
نشده  ادبی قراردادي شده در برابر بی ادبی قراردادي بی
؛ مروري بر برخی مفاهیم ارائه شده از سوي )تلویحی(

  ادبی کالمی جاناتان کالپپر در بررسی بی
  1سمیه سلیمیان

  چکیده
) 2011(ادبی کالمی از نظر جاناتان کالپپر  شدگی و ارتباط آن با بی در پژوهش حاضر مفهوم قراردادي

ادبی کالمی و  بی/ ادب در حوزه ت این مفهومعلت پرداختن به این موضوع نیز اهمی. شودمی بررسی
هاي کالمی،  در ابتدا بر اساس سه منظر کنش. استجاي خالی این گونه مطالعات در زبان فارسی 

در  االت بحث برانگیزئوهاي زبانی به یکی از س تی و صورتکاربردشناخ/ وابستگی/ راهکارهاي گفتمانی
در . شودپاسخ داده می »ادبی کالمی به طور ذاتی در زبان وجود دارد؟ آیا بی«ادبی کالمی یعنی  بی زمینه

 محور در رابطه با ادب کالمی در مدل قالب) 2005، 2002(ادامه پس از مروري بر نظرات ترکورافی 
ادب و  مفهوم در دو حوزههاي این  و تفاوتها  شباهتنیز ادبی کالمی و  شدگی در بی مفهوم قراردادي

شده، یعنی پیوستار  ادبی قراردادي سپس سه پیوستار مربوط به بی ادبی کالمی بررسی و بی
در انتهاي . شودتحلیل می هاو ارتباط میان آن گسترده و پیوستار میزان آزار شدگی؛ پیوستار بافت قراردادي
ها، گرشده همچون مشخّص فتارهاي قراردادير در بررسی رشده نیز به عوامل مؤث ی قرارداديادب بحث بی

آزار  تشدهاي غیرکالمی که باعث افزایش  زبانی، برخی عوامل زبرزنجیري خاص و ویژگیمحرّمات 
محور،  نشده و انواع آن، رفتارهاي صورت ادبی قراردادي بیدر پایان نیز  .ه استشوند اشاره شد می

  .بررسی خواهد شد محور، رفتارهاي قراردادمحور و رفتارهاي بافت
  

نشده  ادبی قراردادي بی /شده، ادب ادبی قراردادي بی/ شدگی، ادب قراردادي :هاي کلیديواژه
 محور، رفتارهاي قراردادمحور، رفتارهاي بافت)تلویحی(

  
  مهمقد - 1

اساس . ادادبی کالمی مورد بحث قرار د را در رابطه با بی 3شدگی لین بار قراردادياوبراي ) 2011( 2کالپپر
به مفهوم ادب کالمی بود که ) a2005 ،b2005، 2002، 2001( 4محور ترکورافی کار او نیز رویکرد قالب

کند که  به این نکته اشاره می) 113: همان(رکالپپ. هاي بعد به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد در بخش
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منفی رفتارهاي  تأثیرتري است؛ زیرا ت بیشداراي اهمیشده  شده نسبت به ادب قراردادي  ادبی قراردادي بی

بافت  توان به سادگی به واسطه را نمیدهنده و برجسته آزار تشدخصوص رفتارهاي به ه غیرمؤدبانه، ب
شدگی به این سئوال مهم   او در خالل مبحث قراردادي. هاي دوستانه نامید ها را شوخیو مثالً آن محو کرد

پردازد  کالپپر همچنین به این مطلب نیز می. »ی زبان است؟اي ذات هادبی پدید آیا بی« دهد که نیز پاسخ می
کنندگان در شده نیستند و از سوي شرکت  ادبی کالمی ناشی از رفتارهاي قراردادي که بسیاري از موارد بی

 دو مفهوم کلیدي در ادامهدر . ها پرداخته خواهد شددر ادامه به آن شوند که تعامل، منتج از بافت تفسیر می
نشده  ادبی قراردادي و بی) ذاتی( 1شده ادبی قراردادي بی: ادبی کالمی پرداخته خواهد شد بررسی بی

 .2)تلویحی(
  
  شده  ادبی کالمی قراردادي بی - 2

ادبی کالمی  پردازد که آیا بی به این پرسش می شده ادبی قراردادي  در مورد بی کالپپر پیش از آغاز بحث
در زبان  یخاص  ادبی ذاتی آن است که آیا صورت زبانی دارد؟ منظور از بیبه طور ذاتی در زبان وجود 

  .)117: همانکالپپر، (ادبی باشد؟  مفهوم بی هی از معنی قراردادي آن دربردارندوجود دارد که بخش
هاي کالمی،  کنش -1: گیرند ادبی ذاتی موجود در زبان در سه حوزه قرار می هاي مربوط به بی بررسی

هاي  یعنی کنش لاومورد . هاي زبانی صورت -3کاربردشناختی و / وابستگی/ هاي گفتمانیراهکار -2
هاي زبانی نیز همان  و صورت 4ها هاي غیربیانی یا کارگفت همان کنش 3آستین کالمی در نظریه

کاربردشناختی نیز  /وابستگی/ راهکارهاي گفتمانی). 176-77: 1387صفوي، (5اندهاي بیانی کنش
از نظر ). مثل صریح و مستقیم صحبت کردن(دهد ادبی را نشان می بی  اند که فرد از طریق آنهایی روش

تعریف این  ل آنکهاو. رو است ادبی ذاتی با دو مشکل روبه بررسی این راهکارها در فهم بی) همان(کالپپر 
ثالً اینکه م(ست شناختی مواجه ا م آنکه بررسی این راهکارها با مشکالت روشدوراهکارها دشوار است و 

هاي  بر صورت) ذاتی(شده  ادبی قراردادي در فهم بی) 2001(او همچون ترکورافی). انداي شمی و سلیقه
ادبی ذاتی  در رابطه با بررسی بی. پردازد می  کند و به بررسی معناي آن کز میتمر) هاي بیانی کنش(زبانی 

  .شودد دارد که در ادامه به آن اشاره میبانی رویکردهاي مختلفی وجوبرخی اصطالحات و عبارات ز
برخی اصطالحات و عبارات زبانی ) 1987( 7و لوینسون 6و براون )2000( پژوهشگرانی همچون کروز

ها و  استهایی همچون درخو کنش) همان(براون و لوینسون . دانند ادبی می زبانی را به طور ذاتی بی
هاي مختلف نشان داده  لی است که نتایج پژوهشاین در حا. دانند وجهه می پیشنهادها را تهدیدکننده

                                         
1- Conventionalized Impoliteness 
2- Non-conventionalized Impoliteness: Implicational Impoliteness  
3- Austin, J. 
4- Illocutions 
5- Locutions 
6- Brown, P. 
7- Levinson, S. 
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به عنوان مثال زمانی که . دکن ها اصالً وجهه را تهدید نمی تاست که جمالت امري در بسیاري از باف

به ) 2008( 1اوتی -ایرادي که افرادي همچون اسپنسر. »بخور«گوید  میزبان سر میز شام به میهمان می
ها  ها و تقاضاها در برخی بافت آن است که مواردي همچون درخواستگیرند  می) همان(براون و لوینسون 

به عنوان مثال اگر فرد حس کند که دستوري که به او داده . درو تهدیدي براي وجهه به شمار نمیاصالً 
  .خود را در خطر ببیند ود دور از شأن اوست ممکن است وجههش می

ن است چنین برداشت کند که فرد تقاضاکننده به اما در بافتی دیگر اگر از فرد تقاضایی شود ممک 
چنین تقاضاهایی . هاي او اعتماد کرده و از او به عنوان یک دوست صمیمی تقاضا کرده است توانایی

گاهی نیز ممکن است فرد در پی تقاضاي گوینده حس کند چیزي به او . دشو ه فرد میباعث ارتقاي وجه
) 19: همان(اوتی  -از نظر اسپنسر. از دست دادن اعتبار نکند ارزش شدن یا تحمیل شده اما احساس بی

از نظر او قضاوت در مورد اینکه . افتد به خطر می) او و نه وجهه(اقعی حقوق اجتماعی فرد در چنین مو
یا (حافظ حقوق اجتماعی باشند  /دارکننده محافظ وجهه یا خدشه /هایی به عنوان تهدیدکننده چنین کنش

  .      اي از عوامل شخصی و بافتی بستگی دارد به مجموعه) وترکیبی از هر د
و ) 2003(5میلز) 2001(4، ایلن)2006(3، الچر)1990(2، افرادي همچون فریسرلاودر مقابل گروه 

ها معنا سیال و پویا است و بر اساس بافت ت بسیار تأکید دارند و از نظر آنبر وجود باف) 2003(6واتس
پسامدرن به معنا  ا پرداخته شده است و در رویکردهکه اخیراً به آن هاه از نظریهگرو این. شود تعریف می

 توان براي و خارج از بافت نمی شود که معنا از طریق بافت تعیین می بدین مفهوم است شودمشاهده می
توان  که چگونه می است گیرد این به این دسته می) همان(ایرادي که کالپپر. ی در نظر گرفت، معناییکنش

گرفتن  نظر داشته باشد؟ بدون درنگونه معناي قراردادي میان افراد وجود ارتباط را پیشبرد بدون آنکه هیچ
) 1969(7لویساز نظر . برقراري ارتباط غیرممکن است ،کنندگان اي مشترك میان تعامل زمینه دانش پیش
کنند تا تفکرات و  مک میدگان ککنن که به تعامل اندهمین قراردادهاي معنایی )1996(و کالرك

  .هایشان را به اشتراك بگذارند الیتفع
. تواند داراي چنین عناصري باشد و هم نباشد م فرض بر این است که زبان هم میسودر رویکرد 

دو ه است ک يپیوستارادب کامل . از یکدیگر جدا کرد را 10و نسبی 9دو نوع ادب کامل) 102: 1983( 8لیچ
ادب نسبی نوعی از ادب است که به بافت . دارد) دستورها(و منفی ) هاپیشنهاد مثل(دو قطب مثبت 

                                         
1- Spencer-Oatey, H. 
2- Fraser, B. 
3- Locher, M. 
4- Elen, G. 
5- Mills, S. 
6- Watts, R. 
7- Lewis, D. 
8- Leech, G. 
9- Absolute Politeness 
10- Relative Politeness 
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بر اساس اینکه با لحن » کت باشی؟یه لحظه سا شه لطفاً می«در برابر »  !ساکت باش«مثالً . بستگی دارد

. ودادبی تلقی ش بی /مؤدبانه یا تمسخرآمیز به کار رود داراي تفسیرهاي متفاوتی است و ممکن است ادب
به جاي ادب ( 1نام این دو نوع ادب را به پیوستار ادب معنایی) 2007(هاي بعدي خود  لیچ در پژوهشالبته 

  .تغییر داد) به جاي ادب نسبی( 2و پیوستار ادب کاربردي) ادب کامل
روي مخالف  ادبی معنایی و کاربردي در دو نقطه بی /بر این عقیده است که ادب) 125: همان(کالپپر 

ادبی ممکن است از طریق یک عبارت زبانی یا بافت تعیین شود، اما نه  بی. اند فتهیک پیوستار قرار گر
بلکه ارتباط : کنند ادبی تضمین نمی یک تفسیر یک رفتار را به عنوان بی بافت و نه عبارت زبانی هیچ

  .کند نفر است که آن را تعیین میمیان دو 
ادبی  عبارات حاکی از بی. آورد ه حساب میاي ب دانش طرحوارهدانش معنایی را به عنوان ) نهما(او

ادبی در  نگرشی بی ارهنظرگرفته شوند که با طرحو اي در طرحواره شبکهتوانند به عنوان بخشی از  می
این نظر . در ارتباط استبا احساسات و فرازبان  هایی است که امل طرحوارهاي که ش شبکه. ارتباط است

که زبان و تلویحات  دارنداي  افراد دانش طرحواره است یعنی) 1997( 3راستا با نظر هالتگریوز کالپپر هم
در  )125: همان(کالپپر. گیرد؛ دانشی که مستقل از هر موقعیت کاربردي وجود دارد اش را دربر می اجتماعی

کند که این دانش، مستقل از موقعیت کاربردي و نه مستقل  رابطه با این نقل قول بر این نکته تأکید می
از نظر . عمومی است ها بخشی از طرحواره ت و برخی بافتارتباط میان برخی عبارا .افت استاز ب

کنند و از نظر کالپپر  هاي ادب گوینده را رمزگذاري می احساس کلی از نشانهافراد ) همان(هالتگریوز 
  .ادبی تعمیم داد توان به بی این را می) همان(

  شده ادبی قراردادي بی/ ادب - 2-1
محور  قالب در نظریه) 126: همان ،به نقل از کالپپر b2005 :213؛ همچنین  a2005 :248(فی ترکورا

نمودهاي عینی قطعی  و مکررزمان کند که وقوع هم اد بر این نکته تأکید میخود که در باب ادب ارائه د
خاص  بافتاین نکته که رفتارها فقط در رابطه با یک . شود خاص است که باعث درك ادب می رفتارهاي

مکرر هنجارهاي و زمان از نظر ترکورافی این وقوع هم. ستمهمی ا اند نکتهنیستند بلکه قطعی و عمومی
مبنی بر اینکه چه عبارتی را در آورد به وجود میکه دانشی را در فرد  اندشده در بافت و عبارات زبانیواقع 

  . عیتی به کار ببردچه موق
 بی نیز به آن گونه است که در حوزهاد بی نی در حوزهبافت و عبارات زبا حال باید دید آیا ارتباط میان

تواند ارتباط دقیقی میان بافت و عبارات زبانی بر اساس معیاري  نمی) 130: همان(دهد؟ کالپپر  ادب رخ می
گیرد، یعنی بسامد وقوع، فرض  براي این ارتباط در بررسی ادب در نظر می) 2005؛ 2001(که ترکورافی 

یانی ناراحت کننده بیشتر در ب هاي پس کنش«کند  نیز عنوان می) 105: همان(زیرا همانگونه که لیچ . ندک
ادبی در  میزان بسامد وقوع رفتارهاي حاکی از بی. »گیرند ها قرار می نسانی در تعاملرفتارهاي ا حاشیه

                                         
1- Semantic Politeness Scale 
2- Pragmatic Politeness Scale 
3- Holtgraves, T. 
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 ه نیز به اندازهتارهاي غیرمؤدبانجامعه بسیار کمتر از رفتارهاي مؤدبانه است و تصور اینکه میزان وقوع رف

  .رفتار مؤدبانه افزایش یابد مشکل است
اینکه هم گوینده و هم شنونده هر دو در پردازش اطالعات کند  افی به این نکته اشاره میترکور

با هنجارهاي اجتماعی  است کهدانشی  دهندهیگر شرکت دارند نشانعوامل دمربوط به وجهه و بافت و 
در ) 131: همان(کالپپر ). 126: همانبه نقل از کالپپر 196: 2002ترکورافی، (مرتبط استدب در رابطه با ا

  . کند ادبی اشاره می رفتار به عنوان بیالمی به نقش فراگفتمان در درك ادبی ک بررسی بی
کند،  توانند وارد آگاهی جمعی شوند و در رابطه با اینکه زبان چگونه کار می نمودهاي فرازبانی می

 دآورمیدرك ساختارمندي به وجود  ،شدو زبان چگونه باید با اندهاي مختلف حاوي چه تلویحاتی صورت
مهمی که در  نکته. )131: همان به نقل از کالپپر،  b2004: 3 ،3و گاالسینسکی 2، کاپلند1جاوورسکی(

 تجربه« افراد از طریقادبی وجود دارد این است که  رابطه با ارتباط بافت و عبارات زبانی در بررسی بی
تشخیص دهند در چه بافتی از چه توانند مییابند که  چنین رفتارهایی به دانشی دست می »غیر مستقیم

  .   رفتاري اجتناب کنند
ها و بافت برقرار است و  ان گفتهکه می ايرابطه«کند  گونه تعریف می را این شدگی قرارداديترکورافی 

: همانبه نقل از کالپپر  b2005 :213؛ 130:2001(باط استبافت خاص در ارت گفته در با میزان استفاده از
126(.  

. بندي دارد و در افراد مختلف و همچنین خود فرد در طول زمان متفاوت است شدگی درجه قراردادي
نت باچ و رابرت هانریش که از سوي ک 4کند تا حدي با استانداردسازي مفهومی که ترکورافی مطرح می

توان با میانبر زدن از معناي  استانداردسازي حاوي این نکته است که می. مطرح شد همسو است) 1979(
چیزي است  تأثیراستنباط شنونده تحت : تلویحی که به طور طبیعی الزم است به معناي کاربردي رسید

 ین، در موردعالوه بر ا). b2011 :127به نقل از کالپپر،  678: 1995باچ،  (که از گذشته در ذهن دارد
به عنوان مثال . ارتباط نامناسب ممکن است استنباط را با مشکل مواجه کندادبی  بی /ادب پدیده

استنباط : تمسخر باشد ها نشانه تواند در برخی بافت ت میکه در حالت عادي نشانگر ادب اس» مچکرم«
شود، اما معانی کاربردي  می )بلوکه(مسدود ) ادب قراردادي شده(متعارف معیار شده که نشانگر ادب است 

  . از بافت قابل بازیابی است) مسخرت(دیگر 
معانی کاربردي ممکن است در طول زمان براي ادي شدگی روي پیوستار قرار دارد یعنی قرارد

به نقل از  c2005 :298(ترکورافی . گویشوران زبان معناي قراردادي به خود بگیرند و قراردادي شوند
منظور . داند نسیل تنوع میتفاوت میان قراردادي و قراردادي شدگی را در همین پتا) 127: همانکالپپر، 

معنایی است که بین معناي کامالً ) در برابر معنی قراردادي(شده از معناي قراردادي) همان(کالپپر
                                         
1- Jaworski  
2- Coupland  
3- Galasinski  
4- Standardization 
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: یسشناسی و کاربردشنا شده و معناي غیرقراردادي شده قرار گرفته است؛ یعنی جایی میان معنی قرارداي

این عبارات در . اندبیشتري تأثیرادبی دارند و داراي  بی /هاي ادب تري با بافت محکم برخی عبارات، رابطه
معناي قراردادي و د شو استفاده می  در آن بمرتادبی که به طور  بی /هاي ادب طول زمان از بافت

       .)همان(شوند  قراردادي می -گیرند می
نظریات . استتمایز قائل  2هاي تعمیم یافته و تضمن 1اي خاص شدهه میان تضمن) 1989(گرایس 

قراردادي شده نیز ملهم از  ا استنباط کاربردي عبارات مؤدبانهدر رابطه ب) نئوگرایسیان(اخیر پیروان گرایس 
شود به وجود  در آن ادا می ايگفته که یخاصهاي خاص شده بر اساس بافت  تضمن. همین تمایز است

به  37: 1989گرایس، (هاي زبانی خاص دارند تري با صورت محکم یافته رابطههاي تعمیم تضمن. آید می
یافته را به عنوان سطح معنایی هاي تعمیم تضمن]) 1979[ 1992(لوینسون). 128: هماننقل از کالپپر، 

به نقل از  216: 1979(گیرد  هاي کامالً قراردادي شده در نظر می هاي خاص شده و تضمن میان تضمن
به دو بخش تقسیم یافته را بر اساس ارتباط با بافت هاي تعمیم تضمن) a2005(ترکورافی). همانکالپپر، 

اند و به اطالعات موقعیتی کمتري در  که کمتر به بافت وابسته است ل شامل موارديمورد او: کند می
شامل نیز م مورد دو. است نیاز دارد دادي شدهاي که عبارت زبانی در آن قرار ارتباط با بافت اجتماعی

به طور خالصه  .محور است هایی است که تضمن، کمتر بافت موقعیت دربردارندهمواردي است که 
به طور در بافتی  Xیافته زمانی که عبارت ادب بر اساس تضمن تعمیم توان چنین نتیجه گرفت که می

جه به به جاي استنباط قصد کامل گوینده با تو در چنین مواردي مخاطب. آید میدهد به دست  مکرر رخ 
به عنوان  »دب استگوینده مؤ  X«اي در مورد عبارت  به گزاره) قالب تاریخیبه عنوان (  تجارب گذشته

بر اساس این تضمن تعمیم یافته، مخاطب به  .دست یابدتواند میگوینده  یافته از گفته یک تضمن تعمیم
هاي  چنین نظراتی را در پژوهش. ) a2005 :251ترکورافی، (مؤدب است  رسد که گوینده این باور می

  . توان دید می 3تحت عنوان اشارات بافتی شدگی) a1982  ،a1992  ،b1992( گامپرز
ادبی در ذهن  ل، درك بیاو. ن بخش به چند نکته باید توجه کردادبی کالمی در ای در رابطه با بی

م، فراگفتمان فقط بازتابی از رفتار نیست، بلکه درك دو. آید ه دست میغیرمستقیم ب تجربه افراد از طریق
ممکن است در  ادبی م، اگرچه استفاده از بیسو. آورد اي کالم نیز به وجود میساختارمندي از بایده

. دهد که در آن رخ مینیز است تري  گسترده بازتابی از جامعه توصیف شود، فرد چارچوب آسیب به وجهه
ر جهت نشان دادن پیروي از گروه ادبی همانطور که پیشتر نیز مطرح شد ممکن است د زبان بیچهارم، فرا

اند و  ها قرارگرفته پنجم، هنجارهاي اجتماعی در بطن ایدئولوژي. آن باشد هنجارهاي سازندهو 
ب قدرت راتسلسله م کنندهی تعیینتوانند قراردادهاي اجتماع هاي اصلی و باورهاي اجتماعی می ایدئولوژي

  ).132: همانکالپپر، (را تعیین و تعدیل کنند

                                         
1- Particularized Implicatures 
2- Generalized Implicatures 
3- Contextualization Cues 
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شده بر این باور است که  ادبی قراردادي در تعریف بی) a1982( به پیروي از گامپرز ) همان(کالپپر 
توضیح داده  1ها دهند که در آن جریان معنادار شاخص اي قابل استناد ارائه می طرحواره ،ها ایدئولوژي

شوند  سازي میها در بافتی که با آن همراه است مفهوم  ها با توجه به شاخص ولوژياین ایدئ بنابر. شود می
در مورد اینکه چه در اصل . داشته باشند تأثیرادبی قراردادي شده  در توضیح بیممکن است  و از این رو

ساخت است، ارزش گفتن دارد، مجاز است و  چیزي درست است، نرمال است، مناسب است، خوش
 مدارند هاي تجویزي و ارزش ها در فرض اي دارد، ایدئولوژي چه معناي قرارداديX  ینکه عبارتهمچنین ا

 ).b2011 :132به نقل از کالپپر،  2004؛ همچنین کاپلند و همکاران،  1998، 2سیلوراستاین(
 شدگی؛ پیوستار پیوستار قراردادي: گرفت نظر توان سه پیوستار در شده می ادبی قراردادي بیبراي 

به . میان این سه پیوستار ارتباط وجود دارد) 137: 2011(از نظر کالپپر . گسترده؛ پیوستار میزان آزار بافت
گسترده کمتر  خنثی بودن آن روي پیوستار بافت که آزار زیادي به همراه دارد درجهاین معنا که رفتاري 

  . شدگی آن نیز بیشتر است است و بر همین اساس میزان قراردادي
مات زبانی، گرها، محرشده به عواملی همچون مشخص رارداديدر بررسی رفتارهاي ق) همان(پپر کال

آزار  تشدکند که باعث افزایش  هاي غیرکالمی اشاره می برخی عوامل زبرزنجیري خاص و ویژگی
و وجود  که به لحاظ نگرشی، افراطی است ادبی تا حد زیادي نشانگر رفتارهایی است بی. شوند می
او . ادبانه خواهد شد رفتار بیوگانگی و افزایش قطعیت در درك باعث کاهش ابهام و د 3ها دهنده تشد

شده در  قراردادي ادبانه ر بیها اغلب با رفتا دهنده تشدکند که اگرچه  همچنین به این نکته اشاره می
ادبی  به رفتارهاي بی. نیز استفاده شوند  نشده ادبی قراردادي هاي بی ممکن است با بافتارتباط است، 

  .هاي بعد پرداخته خواهد شد نشده در بخش قراردادي
پیام و عناصر واژگانی و دستوري و همچنین عناصر  تشدها باید به  دهنده تشددر بررسی 

  .شوند توجه کرد آن می تشدزبرزنجیري و آهنگین که باعث افزایش 
موقعیت نگرشی فرد  آن دي که به وسیلهمیزان و درجه تأکیارتباطات یعنی  پیام در مطالعات تشد

: همان به نقل از کالپپر، 340: 1970، 5و گرینبرگ 4ایون مک(کند  بیان می یموضوعخود را در برابر 
البته این مفهوم با . نگرش است و ارتباط نزدیکی با احساسات دارد تشدپیام در رابطه با  تشد). 140

هاي غیرخنثی است با  ادین عالوه بر آنکه شامل نگرشزیرا خشونت نم. خشونت نمادین متفاوت است
  . قدرت و تحرك فیزیکی نیز همراه است

هاي  توان گفت صورت و می است تشداي از  شده داراي درجه ادبی قراردادي رفتارهاي بی همه
. ! )الل شو!/ خفه شو!/ حرف نزن!/ ساکت: مثل(آزار با یکدیگر متفاوتند  تشدمختلف یک رفتار از نظر 

                                         
1- indexicals 
2- Silverstein, M. 
3-  Intensifier 
4- McEwen 
5- Greenberg 
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عوامل بافت کالمی و غیرکالمی  تأثیرپیام تحت ادبی  عالوه بر آنکه میزان بی الزم به یادآوري است که

به عبارت دیگر، عالوه بر خود پیام و . شود پیام نیز عامل کلیدي در این زمینه محسوب می تشداست، 
  . دارد ثیرتأآزار  تشدروش انتقال پیام نیز در تعیین میزان  ،کنندگان در تعامل شرکت

آزار بسیار زیاد باشد  تشدهنگامی که کند  نین به این نکته اشاره میهمچ) 141-140: همان(کالپپر
آن پیام ندارند؛ به این معنا که  تشدي در افزایش تأثیرها چندان  دهندهتشدو به نهایت خود برسد، 

  .داردي نتأثیربرسد تشدید بیشتر بر میزان آزار  یخاصآزار به حد  تشدوقتی 
به آزار استفاده بخشیدن  تشدهاي واژگانی و دستوري مختلفی براي  خود از روش افراد در تعامالت

ها و وجهیت به  ندهده تشدنماهاي گفتمان،  عالوه بر مواردي همچون نقش) 141: همان(کالپپر. کنند می
این مفهوم را تحت ) 15 :1981(لیچ . کند واحد واژگانی در ارتباط است اشاره میکه با   معناي نگرشی

شامل (را گوینده  دهد زبان چگونه احساسات فردي کند که نشان می معرفی می »معناي تأثیرگذار«عنوان 
این  .کند منعکس می )کند در مورد آن صحبت می نگرش او نسبت به شنونده یا نسبت به موضوعی که

براي . شود منتقل میژگانی همراه است رخی واحدهاي واهایی که با ب گذار از طریق تداعیتأثیرمعناي 
  .شوندمعرفی می 2و تداعی 1دو مفهوم دشگویی در ادامهادبی  روشن شدن ارتباط این بخش با بی

المعارفی در مورد معناي اند که از دانش دایرههاي معناییتأثیرهاي یک واژه یا عبارت  تداعی
ها رخ هایی که یک واژه در آن مورد بافتدر تعصبات  واژه و همچنین تجربه، باورها و 3اللفظی تحت

  ). 31: 2006، 5و باریج 4آلن(آید  دهد برمی می
و در هر دو حاوي آزارند هایی که در ارتباط با گفته یا مخاطب یا  دشگویی عبارتی است با تداعی

  ).26: 1991آلن و باریج، (مفهوم واحد قرار دارد بل مفهوم بهگویی یا خنثی براي مقا
در حقیقت . کنند ادبی قراردادي کمک می ط با عبارات بیبمرتمفهوم به درك ارتباط معناي بافتی  این دو

  . توان دشگویی به حساب آورد ادبی را می رفتار بی
  

  ادبی تلویحی بی: ادبی قراردادي نشده بی - 3
شت که بسیاري از اما باید توجه دا. شده به طور کامل پرداخته شد ادبی قراردادي هاي قبل به بی در بخش
این ) b2011(کالپپر . شوند چنین مواردي بر اساس بافت تفسیر می. گنجند ادبی در این حوزه نمی موارد بی

  :دهد در سه دسته قرار می ه استنباطی آنرفتارهاي کالمی را بر اساس شیو
  6محور رفتارهاي صورت -1

                                         
1- Dysphemism 
2- Connotation 
3- Denotation 
4- Allan, K. 
5- Burridge, K. 
6- Form-driven 
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  .اندبیرونی و درونیقراردادمحور که شامل رفتارهاي  1رفتارهاي قراردادمحور -2
  .که شامل رفتارهاي غیرنشاندار و عدم حضور برخی رفتارها است 2محور رفتارهاي بافت -3

ر یا محتواي معنایی صورت روساختی نشاندا اند که دربردارندههاي کالمیمحور رفتار رفتارهاي صورت
  .شده است  ات خاصو هم شامل تلویح یافته این رفتارها هم شامل تلویحات تعمیم. نشاندارند

محور به مواردي همچون زخم زبان، نیش و  در بررسی رفتارهاي صورت) 156-57: همان(کالپپر
اي  یهاي تلویح این رفتارها را پیام وجه اشتراك همه و کند آبرو کردن مخاطب اشاره می کنایه یا بی

یی یادآور چنین رفتارها. شوند ست و باعث ناراحتی مخاطب میکالمی نهفته اداند که در این رفتارهاي  می
از ) همان(ی که کالپپر رفتارهای: البته با دو تفاوت. است) 1987(دار در نظریه براون و لوینسون  ادب کنایه

دار احتمال چند نوع  گیرند و نه ادب؛ و دیگر آنکه در ادب کنایه ادبی قرار می بی کند در حوزه آنها یاد می
اما چنین امکانی در رابطه با ) 212- 211: همانبراون و لوینسون، (دارد برداشت از کالم گوینده وجود 

  .پذیر است رفتارهایی همچون زخم زبان وجود ندارد و فقط یک برداشت امکان
. داند یاز رفتار اجتماعی م یخاصن در نوع اي از کاربرد تضم ن را نمونهزخم زبا) 47-46: 1997(3بل

به این معنا که . ستاي قابل لغو ا ن مکالمهاي در آن است که تضم اما تفاوت مهم آن با تضمن مکالمه
دو طرف روشن بوده  اي شامل بر زبان آوردن چیزي است که قبالً براي هر ن مکالمهلغو کردن تضم

لغو کردن زخم زبان به زبان آوردن چیزي است که قبالً دقیقاً براي یکی از طرفین  اما الزمه. است
رفتارهایی از این . کند روشن نبوده است و بر زبان آوردن آن، اوضاع را بدتر میمکالمه به طور کامل 

اما با توجه به مفهوم همکاري و اینکه بروز . توان بر اساس اصول گرایس بررسی کرد دست را می
تفاوت قائل  5و همکاري فرازبانی 4زند محققان میان همکاري صوري ادبی، این مفهوم را بر هم می بی

توان فهمید که چرا حتی هنگامی که افراد درگیري زبانی دارند  اینگونه می). b2011 :157کالپپر،(شدند 
  : زیر را ارائه داد توان نمونه براي روشن شدن مطلب می. توانند اطالعات را مبادله کنند باز هم می

ن هیچگاه اتاق را کند که م چنین استنباط می Xفرد  »کنم می مرتّبهمیشه من دارم این اتاق لعنتیو «
. »همیشه«شده در اتاق نشیمن، تا حدودي عصبانی، تأکید بر  بیان). که این درست نیست(کنم  تمیز نمی

  سکوت : Xپاسخ فرد . فرد دیگري آنجا نیست. اي خانه شده توسط یک هم بیان
  ]     158:2011 الپپر،مثال برگرفته از ک[                                                             

 بمرتکند، چون واقعیت ندارد که او همیشه اتاق را  گرایس را نقض می کیفیتل اصل گفته او
که افراد دیگر ساکن در خانه از جمله فرد آزار دیده در تمیز کردن خانه مشارکت  ن معنابه ای. کند می

                                         
1- Convention-driven 
2- Context-driven 
3- Bell, D.M. 
4- Formal Cooperation 
5- Extralinguistic Cooperation 
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وجود . گذارد بدي می تأثیربر مخاطب هم معناي تلویحی دارد و هم به لحاظ احساسی » همیشه«. ندارند

  .لعنتی نیز نقش تشدیدکننده دارد
این ادا ممکن است شامل . کند اداي مخاطب را درآوردن است رفتار دیگري که کالپپر به آن اشاره می

) 163: همان(از نظر کالپپر . تقلید عوامل زبرزنجیري کالم مخاطب یا تقلید کامل یا نسبی کالم او باشد
  .شود هویت اجتماعی او می باعث آسیب به وجهه) ثل تقلید لهجهم(خاطب را درآوردن اداي م

درونی و م رفتارها مربوط به رفتارهاي قراردادمحور است که شامل دو گروه قراردادمحور دسته دو
دهند که میان اقالم زبانی درون  رفتارهاي قراردادمحور درونی زمانی رخ می. قراردادمحور بیرونی است

آغاز عبارت به صورت قراردادي » شه لطفاً خفه شی؟ می« در عبارت. بانی ناهمخوانی دیده شودافت زب
ادبی  م بیاما بخش دو. با احترام همراه استنشانگر ادب کالمی است، چرا که درخواست گوینده 

  ). 166: 2011کالپپر، (شده است و میان دو بخش جمله هماهنگی وجود ندارد  قراردادي
شوند که میان عبارت و بافت غیر زبانی  هایی مشاهده می هاي قراردادمحور بیرونی نیز در بافترفتار

فرزند  »ساکت باش«مثال هنگام صحبت با تلفن اگر مادر به فرزند بگوید . هماهنگی وجود نداشته باشد
احتماالً این  استه که تازه وارد خانه شد ی باشدشود، اما اگر به جاي فرزند یکی از همسایگان ناراحت نمی

اگر مادر هنگام صحبت با تلفن به فرزند . پذیز است عکس این حالت نیز امکان. داد ، او را آزار خواهد گفته
به این دلیل که میان » شه یه لطف بزرگ به من بکنی و یه لحظه چیزي نگی؟ می! ببخشید«خود بگوید 
میان مادر و  در رابطه. ن است فرزند را گیج کندممکزبانی ناسازگاري وجود دارد  زبانی و درون بافت برون

  ).زبانی بافت درون(نیازي به استفاده از عبارات همراه با احترام و خواهش نیست ) زبانی بافت برون(فرزند 
ر از نظ. را ارائه داد 2برجستگی مدرج ضیح شناختی چنین فرایندهایی نظریهدر تو) 10: 2003( 1گیورا

لیه شامل دو فاز او. نبال آن فرایندهاي ادغامدسازي اولیه و به  فعال: دو فاز است او فرایند درك شامل
و ) شده نیز است ادبی قراردادي بی رفتارهاي شک دربردارنده که بی(واژگان ذهنی: منبع اطالعاتی است

معانی  تر، معانی برجسته. ها استرسی به چیزها بر اساس برجستگی آنترتیب دست. اطالعات بافتی
عانی تر از م و سریع تر، آشناتر یا پربسامدتر است هشد که قراردادي رمزگذاري شده در ذهن است
کند که در رابطه با عدم تطابق بیرونی،  چنین بحث می )40: همان(گیورا. غیربرجسته قابل دسترسی است

که یک بافت به  کنند و به همین دلیل زمانی معناي بافتی و معناي واژگانی به موازات یکدیگر عمل می
سپس بر . شود امناسب، نمیمعنایی، هرچند ن د، مانع دسترسی به اطالعات برجستهشو سرعت بازیابی می

به این نکته اشاره ) 70: همان(گیورا . شود اساس اطالعات بافت موجود یکی از معانی برجسته انتخاب می
بالفاصله هنگام وقوع، معنی و  عملذهن به عنوان یک محرك کند که اقالم و رفتارهاي زبانی در  می

  .کنند خود را نیز فعال می برجسته

                                         
1- Giora, R. 
2- Graded Salience Theory 
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کند که  به این نکته اشاره می) ها مثل نیش و کنایه(هاي چندپهلو  در مورد پیام  )167: همان(کالپپر 

هر دو ادبی را به طور برجسته دارند و البته این به آن معنا نیست که  ها هر دو معناي ادب و بی این پیام
  .اندمعنا به یک اندازه برجسته

یا به : خ دهنداین رفتارها به دو گونه ممکن است ر. محورند رفتارهاي بافت ،رفتارهام دسته سو
رفتار مشخصی از خود نشان دهد این  ی،بافت خاصرود در  رد انتظار میو یا زمانی که از ف نشان صورت بی

). 180-83: کالپپر، همان(شود  ادبی تلقی می گان بیکنند شود و رفتار او از سوي تعامل امر محقق نمی
م است و حالت دو) 1987(و لوینسون  براون یادآور راهکار ادب واضح در نظریه ل تا حدوديحالت او

ون بر اساس الگوي براون و لوینس) 2003؛ 1996(است که کالپپر  1)تأخیري(شده  یادآور ادب فراموش
اعمال ادب در جایی که غیرقابل انتظار است؛ مثل زمانی که کسی عدم حضور معرفی کرد یعنی ) 1987(

همچنین کالپپر و ؛ 365: همانکالپپر، (ها تشکر کند از آنبه او در ازاي کمک دیگران کند  فراموش می
  ).1554: 2003، همکاران

رار گرفته دهد، از آنجا که در موقعیت باالتري نسبت به فرزند ق زمانی که پدر به فرزند خود دستور می
آزار نباشد اما اگر فرزند به سن قانونی رسیده باشد ممکن  دربردارنده است دستور او ممکن است ظاهراً

 در. احساس ناراحتی کندو است با شنیدن دستور حس کند که حقوق اجتماعی او نادیده گرفته شده است 
او  آزار دهنده  جلوه دادن رفتاراعث اما عوامل دیگري بنشان است  هایی رفتار پدر کامال بی چنین موقعیت

  . شوند می
د مردي فراموش کرده تول  گرفت که نظر هایی را در توان موقعیت م نیز میبراي روشن شدن حالت دو

اي رفتار  کند، مرد به گونه همسرش را تبریک بگوید و هنگامی که همسرش از این رفتار او گله می
  . شود همین امر باعث آزار مضاعف زن می کند که گویا اتفاقی نیفتاده است و می

  
  مطالب بندي جمع - 4

) 2011(ادبی کالمی از نظر جاناتان کالپپر  شدگی و ارتباط آن با بی مفهوم قراردادي در پژوهش حاضر
/ وابستگی/ هاي کالمی، راهکارهاي گفتمانی در ابتدا بر اساس سه منظر کنش. پرداخته شد
آیا «ادبی کالمی یعنی  بی نی به یکی از سئواالت بحث برانگیز در زمینههاي زبا تی و صورتکاربردشناخ

در ادامه پس از مروري بر نظرات . پاسخ داده شد» ادبی کالمی به طور ذاتی در زبان وجود دارد؟ بی
شدگی در  محور در رابطه با ادب کالمی به مفهوم قراردادي در مدل قالب) 2005، 2002(ترکورافی 

ادبی کالمی  ادب و بی هاي این مفهوم در دو حوزه و تفاوتها  پرداخته شد و به شباهت ادبی کالمی بی
شدگی؛ پیوستار  شده، یعنی پیوستار قراردادي ادبی قراردادي سپس به سه پیوستار مربوط به بی. اشاره شد

شده نیز  ی قرارداديباد در انتهاي بحث بی. ها اشاره شدار میزان آزار، و ارتباط میان آنگسترده و پیوست بافت
گرها، محرّمات زبانی، برخی عوامل شده همچون مشخّص ر در بررسی رفتارهاي قرارداديبه عوامل مؤث

                                         
1- Withhold Politeness 
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در پایان نیز . شوند اشاره شد آزار می تشدهاي غیرکالمی که باعث افزایش  زبرزنجیري خاص و ویژگی

رفتارهاي قراردادمحور و رفتارهاي محور،  نشده و انواع آن، رفتارهاي صورت ادبی قراردادي به بی
گی مبحثی است که اخیراً از سوي ه به اینکه بحث قراردادي شدبا توج. محور، پرداخته شد بافت

پژوهشگران ایرانی نیز این مفهوم را در رابطه با  مطرح شده است،ادبی کالمی  بی/ ادب پژوهشگران حوزه
  .درستی نظریات دیگران را بیازمایند و بررسی کنندادبی کالمی در زبان فارسی  بی/ ادب
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