
 ____________________________ 
 50/50/9311تاريخ پذيرش:                50/50/9310تاريخ دريافت: 

                       m-hoseini@araku.ac.ir                                 2. aghagolz@modares.ac.ir .1:پست الکترونیکی

3. akord@modares.ac.ir                             4. golfamar@modares.ac.ir  

  61شمارة پیاپی ، 6931پاییز و زمستان پژوهشی،  -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیمجلة  زبانشناسی و گویش 

 

 آبرونگارانه مفهوم قوم ي: بررسيرانيوجهه در فرهنگ ا
 

  1(، نويسنده مسئول، ايراناستاديار زبانشناسي گروه زبان انگلیسي دانشگاه اراک، اراکمحمد حسیني )دکتر سید

  2(، ايران، تهراند زبان شناسي دانشگاه تربیت مدرسفردوس آقا گلزاده )استادکتر 

  3(، ايراندانشگاه تربیت مدرس، تهرانر زبان شناسي )دانشیا ياکرد زعفرانلو کامبوزعالیه دکتر 

 4(، ايرانناسي دانشگاه تربیت مدرس، تهراندکتر ارسلان گلفام )دانشیار زبان ش
 

 دهیچک

ن یدر همپردازد. یم یرانینگارانب مفهوم وجهب در فرهنگ اقوم یپژوهش حاضررر بب بررسرر

شدند تا  یخود بررس یدر بافت کاربرد آن هاییآیو باهم هاو اصرللا « آبرو» واژهراسرتا 

آبرو با دهد یج نشان میشرص  شرود. نتاآن م یو کاربردها یآبرو از نظر مردم عاد یمعنا

نظام توقعات و انتظارات جامعب پرایننردی یرا عدم پاینندی بب هنجارهای نظم اخلاقی،یعنی 

، ین مالها)شامل توایدبا توانمن ریزد اما بیش از همبشود یا می( حفظ می6311ل، ك)گارفین

و  (ظاهر) رونیبتمایز بین دو حوزه  و حفظ ها(، شرررپن پنداشرررتب افرادا و مهارتهییدارا

گونب آنکب آبرو دهند در ارتناط اسرت. همننین، نتایج نشان می( 6391)بیمن، (باطن)درون

ای است مفهومی رابلب ،شرودبیان می( 6003، 6001)آروندیل، وجهب  ب در نظریب سراختک

د مفاهیمی هستن آبروی گروه و شپن پنداشتب .شودمیستد وو دادکب در درون تعامل ساختب 

شررروند اما در درون تعامل اسرررت کب آنها وارد تعامل میبا افراد  ها،کب، در برخی موقعیت

کنند از نو ساختب و بازتعریف مایندگی میهایی کب افراد آنها را نآبروی افراد و گروه یا گروه

 ود.شمی

 ینگار، قومیرانیا فرهنگرو، ، آبرووجهب، ها: دواژهیکل
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 مقدمه . 1

گران رفتار یا دیگران در مورد خودمان یروزمره گاه بب خاطر قضررراوت و نظر د یدر زنردگ

زبان یفارس یرانیم. در تداول عامب ایکنیم یخوددار یا از انجام کاریم یدهیرا انجام م یخاصر

م. در یدانیم« حفظ آبرو»را گاه ل رفتار خود یم و دلییگویم« مردمحرف »ها ن قضررراوتیبرب ا

حفظ »و « 6وجهب»از  یشناسو جامعب یشناس، روانیشناس، مردمیشرناسردر زبان یگفتمان علم

 شود. ین گونب رفتارها استفاده میصحنت از ا یعام برا یبب عنوان اصللاح« وجهب

ب ادب یانجام گرفتب کب در چارچوب نظر ییهاپژوهش در یرانیدر فرهنگ ا ارجاع بب وجهب

 9نسررنیو لو 6براونب ینظر گونب کب درها مفهوم وجهب آنشن پژوهیا ترشیبدر اند. انجام شررده

اسخ، ر یاسلامنک: بب عنوان نمونب ) فرض انگاشتب شده استشیف شده پیتعر[( 6319]6391)

؛ 6939، ناو همكار ی؛ عنداله6939ان، یعامرو  ینی؛ حسرر6993، 6999، ینی؛ حسرر6002، 6339

وجهب  یبندمفهومد کب ندهینشان م یاریبسر یهاکب پژوهش. حال آن(6939، یآهنگر و اشررف

 یهاتوان آن را بب فرهنگیاسررت و نمهای فردگرا مناسررف فرهنگو محور ب اروپاین نظریدر ا

؛ 6336، 1نوویب) ییقایو آفر (6334 ،1مائو؛ 6393، 2گو؛ 6399، 4ماتسرروموتو) ییایو آسرر یشرررق

های اخیر بر الدر سرررافزون بر این،  م داد.یتعمهسرررتند  3گراکب اغلف جمع( 6339، 9دُکادْت

ید شررده و بررسرری مفهوم وجهب در کژوهش در مورد مفهوم وجهب مسررتقل از ادب تپاهمیت پ

نیازی ( بب عنوان پیش6نند )وجهبکمی كب مردم عادی آن را درکگونب هرای مصتلف آنفرهنرگ

-لایبارگ) ( ملر  شرررده اسرررت6مفهومی نظری و همگانی از وجهب )وجهببب برای رسررریدن 

                                              

شناسی تندیل بب شناسی و زبانهای جامعبرود کب در نظریبدر زبان انگلیسی بب کار می  faceمعادل« وجهب»در این مقالب .6

مفهومی نظری و عام شده است و در تحقیقات حوزه ادب بب زبان فارسی نیز برابرنهادی پذیرفتب شده است )نک: حسینی، 

؛ غیاثیان و همكاران، 6939نگر و اشرفی، ؛ آه6939؛ عندالهی و همكاران، 6939؛ حسینی و عامریان، 6993؛ حسینی، 99 69

 (.6932؛ محمودی بصتیاری و سلیمیان، 6934

2. Brown 

3. Levinson 

4. Matsumoto 

5. Gu 

6. Mao 

7. Nwoye 

8. de Kadt 

9. collectivist 
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، ؛ ها0606، ینیاپیچ-لرایو برارگ هرا؛ 6003، 9اهر؛ 6003، 6001، 6لیرآرونرد؛ 6009، 6ینیاپیرچ

b6069).ز بر آنکتمرادبی اسررت و یتر از ادب/ب( وجهب مفهومی گسررترده9: 6003) بب نظر ها 

جب متر مورد توکنون کب تاکبب موضررروعاتی در ارتناط بینافردی پرداختب شرررود نرد کمی کمرک

 ند.ابوده

ب بن پژوهش یانجام گرفتب است. ا و فراخوان ازین نیپاسرخ بب ا یدر راسرتاپژوهش حاضرر 

عنوان  ، بررب«(یآبِرو» ، و در آثررار کهن«آبْرو»محرراوره  )در رومفهوم آب4ِنگررارانرربقوم یبررسررر

در  (،6061، 6062، یزدیا؛ 6069، ینیحسررر؛ 6001ان، یفیشرررروجهب ) ین معادل برایترکینزد

اسرررت مرکف  یابکلم یواژاز نظر تک ، کبن واژهیا.پردازدیم  2زبانیان فارسررریرانیفرهنگ ا

علاوه بر کاربرد فراوان در  و کسرررره اضرررافب،(« یرو)»و « آب»اد واژ آزمتشررركرل از دو تک

سررندگان و شرراعران یو آثار نو یدر زبان فارسرر ش از هزار سررالینب بیروزمره، کم یگوهاوگفت

تا  ید زاکانیحافظ و عن و یمولو و یسرررعد و علارو  ییسرررناو  یاز فردوسررر یگویفارسررر

تب كبب این ندر اهمیت آبرو، كار رفتب اسررت. گران بیو د ین اعتصررامیبهار و پرو یالشررعراملک

ظ حفشررود و آبرو ذیل مناحث اخلاقی ملر  میاسررلامی -ب در فرهنگ ایرانیکنیم کبسررنده می

یا با حفظ جان و مال برابر دانسرررتب شرررده عنب کخانب  مومن با حفظ حرمت«( عِرض)»آبروی 

رین تمهم ،معاصر یدر زبان فارسموارد کاربرد آبرو یبررسر با د تاکوشریمن پژوهش یا .1اسرت

 جهبو و رابلب ادب یبررس یتا راه برا دینما یبنداستصراج و دستبهای آن را ها و مولفبویژگی

وجهب  یهابینظرترین مهمچب در آن با یرانیدر فرهنگ ا رابلب آبرو ن،یهمنن. شرررودهموارتر 

                                              
1. Bargiela-Chiappini 

2. Arundale 

3. Haugh 

4. ethnographic 

های حوزه تمدن ایرانی های فارسی و در زبانبندی وجهب در سایر گویشمفهوم های زیادی درهر چند احتمالاً شناهت .2

زبان درون مرزهای ایران ایرانیان فارسی»آید منظور بب میان می« فرهنگ ایرانی»وجود دارد، در این پژوهش هر جا سصن از 

 است.« کنونی

رود اما در موارد زیادی نیز بكار می« عِرض»ادی برای ها واژه آبرو اغلف بب عنوان برابرنهدر ترجمب احادیث و روایت. 1

اند. در مواردی و جز آن بكار رفتب« حرمت»، «حََرم»، «ماء الوجب»، «وجب»، «عار»، «ستر»های معادل کلمب« آبروریزی»یا « آبرو»

بب عنوان نمونب های مصتلف آن بر مننای برداشت مترجم اضافب شده است )یا شكل« آبرو)ریزی(»ها نیز در ترجمب

گسترة  رسد آبرو تفسیر ایرانیِبب نظر می(. http://article.tebyan.net/49919و  http://hedayatgar.ir/fa/news/24نک:

 روشنگر باشد.تواند تلنیقی موضوع می-وسیعی از مفاهیم در احادیث و روایات اسلامی است. بررسی تاریصی

http://hedayatgar.ir/fa/news/24/
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هایی در مورد وجهب پژوهش ر ابتدا بب مروریز یهادر بصش .شردخواهد  یبررسرر ،ملر  شرده

پرداختب ها کب از نظر روش و اهداف با پژوهش حاضررر در یک راسررتا هستند سرایر فرهنگدر 

د نهای انجام شده در مورد مفهوم وجهب در فرهنگ ایرانی بررسی خواهپژوهش ،سپس. شودمی

آن کب  در مورد یجار یهاو بحث ی وجهبهابین نظریترمهمب معرفی در بصش سرروم، ب. شررد

پژوهش روش چهارم در بصش  .پرداختب خواهد شدسازند پژوهش را میمنناها و مفاهیم نظری 

 لیتحلو ها دادهنتیجب بررسی  ،پنجم . در بصششودمیها ارائب ل دادهیو تحل یوه گردآوریو شر

 ششم خلاصبدر بصش شرود وارائب میعنوان هفت زیرذیل های موجود در چارچوب نظریب هاآن

 .شدها ارائب خواهد افتبیجب یو نت

 نه پژوهشیشی. پ2

ب بب روش مشرابب و با هدف بررسی مفهوم ک ییهاای از برخی پژوهشابتدا خلاصربر یدر ز

نش بب کها در واوهشپژ. اغلرف این شرررونردمعرفی میانرد ویژه وجهرب انجرام شررردهفرهنرگ

و برخی در پاسررخ بب فراخوان ( 6391ادب براون و لوینسررن ) بندی وجهب در نظریبصررورت

 اند.انجام گرفتببررسی وجهب مستقل از ادب 

 پیشینه پژوهش در ساير فرهنگها . 1. 2

قرن  وایلمیلادی و ا 63بب اواخر قرن  چینویژه بهای شرر  آسیا، بر فرهنگملالعب وجهب د

و  6تزویِنمیشرررمارد: رمیرا برای وجهب در جامعب چین ب ك( دو ملا6344) 6گردد. هوبرمی 60

ب فرد بب واسرررلب تلاش فردی یا تمهیدات و شرررگردهای کتزو اعتنراری اسرررت ین. می9یِنلی

آورد. ها و تظاهر بب دست میزندگی، موفقیت کهوشرمندانب در طول حیات خود از طری  سرن

 ،ست )همانشرناختب شرده ا یكب از نظر اخلاقی بب نیکین اما احترام گروه برای فردی اسرت لی

42.) 

حفظ وجهب با ب کگیرد نتیجب میفرهنگ ژاپنی وجهب در بررسررری( در 6399ماتسررروموتو  )

ر اجتماعی د مراتفسلسلب اه نسرنی خود و حفظ نظامنشران دادن و بب رسرمیت شرناختن جایگ

                                              
1. Hu 

2. Mien-Tzu 

3. Lien 
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ر كدیگران ف»ب کدهد و از دسررت دادن وجهب زمانی رم می مرتنط اسررتعی موقعیت اجتما کی

)ماتسرروموتو، « رده اسررتكنو بب آن اذعان  كمراتف گروه را درسررلسررلبنند فردی سرراختار و ک

6399 :402). 

ب براون و یدر نظر یجابیوجهب اای رهکدر بررسرری وجهب در فرهنگ ( 6336) 6رزو بووِ 6میل

ان محنت، درك و یل بب تعل  داشتن کب با بیم») 9تیوجهب عضو بب دو نوعرا  (6391) نسرنیلو

 ( وشررودنشرران داده می «یها، و همكارد بر اشررتراكیرش در گروه، تپکی  پذیاز طر یهمنسررتگ

 یابی  ارزیفرد از طر یهاتیها و قابلییکب بب توانانید شرردن و اییل بب تپیم») 4یوجهب توانمند

دو را در  نیکنند و ایک می( تفك«ها احترام گذاشررتب شررودییت شررناختن توانایمثنت و بب رسررم

 دهند.ی( قرار م«لیاز تحم یعمل و دور یل بب آزادیم») 2یمقابل وجهب خودمصتار

ندی بپردازد و ضرمن تقسیموجهب در فرهنگ ایگنو در نیجریب می یبب بررسر( 6336نوویب )

نامی و بدنامی( را )نام، خوش afa)وجهب( و  iruوجهرب بب وجهب فرد و وجهب گروه دو مفهوم 

ده و ینینظام پ کی»ب کرد یگیجب میب نتینوو شرررمارد.ترین مفاهیم در وجهب گروه برمیاصرررلی

نند و آن کیم یشدن را طیجامعب در آن اجتماع یب اعضاکف حقو  و الزامات وجود دارد یظر

ب یت دارد، اما نب با اتصاذ روحیفرد، هر چند اهم یزهایان یرند. ارضایپذیم یرا بب صورت ضمن

 (.961)همان، « شودیدننال م« گرانیمن و د»ب یب با روحک ،«گرانیمن در برابر د»

ر د 1«صورت»اربرد واژه کتلنیقی بب مقایسب  در پژوهشی (6331اران )كو هم 1تریپ-اروین

ی ارهکهای فرانسررروی، چینی، ژاپنی و آن در زبان هایآییو برابرنهادها و باهم زبان انگلیسررری

ی، ینهای چب بین فرهنگکند گیرهای سرررایر محققان نتیجب میضرررمن تپیید یافتبپردازند و می

 ؛ها و هم از نظر بسامد وجود داردهای زیادی هم از نظر تعداد اصللا ای شرناهترهکژاپنی و 

های انگلیسری و فرانسوی بسیار محدود مرتنط در زبان هایها و اصرللا آییباهم ،بکدر حالی 

 اربرد.کمکاست و 

                                              
1. Lim 

2. Bowers 

3. fellowship face 

4. competence face 

5. autonomy face 

6. Ervin-Tripp 

7. Face  
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های مربوط بب ها و اصررللا نگارانب واژه( پس از بررسرری معنایی و قوم6009)  6و هینزه ها

دب وجهب و ا كب عنصرر مشترکگیرند های چینی، انگلیسری و ژاپنی نتیجب میوجهب در فرهنگ

 های متفاوت است.ان برداشتكو و امدغدغب فرد نسنت بب ارزیابی دیگران از ا

مفهوم وجهب برداشررت ب از آنها کرا زبان یونانی  هایاصررللا ها و واژه(6066) 6سرریفیانو

 ارکب بب مردم عادی ک هاییهب از درینب اصللا ب وجکگیرد و نتیجب می ندکبررسی میشرود می

( 6391)ب بب وجهب ایجابی در نظریب براون و لوینسرررن کداشرررتب یا دارایی اسرررت  کبرند یمی

 تر است تا بب وجهب سلنی.کنزدی

در زبان عربی تونسرری « وجب»های واژه آییها و باهماصررللا  بررسرری( نیز بب 6061) 9لنّن

ب وجهب در کگیرد ند و نتیجب میکهای هویت بررسرری میپردازد و آنها را از زاویب دید نظریبمی

ندی نویژه، پایهای موقعیتی دارد و همننین، علاوه بر عاملكبرا هویت رابلب نزدیعربی تونس 

 سازی وجهب دارد.های رایج فرهنگی نقش مهمی در برجستببب ارزش

 يرانيدر فرهنگ ا پیشینه پژوهش . 2. 2

ها موضرروع ویژه چینی و ژاپنی کب مفهوم وجهب در آنهای شررر  آسرریا بببرخلاف فرهنگ

کب وجهب در فرهنگ ایرانی را مسرررتقل هایی پژوهشهرای فراوانی بوده اسرررت، تعداد پژوهش

مفهوم  یشناختزبان یبب بررس (6003 ،6006) 4یکوتلاکبسریار اندك است.  ،دبررس کرده باشرن

از  اسررت.پرداختب  (6311) 2ات گافمنیبر اسرراس نظر یرانیتعارف، ادب و وجهب در فرهنگ ا

ت هر فرد بب نحوه یت و احترام. شصصیب دارد: شرصصیدو سروایرانی فرهنگ  نظر او، وجهب در

ود خ یزان برایدهد او چب میم نشرران د ودار یاو بسررتگ یاجتماعت یو ترب لاتیرفتار و تحصرر

 یارهااز هنج یرویکند و با پین میین را تعیگاه طرفیت و جایاحترام قائل اسرررت. احترام، موقع

ان ن نشرریگاه، سررن و منزلت مصاطف و نوع رابلب طرفیت بنا بر جایهر موقع یجاافتادة اجتماع

ت ن اسیت و احترام در ای، تفاوت شصصیکوتلاک(. بب نظر 6146: 6006، یکوتلاکشود )یداده م

اتر یپو یر است، اما احترام مفهومیرناپذیینب او دارد و عمدتاً تغیشیشب در فرد و پیت ریکب شصص

                                              
1. Hinze 

2. Sifianou 

3. Labben 

4. Koutlaki 

5. Goffman 
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فرد  تیشب، بب شصصیا نشرود. بب نظر او، احترام اغلف، اما نب همیتواند ابراز بشرود یو م اسرت

 (.49-6146)همان،  دارد یبستگ

ن یم مرتنط با وجهب و رابلب بیت و احترام بب عنوان مفاهیم شررصصرریبب مفاه یکوتلاکاشرراره 

در  تیشوند. شصص یتر واکاو یدق مسرت و لازم است هر دو مفهوین ید اسرت اما کافیآنها مف

جننب » یاز بب بررسین ( از16: 6391نسرن )یاسرت. براون و لو یشرناختروان یدرجب اول مفهوم

ز مشرص  شود کدام یند. لازم اسرت قنل از هر چیگویسرصن م« 6تیشرصصر یمحتوا یعموم

ب شوند. بیمحسوب م ان مهمیرانیا یدر رفتار اجتماع در نظر مردم و یت فردیشرصص یهاجننب

ز در یک فرهنگ نیاند، بلكب در درون ژهیون محتواها نب تنها فرهنگی( ا49: 6066انو )یفینظر سرر

ت را معادل ی( شصص6003، 6006) یکوتلاکن، یهمننهست.  ییهامصتلف تفاوت یهاتیموقع

ب حال آن ک ؛بردیا شپن بكار می «یمنزلت اجتماع»ت و یحاصل ترب یفرد یهایژگیدو مفهوم و

ف مراتگاه فرد در سلسلبیجا تواند با توجبیت. شرپن میاز شرصصرز یاسرت متما یشرپن مفهوم

ا ب اسررت یفرد یت مفهومیاما شررصصرر ؛شررودن ییتع یفرهنگ یهاارزش یا بر مننایقدرت و 

ب ارزش اخلاقی غالنی كاحترام در فرهنگ ایرانی، اما، نب بصشرری از وجهب بل های اجتماعی.جننب

 (.6931شود )حسینی، می اینندی بب آن موجف تقویت وجهبپنمایش ب کاست 

 6اختلب[ شرررنی]ح در ین طرحواره اجتماعیتراحتمرالاً غالف» ( آبرو را6001ان )یرفیشرررر

و سررلامت در  یشرراداب» یكی(. بب نظر او، آبرو دو معنا دارد: 91: 6001) داندمی« یرانیا یفرهنگ

ب گونب کژه آنیک گروه، بویک خانواده، یک فرد، یانگاره » یاست برا یاکب اسرتعاره« چهره فرد

مجازاً اشاره »است کب « عر »ان، یفیدوم آبرو، در نظر شر یمعنا«. شرودیده میگران دیدر نظر د

دار شده و بر اثر آن فرد تا حد ر فرد در اجتماع خدشبیدارد کب در آن عزت و تصو یتیبب وضرع

ن عر  یر خواهد آمد، ایگونب کب در ز)همان(. بب نظر ما، و همان« شررودیصتن آشررفتب میعر  ر

ن، یشود.همننیم یا بب مجاز، بر چهره فرد جاری یراست، ببریزیآبرو است کب بر اثر«عر  شرم»

 ده نشد.ید «و سلامت در چهره فرد یدابشا» آبرو و نیب یپژوهش حاضر ارتناط یهادر داده

ی بر مننای شم زبان یرانیانب آبرو در فرهنگ ایبا پرداختن بب مفهوم عام( 6061، 6062)یزدیا

در رابلب با  وات( یثیت )و گاه حیر شصصیا تصویر یهر فرد تفس یآبرو کند کبیاستدلال مخود 

                                              
1. “publicly relevant content of personality” 

2. cognition 
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ر یتفسررر 6زیو تما  6عل تن یک بیالكتید و نیزمردم( اسرررت،  یعنیتعرامل و ناظران ) یهراطرف

 (6003، 6001، لیآروند) 2ب سررراخت وجهبیدر نظر 4ییو جدا 9ونردین پیز بیژه تمرایوفرهنرگ

گروه،  یر اعضرررایبا سرررا یهماهنگ از راهوند ی/پعل ترابلرب ، (6061) برب نظر ایزدی. اسرررت

رد لب تلاش روزمره فیبب وس ییز/جدایشود و رابلب تمایجاد میا ی، شرناهت، و دوستیهمنسرتگ

لات و یگروه در ثروت، سرررلامت، تحصررر یر اعضرررایش افتادن از سرررایدر عقرف نماندن و پ

  ل خ( «یچشموهمچشم»)مراتف سرلسرلب یها و قرار گرفتن در نقاط بالاتیها و قابلیتوانمند

 شود.یم

ها و تیقابل»د بر آبرو و ارتناط آن با ی( در تپک6061) یزدیورد اآباور نگارندگان، دسررت بب

شرررود. اما یمحسررروب م یرانیرو بب جلو در فهم مفهوم وجهب در فرهنگ ا ی، گام«هایتوانمند

از بب یو نمنهم اسرررت  ،بب باور ما ،ل تعل  و تمایزكبب شررر ژه وجهبیوفرهنگ یبنردصرررورت

 هایچرا کب داده ؛داردوگوهای طنیعی بب زبان فارسررری بر مننرای گفرتتر شیب یهرایبررسررر

وتی از بندی متفا)برای صرررورت وگویی ایزدی از گفتار ایرانیان بب زبان انگلیسررری اسرررتگفت

ینی، نک: حسرررهایی بب زبان فارسررری در فرهنگ ایرانی بر مننای دادهدیالكتیک پیوند و جدایی 

6931). 

 نظريمباني و مفاهیم  . 3

های زبان فارسررری مورد هرد بب وجهب از درینب دادكروی هرای دوبینیتربكدر این پژوهش ن

تجدید  6311گافمن ب در ک، 6321، 6322رد اروینگ گافمن )كی رویكی :دنگیربررسری قرار می

از نظر  (.6060، 6003، 6001، 6333جهب )آروندیل، و نظریب ساختند(، و دیگری اهچاپ شرد

گران یکب د 1یایکب فرد بب واسررلب مشرر یمثنت یارزش اجتماع»عنارت اسررت از  گافمن وجهب

(. 2 :6311)گافمن « داندیخود را مح  آن م ،گرفتب یپدر ن یک تعامل معیپنردارنرد او در یم

اسررت کب فرد بب واسررلب آنها نگرش  یرکلامیو غ یکلام یهااز کنش ییالگو» ،«یمشرر»منظور از 

                                              
1. bonding 

2. differentiation 

3. connectedness 

4. separateness 

5. face constituting theory 

6. line 
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از  یاوجهب انگاره«. دینمایان میب ر افراد حاضر در تعاملیخود و سا ت،یخود را نسنت بب موقع

 هبشود )همان(. وجیم میترسرر یرفتب اجتماعیپذ یهایژگیخود اسرت کب با ملاك صرفات و و

او است کب توسط « یخوشت و دلیکانون امن»ک فرد و ی6ن داشتةین و ارزشمندتریتریشرصصر

حفظ  یرفتارها(. از نظر گافمن ملالعب 1ان، ص )هم شرررودیاع بب امانت بب او سرررپرده ماجتم

گافمن  (.66)همان، ص « اسرررت یاجتماع یهاملالعب مقررات عنور و مرور در تعامل»وجهب 

و آن را  دخوانیم« 6کاروجهب» شرروندیجاد توازن در وجهب میکب موجف ا را ییهابیمجموعب رو

 ارا کب در حال انجام اسرررت ب یدهد تا کاریکب فرد انجام م ییهااقدام»کند: یف میگونب تعرنیا

ر یگران درگیکب در آنها با د ییها(.بب نظر گافمن همب کنش66-69: 6311) «سررراز کندوجهب دم

 شوند.یل میزگرانب، با ملاحظب وجهب تعدیا پرهیزگرانب یم، تجویهست

( معتقد اسررت کب نظریب وجهب گافمن هر چند 6069، 6060، 6003، 6001، 6333آروندیل )

های مسرررلطِ زمان خود در زمان خود نوآورانب و کارآمد بوده اما بب دلیل این کب منتنی بر نظریب

است، و بب این دلیل کب  4شناسی پارسونزو نظریب جامعب 9گرااثناتشرناسری اجتماعی یعنی روان

و  2گرای اجتماعیهای جدید شرررالودههرا متحول شرررده و جرای خود را برب نظریبریرباین نظ

های گافمن بب هر دو دارد. بب باور او، بب رغم اشاره اند نیاز بب بازبینیداده 1شرناسری قومیروش

تر اسرررت ها و چارچوب نظری او کفة فرد سرررنگینوجهب، در تحلیل جننرة فردی و اجتماعیِ

 (.91-91: 6003؛ 6001)آروندیل 

 یبنداز اهداف مفهوم یكیاو بب نظر . داندمی 9و تعاملی 1ایرابلبمفهومی وجهب را آروندیل 

 ب چبکن اسرررت یتر ا ین دقییتع» ة سررراخت وجهبیدر نظر یاده رابلبیپد کیوجهب بب عنوان 

 3ییجدا نیز بیتما وجهب رال ی. آروند(6091: 6060) «ل هستندیاز رابلب ]در آن[ دخ ییهاجننب

ا یا ازهین وندیو پ ییجداب کبر این باور اسرررت و  ندکمی تعریفگران یبا د  60وندیپگران و یاز د

                                              
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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هسررتند کب در روابط  ییهاتیا وضررعیها ها، شرررطیژگیو»سررتند بلكب ین یفرد یهاخواسررت

: 6060ل ی)آروند« هسرررتند حاضرررر ،کنندیم ینیخل  و بازآفرکب افراد هنگام ارتناط  ینافردیب

تر، وجهب  یان دقید. بب بشرروسرراختب می روزمره یهادر تعامل بکاسررت  یادهیپد (. وجهب6091

ن ین ایک و در حال تكویالكتیگران از درون کشرراکش دید ،از ییجداو  ،با وندِیپةسرراختن رابل

از وجهب محسوب  ینظر یایبندمفهومجدایی و پیوند  (.603: 6069 ،لیدو با هم است )آروند

ها انیب 6بیروهم یهاو اجتماع یفرهنگ یهااما گروه ؛ستین یفرهنگهیچ شرود کب وابستب بب یم

 ن رو، گام مهم اولیدارند. از هم بیپا یاکِ رابلبیالكتین دیا از یمتفاوت و مصتلف یهالیو ترپو

ک یدر  ییجداو  وندیپل یان و تپوینحوه ب یرنظریو غ ژهیووجهب شررناختِ فرهنگ یر بررسررد

درك و شررناخت  گر،ی(. بب عنارت د666-666 ؛603ب اسررت )همان: یروا اجتماع همیفرهنگ 

، لیدجب، بب نظر آرونیر نتقرار گیرد. دوجهب  یدر کانون بررس دیاجدایی و پیوند ب از یافراد عاد

اجتماع  ای یک گروه فرهنگی  در مورد یوجهرب در تحق ب سررراخرتیرنظر یریش از بكرارگیپ

و  ییداجن یادیک بنیالكتید ن شررودییانب انجام شررود تا تعنگارقوم یلازم اسررت پژوهشرر بیروهم

م یشرررود کب مفاهیم ، مشرررص ین کارید. با چنشرررویر میتفسرررچگونب  در آن گروه وندیپ

بب طور  .(6001ل، ی)آروند دنابییم یاژهیول فرهنگیوچب تپ پیوند و جدایی ةناوابسرررتفرهنرگ

و در نظر آروندیل وجهب داشررتب یا  یا دارایی فرد اسررت« داشررتب»وجهب خلاصررب، در نظر گافمن 

ر گافمن است. در نظ و رابلب در درون تعامل بینافردی متعل  بب تعاملدارایی کسی نیست بلكب 

گیرد و وجهب از مل اسررت کب در مرکز قرار میگیرد و در نظر آروندیل تعافرد در کانون قرار می

 .آوردبر می سربینافردی درون تعامل 

 پژوهشروش  . 4

اتصاذ شرررده اسرررت. نگرارانب قوم یردیكرو ،ن پژوهشیمفهوم وجهرب در ا یبررسررر یبرا

ها و ل رفتار روزمره انسررانیف و تحلیتوصرر یبرا یشررناسرراسررت در مردم شرریرو ینگارقوم

ف یارتناط توصررر ینگارهدف قوم» (.6002، 6تزیهورو-دزین رفتارها )لیا یداکردن الگوهرایرپ

ش یااز دارند و بب نمیگر نیدکیارتناط موف  با  یبرا یاست کب مشارکان در تعامل کلام یدانشر

                                              
1. communities of practice 

2. Leeds-Hurwitz 
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افتن معناها و ی یبرا(. 944: 6002تز، یهورو-دزیل قل شررده درن، 9963 ،6ی)دورانت« گذارندیم

معتنر  یهااز فرهنگ مربوط بب آبرو یاهها و مدخلاسررتصراج واژه علاوه بر ،«وآبر» یکاربردها

ا مشارك در یکب محق  شاهد  یروزمره مردم عاد یوگوهادر گفت «آبرو»موارد کاربرد  ،یفارس

ا و هدر وبلاگ وجوهای اینترنتیو جست یونیزیتلو یهاالیها و سررلمیها، فآنها بوده، و برنامب

در ب آبرو کلمکب  یهایلبا جمیعلاوه بر ثنت جملب  در هر موردد. یگردها گردآوری سرررایر متن

 یافتات باطلاعان شده، حداکثر یکب در واکنش بب آنها ب یهایبا جملیجملب گاه و  ،آنها بكار رفتب

 یبردهر مورد در بافت کار یکاربردشناخت-ییل معنای. در مرحلب بعد بب تحلز ثنت شردیممكن ن

 ایها ک از واژهیهر  یت معنایشرررد تا در نها پرداختب یتیوجرب بب عناصرررر بافت موقعآن برا ت

کب  یمیو مفاه ییمعنا یالگوها تاًینها دد.اسررتصراج گر خودفت مرتنط در درون با هایاصررللا 

استصراج و شررده  یبندون مفهومگوناگ یهاتیها و موقعها در بافتن واژهیک از ایدر پس هر 

 .دیگرد یبنددستب

 و بحث هال دادهیتحلتجزيه و  . 5

آبرو با های آییها مورد باهمیف و دهکلا  و تراصل 90بیش از اربرد کمورد  691از بررسی 

ب در زیر در چند بصش کهای مصتلف نتایجی بب دست آمد ها و موقعیتها در بافتلمبکسرایر 

 شود.ارائب می

 يك استعاره مفهوميآبرو به مثابه  . 1. 5

)بب « ب گذاشتنیما»، «گذاشتنگرو »، «فروختن»، «دنیخر»، «داشتن»یهاآبرو با فعل ینینشهم

)چوب حراج زدن( « ردنکحراج »و « بر باد دادن»، «باختن»، «قرض دادن»ردن(، کنب یهز یمعنا

ب در بازار اجتماع کاست ارزشمند  یی«الاک»اسرتعاره از  یرانیب آبرو در فرهنگ اکد دهنشران می

توان ی( م0639) 9و جانسن 6افیكب لیگر، ملاب  نظریاست. بب عنارت د دادوسرتدقابل منادلب و 

بازار بر مفهوم انگاره  حوزةبكار برد کب در آن  آنرا در مورد « کالا استآبرو » یاسرتعاره مفهوم

ب صورت بدر بازار اجتماع تواند یب مکاست ارزشمند  ییالاکآبرو  انلنا  یافتب اسرت. /گروهفرد

                                              
1. Duranti 

2. Lakoff 

3. Johnson 
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این  در .گرو گذاشتب شود هزینب شرود یا از آن یا بصشریا فروختب شرود یده یخر یا جزئی یلک

 انیا زی دکن«( کسف آبرو)»سود  تواندیمشود یا گروهی کب فرد عضو آن پنداشتب میفرد  ،منادلب

م یترس رانبسوداگ تصویریران یدر جامعب ا بینافردیاز روابط  بودن آبرو.کالا «(آبروریزی)» دبنین

 یالم یدن آبرو بب توان و اسررتغنایا خریو، داشررتن اربرد آبرک یهااز نمونب یاریند. در بسررکیم

وجود  داشررتن حیثیت و شررصصرریت بانگب» فرهنگ سررصنآبروداری در مربوط شررده اسررت. 

ی، دستی و نداشتن وسایل گذران زندگبا تهی»تعریف شده و آبرودار کسی است کب « تنگدستی

با انگاره  توصیف نیا(. 69: 6996)انوری، « کندعزت نفس دارد و شرصصریت خود را حفظ می

ب در کرا سرروداگر  یاجامعبعنوان کالای قابل خرید و فروش همصوانی دارد، و تصررور آبرو بب 

ز در آن قابل ین یارزش و اعتنار اجتماع یزند و حتیحرف اول را م یمال یآن ثروت و اسررتغنا

 کند.تقویت می است معاملب

 و «رو رفتنآب»، بب همراه «آبروریزی شررردن»، «آبروریزی کردن»، «صتنیآبرو ر»، «یزیآبرور»

ها فکیتر نیهستند. آبرو در ا یآبرو در فارس یهاو اصللا ها فکین تریپربسامدتر «آبرو بردن»

ستعاره ن استعاره با ای. ابرده شودا ی، برود، شودصتبیر، زدیبرتواند یب مک ی استستعاره از مایعا

 کخشرر گرم و یایب در جغرافکآب، ، یعنی نوع کالابر ب كسررت بلیالا در تضرراد نکآبرو بب مثابب 

برو آن کالا بودن آ .ندکیم تپکید ده استبویی همیشب دشواریاب و ارزشمند الاکران یثر نقاط اکا

ارزشرررمندترین ( »6311ای کب بب نظر گافمن )کند، داراییرا بب یک دارایی یا داشرررتب تندیل می

بودن و دشواری کسف و حفظ آن با آب حاکی از سیال شود و ارتناطمحسروب می« دارایی فرد

ای تبکند، داشتندیل می« دارایی»یا « داشتب»آبرو را بب یک « آبرو کالا است»اسرتعارة آبرو اسرت.

ارزشرمند کب قابل دادوستد است. در زیر سب مورد از کاربردهای آبرو داشتن، کب در بافت خود 

هسرتند )انكار ادعای آبرو داشتن خود خلاف اصول ( 6311)گافمن، ی حفظ وجهب برد تدافعراه

 خواهد شد.اخلاقی در فرهنگ ایرانی است(، بررسی 

 «من گدا نیستم، آبرو دارم» (6

یانی ری یا عوارضرری شررهرها و اغلف از متكدهای مسررافربای اسررت کب در پایانب( جملب6)

ی شود. اول این کب کسچند نكتب برداشت می شرنویم کب بومی آن محل نیستند. از این جملبمی

کند آبرو ندارد. فرد گدا با گفتن این جملب اظهار می ،کندکب دست نیاز بب سوی دیگران دراز می

ار مرا بب این شرغل من نیست و شرایط بد روزگ ها/ گداییدرخواسرت کمک مالی از غرینب»کب 
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م ارزشی کب سربار جامعب باشمن انسان بی»کب  کندو تلویحاً بب این اشاره می« کار واداشتب است

رود افراد برال  خود بتوانند با تلاش و زحمت فردی نیازهای اولیب چرا کرب انتظرار می« نیسرررتم

زندگی خود و خانواده خود را فراهم کنند )و بب همین دلیل اسرررت کب برخی افرادی کب گدایی 

 -اغلف معلولیت جسمی-خارج از کنترل خودکنند کب شغل خود را بب دلایلی کنند اشاره میمی

اما این کب اغلف گدایان در شررهر یا محلی غیر از محل زندگی خود گدایی اند(. از دسررت داده

ای گزیده» «مردم»است کب معنا کنند کب گدا نیستند و آبرو دارند نشانگر این کنند و تپکید میمی

شرررود. اگر چنین ( تعریف می6061)ایزدی، « ای جاری اسرررتها در رابلباز افراد کب فرد با آن

تار این معنای این رف«. آبروریزی نشود»د تا شوندی کسری از آشنایان خود را بنینند پنهان میافرا

ین، بنابرا یابد.یا وجود می ای از دیگران اسررت کب معناگزیدهآبرو صرررفاً در رابلب با اسررت کب 

قط فرد نب ف ،دیگری ،«من گدا نیستم آبرو دارم»یابد. در یک دیگری معنا می رتنها با حضوآبرو 

کب  ای از افرادیعنی گزیده-بلكب کسرانی هسرتند کب غاینند ،کنندهحاضرر و روبروی درخواسرت

هایی شناسند نب غرینباش میکسرانی کب فرد را در شهر یا محل زندگی-«مهم هسرتند»برای فرد 

 یگر برخوردی با او نصواهند داشت.بینند و دب او را میکب تنها در یک لحظ

 «ما تو در و همسایب آبرو داریم» (6

 «م آبرو دارممن پیش مردم/زن و بنب» (9

« زن و بنب»یا « در و همسایب»توانند می« افراد مهم»دهند کب ( نشران می9( و )6های )جملب

فامیل، همكاران و  ،ب مورد و موقعیتبسررتب ب ،شرروند بلكبها نمیاما محدود بب این گروه ؛باشرند

« دممر»یا همان « دیگرانی کب مهم هستند»تواند شامل شود. هر فرد یا گروه انسانی دیگری را می

هدید بب آبروریزی در د. تشونخرها برای وصرول طلف بب آن متوسرل میشرر مفهومی اسرت کب

ن های خشز توسل بب روشابزاری است کب شرخرها قنل انصستین « در و همسایب و محل»بین 

و  (مصاحنب با یک شرخر-6939تیر  60، 6029کنند )روزنامب شرر ، شرماره از آن اسرتفاده می

هایی بردهایی برای دفاع از آبروی خود هسرررتند کب در چنین موقعیت( راه9( و )6های )جملرب

« مندداشتب ارزش»ک ها آبروی فرد ینشینی واژهکب هر چند بر اساس همشوند. نتیجب اینبیان می

ه مكن است در آینداما این داشتب تنها در حضور یا تعامل با دیگرانی کب مهم هستند یا م ،اسرت

بلكب تنها  ،توان گفت آبرو داشرتب یا خصلت فرد نیستبنا براین، می یابد.می ظهور ،مهم باشرند

ها آبرو رخی فرهنگ( دلیل این کب در ب6069بب نظر آروندیل )یرابرد.در درون تعرامرل معنرا می
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وزه انلنا  با حاین اسررت کب روابط بینافردی با  ،شررده تلقی« ی ارشررمندکالا»فرد یا « داشررتب»

از ها )های بینافردی در این زبانهایی کب رابلبتوصرریف شررده اسررت. اصررللا مفهومی اقتصرراد 

هایی هستند استعارهکنند ( و فارسی( را توصیف می6066نی، یونانی )سریفیانو، جملب ژاپنی، چی

مزمان، اما ه ،هرایی از روابط بینافردی پرتو بیافكنندتواننرد بر جننربکرب هر چنرد برب خوبی می

های پدیده مورد توصررریف خود را پنهان چون هر اسرررتعراره دیگری، برخی دیگر از جننربهم

ماع قابل (. در زبان فارسرری آبرو کالایی ارزشررمند اسررت کب در بازار اجت661کنند )همان، می

معاملب اسرت )در زبانهای چینی و ژاپنی نیز اسرتعاره اقتصادی در توصیف روابط بینافردی رایج 

رهنگ بستانی آبرو در فای و بدهتواند جننب رابلببب خوبی می« آبرو کالا است»اسرت(. اسرتعاره 

ژگی کب آبرو ویکند ایرانی را تنیین کند. اما همین اسررتعاره این تصررور نادرسررت را نیز ایجاد می

بایسررت جمع می ،شررودآننب در درون تعامل حاصررل می ،دارد، یعنی بر این اسرراس 6افزایشرری

ای اسررت کب در مفهومی رابلبوجهب حال آن کب  ؛جنری آبروی مشررارکان در یک تعامل باشررد

وگوها تحت نفوذ بب این معنا کب گفت، است 6شود و ناافزایشیدرون تعامل سراختب و کسف می

بدین  .ها نیستندکنترل کامل هیچ یک از آناما تحت  ،شوندثیر هر یک از مشارکان تولید میو تپ

رابلب دیالكتیک فرد و جامعب و جننب ناافزایشررری وجهب را  «آبرو کالا اسرررت»ترتیف، اسرررتعاره 

 بسررتان آبرو یكیآورد کب در بدهپوشرراند. اسررتعاره کالا، همننین، این تصررور را بب وجود میمی

ب . بهستند شرنده و دیگری خریدار است. اما در منادلب آبرو همب همزمان خریدار و فروشندهفرو

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 

د گیریک تعامل اسررت کب هر چند تحت تپثیر هر یک از مشررارکان در تعامل شرركل میلحظب از 

 یک نیست.اما در مالكیت و کنترل هیچ

 آبروي گروه . 2. 5

داشرررتب باشرررند یا آبرو  توانندها نیز میگروهها و ب خانوادهكبل ؛سرررتیآبرو محدود بب فرد ن

ل، یامو چب ف یاخانواده، چب خانواده هستب یفرد با آبرو یتر، آبرو یان دقیباشرند. بب بنداشرتب 

                                              
1. summative 

2. non-summative 
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 . بسررامد بالای(6061؛ ایزدی، 91: 6001ان، یفیشررر؛ 6003، 6006کوتلاکی، در ارتناط اسررت )

 ییهاها گرویگروه  یوند با آبرویدر پ ی فردآبرو تپییدی اسرررت بر این نكتب.« هآبروی خرانواد»

تر آن است  یف آبرو دقیدر تعر« گروه» یاداند. در مورد معنیآنها م وب فرد خود را عضکاست 

ود را ن خیت معیموقع یکب فرد در کن یب اندازه آن، بسررتب بب اکم یال بدانیسرر یب آن را مفهومک

ن یتا بزرگتر ین واحد اجتماعیتركوچکتواند از یبداند، م یاز چب گروه یا عضررروینرده ینمرا

 یروآب»، «خانواده یآبرو»مثل  ییهافکیتردن ین رو، شررنیرد. از ایرا در بر بگ یانتزاع یواحدها

 یآبرو»، «شهر یآبرو»، «محلب یآبرو»، «دانشگاه یآبرو»، «مدرسب یآبرو»، «لاسک یآبرو»، «میت

 یآبرو» یو حت« نید یآبرو»، «نظام یآبرو»، «نما)گران(یسرر یآبرو»، «اتیادب یآبرو»، «شررورک

ب آبرو ک ییهافکیدر تر ند.کیجلوه م یو عاد یعیاملاً طنکزبان یان فارسیرانیان ایدر م« تیبشر

و  گاهیجا»ا ی« نام نیک»، «شررهرت» آنمراد از  شررده، نشررینهموه بزرگ یا انتزاعی گر یکبا نام 

ثلاً م. های همتراز با توجب بب انتظارات و توقعات استآن گروه در مقایسرب با سرایر گروه« شرپن

 در مللف زیر

 اند!ای گرفتبباشگاه مجوز حرفب 1ا رفت/ فقط یران در آسیا یآبرو (4

 یاموف  بب اخذ مجوز حرفب یرانیباشگاه ا 1ا، فقط یون فوتنال آسینفدراسکبا اعلام 

 یهاكسررتان، ژاپن، امارات و چین در ردهمثل ازب ییشررورهاکب کیاند. در حالشررده

 (6932اسفند  9)خنرگزاری مهر،  .جدول هستند یبالا

ر در مقایسررب با سررای« ایران»و بب تنع آن « فوتنال ایران»یعنی  «آبروی ایران در آسرریا رفت»

جایگاه  یعنی با ،کشورها در جایگاهی قرار گرفت کب ملاب  انتظاراتِ پنداشتب در شپن او نیست

رود همصوانی ندارد. در این مثال و در برخی پنرداشرررتب او در آسررریا و با آننب از آن انتظار می

 این»و گفت:  جایگزین کردرا  «شرررپن»توان واژه یم رو در مورد گروهآب کاربردهای دیگرِ نمونب

 .«این جایگاه شایستب فوتنال ایران نیست»یا  «ای در شپن فوتنال ایران نیستتعداد تیم حرفب

اما در  اربرد داردکوجهب گروه  ییقایو آفر یشررررق یهادر فرهنگ دیردیم کب 6-6بصش در

 صحنتی از وجهب( 6060، 6003، 6001( و نظریب ساخت وجهب )آروندیل، 6311نظریب گافمن )

در »ب کتر است  یدق( 6001) یورافکن مورد نظر تریدر ابب باور ما، گروه بب میان نیامده اسرت. 
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 «من»گران و برخورد آنان با یبب مفهوم برداشت د« 6وجهة من» یدغدغب اصل یشرق یهافرهنگ

 (.963 همان،« )اسررت كب فرد بب آن تعل  دارد مشررترک یبا گروه« وجهب من»اسررت اما من در 

 ،وهربب گدارد  یت باشرررد بسرررتگیگروه، در اولو یا آبرویفرد  یآبرو، آبرو بُعدکرب کردام این

 یبروآ یرانیفرهنگ انظم اخلاقی در  ی،بب طور کل .و میزان احساس تعل  فرد بب گروهموقعیت 

خانواده و گروه  یحفظ آبرو یافراد برا ارد وها اولویت دی فرد یا سرررایر گروهخانواده بر آبرو

و حتی ممكن اسررت برای زدودن لكب « گذارندمایب می»یا « گذرندمی»د خو یفرد یگاه از آبرو

هایی کب برای و قتل« های ناموسررریقتل)»از خرانواده اقردام برب قترل بكنند « آبروییبی»ننرگ 

و « آبروی خانوادگی»های عنارتاند(. گیرند از این دسرررتبوگیری از هتک ناموس انجام میجل

های اجتماعی آبروی فرد با آبروی دهند در برخی موقعیتنیز نشرران می« آبروی آباء و اجدادی»

 های پیشین در پیوند است. خانواده و حتی نسل

داننان آن اسرررت و از این زنداننانی دانرد کرب فرد خود زنگرافمن آبروی فرد را زنردانی می

سازد، یفرد مزندانی دوم برای (. آبروی گروه در فرهنگ ایرانی، 60: 6311خشرنود نیز هست )

 ویژه،، بباجتماعیِمثنت ریفب دارد تصررویخود اسررت وظ یآبرو یزندان کباینب او علاوه بر کچرا 

کند. ای بر او تحمیل میی رفتاریهاخرانواده را نیز حفظ کنرد و این خود الزامات و محدودیت

بزرگتر  یواحدها یحفظ آبرودعوت بب در اهمیرت حفظ آبروی خرانواده بب حدی اسرررت کب 

مفهومی )لیكاف و جانسن، اسرتعاره بب اغلف سرازمان، شررکت، مدرسرب، و جز آن اجتماع مثل 

 د.شومی توسل«  خانواده است یکگروه »( 6390

از ی ارد و آن را بب داشررتبباتر میفر تعامل معین کگسررتره آبرو را از ی مفهوم آبروی گروه

 .ندکتندیل میثابت  پیش

نیز تپییدی است بر این کب آبرو چیزی نیست « آبروی چندین و چند سالب»همننین، عنارت 

 ؛کب فرد صررفاً در درون یک تعامل کسرف کرده باشرد یا بب صررف انسان بودن مدعی آن باشد

شرررود. گافمن کسرررف می« مردم»های مصتلف با تلاش و بب مرور زمان در طی تعامل بلكرب با

ر بایسررت دمی ،کب فرد بتواند در موقعیت جاری حفظ وجهب کندبرای این»گوید ( می1: 6311)

ا در ام ،کنداین کاربردها نظر گافمن را تپیید می«. گذشرررتب از انجام کارهایی پرهیز کرده باشرررد

                                              
1. self-face 
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بایست از انجام کارهایی دوری کرده باشد بلكب خانواده نیز نها فرد نیست کب میفرهنگ ایرانی ت

 در آن سهیم است.

، 6001بندی وجهب در نظریب ساخت وجهب )آروندیل، ، این نكتب با صورتنگارندگانبب نظر 

گروه در فرهنگ ژاپنی آن را نوعی  ة( در تنیین وجه6069( ناهماهنگ نیسررت. آروندیل )6003

دانرد کب بب نظر نگارندگان در مورد مفهوم آبروی گروه در فرهنگ ایرانی نیز صررراد  ع میانتزا

یک فرض پایب این است کب امر اجتماعی و امر فردی دو چیز  ،اسرت. در نظریب سراخت وجهب

مجزا نیستند بلكب درگیر شدن در دیالكتیک دائمیِ بین امر اجتماعی و امر فردی است کب انسان 

گیرد کب امر فردی در آن ای، در همان تعاملی شكل میامر اجتماعی، یا شنكب رابلبسرازد. را می

ای هرای غربی بب دلیل مرکزیت فرد شرررنكب رابلب(. در فرهنرگ662گیرد )همران، شررركرل می

های شررررقی، از جملب ایران، تپکیدی کب بر شرررنكب اما در فرهنگ ؛رسررردتر بب نظر میرنگکم

ای، در هر سلحی کب شود فرد در درون شنكب رابلبشود موجف میمی ای یا امر اجتماعیرابلب

 باشد )خانواده، تیم، فامیل، سازمان، و جز آن در هر لحظب(، ادغام شود.

ترین واحد اجتماع دو نفر است. کوچککند کب تپکید میهب افزون بر این، نظریب ساخت وج

هایی اسررت کب بین اعضررای یک گروه در پوشرریگروه نوعی انتزاع از هم بب نظر آروندیل وجهب

گیرد. بب عنارت دیگر، شكل میها های دو نفره بین اعضای گروهتفسریرشران از وجهب در رابلب

بلكب  ؛نیست کب گروه بب عنوان یک واحد مالک آن باشد 6گروه یک کمیت یا یک باشنده وجهب

ای پیوند و جدایی در میان اعضرر تفسرریر یكی از اعضررا و یا تحلیلگر از ارزیابی دیگران از رابلب

 (.661ها است )همان، گروه یا در رابلب بین اعضای گروه

هایی کب فرد بب عنوان عضروی از یک خانواده )و توسعًا سازمان، تیم، در موقعیتبب نظر ما، 

 «آبروی چندین و چند سالب»، «آبروی خانواده» ،کندشرکت و جز آن( در یک تعامل شرکت می

شود. اما از طرفی، هر ، نقلب آغازی است کب فرد با آن وارد تعامل می«باء و اجدادیآبروی آ»و 

تواند تپییدی بر آبروی قنلی باشرد یا تغییری در آن را سرنف شود. کسف یا تعامل جدید نیز می

یب »)دهد بلكب فرایندی اسررت تدریجی ریصتن آبرو نیز در حالت عادی طی یک تعامل رم نمی

مگر این کب عملی کب فرد مرتكف شررده هم در تضرراد آشرركار با -«(رای ما بذار!جو/ذره آبرو ب

                                              
1. entity 
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های اخلاقی مهم یک اجتماع باشد و هم عامدانب بودن از آن برداشت باورها و هنجارها و ارزش

 شود.

 آبرو و شأن . 3. 5

ای هدر بالا اشراره کردیم کب در آبروی گروه مقایسرب جایگاه یک گروه نسنت بب سایر گروه

 دهند: نشان می رابین آبرو و شپن  ارتناطهای زیر مشاهدههمتراز مد نظر است. 

 مراسرررمِ ظرفِ،، لناسِ، کفشِ، نیِمهما، یخانب، کنفرانسِ، یمدرسرررب، یمسرررابقب» (2

 «آبرومند

 عمال، رخدادها، رفتارها و اموالبا اآبرومند شررود صررفت ( مشرراهده می2گونب کب در )همان

متناسررف با شررپن، جایگاه و »در ارجاع بب اشرریاء، اعمال و اموال یعنی  مندآبرو .شررودآیند میهم

شرری یعنی کف« کفش آبرومند»فرد یا افرادی کب در آن رخداد یا رفتار دخیل هسررتند. مثلاً، « مقامِ

نی مهما»کب متناسرف با موقعیت و شپن مالک آن و افراد حاضر در یک موقعیت اجتماعی باشد. 

پنداشتة میزبان و مهمان حفظ  شرپنِ مترتف برهمب انتظارات ای کب در آن نیمهمایعنی « آبرومند

 .ده استش

کنند اغلف فردی با شررپن اجتماعی بالاتر، مثلاً مسررنتر یا وقتی دو نفر با هم قهر می (1

 .شود،برای آشتی دادن آن دو داوطلف مییا حداقل برابر، جایگاه اجتماعی بالاتر

د و شررران را حل کننتوانند اختلافر یا دو گروه نمیدو نف یا گروه گاهبین دو نفر  در اختلاف

از  «اجتناب» بردراه. در قهر کردن نوعی کنندمی« قهر»رابلب بین آنها قلع شررده و، بب اصررللا ، 

پا »یک از دو طرف حاضررر نیسررت ( و هیچ6311تعامل برای حفظ وجهب وجود دارد )گافمن، 

بروی خود را بب خلر بیاندازد. برای آشررتی نیاز بب مداخلب شررص  و با این کار آ« پیش بگذارد

سررومی اسررت اما این شررص  عمدتاً کسرری اسررت کب از شررپن بالاتر از هر دو، یا حداقل برابر، 

عوا های دکند در چشم طرفبرخوردار باشرد. میانجی با استفاده از اعتنار و ارزشی کب گمان می

از  اهبپذیرند. در صورتی کب یكی از طرفدو طرف  هد کبحلی میانب پیش بنکوشرد راه دارد می

انجی ل دارد میاحتما ،تری نسرنت بب طرف مقابل برخوردار باشدشرپن یا جایگاه اجتماعی پایین

 نای تغییر رفتار او را ضرررمانت کند، یا بب تعنیر گافمیی بردهد و بب گونبهرااز طرف او وعرده

خود را دارای ارزش، احترام  ،«گذاردآبرو گرو می» او بنهد. فردی کب دیگری پیش پای« مشرری»
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از این  ،بایست شصصی با شپن بالاتر باشد. این کب میانجی میپنداردمی و حرمتی در نزد طرفین

 توانمی« آبرو»ها در این اصررللا  بب جای شررود کب در برخی موقعیتمشرراهده نیز دریافتب می

د قنول تر و موراغلف فرد مسن« ریش سفید»گذشتب  را نیز جایگزین کرد. در« سنیل»یا « ریش»

« ریش سفیدی کردن. »گری را برعهده داشتی  میانجیجمع بود کب وظیفب حل اختلافات از طر

میزان اعتنار یا آبروی خود را در « ریش سفید»د. روگری کردن بكار میامروزه بب معنای میانجی

 گذارد.اختلاف بب آزمون می هاینظر طرف

رد ا خواسررتب فنهادیپیشس اداره( دعوت، یبالا )مثلاً رئ یبا شررپن اجتماع یفرد اگر (1

 د ناظریند، اصللاحًا، از دکمشورت  یا با او در موضوعیرد یردسرت خود را بپذیز

 است. «آبرو داده»، بب او یرونیب

دهد نب در روابط برابر یا مراتنی با اختلاف زیاد رم میفقط در روابط سررلسررلب« آبرو دادن»

صاذ ی برگزیند بهتر از آننب اتمشررریدهد کب دیگری بتواند فرد ترتینی می« آبرو دادن»نزدیک.در 

« شصصیت دادن»توان بب جای آبرو دادن از (. در این اصللا  می3: 6311کرده اسرت )گافمن، 

ار گاه نناید بب صراحت در مورد رفتفرد بالادست هیچ« دنآبرو/شصصیت دا»استفاده کرد. در  نیز

افراد  همب کبایناست و با اعتقاد بب « منت گذاشرتن»زیرا این کار بب معنای  خود سرصنی بگوید

دانند و این ارزش و اعتنار را می را دارای آبرو آبرو دارنرد در تضررراد اسرررت. همرب افراد خود

 دیگران.« هدیب»دانند نب حصول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خود میم

ری دون ااگر از فرد رفتاری دون شرپنِ پنداشتب یا ادعایی او سربزند یا با او رفتبب طور کلی، 

اهی فرد ی با آگكند. آبرو پیوند نزدیكن است احساس آبروریزی بكمماش بشود شرپن پنداشرتب

امل ع کها دارد. رفتار متناسررف با این جایگاه یمراتنی رابلبسررلبب سررلكاز جایگاه خود در شررن

نفر جایگاه او را نسنت بب دیگران در درون نظام  کننده وجهب است. شپن یکاصلی و مهم تعیین

ب کب فرد دارد و بب تنع آن میزان احترامی کند. شررپن در میزان اعتناری کاجتماعی مشررص  می

، 6؛ هُو963: 6001ورافی، کلیدی دارد )قس: ترکپندارد نقش ن میتوقع دارد و خود را شایستب آ

6311 :911). 
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 هاها و مهارتها، قابلیتآبرو به معناي توانمندي . 4. 5

ی دارد بستگکنند  شود ایرانیان احساس آبرو یا آبروریزیف میکب سن هایییكی از موضروع

ز هایی ایر نمونبهای زمشرراهده ناتوان بب نظر آیند.توانمند یا « مردم»بب این کب چب میزان در نظر 

 :ها هستندها و قابلیتها، شایستگیرابلب آبرو با توانمندی

 . خانمیا آن قدر کب انتظار داشتب خوب نشده است تب گرفتب یدارخانم خانب یغذا (9

 «.ش مهمونا رفتیآبروم پ»د: یگویم

اش در یتد و لوازم شررصصررافین میزم یلاس درس بر روکدر  یف دخترخانمکی (3

د: یگویاش میمیشررود. دختر در گزارش ماجرا بب دوسررت صررمیلاس پصش مک

 «شد! یایزیچب آبرور یدونینم»

هادی ساعی تكواندوکار وزن سوم کشورمان با پیروزی بر حریف ایتالیایی بب نشان  (60

 های المپیک پكن دست یافت تا بدین شكل آبروی ورزش ایران زمینطلای رقابت

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 

، 6999شررررهررریررور  06، 6932فررروردیررن  61)ترراریررخ بررازیررابرری:  آورد.

www.tabnak.ir/pages/?cid=16184) 

توانایی یک دختر در  (،9)فرد  یآشرررپز یهاها و مهارتتیقابلبب ترتیف، ، هان نمونربیدر ا

ید قرار ( مورد ترد60)در کسرررف مدال های ورزش کشرررور و توانمندی ،(3داری اموالش )نگب

و بب نظر آمدن وپاچلفتی دسررتعلاوه بر احسرراس آبروریزی دختر  (3گرفتب اسررت. در مورد )

ر کب د ،در برابر همكلاسان پسر یوسایل، آشركار شردن اشاز نگهداری لوازم شرصصری یناتوان

 یک دلیل تواندنیز می ،شرروندطور سررنتی از دید مردان مصفی نگاه داشررتب میفرهنگ ایرانی بب

بیرون آشركار شده  فضرای اجتماعیِ( در 6391یعنی چیزی از حوزه دورن/باطن )بیمن،  باشرد،

 .(2-2)نک:  است

ها ممكن اسررت احسرراسرری باشد کب تنها زیر سروال رفتن توانمندی (3( و )9در موردهای )

متفاوت باشد و از نظر آنان آبروریزی اتفا  ن است كممخود افراد داشرتب باشرند و نظر ناظران 

ب ک یبرداشت یب در فرد بر منناکاست  یاحساس یزیاحسراس آبرور بب بیان دیگر، نیافتاده باشرد.

« مردم»و ضرررورتاً با برداشررت  سررتوجود آمده اش دارد ببیهاییدر مورد توانا دیگراناز نظر 
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همننین، احسرراس آبروریزی در چنین مواردی صرررفاً در درون موقعیت معنادار  نیسررت. یكی

این نكتب داشتب بودن آبرو را  کند.ها سررایت نمیها و بافتاسرت و ضررورتاً بب سرایر موقعیت

آبرو پنداشررت فرد از ارزش  بنابراین، نماید.ای بدل میکند و آن را بب مفهومی رابلبرنگ میکم

ا هها، از جملب داراییهای کسف آن تپیید توانمندیاجتماعی مثنت خود او اسرت کب یكی از راه

 های اجتماعی است.(، توسط اجتماع در درون رابلب6061و توان مالی )قس، ایزدی، 

ناتوان  «(مردم)» گرانیدر نظر ددر یک تعامل معین ند کر كب فرد فکیدر صورت، کبایننتیجب 

 یعیبب طور طن ین ناتوانیش رفتب است. ایند آبروکاحسراس  ممكن اسرت ،  بب نظر آمدهیو نالا

ر یسرررب فرد در آن قرار گرفتب تفک یگاهیب با توجب بب جاکاسرررت  یبر انتظارات و توقعات یمنتن

 شود. یم

 (باطندرون )و  برو و تمايز بیرون )ظاهر(آ . 5. 5

بیرون و درون  ایرانیان را تمایز دو حوزةهای اصرررلی در تعامل لفبؤاز م( یكی 6391بیمن )

های خود را کنترل ای اسررت کب افراد رفتار و عواطف و احسرراسداند. بیرون یا ظاهر حوزهمی

بیشررتری  اهمیت ازآنها تنعیت و اجتماعی هنجارهای بب توجب و ظاهری رفتار آن در کنند ومی

 صمیمیتطن اما حوزه احساسات واقعی و راستین افراد است و در آن حوزه درون یا با یابد.می

دهند آشكار شدن چیزی از های زیر نشان می. نمونبهستند تربرجستب اجتماعی نزدیک وابطر و

های حوزه بیرون ممكن اسرررت موجف احسررراس حوزه درون و برملا شررردن آن در موقعیت

 آبروریزی شود:

وجود  یاساس نب دولت، و جز آن اختلافیابکت، کسرازمان، شرر یک ین اعضرایب (66

 یزیاز آبرورب با پنهان نگب داشرررتن اختلاف کن اسرررت یا یب همگانیدارد. توصررر

 شود. یریجلوگ

خلاف  یانجام عمل یبراکب از تصلفات درون سررازمان خود اطلاع یافتب یا  یارمندک (66

م بب یتحت فشررار قرار گرفتب تصررم یا مضررر بب منافع جمعی یراخلاقیا غیقانون 

 .ردیگیم امر یاستعفا و افشا

خنر اختلافات درونی یا تصلفات یک سررازمان بب بیرون برای « درز نكردن( »66( و )66در )

از اسررتعاره  یلین شرررایدر چنتر اشرراره شررد، گونب کب پیششررود. همانحفظ آبرو توصرریب می
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اسررتفاده « خانواده اسررت یکنب، ... یابکت/سررازمان/کشررر( »6390اف و جانسررن، یك)ل یمفهوم

فب یردن اسرررار درون خانواده، وظكفاش ن یعنیخانواده،  ین اسرراس حفظ آبرویشررود و بر ایم

از »باید گیرد میکسی کب تصمیم بب افشای علنیِ، بویژه، تصلفات می آن اسرت. یاعضرا کتکت

شار و چرا کب ممكن اسرت در معرض ف« دسرت از آبروی خود بشروید»یا « آبروی خود بگذرد

 اتهام قرار گیرد. 

م یفرزندش خواهان تقسرر ،بازار سرررشررناسِ یحاج یکبعد از فوت  یوتاهکمدت  (69

انش او را بب یكند. نزدکیمحابا راجع بب موضررروع صرررحنت میارث اوسرررت و ب

 بشب کخشر یفن حاجکبذار »ند: یگوینند و مکیو صرنر دعوت م یدارشرتنیخو

 «.بعد چوب حراج بب آبروش بزن

 «مال و منال» یتواند بب معنایآبرو هم م ( از چند جهت با آبرو در ارتناط اسررت.69نمونب )

وال ر سرریپسررش ز یراجتماعیب با رفتار غکاسررت  یحاج «یکنام ن» یر شرود و هم بب معنایتعن

ب اولاً پسررر منتظر مرگ پدر بوده تا ارث خود را کن معنا اسررت یح بب ایتلورا ببیرفتب اسررت ز

ب ک، ین پدر و پسررر اسررت و دوم، حاجیب یوجود اختلافات درون گرمعنا نشررانن یرد و در ایبگ

ت فرزندش قصور یگران بوده، خود در تربیمشرورت د فرد سررشرناس و مورد اعتماد و احتمالاً

از ارث و  یتا مدت یب فرزندان متوفکده آن است یب رفتار پسندکچرا  ؛ا ناموف  بوده استیرده ک

در هر  .سررصنی بب میان نیاورندرون/ظاهر(، یها )حوزه بیرخودیغ الارث، حداقل در جمعسررهم

 «.بر باد برود»پدرش « آبروی چندین و چند سالب»شود حال، رفتار پسر موجف می

شرود بسیار گسترده کب آشركار و علنی شردن آنها موجف آبروریزی می هاییدامنب موضروع

د. گیردر بر می ،شودشمرده می« زشت»است و تقریناً هر عملی را کب طن  هنجارهای اجتماعی 

از » ، در حقیقت«آبرو بصرد»کند تا برای خود زند، یا تحقیر میکسررری کب بب دیگری تهمت می

ب کرا  یعمد عملبب کسی کب«. با آبروی دیگری بازی کرده است»یا « آبروی دیگری مایب گذاشتب

ب خلاف اخلا  و عرف اجتماع کزند یاز او سررر م یا رفتاریدهد یمقنو  جامعب اسررت انجام م

ستب ب، ندکمیسی ل جنیبب م ییهااشارهآشكارا ا ی دارد، خارج از عرف یرفتار جنسر ، مثلاًاسرت

زی یا آبروریآبرویی بی ،ندکقصررد و نیت در رفتار او حس  چب میزان«( مردم)»قاضرری  کباینبب 

شررتب شررده است کب در آن مللف زیر نو ظرات یک مقالب در مورد آبرو،کرده اسرت. در بصش ن

حیایی تلقی شده است. هر چند در این پدرشوهر بی حضروردر جوان علاقب زن و شروهر  ابراز
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ای در در کنار سایر نظرات در زیر مقالب تن نظرقرار گرفولی  ،ماجرا از کلمب آبرو اسرتفاده نشده

 دهنده ارتناط آن با آبرو است:مورد اهمیت حفظ آبرو در تارنمایی مذهنی نشان

ی مادرشوهر یكنار ندونستب بب خدا قسرم فقط تو خونب ،من تو دوران عقد هسرتم (64

مادرشوهر خدانشناس اینو کرده پیراهن عثمان  ،پیشرشرون شوهرم دستم رو گرفت

گاه کرده از رو نرفتید م ناپدرت هرچی.....  حیاسررت جلوی پدرتکب این دختر بی

ن سررحری نشررسررتب پیش همب گفتب سرررش با نامزدم دعوا راه انداختب بدبصت بدو

 ... وجدانروزه میگیره و افلار شرکتب و نمازم تو خونب نمیصونب چقد یب انسان بی

، تاریخ بازیابی: http://article.tebyan.net/ ،69/01/6991همرب چیز درباره آبرو)

61/06/6932) 

های اختلاف نظر در مورد رفتارهای درسررت یا زشررت در گروه (64)نكتب شررایان توجب در 

ر دحیایی و بی« وجدانمادر شرروهر بی»مصتلف اجتماعی اسرت. رفتاری کب در این نظر توسررط 

مونب ن گونب ارزیابی نشده است.حداقل از نظر پسر و عروس او این ،ویی تلقی شردهآبربی نتیجب

 دهد:( نیز رابلب بین آبرو و تمایز دو حوزه بیرون و درون را بب شكلی دیگر نشان می62)

اند کب ناگهان خانب و مهمانان دور هم نشررسررتبدر یک مجتمع آپارتمانی صرراحف (62

شررود. میزبانان احسرراس دیوار شررنیده می بازی همسررایب دیوار ببصررداهای عشرر 

کوشند سیقی میو بلافاصلب با بلندکردن صدای مو« شوددارد آبروریزی می»کنند می

 دیگری سو  دهند. ها را بب سمتتوجب

 ،انددر این موقعیرت، میزبرانان خود هیچ عمل خلاف عرف یا انتظارات اجتماعی انجام نداده

جا شود. در ایناحساس شرم در بین همب افراد حاضر می شدن صداها، موجفاما صررف شنیده

ب حوزه درون در فرهنگ شود و مربوط بنیز آشكار شدن و علنی شدن آننب در خلوت انجام می

شرود. در صورتی کب این اتفا  بب موجف احسراس شررم ناشری از آبروریزی می ،ایرانی اسرت

فراد ا بب همسایب مورد نظر خواهد خورد.« حیاییبی»یا « آبروییبی»دفعات تكرار شود برچسف 

حاضررر در مهمانی در صررورتی کب بب این صررداها گوش دهند گویی، هر چند ناخواسررتب، وارد 

حضور  ،شودچب باعث ایجاد احساس آبروریزی میاما آن ؛اندحریم خلوت زن و شروهری شده

 ،شكل نگیرددر صاحنصانب مهمانان اسرت. چب بسرا در ننود مهمان، نب تنها احسراس آبروریزی 

 مایب طنز و شوخی نیز قرار گیرد. بلكب موضوع دست



 90/پیاپی 0های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة مجلة زبانشناسی و گويش                                  911
 

اغلف  ظاهر ،یرون و ظاهر اسرررت، هر چند در ت وریآبرو مربوط بب حوزه ب بردین ترتیف،

ب کل اسررت ین دلیسررت. بب همیگونب ننیشررود، اما ضرررورتاً اینده باطن و درون پنداشررتب میمان

گر، از یان دیاسررت. بب ب یزید ظاهر شررود موجف آبروریاسررت و ننا یار شرردن آننب درونكآشر

ز رفتار و گران ایب دکاست  یب مربوط بب برداشتكست بلیت افراد نیشرصصر یب آبرو ذاتکجا آن

ر اگ ید، حتیشررکر یمحترم و هماهنگ بب تصررو یرون ظاهریتوان در بی، پس ممنش فرد دارند

رون خود را آبرومند نشان یتوان در بیاز هنجارها و انتظارات رم داده باشد؛ م لیانحراف و تص

ب آننب در آبرو مهم اسررت نظر و قضرراوت کا گناه نمود، چرا یداد و در درون احسرراس شرررم 

 رون دارند.یبب ظاهر و ب یب فقط دسترسکاست  یمردم

 آبرو و شرم . 6. 5

بر تجربب شرم و  یبب دو دستب جوامع منتن را یانسان شرناسران جوامعشرناسران و جامعبمردم

پژوهش حاضرررر  یهاهادد .(6341، 6كتی)بند کنندیم یبندمیبر تجربب گناه تقسررر یجوامع منتن

رم بر ش یمنتن یها، در زمره فرهنگیژاپن ای ورهک، ینیچ یهارا، در کنار فرهنگ یرانیفرهنگ ا

ک یدر ( 911ص.  ی، پاورق6311ن، نک: هُو، ی؛ همنن6341كت )یبنا بب نظر بند. دهردیقرار م

کب  یا زمانتداشررتب باشررد و  یرونید بییاسررت کب تپ یرفتار خوب رفتاربر شرررم،  یفرهنگ منتن

ظر در فرهنگ شرم نگر، یان دیببب  كند.ن یاحساس ناراحتممكن است آشكار نشده فرد  ییخلا

 یارد با آنها رابلبکب فاز افراد  یادهیگز»، یعنی نظر و قضرراوت «حرف مردم»ا یگران یو انتقاد د

صتب شرردن یبرانگ یبراشررود. یاسررت کب موجف احسرراس شرررم م (،6061)ایزدی، « دارد یجار

شود یتجربب م یشرم زمان از است.ین یگریا تصور حضور دی یرگیاحسراس شررم بب حضور د

جامعب  شررردةیشرررده و درونرفتبیپذ یهاا اعمالش با توجب بب ارزشیافكار « حس کند»کب فرد 

 ست.یرفتب نیپذ

از دسررت »کب از آنها  ییهاو اصررللا  هاتتعداد و بسررامد عنارهای این پژوهش، در داده

حفظ آبرو اسررت.  یهافیها و ترکشررتر از اصررللا یب ،شررودیبرداشررت م« دادن/رفتن آبرو

 و هشدار برایاحسراس خلر  یدر بافت خود اغلف نوعنیز مربوط بب حفظ آبرو  هایاصرللا 

برو یب جو آ»، «یمردهكآبرومونُ از سرررر راه پیدا ن»مثلاً، ) کنندیرا القا م یزیاز آبرور یریشرررگیپ

                                              
1. Benedict 
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و  یزیوردغدغب آبر یرانیدهنرد کب در فرهنگ این دو مشررراهرده نشررران می. ا«(برای مرا برذار

رم ش احسراس آبروریزی منجر بب تجربب. آبرو اسرتتر از کسرف صتن آبرو مهمیاز ر یریجلوگ

حداقل »کب  یهمب کساندهد.  زیرا فرد را در معرض سرزنش و شماتت مردم قرار می ؛شرودمی

 ید کب آبروانشرران مهم اسررت مراقفیبرا (916: 6311)هُو، « یاجتماع یدر کارکردها یاثرگذار

 ییب هنگام ارتكاب خلاک یهای منتنی بر شرم، فردب در فرهنگکرا ، چخود را از دسرت ندهند

 د.کن یاز آن زندگ یناش و شرمساری ییآبروید با ننگ بیها با شود، گاه تا مدتده میید

های و اصررللا « رو»در زبان فارسرری، مفهوم شرررم ناشرری از آبروریزی تا حدودی در واژه 

واجب با دیگران م« شودرویش نمی»بندی شرده است: کسی کب آبرویش رفتب مفهوممربوط بب رو 

چلور »، «با چب رویی این کارُ کردی؟»شررود، چرا کب مورد سرررزنش مردم قرار خواهد گرفت. 

هایی هسررتند کب و جز آن برخی از اصررللا « رو کب نیسررت!»، «شررب؟روت می»، «روت شررد؟

ینی و )نک: حسرر دکنناز رعایت نكردن هنجارها میحكایت از سرررزنش مردم و شرررم ناشرری 

 .(6931اران، همك

 آبرو و ادب . 7. 5

 یاریاما بسر ،دانندیحفظ وجهب م یبردهاادب را برابر با انجام راه (6391) نسرنیبراون و لو

؛ 6069a، ؛ ها6006لن، ی)ا اندد قرار دادهیرا مورد ترددانسرررتن کاروجهب و ادب  یكیمحققران 

 یرانی(. در فرهنگ ا6009، 6002؛ لوخر و واتس، 6009؛ واتس، 6003، 6001، 6333ل، یآروند

 «آبروم رفت»د یگویم یکسررر یاز ادب دارد. وقت یترعیوسررر یو کاربرد ییآبرو گسرررتره معنا

ست. در یهمراه ن یادبیضرورتاً با ب یکس یبروآا بردن ینشرده اسرت  یادبیضررورتاً مرتكف ب

 یكیاسررت و  تیمتناسررف با موقع یحفظ رفتار رسررم یتر بب معناشرری، ادب بینظر مردم عاد

دب و ن ایست کب بیز نیگونب ننیح است. اما ایحفظ وجهب با ادب ناصح یدانسرتن همب رفتارها

او  یبب رو»را در جمع  یدیگر یتواننا یوجود نداشرررتب باشرررد. مثلاً وقت یچ ارتناطیوجهرب ه

دبانب ؤم رفتارمان ممكن است میدهیمتناسرف با شپن پنداشتب افراد انجام م یا رفتاری« میآوریمن

ن از آ ،فرد رم بدهدخود رفتار خارج از انتظار  لیبب دل یزیاگر آبرورن، یهمنن شررود. یابیارز

 یا با آبرویرا بنرد،  یفرد/گروه یآبرو یگریب دک یدر صررورت یول ؛شررودینم یادبیر بب بیتعن

کب کدام جننب از آبرو در خلر باشرررد، ممكن اسرررت نیرفتار او بسرررتب بب ا ،کند یباز یگرید
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گر، یان دیبب بشررود. یمحسرروب نم« یادبیب»ضرررورتاً  یشررود ول یتلق یاحترامیا بیز یآمنیتوه

نظام توقعات و انتظارات  یعنی، «6ینظم اخلاق»از  یبصش ،شده است یبندمفهوم «آبرو» آننب در

 ی( و بر مننا11: 6069) هاو  6( و کادار6069b) هابرب نظر  دهرد.یل میررا تشرررك، یاجتمراع

 یهاقضاوت ی( مننا6311، 9نكلی)گارف یشناسدر جامعب یقوم یشرناسكرد روشیرو یهاافتبی

ک گروه ی یآننب کب اعضرررا»عنارت اسرررت از  یاسرررت. نظم اخلاق ینظم اخلاق یادبیادب/ب

ده ید»ب نكل آننب کیگارف ا بب گفتةی« پندارندیم یهیبد» یطا شرررنكة ارتنای یفرهنگ-یاجتمراع

 یآشرررنا یهانب صرررحنبیزمرود و پسیکب انتظار م یزی، چ«کندیاما جلف توجب نم ،شرررودیم

بلكب  ،ستیک نوع دانش مشترك نیصرفاً  یابیر و ارزینة تفسیزمن پسیا«. روزمره است یزندگ

ا یرا مناسررف  یاجتماع یو معناها هاب آن کنشیاسررت کب اعضررا بر پا یزیچ یربنایهسررتب و ز

(. 11: 6069 ،هاکنند )کادار و یم یابیو جز آن ارز یادبیا بیا بد، مؤدبانب ینرامناسرررف، خوب 

ا رفتار یار را در گفت ینیمع یزهایم چیانتظار داشتب باش ست کبین گونب نین، صررفاً ایر اافزون ب

و « روزمره یزندگ یآشنا یهاصحنب»ن یام. اعضرا ینیم و بنیا خودمان در تعامل بشرنویگران ید

. پندارندیا غلط میدرسرررت  یها را از نظر اخلاقآنپندارند کب یل آشرررنا میلن دیانتظارات را بب ا

تر، با  یدق یانبا بب ی، یشررب با توسررل بب نظم اخلاقیادبانب همیا بیمؤدبانب  یابیارز»ف، ین ترتیبد

ترك است شتر مشیا بین دو نفر یپندارد بیشارکان ماز م یكیکب حداقل  یاخلاق یتوسل بب نظم

رفتار ملاب  کرب در پس کاربرد واژه آبرو قرار دارند ) یمی. مفراه)همران(« ردیپرذیصرررورت م

ها، احترام بب شررپن، تیها و قابلیت شررناختن توانمندیبب رسررمویژه ی نظم اخلاقی، ببهنجارها

 یادبیادب/ب یهاسازند کب در پس قضاوتیرا م یایاز نظم اخلاق یبصشر (ز ظاهر و باطنیتما

ز ا یادامنب گستردهسرت و یمحدود ن یحوزه آبرو تنها بب رفتار کلامرند اما نب همب آن را. قرار دا

 د. گیردر بر میرفتارها را 

 يریگهجینت. 6

ن گرایر خود در ذهن دیاز تصررو اسررت کب یبرداشررتاز نگاه او  فرد یآبرو یرانیدر فرهنگ ا

منش  یبرمننا فرد یگاه اجتماعیگران با توجب بب جایاست کب د یگران برداشتیهن ددر ذ و ددار

                                              
1. moral order 

2. Kádár 

3. Garfinkel 
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آبرو  .سررازندمیذهن خود  مند درهای موقعیتدرون تعامل دراو یرکلامیو غ یکلام یو رفتارها

گران در درون یبا د دادوسرررتدابد و در ییمعنا م یگریگران و در حضرررور دیتنها در رابلب با د

د یخر» ،«شودیگرو گذاشتب م»، «شودیقرض داده م»شود، یم« سرفکحفظ/»روزمره  یهاتعامل

و با نمایش  «رودیم»و « زدیریم»ج یا بب تدری« شررودیبب حراج گذاشررتب م»شررود، یم« و فروش

ها، رفتار ملاب  شرپن پنداشتب افراد و حفظ تمایز دو قلمرو درون و بیرون ها و قابلیتتوانمندی

ک یجامعب یا ا توقعات معمول یرفتب شده یپذ یهر گونب رفتار خلاف هنجارهاارتناط اسرت.  در

ز اما ا شود.شرم  و برانگیصتن تجربب یزیت ممكن اسرت موجف احسراس آبروریا موقعیجمع 

ا اجتماع یه گرویک  یخوش تحول هسرررتند و همب اعضررراجا کب هنجارها همواره دسرررتآن

خوش شررب دسررتیز همین یزیاز هنجارها ندارند، آبرو و آبرور یكسررانیضرررورتاً برداشررت 

ملالعب  یمربوط بب آن را برا یهان امر، ملالعب آبرو و قضاوتیمصتلف است. هم یهاقضراوت

و فرهنگ ایرانی دارد  یهاشرب در نظام ارزشیرسرازد، چرا کب آبرو یم یضررور یرانیفرهنگ ا

و، )هُ« یساز تحولات اجتماعهم نشرانگر و هم سرنف» آبرو یابیارز یهار در ملاكییهر گونب تغ

بردهای حفظ آبرو یا و راه ،های قضاوت آبروبب باور ما، ملالعب آبرو، ملاك( اسرت. 914: 6311

های ای سرررنتی با ارزشکرب در حرال گذار از جامعب ،جلوگیری از آبروریزی در جرامعرب ایران

تواند می ،(6333ای فردگرایانب است )عادلصواه، های مدرن با ارزشگرایانب بب سوی جامعبجمع

 وجود بیاورد. ایران بب اجتماعی-یفرهنگاندازهای جدیدی در حوزه بررسی تحولات چشم

 ، بلكبدشوسراختب نمیجاری صررفاً در درون تعامل در فرهنگ ایرانی  فردآبروی همننین، 

، اهو عضویت در گروه یا گروه شرانپنداشرتب ویی کب بر مننای شرپن اجتماعیافراد با وجهب/آبر

وارد تعامل  ،دنشرروجاری تعیین می بیرون از تعاملِشررود و بب آنها منتسررف می یژه خانواده،بب

ای کب دارد و بر مننای رفتارهایی کب در شررروند. بب بیان دیگر، فرد با شرررپن و رتنة اجتماعیمی

یک تعامل ند برای خود کسرررف کرده وارد کگذشرررتب انجام داده اسرررت و آبرویی کب گمان می

ر دیا تصررویر همواره در درون تعامل و بر مننای رفتار و منش کنونی او  انگارهشررود، اما این می

 گیرد.مورد ارزیابی و دادوستد قرار میموقعیت اجتماعی 

 کتابنامه

 جلد(. تهران: اتنشارات سصن. 9) فرهنگ بزرگ سصن. (6996)انوری، حسن،  .6
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