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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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چکیده
حزب جمههری اسلی تأثسرگاارترین تشلهل سلسهسل در استقرار نظه ،جمههری
اسللی و ده اول پس از انقیب اسللی اس ل  .این قهل ب بررس ل فهم از
سللسهس ل و حهه در گفتمه این حزب پردازد .پرسللش اصللا پژوهش این
اسللل ک «در گفتمه حزب جمههری اسلللی سلللسهسللل و حهه به چ
شللهن » برای پهسللخ ب این پرسللش به اسللتفهد از نظری
اسللتعهر ههی فهمس
استعهرۀ فهه لسههف و جهنسه و روش شمهسهی استعهر ب تحاسل استعهر ای
گفتمه حزب جمههری اسلی پرداخت ش اس  .پژوهش رویهردی شمهخت -
ادرا ک ب سللئا دارد از نه کسف اسلل و در پهسللخ ب پرسللش طرح شلل
فرضس ای را آز ه نم کم .
نهیسلم ب این نتسج رسس ک فهم سسهس و حهه و فههسم انتزاع رتبط
به آنهه در گفتمه حزب به اسلتفهد از تجربسه روز رۀ رتبط به کمشهه و ادراکه
گسرد .اسللی ،هتب ب عمها اسللتعهرۀ بمسهدی مبع اسللهس ل
اهب صللهر
درک این فههسم اسل و حهز ههی ب أ عبهد وظسف ا هن اله و تهاسف در
فهم این فههسم نقشلل حهری دارن  .در این گفتمه سلللسهسلل و دین نههد
سللسهسلل و نههد دین و عمل سللسهسلل و عمل دیم عسن یه یگرن و شللمهخ
سسهس از آگهه اهب ج ای نهپایر اس .
واژگان کلیدی :حزب جمههری اسلی اسلتعهرۀ فهه سلسهس و حهه
در ایرا اسی ،سسهس شمهخ سسهس .
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مقدمه

یک هفته پس از سـقوط رژیم پهلو  ،در  13بهمن  ،2426بیانیها با امضا پنج روحانی
ً
انقالبی منتشر شد که موجودی تشکلی جدید با عنوان «حزب جمهور اسالمی» را رسما
اعالم می کرد .این پنج روحانی ،یعنی محمدجواد باهنر ،ســیدمحمد حســینی بهشــتی،
سیدعلی خامنها  ،سیدعبدالکریم موسو اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنوانی (بهشتی،
 ،)467 :2477از نزدیکترین یاران رهبر انقالب بودند که سـابقۀ مبارزه و فعالی سـیاسی
آنها در دو دهۀ گذشـته برا بسـیار از مردم ایران شـناخته شـده بود (جاسبی و همکاران،
 .)21 :2477حزب پس از از اعالم موجودیـ  ،اقـدام به تأســیس دفاتر عضــوگیر و
ســازمان دهی تشــکیالت خود کرد .پس از معرفی چند دفتر برا ثب نام از متقاضــیان
عضــوی  ،هووم داوطلبان در حد بود که تا مدتها یکی از دغدغهها مهم تشــکیالتی
حزب معطوف به توسـعۀ مراکز عضـوگیر و سـازماندهی این متقاضیان بود (بهشتی ،بیتا
ال  .)17-17 :فرایند عضوگیر و رشد حزب بسیار سریع بود؛ بهطور که تنها دو ماه بعد
از اعالم موجودی  ،تعداد افراد عضـوشـده در حزب در سـراسر کشور بیش از 1میلیون نفر
اعالم شــد که حدود 355هزار نفر از آنها ســاکن تهران بودند (بادامچیان .)2427 ،با وجود
اعضا مؤسس مؤثر و خوشنام و رشد سریع ،حزب جمهور اسالمی بهسرع بهصورت
«یک موموعۀ بســیار بزرگ و نیرومند از هواداران جمهور اســالمی و خط امام» درآمد
(بهشتی ،بیتا ال  )16 :و به یکی از تشکلها تأثیرگذار در سالها اولیۀ پس از انقالب
اسـالمی تبدیل شد؛ بهطور که نقش و جایگاه این حزب در مولس خبرگان قانون اساسی،
تصـویب قانون اسـاسـی و اسـتقرار نظام جمهور اسالمی بیبدیل اس (بهشتی2423 ،
ال  )11-12 :و میتوان آن را تشــکل بنیانگذار جمهور اســالمی نامید .این تشــکل از
خرداد  2475تا انحالل در خرداد  2477حزب حاکم در ایران بود و اعضــا آن پس از
انحالل حزب نیز تا به امروز نقش محور در نظام سیاسی جمهور اسالمی و ادارۀ کشور
داشتهاند.
بهاینترتیب ،باتوجه به این جایگاه ،شــناخ نظریه و رویکرد ســیاســی این حزب برا
شـناخ چگونگی اسـتقرار نظام جمهور اسـالمی و تبیین تحوالت سـیاسی ایران پس از
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انقالب اسـالمی ،امر مهم محسـوب میشود .از مفاهیم پایها که میتواند ما را در مسیر
شناخ نظریۀ سیاسی حزب جمهور اسالمی یار کند ،واکاو و شناخ فهم این حزب
از مفاهیم سیاس و حکوم اس ؛ فهمی که میتواند چرایی جه گیر ها ،مواضع و نوع
رویکرد حزب در عرصۀ سیاس را برا ما روشن سازد.
با این مقدمات ،مس ـئلۀ این مقاله بررســی درک مفهوم ســیاسـ و حکوم در گفتمان
حزب جمهور اســالمی خواهد بود .برا درک نوع فهم از ســیاسـ در گفتمان حزب ،از
روش تحلیل اسـتعارها استفاده خواهیم کرد .رویکرد این پژوهش ادراکی-شناختی خواهد
بود و طی آن با مفروض گرفتن نظریات جورج لیکاف و مارک جانســون دربارۀ نقش مهم
استعاره در زبان ،تفکر و عمل روزمره معتقدیم که مطالعۀ استعارهها بهکارگرفتهشده در یک
گفتمان راهی برا شـناخ نوع ادراک و شناخ سوژهها از مفاهیم انتزاعی ازجمله مفاهیم
سـیاسـی اسـ  .درواقع ،با مطالعۀ نظام اسـتعارهها بهعنوان عامل اساسی در شکل دادن به
زبان ،تفکر و عمل میتوانیم چگونگی اندیشیدن سوژهها سیاسی به مفاهیم پایۀ سیاس را
درک کنیم و درعینحال تبیینی برا الگو عمل آنها بهدسـ آوریم .برایناســاس ،پرســش
پژوهش ما این خواهد بود که «در گفتمان حزب جمهور اسـالمی ،سیاس و حکوم با
چه استعارههایی فهمیده میشوند؟» الزم اس ذکر کنیم این پژوهش از نوع کیفی و توصیفی
اس و بههمیندلیل ،فرضیها را برا آزمون طر نمیکند.
پیشینۀ پژوهش

بخش عمدۀ ادبیات موجود دربارۀ حزب جمهور اســالمی مطالعات تاریخی اس ـ و به
مباحثی مانند فرایند شــکل گیر تا انحالل ،فعالی ها ،مواضــع و جایگاه این حزب در
ساختار سیاسی ایران پرداخته اس  .از جملۀ این منابع میتوان به جاسبی ( ،)2477حداد
( ،)2434مهرجو ( ،)2437کاوشــی ( )2472و اســماعیلی ( )2477اشــاره کرد .آنچه در
ادبیات موجود چندان به آن توجه نشـده مطالعۀ گفتمان سـیاسی حزب جمهور اسالمی و
وجوه ادراکی-شــناختی این گفتمان اس ـ که مبنا شــکلگیر و ترویج فهم خاصــی از
مفاهیم پایۀ ســیاســی مانند ســیاســ و حکوم محســوب می شــود .البته مطالعات و
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پژوهشهایی دربارۀ نظریه و اندیشـۀ سـیاسی اعضا شاخص حزب در این سالها صورت
گرفته ،اما از مطالعۀ گفتمان سیاسی حزب بهمثابه یک کل غفل شده اس  .این پژوهش با
استفاده از رویکرد شناختی و روش تحلیل استعارها میکوشد فتح بابی برا مطالعۀ وجوه
ادراکی-شـناختی گفتمان حزب جمهور اسالمی باشد ،بخشی از کمبود موجود در پیشینۀ
پژوهش را رفع کند و شاید بتواند پژوهشگران دیگر را ترغیب کند تا چنین مطالعها را برا
گفتمان نیروها و جریانها سیاسی دیگر در ایران نیز صورت دهند.
ادبیات نظری پژوهش :نظریۀ استعارۀ مفهومی

تا پیش از ارائۀ نظریۀ اسـتعارۀ مفهومی توسط لیکاف و جانسون ،نظریۀ کالسیک استعاره که
ریشــه در آرا ارســطو داش ـ  ،برا قرنها بر مطالعات ادبی و زبانی مســلط بود .ارســطو
اســتعاره را یکی از آرایه ها ادبی و به معنا «نقل کردن نام یک کلمه بر کلمۀ دیگر»
میدانس ـ ( )Aristotle, 2006: 52که تفاوت اندکی با تشــبیه دارد و برا آرایش کالم،
اقناع و تأثیرگذار بهکار برده میشــود ( .)Aristotle, 2007: 205در این نظریه ،اســتعاره
ویژگی کلمات و پدیدها زبانی و امر تزئینی اس که برا زیباساز گفتار و نوشتار بهکار
میرود و ســیاق کالم را از ســطح معمول و روزمره فراتر میبرد (هاشــمی.)231 :2473 ،
درواقع ،شـیوۀ بیان بدیع و شـاعرانه و نشـانۀ نبوغ گوینده اس ( )Aristotle, 2006: 56و
گویشوران زبان آن را عامدانه و آگاهانه بهکار میگیرند (کوچش.)21 :2437 ،
لیکاف 1و جانسون 2با مطالعۀ استعاره با دیدگاهی شناختی و نقد نظریۀ کالسیک ،نظریۀ
جدید در این حوزه ارائه کردند که صــورت بند جامع آن برا نخســتین بار در کتاب
اساتعارههایی که با آنها ندگی میکمیم ( )Lakoff & Johnson, 1980 aمنتشر شد .آنها
ً
در پژوهشهایشـان نشـان دادند که اسـتعارهها صـرفا ابزارها تزئینی و بالغی نیستند ،بلکه
مظهر و تولی الگوها فکر اند که بر اساس آنها تفکر و عمل میکنیم ( Nokele, 2014:

 .)75اســتعاره بخش جدایی ناپذیر از زبان روزمره و عاد اســ که به صــورت یک نظام
1. George Lakoff.
2. Mark Johnson.
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منسـوم ،نظام مفهومی زیربنا اندیشـه و کنش ما را ساختمند میکند ( Lakoff, 1993:

 .)204درواقع ،برخالف ادعا نظریۀ ســنتی ،نمیتوانیم بدون بهکار بردن اســتعاره ،از زبان
اســتفاده کنیم و اســتعاره بخشــی از زبان روزمره و عاد ماس ـ  .از ســو دیگر ،لیکاف و
جانســون نشــان دادند که کاربرد اســتعاره اغلب اوقات ناهشــیارانه و غیرعمد اســ
( )Schmitt, 2005: 362و می توان گف که «ماهی بخش عمده ا از الگوها فکر و
عمل روزمرۀ ما و نظام مفهومی که این الگوها بر آن مبتنی هســتند ،اســتعار اســ »
(.)Lakoff & Johnson, 1980 a: 4
لیکاف و جانسـون استعاره را به معنا «فهم یک حوزۀ مفهومی برحسب حوزۀ مفهومی
دیگر» (کوچش )15 :2437 ،یا فهم یک حوزۀ توربه برحســب حوزۀ توربۀ دیگر میدانند
( .)Lakoff, 1993: 206-207در این نظریه ،اســتعاره ویژگی مفاهیم اسـ  ،نه کلمات و
ً
اســتفاده از اســتعاره برا فهم بهتر مفاهیم انتزاعی به کار می رود و صــرفا نقش تزئینی و
زیباییشـناختی ندارد .درواقع ،استعاره ویژگی اجتنابناپذیر و مهم اندیشه و استدالل انسان
اس ـ که در زندگی روزمره و توســط افراد عاد به صــورت ناآگاهانه به کار برده می شــود
ً
(کوچش .)21 :2437 ،پس اســتعاره امر تزئینی نیس ـ و بهعنوان امر ماهیتا مفهومی و
ضرور برا تفکر و عمل انسان بهشمار میرود ( .)Musolff, 2012: 302استعاره امر
مرتبط با مفاهیم و اندیشـیدن به یک چیز برحسـب چیز دیگر یا یک پدیده و توربه برحسب
پدیده و توربۀ دیگر اس (کوچش.)22 :2437 ،
نظام مفهومی که با آن فکر و عمل میکنیم ،استعار اس و استعارهها نقشی محور و
مرکز در تعری واقعیات روزمرۀ ما باز میکنند (.)Lakoff & Johnson, 1980 a: 3
این نقش استعاره در زبان ،تفکر و عمل روزمره ،در حوزۀ سیاس و فهم واقعی ها سیاسی
نیز وجود دارد و مفاهیم ســیاســی نیز اغلب با اســتعاره ها فهمیده می شــوند ( Musolff,

 .)2004: 2به عقیدۀ لیکاف ،تفکر اسـتعار در سـیاس  ،همچون دیگر حوزهها زندگی
انســان ،امر اجتنـاب ناپذیر اســ (لیکاف ،)33-37 :2473 ،و باتوجه به اینکه اکثر
اسـتداللها سـیاسی و اجتماعی ما با استفاده از نظام مفاهیم استعار شکل میگیرد ،هر
درک دقیقی از اندیشـۀ ســیاســی و اجتماعی نیازمند درکی دربارۀ این نظام اســتعار اس ـ
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( .)Lakoff, 1995: 1-2استعاره بهمثابه ابزار برا ساده و مفهوم کردن پدیدهها سیاسی
یا در دسترس کردن امر فهمناپذیر برا مردم ،تحریک احساسات آنها با پل زدن میان شکاف
فرمها منطقی و احســاســی (عقالنی و غیرعقالنی) ،توجیه و اعتباربخشــی ســیاس ـ ها
ً
( )Mio, 1997: 121کاربردها بیبدیلی دارد .بههمیندلیل ،اسـتعاره در سـیاسـ صرفا
ابزار مفهومی نیس

و کارکردها عملی مانند اقناع و بسیج عمومی ( Musolff, 2016:

 )17و ترویج ایدئولوژ ( )Miller, 1979: 120نیز دارد.
حوزۀ مفهومی که برا فهم حوزۀ دیگر استفاده میشود ،حوزۀ منبع یا مبدأ 1و حوزها که
فهمیده میشـود حوزۀ مقصد یا هدف 2نامیده شده اس (.)Landau & et al., 2014: 5
ً
درحالیکه حوزۀ مبدأ معموال عینیتر و مبتنی بر توربیات جسمی-بدنی روزمره مانند دیدن
یا چشیدن اس  ،حوزۀ مقصد انتزاعیتر ،پیچیدهتر و دیریابتر اس (کوچش)12 :2437 ،
و فهم ما از حوزۀ مقصد بر اساس توربه و مواجهۀ ما با جهان فیزیکی پیرامون شکل میگیرد
(همان.)12 :
اســتعارهها مفهومی که در اندیش ـۀ ما حضــور دارند و زیربنا دســتگاه مفهومی ما را
ً
شـکل میدهند معموال در محاوره و زبان روزمره بهکار برده نمیشـوند ( Nokele, 2014:
 )36و نمی توان آنها را با یک واژه یا عبارت منفرد در گفتار یا نوشــتار شــناســایی کرد
( .)Lakoff, 1993: 208اســتعاره ها مفهومی در قالب عبارات زبانی در متن ظاهر و
متولی می شــوند .به تعبیر کوچش ،عبارات یا اظهارات زبانی یا شــیوه ها ســخن گفتن،
استعارهها مفهومی یا شیوهها اندیشیدن را تصریح میکنند یا تولی آنها هستند (کوچش،
 .)12 :2437پس برا اینکه بتوانیم وجود اســتعاره ا مفهومی را تشــخیص دهیم ،باید
عبارات زبانی را که بر وجود آن دالل

دارد شناسایی کنیم (همان12 :؛ Deignan, 2016:

.)103

1. Source domain.
2. Target domain.
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انواع استعارۀ مفهومی

لیکاف و جانسـون اسـتعارهها را به سـه دسـتۀ ساختار  1،جهتی 2و هستیشناختی 3تقسیم
میکنند.
در اسـتعارۀ ساختار  ،یک مفهوم بهصورت استعار برحسب مفهومی دیگر ساختمند
میشـود ( )Lakoff & Johnson, 1980 a: 14و در این استعاره ،حوزۀ مبدأ ساختار از
دانش را برا فهم حوزۀ مقصـد فراهم میکند (کوچش .)76 :2437 ،در استعارۀ جهتی ،نه
یـک مفهوم برحســب مفهوم دیگر ،بلکـه یک نظام کامل مفاهیم نســب به نظام دیگر
سـازماندهی میشـود و چون بیشتر این استعارهها با سم گیر ها فضایی و جهتی مانند
باال-پایین ،داخل-خارج ،دور-نزدیک و عمیق-کم عمق مرتبط اند ،آنها را اســتعاره ها
جهتی می نامند ( .)Lakoff & Johnson, 1980 a: 14در اســتعارۀ هســتی شــناختی،
توربیات ما در مواجهه با اجســام و مواد اطرافمان مبنایی برا فهمیدن در اختیار ما قرار
می دهند ( .)Lakoff & Johnson, 1980 b: 198برا مثال ،زمانی که ماهی هســتی
غیرفیزیکی و انتزاعی مانند ذهن برا ما مشـخص نیسـ  ،با فهمیدن آن بهمثابه یک جسم،
ً
مثال ماشین ،تالش میکنیم فهمی از آن بهدس آوریم (کوچش.)62 :2437 ،
لیکاف در سایاسات اخال ی ( ،)Lakoff, 1996عالوه بر سه نوع استعارۀ پیشگفته ،از
نوع دیگر از استعاره سخن گفته اس که از آن با عنوان استعارۀ عمومی 4یا استعارۀ بنیاد

5

یاد میشـود .این مفهوم اشاره به استعارها دارد که گاه در سراسر یک نظریه ،گفتمان یا متن
حضور دارد و اغلب استعارهها موجود در موضوع مطالعه را میتوان با ارجاع به آن فهمید.
مککورمک 6معتقد اسـ این استعاره شکلدهندۀ ادراک و شناخ از موضوعات محور
متن اســ و با شــناخ

آن می توان به منطق زیرین یک متن پی برد ( MacCormac,
1. Structural Metaphor.
2. Orientational Metaphor.
3. Ontological Metaphor.
4. General Metaphor.
5. Basic Metaphor.
6. Earl R. MacCormac.
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 .)1982: 23اســتعارۀ عمومی یا بنیاد میتواند یکی از ســه نوع اســتعارۀ مفهومی پیشــین
یعنی استعارۀ ساختار  ،هستیشناختی و جهتی باشد که بهعنوان استعارۀ زیرین شکلدهندۀ
مفروضــات یک نظریه ،رشــتۀ علمی ،ایدئولوژ  ،اندیش ـۀ ســیاســی ،نظریۀ الهیاتی و غیره
محسوب میشود ( .)Ibid: 24بهاینترتیب ،میتوان ادعا کرد که برا فهم یک نظریه و شیوۀ
تفکر ،باید استعارۀ بنیاد زیرین آن را کاوید ،کش کرد و استعارهها و نوع منطق جار در
متن را با ارجاع به آن فهمید .در این پژوهش ،ابتدا اســتعارۀ بنیاد موجود در گفتمان حزب
جمهور اسالمی و سپس استعارهها مفهومی حوزۀ مقصد سیاس و حکوم را بررسی
خواهیم کرد که هریک از این اسـتعارهها میتوانند به یکی از سـه دسـتۀ ساختار  ،جهتی و
هستیشناختی در نظریۀ لیکاف و جانسون تعلق داشته باشند.
روش پژوهش
منابع پژوهش

منابع اســتفادهشــده در این پژوهش ماهی کتابخانها و اســناد دارند .این منابع شــامل
موموعها از آثار مکتوب و نوشتهها دس اول منتشرشده توسط حزب جمهور اسالمی
اسـ که بهصـورت کتاب و جزوه در سـالها پس از انقالب تا اواسـط دهۀ  2475منتشر
شــدهاند و منابع اصــلی آموزشــی ،ایدئولوژیک و مواضــع حزب جمهور اســالمی تلقی
میشوند .این جزوات و کتابها اغلب شامل تقریرات و نوشتهها متفکران و اعضا اصلی
حزب هستند.
رهیافت پژوهش در مطالعۀ استعارهها

رهیاف ما در بررســی اســتعاره ها ،رهیافتی پایین-باال1ســ  .در این رهیاف که ویژگی
استقرایی 2دارد پژوهشگر به جس وجو تمام واژگان مستعار در متن میپردازد بدون اینکه
اسـتعارۀ مفهومی خاصی را مفروض بگیرد ( .)Pragglejaz Group, 2007: 1-2درواقع،
1. Bottom- up.
2. Inductive.
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به دلیل نبود پیکرۀ دیویتال ،به شـکل دسـتی 1اسـتعارهها در متن جس وجو میشوند که بر
اســاس آن پژوهشــگر ســطربه ســطر متن را برا کشــ

اســتعاره ها مطالعه می کند

( )Stefanowich, 2006: 2و پس از گردآور و دســتـه بند همۀ عبارت ها زبانی
اسـتعارها در متن ،پژوهشـگر اسـتعارهها مفهومی را تحلیل و استنباط میکند ( Steen,

.)2007: 52
روش استخراج و تحلیل دادهها

در اثنا مطالعه سـطربهسطر یک متن ،برا شناسایی استعارهها زبانی و مفهومی ،نیاز به
ضــوابطی داریم که این ضــوابط و معیارها روش اســتخراج و تحلیل دادهها این پژوهش را
شــکل میدهد .این روش دو مرحله دارد :نخس ـ اســتخراج اســتعارهها زبانی و ســپس
استنباط استعارهها مفهومی .برا استخراج استعارهها زبانی از «روش شناسایی استعاره»
یا ام .آ  .پی 2.استفاده کردهایم که گروهی از پژوهشگران حوزۀ استعاره در دانشگاه آمستردام
موســوم به «گروه پراگلواز» 3در ســال  1556آن را پیشــنهاد کردند ( Krenmayr, 2011:

 .)26این روش موموعها از دسـتورالعملها کوتاه و کاربرد اس که باید بر تمام متن
اعمال شود .مراحل این دستورالعمل عبارتاند از .2« :مطالعۀ همۀ متن برا بهدس آوردن
فهمی عمومی از متن؛  .1مشــخص کردن واحدها واژگانی؛  .4ال ) مشــخص کردن
معنا هر واحد واژگانی و اینکه آیا واحد مذکور معنا پایها تر  4در باف ها دیگر دارد
یـا خیر؟ ب) اگر واحـد واژگـانی معنا پایه ا تر در باف ها دیگر دارد ،آیا معنا
زمینها  5آن با معنا پایها تفاوت دارد ،اما در مقایسه با آن فهمیده میشود یا خیر؟  .3اگر
اینگونه باشد ،واحد واژگانی مستعار اس » (.)Pragglejaz Group, 2007: 3
پس از استخراج عبارتها زبانی ،مرحلۀ دوم روش ما اختصاص به شناسایی حوزهها
1. Manual searching.
2. Metaphor Identification Procedure (MIP).
3. Pragglejaz Group.
4. Basic Meaning.
5. Contextual Meaning.

استعارههای سیاست و حکومت در گفتمان ...ا محمد ربیعی کهندانی (185 / )176-211

مبدأ و مقصد دارد .برا شناسایی حوزۀ مفهومی مقصد و مبدأ نیز از بررسی معنا پایها و
معنا زمینها واژهها مسـتعار استفاده خواهیم کرد؛ بهاینترتیب که معنا پایها نشانگر
حوزۀ مفهومی مبدأ و معنا زمینها نشـانگر حوزۀ مفهومی مقصد خواهد بود .با استخراج
استعارهها زبانی و حوزۀ مقصد و مبدأ ،استعارۀ مفهومی بهکارگرفتهشده را میتوان استنباط
کرد و آن را در فرمی که لیکاف و جانسون برا بیان استعارهها مفهومی بهکار گرفتهاند بیان
2

کرد .آنها فرمول «حوزۀ مقصــد حوزۀ مبدأ اس ـ » 1یا «حوزۀ مقصــد بهمثابه حوزۀ مبدأ»
ً
( )Lakoff, 1993: 207را برا بیان استعارهها مفهومی پیشنهاد کردهاند که تقریبا توسط
همۀ پژوهشگران حوزۀ استعاره پذیرفته شده اس .
یافتههای پژوهش

برا شـروع بحث ،ابتدا باید ببینیم سیاس نزد حزب جمهور اسالمی به چه چیز اشاره
میکند تا سـپس اسـتعارهها حوزۀ مقصـد را که برا فهم آن بهکار میرود بررسی کنیم.
آی الله بهشـتی دو معنا از سیاس را از یکدیگر تفکیک میکند :سیاس به معنا دستگاه
ادارۀ کشور و سیاس به معنا حقهباز و قدرتطلبی و خودپرستی .و میگوید سیاس
در اسـالم به معنا نخسـ اسـ که برا آن برنامه دارد و مخال سیاس در معنا دوم
اســ (بهشــتی و خامنه ا  ،بی تا .)31 :این برنامه به درک حزب از اســالم به مثابه یک
ایدئولوژ و برنامۀ جامع برا ادارۀ همۀ امور فرد و اجتماعی انســان اشــاره دارد .آی الله
بهشـتی در جا دیگر میگوید« :حزب سـیاس دارد ،اما سیاستش الهی اس ؛ سیاس
علو اسـ  ،نه سـیاس امو  ... .حزب باید سازندگی داشته باشد و جا سیاس بازان و
سیاس پیشگان نیس » (بهشتی.)262 :2435 ،
در این جمالت نیز آی الله بهشـتی دو معنا پیشگفته از سـیاس را مد نظر دارد و سیاس
به معنا تالش برا کسـب قدرت را نفی میکند و سیاس را در معنایی متعالی در نظر میگیرد
که هدف آن الهی و برا سـاختن جامعه اس  .بهاینترتیب ،سیاس به دستگاه ادارۀ کشور اشاره
1. Target-Domain is Source-Domain.
2. Target-Domain as Source-Domain.
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دارد ،و شـیوۀ این اداره باید با ارجاع به خواس الهی و برنامها مشخصشده از سو خدا یعنی
اسـالم باشـد .بهاینترتیب ،سـیاسـ دستگاه ادارۀ کشور بر اساس اسالم و دانش برخاسته از آن
اسـ ؛ دانشــی که بهمثابه حوزۀ مبدأ برا فهم همۀ مفاهیم متداول در عرصــهها زندگی فرد و
اجتماعی انســان به کار می رود و می توان آن را اســتعاره ا بنیاد در گفتمان حزب جمهور
اسـالمی دانسـ ؛ استعارها که در ادامه به آن خواهیم پرداخ  ،و سپس وارد بحث استعارهها
حوزۀ مقصد سیاس  ،نظام سیاسی و حکوم خواهیم شد.
استعارۀ بنیادی در گفتمان حزب جمهوری اسالمی

با مطالعۀ متن ها حزب جمهور اســالمی و کاربســ روش شــناســایی اســتعاره ،به
موموعها از استعارهها زبانی دس یافتیم و با جمعبند آنها موموعها از استعارهها
مفهومی حوزۀ مقصـد سـیاسـ و حکوم بهدس آمد که میتواند ما را در فهم چگونگی
اندیشــیدن اعضــا حزب به ســیاسـ و حکوم یار کند .در این میان ،یک اســتعاره در
سراسر متن و در اغلب استعارهها زبانی و مفهومی موجود حضور دارد و میتوان گف که
فهم منطق زیرین این متن ها ،بدون شــناخ این اســتعاره کامل نمی شــود .این اســتعاره،
«اســتعارۀ مکتب» اس ـ که نهتنها نقش نظر مهمی در گفتمان حزب جمهور اســالمی
دارد ،بلکه از نظر عملی و در عرصـۀ سـیاسی نیز زمینهساز نوعی نامگذار و غیری ساز
میان حزب و دیگر نیروها و تشــکلها ســیاســی اسـ  .این اســتعاره و عناصــر مفهومی و
واژگانی که از آن اخذ میشـوند منبعی بزرگ و مهم اسـ که میتوان گف اغلب حوزهها
مبدأ استعارهها موجود در گفتمان حزب از آن نشئ گرفتهاند و فهم این استعارهها و تأثیر
که بر شـناخ و کنش سـیاسـی حزب و اعضـا آن داشته اس باید مقدمۀ هرگونه تحلیل
استعارها گفتمان حزب جمهور اسالمی باشد.
استعارۀ مکتب

در بررســی متن هـا حزب جمهور اســالمی ،بـه دو معنـا متفاوت از واژۀ مکتب
برمی خوریم که یکی منطبق با معنا پایها اس ـ و دیگر معنا خاصــی در باف مورد
مطالعه دارد .مکتب ســه معنا پایها دارد :موموعۀ آرا و عقاید و شــیوۀ خاصــی از تفکر،
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سـبک ادبی و هنر  ،مکانی که در گذشته کودکان به شیوۀ سنتی آموزش میدیدند (انور و
همکاران ،2471 ،ج  .)6177 :6از این سه معنا پایها  ،معنا نخس را در متون حزب
می بینیم که در آنها مکتب به معنا ایدئولوژ و راه و روش تفکر به کار می رود« :در یک
ً
حرک و نهض حتما ایدئولوژ و "مکتب" مدون الزم اس و باید باشد» (مفتح:2427 ،
)24؛ «مبانی ایدئولوژ موموعۀ یک نظام فکر و عقیدتی اســ که به طور منســوم و
هماهنگ زیربنا یک "مکتب" را تشکیل میدهد» (باهنر.)2 :2472 ،

در موارد متعدد دیگر ،اصــطالحاتی مانند مکاتب غربی و شــرقی (مفتح،)14 :2427 ،
مکتب مارکسیستی ،مکتب چپ و راس (حزب جمهور اسالمی 2423 ،ب )7 :و مکتب
التقاطی (مطهر  )62 :2427 ،برا اشــاره به ایدئولوژ ها گوناگون بهکار رفته ،اما واژۀ
مکتب در معنایی غیرپایها نیز در متون حزب حضـور دارد و به اسـتعارها مهم در گفتمان
آن اشاره میکند .به این نقل قول از امام خمینی توجه کنید« :تا گفته میشود مکتبی ،آقایان
مسـخره میکنند" .مکتبی" یعنی "اسـالمی" .آنکه مکتبی را مسـخره میکند اسالم را مسخره
میکند» (موسو خمینی.)2475 ،
بااینکه امام خمینی عضو حزب جمهور اسالمی نبودهاند ،باتوجهبه تأثیرگذار ایشان
بر حزب و اعضــا آن ،جمالت امام را ذکر کردیم که به شــکلی دقیق بیان کنندۀ معنا
زمینها مکتب در گفتمان حزب جمهور اسـالمی اسـ  .واضـح اس که مکتب در این
معنا ،متفاوت با معنا پایها آن اسـ و باید آن را در زمینها که بهکار برده شــده فهمید و
بههمیندلیل ،واژها مستعار محسوب میشود .در معنا زمینها  ،مکتب اشاره به برداش
و تفسیر از اسالم دارد که بهعنوان استعارها ساختار  ،دانشی برا فهم حوزهها مقصد
در همۀ عرصـهها زندگی انسان مسلمان فراهم میکند .درواقع ،مکتب نوعی ایدئولوژ و
برنامۀ عمل ســیاســی اس ـ و باید بر عمل فرد و اجتماعی انســان مکتبی حاکم ش ـود و
ســم وســو همۀ ســاح ها زندگی و را مشــخص کند (بهشــتی.)23-27 :2477 ،
بهاینترتیب ،مکتب محور سـازماندهی همۀ عرصـهها جامعه ازجمله سـیاسـ اسـ و
خطوط کلی نظم و ادارۀ جامعه در ابعاد مختل سیاس  ،اقتصاد ،مدیری  ،فرهنگ ،تعلیم
و تربی  ،بهداش ـ و غیره باید با ارجاع به آن تنظیم شــوند (بهشــتی 2472 ،ب .)25 :این
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جایگاه محور حوزۀ مبدأ مکتب ســبب میشــود همهچیز در این نگاه ،مشــروط به رعای
اصول و شرایط مکتبی باشد (فارسی.)6 :2427 ،
استعارههای حوزۀ مقصد سیاست

در بحث از اسـتعارهها حوزۀ مقصد سیاس  ،حضور واژگان و دانش برخاسته از منبع مکتب
بسـیار متداول اسـ  .مکتب بهمثابه منبع دانشی برا فهم حوزۀ مقصد سیاس بهکار میرود.
اعضــا و نظریهپردازان حزب جمهور اســالمی بارها بر این امر تصــریح کردهاند که «مکتب
زیربنا سـیاسـ اسـ » (بهشتی ،بیتا ب)76 :؛ زیربنایی شامل دانش فکر و عقیدتی که
سـازماندهی به سیاس و زندگی سیاسی باید با ارجاع به آن صورت گیرد .سیاس مکتبی در
این نگاه سـیاسـتی اسـ که «جامعه را بهسو توحید و حاکمی الله سوق میدهد» (حزب
جمهور اسالمی ،بیتا .)16 :این حرک بهسو خدا سبب سعادت جامعۀ اسالمی میشود
و در سـایۀ حکوم اسالم بهدس میآید (مفتح .)45 :2427 ،درواقع ،مکتب و سیاس در
این دیدگاه عین همدیگر فهمیده میشــوند و ســیاســی بودن و نبودن امور را باید در ارجاع به
دانش حاصــل از حوزۀ مفهومی مکتب فهمید .اســتعارۀ محور در این بحث ،یعنی اســتعارۀ
ً
«سیاس بهمثابه عبادت اس » ،مستقیما از حوزۀ منبع مکتب نشئ گرفته اس  .به این جمله
از آی الله بهشـتی دق کنید« :سـیاسـ و عبادت یکی اسـ  .اسـالم یعنی اینکه سیاستش
عبادت اس و عبادتش سیاس » (بهشتی و خامنها  ،بیتا.)71 :
در اینوا مفهوم انتزاعی سیاس با استفاده از استعارۀ ساختار «سیاس عبادت اس »
فهمیده میشود و به طور کلی سیاس و عبادت گویا ماهیتی یکسان دارند .عبادت مفهومی
ً
اسـ که مســتقیما از حوزۀ مفهومی مکتب نشـئ گرفته و با قرار گرفتن بهعنوان حوزۀ مبدأ
برا فهم سیاس  ،عالوه بر اینکه مفهوم سیاس را با توربۀ روزمرۀ مخاطب پیوند میزند،
لزوم همبستگی دین و سیاس را نیز در خود دارد.
هر عمل عباد در اسـالم دارا دو جنبۀ شـکلی و محتوایی اس  .عبادت شکلی دارد که
ً
فرد مؤمن برا انوام درسـ آن باید دقیقا آن را رعای کند .در فهم شـکل درس هر عبادت
موضـوع مراجعه به متخصص و عنصر امام و مأموم حضور پررنگ دارند و بهصورت ضمنی
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به نظریۀ حزب دربارۀ حاکم مشــروع اشــاره میکند .از منظر محتوا ،عبادات باید بهســو مبدأ
الهی و در جه اهداف دین باشـند تا پذیرفته شوند .بهاینترتیب ،سیاس نیز همچون عبادت
باید شـکلی اسـالمی و جه گیر الهی داشـته باشد؛ یعنی استعارۀ «سیاس عبادت اس »
ازیکسـو ،هدف سیاس را با اهداف مکتب یکی کرده و از سو دیگر ،موضوع پیرو کردن
از پیشوا دینی را که از مقدمات پذیرش عمل عباد اس برجسته میکند .آی الله بهشتی با
همین فهم از سـیاسـ تصـریح میکند« :حزب سـیاسـ دارد ،اما سـیاستش الهی اس ...
هرچه میکند عبادت اس » (بهشتی .)262 :2435 ،درواقع ،مواضع سیاسی حزب جمهور
اسـالمی با توجه به اینکه براسـاس آرمانها مکتبی عمل میکند ،عبادت محسوب میشوند.
آی الله خامنها  نیز در جمالتی صــریح ،ســیاس ـ را همراه و توأم با عبادت میدانند:
«امروز روز اس که سیاس باید توأم با اخالق و عبادت باشد» (خامنها .)17 :2475 ،
ً
عبادت در نگاه مکتبی ،صرفا اجرا موموعها از آداب و رسوم نیس  .هر عمل عباد
سویهها سیاسی و اجتماعی دارد .این سویهها نمایشگر عقیدۀ انسان مکتبی دربارۀ اسالم،
جامعه و ســیاس ـ و جه گیر نظر او در برابر آنهاس ـ  .درواقع ،همراهی ســیاسـ و
عبادت به معنا همراهی این جه گیر نظر با انسـان مکتبی در ادارۀ امور جامعه اس .
ســیاســ و عبادت در این نگاه ،مرز مشــترک پیدا می کنند؛ به طور که در نگاه حزب
جمهور اسالمی« ،بین قدسی و طهارت ذاتی یک عمل عباد و سیاسی در اسالم مرز
وجود ندارد» (رهوو .)2427 ،معنادار یک عمل در اســالم بر مبنا قرار گرفتن آن در
چهارچوب یک باور عمیق به معنادار هســتی اس ـ  .از این منظر هر عملی ،ازجمله یک
عمل ســیاســی ،در پوشــش و هالها از معنا مذهبی قرار میگیرد و با معیارها برگرفته از
مکتب باید داور شود .به بیان دیگر ،در این دیدگاه نهتنها دین و سیاس  ،بلکه عمل دینی و
عمل سیاسی در یکدیگر حل میشوند و دیگر مرز میان آنها وجود نخواهد شد؛ همانگونه
ً
که آی الله خامنها  میگویند« :امروز سیاس ما جزء دین ماس و اساسا سیاس از
عناصر اصلی اسالم اس » (خامنها .)17 :2427 ،
بههمیندلیل اسـ که آی الله بهشتی برا توضیح چرایی مذموم بودن آنچه سیاس باز
و جدالها سـیاسی میداند ،از استعارهها هستیشناختی «خدا و شیطان» استفاده میکند.
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و معتقد اس ـ ورود به این نوع جدالها ســیاســی کار خطرناک اس ـ ؛ چراکه در این
جدالها و برخوردها «یک چیز میرود و یک چیز میآید :خدا میرود و شــیطان میآید»
(بهشــتی .)172-173 :2473 ،پس می توان گف در گفتمان حزب جمهور اســالمی،
سیاس امر متعالی و منازعات و جدالها سیاسی امر مذموم و شیطانی اس که در برابر
آن باید از ابزار هدای  ،ارشاد و روشنگر استفاده کرد (بهشتی.)172 :2477 ،
نسبت نهاد عبادت و نهاد سیاسی

یکی دانسـتن عبادت و سـیاسـ و همچنین عمل سـیاسی و عمل عباد به تصور حزب از
نســب نهاد دین و نهادها ســیاســی نیز تســر پیدا می کند ،و این تصــور را می توان در
اسـتعارهها «نهاد عباد نهاد سـیاسی اس » و «نهاد سیاسی محل عبادت اس » دید؛
یعنی به صـورتی منطقی در ادامۀ اسـتعارۀ «سـیاسـ عبادت اس » ،نهاد مسود که محل
عبادت در اسـالم اس نیز معنایی سیاسی پیدا میکند« :اگر خاستگاه احزاب سوسیالیس
کارخانه ،احزاب لیبرال قصـر اشـرافی یا محافل خصـوصـی اسـ و ،...خاستگاه احزاب
اسالمی مسود اس » (رهوو.)2427 ،
مسـود در این نگاه ،پایگاه سـیاسی حزب جمهور اسالمی محسوب میشود .مسود
نهتنها محل انوام فرایض دینی اسـ  ،بلکه با توجه به اینکه سـیاس امر عباد و جزئی
جداناشدنی از اسالم اس « ،کالس درس دین و درس سیاس و درس رزمندگی با دشمنان
دین اسـ » (خامنها  .)44 :2427 ،بههمیندلیل اسـ که آی الله بهشــتی همواره تأکید
می کرد حوزه ها حزب در درجۀ اول باید در مســاجد باشــند (بهشــتی.)265 :2435 ،
درواقع ،همانطور که در روزنامۀ جمهوری اساالمی نیز بر آن تأکید شـده« ،مسـود سنگر
اس » (رهوو .)2427 ،سنگر برا فعالی سیاسی و مقابله با دشمنانی که مکتب اسالم
در تعری آنها نقشی محور دارد .درواقع ،در گفتمان جمهور اسالمی ،نهتنها مرز میان
دین و سـیاسـ  ،عمل دینی و عمل سـیاسـی نیس  ،بلکه هیچ مرز میان نهاد دین و نهاد
سیاس نیز وجود ندارد و میتوان گف این دو یکی هستند.
از سو دیگر ،همانطور که مسود نهاد سیاسی و محل فعالی سیاسی اس  ،حزب
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جمهور اسـالمی بهعنوان تشکلی سیاسی نیز محل عبادت و دفاتر حزبی بهمثابه مسود و
معبد فهمیده میشـوند .آی الله بهشـتی در سخنرانی  16خرداد  2475میگوید« :قرار بود
حزب جمهور اسالمی و دفاتر آن معبد و پرستشگاه خدا باشند» (بهشتی.)231 :2435 ،
با همین دیدگاه اسـ که آی الله بهشـتی حزب را مکانی برا خودساز و کمک به «سیر
الی الله» میداند و کار تشــکیالتی و حزبی را نیز بهمثابه عبادت میفهمد (بهشــتی2472 ،
ال  .)16 :بهاینترتیب ،دفاتر حزبی همچون معبد و مکانی برا عمل به آگاهی برخاســته
از مکتب اسـ ؛ چراکه در دیدگاه اسالمی هر عبادت دو جنبۀ نظر و عملی (ایمان و عمل
صــالح) دارد و هر عضــو حزب باید میان باورها و عمل ســیاســی-اجتماعی خود رابطها
منطقی و مستقیم برقرار کند (بهشتی.)21 :2435 ،
استعارههای حوزۀ مقصد نظام سیاسی

در گفتمان حزب ،از اســتعارۀ «درخ » برا فهم نظام ســیاســی اســتفاده شــده اســ .
محمدجواد باهنر ،از اعضـا مؤسـس حزب ،نظام سیاسی را بهمثابه درختی میدانس که
ریشــۀ آن در زیربنایی فکر و عقیدتی اســ  ،از این زیربنا تغذیه می کند و می توان در
شـاخهها و برگها این درخ  ،ارتباط میان نظام سیاسی و زیربنا فکر و عقیدتی را دید
(باهنر .)1-2 :2472 ،پیش تر گفتیم که این زیربنا مکتب اســ که آی الله بهشــتی آن را
زیربنا سـیاسـ و نظام ســیاســی میداند (بهشــتی ،بیتا ب .)76 :بههمیندلیل ،آی الله
بهشتی اولین ویژگی یک نظام سیاسی اسالمی را مکتبی بودن و تعهد در برابر مکتب میداند
(بهشـتی .)23 :2466 ،مکتب دانشـی برا سـازماندهی نظام سیاسی فراهم میکند ،نظام
ســیاســی بر آن اســتوار میشــود و هدف ها ،ارزش ها و معیارها آن را مشــخص می کند
(بهشــتی .)23-27 :2477 ،به همین دلیل ،در مذاکرات مولس خبرگان قانون اســاســی،
اعضا حزب ازجمله آی الله بهشتی همواره تأکید داشتند که شکل و محتوا نظام سیاسی
جدید باید بر اســاس موازین مکتبی باشــد ،و از مهم ترین این موازین قرار گرفتن یک
متخصـص مکتب در رأس نظام بود .این موضع اعضا حزب برایناساس بود که در تحقق
حاکمی مکتب ،عالمان به مکتب یعنی فقها نقشی محور دارند .این نقش شامل شناختن
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و شـناسـاندن و همچنین اجرایی کردن ارزشها مکتبی در جامعه اسـ  .در مواضع ما بر
رهبر فقیه به عنوان پشــتوانۀ حاکمی عملی مکتب در همۀ عرصــه ها اجتماعی و عینی
یافتن جامعۀ توحید اســالمی تأکید شــده اس ـ (حزب جمهور اســالمی ،بیتا14 :؛
هاشـمینژاد17 :2475 ،؛ خامنها  .)23 :2475 ،بههمیندلیل ،زعام جامعۀ اسالمی که
قرار اسـ ام باشد برعهدۀ امامی اس که آن هم بر مبنا معیارها مکتبی برگزیده شده
اسـ  ،و ادارۀ امور نمیتواند بر چیز غیر از مکتب مبتنی باشد (بهشتی .)15 :2466 ،در
چنین جامعه ا  ،همه چیز در خدم مکتب اســ و برا انتخاب کارگزاران و مقامات
اولوی مکتب و مکتبی بودن اس  ،نه تخصص (بهشتی 2423 ،ب.)3-7 :
استعارههای حوزۀ مقصد حکومت

در بررسـی اسـتعارهها حوزۀ مقصـد حکوم نیز حضور عناصر حوزۀ مکتب را میتوانیم
ببینیم که ســبب شــده فهم مفهوم انتزاعی حکوم نیز با توربیات روزمرۀ برخاســته از دین
اســالم صــورت بگیرد .از جملۀ این حوزهها مفهومی میتوان به عبادت ،امان  ،وظیفه و
تکلی اشاره کرد.
حکومت عبادت است

در دیدگاهی که ســیاسـ را عبادت میداند ،نهاد ادارهکنندۀ جامعه و حکمرانی نیز مرتبط با

این نوع نگاه خواهد بود .درنتیوه می توان گف "« :حکوم " از نظر ما و با دید اســالمی
"عبادت" اس » (خامنها .)23 :2475 ،

در این جمله ،مفهوم انتزاعی حکوم با حوزۀ مفهومی عبادت بهعنوان عملی مذهبی و
دارا ش ـرایط و محتوا خاص فهمیده شــده اســ  .پس همان طور که تمام زوایا عمل
عباد از سو مکتب مشخص شده ،حکوم و حکمرانی نیز چنین شرایطی دارد و باید آن
را با اسـتفاده از دانش برخاسـته از مکتب فهمید .درواقع ،هدف ،شـیوه ،نوع سازماندهی و
خطمشـی حکوم باید با ارجاع به حوزۀ مفهومی مکتب فهمیده شـود .بهاینترتیب ،عالوه
بر حزب ،نهادها حکومتی و ادار نیز محل عبادت اســ و باید در آنها نظم مد نظر
مکتب جار باشد.
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حکومت امانت الهی است

فارســی در عبارتی اســتعارۀ ســاختار «حکوم امان اسـ » را برا فهم مفهوم انتزاعی
حکوم به کار می برد و آن را تعهد برعهدۀ حاکم می داند« :کار حکوم تیول یا مایه

خوردن نیس  ،بلکه "امان " اس سپرده بر گردن تو» (فارسی.)23 :2427 ،

شــهید مفتح نیز چنین تعبیر دربارۀ حکوم دارد« :حکوم و رهبر و زعام مردم
"امان الهی" اس ـ و "دین" اس ـ از طرف خدا بر ذمۀ حاکم نســب به مردم» (مفتح،
.)7 :2472
در این جمالت ،حکوم با دو مفهوم امان و دین فهمیده شده اس  .حکوم و ادارۀ
ً
جامعه نهتنها عبادت ،بلکه امانتی الهی اس که باید آن را حفظ کرد .حفظ این امان طبعا
شـرایطی دارد که باید آنها را از احکام الهی فهمید و حفاظ آن را به افراد امین سپرد .از
سو دیگر ،حکوم دینی اس که خداوند بر ذمۀ حاکم در برابر مردم قرار داده اس  .واژۀ
دین در معنا عام به معنا تعهد اخالقی اس که شخصی در برابر دیگر دارد .درواقع،
حکوم و رهبر مردم نوعی تعهد اخالقی اس ـ که حاکمان در برابر خدا دارند و باید در
برابر مردم به این تعهد عمل کنند .بهاینترتیب ،حکوم بهمثابه نهاد الهی بهعنوان امان
در اختیار حاکم اس و و باید با تعهد اخالقی که در برابر خدا دارد ،به مردم خدم کند.
درنتیوه ،حاکم در برابر خدا باید پاســخ گو اعمال خود باشــد ،مگر اینکه از این امان
بهدرسـتی و به شـکلی صحیح استفاده کرده و از عهدۀ ادا تعهد خود برآمده باشد .واضح
اسـ که راه درسـ و صــحیح حکوم که حاکم را درنهای بر الذمه خواهد کرد ،راه و
شیوۀ اسالمی و مکتبی اس (همان.)6 :
حکومت وظیفه است

مفتح معتقد اس ـ همانطور که نماز خواندن وظیفه اس ـ  ،حکوم نیز وظیفه محســوب
میشـود .از دید و  ،رهبر و زعام جامعه از نظر اسـالم یک مقام همراه با یک سـلســله
تشــریفات نیســ و با اشــاره به امان بودن حکوم و لزوم حفظ این امان می گوید:
«رهبر وظیفها اسـ مذهبی و اجتماعی از دیدگاه اسـالم» (همان) .جاللالدین فارسی

 / 194پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

نیز معتقد اس ـ حکوم از دید مکتبی به معنا ســلطه نیس ـ که حق و امتیاز برا
حاکمان باشــد ،بلکه وظیفه اسـ و این وظیفه دانســتن حکوم  ،ســبب مســئولی حاکم
میشود (فارسی.)3 :2427 ،
بهاینترتیب ،حکوم و مداخله در ادارۀ امور عمومی «حق» نیسـ  ،بلکه مســئولی و
وظیفها اسـ که برعهدۀ افراد امین و مشـخصـی گذارده شـده اسـ تا بر اساس اصول و
ش ـرایطی که مکتب مشــخص میکند از آن حفاظ کنند .این افراد امین بر اســاس نظریۀ
سیاسی حزب یعنی والی فقیه ،پس از پیامبر و امامان معصوم روحانیان و فقها هستند
که عالوه بر وظیفه و مســئولی  ،از حقی الهی برا دخال در امور حکوم و ادارۀ امور
عمومی برخوردارند .هاشـمی رفسنوانی در جمالتی از این وظیفه و حق سخن گفته اس :
«روحانی بهعنوان افراد صـالح و کارشـناس و اسالمشناس ،بهعنوان یک وظیفه و تکلی و
در مراحلی بهعنوان یک حق باید در متن سـیاس و ادارۀ کشور و در جریان امور کشور باید
حضور داشته باشند» (رفسنوانی.)22 :2475 ،
حکومت تکلیف است

در فقه اسـالمی مفهوم مسـئولی و وظیفه با «تکلی » پیوند خورده و فهم مقام و مسئولی
حکومتی در ارجاع به مفهوم تکلی

نیز در متون حزب دیده می شــود .آی الله بهشــتی

میگوید« :امروز مسئولی ها درس همان "تکلی " اس » (بهشتی 2472 ،پ.)42 :

مســئولی در اینوا به معنا مناصــب و مقامها حکومتی اس ـ و با ارجاع به مفهوم
تکلی  ،در قالب اسـتعارۀ «مقام و مسئولی بهمثابه تکلی » فهمیده شده اس  .تکلی در
لغ به معنا «کار اسـ که برعهدۀ کسـی قرار دهند و در آن کار سـختی و رنج باشد»
(انور و همکاران ،2471 ،ج  .)2727 :4در اینوا مفهوم تکلی را باید با ارجاع به حوزۀ
مفهومی مکتب فهمید که به معنا موظ

بودن در برابر آموزه ها الهی و تبعی از امر و

نهیهایی اس ـ که خدا اطاع از آنها را بر انس ـان الزم کرده اس ـ (فتحی.)23 :2476 ،
بهاینترتیب ،مسئولی ها حکومتی بهمثابه تکالیفی اس که از سو خدا انوام آنها معین
شده و راه ادا این تکالی نیز در دانش مکتبی نهفته اس .
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جمعبندی استعارهها

استعارهها تحلیل و بررسیشده در بخش یافتهها پژوهش را میتوان بهصورت خالصه در
جدول نمایش داد:
جدول  :1استعارههای حوزۀ مقصد سیاست و حکومت
در گفتمان حزب جمهوری اسالمی

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

استعارۀ مفهومی

مکتب

سیاس بهمثابه مکتب

نتایج نظری استعاره

سیاس و مکتب یا سیاس و دین
سیاس

عین یکدیگرند.
سیاسی یا غیرسیاسی بودن امور با
ارجاع به مکتب تعیین میشود.

عبادت
عمل سیاسی

عمل عباد

نهاد سیاسی

نهاد عباد

نظام سیاسی

درخ

سیاس عبادت اس .
عمل سیاسی عملی عباد
اس .
نهاد سیاسی محل عبادت
اس و محل عبادت نهاد
سیاسی اس .

شکل و محتوا سیاس همچون
عبادت باید از مکتب اخذ شود.
شکل و محتوا عمل سیاسی
همچون عمل عباد باید از منبع
مکتب اخذ شود.
نهاد سیاسی و نهاد عباد عین
یکدیگرند و مرز میان آنها نیس .
مکتب مرجع ساماندهی نظام

نظام سیاسی درختی اس
که ریشه در مکتب دارد.

سیاسی اس و شکل و محتوا نظام
سیاسی باید با ارجاع به آن سامان
یابد.

عبادت
حکوم

امان الهی

حکوم عبادت اس .

اساس مکتب باشد.

حکوم امان و دین

شرایط نگهدار از حکوم باید از

اس .

احکام الهی اخذ شود.

همانطور که عبادت وظیفه
وظیفه

محتوا و شکل حکوم باید بر

اس  ،حکوم نیز وظیفه
اس .

حکوم وظیفۀ حاکم اس و این
امر سبب مسئولی حاکم میشود.
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ابزار
تکلی

حکوم ابزار تعیین حق و

مالک تعیین حق و باطل منبع مکتب

باطل و همچنین نابود

اس و حکوم باید بر اساس آن

باطل اس .

عمل کند.

حکوم تکلی اس .

حاکم مکل به رعای احکام الهی
و قوانین وضعشده از سو خداس .

(منبع  :یافتههای پژوهش)
نتیجهگیری

در توزیه و تحلیل متنها و مواضــع اعضــا حزب جمهور اســالمی دیدیم که اســتعارۀ
بنیاد مکتب در سراسر این متنها وجود دارد و منطق زیرین و زیربنا آگاهی و شناخ را
در گفتمان حزب جمهور اســالمی شــکل میدهد .درواقع ،اغلب مفاهیم و اســتعارهها
مفهومی موجود در گفتمان حزب از منبع دانش آن سرچشمه گرفته اس و فهم این استعارهها
با ارجاع به این منبع باید صورت بگیرد .نظم در همۀ عرصهها زندگی خصوصی و عمومی
ازجمله در سـیاسـ و حکوم باید با دانش اخذشده از مکتب سازمان یابد .بهاینترتیب،
شـناخ سـیاسـ و تفکر سیاسی حزب جمهور اسالمی بدون فهم دقیق این منبع دانش
ممکن نیسـ  .از سـو دیگر ،باتوجهبه اینکه این استعاره در عمل سیاسی حزب نیز تولی
پیدا میکند ،الزمۀ فهم مواضـع و کنشها سـیاسـی حزب جمهور اسالمی شناخ این
استعاره و ویژگیها آگاهی برخاسته از آن خواهد بود.
درنهای  ،میتوانیم بگوییم که فهم ســیاسـ و حکوم و مفاهیم انتزاعی مرتبط با آنها
در گفتمان حزب ،با ارجاع به توربیات روزمرۀ مذهبی و دینی صــورت می گیرد .کاربرد
حوزه هـا مفهومی عبـادت ،تکلی  ،وظیفـه ،امان و موارد شــبیه به آنها مؤید این
نتیوه گیر اســ  .می توان نتیوه گرف که در گفتمان حزب جمهور اســالمی ،شــیوۀ
اندیشــیدن به مفاهیم ســیاســی مانند ســیاسـ  ،حکوم و نظام ســیاســی و درنتیوه عمل
سیاسی ،بر اساس الگو اسالم مکتبی سامان میگیرد و در آن سیاس و دین ،نهاد سیاس
و نهاد دین ،و عمل سیاسی و عمل دینی عین یکدیگر فهمیده میشوند .بهاینترتیب ،آگاهی
و شــناخ حزب جمهور اســالمی از مفاهیم ســیاس ـ و حکوم از آگاهی مذهبی آن
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جداییناپذیر اس و سیاس و دیان در این نگاه عین یکدیگر فهمیده میشوند.
کتابنامه
اسماعیلی ،خیرالله ( .)1386حزب جمهوری اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
انوری ،حسن و همکاران ( .)1382فرهنگ فشرده سخن ،تهران ،س،ن.
بادامچیان ،اساادالله (« .)1358دو میلیون نفر در حزب جمهوری اسااالمی ثبت نام کرده اند»،
روزنامۀ کیهان ،شماره  11 ،11696اردیبهشت  ،1358ص  1و .4
باهنر ،محمدجواد ( .)1361مبانی ایدئولوژی اسالم ،مشهد ،حزب جمهوری اسالمی مشهد.
حساینی بهشااتی ،ساایدمحمد ( 1359الف) .عملکرد یکسییاله حزب جمهوری اسیالمی ،تهران،
حزب جمهوری اسالمی.
اااااااااااااااااااااااا ( 1359ب) .مکتب و تخصص ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
ااااااااااااااااااااااااااا ( 1361الف) .نقش تشکیالت در پیشبرد انقالب اسالمی ایران ،تهران ،حزب
جمهوری اسالمی.
اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1361ب) .ویژگیهای ضروری مسئولن در نظام مکتبی ،باختران ،حزب
جمهوری اسالمی باختران.
اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1361پ) .بررسی و تحلیلی از جهاد ،عدالت ،لیبرالیسم ،امامت ،تهران،
حزب جمهوری اسالمی.
اااااااااااااااااااااااا ( .)1377مبانی نظری قانون اساسی ،تهران ،بقعه.
اااااااااااااااااااااااا ( .)1388حزب جمهوری اسالمی :مواضع تفصیلی ،تهران ،بقعه.
اااااااااااااااااااااااا ( .)1391حزب جمهوری اسالمی ،تهران ،روزنه.
اااااااااااااااااااااااا (بیتا الف) .از حزب چه میدانیم؟ ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا (بیتا ب) .سخنرانیهای شهید مظلوم آیتالله بهشتی ،تهران ،انتشارات
سیدجمال.
حسااینی بهشااتی ،ساایدمحمد و ساایدعلی خامنهای (بیتا) .پاسییخ به سییالالت ،حزب جمهوری
اسالمی.
جاساابی ،عبدالله و همکاران ( .)1388روزشییمار حزب جمهوری اسییالمی ،تهران ،دانشااااه آزاد
اسالمی.
حزب جمهوری اسااالمی ( 1359الف) .تواصییوا بالحق و تواصییوا بالصییبر ،تهران ،حزب جمهوری
اسالمی.
اااااااااااااااااااااا ( 1359ب) .القای ایدئولوژی آمریکایی ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.

 / 198پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

اااااااااااااااااااااا (بیتا) .مواضع ما ،حزب جمهوری اسالمی.
خامنهای ،ساایدعلی ( .(1358رسییالت انقالبی نسییل جوان ،روحانی ،روشیینفکر ،مشااهد ،حزب
جمهوری اسالمی.
اااااااااااااااا ( .)1361گفتاری دربارۀ حکومت علوی ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
رهجو ،حساین (« .)1358از مسجد تا سنار» ،روزنامۀ جمهوری اسالمی ،سال اول ،شماره ،11
 21خرداد  ،1358ص .2
هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر ( .)1361نقش روحانیت در انقالب ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
فارسی ،جاللالدین ( .)1358تکامل انقالب اسالمی ایران ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
فتحی ،یوسف (« .)1387مناسبات مصلحت و تکلیف در اندیشه سیاسی امام خمینی» ،فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمی ،دوره  ،4ش  ،13ص .172-139
کاوشی ،حسین ( .)1385حزب جمهوری اسالمی ،تهران ،اسالمی.
کوچش ،زولتان ( 1396الف) .اسیتعاره؛ مقدمهای کاربردی ،ترجمه جهانشاه میرزابیای ،تهران،
آگاه.
لیکاف ،جورج (« .)1384اسااتعاره و جنگ :نظام اسااتعاری به کاررفته برای توجیه جنگ خلیج
فار » ،در :جورج لیکاف و دیاران ،گفتمان جنگ در رسییانهها و زبان ادبیات ،ترجمه فرهاد
ساسانی ،تهران ،سوره مهر.
مطهری ،مرتضی ( .)1358گفتاری دربارۀ جمهوری اسالمی ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
مفتح ،محمد ( .)1358حکومت اسالمی ،حزب جمهوری اسالمی.
ااااااااااا ( .)1361ویژگیهای زعامت و رهبری ،تهران ،حزب جمهوری اسالمی.
موساوی خمینی ،روح الله ( .)1361مشاروح س،نان امام امت ،روزنامۀ جمهوری اسالمی ،سال
دوم ،شماره  7 ،571خرداد  ،1361ص .5
مهرجو ،بهراد ( .)1396حزب جمهوری اسییالمی ،تهران ،مؤسااسااه فرهنای-هنری مرکز اسااناد
انقالب اسالمی.
هاشامینژاد ،سایدعبدالکریم ( .)1361بررسیی بعد سیاسی ولیت فقیه ،مشهد ،حزب جمهوری
اسالمی.
Aristotle (2006). Poetics, Translated by Joe Sachs, Massachusetts, Focus Publishing
& R. Pullins Company.
_______ (2007). On Rhetoric, A Theory of Civic Discourse, Translated by George
A. Kennedy, Second Edition, New York & Oxford, Oxford University Press.
Deignan, Alice (2016). "From Linguistic to Conceptual Metaphors", in: E. Semino

199 / )176-211(  ا محمد ربیعی کهندانی...استعارههای سیاست و حکومت در گفتمان

and Z. Demjen (eds.), The Routledge Handbook of Metaphor and Language,
Routledge Handbooks in Linguistics, Routledge, London, p. 102-116.
Krenmayr, Tina (2011). Metaphor in Newspapers, Amsterdam, Verije Universiteit.
Lakoff, George & Mark Johnson (1980 a). Metaphors We Live By, Chicago, The
University of Chicago Press.
_______ (1980 b). "The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System",
Cognitive Science, no. 4, p. 195-208.
Lakoff, George (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor", in: Andrew
Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Second Edition, Cambridge, Cambridge
University Press, p. 202-250.
_______ (1995). "Metaphor, Morality and Politics or Why Conservatives Have Left
Liberals in the Dust", Social Research, v. 62, no. 2.
_______ (1996). Moral Politics, How Liberals and Conservatives Think, Chicago
and London, The University of Chicago Press.
Landau, Mark J. & et al. (2014). The Power of Metaphor, Examining Its Influence on
Social Science, Washington D. C., American Psychological Association.
MacCormac, Earl R. (1982). "Pepper’s Philosophical Approach to Metaphor, The
Literal and the Metaphorical", The Journal of Mind and Behavior, Summer &
Autumn, v. 3, no. 314, p. 241-249.
Miller, Eugene F. (1979). "Metaphor and Political Knowledge", The American
Political Science Review, v. 73, no.1, p. 155-170.
Mio, Jeffery Scot (1997). "Metaphor and Politics", Metaphor and Symbol, 12(2), p.
113-133.
Musolff, Andreas (2004). Metaphor and Political Discourse, Analogical Reasoning
in Debates about Europe, Uk, Plgrave Macmillian.
_______ (2012). "The Study of Metaphor as Part of Critical Discourse Analysis",
Critical Discourse Analysis, v. 9, Issue 3, p. 301-310.
_______ (2016). Political Metaphor Analysis, Discourse and Scenarios, New York
& London, Bloomsbury Publishing.
Nokele, Amanda (2014). "Identifying Conceptual Metaphors Using the Metaphor

1411  بهار و تابستان/ شمارۀ نوزدهم/  سال نهم/  پژوهشهای سیاست اسالمی/ 211

Identification Procedure Vrije Universiteit", South African Journal of African
Languages, 34,1, p. 75-86, DOI,10.1080/02572117.2014.949471
Pragglejaz Group (2007). "MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used
Words in Discourse", Metaphor and Symbol, 22(11), p. 1-39.
Schmitt, Rudolf (2005). "Systematic Metaphor Analysis as a Method of Qualitative
Research", The Qualitative Report, 10(2), p. 358-394.
Steen, Gerard (2007). Finding Metaphor in Grammar and Usage, A Methodological
Analysis of Theory and Research, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins
Publishing Co.
Steen, Gerard J. & et al. (2010). A Method for Linguistics Metaphor Identification,
From MIP to MIPVU, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co.
Stefanowich, Anatol (2006). "Corpus-based Approaches to Metaphor and
Metonomy", in: Anatol Stefanowich & Stefan Th. Gries (ed.), Corpus-Based
Approches th Metaphor and Metonomy, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co,
p. 1-16.

