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Abstract 
Political cartoons are powerful and effective tools that serve to express the 

political concepts and views. They use cognitive mechanisms of conceptual 

metaphor, metonymy and blending abundantly. For the past eight years, 

‘JCPOA’ has been the most important issue in Iran's foreign policy, which has 

also been widely reflected in domestic political cartoons. One of the issues that 

became a dispute between the United States and other countries member of 

“Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), in 2020 is the “Trigger 

Mechanism”. In the present research, two political cartoons on the subject of 

trigger mechanism from Tasnim News Agency have been extracted and 

investigated within the framework of three theories of Conceptual Metaphor 

(Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993), Multimodal Metaphor (Forceville, 

1996, 2006, 2009) and Conceptual Blending (Fauconnier & Turner, 2002). The 

results of the study show that one of the cartoons is formed around the 

conceptual blending of two mental spaces of “beggary” and “activation of the 

trigger mechanism”, while the other is based on metaphor “THE TRIGGER 

MECHANISM IS A GUN”. In addition to conceptual metaphor and blending, 

two basic conceptual metonymies are also found in cartoons: One is “PERSON 

FOR COUNTRY/ GOVERNMENT” and the other is “PLACE FOR 

INSTITUTION/ ORGANIZATION”. Using these cognitive mechanisms, the 

cartoonist portrays Trump and his government’s attempt to activate the trigger 

mechanism as a desperate effort that is doomed to failure. 
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Extended Abstract    

1. Introduction 

Political cartoons are important communicational devices which are 

simultaneously utilized for engaging/ defusing attention, humor, criticizing and 

interpretation. In political cartoons, the cognitive mechanisms of metaphor, 

metonymy and blending are abundantly used to express cartoonist’s political 

ideas and views in a creative, satirical and effective way. For the past eight 

years, nuclear agreement between Iran and 5+1 group, known as “Joint 
Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), has been the most important subject 

in Iran foreign policy. In the middle of 2020, the JCPOA trigger mechanism has 

been a source of dispute between the US and Iran. Given the importance of this 

issue in Iranian foreign policy, the purpose of this study is to investigate the role 

of conceptual metaphor, metonymy and blending in analysis of political 

cartoons related to the JCPOA and specifically its ‘trigger mechanism’. 

 
2. Theoretical framework 

The theoretical framework of the research consists of three theories of 

conceptual metaphor theory (Lakoff and Johnson, 1980; Lakoff, 1993), 

conceptual blending theory (Fauconnier & Turner, 2002) and multimodal 

metaphor theory (Forceville, 1996, 2006, 2009). According to the conceptual 

metaphor theory, metaphor is a cognitive and conceptual phenomenon rather 

than a purely linguistic one. Conceptual metaphor is a systematic set of 

correspondences, or mappings, between two domains of experience. The 

multimodal metaphor theory is a complement to the conceptual metaphor theory 

that seeks to examine the manifestation of metaphor in nonverbal modes such as 

images, cartoons, paintings, films, music and the other products of the human 

mind. multimodal metaphors are metaphors whose target and source are each 

represented exclusively or predominantly in different modes. The theory of 

conceptual blending aims to provide a general cognitive model for the meaning 

construction and for how novel concepts emerge. Conceptual blending requires 

at least two mental spaces, which are called input spaces, and their fusion leads 

to the creation of a blended space. 

 

3. Methodology 

In this research, two political cartoons related to the JCPOA and specifically 

about ‘the trigger mechanism’ will be examined. Both cartoons were published 

in August 2020 four days apart in Tasnim News Agency, which is affiliated 

with the principalists. The two cartoons have at least three important points in 

common; First, the main issue for both is the trigger mechanism; Second, in 

both of them there is a reference to the previous US attempt to extend the arms 

embargo on Iran, which was opposed by the UN Security Council and thus 

failed. Third, in both cartoons, Donald Trump, the former US President, is 
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portrayed in a state of humiliation and begging behind closed doors of the 

Security Council. The cartoons are investigated in the frameworks of 

Conceptual Metaphor Theory, Conceptual Blending Theory and Multimodal 

Metaphor Theory. The main research question is “how are cognitive 

mechanisms of metaphor, metonymy and blending used to convey message of 

the cartoon?” 
 

4. Results & Discussion 

The results show that the cartoon 1 is formed around the conceptual blending of 

two mental spaces: ‘beggary’ and ‘activation of the trigger mechanism’. 

Following this blending, several metaphorical mappings are formed between 

elements of the input mental spaces which express the main intended message 

and meaning of the cartoon. In other words, using the aforementioned blending, 

the cartoonist portrays Trump and his government’s attempt to activate the 

trigger mechanism as a desperate effort that is doomed to failure. 

The cartoon 2 is based on metaphor ‘the trigger mechanism is a gun’ in which 

the JCPOA trigger mechanism is conceptualized as a gun at the hands of the US 

government using it as a tool to threaten and pressure Iran. The metaphor 

implies the coercion and bullying of the US government and Trump himself, 

who, despite leaving the JCPOA and imposing economic sanctions on Iran, is 

trying to illegally vote for the trigger mechanism in the UN Security Council 

and activate it. On the other hand, the way in which Trump is depicted sitting on 

the ground and knocking at the closed door of the Security Council pleadingly, 

implies the weakness and desperation of the US government in winning the 

votes of other members of the JCPOA, as well as members of the Security 

Council. Thus, using the above-mentioned metaphor, the cartoonist has put 

together two opposite concepts of coercion and desperation related to the US 

government. 

In addition to conceptual metaphor and blending, two conceptual 

metonymies are also found in cartoons: ‘person for country/government’ and 

‘place for organization/institution’. Since the concepts of ‘country/ government’ 

and ‘organization/ institution’ are much more abstract than the concepts of 

‘person’ and ‘place’ and hence are more difficult to be depicted, cartoonists use 

the latter ones. Therefore, these two metonymies enable cartoonists to represent 

their intended concepts easily. 
 

5. Conclusions & Suggestions 

The research findings are in line with the view of researchers such as Kövecses 

(2010) who considers cartoons as a rich source for nonverbal representation of 

metaphors in which conceptual metaphors are depicted visually. Moreover, the 

prominent presence of metaphor (as well as metonymy) in political cartoons 

confirms this important principle of conceptual metaphor theory that metaphor 
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is not a figure of speech, but a mode of thought which underlies not only the 

language but also the other human mental products, including cartoons. 
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 های سیاسیو آمیختگی مفهومی در کارتون ، مجازگدایی پشت در شورای امنیت سازمان ملل؛ استعاره

 
 3 فاطمه بهرامی   2نگار داوری اردکانی   1 ادی انصاریانش

 
 

 چکیده
آینید و های سیاسی درمییگذارند که در خدمت بیان مفاهیم و دیدگاهتأثیری نیرومند و یهای سیاسی ابزارهاکارتون

شیود  در هتیت سیا  وفور از سازوکارهای شناختی مانند استعاره، مجاز و آمیختگی مفهومی استفاده میدر آنها به

هیای سیاسیی داخ یی نییز بازتیا  در سیاست خارجی ایران بوده که در کارتونترین موضوع مهم« برجام»گذشته 

به محل منازعۀ بیین آمریکیا و دیگیر کتیورهای ع یو  9911  یکی از موضوعاتی که در سا  استهای یافتگسترده

اسیتعارم ، نظرییۀ اسیتعارم مفهیومیبرجام تبدیل شد، مکیانیزم ماشیه بیود  در هی وهض  اضیر در بیاربو  سیه 

کارتون سیاسی با موضوع مکانیزم ماشه از هایگیاه اینترنتیی خبرگیزاری تسینیم و آمیختگی مفهومی دو  وجهیبند

آمیختگیی مفهیومی هیا  یو  محیور که یکی از کارتون دهداند  نتایج این بررسی نتان میاستخراج و بررسی شده

و دیگری  و  محیور اسیتعارم  استهشکل گرفت« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»میان دو ف ای ذهنی 

هیا استعاره و آمیختگی مفهومی، دو مجاز مفهومی اساسی نیز در کارتون برعالوه«  مکانیزم ماشه، یک تفنگ است»

ایین  بیاکارتونیسیت «  نهیاد جای سیازمان/مکان بیه»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»یکی  ؛شودیافت می

سازی مکانیزم ماشه تالشی از سر ضیع  و درمانیدگی و برای فعا را دولت او  سازوکارهای شناختی تالش ترامپ و

  استهمحکوم به شکست ترسیم کرد
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 مقدمه -1

ی اهیداف بیرایمزمیان تواننید ههای سیاسی ابزارهای ارتباطی نیرومندی هستند که میکارتون

. (Mateus, 2016) شیوند، ارائۀ نقد و تفسیر به کیار گرفتیه طنزخ ق ج ب توجه،  س ب/ مانند

دانسیت؛ یعنیی  ی ک یدی در ارتباطیات سیاسییهاها را باید ازجم ه مؤلفهبنابراین، این کارتون

که نظیر ییا  ها( و جوامعها )دولتگوی سیاسی درون و بین  اکمیتوابزاری جهانی برای گفت

ای از روییدادهای سیاسیی ییا های جامعه را نسبت به ییک روییداد سیاسیی، مجموعیهواکنض

در . (Dugalich, 2018)کتییند ای سیاسییی در سییلی م ییی یییا جهییانی بییه تصییویر میبهیره

  یور و  9و آمیختگیی مفهیومی 2، مجیاز9های سیاسی سازوکارهای شناختی اسیتعارهکارتون

های سیاسی کارتونیسیت االبیا بیه کمیک همیین کاربردی بتمگیر دارند و مفاهیم و دیدگاه

( 2016) 4شیوند  نن و زوگیذار بییان مییتأثیرنحوی خالقانه، طنزآمییز و ابزارهای شناختی به

ها ت لی  نحوم بیان مواضع انتقیادی یکی از دنیل کاربرد استعاره در کارتونکه  کننده میاشار

هیا کاررفتیه در کارتونهای بهاسیتعاره  اسیتنسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی ییا فرهنگیی 

آینید به شیمار می 6های بندوجهیاستعاره ءاست که جز 5تصویری-عمدتا از نوع استعارم زبانی

 اند بل بررسیقا (Forceville, 1996/2009)و  نظریۀ استعارم بندوجهی و در بارب

ای از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم )دولت او   سین رو یانی(، موضیوع توافیق هسیته

که به برجام شهرت یافته موضوع محوری در سیاست خارجی اییران  9+5میان ایران و کتورهای 

شیده در انیزم ماشیه کیه یکیی از سیازوکارهای تعبیهبحی  مکی 9911  در اواسط سا  استهبود

به رهبری دونالد ترامیپ از ییک  ،نامۀ برجام است به کتمکض و تعارضی شدید میان آمریکاتوافق

و ایران و دیگر کتورهای ع و برجام از سوی دیگر تبدیل شد  نظر به اهمییت ایین موضیوع  ،سو

هض هیض رو این است که نقیض اسیتعاره، هدف از ه و، 9911در سیاست خارجی ایران در سا  

های سیاسیی بیا موضیوع ک یی برجیام و موضیوع مجاز و آمیختگی مفهومی را در تح یل کارتون

خاص مکانیزم ماشه بررسی نماید  برای این منظیور، دو کیارتون سیاسیی منتترشیده در هایگیاه 

نظرییۀ  ،7ستعارم مفهیومیاینترنتی خبرگزاری تسنیم انتخا  شد و در باربو  ت فیقی از نظریۀ ا

                                                           
1. metaphor 

2. metonymy 

3. conceptual blending 

4. C. Lan & D. Zuo 

5. verbopictorial metaphor 

6. Multimodal Metaphor 

7. Conceptual Metaphor Theory (CMT) 
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و نظریۀ استعارم بندوجهی بررسی شد  هرسض اص ی ه وهض این اسیت کیه  آمیختگی مفهومی

های سیاسی، سازوکارهای شناختیِ اسیتعاره، مجیاز و آمیختگیی مفهیومی بگونیه در در کارتون

 گیرند؟خدمت بیان و انتقا  هیام کارتون قرار می

 
 پیشینۀ پژوهش -2

قیدمت دارد،  شیناختی بییض از دو دهیههیای سیاسیی از دییدگاه زبانرتونبه ملالعیۀ کااگر
اند  در یکیی از معیدود کنون توجه بندانی به این نوع متون سیاسی نکردهه وهتگران ایرانی تا

 دو براسیا  سیاسیی هیایکارتون در ایدئولوژی را نحوم بازنمایی( 9915) ها، هورابراهیمه وهض
  وی بنید میورد از اسیتهگفتمان بررسیی کرد تح یل انتقادی و شناختی معناشناسی رویکرد
افروزی آمریکیا اسیتخراج و در با موضیوع جنیگ را های سیاسی وبگاه خبرگزاری فار کارتون

 در هااستعاره نقض در مورد( 2012) 9و نیز رویکرد موس   استعارم بندوجهی باربو  نظریۀ
کیه در دهید ایج هی وهض هیورابراهیم نتیان می  نتیاستهتح یل انتقادی گفتمان تح یل نمود

ها، ادعاهای آمریکا دربارم آزادی، ص ی و امنیت در ق مرو مقصید اسیتعاره تج یی بیتتر کارتون
های   بیه بیاور وی، اسیتعارهسیتادهکربازتولیید و بیازتعری  آن را « جنگ»و ق مرو مبدأ  یافته
ف ایدئولوژیکیِ هیام کیارتون هسیتند و بیه دستیابی به اهدابرای تصویری ابزاری مل و  -زبانی

دلیل تقابل ایدئولوژیکی بسیار زیادی که بین مفهوم جنگ از یک سو و مفیاهیم صی ی و آزادی 
کنند  ایین تقابیل اییدئولوژیکی ها جنبۀ طنز هیدا میو امنیت از سوی دیگر وجود دارد کارتون

تصیویری -صورت تصویری یا زبانیهمان هدف گفتمانی موردنظر کارتونیست است که آن را به
 سازد آشکار می

هییر  و  یشناسیی و براسیا  آرادر بیاربو  نتانه (9911)در ه وهتی دیگیر، بختیی 
را بررسی  کایجمهوری آمر استیانتخابات ر مدور نیبهارموبهل های مرتبط باموریس کارتون

باراك اوبامیا  به نحوی از خاباتدر این دوره از انت که هایی  وی با ملالعۀ همۀ کارتوناستهکرد
بنیدی کیارتون(، سیناریوهای مسیتتر در آنهیا را در هتیت دسیته طبقه 99)انید کرده تی ما
هیای شیاخص در افیراد و سیازمان تیی ما، در ورزش روزییه، فی م نماد از استفاده: استهکرد

روف های معیمجسیمه تی ما، عتیطب تی ما، همسر تی ما،  ز  دموکرات تی ما، جهان
ملالعیات نییز شیناختی های سیاسی بیا رویکیرد ایرزبیان  دربارم کارتونمردم تی ما، کایامر

 نحیوم بازنمیایی به بررسیی (9919)راودراد  محمدی و   در یک ه وهض،  اجیاستهاندکی شد

                                                           
1. A. Musolff 
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انید  در هرداخته فرهنگیی ملالعات منظر از آمریکا سیاسی هایکارتون در ایران ایهسته برنامۀ
آبیادی و شناختی نیدارد، دولتی دیگر که براسا  مفهوم قا  انجام شده و رویکرد زبانه وهت

بیا را های فرانسیوی و آمریکیایی های سیاسی روزنامهای از کارتونگزیده (2019) قاسمی تاری
 اند موضوع خروج آمریکا از توافق برجام بررسی کرده

هیای سیاسیی ای به کیارتوند، توجه وی هه وهتگران ایرایرانی برخالف همتایان ایرانیِ خو
 رفیائیا  ،(2004) ازجم یه بیرگن ،انیداند و ملالعات بسیاری در ایین زمینیه انجیام دادهداشته

سیتتامبر در  99هیای سیاسیی میرتبط بیا واقعیۀ با بررسی کارتون( 2014) 9داننلوو ( 2009)
های سیتعارم مفهیومی و مید آمریکا، نقض سازوکارهای شناختی ازجم ه آمیختگی مفهومی، ا

هیای نتیایج ایین هی وهض در کارتونبراسیا    استهها تح یل نمودفرهنگی را در این کارتون
تیوان یافیت سیاسی بسیاری از سازوکارهای شناختی رایج در زبان روزمره و زبان سیاسی را می

برنید، کتی  به کار میها این سازوکارها را در وجه دیگری ایر از وجه زبانی که کارتونآنجاو از
بیا بررسیی  ئیرفیاتواند بر ماهیت ایرزبانی آنها صحه بگذارد  ا نحوم کاربرد این سازوکارها می

آمریکیا کیه در  2114موردی دو کارتون سیاسی با موضوع انتخابات ریاسیت جمهیوری سیا  
عنیوان ن بیههای ملبوعاتی معموکه کارتون استهاند، نتان دادهای انگ یس باپ شدهروزنامه

و رویدادهای واقعی جاری را بیا جهیان تخی یی خیود  کنندمیه ی میان واقعیت و تخیل عمل 
هیای های تصیویری و بنیدوجهی در کارتوننیز بیه تح ییل اسیتعارهآمیزند  داننلو می درهم

  استهسیاسی مرتبط با بحران یورو در اروها هرداخت

 چارچوب نظری -3

شناسیی گیذار در زبیانتأثیرآشینا و ضر متتکل از سیه نظرییۀ نیامباربو  نظری ه وهض  ا
نظرییۀ ، (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993) نظریۀ اسیتعارم مفهیومیشناختی است، 

 ,Forceville)و نظریۀ استعارم بنیدوجهی ((Fauconnier & Turner, 2002 آمیختگی مفهومی

1996/2009) . 
 

 نظریۀ استعارۀ مفهومی -3-1

شیوند وفور یافت میها گربه در زبان روزمرم انسان بهه، استعاراسا  نظریۀ استعارم مفهومیبر
اند  یعنی ذهن انسان و نظام تفکر او ماهیتا استعاری است اما دارای ماهیت مفهومی و شناختی

( 244 :1993) کیافیلشیوند  تر درك و بیان میواسلۀ مفاهیم عینیو مفاهیم انتزاعی عمدتا به
                                                           
1. D. Dălălălu 



 999 221-211، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...گدایی پشت در شورای امنیت 

 

)در ذهین(  یمفهیوم مدییهد کییاستعاره اساسیا  گویدکند و میصرا ت بیان میاین ادعا را به
تعری  استاندارد اسیتعارم مفهیومی ایین اسیت: اسیتعارم مفهیومی   یزبان مدیهد کیاست و نه 

تیر از ها، بین دو ق مرو تجربه  این تعری  فنیمند، یا نگاشتای است از تناظرهای نظاممجموعه
درك یک ق مرو براسا  ق مرو »عارم مفهومی را است هاست ک( 1980) لیکاف و جانسون تعری 

دو ق میرو تجربیۀ « سیفر»و « زندگی»برای مثا ،   (Kövecses, 2018: 125) انددانسته« دیگر
ها و رویدادها مرتبط بیا تر از دومی است  ما برای اینکه مفاهیم، هدیدهاند که اولی انتزاعیانسان

جوییم و از ق مرو سفر برای این منظور بهیره عاره توسل میاست هرا درك و بیان کنیم، ب زندگی
هییای موفقیییت بییه ق ییه»، «زنییدگی بییان و هییایین دارد»گییوییم گیییریم  بییرای مثییا ، میییمییی

د که میا دههای استعاری نتان می  این عبارت   و « است همرگ آخرین ایستگا»، «استهرسید
کنییم  در ایین مند ایجیاد مییهای نظامرو سفر با عناصر ق مرو زندگی نگاشتمیان عناصر ق م
« زندگی»ایم که در آن مواجه« زندگی سفر است»شود که با استعارم مفهومی صورت گفته می
هیای اسیتعاری مییان ایین دو ق میرو برخی از نگاشتق مرو مبدأ است  « سفر»ق مرو مقصد و 
 :(Kövecses, 2010) ند ازامفهومی عبارت

 مردم، افراد ←مسافران       
 اهداف زندگی ←مقصد       
 زندگی کردن ← رکت در طو  مسیر       
 های مخت   برای دستیابی به هدفروش ←های مخت   برای رسیدن به مقصدراه      

 -یو نیه زبیان - یمفهیوم تییماه یاسیتعاره دارا ،یمفهیوم ماستعار یۀنظر یاگر طبق ادعا
 گیر،یبه عبیارت د. (Sullivan, 2017: 386) ابدی یتج  زین یداریدر ارتباطات د دیباباشد، هس 

 هکی رودیاست، انتظار می یزبان یهاانواع و اقسام استعاره گاهیانسان تج  یکه زبان گفتاربنان
 بیه زیین رهیو ا یقیموس  م،یف ر،یها، تصاوذهن او، مانند کارتون یهاوردهافر گریها در دعارهاست
 اسیتهنظریۀ استعارم بندوجهی از ابتدا به دنبا  اثبات این موضوع بود کنند  دایه یتج  ینحو

هیای مفهیومی عارهاست هاند کاند نتان دادهو ه وهتگرانی که در باربو  این نظریه کار کرده
 کنند در ارتباطات ایرزبانی انسان نیز نقض ک یدی ایفا می

 
 نظریۀ استعارۀ چندوجهی -3-2

شناسی شیناختی و مکمیل نظرییۀ اسیتعارم ای در باربو  زباننظریه یبندوجه ماستعار یۀنظر
زبیان، در  بیرعالوهتج یی اسیتعاره را کیه  استهفورسویل با ارائۀ این نظریه کوشید مفهومی است 

هیای ذهین انسیان ورده، نقاشی، فیی م، موسییقی و سیایر فراوجوه ایرزبانی مانند تصویر، کارتون
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مقصید و مبیدأ آنهیا هیر کیدام »هیایی هسیتند کیه های بندوجهی استعارهاستعارهکند   بررسی
« وجیه»فورسویل   (Forceville, 2009: 24) «شونددر وجوه متفاوت بازنمایی می حصرا یا االبامن

کند و مییان مفهیوم ای تفسیرهذیر به کمک یک فرایند ادراکی خاص تعری  میرا یک نظام نتانه
دانید: کند  وی وجوه مخت   را شیامل ایین میوارد میا  هنجگانه ارتباط برقرار میبا  و« وجه»
( 5(  رکیات بیدن؛ )4های گفتیاری؛ )( نتانه9های نوشتاری؛ )( نتانه2های تصویری؛ )( نتانه9)

تیرین نیوع مهیم  (ibid: 22-23) ( نمسه1ها؛ )( مزه8( بوها؛ )7( موسیقی؛ )6صداهای ایرزبانی؛ )
زبیانی اسیت -خورد، اسیتعارم تصیویریها به بتم میهای بندوجهی که االبا در کارتوناستعاره

شیوند  اصیو  و ییا زبیانی بازنمیایی مییصیورت تصیویری که در آن ق میرو مبیدأ و مقصید بیه 
اسیت کیه ( 73 :2010) کیووبضی مؤیید ایین گفتیه از بنیدوجه ماسیتعار یۀنظردستاوردهای 

هیای ایرزبیانی میا نییز   یور دارد و در تار ب کیه در اکثیر واقعیتتنها در گفگوید استعاره نهمی
  استههای زندگی اجتماعی، هنری، روانی، عقالنی و فرهنگی ما رخنه کردبسیاری از جنبه

 

 نظریۀ آمیختگی مفهومی -3-3

کوشید شناسی شناختی است که میهای ملرح در زباننظریۀ آمیختگی مفهومی یکی از نظریه

  ایین ناختی عام برای معناسازی و بگونگی هییدایض مفیاهیم جدیید ارائیه دهیدالگوی شیک 

است و برای درك نظرییه بایید ( Fauconnier, 1994) 9«ف ای ذهنی»نظریه مبتنی بر مفهوم 

هیای مفهیومی کیه بسیته»نید از اابتدا تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم  ف اهای ذهنی عبیارت

شوند تا بتوانیم به درك و کنض موضیعی دسیت دن ساخته میگو کروهنگام اندیتیدن و گفت

ای این ف اها شامل عناصیر و هیونیدهای رابلیه  ((Fauconnier & Turner, 2002: 40« یابیم

یند گفتمان که ف اها هیوسته در  ا  تغییرنید، بیر تعیداد عناصیر و امیان آنها هستند و در فر

کیم نیازمنید وجیود دو ف یای ی مفهیومی دسیتشود  آمیختگهیوندهای میان آنها افزوده می

ایین دو ف یای درونیداد امکیان خ یق ییک  نامند می 2ذهنی است که آنها را ف اهای درونداد

های متترك دو ف یای درونیداد آورند؛ ف ای عام  اوی وی گیرا فراهم می 9ف ای ذهنی عام

م، بیه هییدایض ییک های موجیود در ف یای عیااست  ت فیق دو ف ای درونداد براسا  وی گی

 ( 2انجامد )شکل می 4ف ای آمیخته

                                                           
1. mental space 

2. input space 

3. Generic mental space 

4. blended space 
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در فراینید   (ibid: 48) است 9و بسط 2، تکمیل9یند تتکیلمفهومی نتیجۀ سه فراآمیختگی 

شیود  بنیابراین، گیری هیوندهای جدیدی مینگاشت میان دو ف ای درونداد، سبب شکل تتکیل،

دهد که  اصل مقایسیه و ت فییق ایین در نگاشت بین عناصر دو ف ای درونداد رخ می« تتکیل»

هیای ای، بافیت گفتمیان و تواناییزمینیهعناصر با یکدیگر اسیت  در فراینید تکمییل، دانیض هس

دهنید کیه بیه کمیک آن ای را در اختیار او قیرار مییشناختی فرد در کنار یکدیگر ساختار افزوده

 ف یای درونیداد بیه ییک ف یایف ای آمیخته را تکمیل سازد؛ در نهاییت، در فراینید بسیط، دو 

 شود شوند و آمیختگی مفهومی انجام میآمیخته فرافکنده می

 

 
 ((Fauconnier & Turner, 2002: 46نمودار هایه برای نمایض آمیختگی مفهومی  -9شکل 

 

نظریۀ آمیختگی مفهومی با نظریۀ استعارم مفهومی دارای ارتباط تنگیاتنگی اسیت و نحیوم 

هیای توان به کمک آمیختگی مفهومی توضیی داد  شبکهها را میاستعاره گیری بسیاری ازشکل

)ماننید شیکل  اسیت 4گسترهآمیختگی مفهومی دارای انواعی هستند که یکی از آنها شبکۀ تک

متفاوت داریم که یکیی  5های سازماندهیگستره دو ف ای درونداد با قا های تک(  در شبکه9

ها بسیار راییج شود  این نوع آمیختگی مفهومی در استعارهنده میاز آنها به ف ای آمیخته فرافک

 .(Birdsell, 2014: 79-80) است

                                                           
1. composition 

2. completion 

3. elaboration 

4. Single-scope Network 

5. organizing frames 
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 های سیاسیاستعاره و آمیختگی مفهومی در کارتون -1

طیور ویی ه در میورد مکیانیزم در این بخض از ه وهض دو کارتون سیاسی در زمینیۀ برجیام و بیه
و بیه  9911ها در شهریورماه د   هر دوی این کارتونبررسی خواهد ش« مکانیزم ماشه»موسوم به 

سیت  ایین دو اند که وابسته بیه جرییان اصولگرافاص ۀ بهار روز در خبرگزاری تسنیم منتتر شده
در ؛ اسیتهموضوع اص ی هیردوی آنهیا مکیانیزم ماش :کارتون  داقل سه نقلۀ اشتراك مهم دارند

رای تمدید تحریم تس یحاتی ایران وجود دارد کیه بیا ای به تالش قب ی آمریکا بهر دوی آنها اشاره
در هیر دوی آنهیا ترامیپ، ؛ مخال  شورای امنیت سازمان م ل و در نتیجه با شکست مواجیه شید

یس جمهور هیتین آمریکا، با  الت  قیارت و التمیا  هتیت در  بسیتۀ شیورای امنییت بیه ئر
یگری از لحیا  محتیوای مفهیومی نییز   البته میان این دو کارتون اشتراکات داستهتصویر درآمد

 وجود دارد که در ادامۀ همین بخض به آنها خواهیم هرداخت   
در شیود   داده، نزم است توضیی کوتاهی دربارم مکانیزم ماشیه هیض از بررسی این دو کارتون

فیع رام ردنبا  راهکاری بود کیه بتوانید ع ییآمریکا به 9+5ای میان ایران و گروه مذاکرات هسته
کنید  آمریکیا و سیه   فی  را همیواره آنها بازگتت تهدید های ع یه ایران،تحریم موقت یا تع یق

بایید مکیانیزمی  ،اعتمادی بیه اییراندلیل بیبه گفتندمی کتور اروهایی )انگ یس، آلمان و فرانسه(
هیی  خودکار و بیدون نییاز بیه  طوربه ها، همۀ تحریمایراندر صورت نقض عهد  طرا ی شود که

بازگردانده شیوند   اصیل ایین کتیمکض مییان  گیری در شورای امنیتمانند رأی ،فرایند اضافی
شیهرت یافتیه و در « م ماشیهزمکیانی»که اکنیون بیه بودراهکاری  های مذاکره، توافق بر سرطرف

 گنجانیده «سیازوکار  یل اختالفیات»ای ذییل مفیاد مربیوط بیه توافق هسیته 97و  96بندهای 
 تیوانمی اختالفیات  یل سیازوکار دربیارم ایهسیته توافیق 97 و 96 بندهایه از آنچ  استهشد

  تیی هایبهانیه بیا تواننیدمی ایهسیته توافیق هیایطرف از یک هر که است این کرد استنباط
هیا ع ییه حریمروز ت 65و ظیرف  یداکثر  ننیدک میتهم ایهسته توافق نقض به را ایران ساختگی

د و نیاین دو بند،  تی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهید میتهم ک  براسا  ایران را برگردانند
از توضییحات طیرف مقابیل متقاعید  اتاختالف  لشده در سازوکار بینیهس از طی مرا ل هیض

)خبرگیزاری  درو خواهد شها روبهد، در صورت ارجاع مسئ ه به شورای امنیت با بازگتت تحریمونت

  (https://tn.ai/2350053تسنیم، 

یس جمهور و نماینیدم ئعنوان رآمیختگی مفهومی بین شخصیت ترامپ به 9در کارتون شمارم 
بینیم کیه ترامیپ در کتور آمریکا از یک سو، و گدایی درمانده از سوی دیگر را شاهد هستیم  می

 الت گدایی،  قارت و درماندگی هتت در  بستۀ شورای امنیت سیازمان م یل نتسیته و کیاله 



 997 221-211، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...گدایی پشت در شورای امنیت 

 

بیه « مکانیسیم ماشیه»  روی این کیاله عبیارت استهچون کاسۀ گدایی به دست گرفتخود را هم
شود که زیر های فردی ناشینا  کیه ظیاهرا خورد  در تصویر، کاله دیگری نیز دیده میبتم می

تمدیید تحیریم »  روی این کاله بربسپ استه، لگدما  شد(9)یکی از اع ای شورای امنیت است
  لگدما  شدنِ این کاله به ایین استهکاسۀ گدایی دیگرِ ترامپ بود  ک شده و گویی« تس یحاتی

معنی است که تالش آمریکا برای تمدید تحریم تس یحاتی ایران قبال با مخالفیت اع یای شیورای 
    استهرو شده و در نتیجه ناکام ماندهامنیت روب

 

       
 (9911 شهریور 2 منزوی! )خبرگزاری تسنیم، گدای ترامپ -9کارتون 

توان عم کرد سازوکار شناختیِ آمیختگی مفهومی را دیید کیه در روشنی میدر کارتون فوق به
کند  در کیارتون بیا دو ف یای ذهنیی ییا ق میرو خ ق و انتقا  معنای کارتون نقض اص ی ایفا می

سیازی مکیانیزم فعا »و دیگیری را « گریتکیدی»تیوان مفهومی مواجه هستیم کیه یکیی را می
ف ای درونیداد « سازی مکانیزم ماشهفعا »و  9ف ای درونداد « گریتکدی»مید  ف ای نا« ماشه

های اسیتعاری بیین ایین دو ف یای مفهیومی، شوند  در نگاشتاست که با یکدیگر آمیخته می 2
نقیض ق میرو مقصید اسیتعاری را بیازی  2نقض ق مرو مبیدأ و ف یای درونیداد  9ف ای درونداد 
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 9  ف یای درونیداد اسیتههای اسیتعاری متعیددی شیکل گرفتاشیتکنند کیه بیین آنهیا نگمی
های گیدایی، گری(  اوی اجزا و عناصر گوناگونی است شامل فرد گدا، عمل گدایی، کاسیه)تکدی

شیود، مییان ایین متیاهده می 9طور که در جیدو  رهگذران و نتیجۀ  اصل از این عمل  همان
ای که با نگیاه کیردن آید به گونهومی به وجود میآمیختگی مفه 2عناصر با عناصر ف ای درونداد 

بینیم که بیا ها را دید  برای مثا ، شخصیت ترامپ را میتوان این آمیختگیخوبی میبه کارتون به
های  قارت و درماندگی به شکل یک فرد گیدا نتسیته و کاسیۀ گیدایی در دسیت دارد  نگاشیت

ست که نحوم بازنمایی ق مروهای مبیدأ و مقصید مفهومی بین دو ف ای درونداد شامل موارد زیر ا
  استهآنها نیز متخص شد

 

 های مفهومی و نحوم بازنمایی آنها در کارتونآمیختگی ها/ف اهای درونداد، نگاشت -9جدو  

)ق مرو 9ف ای درونداد 
 مبدأ(

 نحوم بازنمایی )ق مرو مقصد( 2ف ای درونداد 

 مقصد تصویری -مبدأ تصویری ترامپ گدا

سازی مکانیزم تالش برای فعا  داییگ
 ماشه

 زمینه(مقصد ضمنی )دانض هس -مبدأ تصویری

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری تمدید تس یحاتی ایران کاسۀ گدایی او 

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری مکانیزم ماشه کاسۀ گدایی دوم

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری اع ای شورای امنیت رهگذران

 زمینه(مقصد ضمنی )دانض هس -مبدأ تصویری مخالفت با قلعنامه اسۀ گداییهایما  کردن ک
 

های استعاری ق مرو مبدأ به صیورت شود، در همۀ نگاشتطور که در جدو  متاهده میهمان
تیر ( از لحا  مفهومی عینی9 )ف ای درونداد« گریتکدی»  ازآنجاکه استهتصویری بازنمایی شد

اند  ایین صیورت دییداری بازنمیایی شیدهاست، همۀ عناصر آن به 2 دادتر از ف ای درونو م مو 
های مفهیومی، رهگوینید در اسیتعااست که می( 1980) واقعیت همسو با دیدگاه لیکاف و جانسون

تر از ق مرو مقصد است  این در  الی اسیت کیه ق مروهیای مقصید بیتیتر عینی ق مرو مبدأ االبا
اند که درك آنهیا نیازمنید رجیوع بیه صورت ضمنی بازنمایی شدهصورت زبانی و در دو مورد بهبه

 زمینه دربارم برجام و مسائل هیرامون آن است  دانض عام دربارم جهان یا دانض هس
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، بیا اسیتهزبیانی ارائیه داد-های تصویریاز انواع استعاره (2011) بندی که فنگبراسا  دسته
نگاشیت تیوان بیر سیه نیوع دانسیت: صد، آنهیا را میتوجۀ به نحوم بازنمایی ق مروهای مبدأ و مق

  9وجهیبند ، نگاشت2وجهیتک ، نگاشت9یناوجهیب
یعنیی یکیی  شوند ( نگاشت بیناوجهی: مفهوم مبدأ و مقصد در دو وجه متفاوت بازنمایی می9

 میتحیر -9 ییگیدا ۀکاسی»های ، نگاشت9 صورت زبانی  در جدو صورت تصویری و دیگری بهبه
هیر سیه از « تییامن یشیورا یاع ا -رهگذران»و « ماشه میزمکان -2 ییگدا ۀکاس»، «یحاتیتس 

 نوع بیناوجهی هستند 
شیوند  در جیدو  وجهی: مفهوم مبدأ و مقصد هر دو در یک وجه بازنمایی می( نگاشت تک2

وجهی اسیت و در آن هیر دو مفهیوم مبیدأ و مقصید از نیوع تیک« ترامپ-گدا»بان، فقط نگاشت 
 اند تصویری بازنمایی شدهصورت به

زمیان در دو ییا بنید وجیه متفیاوت طور هم( نگاشت بندوجهی: مفهوم مبدأ یا مقصد بیه9
( مبدأ تصیویری 9تر تقسیم کرد: )توان به سه دستۀ جزئیشود  این نوع نگاشت را میبازنمایی می

( مبیدأ 9و زبیانی؛ )مقصید تصیویری -( مبدأ تصویری یا زبانی2مقصد تصویری یا زبانی؛ )-و زبانی
 شود ، نگاشت بندوجهی یافت نمی9مقصد تصویری و زبانی؛ در جدو  -تصویری و زبانی

اند و آن عبیارت اسیت از افزوده( 2011) بندی فنگیک مورد دیگر به طبقه( 2016) نن و زو
ری یا تصیوی صورت زبانی  در نگاشت ضمنی، تنها یکی از مفاهیم مبدأ یا مقصد به4یضمن نگاشت

مانید و بیرای شناسیایی آن بایید بیه صورت هنهان و ضمنی باقی میشود و دیگری بهبازنمایی می
تیالش بیرای -گیدایی»، دو نگاشیت 9 زمینه یا دانیض عیام مراجعیه کیرد  در کیارتوندانض هس

از نیوع ضیمنی « مخالفت بیا قلعنامیه -هایما  کردن کاسۀ گدایی»و « سازی مکانیزم ماشهفعا 
ای است که ما دربارم برجام، تیالش آمریکیا بیرای زمینها درك آنها نیازمند دانض هسهستند، زیر

 تمدید تحریم تس یحاتی ایران و مخالفت شورای امنیت با قلعنامۀ آمریکا در این مورد داریم 
فییق عناصیر دو ف یای درونیداد، نحیوم ت  ،در نمودار زیر، بر اسا  نظریۀ آمیختگی مفهومی

   اصیل ت فییق استه، به نمایض درآمد«سازی مکانیزم ماشهفعا »و دیگری « گریتکدی»یکی 
 آمیخته شامل اجزا و عناصری از هر دو ف ای درونداد است   یاین دو ف ا، ف ای

 

                                                           
1. cross-modal mapping 

2. mono-modal mapping 

3. multimodal mapping 

4. Implied mapping 
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 9آمیختگی مفهوم در کارتون  -2شکل 
 

 9گسیترهعمیدتا شیبکۀ تکرا های مفهیومی اسیتعاره طور که در بخض سه گفتیه شید،همان

ها یکی از ف یاهای درونیداد در نقیض قالیب سیازماندهی ظیاهر   در این نوع شبکهکندمی تبیین

    (Kövecses, 2010: 278)بختد شود و ساختار خود را به دیگر ف اهای موجود در شبکه میمی

قالب سازماندهی آمیختگی مفهیومی  آورندمفراهم« گریتکدی»، ف ای ذهنی 9 در کارتون

های متترك در دو ف یای درونیداد اسیت  بنیابراین، ها و مؤلفهاست  ف ای عام شامل وی گی

ای را برای ایجاد نگاشیت اسیتعاری مییان مفیاهیم موجیود در دو ف یای ساختار مفهومی هایه

 یاوی  9 شیکلآورد  ف یای عیام در درونداد و در نهایت، دستیابی بیه آمیختگیی فیراهم میی

  ایین ف یای ذهنیی و اسیت ه، سایر کنتگران و نتیج2 ، ابزار9 های کنتگر، کنض، ابزارمؤلفه

                                                           
1. single-scope networks 
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هیای گونیاگون در های ما از مواجهه بیا روییدادها، اعمیا  و فعالیتهای آن  اصل تجربهمؤلفه

 های هیر دو ف یای درونیدادهای ف یای عیام بیر مؤلفیه  هر یک از مؤلفیهاست هزندگی روزمر

های ف یاهای درونیداد هیونید ایرمسیتقیم ایجیاد شوند و از این طریق میان مؤلفیهنگاشته می

شود  بنابراین، هر شض مؤلفۀ موجود در ف ای عام باید در ف یاهای درونیداد نییز متنیاظر می

 یک از آنهیا در جیدو  های موجود در ف اهای درونداد و نحوم بازنمایی هرداشته باشند  مؤلفه

های های استعاری بیین مؤلفیه  براسا  این جدو ، درك برخی نگاشتاستهداده شدنتان  9

وی ه کتیمکض مییان زمینیه دربیارم برجیام و بیهف اهای درونداد نیازمند رجوع به دانض هس

  این واقعیت برخالف است هسازی مکانیزم ماشآمریکا و شورای امنیت سازمان م ل بر سر فعا 

هنیدارد  الوصو  و رمزگتایی از آنهیا را آسیان میها را سهلهیام کارتوندیدگاه رایجی است که 

هیا گیاهی نیازمنید برخیورداری از گوید، رمزگتایی از کارتونمی( 2009)گونه که ساکونا همان

دانض دقیق و اطالعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است کیه در خ یق آن کیارتون بیه کیار 

  استهرفت

میختگی مفهومی شامل سه مر  ۀ تتکیل، تکمیل و بسط است کیه تر گفته شد که آهیض

 به شرح زیر است: 9در شکل

تتکیل: در ایین مر  یه، براسیا  محتیوای تصیویری و نوشیتاری کیارتون، دو ف یای  -9

گیرنید و سیه نگاشیت مفهیومی شکل می« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»درونداد 

تمدیید تحیریم  -کاسیۀ گیدایی»و « سازی مکانیزم ماشیه فعا -کاسۀ گدایی»، «ترامپ -گدا»

 گردد ایجاد می« تس یحاتی

سیازی وی ه موضوع فعا ای ما دربارم برجام و بهزمینهتکمیل: در این مر  ه، دانض هس -2

مکانیزم ماشه که به کتمکتی میان آمریکا و سایر اع ای برجام منجر شید و نهایتیا قلعنامیۀ 

ای امنیت سازمان م ل رد شد، بیه همیراه بافیت گفتمیان  یاکم بیر ایین مربوط به آن در شور

دهنید کیه بیه کمیک آن تناظرهیای ای در اختیار میا قیرار میکارتون جم گی اطالعات افزوده

مفهومی بین ف اهای درونداد را تکمیل کنیم و در نتیجیه، سیه نگاشیت اسیتعاری باقیمانیده، 

و « تییامن یشیورا یاع یا -رهگذران»، «ماشه زمیمکان یسازفعا  یتالش برا -ییگدا»یعنی 

 گیرند ، نیز شکل می«مخالفت با قلعنامه -ییگدا ۀکردن کاس ما یها»

های ف یاهای های مفهومی برقرارشده مییان مؤلفیهبسط: در این مر  ه، در اثر نگاشت -9

فرافکنیده  آمیختیهاند، ف اهای درونداد به یک ف یای درونداد که دو مر  ۀ قب ی شکل گرفته
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رسید  شیود، بیه اتمیام مییند آمیختگی مفهومی که منجر بیه درك کیارتون میشوند و فرامی

زمینه و بافت گفتمیان هس بنابراین، در نتیجۀ آمیختگی مفهومی که براسا  دانض عام، دانض

شود، مخاطیب قیادر شود و به هیدایض ف ای آمیخته منجر میبین دو ف ای درونداد ایجاد می

 جانبۀ معنای کارتون خواهد بود درك کامل و همهبه 
 

 
 (9911 شهریور 6 بسته! )خبرگزاری تسنیم، در هتت ۀماش -2کارتون 

 

کیه  اسیتهمکانیزم ماشه به مثابه یک اس حۀ کمری به نمایض درآمد 2در کارتون شمارم 

مکیانیزم »سیتعارم   بنابراین در اینجا با ااستهدرج شد« های ایرانبازگتت تحریم»بر روی آن 

که ترامپ هتیت در  بسیتۀ شیورای امنییت تیالش  (2)رو هستیمهروب« ماشه یک تفنگ است

کند اع ای این شورا را با خود همراه کند و ماشۀ این تفنگ را بکتد؛ یعنی مکیانیزم ماشیۀ می

نید برجام را فعا  کند  این استعاره مست زم بند نگاشت استعاری مهم است که درك آنها نیازم

زمینۀ میا دربیاره برجیام و مسیائل هیرامیون آن دانض عام ما دربارم مفهوم اس حه و دانض هس

شود که مفهوم مبدأ و مقصید و نییز نحیوم های استعاری شامل موارد زیر میاست  این نگاشت

  استهارائه شد 2بازنمایی آنها در جدو  
 تحریم  ←گ وله    مکانیزم ماشه ←تفنگ 

 وی ه اقتصاد ایران(ایران )به ←هدف   مریکاآ ←کننده ش یک
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 های استعاریمفاهیم مبدأ و مقصد و نحوم بازنمایی آنها در نگاشت -2جدو  

 نحوم بازنمایی مفهوم مقصد مفهوم مبدأ

 مقصد زبانی -مبدأ تصویری مکانیزم ماشه تفنگ

 مقصد زبانی -مبدأ ضمنی تحریم گ وله

 زبانی مقصد تصویری/ -مبدأ ضمنی آمریکا کنندهش یک

 مقصد زبانی -مبدأ ضمنی ایران هدف
 

مکانیزم ماشیه »عارم استههای استعاری مربوط ب، در نگاشتاستهآمد 2که در جدو  بنان
اند و درك آنها نیازمند رجیوع صورت ضمنی بیان شدهمفاهیم مبدأ عمدتا به« یک تفنگ است

تفنگ، اجزا و نحیوم عم کیرد آن دارییم  در ایین به دانض عام است؛ یعنی دانتی که ما دربارم 
به صورت زبیانی در « ایران»و « تحریم»، «مکانیزم ماشه»های استعاری، مفاهیم مقصد نگاشت

صورت تصویری )در قالیب مجیاز هم به« آمریکا»اند، مفهوم های داخل کارتون بیان شدهنوشته
بندی نن و زو ابراین، براسا  دسیته  بناستهو زبانی بیان شد«( دولت جای کتور/شخص به»
تر ملرح شد، اولین نگاشت استعاری در جدو  بیان از نیوع بینیاوجهی و سیه که هیض( 2016)

 نگاشت دیگر از نوع ضمنی هستند 
 اسیتهشود، ابعاد این تفنگ بسیار بزرگ به تصیویر درآمدطور که در کارتون دیده میهمان

مهیم، بیزرگ »ترامپ اسیت  در اینجیا بیا اسیتعارم تصیویری  طوری که تقریبا به اندازم جثۀبه
در این استعاره، برای نتان دادن اهمییت ییک   (:Kövecses, 2010 64)رو هستیم هروب 9«است

 دهند تر نتان میبیز ابعاد آن را نسبت به سایر بیزهای موجود در تصویر بزرگ
دوی آنهیا دو مجیاز مفهیومی ، مجاز نقض بتمگیری دارد  در هیر 2و 9در هر دو کارتون 

جای مکیان بیه»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»خورد، یکی مجاز ک یدی به بتم می

، شیخص 9در کیارتون . (Ruiz de Mendoza & Díez Velasco, 2002) 2«نهیاد سیازمان/
کیه روی آن عبیارت  اسیتهای بیه تصیویر درآمدگری هتیت در  بسیتهترامپ در  ا  تکدی

شکسیت و » الی کیه در نوشییتۀ داخیل کیارتون عبیارت در استه ک شد« یتشورای امن»
شیخص »بینییم  بنیابراین، در مجیاز را می« انزوای جدید آمریکا در شورای امنیت سازمان م ل

اسیت کیه « کتیور آمریکیا دولت/»و ق مرو مقصد « ترامپ»، ق مرو مبدأ «دولت جای کتور/به

در نوشتۀ  اشیۀ هایین کیارتون   استهزبانی بیان شد صورتصورت تصویری و مقصد بهمبدأ به

                                                           
1. Significant is big. 

2. Place for institution.  
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آور در شیورای تصمیم آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه هیس از شکسیتی شیرم»، یعنی 2
  این در  الی است که در کارتون شیخص استهبه کار رفت« آمریکا»وضوح لف  ، به«امنیت بود

« دولیت شخص بیه جیای کتیور/»ا نیز با مجاز   بنابراین، در اینجاستهترامپ به تصویر درآمد

صیورت صورت تصویری و مقصد )دولت آمریکا( بهمواجه هستیم  در این مجاز، مبدأ )ترامپ( به
تواند مقصید را زمینۀ خود نیز می، هربند مخاطب براسا  دانض هساستهزبانی بازنمایی شد

 تتخیص دهد 

 بیاز نهادهای زیرمجموعۀ سازمان م ل است، در هر دو کارتون بان، شورای امنیت که یکی ا

تصیویر  بیانهیاد    بیه عبیارت دیگیر، ارجیاع بیه ییک سیازمان/استهدیوار و در  بازنمایی شد

رو هستیم کیه هروب« نهاد جای سازمان/مکان به»  بنابراین، با مجاز استهساختمان صورت گرفت

« شیورای امنییت»زبانی )نوشیتۀ  صورتصورت تصویری و ق مرو مقصد بهدر آن ق مرو مبدأ به

اند  جدو  زیر ق مروهای مبدأ و مقصد مجازی و نحوم بازنمیایی آنهیا در ( بازنمایی شده یرو

 دهد  را در هر دو کارتون نتان می
 

 مجازهای به کاررفته در هر دو کارتون -9جدو  

 مجاز ک ی مقصد مبدأ

 «کتور جای دولت/هشخص ب» )زبانی( کتور آمریکا دولت/ )تصویری( ترامپ

 «نهاد جای سازمان/مکان به» )زبانی( شورای امنیت سازمان م ل )تصویری( ساختمان

 

های ق مرویییِ نگاشیتبیا توجیه بیه ماهییت درون (58 :2002) 9رویز دمندزا و اُتا  کیامتو

 برند:مجازی، از دو نوع مجاز نام می

آن ق میرو مبیدأ زیرق مروییی از  : یک نگاشت مجیازی کیه در2«مبدأ در مقصد»( مجاز 9)

)مثال گتاد شدن بتم کیه عالمیت تعجیب « جای  التعالمت به»ق مرو مقصد است، مانند 

مقصید در »( مجیاز 2است(  در این نوع مجاز، با گسیترش ق میرو مفهیومی مواجیه هسیتیم  )

جیای مکیان بیه»: یک نگاشت مجازی که در آن مقصد زیرق مرویی از مبدأ است، مانند 9«مبدأ

جای نهاد ریاست جمهوری ایران(  در این نوع مجاز با انقبیا  ق میرو )مثال هاستور به« سازمان

 مفهومی مواجه هستیم  

                                                           
1. F. J. Ruiz de Mendoza Ibánez & J. L. Otal Campo. 

2. Source-in-target 

3. Target-in-source 
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از نوع مبدأ در مقصد اسیت، زییرا مبیدأ « دولت جای کتور/شخص به»بر این اسا ، مجاز 

مکیان »کتیور آمریکاسیت  از طیرف دیگیر، مجیاز  آن شخص ترامپ است که جزئی از دولت/

رود، زیرا شورای امنیت سیازمان م یل از نوع مقصد در مبدأ به شمار می« نهاد جای سازمان/به

تر از آن و دربرگیرنیدم آن اسیت فهوم مکان که گستردهبا م که مفهوم مقصد در این مجاز است

  مجاز نوع او  درواقع مبتنی بر نگاشیت جیزء بیه کیل اسیت و مجیاز نیوع دوم استهبیان شد

 بر نگاشت کل به جزء  مبتنی

بازنمایی در  و دیوار ساختمان برای بیان مفهوم شورای امنیت که در هر دو کیارتون بیان 

توانید بیر اسیا  اسیتعارم ، می«نهیاد جای سیازمان/مکان بیه»مجاز  برعالوهشود، متاهده می

 وبضنییز تح ییل شیود  بیه بیاور کیو 9«ساختار انتزاعی، ساختار فیزیکی )سیاختمان( اسیت»

تواند در جایگیاه ق میرو مقصید ساختار سیاسی که یک ساختار انتزاعی است می( 290 :2010)

 2«ساختارهای سیاسی سیاختمان هسیتند»عارم مفهومی است هاین استعاره قرار گیرد و در نتیج

های متعددی از ایین اسیتعارم مفهیومی را در نمونه( 2000)گیرد  در ه وهض موس   شکل می

 توان یافت به و دت سیاسی اتحادیۀ اروها میبح  مربوط 

 است  ترامپ در جهان واقعی و نکتۀ هایانی در مورد نحوم بازنمایی ترامپ در این دو کارتون

در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا فردی مقتدر، مغرور و بااعتمیاد بیه نفیس بیود  امیا در ایین 

هایض شیاهد هسیتیم  ایین ت یاد زورگویی رام ق دری وندگی و  قارت او را بهها درماکارتون

، باع  ایجیاد استهمیان واقعیت و تخیل که در این دو کارتون در شخصیت ترامپ متج ی شد

، ترامپ به شکل ییک گیدا در اوج  قیارت، 9کارتون شمارم  گردد  درنوعی طنز در کارتون می

ییک طیرف بیا قیرار دادن  نیز از 2  در کارتون شمارم استهضع  و درماندگی به تصویر درآمد

سازی آن برای اس حه )استعاره از مکانیزم ماشه( هتت در  شورای امنیت سازمان م ل و آماده

  اسیتهو آنها را تحت فتار قیرار داد کتورهای ع و برجام را تهدید کردهش یک، ایران و دیگر 

ت نتسته و بیر آن اما از طرف دیگر، با  الت درماندگی و التما  هتت در  بستۀ شورای امنی

کوبد  بنابراین، در هر دو مورد تعیار  مییان شخصییت و عم کیرد ترامیپ و دولیت متت می

 توان دید متبوع او از یک سو، و بازنمایی تصویری او در کارتون را از سوی دیگر می
 

                                                           
1. abstract structure is physical structure (of the building) 

2. political structures are buildings 
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 گیرینتیجه -5

نیدوجهی، و اسیتعارم ب آمیختگی مفهیومی، براسا  سه نظریۀ استعارم مفهومی در این جستار

های سیاسی مرتبط با موضوع مکانیزم ماشیه را بررسیی کیردیم  نتیایج ایین دو مورد از کارتون

 یو  آمیختگیی مفهیومی مییان دو ف یای ذهنیی  9دهد که کارتون شمارم بررسی نتان می

  در اثر این آمیختگیی مفهیومی، استهشکل گرفت« سازی مکانیزم ماشهفعا »و « گریتکدی»

شیود کیه بییانگر هییام ستعاری بین عناصر دو ف ای ذهنی یادشده ایجیاد میبندین نگاشت ا

این آمیختگیی  بااص ی کارتون و معنای موردنظر کارتونیست است  به عبارت دیگر، کارتونیست 

سازی مکانیزم ماشیه را تالشیی مذبو انیه و از سیر مفهومی تالش ترامپ و دولت او برای فعا 

 که محکوم به شکست است  درماندگی و استیصا  دانسته 

گیردد کیه در آن می« مکانیزم ماشه یک تفنگ است» و  محور استعارم  2کارتون شمارم 

مثابیه شیده در توافیق برجیام اسیت، بهمکانیزم ماشه که یکیی از سیازوکارهای  قیوقی تعبیه

ی تهدیید و عنوان ابزاری براکه از آن به استهسازی شدای در اختیار دولت آمریکا مفهوماس حه

کند  این استعاره بیانگر زورگویی و ق دری دولت آمریکیا و شیخص فتار ع یه ایران استفاده می

هیای اقتصیادی ع ییه اییران، تیالش رام خروج از برجیام و اعمیا  تحریمترامپ است که ع ی

ن طور ایرقانونی مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان م ل بیه رأی گذاشیته و آکند بهمی

را فعا  کند  از طرف دیگر، نحوم به تصویر کتیدن ترامپ در  یالتی کیه بیر زمیین نتسیته و 

کوبید  یاکی از درمانیدگی و ضیع  دولیت م تمسانه بر در  بستۀ شورای امنییت متیت می

آمریکا در ج ب رای سایر اع ای برجام و همچنیین اع یای شیورای امنییت اسیت  بنیابراین، 

یادشده دو مفهوم مت اد زورگیویی و استیصیا  دولیت آمریکیا و  کارتونیست به کمک استعارم

  استهوی ه شخص ترامپ را در کنار یکدیگر ملرح کردبه

شیود، ها دو مجاز مفهومی اساسی یافت میاستعاره و آمیختگی مفهومی، در کارتون برعالوه

اده از ایین اسیتف « نهیاد جای سیازمان/مکان به»و دیگری « دولت جای کتور/شخص به»یکی 

بیه ترتییب مفیاهیمی « سازمان نهاد/»و « کتور/ دولت»مجازها به این خاطر است که مفاهیم 

تر از شخص و مکان هستند و به همین دلیل به تصویر کتیدن آنها دشیوارتر اسیت  در انتزاعی

سیادگی مفهیوم میوردنظر خیود را بیه د کیه بیهسازنتیجه، این دو مجاز کارتونیست را قادر می

 ویر درآورد تص



 927 221-211، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...گدایی پشت در شورای امنیت 

 

هیا را های ه وهض همسو با دیدگاه ه وهتگرانی همچون کیووبض اسیت کیه کارتونیافته

های مفهیومی ها دانسته که در آنهیا اسیتعارهیکی از منابع انی برای بازنمایی ایرزبانی استعاره

در  -زو نیز مجیا -این،   ور استعاره  برعالوه  (64 :2010) آیندصورت عینی به تصویر درمیبه

گویید ییدی بر این اصل مهم در نظریۀ استعارم مفهیومی اسیت کیه مییأهای سیاسی تکارتون

تفکری که  ؛(Lakoff, 1993: 210)« ای برای تفکر استاستعاره زینتِ گفتار نیست ب که شیوه»

  ها نیز جریان داردهای ذهنی انسان و از جم ه در کارتونوردهانه تنها در زبان ب که در همۀ فر

 

 نوشتپی

عنوان یکی از اع ای شیورای امنییت،  اصیل رجیوع بیه تتخیص هویت این فرد ناشنا  به  9

دانیم کیه تنهیا های آن است  بر اسا  ایین دانیض مییزمینه در مورد برجام و مؤلفهدانض هس

 های ترامپ و دولت آمریکا را دارد شورای امنیت از نظر سیاسی توان مقاب ه با درخواست

جای جای جزء نیز باشد  بدین صورت کیه تفنیگ بیهتواند  اوی مجاز کل بهن استعاره میای  2

طور استعاری دنلت بیر مکیانیزم ماشیۀ ماشه که جزئی از آن است به کار رفته و ماشۀ تفنگ به

 برجام دارد 
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