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مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

 .1مقدمه

در زنردگی روزمره گاه بب خاطر قضررراوت و نظر دیگران در مورد خودمان یا دیگران رفتار
خاصری را انجام میدهیم یا از انجام کاری خودداری میکنیم .در تداول عامب ایرانی فارسیزبان
برب این قضررراوتها «حرف مردم» میگوییم و دلیل رفتار خود را گاه «حفظ آبرو» میدانیم .در
گفتمان علمی در زبانشرناسری ،مردمشناسی ،روانشناسی و جامعبشناسی از «وجهب »6و «حفظ
وجهب» بب عنوان اصللاحی عام برای صحنت از این گونب رفتارها استفاده میشود.
ارجاع بب وجهب در فرهنگ ایرانی در پژوهشهایی انجام گرفتب کب در چارچوب نظریب ادب
انجام شرردهاند .در بیشتر این پژوهشها مفهوم وجهب آنگونب کب در نظریب براون 6و لوینسررن

9

( )]6319[6391تعریف شده پیشفرض انگاشتب شده است (بب عنوان نمونب نک :اسلامی راسخ،
6002 ،6339؛ حسررینی6993 ،6999 ،؛ حسررینی و عامریان6939 ،؛ عندالهی و همكاران6939 ،؛
آهنگر و اشررفی .)6939 ،حال آنکب پژوهشهای بسریاری نشان میدهند کب مفهومبندی وجهب
در این نظریب اروپامحور و مناسررف فرهنگهای فردگرا اسررت و نمیتوان آن را بب فرهنگهای
شرررقی و آس ریایی (ماتسرروموتو6399 ،4؛ گو6393 ،2؛ مائو )6334 ،1و آفریقایی (نوویب6336 ،1؛
دُکادْت )6339 ،9کب اغلف جمعگرا 3هسرررتند تعمیم داد .افزون بر این ،در سرررالهای اخیر بر
اهمیت پژوهش در مورد مفهوم وجهب مسررتقل از ادب تپکید شررده و بررسرری مفهوم وجهب در
فرهنرگهرای مصتلف آنگونب کب مردم عادی آن را درك میکنند (وجهب )6بب عنوان پیشنیازی
برای رسررریدن بب مفهومی نظری و همگانی از وجهب (وجهب )6ملر شرررده اسرررت (بارگیلا-

.6در این مقالب «وجهب» معادل  faceدر زبان انگلیسی بب کار میرود کب در نظریبهای جامعبشناسی و زبانشناسی تندیل بب
مفهومی نظری و عام شده است و در تحقیقات حوزه ادب بب زبان فارسی نیز برابرنهادی پذیرفتب شده است (نک :حسینی،
99 69؛ حسینی6993 ،؛ حسینی و عامریان6939 ،؛ عندالهی و همكاران6939 ،؛ آهنگر و اشرفی6939 ،؛ غیاثیان و همكاران،
6934؛ محمودی بصتیاری و سلیمیان.)6932 ،
2. Brown
3. Levinson
4. Matsumoto
5. Gu
6. Mao
7. Nwoye
8. de Kadt
9. collectivist
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چیراپینی6009 ،6؛ آرونردیرل6003 ،6001 ،6؛ هرا6003 ،9؛ هرا و برارگیلرا-چیاپینی6060 ،؛ ها،
.)6069bبب نظر ها ( )9 :6003وجهب مفهومی گسررتردهتر از ادب/بیادبی اسررت و تمرکز بر آن
کمرک میکنرد بب موضررروعاتی در ارتناط بینافردی پرداختب شرررود کب تاکنون کمتر مورد توجب
بودهاند.
پژوهش حاضرر در راسرتای پاسرخ بب این نیاز و فراخوان انجام گرفتب است .این پژوهش بب
بررسررری قومنگررارانررب4مفهوم آبِرو (در محرراوره «آبْرو» ،و در آثررار کهن «آبِروی») ،بررب عنوان
نزدیکترین معادل برای وجهب (شرررریفیان6001 ،؛ حسرررینی6069 ،؛ ایزدی ،)6061 ،6062 ،در
فرهنگ ایرانیان فارسررریزبان 2میپردازد.این واژه ،کب از نظر تکواژی کلمبای اسرررت مرکف
متشررركرل از دو تکواژ آزاد «آب» و «رو(ی)» و کسرررره اضرررافب ،علاوه بر کاربرد فراوان در
گفتوگوهای روزمره ،کمینب بیش از هزار سررال در زبان فارسری و آثار نویسررندگان و شرراعران
فارسررریگوی از فردوسررری و سرررنایی و علار و سرررعدی و مولوی و حافظ و عنید زاکانی تا
ملکالشررعرای بهار و پروین اعتصررامی و دیگران بكار رفتب اسررت .در اهمیت آبرو ،بب این نكتب
بسررنده میکنیم کب در فرهنگ ایرانی-اسررلامی آبرو ذیل مناحث اخلاقی ملر میشررود و حفظ
آبروی («عِرض») مومن با حفظ حرمت خانب کعنب یا با حفظ جان و مال برابر دانسرررتب شرررده
اسرت .1این پژوهش میکوشرد تا با بررسری موارد کاربرد آبرودر زبان فارسی معاصر ،مهمترین
ویژگیها و مولفبهای آن را استصراج و دستببندی نماید تا راه برای بررسی رابلب ادب و وجهب
هموارتر شرررود .همننین ،رابلب آبرو در فرهنگ ایرانی با آنچب در مهمترین نظریبهای وجهب
1. Bargiela-Chiappini
2. Arundale
3. Haugh
4. ethnographic
 .2هر چند احتمالاً شناهتهای زیادی در مفهومبندی وجهب در سایر گویشهای فارسی و در زبانهای حوزه تمدن ایرانی
وجود دارد ،در این پژوهش هر جا سصن از «فرهنگ ایرانی» بب میان میآید منظور «ایرانیان فارسیزبان درون مرزهای ایران
کنونی» است.
 .1در ترجمب احادیث و روایتها واژه آبرو اغلف بب عنوان برابرنهادی برای «عِرض» بكار میرود اما در موارد زیادی نیز
«آبرو» یا «آبروریزی» معادل کلمبهای «ستر»« ،عار»« ،وجب»« ،ماء الوجب»« ،حَرَم»« ،حرمت» و جز آن بكار رفتباند .در مواردی
نیز در ترجمبها «آبرو(ریزی)» یا شكلهای مصتلف آن بر مننای برداشت مترجم اضافب شده است (بب عنوان نمونب
نک http://hedayatgar.ir/fa/news/24:و  .)http://article.tebyan.net/49919بب نظر میرسد آبرو تفسیر ایرانیِ گسترة
وسیعی از مفاهیم در احادیث و روایات اسلامی است .بررسی تاریصی-تلنیقی موضوع میتواند روشنگر باشد.

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

901

شمارة /0پیاپی 90

ملر شرده ،بررسری خواهد شرد .در بصشهای زیر ابتدا بب مرور پژوهشهایی در مورد وجهب
در سرایر فرهنگ ها کب از نظر روش و اهداف با پژوهش حاضررر در یک راسررتا هستند پرداختب
میشود .سپس ،پژوهشهای انجام شده در مورد مفهوم وجهب در فرهنگ ایرانی بررسی خواهند
شررد .در بصش سرروم ،بب معرفی مهمترین نظریبهای وجهب و بحثهای جاری در مورد آن کب
منناها و مفاهیم نظری پژوهش را میسازند پرداختب خواهد شد .در بصش چهارم روش پژوهش
و شریوه گردآوری و تحلیل دادهها ارائب میشود .در بصش پنجم ،نتیجب بررسی دادهها و تحلیل
آنها در چارچوب نظریبهای موجود ذیل هفت زیرعنوان ارائب میشرود ودر بصش ششم خلاصب
و نتیجب یافتبها ارائب خواهد شد.
 .2پیشینه پژوهش

در زیر ابتدا خلاصربای از برخی پژوهشهایی کب بب روش مشرابب و با هدف بررسی مفهوم
فرهنرگویژه وجهرب انجرام شررردهانرد معرفی میشرررونرد .اغلرف این پژوهشها در واکنش بب
صررورتبندی وجهب در نظریب ادب براون و لوینسررن ( )6391و برخی در پاسررخ بب فراخوان
بررسی وجهب مستقل از ادب انجام گرفتباند.
 .1 .2پیشینه پژوهش در ساير فرهنگها

ملالعب وجهب در فرهنگهای شرر آسیا ،ببویژه چین بب اواخر قرن  63میلادی و اوایل قرن
 60برمیگردد .هو )6344( 6دو ملاك را برای وجهب در جامعب چین برمیشرررمارد :مییِنتزو 6و
لییِن .9میینتزو اعتنراری اسرررت کب فرد بب واسرررلب تلاش فردی یا تمهیدات و شرررگردهای
هوشرمندانب در طول حیات خود از طری سرنک زندگی ،موفقیتها و تظاهر بب دست میآورد.
لیین اما احترام گروه برای فردی اسرت کب از نظر اخلاقی بب نیكی شرناختب شرده است (همان،
.)42
ماتسررروموتو ( )6399در بررسررری وجهب درفرهنگ ژاپنی نتیجب میگیرد کب حفظ وجهب با
نشران دادن و بب رسرمیت شرناختن جایگاه نسرنی خود و حفظ نظام سلسلبمراتف اجتماعی در
1. Hu
2. Mien-Tzu
3. Lien
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یک موقعیت اجتماعی مرتنط اسررت و از دسررت دادن وجهب زمانی رم میدهد کب «دیگران فكر
کنند فردی سرراختار و سررلسررلبمراتف گروه را درك و بب آن اذعان نكرده اسررت» (ماتسرروموتو،
.)402 :6399
لیم 6و بووِرز )6336( 6در بررسرری وجهب در فرهنگ کرهای وجهب ایجابی در نظریب براون و
لوینسرن ( )6391را بب دو نوع وجهب عضویت«( 9میل بب تعل داشتن کب با بیان محنت ،درك و
همنسررتگی از طری پذیرش در گروه ،تپکید بر اشررتراكها ،و همكاری» نشرران داده میشررود) و
وجهب توانمندی«( 4میل بب تپیید شرردن و اینکب بب تواناییها و قابلیتهای فرد از طری ارزیابی
مثنت و بب رسررمیت شررناختن تواناییها احترام گذاشررتب شررود») تفكیک میکنند و این دو را در
مقابل وجهب خودمصتاری«( 2میل بب آزادی عمل و دوری از تحمیل») قرار میدهند.
نوویب ( )6336بب بررسری وجهب در فرهنگ ایگنو در نیجریب میپردازد و ضرمن تقسیمبندی
وجهرب بب وجهب فرد و وجهب گروه دو مفهوم ( iruوجهب) و ( afaنام ،خوشنامی و بدنامی) را
اصرررلیترین مفاهیم در وجهب گروه برمیشرررمارد .نوویب نتیجب میگیرد کب «یک نظام پینیده و
ظریف حقو و الزامات وجود دارد کب اعضای جامعب در آن اجتماعیشدن را طی میکنند و آن
را بب صورت ضمنی میپذیرند .ارضای نیازهای فرد ،هر چند اهمیت دارد ،اما نب با اتصاذ روحیب
«من در برابر دیگران» ،کب با روحیب «من و دیگران» دننال میشود» (همان.)961 ،
اروین-تریپ 1و همكاران ( )6331در پژوهشی تلنیقی بب مقایسب کاربرد واژه «صورت» 1در
زبان انگلیسررری و برابرنهادها و باهمآییهای آن در زبانهای فرانسررروی ،چینی ،ژاپنی و کرهای
میپردازند و ضرررمن تپیید یافتبهای سرررایر محققان نتیجب میگیرند کب بین فرهنگهای چینی،
ژاپنی و کرهای شرناهتهای زیادی هم از نظر تعداد اصللا ها و هم از نظر بسامد وجود دارد؛
در حالی کب ،باهمآییها و اصرللا های مرتنط در زبانهای انگلیسری و فرانسوی بسیار محدود
است و کمکاربرد.

1. Lim
2. Bowers
3. fellowship face
4. competence face
5. autonomy face
6. Ervin-Tripp
7. Face
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ها و هینزه )6009( 6پس از بررسرری معنایی و قومنگارانب واژهها و اصررللا های مربوط بب
وجهب در فرهنگهای چینی ،انگلیسری و ژاپنی نتیجب میگیرند کب عنصرر مشترك وجهب و ادب
دغدغب فرد نسنت بب ارزیابی دیگران از او و امكان برداشتهای متفاوت است.
سرریفیانو)6066( 6واژهها و اصررللا های زبان یونانی را کب از آنها مفهوم وجهب برداشررت
میشرود بررسی میکند و نتیجب میگیرد کب وجهب از درینب اصللا هایی کب مردم عادی بب کار
میبرند یک داشرررتب یا دارایی اسرررت کب بب وجهب ایجابی در نظریب براون و لوینسرررن ()6391
نزدیکتر است تا بب وجهب سلنی.
لنّن )6061( 9نیز بب بررسرری اصررللا ها و باهمآییهای واژه «وجب» در زبان عربی تونسرری
میپردازد و آنها را از زاویب دید نظریبهای هویت بررسرری میکند و نتیجب میگیرد کب وجهب در
عربی تونس برا هویت رابلب نزدیكی دارد و همننین ،علاوه بر عاملهای موقعیتویژه ،پاینندی
بب ارزشهای رایج فرهنگی نقش مهمی در برجستبسازی وجهب دارد.
 .2 .2پیشینه پژوهش در فرهنگ ايراني

برخلاف فرهنگهای شررر آسرریا ببویژه چینی و ژاپنی کب مفهوم وجهب در آنها موضرروع
پژوهشهرای فراوانی بوده اسرررت ،تعداد پژوهشهایی کب وجهب در فرهنگ ایرانی را مسرررتقل
بررس کرده باشرند ،بسریار اندك است .کوتلاکی )6003 ،6006( 4بب بررسی زبانشناختی مفهوم
تعارف ،ادب و وجهب در فرهنگ ایرانی بر اسرراس نظریات گافمن )6311( 2پرداختب اسررت .از
نظر او ،وجهب در فرهنگ ایرانی دو سرویب دارد :شرصصیت و احترام .شصصیت هر فرد بب نحوه
رفتار و تحص ریلات و تربیت اجتماعی او بسررتگی دارد و نشرران میدهد او چب میزان برای خود
احترام قائل اسرررت .احترام ،موقعیت و جایگاه طرفین را تعیین میکند و با پیروی از هنجارهای
جاافتادة اجتماعی هر موقعیت بنا بر جایگاه ،سررن و منزلت مصاطف و نوع رابلب طرفین نشرران
داده میشود (کوتلاکی .)6146 :6006 ،بب نظر کوتلاکی ،تفاوت شصصیت و احترام در این است
کب شصصیت ریشب در فرد و پیشینب او دارد و عمدتاً تغییرناپذیر است ،اما احترام مفهومی پویاتر
1. Hinze
2. Sifianou
3. Labben
4. Koutlaki
5. Goffman
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اسرت و میتواند ابراز بشرود یا نشرود .بب نظر او ،احترام اغلف ،اما نب همیشب ،بب شصصیت فرد
بستگی دارد (همان.)49-6146 ،
اشرراره کوتلاکی بب مفاهیم شررصصریت و احترام بب عنوان مفاهیم مرتنط با وجهب و رابلب بین
آنها مفید اسرت اما کافی نیسرت و لازم است هر دو مفهوم دقی تر واکاوی شوند .شصصیت در
درجب اول مفهومی روانشرناختی اسرت .براون و لوینسرن ( )16 :6391از نیاز بب بررسی «جننب
عمومی محتوای شرصصریت »6سرصن میگویند .لازم اسرت قنل از هر چیز مشرص

شود کدام

جننبهای شرصصیت فردی در نظر مردم و در رفتار اجتماعی ایرانیان مهم محسوب میشوند .بب
نظر س ریفیانو ( )49 :6066این محتواها نب تنها فرهنگویژهاند ،بلكب در درون یک فرهنگ نیز در
موقعیتهای مصتلف تفاوتهایی هست .همننین ،کوتلاکی ( )6003 ،6006شصصیت را معادل
دو مفهوم ویژگیهای فردی حاصل تربیت و «منزلت اجتماعی» یا شپن بكار میبرد؛ حال آن کب
شرپن مفهومی اسرت متمایز از شرصصریت .شرپن میتواند با توجب جایگاه فرد در سلسلبمراتف
قدرت و یا بر مننای ارزشهای فرهنگی تعیین شررود؛ اما شررصصرریت مفهومی فردی اسررت با
جننبهای اجتماعی .احترام در فرهنگ ایرانی ،اما ،نب بصشرری از وجهب بلكب ارزش اخلاقی غالنی
است کب نمایش پاینندی بب آن موجف تقویت وجهب میشود (حسینی.)6931 ،
شرررریفیران ( )6001آبرو را «احتمرالاً غالفترین طرحواره اجتماعی در [حیلب] شرررناخت

6

فرهنگی ایرانی» میداند ( .)91 :6001بب نظر او ،آبرو دو معنا دارد :یكی «شررادابی و سررلامت در
چهره فرد» کب اسرتعارهای است برای «انگاره یک فرد ،یک خانواده ،یک گروه ،بویژه آنگونب کب
در نظر دیگران دیده میشرود» .معنای دوم آبرو ،در نظر شریفیان« ،عر » است کب «مجازاً اشاره
بب وضرعیتی دارد کب در آن عزت و تصویر فرد در اجتماع خدشبدار شده و بر اثر آن فرد تا حد
عر ریصتن آشررفتب میشررود» (همان) .بب نظر ما ،و همانگونب کب در زیر خواهد آمد ،این عر
«عر شرم»است کب بر اثر آبروریزی ،ببراستی یا بب مجاز ،بر چهره فرد جاری میشود.همننین،
در دادههای پژوهش حاضر ارتناطی بین آبرو و «شادابی و سلامت در چهره فرد» دیده نشد.
ایزدی( )6061 ،6062با پرداختن بب مفهوم عامیانب آبرو در فرهنگ ایرانی بر مننای شم زبانی
خود استدلال میکند کب آبروی هر فرد تفسیر یا تصویر شصصیت (و گاه حیثیت) او در رابلب با
”1. “publicly relevant content of personality
2. cognition
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طرفهرای تعرامل و ناظران (یعنی مردم) اسرررت ،و نیز دیالكتیک بین تعل  6و تمایز 6تفسررریر
فرهنرگویژه تمرایز بین پیونرد 9و جدایی 4در نظریب سررراخت وجهب(2آروندیل)6003 ،6001 ،
اسرررت .برب نظر ایزدی ( ،)6061رابلرب تعل /پیوند از راه هماهنگی با سرررایر اعضرررای گروه،
همنسرتگی ،شرناهت ،و دوستی ایجاد میشود و رابلب تمایز/جدایی بب وسیلب تلاش روزمره فرد
در عقرف نماندن و پیش افتادن از سرررایر اعضرررای گروه در ثروت ،سرررلامت ،تحصررریلات و
توانمندیها و قابلیتها و قرار گرفتن در نقاط بالای سرلسرلبمراتف («چشموهمچشمی») خل
میشود.
بب باور نگارندگان ،دسررتآورد ایزدی ( )6061در تپکید بر آبرو و ارتناط آن با «قابلیتها و
توانمندیها» ،گامی رو بب جلو در فهم مفهوم وجهب در فرهنگ ایرانی محسررروب میشرررود .اما
صرررورتبنردی فرهنگویژه وجهب بب شررركل تعل و تمایز ،بب باور ما ،منهم اسرررت و نیاز بب
بررسررریهرای بیشتر بر مننرای گفرتوگوهای طنیعی بب زبان فارسررری دارد؛ چرا کب دادههای
گفتوگویی ایزدی از گفتار ایرانیان بب زبان انگلیسررری اسرررت (برای صرررورتبندی متفاوتی از
دیالكتیک پیوند و جدایی در فرهنگ ایرانی بر مننای دادههایی بب زبان فارسررری نک :حسرررینی،
.)6931
 .3مباني و مفاهیم نظري

در این پژوهش نكترببینیهرای دو رویكرد بب وجهب از درینب دادههای زبان فارسررری مورد
بررسری قرار میگیرند :یكی رویكرد اروینگ گافمن ( ،6321 ،6322کب در گافمن  6311تجدید
چاپ شردهاند) ،و دیگری نظریب ساخت وجهب (آروندیل .)6060 ،6003 ،6001 ،6333 ،از نظر
گافمن وجهب عنارت اسررت از «ارزش اجتماعی مثنتی کب فرد بب واسررلب مشرریای 1کب دیگران
میپنردارنرد او در یک تعامل معین در پی گرفتب ،خود را مح آن میداند» (گافمن .)2 :6311
منظور از «مشری»« ،الگویی از کنشهای کلامی و غیرکلامی اسررت کب فرد بب واسررلب آنها نگرش
1. bonding
2. differentiation
3. connectedness
4. separateness
5. face constituting theory
6. line
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خود را نسنت بب موقعیت ،خود و سایر افراد حاضر در تعامل بیان مینماید» .وجهب انگارهای از
خود اسرت کب با ملاك صرفات و ویژگیهای پذیرفتب اجتماعی ترسریم میشود (همان) .وجهب
شرصصریترین و ارزشمندترین داشتة6یک فرد و «کانون امنیت و دلخوشی» او است کب توسط
اجتماع بب امانت بب او سرررپرده میشرررود (همان ،ص  .)1از نظر گافمن ملالعب رفتارهای حفظ
وجهب «ملالعب مقررات عنور و مرور در تعاملهای اجتماعی اسرررت» (همان ،ص  .)66گافمن
مجموعب رویبهایی را کب موجف ایجاد توازن در وجهب میشرروند «کاروجهب »6میخواند و آن را
اینگونب تعریف میکند« :اقدامهایی کب فرد انجام میدهد تا کاری را کب در حال انجام اسرررت با
وجهب دمسررراز کند» (.)66-69 :6311بب نظر گافمن همب کنشهایی کب در آنها با دیگران درگیر
هستیم ،تجویزگرانب یا پرهیزگرانب ،با ملاحظب وجهب تعدیل میشوند.
آروندیل ( )6069 ،6060 ،6003 ،6001 ،6333معتقد اسررت کب نظریب وجهب گافمن هر چند
در زمان خود نوآورانب و کارآمد بوده اما بب دلیل این کب منتنی بر نظریبهای مسرررلطِ زمان خود
یعنی روانشرناسری اجتماعی اثناتگرا 9و نظریب جامعبشناسی پارسونز 4است ،و بب این دلیل کب
این نظریربهرا متحول شرررده و جرای خود را برب نظریبهای جدید شرررالودهگرای اجتماعی 2و
روششرناسری قومی 1دادهاند نیاز بب بازبینی دارد .بب باور او ،بب رغم اشارههای گافمن بب هر دو
جننرة فردی و اجتماعیِ وجهب ،در تحلیلها و چارچوب نظری او کفة فرد سرررنگینتر اسرررت
(آروندیل 6001؛ .)91-91 :6003
آروندیل وجهب را مفهومی رابلبای 1و تعاملی 9میداند .بب نظر او یكی از اهداف مفهومبندی
وجهب بب عنوان یک پدیده رابلبای در نظریة سررراخت وجهب «تعیین دقی تر این اسرررت کب چب
جننبهایی از رابلب [در آن] دخیل هستند» ( .)6091 :6060آروندیل وجهب را تمایز بین جدایی

3

از دیگران و پیوند 60با دیگران تعریف میکند و بر این باور اسرررت کب جدایی و پیوند نیازها یا
1. possession
2. face-work
3. Positivist
4. Parsons
5. social constructionist
6. ethnomethodology
7. relational
8. interactional
9. separatedness
10. connectedness
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خواسررتهای فردی نیسررتند بلكب «ویژگیها ،شرررطها یا وضررعیتهایی هسررتند کب در روابط
بینافردی کب افراد هنگام ارتناط خل و بازآفرینی میکنند ،حاضرررر هسرررتند» (آروندیل :6060
 .)6091وجهب پدیدهای اسررت کب در تعاملهای روزمره سرراختب میشررود .بب بیان دقی تر ،وجهب
سرراختن رابلةپیوندِ با ،و جدایی از ،دیگران از درون کشرراکش دیالكتیک و در حال تكوین این
دو با هم است (آروندیل .)603 :6069 ،جدایی و پیوند مفهومبندیای نظری از وجهب محسوب
میشرود کب وابستب بب هیچ فرهنگی نیست؛ اما گروههای فرهنگی و اجتماعهای همرویب 6بیانها
و ترپویلهای متفاوت و مصتلفی از این دیالكتیکِ رابلبای پایب دارند .از همین رو ،گام مهم اول
در بررسرری وجهب شررناختِ فرهنگویژه و غیرنظری نحوه بیان و تپویل پیوند و جدایی در یک
فرهنگ یا اجتماع همرویب اسررت (همان603 :؛  .)666-666بب عنارت دیگر ،درك و شررناخت
افراد عادی از جدایی و پیوند باید در کانون بررسی وجهب قرار گیرد .در نتیجب ،بب نظر آروندیل،
پیش از بكرارگیری نظریرب سررراخرت وجهرب در تحقی در مورد یک گروه فرهنگی یا اجتماع
همرویب لازم اسررت پژوهشری قومنگارانب انجام شررود تا تعیین شررود دیالكتیک بنیادین جدایی و
پیوند در آن گروه چگونب تفسررریر میشرررود .با چنین کاری ،مشرررص

میشرررود کب مفاهیم

فرهنرگناوابسرررتة پیوند و جدایی چب تپویل فرهنگویژهای مییابند (آروندیل .)6001 ،بب طور
خلاصررب ،در نظر گافمن وجهب «داشررتب» یا دارایی فرد اسررت و در نظر آروندیل وجهب داشررتب یا
دارایی کسی نیست بلكب متعل بب تعامل و رابلب در درون تعامل بینافردی است .در نظر گافمن
فرد در کانون قرار میگیرد و در نظر آروندیل تعامل اسررت کب در مرکز قرار میگیرد و وجهب از
درون تعامل بینافردی سر بر میآورد.
 .4روش پژوهش

برای بررسررری مفهوم وجهرب در این پژوهش ،رویكردی قومنگرارانب اتصاذ شرررده اسرررت.
قومنگاری روشرری اسررت در مردمشررناسرری برای توصرریف و تحلیل رفتار روزمره انسررانها و
پیرداکردن الگوهرای این رفتارها (لیدز-هورویتز« .)6002 ،6هدف قومنگاری ارتناط توصررریف
دانشری است کب مشارکان در تعامل کلامی برای ارتناط موف با یکدیگر نیاز دارند و بب نمایش
1. communities of practice
2. Leeds-Hurwitz
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میگذارند» (دورانتی ،6399 ،6نقل شررده در لیدز-هورویتز .)944 :6002 ،برای یافتن معناها و
کاربردهای «آبرو» ،علاوه بر اسررتصراج واژهها و مدخلهای مربوط بب آبرو از فرهنگهای معتنر
فارسی ،موارد کاربرد «آبرو» در گفتوگوهای روزمره مردم عادی کب محق شاهد یا مشارك در
آنها بوده ،و برنامبها ،فیلمها و سرریالهای تلویزیونی و جستوجوهای اینترنتی در وبلاگها و
سرررایر متنها گردآوری گردید .در هر مورد علاوه بر ثنت جملب یا جملبهایی کب کلمب آبرو در
آنها بكار رفتب ،و گاه جملب یا جملبهایی کب در واکنش بب آنها بیان شده ،حداکثر اطلاعات بافتی
ممكن نیز ثنت شرد .در مرحلب بعد بب تحلیل معنایی-کاربردشناختی هر مورد در بافت کاربردی
آن برا توجرب بب عناصرررر بافت موقعیتی پرداختب شرررد تا در نهایت معنای هر یک از واژهها یا
اصررللا های مرتنط در درون بافت خود اسررتصراج گردد .نهایتاً الگوهای معنایی و مفاهیمی کب
در پس هر یک از این واژهها در بافتها و موقعیتهای گوناگون مفهومبندی شررده استصراج و
دستببندی گردید.
 .5تجزيه و تحلیل دادهها و بحث

از بررسی  691مورد کاربرد بیش از  90اصللا و ترکیف و دهها مورد باهمآییهای آبرو با
سرایر کلمبها در بافتها و موقعیتهای مصتلف نتایجی بب دست آمد کب در زیر در چند بصش
ارائب میشود.
 .1 .5آبرو به مثابه يك استعاره مفهومي

همنشینی آبرو با فعلهای«داشتن»« ،خریدن»« ،فروختن»« ،گرو گذاشتن»« ،مایب گذاشتن» (بب
معنای هزینب کردن)« ،قرض دادن»« ،باختن»« ،بر باد دادن» و «حراج کردن» (چوب حراج زدن)
نشران میدهد کب آبرو در فرهنگ ایرانی اسرتعاره از «کالا»یی ارزشمند است کب در بازار اجتماع
قابل منادلب و دادوسرتد است .بب عنارت دیگر ،ملاب نظریب لیكاف 6و جانسن )6390( 9میتوان
اسرتعاره مفهومی «آبرو کالا است» را در مورد آن بكار برد کب در آن حوزة بازار بر مفهوم انگاره
فرد/گروه انلنا یافتب اسرت .آبرو کالایی است ارزشمند کب میتواند در بازار اجتماع بب صورت
1. Duranti
2. Lakoff
3. Johnson
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کلی یا جزئی خریده یا فروختب شرود یا بصشری از آن هزینب شرود یا گرو گذاشتب شود .در این
منادلب ،فرد یا گروهی کب فرد عضو آن پنداشتب میشود میتواند سود («کسف آبرو») کند یا زیان
بنیند («آبروریزی»).کالا بودن آبرو از روابط بینافردی در جامعب ایران تصویری سوداگرانب ترسیم
میکند .در بسرریاری از نمونبهای کاربرد آبرو ،داشررتن یا خریدن آبرو بب توان و اسررتغنای مالی
مربوط شررده اسررت .آبروداری در فرهنگ سررصن «نگبداشررتن حیثیت و شررصصرریت با وجود
تنگدستی» تعریف شده و آبرودار کسی است کب «با تهیدستی و نداشتن وسایل گذران زندگی،
عزت نفس دارد و شرصصریت خود را حفظ میکند» (انوری .)69 :6996 ،این توصیف با انگاره
آبرو بب عنوان کالای قابل خرید و فروش همصوانی دارد ،و تصررور جامعبای سرروداگر را کب در
آن ثروت و اسررتغنای مالی حرف اول را میزند و حتی ارزش و اعتنار اجتماعی نیز در آن قابل
معاملب است تقویت میکند.
«آبروریزی»« ،آبرو ریصتن»« ،آبروریزی کردن»« ،آبروریزی شررردن» ،بب همراه «آبرو رفتن» و
«آبرو بردن» پربسامدترین ترکیفها و اصللا های آبرو در فارسی هستند .آبرو در این ترکیفها
استعاره از مایعی است کب میتواند بریزد ،ریصتبشود ،برود ،یا برده شود .این استعاره با استعاره
آبرو بب مثابب کالا در تضرراد نیسررت بلكب بر نوع کالا ،یعنی آب ،کب در جغرافیای گرم و خشررک
اکثر نقاط ایران کالایی همیشب دشواریاب و ارزشمند بوده است تپکید میکند .کالا بودن آبرو آن
را بب یک دارایی یا داشرررتب تندیل میکند ،داراییای کب بب نظر گافمن (« )6311ارزشرررمندترین
دارایی فرد» محسروب میشود و ارتناط آن با آب حاکی از سیالبودن و دشواری کسف و حفظ
آبرو اسرت.اسرتعارة «آبرو کالا است» آبرو را بب یک «داشتب» یا «دارایی» تندیل میکند ،داشتبای
ارزشرمند کب قابل دادوستد است .در زیر سب مورد از کاربردهای آبرو داشتن ،کب در بافت خود
راهبرد تدافعی حفظ وجهب (گافمن )6311 ،هسرتند (انكار ادعای آبرو داشتن خود خلاف اصول
اخلاقی در فرهنگ ایرانی است) ،بررسی خواهد شد.
« )6من گدا نیستم ،آبرو دارم»
( )6جملبای اسررت کب در پایانبهای مسررافربری یا عوارضرری شررهرها و اغلف از متكدیانی
میشرنویم کب بومی آن محل نیستند .از این جملب چند نكتب برداشت میشود .اول این کب کسی
کب دست نیاز بب سوی دیگران دراز میکند ،آبرو ندارد .فرد گدا با گفتن این جملب اظهار میکند
کب «درخواسرت کمک مالی از غرینبها /گدایی شرغل من نیست و شرایط بد روزگار مرا بب این
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کار واداشتب است» و تلویحاً بب این اشاره میکند کب «من انسان بیارزشی کب سربار جامعب باشم
نیسرررتم» چرا کرب انتظرار میرود افراد برال خود بتوانند با تلاش و زحمت فردی نیازهای اولیب
زندگی خود و خانواده خود را فراهم کنند (و بب همین دلیل اسرررت کب برخی افرادی کب گدایی
میکنند اشاره میکنند کب شغل خود را بب دلایلی خارج از کنترل خود-اغلف معلولیت جسمی-
از دسررت دادهاند) .اما این کب اغلف گدایان در شررهر یا محلی غیر از محل زندگی خود گدایی
میکنند و تپکید میکنند کب گدا نیستند و آبرو دارند نشانگر این معنا است کب «مردم» «گزیدهای
از افراد کب فرد با آنها در رابلبای جاری اسرررت» (ایزدی )6061 ،تعریف میشرررود .اگر چنین
افرادی کسری از آشنایان خود را بنینند پنهان میشوند تا «آبروریزی نشود» .معنای این رفتار این
اسررت کب آبرو صرررفاً در رابلب با گزیدهای از دیگران اسررت کب معنا یا وجود مییابد .بنابراین،
آبرو تنها با حضور یک دیگری معنا مییابد .در «من گدا نیستم آبرو دارم» ،دیگری ،نب فقط فرد
حاضرر و روبروی درخواسرتکننده ،بلكب کسرانی هسرتند کب غاینند-یعنی گزیدهای از افراد کب
برای فرد «مهم هسرتند»-کسرانی کب فرد را در شهر یا محل زندگیاش میشناسند نب غرینبهایی
کب تنها در یک لحظب او را میبینند و دیگر برخوردی با او نصواهند داشت.
« )6ما تو در و همسایب آبرو داریم»
« )9من پیش مردم/زن و بنبم آبرو دارم»
جملبهای ( )6و ( )9نشران میدهند کب «افراد مهم» میتوانند «در و همسایب» یا «زن و بنب»
باشرند؛ اما محدود بب این گروهها نمیشرروند بلكب ،بسررتب بب مورد و موقعیت ،فامیل ،همكاران و
هر فرد یا گروه انسانی دیگری را میتواند شامل شود« .دیگرانی کب مهم هستند» یا همان «مردم»
مفهومی اسرت کب شررخرها برای وصرول طلف بب آن متوسرل میشوند .تهدید بب آبروریزی در
بین «در و همسایب و محل» نصستین ابزاری است کب شرخرها قنل از توسل بب روشهای خشن
از آن اسرتفاده میکنند (روزنامب شرر  ،شرماره  60 ،6029تیر -6939مصاحنب با یک شرخر) و
جملربهای ( )6و ( )9راهبردهایی برای دفاع از آبروی خود هسرررتند کب در چنین موقعیتهایی
بیان میشوند .نتیجب اینکب هر چند بر اساس همنشینی واژهها آبروی فرد یک «داشتب ارزشمند»
اسرت ،اما این داشتب تنها در حضور یا تعامل با دیگرانی کب مهم هستند یا م مكن است در آینده
مهم باشرند ،ظهور مییابد .بنا براین ،میتوان گفت آبرو داشرتب یا خصلت فرد نیست ،بلكب تنها
در درون تعرامرل معنرا مییرابرد.بب نظر آروندیل ( )6069دلیل این کب در برخی فرهنگها آبرو
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«داشررتب» فرد یا «کالای ارشررمند» تلقی شررده ،این اسررت کب روابط بینافردی با انلنا با حوزه
مفهومی اقتصرراد توصرریف شررده اسررت .اصررللا هایی کب رابلبهای بینافردی در این زبانها (از
جملب ژاپنی ،چینی ،یونانی (سریفیانو )6066 ،و فارسی) را توصیف میکنند استعارههایی هستند
کرب هر چنرد برب خوبی میتواننرد بر جننربهرایی از روابط بینافردی پرتو بیافكنند ،اما همزمان،
همچون هر اسرررتعراره دیگری ،برخی دیگر از جننربهای پدیده مورد توصررریف خود را پنهان
میکنند (همان .)661 ،در زبان فارسرری آبرو کالایی ارزشررمند اسررت کب در بازار اجتماع قابل
معاملب اسرت (در زبانهای چینی و ژاپنی نیز اسرتعاره اقتصادی در توصیف روابط بینافردی رایج
اسرت) .اسرتعاره «آبرو کالا است» بب خوبی میتواند جننب رابلبای و بدهبستانی آبرو در فرهنگ
ایرانی را تنیین کند .اما همین اسررتعاره این تصررور نادرسررت را نیز ایجاد میکند کب آبرو ویژگی
افزایشرری 6دارد ،یعنی بر این اسرراس ،آننب در درون تعامل حاصررل میشررود ،میبایسررت جمع
جنری آبروی مشررارکان در یک تعامل باشررد؛ حال آن کب وجهب مفهومی رابلبای اسررت کب در
درون تعامل سراختب و کسف میشود و ناافزایشی 6است ،بب این معنا کب گفتوگوها تحت نفوذ
و تپثیر هر یک از مشارکان تولید میشوند ،اما تحت کنترل کامل هیچ یک از آنها نیستند .بدین
ترتیف ،اسرررتعاره «آبرو کالا اسرررت» رابلب دیالكتیک فرد و جامعب و جننب ناافزایشررری وجهب را
میپوشرراند .اسررتعاره کالا ،همننین ،این تصررور را بب وجود میآورد کب در بدهبسررتان آبرو یكی
فروشرنده و دیگری خریدار است .اما در منادلب آبرو همب همزمان خریدار و فروشنده هستند .بب
عنارت دیگر ،وجهب/آبرو کالای ثابتی نیسرررت کب یک فرد یا گروه بب واسرررلب جایگاه اجتماعی
خود مالک آن باشد بلكب ،طن نظر آروندیل ،تفسیری از رابلب دیالكتیک پیوند و جدایی در هر
لحظب از یک تعامل اسررت کب هر چند تحت تپثیر هر یک از مشررارکان در تعامل شرركل میگیرد
اما در مالكیت و کنترل هیچیک نیست.
 .2 .5آبروي گروه

آبرو محدود بب فرد نیسرررت؛ بلكب خانوادهها و گروهها نیز میتوانند آبرو داشرررتب باشرررند یا
نداشرتب باشرند .بب بیان دقی تر ،آبروی فرد با آبروی خانواده ،چب خانواده هستبای و چب فامیل،

1. summative
2. non-summative
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در ارتناط اسررت (کوتلاکی6003 ،6006 ،؛ شررریفیان91 :6001 ،؛ ایزدی .)6061 ،بسررامد بالای
«آبروی خرانواده» تپییدی اسرررت بر این نكتب .آبروی فرد در پیوند با آبروی گروه یا گروههایی
است کب فرد خود را عضو آنها میداند .در مورد معنای «گروه» در تعریف آبرو دقی تر آن است
کب آن را مفهومی سرریال بدانیم کب اندازه آن ،بسررتب بب این کب فرد در یک موقعیت معین خود را
نمراینرده یا عضررروی از چب گروهی بداند ،میتواند از کوچكترین واحد اجتماعی تا بزرگترین
واحدهای انتزاعی را در بر بگیرد .از این رو ،شررنیدن ترکیفهایی مثل «آبروی خانواده»« ،آبروی
تیم»« ،آبروی کلاس»« ،آبروی مدرسب»« ،آبروی دانشگاه»« ،آبروی محلب»« ،آبروی شهر»« ،آبروی
کشررور»« ،آبروی ادبیات»« ،آبروی سررینما(گران)»« ،آبروی نظام»« ،آبروی دین» و حتی «آبروی
بشریت» در میان ایرانیان فارسیزبان کاملاً طنیعی و عادی جلوه میکند .در ترکیفهایی کب آبرو
با نام یک گروه بزرگ یا انتزاعی همنشررین شررده ،مراد از آن «شررهرت»« ،نام نیک» یا «جایگاه و
شرپن» آن گروه در مقایسرب با سرایر گروههای همتراز با توجب بب انتظارات و توقعات است .مثلاً
در مللف زیر
 )4آبروی ایران در آسیا رفت /فقط  1باشگاه مجوز حرفبای گرفتباند!
با اعلام کنفدراسیون فوتنال آسیا ،فقط  1باشگاه ایرانی موف بب اخذ مجوز حرفبای
شرردهاند .در حالیکب کشررورهایی مثل ازبكسررتان ،ژاپن ،امارات و چین در ردههای
بالای جدول هستند( .خنرگزاری مهر 9 ،اسفند )6932
«آبروی ایران در آسرریا رفت» یعنی «فوتنال ایران» و بب تنع آن «ایران» در مقایسررب با سررایر
کشورها در جایگاهی قرار گرفت کب ملاب انتظاراتِ پنداشتب در شپن او نیست ،یعنی با جایگاه
پنرداشرررتب او در آسررریا و با آننب از آن انتظار میرود همصوانی ندارد .در این مثال و در برخی
نمونبهای دیگرِ کاربرد آبرو در مورد گروه میتوان واژه «شرررپن» را جایگزین کرد و گفت« :این
تعداد تیم حرفبای در شپن فوتنال ایران نیست» یا «این جایگاه شایستب فوتنال ایران نیست».
دربصش  6-6دیردیم کب در فرهنگهای شررررقی و آفریقایی وجهب گروه کاربرد دارد اما در
نظریب گافمن ( )6311و نظریب ساخت وجهب (آروندیل )6060 ،6003 ،6001 ،صحنتی از وجهب
گروه بب میان نیامده اسرت .بب باور ما ،در این مورد نظر ترکورافی ( )6001دقی تر است کب «در
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فرهنگهای شرقی دغدغب اصلی «وجهة من »6بب مفهوم برداشت دیگران و برخورد آنان با «من»
اسررت اما من در «وجهب من» با گروهی کب فرد بب آن تعل دارد مشررترك اسررت» (همان.)963 ،
اینکرب کردام بُعد آبرو ،آبروی فرد یا آبروی گروه ،در اولویت باشرررد بسرررتگی دارد بب گروه،
موقعیت و میزان احساس تعل فرد بب گروه .بب طور کلی ،در نظم اخلاقی فرهنگ ایرانی آبروی
خانواده بر آبروی فرد یا سرررایر گروهها اولویت دارد و افراد برای حفظ آبروی خانواده و گروه
گاه از آبروی فردی خود «میگذرند» یا «مایب میگذارند» و حتی ممكن اسررت برای زدودن لكب
ننرگ «بیآبرویی» از خرانواده اقردام برب قترل بكنند («قتلهای ناموسررری» و قتلهایی کب برای
جلوگیری از هتک ناموس انجام میگیرند از این دسرررتباند) .عنارتهای «آبروی خانوادگی» و
«آبروی آباء و اجدادی» نیز نشرران میدهند در برخی موقعیتهای اجتماعی آبروی فرد با آبروی
خانواده و حتی نسلهای پیشین در پیوند است.
گرافمن آبروی فرد را زنردانی میدانرد کرب فرد خود زنداننان آن اسرررت و از این زنداننانی
خشرنود نیز هست ( .)60 :6311آبروی گروه در فرهنگ ایرانی ،زندانی دوم برای فرد میسازد،
چرا کب او علاوه بر اینکب زندانی آبروی خود اسررت وظیفب دارد تصررویرمثنت اجتماعیِ ،ببویژه،
خرانواده را نیز حفظ کنرد و این خود الزامات و محدودیتهای رفتاریای بر او تحمیل میکند.
اهمیرت حفظ آبروی خرانواده بب حدی اسرررت کب در دعوت بب حفظ آبروی واحدهای بزرگتر
اجتماع مثل سرازمان ،شررکت ،مدرسرب ،و جز آن اغلف بب اسرتعاره مفهومی (لیكاف و جانسن،
« )6390گروه یک خانواده است» توسل میشود.
مفهوم آبروی گروه گسررتره آبرو را از یک تعامل معین فراتر میبرد و آن را بب داشررتبای از
پیش ثابت تندیل میکند.
همننین ،عنارت «آبروی چندین و چند سالب» نیز تپییدی است بر این کب آبرو چیزی نیست
کب فرد صررفاً در درون یک تعامل کسرف کرده باشرد یا بب صررف انسان بودن مدعی آن باشد؛
بلكرب با تلاش و بب مرور زمان در طی تعاملهای مصتلف با «مردم» کسرررف میشرررود .گافمن
( )1 :6311میگوید «برای اینکب فرد بتواند در موقعیت جاری حفظ وجهب کند ،میبایسررت در
گذشرررتب از انجام کارهایی پرهیز کرده باشرررد» .این کاربردها نظر گافمن را تپیید میکند ،اما در

1. self-face
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فرهنگ ایرانی تنها فرد نیست کب میبایست از انجام کارهایی دوری کرده باشد بلكب خانواده نیز
در آن سهیم است.
بب نظر نگارندگان ،این نكتب با صورتبندی وجهب در نظریب ساخت وجهب (آروندیل،6001 ،
 )6003ناهماهنگ نیسررت .آروندیل ( )6069در تنیین وجهة گروه در فرهنگ ژاپنی آن را نوعی
انتزاع می دانرد کب بب نظر نگارندگان در مورد مفهوم آبروی گروه در فرهنگ ایرانی نیز صررراد
اسرت .در نظریب سراخت وجهب ،یک فرض پایب این است کب امر اجتماعی و امر فردی دو چیز
مجزا نیستند بلكب درگیر شدن در دیالكتیک دائمیِ بین امر اجتماعی و امر فردی است کب انسان
را میسرازد .امر اجتماعی ،یا شنكب رابلبای ،در همان تعاملی شكل میگیرد کب امر فردی در آن
شررركرل میگیرد (همران .)662 ،در فرهنرگهرای غربی بب دلیل مرکزیت فرد شرررنكب رابلبای
کمرنگتر بب نظر میرسرررد؛ اما در فرهنگهای شررررقی ،از جملب ایران ،تپکیدی کب بر شرررنكب
رابلبای یا امر اجتماعی میشود موجف میشود فرد در درون شنكب رابلبای ،در هر سلحی کب
باشد (خانواده ،تیم ،فامیل ،سازمان ،و جز آن در هر لحظب) ،ادغام شود.
افزون بر این ،نظریب ساخت وجهب تپکید میکند کب کوچکترین واحد اجتماع دو نفر است.
بب نظر آروندیل وجهب گروه نوعی انتزاع از همپوشرریهایی اسررت کب بین اعضررای یک گروه در
تفسریرشران از وجهب در رابلبهای دو نفره بین اعضای گروهها شكل میگیرد .بب عنارت دیگر،
وجهب گروه یک کمیت یا یک باشنده 6نیست کب گروه بب عنوان یک واحد مالک آن باشد؛ بلكب
تفسرریر یكی از اعضررا و یا تحلیلگر از ارزیابی دیگران از رابلب پیوند و جدایی در میان اعض رای
گروه یا در رابلب بین اعضای گروهها است (همان.)661 ،
بب نظر ما ،در موقعیت هایی کب فرد بب عنوان عضروی از یک خانواده (و توسع ًا سازمان ،تیم،
شرکت و جز آن) در یک تعامل شرکت میکند« ،آبروی خانواده»« ،آبروی چندین و چند سالب»
و «آبروی آباء و اجدادی» ،نقلب آغازی است کب فرد با آن وارد تعامل میشود .اما از طرفی ،هر
تعامل جدید نیز میتواند تپییدی بر آبروی قنلی باشرد یا تغییری در آن را سرنف شود .کسف یا
ریصتن آبرو نیز در حالت عادی طی یک تعامل رم نمیدهد بلكب فرایندی اسررت تدریجی («یب
جو/ذره آبرو برای ما بذار!»)-مگر این کب عملی کب فرد مرتكف شررده هم در تضرراد آشرركار با
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باورها و هنجارها و ارزشهای اخلاقی مهم یک اجتماع باشد و هم عامدانب بودن از آن برداشت
شود.
 .3 .5آبرو و شأن

در بالا اشراره کردیم کب در آبروی گروه مقایسرب جایگاه یک گروه نسنت بب سایر گروههای
همتراز مد نظر است .مشاهدههای زیر ارتناط بین آبرو و شپن را نشان میدهند:
« )2مسرررابقبی ،مدرسررربی ،کنفرانسِ ،خانبی ،مهمانیِ ،کفشِ ،لناسِ ،ظرفِ ،مراسرررمِ
آبرومند»
همانگونب کب در ( )2مشرراهده میشررود صررفت آبرومند با اعمال ،رخدادها ،رفتارها و اموال
همآیند میشررود .آبرومند در ارجاع بب اشرریاء ،اعمال و اموال یعنی «متناسررف با شررپن ،جایگاه و
مقامِ» فرد یا افرادی کب در آن رخداد یا رفتار دخیل هسررتند .مثلاً« ،کفش آبرومند» یعنی کفشرری
کب متناسرف با موقعیت و شپن مالک آن و افراد حاضر در یک موقعیت اجتماعی باشد« .مهمانی
آبرومند» یعنی مهمانیای کب در آن همب انتظارات مترتف بر شرپنِ پنداشتة میزبان و مهمان حفظ
شده است.
 )1وقتی دو نفر با هم قهر میکنند اغلف فردی با شررپن اجتماعی بالاتر ،مثلاً مسررنتر یا
جایگاه اجتماعی بالاتر ،یا حداقل برابر،برای آشتی دادن آن دو داوطلف میشود.
در اختلاف بین دو نفر یا گروه گاه دو نفر یا دو گروه نمیتوانند اختلافشررران را حل کنند و
رابلب بین آنها قلع شررده و ،بب اصررللا « ،قهر» میکنند .در قهر کردن نوعی راهبرد «اجتناب» از
تعامل برای حفظ وجهب وجود دارد (گافمن )6311 ،و هیچیک از دو طرف حاضررر نیسررت «پا
پیش بگذارد» و با این کار آبروی خود را بب خلر بیاندازد .برای آشررتی نیاز بب مداخلب شررص
سررومی اسررت اما این شررص

عمدتاً کسرری اسررت کب از شررپن بالاتر از هر دو ،یا حداقل برابر،

برخوردار باشرد .میانجی با استفاده از اعتنار و ارزشی کب گمان میکند در چشم طرفهای دعوا
دارد میکوشرد راه حلی میانب پیش بنهد کب دو طرف بپذیرند .در صورتی کب یكی از طرفها از
شرپن یا جایگاه اجتماعی پایینتری نسرنت بب طرف مقابل برخوردار باشد ،احتمال دارد میانجی
از طرف او وعردههرایی بردهد و بب گونبای تغییر رفتار او را ضرررمانت کند ،یا بب تعنیر گافمن
«مشرری» دیگری پیش پای او بنهد .فردی کب «آبرو گرو میگذارد» ،خود را دارای ارزش ،احترام
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و حرمتی در نزد طرفین میپندارد .این کب میانجی میبایست شصصی با شپن بالاتر باشد ،از این
مشرراهده نیز دریافتب میشررود کب در برخی موقعیتها در این اصررللا بب جای «آبرو» میتوان
«ریش» یا «سنیل» را نیز جایگزین کرد .در گذشتب «ریش سفید» اغلف فرد مسنتر و مورد قنول
جمع بود کب وظیفب حل اختلافات از طری میانجیگری را برعهده داشت« .ریش سفیدی کردن»
امروزه بب معنای میانجیگری کردن بكار میرود« .ریش سفید» میزان اعتنار یا آبروی خود را در
نظر طرفهای اختلاف بب آزمون میگذارد.
 )1اگر فردی با شررپن اجتماعی بالا (مثلاً رئیس اداره) دعوت ،پیشنهادیا خواسررتب فرد
زیردسرت خود را بپذیرد یا با او در موضوعی مشورت کند ،اصللاحاً ،از دید ناظر
بیرونی ،بب او «آبرو داده» است.
«آبرو دادن» فقط در روابط سررلسررلبمراتنی با اختلاف زیاد رم میدهد نب در روابط برابر یا
نزدیک.در «آبرو دادن» فرد ترتینی میدهد کب دیگری بتواند مشررریی برگزیند بهتر از آننب اتصاذ
کرده اسرت (گافمن .)3 :6311 ،در این اصللا میتوان بب جای آبرو دادن از «شصصیت دادن»
نیز استفاده کرد .در «آبرو/شصصیت دادن» فرد بالادست هیچگاه نناید بب صراحت در مورد رفتار
خود سرصنی بگوید زیرا این کار بب معنای «منت گذاشرتن» است و با اعتقاد بب اینکب همب افراد
آبرو دارنرد در تضررراد اسرررت .همرب افراد خود را دارای آبرو میدانند و این ارزش و اعتنار را
محصول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خود میدانند نب «هدیب» دیگران.
بب طور کلی ،اگر از فرد رفتاری دون شرپنِ پنداشتب یا ادعایی او سربزند یا با او رفتاری دون
شرپن پنداشرتباش بشود ممكن است احساس آبروریزی بكند .آبرو پیوند نزدیكی با آگاهی فرد
از جایگاه خود در شررنكب سررلسررلبمراتنی رابلبها دارد .رفتار متناسررف با این جایگاه یک عامل
اصلی و مهم تعیینکننده وجهب است .شپن یک نفر جایگاه او را نسنت بب دیگران در درون نظام
اجتماعی مشررص

میکند .شررپن در میزان اعتناری کب فرد دارد و بب تنع آن میزان احترامی کب

توقع دارد و خود را شایستب آن میپندارد نقش کلیدی دارد (قس :ترکورافی963 :6001 ،؛ هُو،6
.)911 :6311
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 .4 .5آبرو به معناي توانمنديها ،قابلیتها و مهارتها

یكی از موضروعهایی کب سنف میشود ایرانیان احساس آبرو یا آبروریزی کنند بستگی دارد
بب این کب چب میزان در نظر «مردم» توانمند یا ناتوان بب نظر آیند .مشرراهدههای زیر نمونبهایی از
رابلب آبرو با توانمندیها ،شایستگیها و قابلیتها هستند:
 )9غذای خانم خانبداری تب گرفتب یا آن قدر کب انتظار داشتب خوب نشده است .خانم
میگوید« :آبروم پیش مهمونا رفت».
 )3کیف دخترخانمی در کلاس درس بر روی زمین میافتد و لوازم شررصصرریاش در
کلاس پصش میشررود .دختر در گزارش ماجرا بب دوسررت صررمیمیاش میگوید:
«نمیدونی چب آبروریزیای شد!»
 )60هادی ساعی تكواندوکار وزن سوم کشورمان با پیروزی بر حریف ایتالیایی بب نشان
طلای رقابتهای المپیک پكن دست یافت تا بدین شكل آبروی ورزش ایران زمین
را در بزرگترین آوردگاه ورزش جهان خریده باشررد و بار دیگر با درخشررش یک
سرتاره در آخرین دقای المپیک ،ورزش این مملكت قدری آرامش خود را بدست
آورد( .ترراریررخ بررازیررابرری 61 :فررروردیررن  06، 6932شررررهررریررور ،6999
)www.tabnak.ir/pages/?cid=16184
در این نمونربها ،بب ترتیف ،قابلیتها و مهارتهای آشرررپزی فرد ( ،)9توانایی یک دختر در
نگبداری اموالش ( ،)3و توانمندیهای ورزش کشرررور در کسرررف مدال ( )60مورد تردید قرار
گرفتب اسررت .در مورد ( )3احسرراس آبروریزی دختر علاوه بر دسررتوپاچلفتی بب نظر آمدن و
ناتوانی از نگهداری لوازم شرصصریاش ،آشركار شردن وسایلی در برابر همكلاسان پسر ،کب در
فرهنگ ایرانی ببطور سررنتی از دید مردان مصفی نگاه داشررتب میشرروند ،نیز میتواند یک دلیل
باشرد ،یعنی چیزی از حوزه دورن/باطن (بیمن )6391 ،در فضرای اجتماعیِ بیرون آشركار شده
است (نک.)2-2 :
در موردهای ( )9و ( )3زیر سروال رفتن توانمندیها ممكن اسررت احسرراسرری باشد کب تنها
خود افراد داشرتب باشرند و نظر ناظران ممكن است متفاوت باشد و از نظر آنان آبروریزی اتفا
نیافتاده باشرد .بب بیان دیگر ،احسراس آبروریزی احساسی است کب در فرد بر مننای برداشتی کب
از نظر دیگران در مورد تواناییهایش دارد ببوجود آمده اسررت و ضرررورتاً با برداشررت «مردم»
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یكی نیسررت .همننین ،احسرراس آبروریزی در چنین مواردی صرررفاً در درون موقعیت معنادار
اسرت و ضررورتاً بب سرایر موقعیتها و بافتها سررایت نمیکند .این نكتب داشتب بودن آبرو را
کمرنگ میکند و آن را بب مفهومی رابلبای بدل مینماید .بنابراین ،آبرو پنداشررت فرد از ارزش
اجتماعی مثنت خود او اسرت کب یكی از راههای کسف آن تپیید توانمندیها ،از جملب داراییها
و توان مالی (قس ،ایزدی ،)6061 ،توسط اجتماع در درون رابلبهای اجتماعی است.
نتیجب اینکب ،در صورتیکب فرد فكر کند در یک تعامل معین در نظر دیگران («مردم») ناتوان
و نالای بب نظر آمده ،ممكن اسرت احسراس کند آبرویش رفتب است .این ناتوانی بب طور طنیعی
منتنی بر انتظارات و توقعاتی اسرررت کب با توجب بب جایگاهی کب فرد در آن قرار گرفتب تفسررریر
میشود.
 .5 .5آبرو و تمايز بیرون (ظاهر) و درون (باطن)

بیمن ( )6391یكی از مؤلفبهای اصرررلی در تعامل ایرانیان را تمایز دو حوزة بیرون و درون
میداند .بیرون یا ظاهر حوزهای اسررت کب افراد رفتار و عواطف و احسرراسهای خود را کنترل
میکنند و در آن رفتار ظاهری و توجب بب هنجارهای اجتماعی و تنعیت ازآنها اهمیت بیشررتری
مییابد .حوزه درون یا باطن اما حوزه احساسات واقعی و راستین افراد است و در آن صمیمیت
و روابط نزدیک اجتماعی برجستبتر هستند .نمونبهای زیر نشان میدهند آشكار شدن چیزی از
حوزه درون و برملا شررردن آن در موقعیتهای حوزه بیرون ممكن اسرررت موجف احسررراس
آبروریزی شود:
 )66بین اعضرای یک سرازمان ،شررکت ،کابینب دولت ،و جز آن اختلاف اساسی وجود
دارد .توصررریب همگانی این اسرررت کب با پنهان نگب داشرررتن اختلاف از آبروریزی
جلوگیری شود.
 )66کارمندی کب از تصلفات درون سررازمان خود اطلاع یافتب یا برای انجام عملی خلاف
قانون یا غیراخلاقی یا مضررر بب منافع جمعی تحت فشررار قرار گرفتب تصررمیم بب
استعفا و افشای امر میگیرد.
در ( )66و (« )66درز نكردن» خنر اختلافات درونی یا تصلفات یک سررازمان بب بیرون برای
حفظ آبرو توصرریب میشررود .همانگونب کب پیشتر اشرراره شررد ،در چنین شرررایلی از اسررتعاره
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مفهومی (لیكاف و جانسررن« )6390 ،شرررکت/سررازمان/کابینب ... ،یک خانواده اسررت» اسررتفاده
میشررود و بر این اسرراس حفظ آبروی خانواده ،یعنی فاش نكردن اسرررار درون خانواده ،وظیفب
تکتک اعضرای آن اسرت .کسی کب تصمیم بب افشای علنیِ ،بویژه ،تصلفات میگیرد میباید «از
آبروی خود بگذرد» یا «دسرت از آبروی خود بشروید» چرا کب ممكن اسرت در معرض فشار و
اتهام قرار گیرد.
 )69مدت کوتاهی بعد از فوت یک حاجی سرررشررناسِ بازار ،فرزندش خواهان تقس ریم
ارث اوسرررت و بیمحابا راجع بب موضررروع صرررحنت میکند .نزدیكانش او را بب
خویشرتنداری و صرنر دعوت میکنند و میگویند« :بذار کفن حاجی خشرک بشب
بعد چوب حراج بب آبروش بزن».
نمونب ( )69از چند جهت با آبرو در ارتناط اسررت .آبرو هم میتواند بب معنای «مال و منال»
تعنیر شرود و هم بب معنای «نام نیک» حاجی اسررت کب با رفتار غیراجتماعی پسررش زیر سروال
رفتب اسررت زیرا ببتلویح بب این معنا اسررت کب اولاً پسررر منتظر مرگ پدر بوده تا ارث خود را
بگیرد و در این معنا نشررانگر وجود اختلافات درونی بین پدر و پسررر اسررت و دوم ،حاجی ،کب
فرد سررشرناس و مورد اعتماد و احتمالاً مشرورت دیگران بوده ،خود در تربیت فرزندش قصور
کرده یا ناموف بوده است؛ چرا کب رفتار پسندیده آن است کب فرزندان متوفی تا مدتی از ارث و
سررهمالارث ،حداقل در جمع غیرخودیها (حوزه بیرون/ظاهر) ،سررصنی بب میان نیاورند .در هر
حال ،رفتار پسر موجف میشود «آبروی چندین و چند سالب» پدرش «بر باد برود».
دامنب موضروعهایی کب آشركار و علنی شردن آنها موجف آبروریزی میشرود بسیار گسترده
است و تقریناً هر عملی را کب طن هنجارهای اجتماعی «زشت» شمرده میشود ،در بر میگیرد.
کسررری کب بب دیگری تهمت میزند ،یا تحقیر میکند تا برای خود «آبرو بصرد» ،در حقیقت «از
آبروی دیگری مایب گذاشتب» یا «با آبروی دیگری بازی کرده است» .کسی کب ببعمد عملی را کب
مقنو جامعب اسررت انجام میدهد یا رفتاری از او سررر میزند کب خلاف اخلا و عرف اجتماع
اسرت ،مثلاً رفتار جنسری خارج از عرف دارد ،یا آشكارا اشارههایی بب میل جنسی میکند ،بستب
بب اینکب قاضرری («مردم») چب میزان قصررد و نیت در رفتار او حس کند ،بیآبرویی یا آبروریزی
کرده اسرت .در بصش نظرات یک مقالب در مورد آبرو ،مللف زیر نوشررتب شررده است کب در آن
ابراز علاقب زن و شروهر جوان در حضرور پدرشوهر بی حیایی تلقی شده است .هر چند در این
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ماجرا از کلمب آبرو اسرتفاده نشده ،ولی قرار گرفتن نظر در کنار سایر نظرات در زیر مقالبای در
مورد اهمیت حفظ آبرو در تارنمایی مذهنی نشاندهنده ارتناط آن با آبرو است:
 )64من تو دوران عقد هسرتم ،بب خدا قسرم فقط تو خونب ی مادرشوهر یكنار ندونستب
پیشرشرون شوهرم دستم رو گرفت ،مادرشوهر خدانشناس اینو کرده پیراهن عثمان
کب این دختر بیحیاسررت جلوی پدرت  .....پدرت هرچیام نگاه کرده از رو نرفتید
نشررسررتب پیش همب گفتب سرررش با نامزدم دعوا راه انداختب بدبصت بدون سررحری
روزه میگیره و افلار شرکتب و نمازم تو خونب نمیصونب چقد یب انسان بیوجدان ...
(همرب چیز درباره آبرو ،6991/01/69 ،http://article.tebyan.net/تاریخ بازیابی:
)6932/06/61
نكتب شررایان توجب در ( )64اختلاف نظر در مورد رفتارهای درسررت یا زشررت در گروههای
مصتلف اجتماعی اسرت .رفتاری کب در این نظر توسررط «مادر شرروهر بیوجدان» بیحیایی و در
نتیجب بیآبرویی تلقی شرده ،حداقل از نظر پسر و عروس او اینگونب ارزیابی نشده است .نمونب
( ) 62نیز رابلب بین آبرو و تمایز دو حوزه بیرون و درون را بب شكلی دیگر نشان میدهد:
 )62در یک مجتمع آپارتمانی صرراحفخانب و مهمانان دور هم نشررسررتباند کب ناگهان
صررداهای عش ر بازی همسررایب دیوار بب دیوار شررنیده میشررود .میزبانان احسرراس
میکنند «دارد آبروریزی میشود» و بلافاصلب با بلندکردن صدای موسیقی میکوشند
توجبها را بب سمت دیگری سو دهند.
در این موقعیرت ،میزبرانان خود هیچ عمل خلاف عرف یا انتظارات اجتماعی انجام ندادهاند،
اما صررف شنیدهشدن صداها ،موجف احساس شرم در بین همب افراد حاضر میشود .در اینجا
نیز آشكار شدن و علنی شدن آننب در خلوت انجام میشود و مربوط بب حوزه درون در فرهنگ
ایرانی اسرت ،موجف احسراس شررم ناشری از آبروریزی میشرود .در صورتی کب این اتفا بب
دفعات تكرار شود برچسف «بیآبرویی» یا «بیحیایی» بب همسایب مورد نظر خواهد خورد .افراد
حاضررر در مهمانی در صررورتی کب بب این صررداها گوش دهند گویی ،هر چند ناخواسررتب ،وارد
حریم خلوت زن و شروهری شدهاند؛ اما آنچب باعث ایجاد احساس آبروریزی میشود ،حضور
مهمانان اسرت .چب بسرا در ننود مهمان ،نب تنها احسراس آبروریزی در صاحنصانب شكل نگیرد،
بلكب موضوع دستمایب طنز و شوخی نیز قرار گیرد.
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بردین ترتیف ،آبرو مربوط بب حوزه بیرون و ظاهر اسرررت ،هر چند در ت وری ،ظاهر اغلف
نماینده باطن و درون پنداشررتب میشررود ،اما ضرررورتاً اینگونب نیسررت .بب همین دلیل اسررت کب
آشركار شرردن آننب درونی اسررت و نناید ظاهر شررود موجف آبروریزی اسررت .بب بیان دیگر ،از
آنجا کب آبرو ذاتی شرصصریت افراد نیست بلكب مربوط بب برداشتی است کب دیگران از رفتار و
منش فرد دارند ،پس میتوان در بیرون ظاهری محترم و هماهنگ بب تصررویر کشررید ،حتی اگر
انحراف و تصلی از هنجارها و انتظارات رم داده باشد؛ میتوان در بیرون خود را آبرومند نشان
داد و در درون احسرراس شرررم یا گناه نمود ،چرا کب آننب در آبرو مهم اسررت نظر و قضرراوت
مردمی است کب فقط دسترسی بب ظاهر و بیرون دارند.
 .6 .5آبرو و شرم

مردمشرناسران و جامعبشرناسران جوامع انسانی را بب دو دستب جوامع منتنی بر تجربب شرم و
جوامع منتنی بر تجربب گناه تقسررریمبندی میکنند (بندیكت .)6341 ،6دادههای پژوهش حاضرررر
فرهنگ ایرانی را ،در کنار فرهنگهای چینی ،کرهای و ژاپنی ،در زمره فرهنگهای منتنی بر شرم
قرار میدهرد .بنا بب نظر بندیكت (6341؛ همننین ،نک :هُو ،6311 ،پاورقی ص )911 .در یک
فرهنگ منتنی بر شرررم ،رفتار خوب رفتاری اسررت کب تپیید بیرونی داشررتب باشررد و تا زمانی کب
خلایی آشكار نشده فرد ممكن است احساس ناراحتی نكند .بب بیان دیگر ،در فرهنگ شرم نظر
و انتقاد دیگران یا «حرف مردم» ،یعنی نظر و قضرراوت «گزیدهای از افراد کب فرد با آنها رابلبای
جاری دارد» (ایزدی ،)6061 ،اسررت کب موجف احسرراس شرررم میشررود .برای برانگیصتب شرردن
احسراس شررم بب حضور دیگری یا تصور حضور دیگری نیاز است .شرم زمانی تجربب میشود
کب فرد «حس کند» افكار یا اعمالش با توجب بب ارزشهای پذیرفتبشرررده و درونیشررردة جامعب
پذیرفتب نیست.
در دادههای این پژوهش ،تعداد و بسررامد عنارتها و اصررللا هایی کب از آنها «از دسررت
دادن/رفتن آبرو» برداشررت میشررود ،بیشررتر از اصررللا ها و ترکیفهای حفظ آبرو اسررت.
اصرللا های مربوط بب حفظ آبرو نیز در بافت خود اغلف نوعی احسراس خلر و هشدار برای
پیشرررگیری از آبروریزی را القا میکنند (مثلاً« ،آبرومونُ از سرررر راه پیدا نكردهیم»« ،یب جو آبرو
1. Benedict
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برای مرا برذار») .این دو مشررراهرده نشررران میدهنرد کب در فرهنگ ایرانی دغدغب آبروریزی و
جلوگیری از ریصتن آبرو مهمتر از کسرف آبرو اسرت .احسراس آبروریزی منجر بب تجربب شرم
میشرود؛ زیرا فرد را در معرض سرزنش و شماتت مردم قرار میدهد .همب کسانی کب «حداقل
اثرگذاری در کارکردهای اجتماعی» (هُو )916 :6311 ،برایشرران مهم اسررت مراقفاند کب آبروی
خود را از دسرت ندهند ،چرا کب در فرهنگهای منتنی بر شرم ،فردی کب هنگام ارتكاب خلایی
دیده میشود ،گاه تا مدت ها باید با ننگ بیآبرویی و شرمساری ناشی از آن زندگی کند.
در زبان فارسرری ،مفهوم شرررم ناشرری از آبروریزی تا حدودی در واژه «رو» و اصررللا های
مربوط بب رو مفهومبندی شرده است :کسی کب آبرویش رفتب «رویش نمیشود» با دیگران مواجب
شررود ،چرا کب مورد سرررزنش مردم قرار خواهد گرفت« .با چب رویی این کارُ کردی؟»« ،چلور
روت شررد؟»« ،روت میشررب؟»« ،رو کب نیسررت!» و جز آن برخی از اصررللا هایی هسررتند کب
حكایت از سرررزنش مردم و شرررم ناشرری از رعایت نكردن هنجارها میکنند (نک :حسررینی و
همكاران.)6931 ،
 .7 .5آبرو و ادب

براون و لوینسرن ( )6391ادب را برابر با انجام راهبردهای حفظ وجهب میدانند ،اما بسریاری
محققران یكی دانسرررتن کاروجهب و ادب را مورد تردید قرار دادهاند (ایلن6006 ،؛ هاa6069 ،؛
آروندیل6003 ،6001 ،6333 ،؛ واتس6009 ،؛ لوخر و واتس .)6009 ،6002 ،در فرهنگ ایرانی
آبرو گسرررتره معنایی و کاربردی وسررریعتری از ادب دارد .وقتی کسررری میگوید «آبروم رفت»
ضررورتاً مرتكف بیادبی نشرده اسرت یا بردن آبروی کسی ضرورتاً با بیادبی همراه نیست .در
نظر مردم عادی ،ادب بیشررتر بب معنای حفظ رفتار رسررمی متناسررف با موقعیت اسررت و یكی
دانسرتن همب رفتارهای حفظ وجهب با ادب ناصحیح است .اما اینگونب نیز نیست کب بین ادب و
وجهرب هیچ ارتناطی وجود نداشرررتب باشرررد .مثلاً وقتی ناتوانی دیگری را در جمع «بب روی او
نمیآوریم» یا رفتاری متناسرف با شپن پنداشتب افراد انجام میدهیم رفتارمان ممكن است مؤدبانب
ارزیابی شررود .همننین ،اگر آبروریزی بب دلیل رفتار خارج از انتظار خود فرد رم بدهد ،از آن
تعنیر بب بیادبی نمیشررود؛ ولی در صررورتی کب دیگری آبروی فرد/گروهی را بنرد ،یا با آبروی
دیگری بازی کند ،رفتار او بسرررتب بب اینکب کدام جننب از آبرو در خلر باشرررد ،ممكن اسرررت
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توهینآمیز یا بیاحترامی تلقی شررود ولی ضرررورتاً «بیادبی» محسرروب نمیشررود .بب بیان دیگر،
آننب در «آبرو» مفهومبندی شده است ،بصشی از «نظم اخلاقی ،»6یعنی نظام توقعات و انتظارات
اجتمراعی ،را تشررركیرل میدهرد .برب نظر ها ( )b6069و کادار 6و ها ( )11 :6069و بر مننای
یافتبهای رویكرد روششرناسی قومی در جامعبشناسی (گارفینكل )6311 ،9مننای قضاوتهای
ادب/بیادبی نظم اخلاقی اسرررت .نظم اخلاقی عنارت اسرررت از «آننب کب اعضرررای یک گروه
اجتمراعی-فرهنگی یا شرررنكة ارتناطی «بدیهی میپندارند» یا بب گفتة گارفینكل آننب کب «دیده
میشرررود ،اما جلف توجب نمیکند» ،چیزی کب انتظار میرود و پسزمینب صرررحنبهای آشرررنای
زندگی روزمره است» .این پسزمینة تفسیر و ارزیابی صرفاً یک نوع دانش مشترك نیست ،بلكب
هسررتب و زیربنای چیزی اسررت کب اعضررا بر پایب آن کنشها و معناهای اجتماعی را مناسررف یا
نرامناسرررف ،خوب یا بد ،مؤدبانب یا بیادبی و جز آن ارزیابی میکنند (کادار و ها.)11 :6069 ،
افزون بر این ،صررفاً این گونب نیست کب انتظار داشتب باشیم چیزهای معینی را در گفتار یا رفتار
دیگران یا خودمان در تعامل بشرنویم و بنینیم .اعضرا این «صحنبهای آشنای زندگی روزمره» و
انتظارات را بب این دلیل آشرررنا میپندارند کب آنها را از نظر اخلاقی درسرررت یا غلط میپندارند.
بدین ترتیف« ،ارزیابی مؤدبانب یا بیادبانب همیشررب با توسررل بب نظم اخلاقی ،یا بب بیان دقی تر ،با
توسل بب نظمی اخلاقی کب حداقل یكی از مشارکان میپندارد بین دو نفر یا بیشتر مشترك است
صرررورت میپرذیرد» (همران) .مفراهیمی کرب در پس کاربرد واژه آبرو قرار دارند (رفتار ملاب
هنجارهای نظم اخلاقی ،ببویژه بب رسررمیت شررناختن توانمندیها و قابلیتها ،احترام بب شررپن،
تمایز ظاهر و باطن) بصشری از نظم اخلاقیای را میسازند کب در پس قضاوتهای ادب/بیادبی
قرار دارند اما نب همب آن را .حوزه آبرو تنها بب رفتار کلامی محدود نیسرت و دامنب گستردهای از
رفتارها را در بر میگیرد.
 .6نتیجهگیري

در فرهنگ ایرانی آبروی فرد از نگاه او برداشررتی اسررت کب از تصررویر خود در ذهن دیگران
دارد و در ذهن دیگران برداشتی است کب دیگران با توجب بب جایگاه اجتماعی فرد برمننای منش
1. moral order
2. Kádár
3. Garfinkel
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و رفتارهای کلامی و غیرکلامی اودر درون تعاملهای موقعیتمند در ذهن خود میسررازند .آبرو
تنها در رابلب با دیگران و در حضرررور دیگری معنا مییابد و در دادوسرررتد با دیگران در درون
تعاملهای روزمره «حفظ/کسرف» میشود« ،قرض داده میشود»« ،گرو گذاشتب میشود»« ،خرید
و فروش» میشررود« ،بب حراج گذاشررتب میشررود» یا بب تدریج «میریزد» و «میرود» و با نمایش
توانمندیها و قابلیتها ،رفتار ملاب شرپن پنداشتب افراد و حفظ تمایز دو قلمرو درون و بیرون
در ارتناط اسرت .هر گونب رفتار خلاف هنجارهای پذیرفتب شده یا توقعات معمول جامعب یا یک
جمع یا موقعیت ممكن اسرت موجف احسراس آبروریزی و برانگیصتن تجربب شرم شود .اما از
آنجا کب هنجارها همواره دسرررتخوش تحول هسرررتند و همب اعضرررای یک گروه یا اجتماع
ضرررورتاً برداشررت یكسررانی از هنجارها ندارند ،آبرو و آبروریزی نیز همیشررب دسررتخوش
قضراوتهای مصتلف است .همین امر ،ملالعب آبرو و قضاوتهای مربوط بب آن را برای ملالعب
فرهنگ ایرانی ضرروری میسرازد ،چرا کب آبرو ریشرب در نظام ارزشهای فرهنگ ایرانی دارد و
هر گونب تغییر در ملاكهای ارزیابی آبرو «هم نشرانگر و هم سرنفساز تحولات اجتماعی» (هُو،
 )914 :6311اسرت .بب باور ما ،ملالعب آبرو ،ملاكهای قضاوت آبرو ،و راهبردهای حفظ آبرو یا
جلوگیری از آبروریزی در جرامعرب ایران ،کرب در حرال گذار از جامعبای سرررنتی با ارزشهای
جمعگرایانب بب سوی جامعبای مدرن با ارزشهای فردگرایانب است (عادلصواه ،)6333 ،میتواند
چشماندازهای جدیدی در حوزه بررسی تحولات فرهنگی-اجتماعی ایران ببوجود بیاورد.
همننین ،آبروی فرد در فرهنگ ایرانی صررفاً در درون تعامل جاری سراختب نمیشود ،بلكب
افراد با وجهب/آبرویی کب بر مننای شرپن اجتماعی پنداشرتبشران و عضویت در گروه یا گروهها،
ببیژه خانواده ،بب آنها منتسررف میشررود و بیرون از تعاملِ جاری تعیین میشرروند ،وارد تعامل
میشررروند .بب بیان دیگر ،فرد با شرررپن و رتنة اجتماعیای کب دارد و بر مننای رفتارهایی کب در
گذشرررتب انجام داده اسرررت و آبرویی کب گمان میکند برای خود کسرررف کرده وارد یک تعامل
میشررود ،اما این انگاره یا تصررویر همواره در درون تعامل و بر مننای رفتار و منش کنونی او در
موقعیت اجتماعی مورد ارزیابی و دادوستد قرار میگیرد.
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