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Abstract  
The present study aims at examining the possible relation between metaphor and 

impoliteness in the context of interpersonal media gossip. To this end, we collected data 

related to 20 celebrities (10 actors and 10 actresses) regarding 60 linguistic situations that 

occurred from August 2018 to April 2020. Words under examination were 51449. 

According to the findings of the study, human conceptualization based on source domains 

such as shit/ animal waste matter, useless things, cartoon/ fictional characters, useless money, 

dirty substance, imaginary/ metaphysical beings, mushroom, bread, weekdays, fat, and 

disease/blight were accompanied by impoliteness. These findings justify the role of 

impoliteness in confirming the direct relation between metaphor and impoliteness to the 

extent that human is considered as one of the above domains. Interpersonal media gossip 

prepares the grounds for the use of 345 metaphors along with impoliteness which has its 

roots in special features of this type of gossip. Among all source domains, concepts such as 

shit/ animal waste matter are of the highest frequencies. Among impoliteness strategies 

related to naming, one must point to the negative impoliteness sub-strategy. Language users 

attempt to hurt the positive face of people from themselves by using positive impoliteness. 

Keywords: Metaphor, Impoliteness, Source Domain, Interpersonal 

Media Gossip, Naming. 
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بينافردی ایرسانه غيبت بافت در ادبيبي و استعاره رابطة  

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندکترای زبان     سیده سحر جاوید
  

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستاد گروه زبان  جالل رحیمیان
  

 یراز، ایرانشناسی، دانشگاه شیراز، شاستادیار گروه زبان امیرسعید مولودی
  

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه شناسی،زبان گروه دانشیار علیرضا خرمایی

                           چکیده

ينافردي انجام اي بادبي در بافو ريبو رسانهپژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط احتمالي ميان استعاره و بي
در  موقعيو زباني 00ده بازیگر زن و ده بازیگر مرد برگرفته از هاي مربوط به منظور، دادهگرفته اسو. بدین

هاي مورد آوري شده اسو. مجموع واژهجمعافزار اینستاگرام از نرم 77تا اردیبهشو  77ي مرداد بازۀ زمان
هاي مبدأ سازي انسان براساس یکي از حوزه. نتایج پژوهش نشان داد که مفهوماسوواژه  51557بررسي، 

، ثيبمادۀ کارزش، ، شخصيو کارتوني/ داستاني، پول بي، شيء دورریختنيضوالت حيوانيمدفوع/ ف
ابطة ميان ادبي همراه بود. این یافته ر، ایام هفته، چربي و بيماري/ بال با بينان، قارچموجودخيالي/ فراطبيعي، 

ود، هاي فوق فرض شحوزه یکي از عنوانبهکند که هرگاه انسان گونه توجيه ميادبي را ایناستعاره و بي
ادبي مورد استعاره همراه با بي 155اي بينافردي زمينه را براي استفاده از گيرد. ريبو رسانهادبي صورت ميبي

 فرد این نوع ريبو بوده اسو. باالترینهاي منحصربهدليل ویژگيهرسد بفراهم آورده اسو که به نظر مي
ي مربوط ادببه حوزۀ مبدأ مدفوع/ فضوالت حيواني و از زیرراهبردهاي بيهاي مبدأ مربوط بسامد از ميان حوزه

ي ایجابي سعي ادبکارگيري بيادبي ایجابي بوده اسو. کاربران زباني با بهگذاري از زیرراهبردهاي بيبه نام
   .اندوجهة مثبو شخص از خود داشتهدر تخریب 

  .گذارینام بینافردی، ایرسانه غیبت مبدأ، حوزۀ ادبی،بی استعاره، :هاکلیدواژه
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   مقدمه. 5
کند طور که رشد ميدر جهان امروز، فرد از ابتداي تولد خود در جامعه حضور دارد و همان

فرهنگي گوناگوني همچون گروه هاي هاي خود، درون گروهبراساس نياز و شباهو
ذار گفکر و کالم او تأ يرها در شيوۀ تروهیابد که این گساالن، همکاران و . . . حضور ميهم

ه فرد کمک ها بواسطة حضور در این گروهفرد و توانایي ایجادشده به. شيوۀ فکرکردن هستند
گر، به دی  رتري داشته باشد و از سويؤسو، در جامعة خود تعامل بهتر و مکند تا از یکمي

 این ،از مواردهاي خود و جامعة حاضر در آن با سایر جوامع پي ببرد. در بسياري تفاوت
له توان با استفاده از ابزارهاي گوناگوني از جمپذیري براي فرد مشهود نيسو، ولي ميتأ ير

ها دسو یافو. هدف از پژوهش حاضر، بررسي هاي زباني به جنبة نامشهود آن ویژگيمؤلفه
اط فرهنگي و ارتبهاي درونهاي موجود در آن، همچون استعارهیافتن به مؤلفهريبو و دسو

ها عارهدليل استفاده از است .اسوهاي طبيعي ادبي در جامعة ایران با استفاده از دادهآنها با بي
اشد، تواند تخلية احساسات بسو، هدف از ريبو مياز یکبراي بررسي ريبو این اسو که 

ها ارلب بيانگر احساسات گوناگوني چون حسادت، اشتياق و . . .  دیگر، استعارهو از سوي
نندگان کتوانند اهداف ريبوهاي مورداستفاده خود ميرسد که نوع استعارهنظر ميه ، بستنده

ادبي نقشي رسد راهبردهاي بيرا از خود ريبو مشخص سازد. از آنجایي که به نظر مي
رسي قرار ها موردبرکنند، ارتباط این راهبردها و استعارایفا مي انکارناپذیر در این نوع بافو

 اسو که افراد درگير، یعني اي بينافردي اینگرفو. دليل انتخاب ريبو رسانهخواهد 
شونده، ارلب شناختي از هم ندارند و همين موضوع، فضا را براي ريبو کننده و ريبوريبو

 کند.و بيان هر نوع کالمي فراهم مي
و  2معي، رسانة ج1انواع ريبو را به سه دستة ريبو بينافردي (2005)بيکر و وینکه دي

ينافردي اي بکه مبناي این پژوهش ريبو رسانهکنند. ازآنجایيتقسيم مي 1اي بينافرديرسانه
اي روزمره هشود. منظور از این نوع ريبو گفتمانباشد تنها به تعریب این نوع پرداخته ميمي

منتقل  .که از طریق کانال ارتباطي گوناگون چون تلفن، ایميل و . .  اسودر باب افراد مشهور 
اسو  يافزارهاي محبوب این روزها در فضاي مجازافزار اینستاگرام یکي از نرمشود. نرممي

صورت شناس و یا ناشناس در مورد امور و مسائل مختلب اظهارنظر توانند بهکه افراد مي

                                                            
1. interpersonal gossip 

2. mass media gossip 

3. interpersonal media gossip 
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 اي امنآورد تا در فضکنند. محيط این برنامه زمينة مناسبي را براي کاربران زباني فراهم مي
اي و رسانههمان ريبل  به ريبو در مورد افراد مشهورل  گاه آشنا و گاه ناآشناـ  با دیگر کاربران

اي کالمه، مآوردعنوان این نوع ريبو به حساب ميبپردازند. آنچه این پژوهش به ـبينافردي
 گيرد. عدم اظهارنظر این افراداسو در باب افراد زندۀ مشهور که در رياب آنها صورت مي

 آید.گرفته در معناي رایب بودن آنها به حساب ميمشهور در گفتمان صورت
هاي گوناگون آن مورد بررسي قرار گرفته اسو و برخي از ابتداي مطالعات ريبو، جنبه

این  تریناند که در این قسمو به مهمهایي براي بررسي آن پيشنهاد دادهاز افراد نيز مدل
 ها پرداخته خواهد شد. مدل

أ ير پيام ت کنندۀ پيام ودهنده، پيام، کانال ارتباطي، دریافوبه پيام (1948) 1در مدل السول    
مال به اعاین مدل بر ارتباطات جمعي و تبليغات اسو، ولي قابل توجه شده اسو. تأکيد

(1948) مدل انتقال اطالعات السول  بسط  (1958)2. مدل برادوکاسوگفتمان ريبو نيز 

گرفتن بافو و که از جملة آنها نادیده  (1948)گرفته به مدل السول هاي صورت. انتقاداسو
 مدل او را بسط دهد تا ایرادهاي (1958) دهنده بود، باعث شد که برادوکمقصود پيغام

دهندۀ پيام، پيام، کانال ارتباطي، هاي انتقالد. این مدل شامل مؤلفهشونشده برطرف مطرو
ر و وینکه بيک. دياسو تأ يريطي )بافو(، هدف انتقال پيام و کننده، شرایط محدریافو
سازي ريبو را براساس مشخصات کانال ارتباطي مورداستفاده، بافو، مفهوم (2005)
تبادل  أ يرتهاي فرستنده و کنندگان، انگيزهکنندگان در ريبو، روابط بين شرکوشرکو

 اند.بندي کردهريبو قالب
محاسباتي را براي شروع ريبو طراحي کرده اسو که بسط  مدلي (2010) 1براسک    

اي ممکن اسو ريبو صورت بگيرد . در هر مکالمهاسو (1991)هایي از ا ر ادر و انکه بخش
که با استفاده از راهبرد انتخاب هدف، هدف انتخاب شود، مرحلة ساخو یا نگيرد. در صورتي

د. در برخي شوشود و ريبو شروع مييکنندگان فعال مريبو و برقراري رابطه بين شرکو
بو گيرد، ريموارد که مرحلة اولية آراز ريبو یعني انتخاب و شناسایي هدف صورت نمي

 (2010)کند که از جمله ایرادات مدل براسک اشاره مي (2016) 5شود. ال ل هينداويملغي مي

                                                            
1. Lasswell, H. D. 

2. Braddock, R.  

3. Brusk, J. 

1. Alـhindawi, F. 
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هاي وال به موقعياعمکه با محيطي فرضي به کمک رایانه سروکار دارد که قابل اسواین 
دهد که مدل کاربردشناسي براي ريبو ارائه مي (2016). بنابراین ال ل هينداوي يسوواقعي ن

بحث ي به مطور اختصاصشناسي و کاربردشناسي بهبه این دليل که تنها مدلي اسو که در زبان
 صورت مفصل به بررسي آن پرداخته خواهد شد.ريبو پرداخته اسو، در زیر به

هاي قبلي در باب ، خود متشکل و مرکب از مدل(2016)هينداوي ـ ال  1مدل ترکيبي     
هاي . از جمله موارد برگرفته از مدلاسو( 2010هاي ال ل هينداوي )ريبو و همچنين یافته

مورد  (2010)و براسک  (1991)که در هر دو مدل ادر و انکه  اسوپيشين، اصطالو مراحل 
اي از در هر مرحله، مجموعه (2016)هاي ال ل هينداوي بر طبق یافته استفاده قرار گرفته بود.

ي اي به آنها نشده بود. وگفته اشارههاي پيشابزارهاي کاربردشناسي وجود دارد که در مدل
هاي کاربردشناسي خاصي در فرایند شروع، پيشبرد و خاتمة ريبو نقش مؤلفهمعتقد اسو 

 کنند.مک ميتر آن کدارند که به مطالعة دقيق
هاي ، کنش2براساس این مدل در نماي کلي، گفتمان ريبو شامل سه مرحلة آرازي 

کنندگان در ريبو، ابزارهاي شود که در هر مرحله، شرکومي 5و ارزیابي 1توضيحي
 گيرند. کاربردشناسي گوناگون را به کار مي

 (Al-hindawi, 2016: 69. ساختار کاربردشناسي غیبت )5شکل 
 آغازی مرحلۀ

 انگارهپیش گفتارکنش
 های گفتاریمرحلۀ بسط کنش

 ادب ایهای محاورهتلویح انگارهپیش
 مرحلۀ ارزیابی

 گفتارکنش

که در آن  شودعنوان بافتي استفاده مياي بينافردي بهضر از ريبو رسانهدر پژوهش حا
وط به اهداف ريبو از کاربران زبان در اظهارنظرهاي خود در مورد رویدادهاي مختلب مرب

رتباط یافتن به ااند. بنابراین هدف این پژوهش دسوهاي گوناگون استفاده کردهاستعاره

                                                            
2. Eclectic Model 

3. initiation stage 

4. explanation of gossip acts stage 

5. evaluation stage 
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ه توسط گرفتزباني صورتهاي ادبيهاي موجود در کالم کاربران و بياحتمالي ميان استعاره
نو  خود ایم در نوع. پژوهش حاضر تا حدي که ما بررسي کردهاسوآنها در این نوع  بافو 

ده اسو. ادبي انجام شها  و راهبردهاي بيویژه که بررسي ريبو با استفاده از استعارههاسو، ب
 .اسوگرفته هاي انجامتازگي موضوع خود نشانگر وجوه تمایز این پژوهش با پژوهش

 

 پیشینه .2
 .ازیمپردی میادبی زبانبیو هاي موجود براي استعاره ترین مدلدر این بخش به برجسته

 های مطرح برای استعارهمدل. 5ـ2
داند؛ زیرا تر از بقيه ميهاي موجود براي استعاره را مهمچهار مدل از مدل (2007) 1استين

ند از: چهار مدل عبارت . ایناسواین چهار مدل بر رابطة بين استعاره در زبان و تفکر تأکيد 
 .5و رویکرد گذار استعاره 5من طبقه، رویکرد تض1، نظریة آميزش مفاهيم2ايحوزهرویکرد دو

ژوهش هاي این پاي، چهارچوب به کارگرفته در تحليل دادهبا توجه به اینکه نظریة دو حوزه
شد. در این بخش به اختصار به سه نظریة  اسو، در بخش مباني نظري به آن اشاره خواهد

 شود.شدۀ فوق پرداخته ميدیگر اشاره

 نظریۀ آمیزش مفاهیم. 5ـ5ـ2
با اشاره به اینکه نظریة استعارۀ مفهومي از  (,1996,1998,1999 2002) 0وکونيه و ترنرف

 اند که بتواند تمامي مصادیق را توجيه کند.اي ارائه دادهتوجيه برخي موارد عاجز اسو، نظریه
اشاره « آن جراو قصاب اسو» له به مثالأبراي توضيح این مس (2006) 7ایوانز و گرین

در اینجا با دو حوزۀ جراو و قصاب مواجه هستيم، اما در این مورد منظور نگاشو اند که کرده
ن کفایتي جراو موردنظر اسو و ایحوزۀ مبدأ بر حوزۀ مقصد نيسو، بلکه هدف رساندن بي

هاي مبدأ و مقصد نيامده اسو. در مدل فوکونيه و ترنر با دو کدام از حوزهمفهوم در هيچ

                                                            
1. Steen, G. J.  

2. twoـdomain approach  

3. Conceptual Integration Theory  

4. classـinclusion approach  

5. career of metaphor approach 

6. Fauconnier, G., & Turner, M.  

1. Evans, V., & Green, M.  
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ري گيشوند و موجب شکلب مواجه هستيم که با هم آميخته ميحوزۀ درونداد جراو و قصا
داد هاي درونشوند که در این حوزه با مفاهيمي مواجه هستيم که با حوزهحوزۀ نوپدیدي مي

 آید.بيرون ميکفایتي نيز از این حوزه متفاوت اسو و مفهوم بي

 رویکرد تضمن طبقه. 2ـ5ـ2
شناسي شناختي در رقابو با مدل دو خارج از زبانکند که مدلي که اشاره مي (2007) استين
. استعارۀ ( اسو2001) 1اي ليکاف و جانسون اسو، رویکرد تضمن طبقة گالسبرگحوزه

نوع خاصي از زندان وجود دارد. بر این فرض استوار اسو که « شغل من یک زندان اسو»
د جنایتکار و در برخي موارهاي متعددي در دنيا وجود دارند. افراد اللفظي زندانطور تحوبه

شوند. در چنين چال و . . . زنداني هاي انفرادي، جمعي، سياهگناه ممکن اسو در سلولبي
مطرو  ال. بنابراین این سؤاللفظي، هيچ جایي براي شغل من وجود نداردبندي تحوطبقه

نظریه  این عنوان زندان درنظر گرفته شود. براساستواند بهشود که شغل من چگونه ميمي
گونه پاسخ داد که زندان به چندین طبقة فرادسو تعلق دارد که از ال اینؤتوان به این سمي

... دن وز، شالقکه خود مفاهيم دیگري همچون جریمه اسوها تنبيه جملة این طبقات، طبقة
ها را ها و بيمارستانتمانها، آپارو همچنين تعدادي مقولة ساختمان که شامل هتل

عنوان شود، بهکار گرفته مي این استعاره به 2گيرد. هرگاه زندان در جایگاه مبدأميبردر
آید؛ مي حساب گيرد، بههاي ناخوشایند و محدودکننده را در برمياي که تمامي جایگاهطبقه

ده را تري از تمامي شرایط محدودکننعبارت دیگر، شغل من و زندان طبقة انتزاعي گستردهبه
ط متقابل اشود. بنابراین در سطح ساختار مفهومي، مفهوم یک استعاره براساس ارتبشامل مي

آید که در مثال فوق یک مقولة مفهومي مقصد براي واژۀ دسو ميميان سه مقولة مفهومي به 
شغل، یک مقولة مفهومي مبدأ براي واژۀ مبدأ زندان و یک مقولة مفهومي فرادسو  1مقصد

ایي هدهد )براي مثال موقعيوکه مبدأ استعاره براي نمونه ارائه مي هایياز چيزها یا موقعيو
  .(Steen, 2007) کننده و. . .( هستندکه محدودکننده، ناراحو

 

                                                            
2. Glucksberg, S.  

3. vehicle 

1. topic 
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 رویکرد گذار استعاره . 3ـ5ـ2
کنند که ممکن اسو مقوالت استعاري در طول دورۀ فهم اشاره مي( 2005)  1بودل و جنتنر

وان یک تاي انتزاعي ایجاد شوند. براساس این نظریه ميرابطه هايشکل طرحوارهبهاستعاره 
ان هاي جدید شامل واژگهاي جدید و متعارف قائل شد. استعارهتمایز محاسباتي ميان استعاره

ي عام ااي خاص اشاره دارند که هنوز به یک مقولة حوزهپایه هستند که به یک مفهوم حوزه
ه در آن شوند کهایي تفسير ميقياس عنوانبههاي جدید اند. بنابراین استعارهمرتبط نشده

اي هاللفظي منطبق اسو. در مقابل، استعارهمفهوم هدف از نظر ساختاري با مفهوم پایة تحو
اللفظي و مقولة استعاري شوند که به هر دو مفهوم تحواي ميمتعارف شامل واژگان پایه

 مرتبط اشاره دارند
 ، تمایزات ميان این چهار مدل را نشان ( اسو2007تين )که برگرفته از اس 1جدول 

 دهد.مي

 . الف ـ ساختارهای مفهومي 5جدول 

 ایرویکرد دو حوزه 
نظریۀ آمیزش 

 مفاهیم
 رویکرد تضمن طبقه

 careerرویکرد 
 استعاره

تعداد ساختارهای 
 مفهومی

 متغیر 3 4 2

ماهیت 
ساختارهای 

 مفهومی

 هاو حوزهمفاهیم  مقوالت فضاها هاحوزه

رابطۀ بین 
ساختارهای 

 مفهومی

 نگاشت
نگاشت+ ساخت 

 فضا

دادن ویژگی با نسبت
 تضمن طبقه

نگاشت یا 
دادن نسبت

 ویژگی

 بیشتر جدید بیشتر متعارف بودنمیزان متعارف
متعارف در مقابل 

 جدید

متعارف در مقابل 
 جدید

دهی سازمان
 استعاره در ذهن

استعارۀ مفهومی )و 
 (استعارۀ ویژه

استعارۀ مفهومی و 
 استعارۀ ویژه

هیچ استعارۀ 
 مفهومی

حداقل مقداری 
 استعارۀ مفهومی

 
 
 

                                                            
2. Bowdle, B. F., & Gentner, D.  
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 های زبانیب ـ صورت .5جدول 

 
رویکرد دو 

 ایحوزه

نظریۀ آمیزش 
 مفاهیم

رویکرد تضمن 
 طبقه

 careerرویکرد 
 استعاره

 های زبانیگسترۀ صورت
واژگان و 

 دستور

گفتارها در پاره
 گفتمان

 هایتبیشتر ساخ
 اسمی

 هایبیشتر ساخت
 اسمی

 هبیشتر استعار های بیانیگسترۀ صورت
-تمامی صورت

 های بیانی

استعاره در مقابل 
 تشبیه

استعاره در مقابل 
 تشبیه، قیاس

عنوان دستور یا زبان به
 کاربرد

 کاربرد کاربرد بیشتر کاربرد هر دو

 

 . ج ـ فرایندهای شناختي و نتایج2جدول 

 
رویکرد دو 

 ایزهحو

نظریۀ آمیزش 
 مفاهیم

رویکرد تضمن 
 طبقه

 careerرویکرد 
 استعاره

ها دربارۀ بینیپیش
 پردازش

نگاشت بین 
 ایحوزه

 بندیمقوله آمیزش مفهومی
بندی یا مقوله

 مقایسه

شواهد تجربی جهت 
 پردازش

 در دسترس
آوری باید جمع
 شود

 در دسترس در دسترس

 

 زبانيادبي های مطرح برای بيمدل. 2ـ2

فتد. اادبي نگرشي خاص نسبو به رفتارهاي خاصي اسو که در بافو خاصي اتفاق ميبي
 شوند.هاي اجتماعي باعث تقویو آن ميانتظارات، تمایالت، و/یا باورها دربارۀ سازمان

تظار اي که دیگران از آنها انآیند که با شيوهميرفتارهاي جایگزین وقتي منفي به حساب 
ند که کاي که کسي فکر ميخواهد که باشند و/ یا شيوهاي که کسي از آنها ميدارند، شيوه

رسد که چنين رفتارهایي هميشه حداقل براي نظر ميه آنها باید باشند، در تعارض هستند. ب
وند. عوامل شکننده عواقب عاطفي به دنبال دارد؛ یعني منجر به رنجيدن فردي ميیک شرکو

را تشدید  ادبانهبودن یک رفتار بيآميزتوانند ميزان توهينار ميفتمتعددي چون تعمد در ر
هاي هاي مستقلي نبودند، بلکه مدلادبي مدله در زمينه بيرفتکارهاي بهکنند. اولين مدل

( باعث 1996) 1گرفته توسط کالپپرهاي صورتشده از ادب بودند و پژوهشمشتق
 شدن آن از ادب شد.مستقل

                                                            
1. Culpeper, J.  
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 (2005 ,2003) . کالپپر5ـ2ـ2
خود و اصالو  1770با هدف حفظ ساختار اصلي چهارچوب ( 2003) 1کالپپر و همکاران

ادبي هاي آن شروع به کار کردند. بعد از توجيه نياز به ایجاد یک چهارچوب بيبرخي ضعب
نباشد، آنها نياز به حرکو به ( 1987) 2وار از نظریه ادب براون و لوینسونکه تصویر آیينه

خاص،  طوربه ان را تشخيص دادند.ادبي در گفتمیه واحدي براي شيوۀ رخداد بيسوي نظر
يب چندین تر گفتمان، شيوۀ ترکهاي طوالنيادبي از طریق بسطآنها موضوع شيوۀ استفادۀ بي

ادبي را مدنظر قرار دادند. عالوه بر این، آنها به آهنگ کالمان به بيراهبرد و شيوۀ پاسخ هم
ادبي بي( 2003) ادبي نظري افکندند. کالپپر و همکارانابزار رساندن بي عنوانبهکالم 

شده را مورد بررسي قرار شده ميان مأموران ترافيک و مالکان خودروهاي جریمهمشاهده
کند و در این زمان به نقش نيو توجه بيشتري ادبي را باز تعریب ميبي 2005دادند. در سال 

 افتد که:بي وقتي اتفاق ميادکند. در این مورد، بيمي
 برد.. گوینده تهدید وجهه را عمداً به کار مي1 
 ا آورد و یتهدیدکنندۀ وجهه به حساب مي عنوانبهطور عمدي، رفتار را . شنونده، به2 

 .2و  1ترکيبي از 

 (2008). بوسفیلد 2ـ2ـ2
ادبي، براساس آن، بي آورد کهمتضاد ادب به حساب مي عنوانبهادبي را بي( 2008) 3بوسفيلد

دي طور هدفمندهد که بهجهة کالمي را تشکيل ميهاي تهدیدکنندۀ وتعامل عمدي و کنش
 .شوندبيان مي

 

 (Bousfield, 2008های پاسخ ). گزینه2شکل 

  
                                                            
2. Culpeper, J., Bousfield, D. & Wichmann, A.  

3. Brown, P., & Levinson, S. C.  

1. Bousfield, D.  
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 (2011).  کالپپر 3ـ2ـ2
سازي ، کالپپر با معکوس1770که در ا ر سال تر رکر شد، درحاليطور که پيشهمان
، 2005یافته، در سال  ادبي دسورچوب ادب براون و لوینسون به چهارچوبي براي بيچها

، کالپپر عواملي چون 2011این چهارچوب تحو محوریو عمدیو شکل گرفته اسو. در ا ر 
 داند.گذار ميتأ يرادبي هنجارهاي اجتماعي، بافو و احساسات را نيز در بي

ادبي وجود ري جهو درک راهبردهاي بيکند که روش دیگبيان مي( 2011) کالپپر
دارد و آن این نظر اسو که راهبرد بيشتر از اینکه شيوۀ انتزاعي انجام چيزي باشد، شامل امري 

اي درون یک جامعه خاص. شدهمندي شناختهشود، یعني یک نظم یا قاعدهعادي مي
یا  يهادب صورتهاي ابرد. محرکجاي راهبرد به کار ميمنظور واژۀ محرک را بهبدین

 شوند.قواعدي هستند که به ادب مرتبط مي

 شناسيمباني نظری پژوهش و روش. 3
 ( 1996ادبي کالپپر ). بي5ـ3

اي عنوان مجموعهادبي را به( بي1996ادبي ارائه شده اسو. کالپپر )تعاریب گوناگوني از بي
که این  دانده ادب ميشده جهو داشتن تأ يري معکوس نسبو باز راهبردهاي درنظرگرفته

عنوان راهبردهاي ( آن را به1989) 1تأ ير همان شکسو اجتماعي اسو. ليکاف
که ادب به آورد، درحاليبه حساب مي 2زدن به وجههشده در جهو آسيبیابيجهو

هاي ادبي شامل کنششود. بنابراین، بيدارشده مقابل حفظ وجهه گفته ميراهبردهاي جهو
 گيرد و تنش در گفتمانهاي حفظ وجهه را دربرميشود و ادب، کنشمي تهدیدکننده وجهه

( خشونو را کنش 159 :1995) 1بيب (.Mullany, 2004; Mills, 2002کند )را کم مي
آورد که یک قانون اجتماعي تعاملي را در بافو اجتماعي تهدیدکنندۀ وجهه به حساب مي

شود، پژوهشگران ه در اینجا مشاهده ميطور ککند. هماندهد، نقض ميکه در آن رخ مي
اند ردهادبي به کار بهاي گوناگوني را براي اشاره به بيهاي گوناگون مطالعاتي، واژهدر حوزه

 آميز، تهدید وجهه اسو.که از جملة آنها خشونو، خشونو کالمي، زبان توهين

                                                            
1. Lakoff, G.  

2.face  

3. Beebe, L. M.   
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 ن عي اسو بياادبي چالشي واق( با اشاره به این موضوع که تعریب بي2011کالپپر )
تواند در نظر نگرفتن موقعيو و بافو باشد، چرا که یک رفتار کند که دليل آن ميمي

ه در بافتي کادبانه به حساب بياید، درحاليعنوان رفتاري بيتواند بهدر یک بافو مي
 دیگر 

دبي اهاي رایجي که در تعاریب گوناگوني بيگونه نباشد. وي در ادامه به مشخصهاین
کند که عبارتند از وجهه، هنجارها و حقوق اجتماعي، تعمد و د دارد، اشاره ميوجو
دهد که همة این ادبي ارائه ميهاي عاطفي. وي سپس تعریب خود را از بيجنبه

 گيرد: ها را دربرميمشخصه
ادبي ، طعنه )بي2، سلبي1ایجابي، ادبي مستقيمپنج فراراهبرد بي (1996)کالپپر 

ي ادبدهد. منظور از بيان مستقيم )بيرا ارائه مي 5از ادب خودداري کردن و 1تمسخرآميز(
وجهه  تا اسوواضح و فشرده  اي مستقيم،هاي تهدیدکننده وجهه به شيوهنشآشکار(، ک
آسيب به خاص جهو کاربرد راهبردهاي ادبي ایجابي بي شود.شمرده کوچک 

برد کارفرد از خود اسو. به ، یعني تصویر مثبو ایجابي مخاطب ةوجههاي خواسته
ل تمایل او براي  سلبي مخاطب ةوجه هايجهو آسيب به خواسته خاصراهبردهاي 

در ( ادبي تمسخرآميزشود. طعنه )بيادبي سلبي گفته ميحفظ آزادي عمل فرد ل بي
هاي تهدیدکنندۀ کنش گيرد.قرار مي  (1987) راون و لوینسونبيان ريرمستقيم بمقابل 

شامل  شوند وکاربرد راهبردهاي ادبي که آشکارا ريرصادقانه هستند، انجام ميوجهه با 
اسو. و  (1983) 5شود. این مورد شبيه مفهوم کنایة ليچادبي ريرمستقيم ميمفهوم بي

انتظار  که موردباشد مينبود ادب جایي کردن، منظور از فراراهبرد از ادب خودداري
 شود.ادبي ایجابي و سلبي اشاره ميي بيدر جدول زیر به زیرراهبردها اسو.

 

 

 

                                                            
1. positive impoliteness  

2. negative impoliteness  

3. sarcasm or mock impoliteness 

4. withhold politeness 

1. Leech, G.   
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 (1996) ادبي ایجابي و سلبي کالپپر. راهبردهای بي2جدول 
 ادبیراهبردهای بی

 سلبی ایجابی

 ترساندن، مضربودن عمل برای دیگران گرفتن، سرزنش دیگرینادیده

 تحقیر، تمسخر، اهانت ممانعت از فعالیت کسی

 به حریم دیگران تجاوز نکردن با دیگریهمکاری

 کردن آشکار دیگری با جنبۀ منفیهمراه عاطفهتوجه، بیعالقه، بیبی
 بودن دیگریبیان مستقیم مدیون استفاده از نشانگرهای هویت نامناسب

 استفاده از زبان رمزی یا مبهم

 

 کردنمخالفت

 ایجاد حس ناخوشایند

 استفاده از کلمات تابو

 گذارینام

 (1980)عارة لیکاف و جانسون . است2ـ3
در قالب نظریة شناختي، رویکرد متفاوتي را نسبو به استعاره اتخار  (1980)ليکاف و جانسون 

 عنوانهباي نظریة استعارۀ مفهومي ليکاف و جانسون، استعاره اند. در رویکرد دوحوزهکرده
آید. براي ب ميمفهومي به حسا 2مفهومي به یک حوزۀ مقصد 1نگاشتي از یک حوزۀ مبدأ

مثال، براساس نظریة استعارۀ مفهومي، به هنگام صحبو در مورد خطرات زندگي، زندگي 
سفر حوزۀ مبدأیي اسو که موجب  صورت کهشود. بدینسازي ميسفر مفهوم عنوانبه

شود. ليکاف و جانسون معتقدند گيري دیدگاه ما از حوزۀ مفهومي مقصد زندگي ميشکل
تواند به فرایند پردازشي بين دو حوزۀ حوزه در ساختار مفهومي ميکه نگاشو بين دو 

ر عبارت دیگر، آنها بر این باورند که ميان ساختاختي در پردازش شخص مرتبط اسو؛ بهشنا
ها از یک سو و فرایندهاي شناختي از سوي دیگر، رابطة مستقيم وجود دارد. بر مفهومي ایده

سان و نظام فکري استعاري او دارد و منحصر به زبان نيسو. این اساس استعاره ریشه در رهن ان
هاي ها و ویژگيمند اسو و ارتباط مفهومي ميان عناصر، رابطهها نظامنگاشو ميان این حوزه

ها تجربي اسو؛ شود. مبناي استعارهیک حوزه و همتاي آن در حوزۀ دیگر را شامل مي
سو. سم انسان با محيط بيرون صورت گرفته اگيري آنها براساس تعامل جمعنا که شکلبدین

                                                            
1. source domain 

2. target domain  
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جربي دارند ها مبنایي تسو، اعتقاد این اسو که استعارهشناسي شناختي، از یکدر دیدگاه زبان
نوع بشر  ها دراي زباني نيستند، بلکه در رهن قرار دارند و از سوي دیگر، این ویژگيو پدیده

 اي جهاني باشد. یدهرود که استعاره پدمشترک هستند، پس انتظار مي

 ها و روش پژوهشآوری دادهجمع .0
رفته گادبي انجام با هدف بررسي ارتباط احتمالي رابطة ميان استعاره با بيپژوهش حاضر 

 00اهداف ريبو انتخاب و  عنوانبهبازیگر مرد  10بازیگر زن و  10منظور، بدین .اسو
موقعيو  10ي اهداف ريبو مونث و موقعيو برا 10ل موقعيو حاوي ريبو مربوط به آنها

اند. منظور از هدف ريبو، افزار اینستاگرام بررسي شدهبراي اهداف ريبو مذکرل در نرم
منظور از موقعيو، رویداد یا خبري و  اسوگرفته در مورد او فردي اسو که ريبو صورت
و د بازگتواند وقایع و اخبار گوناگوني را از آن فرو مي اسواسو که حول محور شخص 

هاي هاي آنها در سالکند. انتخاب بازیگران براساس معيارهاي گوناگوني چون تعداد فيلم
ا ههاي داخلي و خارجي صورت گرفته اسو. این دادهاخير و کسب جوایز بيشتر در جشنواره

در مرحلة اول،  ند.هست 77تا اردیبهشو  77هایي از بازۀ زباني مرداد مربوط به موقعيو
افزار گوناگون که عنوان آنها هنرمندان مورد نظر هستند، از نرم موقعيو 00یي از هاداده

ه هایي کآوري و دادهاینستاگرم و از صفحات مربوط به حواشي و اخبار این هنرمندان جمع
ایي که ه. سپس استعارهاندشده آیند، مجزابراساس تعریب این پژوهش، ريبو به حساب مي

اند، در دو گروه هدف ريبو ل مؤنث و مذکرل استخراج ادبي بودهاي بيانعکاسي از راهبرده
 . اندشده

 هاتجزیه و تحلیل داده. 1
 51557موقعيو مردان که مشتمل بر  10موقعيو زنان و  10هاي مربوط به در این بخش، داده

ه آنها یر بها استخراج و در زادبي در این دادههاي مرتبط با بي، بررسي و استعارهاسوواژه 
 شود.اشاره مي
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 «انسان مدفوع/ فضوالت حیواني است»ستعارة مفهومي ا .1-5
 هاي مبدأ که راهانسان همچون مدفوع انسان و سرگين حيوانات تلقي شده اسو. این حوزه

سازي در هوماین مف ،آیند. بنابراینارزش و کثيب به حساب ميدفع مواد زائد بدن هستند، بي
 چيزشمردن انسان صورت گرفته اسو.جهو تحقير و نا

 "است مدفوع/ فضوالت حیواني انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .3 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ مدفوع/ فضوالت حیوانی مبدأ: حوزۀ

 دهد.انسان عمل دفع را انجام می شود.شدۀ بدن گفته میمدفوع به مواد زائد دفع

 ... تو عین تا صد بزنی رو سگ پشکل؛ پوخ؛ ککه؛

 «انسان شيء دور ریختني است»استعارة مفهومي . 2ـ1
این نوع استعاره در قالب عبارات خطابي چون دستمال مچاله، آشغال تفاله، نخاله و ضایعات 

ستفاده بودن، اارزش و بينمود یافته اسو. تمامي این عبارات چيزهایي هستند که به واسطة بي
آیند. از آنجایي که از دید کاربران برخي افراد از جهو شخصيتي به حساب ميدورریختني 

 ود.شارزش هستند، این استعاره براي اشاره به آنها و در جهو تحقيرشان به کار گرفته ميبي

 "است ریختني دور شيء انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .0 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ نیشیء دور ریخت مبدأ: حوزۀ

 اشیائی که از ارزش برخوردار نیستند.
ها براساس میزان مطابقت خود با هنجارهای انسان

 شوند.ارزش تقسیم میاجتماعی به ارزشمند و بی

 ضایعات نخاله؛ تفاله؛ زد؛ زر آشغال این باز شده؛ مچاله کاغذی دستمال

 

 «داستاني استانسان شخصیت کارتوني/ ». استعارة مفهومي 3ـ1
هاي ظاهري زنان و مردان موردنظر مورد این استعاره توسط کاربران جهو تمسخر ویژگي

استفاده قرار گرفته اسو. تأکيد اصلي این حوزه عمدتاً بر وجهة ظاهري افراد از جمله پوشش، 
ر دهاي ظاهري افراد، سازي بناشده بر ویژگي. این مفهوم... اسو چاقي، الرري، بلندي قد و

تمامي موارد مشاهده شده در این پژوهش، جنبة منفي افراد مورد نظر را هدف قرار گرفته 
 اسو.
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. هاي موردنظر را به راهزن شکرستان تشبيه کرده اسویک کاربر زباني، یکي از شخصيو
این تعبير از جهو شباهو ميان این شخصيو و فرد موردنظر به لحاظ پوشش صورت گرفته 

 اسو.
ک خر سخنگوي کارتوني اسو که افراد موردنظر از دو جهو سن باال و خر )شرک( ی

 اند. سازي شدهصورت زشو خود براساس آن مفهوم
خرسه یک شخصيو کارتوني اسو که ویژگي برجستة آن چاقي مفرط آن اسو و خاله

 شود.از این جهو انسان همچون این شخصيو کارتوني انگاشته مي
اسو که هيکل درشو او و عينکي که به چشم دارد  نره یک شخصيو کارتونيگربه

 موجب تشبيه فرد موردنظر به آن شده اسو.
 اسکار یک مارمولک اسو که فرد موردنظر در ویژگي الرري به آن تشبيه شده اسو.

 "است شخصیت کارتوني انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .1 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ شخصیت کارتونی مبدأ: حوزۀ

های کارتونی بنا به موضوع داستان شخصیت
 هایی چون چاقی، الغری و . . . دارند.ویژگی

چون چاقی، الغری و . . .  هاییها از ویژگیانسان
 برخوردار هستند.

؛ قورباغهخاله سوسکه؛خاله؛ خانزبل؛ جادو چراغ غول اسکار؛؛ خر شرک؛ خرسه خاله؛ شکرستان راهزن
 ریزهخالهنره؛ ؛ گربهدرازبابا لنگ؛ هاچ زنبور عسل؛ نوکیوپی

شخصيتي کارتوني اسو که به واسطة هيکل درشو آن رول ناميده  جادو چراغ رول
 هيکلي بر انسان نگاشو شده اسو.شده اسو. این درشو

یک شکارچي اسو که براي پيداکردن شکار در همه جا حضور دارد. فرد  خانزبل
 کردن در بيشتر مسائل کشور به آن تشبيه شده اسو.هو اظهارنظردنظر از جمور

د. در کنسوسکي اسو که پدرش او را در پي یافتن شوهر عازم همدان مي سوسکهخاله
 شوهري این شخصيو برجسته و به انسان نسبو داده شده اسو. این مورد، ویژگي بي

رد سو. حراف بودن فرحرفي او اقورباره شخصيتي اسو که ویژگي شاخص آن پخاله
 سازي شده اسو.صورت این شخصيو کارتوني مفهومبه

ند و کاش شروع به رشد مينيگویي بيهنگام دروغعروسکي اسو که به پينوکيو
شود. از آنجایي که فردي که به این شخصيو کارتوني تشبيه شده اسو، در تر ميبزرگ
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ویي گباني هر دو ویژگي رفتاري دروغچندین مورد با مردم روراسو نبوده اسو، کاربران ز
 ند. اگویي را به شخصيو خانم نسبو دادهواسطة دروغهو ویژگي ظاهري بزرگي بيني ب

 هاي گوناگون به تن دارد. تأکيد  اینهاچ زنبور عسل، زنبوري اسو که لباسي با رنگ
 .اسو نوع، بر رنگي بودن پوشش فرد

يده و بلند او اسو که فرد موردنظر در این ویژگي برجستة بابا لنگ دراز، پاهاي کش
 ویژگي به آن تشبيه شده اسو. 

یک شخصيو کارتوني اسو که قاشقي به گردن دارد که گاهي به اندازۀ  ریزهخاله
 و.قدي فرد اسسازي انسان به این صورت به معناي کوتاهشود. مفهومقاشقش کوچک مي

 دنبال برقراري عدالو اسو. ویژگي شخصيتي کارتوني اسو که به شانسخوش لوک    
 خوش شانسي این شخصيو بر انسان نگاشته شده اسو.

ب هيکل آن سبر کارتوني با همين نام اسو که بهالجثه دیک گوریل عظيم انگوريگوریل   
 .فرد موردنظر به آن تشبيه شده اسو

 «ارزش استانسان پول بي». استعارة مفهومي 0ـ1
که منظور پول فرد با عنوان دوزاري و پنزاري خطاب شده اسو شده، در موارد مشاهده

 ارزش را به صورت دوزاريها، کاربران، انسان بي. در این مثالاسوارزش دو و پنج ریالي بي
 اند.سازي کردهو انسان با ارزش را به صورت تراول مفهوم

 "است ارزشپول بي انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .6 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ ارزشپول بی  مبدأ: حوزۀ

توان براساس ارزش مالی آنها به ها را میپول
 بندی کرد.ارزش تقسیمباارزش و بی

توان براساس میزان مطابقت آنها با ها را میانسان
ارزش های یک جامعه به باارزش و بیارزش

 بندی کرد.تقسیم

 شده ماست پول بقیه شبیه قیافش؛ پنزاریدوزاری؛ 

 «انسان مادة کثیف است». استعارة مفهومي 1ـ1
 . اندهاي این حوزه، براي بيان حقارت، انسان را به لجن و جلبک مانند کردهدر نگاشو

گروهي از گياهان بدون ریشه، ساقه، شاخه و برگ تعریب  عنوانبهنامة عميد، جلبک در لغو
 ود. شر جاهاي مرطوب و روي تنة برخي درختان دیده ميشده اسو که به شکل نوار سبز د
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 "است مادة کثیف انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزه عناصر نگاشت .7 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ مادۀ کثیف مبدأ: حوزۀ

ماند های راکد میلجن گل سیاهی است که در آب
و جلبک گروهی از گیاهان بدون ریشه، ساقه، 

باشد که به شکل نوار سبز در میشاخه و برگ 
جاهای مرطوب و روی تنۀ برخی درختان دیده 

 شود.می

سویی با هنجارهای برخی افراد از جهت میزان هم
 شوند.ارزش یا ارزشمند محسوب میاجتماعی بی

 لجن، جلبک

 «انسان موجود خیالي/ فراطبیعي است». استعارة مفهومي 6ـ1
و ترساندن کودکان به کار برده ترسناک اسو که جهلولو موجودي خيالي با صورتي 

اي اسو که بر ظاهر زشو لولو استعاره عنوانبهسازي انسان زشو صورت شود. مفهوممي
 فرد تأکيد  دارد.

 "استموجود خیالي/ فراطبیعي  انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .8 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ یموجود خیالی/ فراطبیع مبدأ: حوزۀ

خیالی/ فراطبیعی ظاهری زشت و  برخی موجودات
 ترسناک دارند.

 ها زشت صورت هستند.برخی انسان

 لولو؛ هیوال؛ زامبی؛ جن؛ دراکوال، گودزیال

اي با صورتي زشو و ترسناک اسو که هم داراي صورتي زشو هيوال موجودي افسانه
ن موقعيو، وجه ظاهري فرد مدنظر باشد. انسان رسد در ای. بنظر مياسوو هم سيرتي بد 

 اي نمود پيدا کرده اسو.زشو صورت در قالب این موجود افسانه
شود که وجودي خيالي دارند. زامبي به جسدهاي متحرک ترسناک بدون روو اطالق مي

د مقص حوزۀ عنوانبهدر این مورد نيز به مانند تمامي عبارات استعاري این دسته، ظاهر انسان 
در این مورد نيز نگاشو حوزۀ مبدأ بر حوزۀ مقصد براساس مفهوم  ،مورد هدف اسو. بنابراین

 زشتي ظاهر انسان صورت گرفته اسو.
جن موجودي فراطبيعي از دید برخي ادیان و موجودي خيالي از دیدگاه علم به حساب 

آن  جن به آید. ظاهر انسان همچون جن تلقي شده اسو و ویژگي زشو و ترسناک بودنمي
 نسبو داده شده اسو.
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آشام اسو که از خون اي با ظاهري ترسناک بنام خوشنوعي موجود افسانه دراکوال
 کند.ها تغذیه ميانسان

 ها بوده اسو. شخصيود استفاده آن در فيلمکه اولين موار خيالي اسو هيوالیي گودزیال    
 اند.سازي شدهمورد نظر از جهو هيکل درشو خود به این صورت مفهوم

 «انسان قارچ است». استعارة مفهومي 7ـ1
گياهي بسيار ریز و بدون "گونه آمده اسو در فرهنگ عميد در تعریب واژۀ قارچ این

. "شود و براي انسان مضر اسوان پيدا ميکلروفيل که روي بعضي از مواد خوراکي مانند ن
 .اسومنظور ناچيز شمردن فرد زي افراد در قالب این استعاره بهسامفهوم

 "است قارچ انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزه عناصر نگاشت .9 جدول
   

 انسان مقصد: حوزۀ  قارچ مبدأ: حوزۀ

باشد که در کپک نوعی قارچ می
روی صورت وجود داشتن بر 

مواد خوراکی به معنای غیرقابل 
 استفاده بودن آن مواد است.

برخی افراد وجودشان برای دیگران  
سودی ندارد و به دلیل همین ویژگی 

 گذارند.دیگران آنها را کنار می

 کپک 

 «انسان نان است». استعارة مفهومي 8ـ1
سم صورت نان تجاند که بهسازي شدهن طوري مفهومهاي ظاهري انسان در رهویژگي

هاي يهاي حوزۀ مقصد یعني ویژگشوند. بنابراین در این مورد تمرکز تنها بر برخي از جنبهمي
 ظاهري انسان اسو و این امر از طریق تأکيد  بر جنبة فيزیکي نان ميسر شده اسو.

 "است نان انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزه عناصر نگاشت .54 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ نان مبدأ: حوزۀ

 ها موجوداتی با ظاهرهای متفاوت هستند.انسان نان نوعی غذا در اندازه و اشکال گوناگون است.

 بربری؛ تافتون؛ نان ساندویچی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7
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 «انسان ایام هفته است». استعارة مفهومي 9ـ1

نبه یکشنبه ش عنوانبهسازي انسان شود. مفهومدر این استعاره، انسان همچون ایام هفته تلقي مي
شنبه یا که شنبه و یک. از آنجایياسویا شنبه چهارشنبه به معناي ناهماهنگي در پوشش فرد 

عبارت ارجاعي قرار  عنوانبهشنبه و چهارشنبه، یعني دو روز متفاوت هفته، در کنار هم 
 دهندۀ نوعي ناهماهنگي هستند.اند، خود نشانگرفته

 "است هفته ایام انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .55 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ هفته ایام  مبدأ: حوزۀ

یک هفته از هفت روز متفاوت تشکیل شده 
 است.

های گوناگونی برای پوشش لباس انسان شامل تکه
 شود.های مختلف بدن میبخش

 یکشنبه شنبه شنبه چهارشنبه؛ 

 «تانسان چربي اس». استعارة مفهومي 54ـ1

بي به چر عنوانبهشود. نگاشو انسان شود که در آب حل نميچربي به مادۀ آلي گفته مي
 . اسومعناي چاقي فرد 

 "است چربي انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزه عناصر نگاشت .52 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ چربی مبدأ: حوزۀ

 ها چاق هستند.برخی از انسان هاست.ای از دستۀ چربیهکلسترول ماد

 کلسترول

 .های اضافه، چاق هستندها به دلیل داشتن چربیبرخی از انسان دنبه بخشی از بدن گوسفند که متشکل از چربی است.
 دنبه

 «انسان بیماری/ بال است». استعارة مفهومي 55ـ1
اسو.  دهسازي شنوعي ناهنجاري جسمي یا رواني و یا سختي و بدبختي مفهوم عنوانبهانسان 

ها و عباراتي هایي چون سرطان، ایدز، دوقطبي و طاعون دال بر این نوع ناهنجاريبيماري
راي ها و بالها بها دارند. استفاده از این بيماريچون مصيبو و آفو دال بر این نوع سختي

 ند.هستخطاب افراد به معناي نوعي ناهنجاري در رفتار فرد 
ارگيري این ککند. بهآن تعداد و رلظو مدفوع تغيير مينوعي بيماري اسو که برا ر  اسهال

 بيماري نيز براي اشاره به انسان دال بر ناهنجاري رفتاري فرد دارد.
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 "است بال بیماری/ انسان" استعاره در مقصد و مبدأ حوزة عناصر نگاشت .53 جدول
  

 انسان مقصد: حوزۀ بال بیماری/ مبدأ: حوزۀ

م یا روان افراد و بال به بیماری به ناهنجاری در جس
 شود.سختی و بدبختی اطالق می

ممکن است انسان به ناهنجاری جسمی یا روانی 
 دچار شود.

 بیمار خطرناک؛ سرطان؛ دوقطبی؛ ایدز؛ طاعون؛ آفته؛ مصیبت

-يب زیرراهبردهاي و انسان مبدأ هايحوزه فراواني ترتيب به (15) و (15) هايجدول در
 اند.آمده رکرشده، مبدأ هايحوزه در کاررفته به ادبي

  انسان مبدأ هایحوزه بسامد .50 جدول
 بسامد های مبدأ انسانحوزه بسامد های مبدأ انسانحوزه

 5 قارچ 124 مدفوع/ فضوالت حیوانی

 4 نان 195 شیء دور ریختنی

 3 ایام هفته 22 شخصیت کارتونی/ داستانی

 2 چربی 33 ارزشپول بی

 19 بیماری/ بال 21 مادۀ کثیف

 345 جمع 11 موجود خیالی/ فراطبیعی

 مبدأ هایحوزه در ادبيبي زیرراهبردهای بسامد .51 جدول

 های مبدأحوزه
 ادبیراهبردهای بی

 گذارینام
ایجاد حس 
 ناخوشایند

 تمسخر تحقیر

تجاوز به حریم 
شخصی 
 دیگری

 9 1 21 9 07 مدفوع/ فضوالت حیوانی

 9 9 9 9 195 شیء دور ریختنی

 2 2 1 9 19 شخصیت کارتونی/ داستانی

 9 3 17 9 13 ارزشپول بی

 9 9 9 9 21 مادۀ کثیف

 9 5 9 9 1 موجود خیالی/ فراطبیعی

  9 9 9 5 قارچ

 9 1 9 9 3 نان

 9 3 9 9 9 ایام هفته

 9 1 9 9 1 چربی

 9 9 9 3 7 بیماری/ بال

 2 21 41 3 273 مجموع
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 گیرینتیجه .6
شود: فرد را شامل مي 1کم کند ريبو دسوبيان مي (2017) 1طور که مارتينسکوهمان

کنندۀ ريبو و هدف ريبو که منظور شخصي اسو که ريبو در فرستندۀ ريبو، دریافو
مورد اوسو. اگرچه از نظر اجتماعي با توجه به ا رات منفي احتمالي، ريبو مورد قبول 

ن براي افراد درگير در آن، همه جا وجود دارد و ممکن بودن آدليل اساسينيسو، ولي به
-عنوان ابزار تخریبي به کار رود. به دليل نقشعنوان ابزاري براي توافق و هم بهاسو هم به

هاي واضحي که ريبو براي افراد درگير دارد، یک رفتار جهاني فراگير اسو. ريبو 
ظر عنوان هدف ريبو درنمشهور بهاي بينافردي نوع خاصي از ريبو اسو که افراد رسانه

اند و کاربران زبان در فضاي صميمي در مکالمات روزمره ل رودررو و/یا مجازي گرفته شده
-پردازند. پژوهش حاضر با هدف واکاوي استعارهل به صحبو در مورد افراد موردنظر مي

ان افراد از مي هاي کاربران اینستاگرام با تکيه بر حوزۀ مقصد انسان،هاي موجود در ريبو
 اند.بازیگر زن و مرد ایراني را انتخاب کرده 20مشهور 

، شيء هاي مدفوع/ فضوالت حيوانينمود پيدا کردن انسان در یکي از حوزه
ي/ ، موجودخيالمادۀ کثيبارزش، ، شخصيو کارتوني/ داستاني، پول بيدورریختني
عبارت ادبي شده اسو؛ بهوجب بي، ایام هفته، چربي و بيماري/ بال منان، قارچفراطبيعي، 

دبي اهاي مبدأ تنها با راهبردهاي بيدیگر، کاربرد تمامي عبارات استعاري حاوي این حوزه
-حوزۀ مبدأ و راهبردهاي بي 11توان نتيجه گرفو که ميان این اند. بنابراین ميهمراه بوده

ن براساس یکي از ای سازي انسانادبي ارتباط مستقيم وجود دارد؛ بدین معنا که مفهوم
 شود.ادبي ميها، موجب بيحوزه

از  ارزشهاي مفهومي انسان به مثابة مدفوع/ فضوالت حيواني و پول بيدر استعاره    
يء شگذاري و تحقير و تمسخر استفاده شده اسو. در مواردي که انسان، زیرراهبردهاي نام

گذاري از مجموعة اهبرد نامفرض شده اسو، از زیرر دورریختني، مادۀ کثيب و قارچ
وني/ عنوان شخصيو کارتسازي انسان بهادبي ایجابي استفاده شده اسو. براي مفهومبي

گذاري، تجاوز به حریم شخصي دیگري و تحقير و تمسخر به داستاني، زیرراهبردهاي نام
وجود مهاي مبدأ سازي انسان براساس حوزهاند. کاربران زباني به هنگام مفهومکار رفته

ند. اگذاري و تمسخر استفاده کردهخيالي/ فراطبيعي، نان و چربي از زیرراهبردهاي نام

                                                            
 1. Martinescu, E.  
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مثابة ایام هفته، تمسخر از زیرراهبرد مورداستفاده در استعارۀ مفهومي انسان به
بيماري/ بال با استفاده از مثابة انسان بهادبي سلبي بوده اسو. زیرراهبردهاي بي

 .ذاري و ایجاد حس ناخوشایند بيان شده اسوگنامزیرراهبردهاي 
رین بيشت مدفوع/ فضوالت حيوانيآید، حوزۀ مبدأ طور که از مطالب فوق برميهمان     

گذاري از زیرراهبردهاي ادب ایجابي بيشترین هاي مبدأ و زیرراهبرد نامبسامد را ميان حوزه
 بسامد باالي فراراهبرد ادب ایجابي فراواني را ميان راهبردهاي مورداستفاده دارا بوده اسو.

بيانگر آن اسو که کاربران زباني بر آنند که به وجهة مثبتي که فرد از خود دارد و تمایل 
 دارد که دیگران آن را حفظ یا تقویو کنند، آسيب زنند.

ع اي بينافردي اسو، تأ يري انکارناپذیر در نونوع بافو موردنظر که همان ريبو رسانه
که  صورتز عبارات استعاري و مفاهيم نهفته در پس آنها داشته اسو. بدیناستفاده ا

ود ششود و همين ویژگي موجب ميشناسایي کاربران در این فضا امري راحو تلقي نمي
هاي دیگر افراد باالخص افراد مشهور تا افراد به قضاوت رفتار، ظاهر و سایر ویژگي

وگوي دهد، ريبو به چهار نوع گفوارائه مي 198)(0 1بندي که جونزبپردازند. در تقسيم
هاي این پژوهش شود. آنچه از دادهتقسيم مي 5و دردِ دل 5، شکایو1، بدگویي2خانگي

، در هاي کاربران زبانريبوبندي چهارگانة ميان این تقسيمدهد که از آید نشان ميبرمي
ان و منظور وت رفتار دیگرگيرند. منظور از بدگویي، قضادستة بدگویي و شکایو قرار مي

 از شکایو، بيان عصبانيو و گله اسو.
اند که شده در این نوع ريبو بودههاي مشاهدهو مفر احساسات نقش 0پيوند اجتماعي      

 ,Rosnow, 2001; Fine & Rosnowآیند )هاي اصلي ريبو به حساب مياز نقش

رگذار اي تأ يعنوان شيوهيبو بهعبارت دیگر، کاربران زبان از یک سو، از ر(. به1978
آنها کمک  اند؛ زیرا بهبراي ایجاد همبستگي اجتماعي و یافتن دوستان جدید استفاده کرده

منبعي  عنوانکند که نظرات مشابهي در مورد هدف داشته باشند و اینکه ممکن اسو بهمي
گيرد  اده قرارگذاشتن اطالعات یا حمایو عاطفي از همدیگر مورد استفبراي به اشتراک

                                                            
1. Jones, D.  

2. house talk 

3. scandal 

4. bitching 

5. chatting 

6. social bonding 
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(Bosson, Johnson, Niederhoffer, & Swann, 2006 از سوي دیگر، ريبو .)
ننده کتواند راه خروج عواطب منفي همچون خشم، گناه، حسادت و... باشد و به ريبومي

و  (2004) 1کننده کمک کند که به وضعيو متعادل عاطفي برسد. فسترو دریافو
نامند و معتقدند مردم احتماالً در را مفر احساسات مي این نقش ريبو (1956) 2استرلينگ

 کنند.هایي که از نظر عاطفي درگير هستند، ريبو ميموقعيو
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