابهبه حزبی دفاتر و عبادت محل نیز سیاسی تشکلی عنوانبه اسـالمی جمهور 
 بود قرار» :گویدمی 2475 خرداد 16 سخنرانی در بهشـتی اللهآی  شـوند.می فهمیده معبد

 .(231 :2435 )بهشتی، «باشند خدا شگاهپرست و معبد آن دفاتر و اسالمی جمهور  حزب
 سیر» به کمک و خودساز  برا  مکانی را حزب بهشـتی اللهآی  که اسـ  دیدگاه همین با

 2472 )بهشــتی، فهمدمی عبادت مثابهبه نیز را حزبی و تشــکیالتی کار و داندمی «الله الی
گاهی به عمل برا  مکانی و معبد همچون حزبی دفاتر ترتیب،اینبه (.16 ال :  هبرخاســت آ

 عمل و )ایمان عملی و نظر  ۀجنب دو عبادت هر اسالمی دیدگاه در چراکه ؛اسـ  مکتب از
 ا رابطه خود اجتماعی-ســیاســی عمل و باورها میان باید حزب عضــو هر و دارد صــالح(

  .(21 :2435 )بهشتی، کند برقرار تقیممس و منطقی

  سیاسی نظام مقصد ۀحوز  هایاستعاره

ــتعار از ،حزب گفتمان در ــی نظام فهم برا  «درخ » ۀاس ــیاس ــتفاده س ــده اس ــ . ش  اس
 که دانس می درختی مثابهبه را سیاسی نظام حزب، مؤسـس اعضـا  از باهنر، محمدجواد

ــ ــ ، عقیدتی و فکر  زیربنایی در آن ۀریش  در توانمی و کندمی تغذیه زیربنا این از اس
 یدد را عقیدتی و فکر  زیربنا  و سیاسی نظام میان ارتباط درخ ، این ها برگ و هاشـاخه
ــ  مکتب زیربنا این که گفتیم ترپیش (.1-2 :2472 )باهنر، ــتی اللهآی  که اس  را آن بهش
 اللهآی  ،دلیلهمینبه (.76 ب: تابی )بهشــتی، داندمی ســیاســی نظام و سـیاســ  زیربنا 
 داندمی تبمک بربرا در تعهد و بودن مکتبی را اسالمی سیاسی نظام یک ویژگی اولین بهشتی

 نظام کند،می فراهم سیاسی نظام دهیسـازمان برا  دانشـی مکتب .(23 :2466 )بهشـتی،
ــی ــیاس ــتوار آن بر س ــودمی اس ــخص ار آن معیارها  و هاارزش ها،هدف و ش  کندمی مش
ــتی، ــی قانون خبرگان مولس مذاکرات در ،دلیلهمینبه (.23-27 :2477 )بهش ــاس  ،اس

کید همواره بهشتی اللهآی  ازجمله حزب اعضا   اسیسی نظام محتوا  و شکل که داشتند تأ
 یک گرفتن قرار موازین این ترینمهم از و ،باشــد مکتبی موازین اســاس بر باید جدید

 تحقق در که بود اساسبراین حزب اعضا  موضع این بود. نظام رأس در مکتب متخصـص
 اختنشن شامل نقش این دارند. محور  نقشی فقها یعنی مکتب به عالمان مکتب، حاکمی 
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 بر ما مواضع در اسـ . جامعه در مکتبی ها ارزش کردن اجرایی همچنین و شـناسـاندن و
ــتوان عنوانبه فقیه رهبر ــه ۀهم رد مکتب عملی حاکمی  ۀپش  عینی  و اجتماعی ها عرص
کید اســالمی توحید  ۀجامع یافتن  ؛14 تا:بی ،اســالمی جمهور  )حزب اســ  شــده تأ

 که اسالمی ۀجامع زعام  دلیل،همینبه .(23 :2475 ا ،خامنه ؛17 :2475 نژاد،هاشـمی
 دهش برگزیده مکتبی معیارها  مبنا  بر هم آن که اس  امامی ۀبرعهد باشد ام  اسـ  قرار

 در .(15 :2466 )بهشتی، باشد مبتنی مکتب از غیر چیز  بر تواندنمی امور ۀادار و اسـ ،
 مقامات و کارگزاران انتخاب برا  و اســ  مکتب خدم  در چیزهمه ،ا جامعه چنین

 (.3-7 ب: 2423 )بهشتی، تخصص نه ،اس  بودن مکتبی و مکتب اولوی 

 حکومت مقصد ۀحوز  هایاستعاره

 توانیممی را مکتب ۀحوز عناصر حضور نیز حکوم  مقصـد ۀحوز ها اسـتعاره بررسـی در
 دین از هبرخاســت ۀروزمر توربیات با نیز حکوم  انتزاعی مفهوم فهم شــده ســبب که ببینیم

 و وظیفه امان ، عبادت، به توانمی مفهومی ها حوزه این ۀجمل از بگیرد. صــورت اســالم
  کرد. اشاره تکلی 

 است عبادت حکومت

 با مرتبط نیز حکمرانی و جامعه ۀکننداداره نهاد داند،می عبادت را ســیاســ  که دیدگاهی در
ــالمی دید با و ما نظر از "حکوم "» گف : توانمی درنتیوه .بود خواهد نگاه نوع این  اس
  .(23 :2475 ا ،)خامنه «اس  "عبادت"

 و مذهبی عملی عنوانبه عبادت مفهومی ۀحوز با حکوم  انتزاعی مفهوم ،جمله این در
ــرایط دارا  ــده فهمیده خاص محتوا  و ش ــ . ش  عمل زوایا  تمام که طورهمان پس اس

 نآ باید و دارد شرایطی چنین نیز حکمرانی و حکوم  شده، مشخص مکتب سو  از عباد 
 و دهیسازمان نوع شـیوه، هدف، ،درواقع فهمید. مکتب از برخاسـته دانش از اسـتفاده با را

 عالوه ،ترتیباینبه شـود. فهمیده مکتب مفهومی ۀحوز به ارجاع با باید حکوم  مشـیخط
ــ  عبادت محل نیز ادار  و حکومتی نهادها  حزب، بر  نظر مد نظم آنها در باید و اس

  باشد. جار  مکتب
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 است الهی امانت حکومت

 انتزاعی مفهوم فهم برا  را «اســ  امان  حکوم » ســاختار  ۀاســتعار عبارتی در فارســی
 مایه یا تیول حکوم  کار» داند:می حاکم ۀبرعهد تعهد  را آن و بردمی کاربه حکوم 

 .(23 :2427 )فارسی، «تو گردن بر هسپرد اس   "امان " بلکه ،نیس  خوردن
 مردم زعام  و رهبر  و حکوم » دارد: حکوم  ۀدربار تعبیر  چنین نیز مفتح شــهید

ــ  "الهی امان " ین" و اس  )مفتح، «مردم به نســب  حاکم ۀذم بر خدا طرف از اســ   "د 
2472: 7.)  
ین و امان  مفهوم دو با حکوم  ،جمالت این در  ۀادار و حکوم  اس . شده فهمیده د 
 بعاً ط امان  این حفظ کرد. حفظ را آن باید که اس  الهی امانتی بلکه عبادت، تنهانه جامعه

 از سپرد. امین افراد  به را آن حفاظ  و فهمید الهی احکام از را هاآن باید که دارد شـرایطی
ینی حکوم  دیگر، سو   ۀواژ اس . داده قرار مردم برابر در حاکم ۀذم بر خداوند که اس  د 

ین  ،درواقع دارد. دیگر  برابر در شخصی که اس  اخالقی تعهد  معنا  به عام معنا  در د 
 در باید و دارند خدا برابر در حاکمان که اســ  اخالقی تعهد نوعی مردم رهبر  و حکوم 

 امان  عنوانهب الهی نهاد  مثابهبه حکوم  ،ترتیباینبه کنند. عمل تعهد این به مردم برابر
 د.کن خدم  مردم به ،دارد خدا برابر در که اخالقی تعهد با باید و  و اس  حاکم اختیار در

ــخ باید خدا برابر در حاکم درنتیوه، ــد خود اعمال گو پاس  امان  این از اینکه مگر ،باش
 واضح باشد. برآمده خود تعهد ادا  ۀعهد از و کرده استفاده صحیح شـکلی به و درسـتیهب

 و راه کرد، خواهد الذمهبر  درنهای  را حاکم که حکوم  صــحیح و درســ  راه که اســ 
  (.6 )همان: اس  مکتبی و اسالمی ۀشیو

 است وظیفه حکومت

 محســوب وظیفه نیز حکوم  اســ ، وظیفه خواندن نماز که طورهمان اســ  معتقد مفتح
 سـلســله یک با همراه مقام یک اسـالم نظر از جامعه زعام  و رهبر  ،و  دید از شـود.می

ــریفات ــ  تش ــاره با و نیس  گوید:می امان  این حفظ لزوم و حکوم  بودن امان  به اش
 فارسی الدینجالل .)همان( «اسـالم دیدگاه از یاجتماع و مذهبی اسـ  ا وظیفه رهبر »
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 را ب امتیاز  و حق که نیســ  ســلطه معنا  به مکتبی دید  از حکوم  اســ  معتقد نیز
 اکمح  مســئولی ســبب حکوم ، دانســتن وظیفه این و اســ  وظیفه بلکه باشــد، حاکمان

 .(3 :2427 )فارسی، شودمی
 و مســئولی  بلکه نیســ ، «حق» عمومی امور ۀادار در مداخله و حکوم  ترتیب،اینبه
 و اصول اساس بر تا اسـ  شـده گذارده مشـخصـی و امین افراد ۀبرعهد که اسـ  ا وظیفه

ــخص مکتب که شــرایطی ــاس بر امین افراد این کنند. حفاظ  آن از کندمی مش  ۀنظری اس
 هستند فقها و ناروحانی معصوم امامان و پیامبر از پس فقیه، والی  یعنی حزب سیاسی

ــئولی ، و وظیفه بر عالوه که  امور ۀادار و حکوم  امور در دخال  برا  الهی حقی از مس
 اس : گفته سخن حق و وظیفه این از یجمالت در رفسنوانی هاشـمی برخوردارند. عمومی

 و تکلی  و وظیفه یک عنوانبه شناس،اسالم و کارشـناس و صـالح افراد عنوانبه روحانی »
 باید کشور امور جریان در و کشور ۀادار و سـیاس  متن در باید حق یک عنوانبه مراحلی در

 .(22 :2475 )رفسنوانی، «باشند داشته حضور

 است تکلیف حکومت

 مسئولی  و مقام فهم و هخورد پیوند «تکلی » با وظیفه و مسـئولی  مفهوم اسـالمی فقه در
ــود.می دیده حزب متون در نیز تکلی  مفهوم به ارجاع در حکومتی ــتی اللهآی  ش  بهش

 .(42 پ: 2472 )بهشتی، «اس  "تکلی " همان درس  هامسئولی  امروز» گوید:می
 مفهوم به ارجاع با و اســ  حکومتی ها مقام و مناصــب معنا  به اینوا در مســئولی 

 در تکلی  اس . شده فهمیده «تکلی  مثابهبه مسئولی  و مقام» ۀاسـتعار قالب در تکلی ،
 «باشد رنج و سـختی کار آن در و دهند قرار کسـی ۀبرعهد که اسـ  کار » معنا  به لغ 

 ۀحوز به ارجاع با باید را تکلی  مفهوم اینوا در .(2727 :4 ج ،2471 همکاران، و )انور 
 و امر از تبعی  و الهی ها آموزه برابر در بودن موظ  معنا  به که فهمید مکتب مفهومی

 .(23 :2476 )فتحی، اســ  کرده الزم انانســ بر را آنها از اطاع  خدا که اســ  هایینهی
 نمعی   آنها انوام خدا سو  از که اس  تکالیفی مثابهبه حکومتی ها مسئولی  ،ترتیباینبه

 اس . نهفته مکتبی دانش در نیز تکالی  این ادا  راه و شده
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 هااستعاره بندیجمع

 در خالصه صورتهب توانمی را پژوهش ها یافته بخش در شدهبررسی و تحلیل ها استعاره
 داد: نمایش جدول

  حکومت و سیاست مقصدۀ حوز  هایاستعاره: 1 جدول

 اسالمی جمهوری حزب گفتمان در
 استعاره نظری نتایج مفهومی استعارۀ مبدأ حوزه مقصد حوزه

 سیاس 
 مکتب مثابهبه سیاس  مکتب

 دین و سیاس  یا مکتب و سیاس 
 یکدیگرند. عین

 اب امور بودن غیرسیاسی یا سیاسی
 شود.می تعیین مکتب به ارجاع

 اس . عبادت سیاس  عبادت
 همچون سیاس  محتوا  و شکل

 شود. اخذ مکتب از باید عبادت

 عباد  عمل سیاسی عمل
 عباد  عملی سیاسی عمل

 اس .

 سیاسی عمل محتوا  و شکل
 منبع از باید عباد  عمل همچون

 شود. اخذ مکتب

 عباد  نهاد سیاسی نهاد
 عبادت محل سیاسی نهاد
 نهاد  عبادت محل و اس 

 اس . سیاسی

 عین عباد  نهاد و سیاسی نهاد
 نیس . آنها میان مرز  و یکدیگرند

 درخ  سیاسی نظام
 اس  درختی سیاسی نظام
 دارد. مکتب در ریشه که

 نظام دهیسامان مرجع مکتب
 منظا محتوا  و شکل و اس  سیاسی

 سامان آن به ارجاع با باید سیاسی
 یابد.

 حکوم 

 اس . عبادت حکوم  عبادت
 بر باید حکوم  شکل و محتوا

 باشد. مکتب اساس

 الهی امان 
ین و امان  حکوم   د 

 اس .
 از باید حکوم  از دار نگه شرایط

 شود. اخذ الهی احکام

 وظیفه
 وظیفه عبادت که طورهمان

 وظیفه نیز حکوم  اس ،
 اس .

 این و اس  حاکم وظیفۀ حکوم 
 شود.می حاکم مسئولی  سبب امر
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 ابزار
 و حق تعیین ابزار حکوم 

 نابود  همچنین و باطل
 اس . باطل

 بمکت منبع باطل و حق تعیین مالک
 آن اساس بر باید حکوم  و اس 

 کند. عمل

 اس . تکلی  حکوم  تکلی 
 الهی احکام رعای  به مکل  حاکم

 خداس . سو  از شدهوضع قوانین و

 های پژوهش()منبع : یافته

 گیرینتیجه

 ۀاســتعار که دیدیم اســالمی جمهور  حزب اعضــا  مواضــع و هامتن تحلیل و توزیه در
گاهی زیربنا  و زیرین منطق و دارد وجود هامتن این سراسر در مکتب بنیاد   را شناخ  و آ

 ها اســتعاره و مفاهیم اغلب ،درواقع دهد.می شــکل اســالمی جمهور  حزب گفتمان در
 هاهاستعار این فهم و اس  گرفته سرچشمه آن دانش منبع از حزب گفتمان در موجود مفهومی

 عمومی و خصوصی زندگی ها عرصه ۀهم در نظم بگیرد. صورت باید منبع این به ارجاع با
 ترتیب،اینبه یابد. سازمان مکتب از اخذشده دانش با باید حکوم  و سـیاسـ  در ازجمله

 دانش منبع این دقیق فهم بدون اسالمی جمهور  حزب سیاسی تفکر و سـیاسـ  شـناخ 
 تولی نیز حزب سیاسی عمل در استعاره این اینکه بهتوجهبا ،دیگر سـو  از نیسـ . ممکن

 این شناخ  اسالمی جمهور  حزب سـیاسـی ها کنش و مواضـع فهم ۀالزم کند،می پیدا
گاهی ها ویژگی و استعاره   بود. خواهد آن از برخاسته آ

 آنها اب مرتبط انتزاعی مفاهیم و حکوم  و ســیاســ  فهم که بگوییم توانیممی درنهای ،
ــورت دینی و مذهبی ۀروزمر توربیات به ارجاع با حزب، گفتمان در  کاربرد گیرد.می ص

ید آنها به شــبیه موارد  و امان  وظیفـه، تکلی ، عبـادت، مفهومی هـا حوزه  این مؤ
ــ . گیر نتیوه ــالمی، جمهور  حزب گفتمان در که گرف  نتیوه توانمی اس ــیو اس  ۀش

 عمل درنتیوه و ســیاســی نظام و حکوم  ســیاســ ، مانند ســیاســی مفاهیم به اندیشــیدن
 سیاس  نهاد دین، و سیاس  آن در و گیردمی سامان مکتبی اسالم الگو  اساس بر سیاسی،

گاهی ترتیب،اینبه شوند.می فهمیده یکدیگر عین دینی عمل و سیاسی عمل و دین، نهاد و  آ
گاهی از حکوم  و ســیاســ  مفاهیم از اســالمی جمهور  حزب شــناخ  و  آن مذهبی آ



 197 / (176-211ا محمد ربیعی کهندانی ) ...و حکومت در گفتمان یاستس یهااستعاره

 

  شوند.می فهمیده یکدیگر عین نگاه این در دیان  و سیاس  و اس  ناپذیرجدایی

 کتابنامه
 اسالمی. انقالب اسناد مرکز تهران، ،اسالمی جمهوری حزب (.1386) خیرالله اسماعیلی،

 س،ن. تهران، سخن، فشرده فرهنگ (.1382) همکاران و حسن انوری،

 ،«اندکرده نام ثبت اسااالمی جمهوری حزب در نفر میلیون دو» (.1358) اساادالله بادامچیان،

 .4 و 1 ص ،1358 اردیبهشت 11 ،11696 شماره ،کیهان روزنامۀ

  مشهد. اسالمی جمهوری حزب مشهد، ،اسالم ایدئولوژی مبانی (.1361) محمدجواد باهنر،

 تهران، ،اسیالمی جمهوری حزب سییالهیک عملکرد الف(. 1359) ساایدمحمد بهشااتی، حساینی

  اسالمی. جمهوری حزب

  اسالمی. جمهوری حزب تهران، ،تخصص و مکتب ب(. 1359) اااااااااااااااااااااااا

 حزب تهران، ،ایران اسالمی انقالب پیشبرد در تشکیالت نقش الف(. 1361) ااااااااااااااااااااااااااا

  اسالمی. جمهوری

 حزب باختران، ،مکتبی نظام در مسئولن ضروری هایویژگی ب(. 1361) اااااااااااااااااااااااااااااا

   باختران. اسالمی جمهوری

 تهران، ،امامت لیبرالیسم، عدالت، جهاد، از تحلیلی و بررسی پ(. 1361) اااااااااااااااااااااااااااااا

  اسالمی. جمهوری حزب

  بقعه. تهران، ،اساسی قانون نظری مبانی (.1377) اااااااااااااااااااااااا

 بقعه. تهران، ،تفصیلی مواضع اسالمی: جمهوری حزب (.1388) اااااااااااااااااااااااا

 روزنه. تهران، ،اسالمی جمهوری حزب (.1391) اااااااااااااااااااااااا

 اسالمی. جمهوری حزب تهران، ،دانیم؟می چه حزب از الف(. تا)بی اااااااااااااااااااااااا

 انتشارات تهران، ،بهشتی اللهآیت مظلوم شهید هایسخنرانی ب(. تا)بی ااااااااااااااااااااااااااااااااا

   سیدجمال.

 جمهوری حزب ،سییالالت به پاسییخ تا(.)بی ایخامنه ساایدعلی و ساایدمحمد بهشااتی، حسااینی

 اسالمی.

 آزاد دانشااااه تهران، ،اسییالمی جمهوری حزب روزشییمار (.1388) همکاران و عبدالله جاساابی،

 اسالمی.

 جمهوری حزب تهران، ،بالصییبر تواصییوا و بالحق تواصییوا الف(. 1359) اسااالمی جمهوری حزب

  اسالمی.

 اسالمی. جمهوری حزب تهران، ،آمریکایی ایدئولوژی القای ب(. 1359) اااااااااااااااااااااا
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 اسالمی. جمهوری حزب ،ما مواضع تا(.)بی اااااااااااااااااااااا

 حزب مشااهد، ،فکرروشیین روحانی، جوان، نسییل انقالبی رسییالت .)1358) ساایدعلی ای،خامنه

 اسالمی. جمهوری

  اسالمی. جمهوری حزب تهران، ،علوی حکومت دربارۀ گفتاری (.1361) اااااااااااااااا

 ،11 شماره اول، سال  ،اسالمی جمهوری ۀروزنام ،«سنار تا مسجد از» (.1358) حساین رهجو،

 .2 ص ،1358 خرداد 21

 اسالمی. جمهوری حزب تهران، انقالب، در روحانیت نقش (.1361) اکبرعلی رفسنجانی، هاشمی

  اسالمی. جمهوری حزب تهران، ،ایران اسالمی انقالب تکامل (.1358) الدینجالل فارسی،
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