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Abstract 

An examination of the views of great thinkers such as Bourdieu, Foucault, and 
Habermas suggest that we live in a language age. Thus, questions of language and 
power are increasingly raised in politics and the public sphere, but have received 
less attention. Due to this issue, the purpose of this study is to critically analyze the 
metaphor of policy-making and policy implementation and provide alternative 
metaphors for them. To achieve this goal, the method of critical metaphor analysis 
was used. In this method, metaphor was recognized, interpreted and explained in 
three steps. The findings show that the metaphor of policy-making and policy 
implementation is a conventional and fruitful metaphor. Hence, the concepts of 
"approval", "notification", "order", "implementation", "mission", "report", etc. are 
derived from the generative metaphor of "policy-making and policy 
implementation" that affects the cognitive system of actors, and prevents them 
from acting. The results show that the metaphor of Policy making and Policy 
implementation indirectly and covertly values actors and persuades them to act. 
Hence the alternative metaphor of policy development and policy enactment were 
presented. Policy enactment is a theory that was endorsed in 2012 by Ball et al. 
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:  است ی س   ی و اجرا   گذاری است ی استعاره س   ی انتقاد   ل ی تحل 
 ل ی بد   های تعاره ارائه اس 

  رانیتهران، ا  ان،یدانشگاه فرهنگ یتیمدرس گروه علوم ترب   محسن نوبخت
  

 رانیان، اتهر  ان،یدانشگاه فرهنگ یتیگروه علوم ترب  اریاستاد  یمیمحمد عظ
  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یآموزش تیریمد  ی آموخته دکتردانش  یرچیدم ینیهما نیام

 

 چکیده
  یاست که ما در عصر زبان   نیاز ا   ی فوکو و هابرماس حاک  و،یچون بورد  ی بزرگان  هایشهیآرا و اند  ی بررس
 یو حوزه عموم  استيدر س  ش ياز پ  شيمربوط به زبان و قدرت ب  یهاپرسش  رو نی. از ا کنيی م  ی زندگ

م ا  شودی مطرح  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  ا  نیاما  هدف  تحل  نیمسئله    ليپژوهش 
  دنيرس  یبرا.  است  هاآن  یبرا  لیبد  هایو ارائه استعاره  استيس  یو اجرا   گذاریاستياستعاره س  یانتقاد
 ص،يروش استعاره در سه گام مورد تشخ   نیاستعاره استفاده شد. در ا  یانتقاد  ليهدف از روش تحل  نیبه ا
تب  ريتفس گرفت.    نييو  م  هاافتهیقرار  س  دهدی نشان  اجرا  گذاریاست ياستعاره   ایاستعاره   است،يس  یو 

»گزارش« و... نشأت   ت«،ی»اجرا«، »مأمور»مصوبه«، »ابالغ«، »دستور«،    يمفاه رو نیاست. از ا  ایمتعارف و زا 
  ريکنشگران را تحت تاث  ی است که نظام شناخت  است«يس  یو اجرا  گذاریاستي»س  یی ا زایگرفته از استعاره 

  استيس  یو اجرا  گذاریاستي استعاره س  دهد ی نشان م  جی. نتاداردی باز م   ی رقرار داده و آنها را از کنشگ
. از  کندی م یگریبه باز بيو آنها را  اقناع و ترغ یگذارنشگران ارزشک یبرا ی و پنهان  يرمستقيبصورت غ

توسط    2012است که در سال    یاهینظر  است يارائه شد. وضع س  استيتوسعه و وضع س  لیاستعاره بد  رو نیا
 . است دهيرس دیيو همکارانش به تا لبا

اسااتعاره،   یانتقاااد  لیآموزش، تحل  یشناسجامعه  است،یس  شناسیجامعه  واژگان کلیدی:

 .است یتوسعه س  است،یوضع س

 

  :نویسنده مسئولmohsennobakht1400@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-1041-9481
https://orcid.org/0000-0002-0679-1929
https://orcid.org/0000-0003-0069-7226


 147 |نوبخت و همکاران   |: ارائه ...  است یس  يو اجرا ريگذااستیاستعاره س  يانتقاد  لیتحل

 مقدمه

پویاییپویایی آن  تبع  به  و  اجتماعی  علوم  مبانی  های  که  است  موجب شده  سياستی  های 
شکل    1سياست انتقادی  شناسی  جامعه  شناختی جدیدی از علوم بشری با عنوانروش-نظری

)لوئيس،   که  2:  2021بگيرد  چرا  خط(.  مسئله  مشی  صحنة  حل  صحنة  است؛  گذاری، 
پيچيده بسيار  مسائل  حل  دانش صحنة  ترکيب  مستلزم  آنها  که حل  در  ای  گوناگون  های 

ميان از  182/ب:  1400)پورعزت،    ای است ای و چندرشتهرشتهفضایی  این حوزه یکی   .)
جنی  های علوم بشری است که بزرگانی چون  ترین حوزهترین و پيچيدهجدیدترین، بدیع

المللی با عنوان  و... در یکی از معتبرترین مجالت بين   ينگاردباب ل،  استفين جی بال،  آزگه
وضعيت  کنند  ( تالش می2021سال    3شماره    62)جلد    شطالعات انتقادی در آموز ممجله  

جامعه تحول  حال  )ساویج،    2سياست انتقادی  شناسی  در  کنند  تبيين  (.  276:  2120را 
استاد ممتاز دانشگاه آکسفورد،    جنی آزگه،سال پيش    32دهد اولين بار  ها نشان میبررسی

جامعه می اصطالح  تعریف  اینگونه  را  آن  و  کرده  مطرح  مطرح  را  سياست  کند:  شناسی 
پایه»جامعه بر  و  داشته  اجتماعی  علوم  در سنت  ریشه  سياست  تاریخی،    شناسی  اطالعات 
کيفی  تکنيک  )آزگه،  های  است«  شده  بنا  روشنگرانه  لوئيس،  2:  2021و  ؛  3؛  2021؛ 
تيلور،  1:  2021لينگارد،   دیگر  1997؛  بعبارت  آشکار    سياست   شناسی جامعه(.  دنبال  به 

کردن تاثير متقابل دانش توليد شده در علوم اجتماعی و دنيای سياست است تا از طریق  
قابل انتقاد،  که  دهد  نشان  آن  واکاویدن  و  عنصری  ضروری  و  ترین شاهدهم  درک  ترین 

روبرو می با چالش  را  از سياست  معنای وسيع(  )به  تاریخی  )آزگه،  است که درک  کند 
گذاری و سياست در سطح ملی یا فراملی  های مربوط به سياست(. زیرا فعاليت2-1:  2021

انسان از  پویا  اجتماعی  شبکه  میدر یک  )بال،ها شکل  از  (.  2019؛  2017و    2016  گيرد 
 نامد. می 3( آن را روابط اجتماعی سياست 388: 2021رو بال )این 

شناسی سياست است. در  های مربوط به جامعهکاربست زبان در سياست یکی از حوزه
گان کليدی هستند که نقش  این ميان مفاهي  سياستگذاری و اجرای سياست از جمله واژ

 

1. Critical Policy Sociology 

2. Critical Policy Sociology 

3. Social Relations of Policy 
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کنند. ران سياستی و قدرت ایفا می گيری روابط اجتماعی کنشگزبانی بسزایی را در شکل
  بيش از پيش  قدرت  و  مربوط به زبان  ( معتقد است سؤاالت 2:  2013رو فرکالف )از این 
بهمی  مطرح  عمومی  حوزه  و  سياست  در ماشود.  وی    زندگی   زبانی   عصر  یک  در  زع  
اندیشه  کني می و  آرا  بررسی  نظریهزیرا  علوم هایِ  حوزه  در  معاصر  بزرگ    پردازان 
هابرماس حاکی از این است که آنها در    یورگن   و  فوکو  ميشل   بوردیو،  پير  مانند  ماعیاجت 

دادهنظریه زبان  به  روزافزونی  اهميت  خود  نظریه  های  در  زیادی  افراد  همچنين  اند. 
به    کنند که »نقش زبان تغيير« کرده است. شاید بتوان گفت زباناجتماعی خود عنوان می

  به  که این امر  هرچند  است،  شده  تبدیل  اجتماعی  قدرت  و   لکنتر  اصلی  ابزارهای  یکی از
اما   توجه  مورد  کافی  اندازه است؛  نگرفته    ادعا   «مدرنيس   پست»  نویسندگان  اخيراً  قرار 
  بين  از  را  زبان  بصری  بکارگيری واژه پست مدرنيست برای عصر حاضر سيمای  اندکرده
این   برد.می را عصراز  و  می  عنوان  « پسازبانی»  رو عصر حاضر  مطالعات  بررسی  اما  کنند. 

دهد که زبان و نقش آن در  پژوهی نشان میهای  اخير در حوزه سياست و سياستپژوهش 
 توسعه سياست چندان مورد توجه نيست. 

  پيش  این   از  کنندمی  مطالعه  را  زبان  شناختی،  شناسانزبان  که  دالیلی  مهمترین   از  یکی
  از   زبان  مطالعه  کند. بنابراین می  منعکس   را  فکری  الگوهای  زبان،  شود کهناشی می  فرض
رامفهوم  الگوهای  بررسی  منظر،  این  می  سازی  بر  زبان.  گيرددر  واقع  برای   ایپنجره  در 

می  شناختی  عملکرد  بررسی رویمان  بتوانبه  طریق  این  از  تا  ماهيت،   گشاید  مورد    در 
به آگاهی رسيد )ایونس ایده  و  افکار  سازماندهی  و  ساختار (. بدون  5:  2006رین،  گ  و   ها 

زمينه  از  یکی  می شک  که  در هایی  را  زبان  نقش  مورد    توان  شناختی  و  فکری  الگودهی 
سياست داد  قرار  درمطالعه  فرکالف  است.  سياست  اجرای  و    بين  ارتباط   مورد  گذاری 

نابرابر قدرت دو هدف اصلی متصور است. هدف اول تئوریک    و  زبان  از  استفاده روابط 
قدرت است. هدف   اجتماعی  روابط  تغيير  و  حفظ  توليد،  ه اهميت زبان در بوده و مربوط ب

به کمک مربوط  و  بوده  کاربردی  کند  آگاهی  افزایش   به  دوم  مشخص  تا  چگونه    است 
  را اولين   آگاهی  زیرا وی  شوند.برخی از افراد با استفاده از زبان بر افراد دیگر مسلط می 

توان به این دو هدف نائل آمد استفاده  یی که میهاداند. یکی از راه می رهایی سوی  به گام
انتقادی زبان انتقادی زبان تالش می  1از تحليل    به   را  اجتماعی  تعامالت  کنداست. تحليل 

 

1. Critical Discourse Analysis 
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پنهانی زبان    هایکنندهکرده و تعيين   تمرکز  ها آن  زبانی  عناصر  بر  که  کند  تحليل  ایگونه
کند،  اجتماعی  روابط  سيست   در  را  بر  است  ممکن   که  پنهانی  راتتأثي   همچنين   مشخص 

اجتماعی روابط  را  داشته  سيست   نشان  باشد  مخاطب  به  و  کرده  )فرکالف،    تعيين  دهد 
2013  :4-1 .) 

از عناصر زبانی در جامعه و علی  1استعاره  است که بصورت  الخصوص سياست  یکی 
عنایت دارد.  اجتماعی  روابط  در  بسزایی  نقش  پنهانی  و  )غيرمستقي   والي1998اهلل  و  (  س 

  های ( از جمله افرادی هستند که در پژوهش 2004بلک )  -( و چارتریس 2016اهلل )عنایت
داده نشان  روشخود  از  یکی  میاند  آن  بوسيله  که  کهن  هایی  و  تاریخی  ادراک  توان 

گذاری و اجرای سياست را مورد مطالعه قرار داد تحليل  الگوهای اجتماعی مانند سياست 
 ان است. در زب 2و کاربرد استعاره 

از گذشته »استعاره«  در حوزۀ  گسترده  مطالعات  وجود  امروز،  با  به  تا  دور  بسيار  های 
بيشتر می »استعاره«  از صنعت  ما  ناشناختههرچه دانش  قلمروهای  به  استعاره و  شود،  از  ای 

هایی همواره چند گام جلوتر از  شوی . استعاره با چنين ویژگیکارکرد استعاری وارد می
(. شاید بتوان در یک نگاه  104: 1396)پناهی و احمدی،  ی ما حرکت کرده است هادانسته

تاریخ تحول مفهوم استعاره را در دو قسمت کالسيک و نوین بيان کرد. طی قرون گذشته  
دهد اولين  ها نشان میاستعاره مورد توجه ادیبان، فالسفه و زبانشناسان بوده است. بررسی

استعار  شعر،  فن  در  ارسطو  »بار  را  د  ریدیگ  چيز به  که  نامی دادنه  تعریف  تعلق  ارد« 
(. در طول تاریخ افرادی چون ابوعبيده  1994رویتزل،    کند )راس به نقل از فاوسون ومی
(209  ( ابن   255ه.ق(، جاحظ  )ه.ق(،  قيروانی  عبدالقاهر  463رشيق  )  ه.ق(،   474جرجانی 

بر اساس نگاه کالسيک استعاره  اند.  ه.ق( به تحليل و کاربست کالسيک استعاره پرداخته
این به  چيزی فراتر از یک آرایی ادبی محض نيست. از  رو بيش از دو هزار سال استعاره 

می گرفته  بکار  شعر  و  ادب  زبان  در  بالغت  و  بيان  فن  برای  ابزاری  و  مثابه  ادبيان  شد. 
گرفتند تا بر  یشاعران با استفاده از آرایی استعاره، کلمه را در غير معنی اصيل خود بکار م

 زیبایی سخن و بر جذابيت کالم بيفزایند.  
اما در رویکرد نوین استعاره فراتر از آرایی ادبی محض یا صور کالمی خاص است. از  

 

1. Metaphor 

2. Metaphor Analysis 
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نقش  این  است که  پيچيده  و  پویا  فعال،  فرایندی  زندگی روزمره  استعاره در  رو کاربست 
ليکاف و جانسون    1980در سال    بسزایی در برساخت نظام شناختی آدمی دارد. اولين بار

« با عنوان  با آناستعارهبر اساس کتاب معروف خود  نشان   1«. کني  ها زندگی میهایی که 
استعاره که  استعارهداد  که  آنجایی  از  هستند.  ما  زندگی  الینفک  جزء  صورت  ها  به  ها 

نام نهادند.   2ی دهند آنها را استعاره مفهومشکل می  مانناخودآگاه شناخت ما را از پيرامون
استعاره  است که  این  است  واضح  و  مبرهن  و  آنچه  زندگی روزمره جاری  آنچنان در  ها 

نمی که  است  جانسون،  ساری  و  )ليکاف  گرفت  نادیده  را  آنها  که  2003توان  بطوری   .)
شده،  مهارت ما در استعاره بسيار گسترده است امّا شناخت ما از آن بسيار ناقص، تحریف

ومغالطه ساده  آميز  حد  از  )ریچاردز،    سازیبيش  است  بطور خالصه    (.124:  1382شده 
استعاره  از   حاصل  هاییافته   انسان  ذهن    مقایسه   خویش   هاییافته   سایر  با  را  جدید  هر 
  دره    قبلی وی  هایآموخته  و  هایافته  کلی  نظ   است  ممکن   مقایسه  این   اثر  در  کند،می

  و   ک   جدید،  استعاره  هر  بکارگيری  با  این بنابر  شود.  توليد  جدیدی  اطالعات  و  ریخته
 (. 76: 1380یابد )مشبکی، پورعزت، می بهبود  تصاعدی  سير در  موجود دانش  کيف

های متعارف  گذاری و اجرای سياست یکی از استعاره دهد سياستها نشان میبررسی
کنشگران   مفهومی  نظام  برساخت  در  بسزایی  نقش  است که  بين آحاد جامعه  در  فعال  و 

عباسسي  )نوبخت،  دارد  عادی  مردم  حتی  و  خورسندی  است  و  عبداللهی  طاهری،  پور، 
  است   وظایفی   دشوارترین   جمله   ازگذاری عمومی  مشی  خط( و در کنار  1400طاسکوه،  

ه  پيکر  در  که  ایگزاره  و  جمله  هر  زیرا  گرفت؛  عهده  بر  آفرینش   جهان  در  توانمی  که
بکار می  یک خط است سرنوشمشی  ممکن  انسانرود،  از  زیادی  را دگرگون  ت عده  ها 

خط اینکه  ضمن  دهد؛  قرار  تعالی  سير  یا  سقوط  سراشيبی  در  و  پدیده سازد  ای  مشی، 
ساز است و ممکن است آثار آن در تسلسلی فرانسلی، چندین سال یا  پرداز و آینده آینده

انسان زندگی  از  پياپی  صده  حتی  یا  باید  دهه  پس  دهد؛  قرار  تأثير  تحت  را  دقت  ها  با 
مه صورت امر  یک  چه  هر  زیرا  شود  دقت  بندی  و  مالحظه  با  باید  باشد،  خطيرتر  و  تر 

متقن  اطالعات  و  شواهد  بر  آن  پردازش  و  شود  پرداخته  گربيشتری  مبتنی  دد  تری 
 (.  1/الف: 1400)پورعزت، 

 

1. Metaphors We Live By 

2. Conceptual Metaphor 
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به حوزه مربوط  پژوهش  این  گفته شد  آنچه  اساس  سياست  جامعه  بر  انتقادی  شناسی 
ای بدیع و کاربردی از علوم بشری است که زبان در آن  شناسی سياست حوزهعه است. جام

های زبانی و علی الخصوص  ها نيست بلکه نشانهگر وقایع در کلمات و واژه فقط توصيف
در  ساخت  استعاره  بسزایی  نقش  استعاره  و  زبان  دیگر  بعبارت  واقعيت هستند.  ها سازنده 

است که کنشگران سياست بر اساس نظام شناختی خود  نظام مفهومی افراد دارند. بدیهی  
می  رق   عمل  در  را  سياست  انجام  سياستچگونگی  ميان  این  در  اجرای  زنند.  و  گذاری 

سياست از جمله مهمترین مفاهيمی هستند که در ساخت نظام مفهومی کنشگران سياست  
رار نگرفته است.   پژوهان قنقش بسزایی دارند اما چندان مورد توجه زبانشناسان و سياست

استعاره  استعاره،  انتقادی  تحليل  بر اساس  است  این  پژوهش  اصلی  این رو پرسش  های  از 
 ها هستند؟گذاری و اجرای سياست کدامبدیل سياست

 پیشینه پژوهش 
 پيشينه پژوهش در دو قسمت نظری و تجربی ارائه شده است. 

 پیشینه نظری
  و   ترین خالقانه  از  یکی  و   شناسیزبان  از   جدیدی  نسبتاً   مکتب  شناختی   شناسیزبان

  مطالعات   مدرنِ  حوزه  در  که  است  اندیشه  و  زبان   مطالعه  برای  رویکردها   انگيزترین هيجان
ها  (. بررسی5:  2006گرین،    و   است )ایونس   شده  پدیدار  شناختی   علوم   نام  به   ای رشتهبين 

ی هستند که به دنبال  شناخت   شناسیدهد ليکاف و جانسون از جمله دانشمندان زباننشان می
کنند؟ ليکاف  می درک را  هایشانتجربه  و زبان  چگونه پاسخ به این پرسش بودند که مردم

زع   و جانسون در پاسخ به این پرسش برای اولين بار استعاره مفهومی را مطرح کردند. به 
بنا  عاره است   بر اساس ذاتاً ، شودبر اساس آن فکر و عمل میروزمره  که ما مفهومی  آنها نظام

است. ما    مفاهي   شده  اندیشه  بر  نمیحاک   فکری  موضوعات  شامل  این  دنشوفقط  ؛ 
حاک  بر ذهن ما    کنند. مفاهي کنترل می جزئيات بيشترین با  را ما روزمره عملکرد مفاهي 

ادراک را شکل میچگونگی  مردم  با  ارتباط  و چگونگی  پيرامون  از جهان  را  دهند.  مان 
کند.  می  ایفا  مانروزمره  هایواقعيت  تعریف  در  اصلی  نقش   ما  ومیمفه  سيست   بنابراین،

ما   نظر  مورداگر  باشد،    که  مانمفهومیسيست     در  درست  است  استعاره  بر  مبتنی  عمدتاً 
تفکر نحوه  و  کردنتجربه  چگونگی  ما    بنابراین  می  ما  انجام  روزانه  ما  که    دهي  آنچه 
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مفهومی یکی    ه (. استعار4:  2003جانسون،    هستند )ليکاف و  استعاره    بوط بهموضوعاتی مر
گرفته   قرار  معناشناسان  توجه  مورد  که  است  شناخت  با  مرتبط  موضوعات  مهمترین  از 

استعاره مطرح می به طور سنتی در مورد  این است آنچه  اهميت  نکته حائز  با  است.  شود 
می بيان  استعاره  مورد  در  معناشناسان  که  بنابراین آنچه  است.  متفاوت  نگاه    کنند  از 

می  مفهومی  استعاره  کند  معناشناسان  بازنمایی  را  انسان  شناخت  عملکرد  چگونگی  تواند 
 (. 1989)ليکاف و ترنر، 

معروف  آینده عنایتپژوه  تحليل  اهلل،سهيل  روش  علّی الیه  مبدع  ،  ( CLA)  1ای 
می الیهاستدالل  تحليل  روشکند  یک  علّی  زمينه  ای  در  پساساختارگرایی  شناسی 

اجتماعی،  پآینده )ليتانی،  مختلف  الیه  چهار  در  را  مطالعه  مورد  پدیده  که  است  ژوهی 
ترین و  دهد اما عميق ای( مورد تحليل قرار میای و استعارهجهانبينی و گفتمانی و اسطوره

بوده  زیرین  عل   دسترس  از  دور  تاکنون  و  دارد  قرار  ناخودآگاه  در ضمير  که  الیه  ترین 
گيرد  سطح مورد استفاده قرار می  ره است. زبانی که در ایناست تحليل اسطوره و استعا
بيشتر   و  بوده  واضح  مبه   کمتر  میتصویری  )عنایت ارائه  سيست  1998اهلل،  دهد  زیرا   .)  

داشته   آن   از  عادی   حالت  به  که  نيست  چيزی  مفهومی    امور   بيشتر  در  ما  باشي .  آگاهی 
  خطوطِ مشخصی   امتداد  در   خودکار   ای گونه  به  کمابيش   دهي ، می  انجام  روزانه   که  جزئی
.  نيست  معلوم  وجه  هيچ  به  چه چيزی هستند،  خطوط  این   اینکه.  کني می  عمل  و  اندیشي می

برای کشف آن وجود دارد و آن  بر    که  آنجا   از   . است  زبان   به   توجه   یک راه  ارتباطات 
  ي ، کن می  استفاده   آن   از  و عمل کردن  تفکر  در  ما  که  است  مفهومی استوار   سيست   اساس

شواهد حاکی از آن است که    .است  سيست   آن  اثبات  از شواهد برای  مهمی   منبع  پس زبان
هست )ليکاف و جانسون،    استعاری  ماهيت،  نظر  از  ما  روزمره  مفهومی  سيست   بخش اعظ 

دی  (. تحليل انتقادی استعاره را بعنوان رویکر2004) بالک -چارتریس   (. بنابراین 4:  2003
 کند که در این مطالعه بعنوان روش تحقيق استفاده شده است. ای مطرح می شناختی پيکره

 پیشینه تجربی
یافته اساس  بر  اینکه  )با  جانسون  و  ليکاف  استعاره 2003های  کاربست  در  (  مفهومی  های 

و   سياسی  امور  در  آن  کاربرد  چگونگی  اما  دارد  طوالنی  قدمت  روزمره  زندگی 

 

1. Causal Layered Analysis 

https://www.gisoom.com/search/book/author-485771/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9/
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توان به برخی  مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است با این حال می سياستگذاری کمتر  
 موارد الزم اما ناکافی اشاره کرد.

)  و  کالينين   سان، استعاره250:  2021ایگناتنکو  سخنرانی(  بر  غالب    عمومی   هایهای 
می  چين   و  آمریکا  متحده  ایاالت  روسيه،  سياسی  رهبران قرار  تحليل  مورد  بر را  و  دهند 

های  استعاره  مخاطب بر اساس قدرت  را بر  عمومی  سياسی  هایسخنرانی  ا تأثيراساس آنه
رفته مشخص می نشان میبکار  آنها  نتایج  تحليلکنند.    از   استفاده  مختلف  هایجنبه  دهد 

ها بر مخاطب باشد. عادل رحي   سنجش تاثير سخنرانی  برای  مهمی   تواند ابزار می  استعاره 
رویکرد54:  2021) یک  اساس  بر  کاریکاتورهای   -  اجتماعی   ی(  تحليل  به    شناختی 

استعاره بعنوان  می  سياسی  چپمنچندوجهی  )  و  پردازد.  پيامدهای1107:  2020ميلر   ) 
استعاره  اجتماعی قرار    « هستي    جنگ   در  19-کووید  با  ما»  کاربست  بررسی  مورد  را 

با آوردن مجموعهمی   و سيست      رانرهب   که چگونه  دهندمی  نشان  هامثال  از  ایدهد. آنها 
از  سياسی استفاده  با  کووید  « جنگ   استعاره»  آمریکا  احتمالی  خطرهای  از  را   19-مردم 

مورد    ارتباطات سياسی  را دراستعاره  ( نقش  97:  2009)  بالک  -چارتریس  کنند.  آگاه می
می قرار  استعارهمطالعه  منظور  بدین  سياسدهد.  دو  توسط  شده  استفاده    معاصر   تمدارهای 

یافته بلر را مورد تحليل قرار می  تونی  و  کاسترو  فيدل  یعنی بر اساس  نتایج  دهد. وی  ها و 
استعاره کاربست  از  دیدگاهی  می  سياسی  ارتباطات  در  خود    آن   در  که  کندپيشنهاد 

 . شوندمی ادغام استعاره کالسيک  نقش  با ایدئولوژی  و اسطوره
نيز ایران  استعاره(  9:  1390)  نشين قربانی شيخ  در  بررسی  اغلب    زدپرداهایی میبه  که 

رهي  در  عمومی  بين افت بطور  روابط  آنها  های  فایده  و  هستند  استفاده  مورد  در  را  الملل 
. ضمنا در این راستا نمونه کاربردهای  دهدمیارتقای فه  بهتر این حوزه مورد بحث قرار  

بين  سياست  گفتمان  در  استعاره  زبان  از  معرفی  استفاده  قرار  کرالملل  بررسی  مورد  و  ده 
صادقیدهمی استعاره  (229:  1395)  طباطبائیو    د.  زبان  بررسی  گفتمانبه  در  های  ای 

ارتباط بين تفکر    بتواند از این طریق   تا   پردازد میسياست خارجی جمهوری اسالمی ایران  
یک نمونه از متون  آنها  ای و دنيای سياست را مشخص نماید. به این منظور  و زبان استعاره

ی  هر  توسط  ملل  ارائه شده در مجمع عمومی سازمان  از  سخنرانی  رؤسای جمهور  از  ک 
انتخاب   تاکنون  انقالب  طبقه  کنند می اول  اساس چارچوب  بر  جانسون  و  و  ليکاف  بندی 

استعاره قرار  درباره  تحليل  و  تجزیه  مورد  یافتهدهند.  میها  و  تحقيق نتایج  نشان    آنها  های 

https://www.gisoom.com/search/book/author-485771/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9/
http://www.iisajournals.ir/?_action=article&au=238812&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86++%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://www.iisajournals.ir/?_action=article&au=238812&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86++%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://www.iisajournals.ir/?_action=article&au=238812&_au=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86++%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
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توان جمالت و عبارات استعاری را برای رمزگشایی حقيقت کالم رهبران  که میدهد  می
برد بکار  )سياسی  اسالمی  به  12:  1397.  استعاره (  نقش  زبانبررسی  در  سياسی  ها  شناسی 

های  تالش دارد با تمرکز بر متن سخنرانی و برخی از توئيتپردازد. وی  می  دانلد ترامپ
شناسی سياسی دانلد ترامپ، واجد چه  پاسخ دهد که »زبان  پرسش مه  دانلد ترامپ به این  

این استعارههایی است؟ هاستعاره تاریخی، نحوه مچنين،    ها ازحيث شکل، محتوی، سنت 
های زبانی، چگونه قابل تحليل و تفسيرند و در سياست خارجی و داخلی  کاربرد و مکانيزم

بازتاب مخاطب، چه  بعنوان جوامع  متحده،  خواهند  ایاالت  و  داشته  پی  در  احتمالی  های 
)داشت؟«  دبيرمقدم  و  نورمحمدی  پید(  252:  1398.  رویکرد    نندآر  چارچوب  در  که 

های تلویزیونی  رفته در مناظره  های بکاراستعاره،  »تحليل انتقادی استعاره« چارتریس بلک
سال   جمهوری  ریاست  انتخابات  به    1396نامزدهای  رهگذر  این  از  و  بررسی  را  ایران 

 ند. شده دست یاب های پنهان در پس متون توليدها و نگرشاندیشه

کهندانیربيزع   به تشکل    (176:  1400)  عی  تأثيرگذارترین  اسالمی  حزب جمهوری 
است.   اسالمی  انقالب  از  پس  اول  دهة  و  اسالمی  جمهوری  نظام  استقرار  در  از  سياسی 

می  رواین  حزب  این  گفتمان  در  حکومت  و  سياست  از  فه   بررسی  پرسش  به  پردازد. 
سياست و حکومت با    اصلی پژوهش این است که »در گفتمان حزب جمهوری اسالمی،

استعاره با استفاده از نظریة استعارۀ  هایی فهميده میچه  به این پرسش  شوند؟« برای پاسخ 
به تحليل استعاره ای گفتمان حزب  مفهومی ليکاف و جانسون و روش شناسایی استعاره، 

و   سياست  فه   که  رسيده  نتيجه  این  به  نویسنده  است.  شده  پرداخته  اسالمی  جمهوری 
و مفاهي  انتزاعی مرتبط با آنها در گفتمان حزب، با استفاده از تجربيات روزمرۀ حکومت  

گيرد. اسالم مکتبی بعنوان استعارۀ بنيادی،  ها و ادراکات مذهبی صورت میمرتبط با کنش 
حوزه و  است  مفاهي   این  درک  اساسی  و  منبع  الهی  امانت  وظيفه،  عبادت،  مبدأ  های 

نقش  مفاهي   این  فه   در  گفتمانتکليف  این  در  دارند.  محوری  نهاد    ؛ی  دین،  و  سياست 
از   سياسی  شناخت  و  یکدیگرند  عين  دینی  عمل  و  سياسی  عمل  و  دین  نهاد  و  سياست 

 ناپذیر است.آگاهی مذهبی جدایی
دهد مفاهي  استعاره در علوم سياسی ایران و جهان کاربرد فراوانی  ها نشان میبررسی

پژوهش از  برخی  و  الزداشته  پرداختههای  حوزه  این  به  ناکافی  اما  خودِ  م  اینکه  اما  اند 
گذاری و اجرای سياست مورد تدقيق و مطالعه قرار گيرد تا استعاری بودن  فرآیند سياست
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آن بصورت روشمند تحليل و تبيين گردد صورت نگرفته است. بنابراین این تحقيق اولين  
میمطالعه تالش  که  است  سياستای  اجرایکند  و  استعاره    گذاری  بعنوان  را  سياست 

 های بدیل ارائه دهد. تحليل کرده و برای آنها استعاره

 روش تحقیق 
برای رسيدن به هدف پژوهش از روش تحليل انتقادی استعاره استفاده شده است. تحليل  
انتقادی   تحليل  همانند  آن  هدف  که  است  استعاره  تحليل  برای  روشی  استعاره  انتقادی 

ن مقاصد  بيان  تحليل  گفتمان  مراحل  است.  زبان  کاربران  ناخودآگاه(  احتماالً  )و  اآشکار 
این   این نکته جالب توجه است که  انتقادی استعاره شامل تشخيص، تفسير و تبيين است. 
  -سه مرحله بسيار شبيه مراحل روش فرکالف در تحليل انتقادی گفتمان است )چارتریس 

 (.  34: 2004بلک، 
مطالعه   این  از  سياستاز آنجایی که در  بود  نظر  گذاری و اجرای سياست هر دو مد 

تر یک سياست بعنوان نمونه هدفمند انتخاب شد. بنابراین در این  رو برای مطالعه دقيقاین 
ارزشيابی کيفی   برنامه  از سياست   -مطالعه  نمونه  بعنوان یک  اجرا  توصيفی  در حال  های 

تدایی مصاحبه شد. همچنين برای  انتخاب شد و با کنشگران این سياست در چهار مدرسه اب
سند   سه  سياسی کشور،  نظام  بر  غالب  استعاره  انتقادی  تحليل  سياستگذاری  نحوه  مطالعه 

( پرورش ویژه   -1سياستی در حوزه آموزش  مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و 
و    و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  -2مدارس،     در   بنيادین   تحول  نظری  مبانی  -3پرورش 

قرار    اسالمی  جمهوری  عمومی  رسمی  تربيت  و  ي تعل  نظام بررسی  و  مطالعه  مورد  ایران( 
اجرای سخنرانی  و چگونگی  اسناد سياستی  بين  ارتباط  ایجاد  برای  های  گرفتند. همچنين 

گذاران حوزه آموزش در زمينه اسناد فوق نيز مورد  عمومی مربوط به دولتمردان و سياست
 مطالعه قرار گرفت. 

 ش های پژوهیافته
 های پژوهش درسه فاز تشخيص، تفسير و تبيين استعاره بيان شده است. یافته 
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 تشخیص استعاره 
اندیشه معنای  با  اصل  در  استعاره  تشخيص    1ای تشخيص  است.  مرتبط  شناختی[  ]حوزه 

بين   تنش  کردن  مشخص  بر  همچنين  و  متن  در  استعاره  وجود  شناسایی  معنی  به  استعاره 
: 2004بلک،    -کند )چارتریس استعاری تمرکز می  مقصد  زهحو  و  اللفظیتحت  مبدأ  حوزه
تحت34 بررسی  سياست(.  مفهوم  میاللفظی  نشان  مفهوم  گذاری  دو  از  کلمه  این  دهد 

( عميد  فرهنگ  در  »گذاردن«  است.  شده  تشکيل  »گذاری«  و  به 791:1388»سياست«   )
زبان فارسی قرار    آمده است. نکته مه  این است که در  چيزی را در جایی قرار دادنمعنی  

بی اشياء  مورد  در  بيشتر  در جای،  بکار می دادن چيزی  وقتی جان  ه   رود.  واژه  آییبا  ها 
  در   رسي  کهمی  هاییواژه  ترین کني  به رایجمی  بررسی  فارسی  زبان  بانک  در  »گذاری« را

می قرار  »گذاردن«  اینهاکنار  گذاری،  سرمایه  گذاری،صدا  بارگذاری،شامل    گيرند. 
  شوند. در می  گذاری و ...مين  گذاریفاصله  گذاری،قيمت  گذاری، عالمت  گذاری،مارهش

»گذاری«   انواع  از  بعضی  اینجا  مفهوم  بيان   کاربردهای  مختلف  متون  برای  می  در  شود. 
 پررنگ شده است.  »گذاری« تأکيد مفاهي  مربوط به پسوند 

 متون ویکی پدیا
حافظ در  عامل  سيست   روی    کامپيوتر  هبارگذاری  از  گاهی  و  سخت  دیسک  از  معموال 

می انجام  نرم  بارگذارشوددیسک  همچنين  یکراه  بارگذار  یا  بوت  .    برنامه   انداز، 
  محض   به  افزارینرم  هایبرنامه  دیگر  یا  عامل  سيست   بارگذاری  باعث  که  است  کامپيوتری

 . شودمی سيست  شدن  روشن 

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
اعی« اصطالحی است که برای برخی از اقدامات غير دارویی کنترل  گذاری اجتمفاصله»

شود که توسط مقامات بهداشت عمومی برای متوقف کردن یا کاهش  عفونت استفاده می
 گردد.های بسيار مسری انجام میسرعت شيوع بيماری

 

 

1. Ideational Meaning 
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 در حوزه کسب و کار و کارآفرینی  یآفرینی پرتالناب  جله اینترنتیم
  خرید   به  مشتری  تصمي   بر  تاثيرگذار  عوامل  مهمترین   از  صحيح یکی   گذاریقيمت  روش

  محصوالت   گذاریقيمت  مناسب  استراتژی  لذا  است؛  محصول  یک  قيمت  خرید،  عدم  یا
 . دارد  شما کار و کسب  رشد  در مهمی بسيار عامل

است. بعنوان مثال    مرتبط  مبداء »گذاردن«  حوزه   متفاوت  های جنبه   با  موارد   این   تمامی
متو ویکیدر  به  مربوط  فایلی    ن  باید  عامل  سيست   اجرای  و  نصب  برای  است  آمده  پدیا 

  باعث   که  است  کامپيوتری  برنامه  انداز، یکیا راه  بوت  بارگذاری شود. همچنين بارگذار
  سيست    شدن  روشن   محض  به  افزارینرم  هایبرنامه   دیگر  یا  عامل  سيست   بارگذاری

بدر  .شودمی اینجا  در  »گذاردن«  آن  مفهوم  در  که  بافتاری  زیرا  است  شده  استفاده  ستی 
می  بارگذاری  عامل  کامپيوتر  سيست   سيست   همان  یا  بارگذار  هست.  یکی  و  صفر  شود، 

اراده نحوههيچ  بتواند  که  ندارد  خود  از  این    ای  در  دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  بارگذاری 
( مقصد  حوزه  و  فایل(  )بارگذاری  مبدا  حوزه  بين  معنایی  تنش  کامپيوتر(  جمله  سيست  

نمی  پس  ندارد.  سياستوجود  فرآیند  در  اما  باشد.  استعاره  سياستتواند  گذار  گذاری، 
ها را توسط کنشگران اجرایی کند. نکته  کند سياستهمانند یک سيست  عامل تالش می

پالس اینجاست که کنشگران سياست دارای اراده و اختيار هستند و نمی مانند  های  توانند 
 ی کامپيوتر عمل کنند.صفر و یک

سياست و  سياسی  علوم  در  یعنی  مقصد  حوزه  در  دیگر  طرف  خوانش  از  گذاری، 
سياست تحتاستعاره  تعبيری  میظ اللف گذاری  نشان  دانشگاهی  متون  بررسی  دارد.  دهد ی 

سياست حوزه،  این  میپژوهشگران  گام  به  گام  امری  را  اول گذاری  گام  پندارند. 
ای حادث شود. در گام دوم، حل  شود که در عمل مسئله می  سياستگذاری از آنجا آغاز 

گيرد. در گام سوم، پيشنهادهای مختلف  حادث شده در دستور کار دولت قرار می  مسئله
راه می حلبرای  فرموله  گام  یابی  در  راه شوند  از  یکی  سياست  حلچهارم،  و  انتخاب  ها 
ق اتخاذ می  شود.  وانين و مقرارات عملياتی میشود. در نهایت، سياست اتخاذ شده بوسيله 

گذاری برای حل  مسئله در مرحله عملياتی شکل  نکته قابل تأمل اینجاست با اینکه سياست
قانونمی به صورت  اجرایی شدن  برای  بهتر دیکته    گيرد ولی  بعبارت  یا  ابالغ  به مجریان 
نوع سياستمی این  در  اشکال  است که صدای کنشگران محلیشود.  آن  شنيده   گذاری 
خواستهنمی و  شرایط  دارای  که  مختلف  بافتارهای  همچنين  هستند،  شود.  متفاوت  های 
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نمی نمونهدیده  ذیل  متن  مثال  بعنوان  استعاره  شوند.  مورد  در  دانشگاهی  متون  از  ای 
 سياستگذاری است. 

  و   هاسياست  مطالعه  به  که  است  سياسی  علوم  هایشاخه  از  یکی  سياستگذاری  علوم
  سياست   کشاورزی،  سياست  مانند  گوناگونی  هایزمينه   در   دولت  شخصم  عملکردهای

  موارد  از  یک هر  گوناگون هایمجموعه  زیر همچنين و بهداشتی... سياست  تکنولوژیک و
یکی  مسائل  که  باشد   آن  تواندمی  گذاریسياست  علوم  پژوهشگر  وظایف  از  پردازد. 

  سياستمداران   بسيار  کاربردی  هایهتوصي   آن   پایه  بر  و  تحليل  خرد  و  عينی  طور  به  را  جامعه
کنند )اشتریان،    یاری  حل  راه   بهترین  انتخاب  جهت   در   را  دولتمردان  سان بدین   نمایند  ارائه 
1376  :162 .) 

می پرداخته  سياستی  اسناد  بررسی  به  قسمت  این  انجام  در  که  سندی  بررسی  شود. 
ارزشيابی کيفی   مرحله عملياتی هدایت می  –سياست  را در  نشان میک توصيفی  دهد، ند 

و  کالس  آموزش  عالی  شورای  مصوبات  تاثير  تحت  مستقي   صورت  به  مدارس  و  ها 
شکل   به  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  مصوبات  دیگر  بعبارت  دارند.  قرار  پرورش 

بخش نامه آیين  می نامهها،  اعمال  مدارس  به   ... و  میها  نشان  مشاهدات  حتی  دهد  شود. 
این شورا طی   عنوان مجموعه مصوبات شورای  تمامی مصوبات  مجلد تحت  یک کتاب 

ارسال می  به مدیران  پرورش ویژه مدارس  این مجلد سرلوحهعالی آموزش و  کار    شود. 
می قرار  مدیران  و  با معلمان  هرگاه  سياست،  کردن  عملياتی  مرحله  در  که  بطوری  گيرد. 

 کنند. شوند به این کتاب مراجعه میمشکل مواجه می
آی مثال  کيفی  ين بعنوان  ارزشيابی  طرح   اجرای  جلسه    –نامه  طی  در   769توصيفی 

 مصوب شده است که به شرح ذیل است. 18/04/1387تاریخ 
 دارد: می مقرر  پرورش و آموزش عالی  شورای

)کيفی(  ارزشيابی  طرح    از   دسته  آن  در  87-88  تحصيلی  سال  در  ابتدایی  دوره  توصيفی 
  موجود   هاینارسایی  رفع  از  پس   و  شود  اجرا  نددار  را  الزم  امکانات  و  شرایط  که  مدارس

شود    اجرا  موارد  برخی  رعایت  با  کشور  ابتدای  مدارس  کليه  در  88-89  تحصيلی  سال  از
 (. 89: 1392پرورش،  و آموزش عالی  )شورای

مصوبه جلسه    طی  ابتدایی  دوره  تربيتی   و  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی  نامهآیين   همچنين 
  شورای   تحصيلی  مقررات  و  هااساسنامه  ورد تایيد کميسيونم  20/05/1388در تاریخ    793
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شود.  می   ابالغ  مدارس  به  آزمایشی   اجرای  و برای  گيردمی  قرار  پرورش  و  آموزش   عالی
آیين  این  مادهمتن  چهار  بيست  طی  بخشنامه  نامه  در  تبصره  چندین  به  و  مختلف  های 

مصوبات شورای عالی  مدارس و مناطق مختلف آموزشی ابالغ شده و در مجلد مجموعه  
 گردد.آموزش و پرورش برای مدارس ارسال می

  بر   انداز این سنددهد، چش پرورش نيز نشان می  و  آموزش  بنيادین   تحول  بررسی سند
  بيست   انداز سند چش   نظام،  های کلی سياست  اساسی،  قانون  باالدستی از جمله  اسناد  اساس
 ترسي  شده است.   1404افق  در  ایران اسالمی جمهوری  تربيت در و تعلي   فلسفه و ساله

  کيفيت در   تضمين   و  ارزشيابی  نظام  استقرار  در فصل هفت  این سند طی راهکار نوزده، بر
تاکيد می  رسمی  تربيت  و  تعلي     نظام  اجرای  و  طراحی  19-2گردد. طی راهکار  عمومی 

فرایندمحور و  دوره  تحصيلی  هایپایه  در  ارتقای  در   ارزشيابی  مشخص  تعيين    ابتدایی 
 گردد که بشرح ذیل است: می

 گذر   برای  ملی  اساس استانداردهای  بر  ارزشيابی  نظام  اجرای  و  طراحی  19-2راهکار  
دوره    تحصيلی  هایپایه  ارتقای  در  فرایندمحور  رویکرد ارزشيابی   و  تحصيلی  هایدوره  از

)فرآیندمحور  رویکرد  و  ابتدایی پایه  در  محور( نتيجه  و  تلفيقی  )سندتحصي   هایسایر   لی 
 (. 54: 1390پرورش،  و آموزش بنيادین  تحول

تحول سند  مبانی  و  آموزش  بنيادین   همچنين  سند  اساس  بر  نيز   تحول   نظری  پرورش 
ایران تدوین شده است.    اسالمی   جمهوری  عمومی  رسمی  تربيت  و  تعلي   نظام  در  بنيادین 

در جمهوری  این سند شامل سه بخش است. در فصل اول و دوم به ترتيب فلسفه تربيت  
اسالمی ایران و فلسفه تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران به طور مفصل  
تبيين شده است و فصل سوم نيز رهنامه نظام تربيت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی  

قانون است که هرگونه  بيان شده  ذیل صراحتاً  متن  مطابق  است.  پرداخته  و  ایران  گذاری 
  رسمی  تربيت و تعلي  نظام در بنيادین  تحول نظری بر اساس سند مبانیگذاری باید سياست
 ایران انجام گيرد. اسالمی  جمهوری عمومی

عمومی  رسمی  تربيت  نظام  رهنامه  این  مثابه   به  باید  را  ایران  اسالمی   جمهوری  در  و 
  تحول اساسی   ایجاد  جهت  ریزیبرنامه  و  گذاریسياست  گذاری،قانون  هرگونه  اصلی  بنيان
  بنيادین  تحول   نظری  آورد )مبانی  بشمار   و عمومی  رسمی  تربيت  فعلی  نظام  در   راهبردیو  
 . (335: 1390ایران،  اسالمی جمهوری عمومی رسمی تربيت و تعلي  نظام در
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نشان می فوق  اسناد  تحليل  و  مبانی بررسی  اسالم،  دین  مبانی  و  اصول  اساس  بر    دهد 
ایران مشخص شده و از آن    اسالمی  یجمهور  عمومی  رسمی  تربيت  و  تعلي   نظام  نظری

بر  تکيه  با  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  است.  شده  استخراج  بنيادین  تحول  سند  نيز 
های درسی  نامه و برنامهاینگونه اسناد باالدستی، مصوباتی را تحت عناوین اساسنامه، آیين 

ا مدارس  به  دولتی  مدیریت  مختلف  سطوح  طریق  از  و  کرده  مشخص  را  تربيتی  بالغ  و 
 کند.  می

حوزه بين  معنایی  تنش  شناسایی  اساس  بر  مقصد    حوزه  و  اللفظیتحت  مبدأ  بنابراین 
می سياستی  اسناد  و  دانشگاهی  متون  بررسی  همچنين  مفهوم  استعاری  گفت  توان 

وجود  سياست معنایی  تنش  مقصد  و  مبدا  حوزه  بين  که  چرا  است.  استعاره  یک  گذاری 
گذاری و  کند برای ارزشگذار تالش میاست، سياستدارد. بعبارت دیگر در اجرای سي 

سياست استعاره  از  کليدی  کنشگران  کنشگران  اقناع  که  نحوی  به  کند.  استفاده  گذاری 
پالس همانند  را  یکی فرض  خود  و  در سياست  های صفر  و تصرفی  تنها دخل  نه  و  کنند 

د باید به نحو اکمل  نداشته باشند بلکه برای اینکه تحت حمایت گفتمانی غالب قرار گيرن
 و احسن آن را اجرا کنند.  

 تفسیر استعاره 
  بر شناسایی   استعاره  بعبارت دیگر تفسير  شود.می   مربوط  بينافردی   معنای  به  استعاره  تفسير
)چارتریسمی   ساخته  استعاره  طریق  از  که  اجتماعی  روابط دارد  تمرکز  بلک،   -شود، 
تفسير34:  2004   گرایانه عمل  و  شناختی   عوامل  و  هاتعاره اس   بين   رابطه  برقراری  شامل  (. 
شامل  این .  کندمی   تعيين   را  هااستعاره   که  است   در   و  مفهومی  هایاستعاره   شناسایی  امر 

  که   گرفت   نظر  در  توانمی   تفسير  مرحله   در .  است  مفهومی  کليدهای  امکان،  صورت
هستند    لفعا  اجتماعی  مه   بازنمایی  یک  ساختن   در  اندازه  چه  تا  استعاره  هایانتخاب

 (. 38: 2004بلک،  -)چارتریس 
استعاره »سياست مستلزم شناسایی صورت تفسير    زبانیِ   هایِگذاری و اجرای سياست« 

های ذیل تالش شده  مثال  شوند. درمی  برانگيخته  مفهومی   استعاره   این   با  که   است  دیگری
صورت  برانگيخت   زبانیِ  هایِاست  و  فعال  افراد  بين  را  استعاره  این  که  می دیگر  کند  ه 
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گذاری و اجرای سياست«  استعاره »سياست  با مرتبط  های عبارت زیر متن شناسایی شود. در
 است.  شده  نوشته پررنگ
  بنيادین  تحول  ایران، مصوبه »سند  اسالمی  جمهوری   تربيت  و   تعلي   فلسفه   سند  تأیيد  با

،  690،  688،  687،  686،  685،  684،  683،  682،  681جلسات،  که در   پرورش«  و  آموزش
،  10/12/89،  3/12/89،  89/ 11/ 26،  89/ 12/11تاریخ    692و    696،  695،  694،  692،  691
17/12/89  ،23/1 /90  ،6/2 /90  ،20/2/90  ،31 /3/90  ،14/4 /90  ،21/4 /90  ،4/5 /90  ،
فرهنگی  عالی  شورای  5/7/90و    22/6/90،  15/6/90   رسيده  نهائی  تصویب  به  انقالب 

پرورش،   و  آموزش  بنيادین   تحول  شود )سندمی  ابالغ  برای اجرا  ذیل  شرح سند  به  است؛
1390  :6 .) 

 ایرنا   پارلمانی اریزخبرگ
  همه :  گفت  تحول  سند  یعنی  پرورش  و  آموزش  اینکه  بر  تاکيد  با  پرورش  و  آموزش  وزیر
 . است بنيادین  تحول سند کردن اجرایی  به  معطوف وزارتخانه توان و تالش
  در   و   مجلس   آموزش   کميسيون   در   حضور   از   پس  شنبه سه  روز  ميرزایی  حاجی   محسن 
  را   آن  پرورش،  و  آموزش  بنيادین   تحول  سند  موضوع  اهميت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع
 . دانست وزارتخانه این  مأموریت ترینمه 

ابالغ  و   آموزش  وزارت و  چاپ  پرورش آموزش    تحولی  های بسته  پرورش    به   و 
 و پرورشآموزش    تحولی  هایبسته  بنيادین،  تحول  سند  کردن  اجرایی  راستای  در  هااستان
 .شد  ابالغ هااستان به اجرا جهت   و منتشر کتاب  قالب در و  تدوین   تهيه، حوزه هر به مربوط

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
گفت: کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مهمترین    مدیرکل  از  بنيادین  تحول  سند  اجرای 

 ه باید به طور جدی پيگيری شود. این اداره کل است ک  های در دستور کاربرنامه
»مأموریت«،   »اجرا«،  »سند«،  »دستور«،  »ابالغ«،  »مصوبه«،  مفاهي ِ  فوق،  متون  در 

استعاره  از  نشأت گرفته   ... و  »سياست  »گزارش«  است.  زایایی  سياست«  اجرای  و  گذاری 
أموریت«،  های مفهومی »مصوبه«، »ابالغ«، »دستور«، »سند«، »اجرا«، »مبعبارت بهتر استعاره

... گذاری و استعاره زایایی »سياست  با  که  هستند  دیگری  زبانی  هایصورت  »گزارش« و 
برانگيخته بجای خواسته   شوند.می  اجرای سياست«  مفاهي   انتزاعی سياستاین  گذار  های 
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می تحتقرار  معنای  آنها  اساس  بر  و  اجرای  ظ اللف گيرند  و  »سياستگذاری  استعاره  ی 
 گردد. سياست« برمی

»سياست استعاره  همانند  در  مختلف  کنشگران  نقش  سياست«،  اجرای  و  گذاری 
های صفر و یکی  شود که باید بصورت پالسهای مختلف یک کامپيوتر فرض میقسمت

کنند. بافتارهای مختلف که قرار  گذاران را اجرا می تسلي  سياست شده و خواسته سياست
ها بعنوان  شوند که باید سياست ی فرض میسياست در آنجا اجرا شود همانند سيست  عامل

معتقد  برنامه چهارم  پایه  معلمان  و  مدیران  که  بطوری  شود.  اجرا  آنها  در  کاربردی  های 
 است:
توصيفی را اجرا نکني  چه کني . حتی این    –های برنامه ارزشيابی کيفی  اگر خواسته  
سياستبرنامه با  برها  ما  مثال  بعنوان  است.  متناقض  دیگر  ارزشيابی،    های  نوع  این  اساس 

کني . ولی از کالس شش  به بعد و حتی  آموزش و ارزیابی فرآیندی را در کالس پياده می 
نتيجه ارزشيابی  دانشگاه  به  ورود  کنکور  تناقض،  در  این  حل  بدون  ما  ولی  است.  محور 

سرگروه  و  ابتدایی  دوره  شش   )معل  کالس  کني   اجرا  و  و  کني   قبول  را  آن  مجبوری  
 تانی(. اس

]سياست میآنها  انجام  خودشونو  کار  کار  گذاران[  کليدی[  ]کنشگران  ما  دهند 
بدل می رد  ما  بين  تنها چيزی که  آنها؛  از  ما  نه  دارند  خبر  ما  از  آنها  نه  را،  شود  خودمان 

های معلمان و شرایط محيطی  ها هست. آنها از دیدگاهها، گزارشها، ابالغ نامهبرخی بخش 
هست بعنوان مثال برای   ها در عمل غير قابل اجراها، ابالغنامهخی از بخش خبر ندارند. بر

توصيفی باید در هر کالس حداکثر دوازده نفر باشد. اما    –اجرای برنامه ارزشيابی کيفی  
ها بيش از سی نفر هستند. معل  در یک کالس  ها، هميشه کالس بخاطر برخی محدودیت

 برنامه را اجرا کند )معل  پایه چهارم و سرگروه استانی(.  تواند این این سی نفره طبعاً نمی
 گوید:ها میای در مورد چگونگی اجرای برنامههمچنين مدیر مدرسه

طرح و  کني   کار  زیاد  یا  ک   توجه  اگر  باال  مقامات  کني   اجرا  باال  کيفيت  با  را  ها 
دهد که کار انجام    کنند مه  این است که ظاهر کار و مستندات ما آماده باشد و نشاننمی

 شده است )مدیر مدرسه سه(. 
این  میهمه  نشان  »سياست  استعاره   دهدها  موجب  متعارف  سياست«  اجرای  و  گذاری 

سياستمی ارتباطی  پل  و  شود  )خواسته  ضمنی  یا  آشکار  صور  به  کنشگران  و  گذاران 
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ابالغ مصوبات،  بوسيله  این  ناخواسته(  در  گيرد.  صورت  دستورات  و  اسناد  نوع  ها، 
های مختلف و کنشگران گوناگون دیده  ها و نيازهای محيطها، خواست ارتباطات ویژگی

سياستنمی بين  ارتباطی  پل  عمل  مرحله  در  بنابراین  کليدی  شود.  کنشگران  و  گذاران 
پایين شکل می به  باال  از  تنها  و  پایين موجب  سياست یک طرفه شده  به  باال  رابطه  گيرد. 

رمی خود  کنشگران  سياستگردد  مجری  فرض  ا  دیگران  کنشگری  های  بجای  و  کند 
شوند که توسط دیگران نوشته شده  هایی   هنرمندانه و خالقانه بيشتر بازیگر متون و سياست

 است.

 تبیین استعاره
  ه    با   هااستعاره   که بوسيله آنها  هاییراه   یعنی:  شودمی  مربوط  متنی  معنای  به  استعاره  تبيين 
شوند، تمرکز دارد  ارجاع داده می دهندمی ر   آن در که موقعيتی  به توجه   با و شده مرتبط

  توليد   در  که  اجتماعی  عامل  شناسایی  شامل  هااستعاره  (. تبيين 34:  2004بلک،  -)چارتریس 
چگونگی    در  آنها   اجتماعی  نقش   و  هااستعاره  توصيف  است.  موثرند  افراد  متقاعدسازی 
کليدهای   هایاستعاره  گيریشکل ارزش  دادن  نشان   و  فهومیم  مفهومی،    گذاری نوع 
میاستعاره  چرا   اینکه  توضيح  به  هااستعاره   . کندمی  کمک  باشند  متقاعدکننده  توانندها 
این   به  هااستعاره   گفتمانی  کارکرد  شناسایی  معنا،  یک  به  بنابراین  که    دهدرا می  امکان  ما 
   .(39: 2004بلک، -بشناسي  )چارتریس را هااستعاره  رتوریکی و ایدئولوژیک انگيزه

رسانه دانشگاهی،  سياستگفتمان  و  دولتمردان  سازمانها،  در  نهادهای  گذاران  و  ها 
درسياست که  هستند  اجتماعی  عوامل  مهمترین  جمله  از  دخيل    هااستعاره   توليد  گذاری 

گذاری دارند. زیرا مخاطب برای اقناع و ارزش  اجتماعی بسزایی در ترغيب  هستند و نقش 
ناخواسته استعارهنشگاهی و رسانهگفتمان دا یا  »ابالغ«،  ها خواسته  های مفهومی »مصوبه«، 

بازتوليد   و  بازنمایی  بارها  و  بارها   ... و  »گزارش«  »مأموریت«،  »اجرا«،  »سند«،  »دستور«، 
سياستمی استعاره  با  که  آموختگانی  دانش  تربيت  با  دانشگاهی  گفتمان  گذاری  کنند. 

شده تدابرساخته  موجب  استعاره اند  نوع  این  میوم  می ها  موجب  امر  این  در  شوند.  شود 
سياست استعاره  زمان  شود.  طول  فرض  یکی  و  صفر  امری  صورت  به  اجرا  و  گذاری 

ها با بازتوليد بدون وقفه آثار مختلف، خواسته یا ناخواسته این نوع استعاره را تقویت  رسانه 
سياستمی و  دولتمردان  همچنين  سازکنند.  در  سياستمان گذاران  نهادهای  و  گذاری  ها 
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کنند مجریان را مجاب  گذاری صفر و یکی تالش میبرای حل مسائل مختلف با سياست
به اجرای قوانين و مقررات کنند. در واقع همه آنها شواهد کالمی برای یک نظام زیربنایی 

گذاری و  کنند. همچنين گفتمان غالب در علوم سياسی از استعاره سياستاندیشه توليد می
می حمایت  سياست  ویژگی اجرای  دارای  مختلف  بافتارهای  که  حالی  در  و  کند  ها 

حوزه   در  که  هستند  آگاهی  و  اراده  دارای  سياست  کنشگران  هستند،  متفاوتی  امکانات 
نمی پالسمبدأ  همانند  نوع  توانند  این  اساسی  مشکل  بنابراین  کنند.  عمل  یکی  و  صفر  ها 
با سياست به  توجه  عدم  ویژگیگذاری  گرفتن  نادیده  و  مختلف  کنشگران  فتارهای  های 

 محلی در اتخاذ و اجرای سياست است. 

 گیری بحث و نتیجه
مییافته  نشان  ما  سياستهای  مفهوم  پذیرفته  دهد  کاماًل  و  متعارف  استعاره  یک  گذاری 

استعاره   معنایی  تنش  متمادی  ساليان  طول  در  است.  سياستی  کنشگران  ميان  در  شده 
توان  ای کاهش یافته است که به سختی میری در حوزه مبدأ و مقصد با اندازهگذاسياست

ای آن را تشخيص داد. حتی پس از تشخيص آن، مخاطب به راحتی آن را  معنای استعاره
نمی شدتقبول  دیگر  بعبارت  استشد  پذیرفته  کند.  قدری  به  آن    صورت   به  که  گی 
  جامعه   یک  کنشگران  ميان  در  دیشيدنان  شيوه   یک  بعنوان  حتی  و  تالش  بدون  خودکار،

سياست بخصوص  کنشگرانزبانی  و  شده  می  بکار  گذاران  موجب  امر  این  بنابراین  رود. 
  را   هاخوانش  ویژه شود و سایر  اجتماعی  خوانش   گذاری تبدیل بهسياست  است که استعاره

جامعه  محدود در  و  فرآیند  به  نيازی  کرده  استعار  شناختی  تحليل  نشود.  احساس  ه  آن 
ها بدنبال  نيز هست. به طوری که در سازمان  گذاری نه تنها متعارف بوده بلکه زایاسياست
استعاره سياست »اجرا«،  گذاری  »سند«،  »دستور«،  »ابالغ«،  »مصوبه«،  مفهومیِ  های 

می مطرح  نيز  و...  »گزارش«  استعاره »مأموریت«،  این  همه  کنشگران  شود.  مفهومی،  های 
ها باشند.  ها و سياستچون و چرای برنامهکنند که مجری بیغيب میسازمانی را اقناع و تر

رسانه دانشگاهی،  گفتمان  سياستهمچنين  و  دولتمردان  سازمان ها،  در  و  گذاران  ها 
سياست در نهادهای  که  هستند  اجتماعی  عوامل  مهمترین  جمله  از    استعاره   توليد  گذاری 

نقش سياست و  بوده  دخيل  بسزایی    گذاری  ترغيباجتماعی  و   در  اقناع  برای  مخاطب 
 گذاری دارند.ارزش
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استعاره سياست از  استفاده  ارزشمزیت  است که  آن  ترغيبِ  گذاری  و  اقناع  گذاری، 
می انجام  پنهانی  و  غيرمستقي   بصورت  را  افراد  پيام  گوینده  تنها  نه  حالت  این  در  گيرد. 

می نمی منتقل  پيامی  بلکه  دانست  پيام  مسئول  نمیتوان  که  آن  شود  درباره  صراحتاً  توان 
بنابراین استعاره متعارف سياست   مستقي    گفتمان  از  را  هاگزاره  تنها  گذاری نهبحث کرد. 

نيز   العادهفوق   امتياز  بلکه  شود،نمی   گفته  اللفظی  تحت   سخن   چون  کندمی  پنهان   دیگری 
  دانست.   پيام  مسئول  توان نمی  را   گذار سياست  اوالً   که  است  نکته   دو   این   ترکيب  آن  و  دارد

 کرد.  بحث آن درباره صراحتاً  توان نمی که   شودمی منتقل  دارد پيامی ثانياً در اینجا

راه  از  تحولیکی  فضاهای  خلق  و  حال  زمان  ساختارشکنی  از  های  استفاده  آميز، 
استعارهاستعاره  حاضر  حال  در  است.  بدیل  سياستهای  سياست،  های  اجرای  و  گذاری 

بافتارهای مختلف و    هااتخاذ و اجرای سياست  به  را بصورت خطی، ماشينی، بدون توجه 
می شکل  محلی  یافتهکنشگران  اما  میدهد.  نشان  اخير  سياستهای  آن دهد  از  فراتر  ها 

ها به صورت پيچيده و خالقانه  هستند که بصورت خطی اتخاذ و اجرا شوند. زیرا سياست 
بر اساس کشمکش بي ها، منازعات در محيطو    ن سياسيون و حتی کنشگران های مختلف 

شوند )بال،  محلی توسعه پيدا کرده سپس به صورت پيچيده، خالقانه و هنرمندانه وضع می
 (.  2021؛ مک دانل، 2021؛ اینس، 2018؛ ليتوود، 2015؛ بل و استونسون، 2012

خاستگاه نظریه وضع سياست این است که بگوید سياست پس از تصویب به صورت  
، اداره، مدرسه و حتی  د بلکه همچنان فرآیند تصویب تا سطح سازمانشوخطی اجرا نمی

کالس درس ادامه دارد. بعبارت دیگر وضع سياست مفهوم توسعه یافته از اجرای سياست  
فراتر از آن هستند که به صورت خطی »از باال به پایين« یا    دهد سياستاست که نشان می

کن  زیرا  بگيرد.  باال« شکل  به  پایين  سازمان»از  در  مختلف  محلی طی جلسات  ها،  شگران 
کشمکش طریق  از  مدارس  و  مصالحه ادارات  منازعه ها،  و  رمزگشایی  ها  را  سياست  ها 

می می شکل  سياست  را  خود  تفاسير  معنا  کنند،  خود  برای  را  سياست  خواست  و  دهند 
همزمان   نامد.می  سياست   تفسيرآن را    بالکنند. این همان خوانش سياسی متن است که  می

بعبارت دیگر   فرآیند نوشتن متن در اشکال مختلف و قرار دادن آن در عمل ادامه دارد. 
بروشور، دستنشانه از جمله تصویر،  آثار گفتمانی در اشکال مختلف  نوشته،  ها و  سازه، 

گيرد. این همان بازنمایی سياست  سخنرانی و... توليد و در معرض نمایش همگان قرار می
که   را  آ  بال است  سياست ن  سياستمی  بازگردانی  بنابراین  کنشگران  نامد.  توسط  ها 
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گيری نظریه وضع سياست  شوند تا وضع شوند. اساس شکلمختلف تفسير و بازگردانی می
اندیشه اندیشهبر  مبنای  بر  همکانش  و  بال  بنابراین  است.  فوکو  حوزه  های  در  فوکو  های 

»قدرت«  معتقدند  به  پدیده   سياست  باال  از  »قدرت« ای  بلکه  نيست  و خطی  در یک    پایين 
رابطه بصورت  پيچيده  اجتماعی  و  شبکه  خرد  سطوح  بنابراین  دارد.  قرار  موقعيتی  و  ای 

ها را با موفقيت وضع کنند، الزم و ملزوم یکدیگر هستند  کالن جامعه برای اینکه سياست 
 (. 2012)بال و همکارانش، 
حل مسائل و مشکالت، از باال به پایين    در نگاه سنتی، دولتمردان برای  1مطابق شکل  

میسياست سازمانگذاری  و  مصوبات  مکان  صرفاًرا    هاکنند  و  قوانين  اجرای  برای  هایی 
سياستدانندمی نوع  این  در  اصلی  مسئله  و .  پيچيده  بافتارهای  که  است  آن  گذاری 

ها  و برنامه  هاهای کنشگران کليدی که مسئول انجام سياستگوناگون، ادراک و خواسته
اند،  ها بسيار مه سازی سياستها که در پيادههای خرد و رایج در سازمانهستند و گفتمان

دهد که وضع سياست؛ فرایندی بسيار  شوند. اما رویکرد نوین سياست نشان میدیده نمی
ر از  فرات  هاپيچيده، خالقانه، دره  تنيده، وابسته به بافتار و حتی سياسی است؛ زیرا سياست

به که  هستند  کامپيوتر(  آن  در  کاربردی  برنامه  یک  اجرای  )همانند  یک  و  صورت صفر 
کنشگران مختلف بصورت پيچيده بر اساس بافتارهای متفاوت  ة  اجرا شوند بلکه آنها بوسيل 

(. در شکل زیر 346-347:  1400شوند )نوبخت و همکاران،  و بصورت سياسی وضع می
دهد. در رویکرد سنتی  ری و اجرای سياست را نشان میگذاها ارتباط سياستجهت فلش

این  از  است  غالب  پایين  به  باال  از  فلش  ارتباط  با  باال  به  پایين  ارتباط  نمایش  جهت  رو 
اما در رویکر  خط نامحسوس است.  ارتباط  این  نشان داده شود  تا  چين آورده شده است 

 عامل است.نوین، توسعه و وضع سياست فرآیندی دو طرفه و همراه با ت

 . رویکرد های مختلف به سیاست 1شکل 

 

گذاری سیاست  

رای سیاست اج  

 توسعۀ سیاست 

 وضع سیاست

 رویکرد نوین به سیاست   رویکرد سنتی به سیاست 
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بدیل توسعه و وضع سياست، نگاه باال به پایين دولتمردان را به چالش   رو استعاره از این
سازهمی میکشد.  ه   بر  سابق  ذهنی  پيادههای  نحوه  از  جدید  تفاسير  و  سازی  خورد 

نوین، دیگر    دهد. در استعاره ن و کنشگران محلی شکل میها در اذهان دولتمرداسياست 
ها دارند اما این  نگاه دولتمردان از باال به پایين نيست؛ آنها نقش مهمی در توسعه سياست

می شکل  محلی  کنشگران  همراهی  و  کمک  به  استعاره مه   در  وضع    گيرد.  و  توسعه 
کنشگر  بلکه  نيستند  بازیگر  سياست  کنشگران  دیگر  و سياست،  آگاهی  و  عل   با  ان 

سياست  میهنرمندانه  وضع  و  داده  توسعه  را  صدای  ها  شنيدن  دولتمردان  همچنين  کنند. 
موفقيت دیدن  و  می  کنشگران  اساسی  اصل  یک  را  استعاره آنها  این  اساس  بر    دانند. 

فرمانبرداران بی به خود  چون و چرا فرض نمیکنشگران محلی، دیگر خود را  بلکه  کنند 
ند کنشگری کنند و بافتارهای گوناگون را مورد توجه قرار دهند. اما به راستی  ده حق می

ها،  گذاری و اجرای سياست به تنهایی کافی است؟ تغيير این استعاره تغيير استعاره سياست
دهد. بنابراین برای توسعه و وضع موفق  های ذهنی جدید را برای افراد شکل میفقط سازه
 سازی شود.  امر گفتمان نياز است که این  سياست

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.
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