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ران هم مورد بحث قرار گرفته یرفتار مؤدبانه در ا ،politenessدربارة  یالمللنیب معمول یهادر پژوهش

« Iranian politeness» تعارف به طور معمول به. ه استتعارف بود هان پژوهشیاست و محور ا
رفتار )ن ادب یتوان بیکه ماوت را ارائه کند، چوندگاه متفیک دیکند ینگارنده تالش م. ف شده استیتعر

ست، بلکه به یص نیق اصطالحات قابل تشخیز منحصراً از طرین تمایو تعارف تفاوت قائل شد و ا( مؤدبانه
ط، یمح ،ین ادب و رفتار تعارفیز بیو تما یجتماعرفتار ا یابیدر ارز. دارد یبستگ یعوامل مختلف  مهم

ک یپس رفتار مؤدبانه و تعارف تحت . دارند یژه لحن نقش اساسیوو چهره و به ت، زبان بدنیموقع
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  مقدمه
 یم در حوزة روابط اجتماعیمفاه یبعض ن است که بهیگام ان ینخستن مقاله در یهدف ا
ک ابزار یبه عنوان را سپس تعارف  ( ).اندن حوزه معموالً موضوع پژوهشیکه در ا بپردازد

س واتچارد یة ریبر اساس نظر یدر گام بعد. م کردیخواهف یتعر یم روابط اجتماعیتنظ
 یر علمیغ یمومتا فهم ع م کردیخواه یرا معرف 2 و ادب   ن ادبیز بیتما ،ادب دربارة

( 2 ادب)ادب  شمول دربارةة عام جهانیک نظریساخت  یبراو کوشش (   ادب)از ادب 
 .شود یان کردنیز و بیقابل تما

شود یادب و تعارف مطرح م موضوعو معاصر در  یخیتار ن مسئلةین مقاله چندیدر ا     
د یادب و تعارف بادربارة البته در پژوهش . شتر نوشتیتوان دربارة آن بینده میدر آکه 
ح رفتار یکه توض، چونگذاشت فرق یر علمیغ یعمومو ساختار  ین ساختار عملیب

 یو لزوماً ساختار واقع رد استز رفتار در چارچوب تفکر  فا  منسجمت یک روایهمواره 
م گفت که یخواهکه نیان مقاله، ضمن ایدر پا. شودیبازتاب داده نمدر آن  یا عملی

 یآلمان کلمة یآن به سو یباشد و معنار یید در حال تغیشا تعارفلغت  یمعنا
Höflichkeit م یم کرد و خواهیرا مطرح خواه تعارفج لغت ی، امکان تروشودیدگرگون م

 .ن موضوعات افزوده شودیدر ا ینة واژگان جهانیتواند به گنجین کلمه میه اگفت ک
ران و آلمان با ین ایش مشترک بیک همایداشتم که در  یش فرصتیدو سال پ      

عالوه بر  ،شین همایدر ا. در دانشگاه هامبورگ شرکت کنم یرانیان ایاستادان و دانشجو
 یشناسزبان ک مسئلةیهر گروه  ل شد و دریتشک مختلف یهاگروه ،ین سخنرانیچند

 یو آلمان یرانیها با چند پژوهشگر ان گروهیاز ا یکیمن در . مورد بحث قرار گرفت
دا یاز تعارف پ مشترک یفیم تعریم و تالش کردیدادموضوع تعارف را مورد بحث قرار 

 یا نظرهاهیرانیا ها ویم که آلمانیدیجه رسین نتین جلسه به ایپس از چند. میکن
ف یتعر« Iranian politeness»تعارف را به یان آلمانیدانشجو. ن باره دارندیمتفاوت در ا

 یکیبا هم  politenessده بودند که تعارف و ین عقیبر ا یرانیکردند و پژوهشگران ایم
رگذار یز و تأثیانگار شگفتینگارنده بس یبران مفهوم یاز امتفاوت  تصوراتن یا. ندستین

ف یک تعریبه  ،میتعارف رجوع کرد دربارة یکه ما به کتب و مقاالت علمنیبا ا .بود
ف شده یتعر« Iranian politeness» تعارف به ین آثار علمیدر ارا یم، زیدیمشترک نرس

دب توان فرق تعارف با ایالبته م. (Beeman, 1976; 1986; Koutlaki, 2002 .مثالً رک) است
ک مهمان یکه  یوقتبه عنوان نمونه، . ص دادیتشخ یاحتربه رفتار مؤدبانه یرا به معنا
ن یا ،دهدیه میزبان هدیگل را به مک دستهیشکش مانند یک پیرود و یم یبه مهمان

                                                           
1. coherent 
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د؟ الزم ین کار را کردیچرا ا»د که یبگوزبان یاما اگر بعد م. رودیرفتار مؤدبانه به شمار م
 . شودیار تعارف محسوب من رفتیا« ... !دیشما خودتان گل هست نبود،
را متذکر شوم  ن نکتهیدانم  ای، الزم مح کنمین مقاله را تشریا یاجزانکه یش از ایپ     

 ست؛ین  رفتار مؤدبانه یهادهیو پد یاصطالحات تعارف یقطع یبندکه هدف مقاله طبقه
دانند و یانه مرا مؤدب یها چه کاریرانیشود که اینجا شرح داده نمیکه در ا ین معنیبه ا

شه ناکامل خواهد ین کوشش همیبه نظر نگارنده ا. کنندیرا تعارف محسوب م یچه کار
ک ی گر متفاوتند،یکدی با ن حال کهی، با ا(رفتار مؤدبانه)ن تعارف و ادب یکه ب، چونماند
دهد یانجام م یکه آدم ین است که هر رفتاریاشتراک آنها ا. وجود دارداشتراک  وجه

جا ت حاضر، نسبت به طرف مقابل، بیط و موقعیکار در مح که فالن یدر صورت منحصراً
شه یهم( رفتار مؤدبانه)پس تعارف و ادب  (2) .شودیم یتلق( یا تعارفیو )مؤدبانه  ،باشد
ک ینفر در  دون یبمعموالً   مستمر یاجتماع ک گفتمانی ضوعست که موا یادهیپد
به . شودیمن ییتع است کهن روند یدر ا وستهیاز آن پ یتلقت خاص قرار دارد و یوقعم
 یهم برا ،ن حالیدر ا. ماندینارسا م یمؤدبانه و تعارف یهاح رفتاریتشر ،ن منظوریا

-دهین پدیها و مرز مشخص بیژگید تا وکرها استفاده د از نمونهیبا ،ادب یتعارف هم برا
مؤدب )که  تعارف و ادب  لین دلیبه اشده و ل ذکریبه دال امر،ن یالبته ا. ها روشن شود

ان تعارف و ادب یز میتما باشد ویساز ممشکل ،اندوستهیبه طور تنگاتنگ به هم پ( بودن
 . د صحبت شودین مقاله هم بایمنابع ا دربارة .ماندیده میچیپ

مقاله آغاز  نیارنده انگ یابر. دربارة منابع هم الزم است چند کلمه گفته شود     
را که  یفیک یهامصاحبهکه نبود  یسفانه فرصتاست و متأن موضوع یپژوهش در ا
ا از منابع یقرار دهد  یق مورد بررسیه طور دقکرده بود به ین مقاله تهیا ینگارنده برا

چون متأسفانه مدت  ،ده استفاده کندکر یران گردآوریکه در مدت اقامت در ا ینوشتار
 تالش شده است بر اساس برداشت ،به هر حال (3) .ران اقامت داشته استیدر ا یکوتاه

ن صورت ین مقاله به بهتری، ااتمطالع یبعضدر جامعه و  و مشاهده هااز مصاحبه یکل
 . نوشته شود

         

 یبررس مراحلاهداف و . 7
خاص  یهایژگیاست که  ون یهدف مقاله ا ،ان تعارف و ادبیز میتما یدگیچیپ با وجود

ن دو مفهوم یا یف کند تا رابطه و وابستگیمؤدب بودن، تعر یتعارف و ادب را، به معن
ک یعنوان که تعارف و ادب به ن است ین هدف مقاله ای، دومنیعالوه بر ا. تر شودروشن

                                                           
1. a constant social discourse 
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ن هدف ی، آخرسرانجام. دارد یشتریت بحث بیمطرح شود که ظرف یمطلب و مسئلة علم
ژه تعارف که تا یودر موضوع ادب و به یه دربارة چند پرسش اساسن است کیمقاله ا
 یبررسن یا مراحلد یاهداف بان یابه  یابیدست یبرا. بحث کنداند پاسخ ماندهیبکنون 

 و شودیم ادب و تعارف اشاره میمفاه یبررس یبه دشوار ،ن گامیدر نخست. روشن شود
پرداخته آنها  به رابطة یتا در گام بعد شودیم به دست دادهف از ادب و تعارف یک تعری

و به  اندهادب و تعارف داشت یدر بررس یکه نقش مهم سپس به چند مسئله. شود
کوشد ین مقاله می، اگام نیدر آخر. شودیتعارف اشاره م یمعنادر  یکنون یدگرگون
 دینمارا مطرح  و مطلب چند پرسش کند، یطراح را ممکن یهااز پژوهش یاندازچشم
-یان میبه پا یریگجهین مقاله با نتیا ،آخر در. آن اشاره کند در یاساس ک مسئلةیو به 
 .رسد

 

 میمفاه مسئلة. 2
ران به یفتح اپس از . برندینمبه کار  politeness شه معادل لفظیهم یرا در فارس ادب

 شد، یسوارد زبان فار ادب یمفهوم عرب ،یزبان فارس بر یو غلبة زبان عرب عرابدست ا
تر شد و در گذر زمان به حالت گسترده یرانیا یرفتار دربار لةیوس به آن ینامعاما 
خته شده ین مفهوم آمیدر ا یرانیا یهم رفتار دربار ،نیبنابرا (1) .دا کردیر پییتغ یامروز
م یشد و با مفاهیم ینیر دیگاه غت یادب که شامل ترب یمیقد یعرب یتصور کلهم 

در زمان (. Pellat, 1969: 64)داشت  ییهاانه مشابهتیم یمتون فارس در نییآو  فرهنگ
اج به یاد احتیرفتار مؤدبانه باشد، به احتمال زاز ادب که منظورمان  یمعاصر، در صورت

 یسیانگلزبان در ا ی Höflichkeit یدر زبان آلمان. میدار یشتریحات بیتوض
politeness ها در هر دو زبان در زمان ن واژهیا از یتصور کل (1).ندستین گونه نیبه ا

. هم هست یدر زبان فارس تعارف ةواژ مورد ن حالت دریهم. معاصر رفتار مؤدبانه است
 و ین دو لغت آلمانیکه از ا یکل یآن معنا ا ترجمةیها زبان نیا تعارف به ترجمة یول

شود که ین باعث میا ست، ویشه آسان نیهم یزبان فارسد به یآیذهن مبه  یسیانگل
 را با کلمات مختلف، تصوراتیشود، ز دشوارادب و تعارف هم  یهادهیپد یبررس

ها  دهین پدیا یش از بررسین است که پیا. وسته استیگوناگون پ یو فرهنگ یاجتماع
 .دیرسبه توافق واحد  یک زبان علمی در موردن کرد و ییم را تعید مفاهیبا
 

 میمفاه فیتعر. 3
ن یا یج ضمنیتبعات و نتاعلت و . ف شدیتعر politeness یب به معناد ةدر ابتدا واژ

 یهاپژوهش توانیمن گونه یبه ا در هر صورت. شودیتر مبعداً روشن یه از بررسلمرح
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ن عرصه یدر ا. دوند زیپ یرانیمفهوم ادب ان یبه ارا  politenessدر مورد  یالمللنیب
 چیل و (7) (1987 ;1978) نسانیون و لواو بر (6)(1976 ;1955)، گوفمان سندهیچهار نو

یند و باهگذاشت را پژوهش ن بخشیا یهاهیپادر واقع و  اندگذار بودهریتأثار یبس، (1983)
البته آثار آنان . است حوزهن یا ةین نظریرگذارتریهنوز تأث نسانیاون و لوبرة یشک نظر

ه که در ن بودیا هانقد نیا بزرگ ةک مسئلی. ورد نقد قرار گرفته استهم در گذر زمان م
 theory of face» (8)»ک یست، بلکه ین« theory of politeness» آنهاة یقت نظریحق

شه یهممختلف،   یهاخصوص در فرهنگ، بیزندگ یهاتیاز موقع یاریو در بساست 
 یهااز نوشتار( politeness)ادب  فهم ین مقاله براین سبب در ایبه هم. مصداق ندارد

  .شودیاستفاده م (2003 ;1992) واتس
 فرق 2 ادبو    ادبن ید بین گام بایکه در نخست دیگویادب م واتس دربارة     

 مؤدبانة یهاشود که شامل رفتاریف مین گونه تعریبه ا( politeness 1)   ادب. گذاشت
 ت از ین جمعیافراد هم یتلق مالک آنن یو بنابرا استعت یک جمیا یک فرهنگ ی

ج یو را یفهم عاد ین به طور کلیا. استت خاص یک موقعیدر   یرفتار ملموس و واقع
را در ( politeness 2) 2 ادب ، واتسدر مقابل آن. رودیک فرهنگ به شمار میاز ادب در 

 یکل ةیظرک نی یطراح یبرا ین مفهوم علمیا. ف کرده استیتعر یک مفهوم علمی مقام
 یسیانگل متذکر شده است که کلمةواتس  شده واز رفتار مؤدبانه به کار برده 

politeness دا کرده یپ را یالمللنیب یعلمنقش زبان  یسیکه زبان انگلن سبب یبه اط فق
ن را یا البته واتس. ج شده استیرفتار مؤدبانه را اصطالح عام در پژوهش دربارةبه عنوان 

 تصورر ین خاطر تحت تأثیادب به هم دربارة در عمل، پژوهش هم متذکر شده که
ن یکه بنیواتس، ضمن ا یهاش از پژوهشیپ. واقع شده استاز رفتار مؤدبانه  یسیانگل
که بر اساس شرح ادب  ندبود دهیمحققان کوش ،بود هشدنگذاشته فرق  2 و ادب   ادب
ن یا یباشد و مبنا   ادبفقط موضوع پژوهش  یاما وقت. دنبساز یکل ةیک نظری  

ادبانه یا بیافراد باشد، رفتار مؤدبانه  یرات مؤدبانه و گفتارهایپژوهش اصطالحات و تعب
کند که هر یالبته واتس استدالل م. شودین مییرات تعیبر اساس آن اصطالحات و تعب

-یا بی انهنه صرفاً مؤدب یدر روابط انسان( هم هست 2گفتارها ةهم شاملن یو ا) یرفتار
جا یا بی دا کند بجایانه پادبیا بی انهنکه حالت مؤدبیاست، بلکه امکان دارد بدون ا انهادب

! ها(  ) (:یادر زبان محاوره)د یریرات را در نظر بگین تعبیا (5) به عنوان نمونه. باشد
خودکارتون را بهم ممکنه ( 1)؛ ؟یدیمخودکارتو بهم ( 3)بده؛  خودکارتو( 2)؛ !خودکار

                                                           
1 . concrete actions and behaviour 
2 . verbal speech acts 
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ها ن مثالیا همةن؟ یبهم بد( ه لحظهی یبرا)ن خودکارتون را یکنیلطف م( 1)؛ ن؟یبد
 شوند تا اندازة یتلقا مؤدبانه یادبانه یبنکه یباشند و امکان اجا یا بیجا دارد بامکان 

 ندهیگو که رابطة یپس ممکن است در صورت. ددار یت و مخاطب بستگیبه موقع یادیز
به  یول ،(جاب یعنی)دار باشد خنده یکم حتی ، نمونةت مناسب باشدیاطب و موقعو مخ

ت خاص یدر موقع ممکن استپنجم  ن نمونةیهمچن. شودیمؤدبانه محسوب نمهر حال 
ا یرفتار مؤدبانه  ،ن منظوریبه ا. شود یتلقز یآمطعنه یا حتیب و یعج یجا و به نوعیب

ک یشه یو هم ص دادیرات تشخیو تعباس اصطالحات بر استوان ینممنحصراً  را یتعارف
واتس  (0 ).کنندة آن استنییت خاص تعیک موقعیو مخاطب در  ندهیگون یگفتمان ب

مالک،  نیا بر بنا. ه استدینام (  ) «مندانهاستیس»را ک رفتار یجا بودن یا بی بجا یابیارز
است و یسبا( 2)؛ (جایا بی) استیسیادبانه و بیب(  ) :داردچهار حالت  یرفتار اجتماع

 . ش از اندازه مؤدبانهیاست و بیسیب( 1)؛ است و مؤدبانهیباس( 3)؛ رمؤدبانهیغ
. دارد ینقش مرکز face»( 2)»طرح گوفمان از ، ن گفتمانیبه گفتة واتس در ا     
«face »شتن ادعا و یخو یکه فرد برا یمثبت یاز ارزش اجتماع ستا یفرد یذهن تصور

ا حالت یخودش را حفظ کند و « face»ن است که یو منافع آن فرد ا کند،یمطلب 
ست که ا یک طرح گفتمانین یهمچن« face»به نظر گوفمان . ردیگرا به خود  یبهتر

 یبستگآن فرد  یو کنون یت و نقش عمومیعر است و مخصوصاً به موقییدائم در حال تغ
هم مادر،  که یک زنیبه عنوان مثال  - یتواند نسبت به نقش کنونیک فرد میپس . دارد

، ین معنیباشد و به ا گوناگون داشته« face»ن یچند -هم صدراعظم است  و هم همسر
«face »زمان رفتار آن فرد از طرف مقابل و هم یابیارز. ک فرد استیصورتک  مانند

در  شان«face»ت خاص و با توجه به یک موقعیدر  (3 ) رفتار طرف مقابل از آن فرد
طرف « face»ش، یخو« face»حفظ  ید  برایدهد و آن فرد بایت رخ مین موقعیهم

قرار دارد، اما  یاجتماع یهاقاعدههنجارها و ر ین کار تحت تأثیا. مقابل هم را حفظ کند
. دهدیل میرا تشک یاجتماع یهاهنجار یاز تمام( مهم یالبته بخش) یفقط بخش   ادب
 جا مهم است کهنیا ،شتر پرداخته شودیمطلب در بخش بعد ب نینکه به ایش از ایپ یول

ان یز میتما( 2)دارد و ( یاجتماع)رفتار  یابیرا در ارز ینقش مرکز« face»(  ) :مییبگو
ست و  از آنجا که  هاانسان یاز طرح رفتار اجتماع یبودن فقط بخش انهادبیو ب انهمؤدب

نام  ن طرحی، واتس به اادبانه استیا بی تر از رفتار مؤدبانهگسترده یرفتار اجتماع
«relational work »دهد یم(Watts and Locher, 2005: 12)ن پس به آنی، که ما از ا 
(  ش از اندازهیب)ادبانه و مؤدبانه یاگرچه رفتار ب به عالوه، (1 ).مییگویم «یرفتار اجتماع»

جلب توجه  یار اجتماعف رفتیط ن بخشیا ،باشدیم یاز رفتار اجتماع یفقط بخش
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شتر از یقرار دارند و ب یف رفتار اجتماعیط یهادر قطب ن دویا چون ،کندیشتر میب
ک ابزار یبه عنوان را تعارف  در ادامة بحث. جابند تا رفتار ابییانحراف م یاجتماع هنجار

 .میکنیم یمؤدبانه، معرف ش از اندازهیرفتار مؤدبانه و ب یبراژه یو، بهیرفتار اجتماع
( ش از اندازهیتعارف ب)ش از اندازه مؤدبانه یا بیجا، مؤدبانه بکه تعارف  امکان دارد      

 ، هرچند که ممکن استشودینم یتلقادبانه یببه طور معمول  یشود، ول یتلق
 الزمت تعارف یماه د دربارةیشا یگژین ویاتوجه به  (1 ).باشد کنندهتیا اذیآزاردهنده 

ن یشود و به ایم یتلق یدر رفتار اجتماع یدهد که تعارف ابزاریم نشان رایباشد، ز
ن مراقبت به یو ا نده و مخاطب است،یگون یب مراقبت از رابطة ور هدفش معموالًمنظ

-یم یتلق( مثبت)مؤدبانه  معموالً ،ستا یک موجود اجتماعی، چون انسان یطور کل
، گوناگون با آن ابزار انجام داد یهاتوان کاریم، ستو از آنجا که تعارف ابزار ا (6 )،شود
م رابطه یا به طور خالصه تنظی در رابطه زان کردن و حفظ فاصلهیو م کردن برقرار مانند

 یهامانند جوابشوند، یم یکه اکثراً تعارف تلق یاپس اصطالحات روزمره. هان انسانیب
 دةیک پدی یا رویفقط ظاهر ، «رهیک شما هستم و غوم، کوچت شید، فدایزنده باش»

-یمش دریخ را به نمایک کوه ینوک  ند، به اصطالحتریتر و اساسقیعم یلیخ یانسان
چنانکه  ،دهین پدیا. دنده دارین پدیا ینامگذار در ین خاطر نقش مهمیند و به همآور

 ای« آبرو»د یا شای)« face»و  ،ن مردمیم روابط بیتنظ یست براا یرفتار اجتماعگذشت، 
-یشتن هم صورت میدر درون خو یکه حت) ین روند گفتمانیدر ا( «وجهه»ا ی «نام»
 :دیآیم ش درین گفتمان به فنون مختلف به نمایا. دارد ینقش مرکز( ردیگ
ا یبک نوشتن به نوشته ا سین صورت، لحن یدر ا .یو گفتار ینوشتار یعنی، یزبان(  )

 .دهدیمت یگفته هو
  .بدن و حالت چهرهزبان  :یر زبانیغ( 2)

 : رسدیار مهم به نظر میسه وجه بس یدررفتار اجتماع
-یانجام شود که فقط به علت دوست داشتن صورت م یکه کار یدر صورت: محبت(  )
 .  ستین   منظور ادبنجا یدر اپس . رد نه به علت ادبیگ
 (7 ) .ستا یف قبلیبر طبق تعر   اساس ادب :یاجتماع یهنجارها( 2)
 .     دهدیانجام م اشیصرفاً به علت هدف شخصرا  یکه آدم کار یوقت: رفتار هدفمند( 3)
 یرفتار اجتماع و چونکه (8 )هم هستند (م روابطیتنظ)ن عوامل تعارف ین سه همچنیا

تعارف به  ،(ش از اندازهیب ،انه، مؤدباستیباسجا، یب)چهار حالت مختلف است  یحاو
 .مطرح شود و نه فقط به عنوان ابزار رفتار مؤدبانه یعک ابزار رفتار اجتمایعنوان 

:ران دارندیرا در ا یح شد که نقش مهمیتوان تشریهم چند وجه م   در ادب     
( 5) 
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 یمهم ... ،ی، فرهنگیگاه علمیجا که یژه به بزرگترها و مقامات و کسانیواحترام، به(  )
 ...    ها،کردهلیتحص ،دارند

 یآنچه دل آدم ا نکردنی نگفتن یعنی، (یسیرودروا: یگفتارا به تلفظ ی) یستیرودربا( 2)
 .  ستیش نیرا جایز ا بکند،ید یبگو خواهدیم
 حفظ و گسترش شبکة یبرا ها،گانهیان و بی، آشناخانواده نسبت به ینوازمهمان( 3)

 .  یاجتماع
دم هرچقدر ن است که آیا مطلوبآدم متکبر نباشد و  یعنی، ا تواضعی یفروتن( 1)

ها باعث نین امکان دارد که همیهمچن. ندهدآن را نشان  ،تر باشدا ثروتمندیپربارتر 
 یامکان دارد که حس ، ضمن آنکهشودیشود و خجالت هم عامل تعارف مخجالت حس 

خواهد که کار واجبش مهمتر از رابطه با طرف مقابل به نظر برسد تعارف یکه آدم نم
 . جاد کندیا( رابطه و حافظکننده مراقبت یعنی)

چون  ،شتر پرداخته شودیها بن وجهیا ست که بهین مقاله فرصت نیدر امتأسفانه      
 یخیر تحوالت تاریها تحت تأثوجه نیا ،به هر حال. الزم است یترقیر و دقیق فراگیتحق

ها یرانیت ایهو یبرا ن سببیهمبه . دهندیبه فرهنگ شکل مرفته رفته قرار دارند و 
-یف میتوص یرانیها تعارف را ایرانیست که اجانیااز د و نکنیفا میرا ا یادیک نقش بنی

عالوه کنند و به یتلق یرانیها هم  تعارف را ایشود که خارجیباعث م نیهم (20).کنند
  ( 2) .دارد یز نقش مهمین یزبان فارس یریادگی یبرا تعارف
که  ن معناستیبه اکند یتعارف م یلیآدم خ فالند یگویم یکه کس یوقت ن،یبنابرا     

 یکه کارنی، با ای، به طور کلتعارف .کندیاستفاده م م رابطهیاز ابزار تنظ یلیآن آدم خ
 ییب توانایترتن یاست و به ا رابطه کنندةمیتنظ ست،ین یادبیست و قاعدتاً با یاجتماع

و   (22) کشدیرا به چالش م یکنون لت رابطةحا یبه نوع رییتغ ییتوانا. را داردر رابطه ییتغ
اد یکه ز یخصوص وقتکننده را، بآزاردهنده و خسته یجاد حسیل امکان این دلیبه هم

ابزار راه آشنا شدن با ن یزمان اهم. ست، داردیمعلوم ن آنشود و هدف یاستفاده م
د ینجا بایر ااما حاال د. است یسازاز اعتماد یو بخش یروابط اجتماع گران و حفظید
 . و تعارف صبحت شود   ان ادبیم رابطه یشتر دربارهیب
 

 و تعارف  7 ادب رابطة. 4
رفتار مؤدبانه  یفقط برا پس تعارف. میکردف یتعر یک ابزار رفتار اجتماعی راتعارف  
 یول. است یکل رفتار اجتماعکنندة میتنظ، بلکه ستین یم روابط اجتماعیک ابزار تنظی

 یبرا. شودیش از اندازه مربوط میعمدتاً با رفتار مؤدبانه و مؤدبانه ب دو علت در عمل به
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طور که گفته همان :میکنیاستفاده م نیشیپ ن دو علت دوباره از نمونةینشان دادن ا
 ت رابطةین حس فرد باشد که بخواهد اهمیا تعارف ک عاملیامکان دارد که  ،شد

ن رابطه ید کند تا نشان بدهد ایجبش تأکارا نسبت به کار و یگریاش با دیشخص
کند که یجاد میا یاجتماع ن هنجاریا آن حس را ،ن نمونهیدر ا. دارد یترشیت بیاهم

ن هنجار را فرد در طول یا. ار داردیبست یار ارزشمند است و اهمیبس یشخص رابطة
،  شده است یرونچون کامالً د و آموختهت یترببر اثر   ،اشیژه هنگام کودکیو، بهیزندگ
تا  یمیکاربرد تعارف تصم توان متوجه شد کهینجا میا .رسدیبه نظر م یعیطب او یبرا
نکند، گرچه  تعارف تواندی، مدارد یحس نین که چنیفرد، با ا (23) .است یاریاخت یحد

به ن، یبنابرا. شود یتلقادبانه یرفتارش ب ،دارد که اگر تعارف نکند به احتمال توقع
نجا یا. ن استیا ی، چون هنجار اجتماعادبانه رفتار نکندیکند که بیم یک کاری احتمال

ن نمونه هم یو اگرچه ا شود،یار تعارف آشکار میو اخت یاجتماع هنجار ینقش مرکز
تنگاتنگشان  یوابستگ ند،ستیکسان نی یاجتماع یهاهنجارو    د نشان دهد که ادبیشا
چون  ،دنرسیتر به نظر میکل   ادبنسبت به  یجتماعا یهاهنجار. دهدینشان مهم را 
 یترقیف دقیتعر   ادب ، امااست که آدم با احترام رفتار کند نیا یهنجار اجتماعک ی

فتار محترمانه نشان دهد و ژه قرار است ریوبه ید که با چه کسیگویو به ما م دارد
  (21) .ستکجا هااستثنا
رفتار مؤدبانه مربوط تعارف در عمل عمدتاً بهشود یعث مباکه  یاول علتبه هر حال،     
ده یها برگزتین ابزار در موقعیکاربرد ااست، چون به طور معمول  تعارفدر ار یاخت شود

ف شده است یتعر یاجتماع مراقب رابطة یهنجار اجتماع واسطةبهکه نیا یعنی، شودیم
-ین باعث میا افتاده است، و ا واکنش به محبتی یشخص یل هدفین اتفاق به دلیا ای

 . رودرفتار مؤدبانه به کار  یدتاً براشود که تعارف عم
در نظر گرفتهبا رفتار مؤدبانه شود تعارف عمدتاً در ارتباط یکه باعث م یعلت دوم     

قرار  یدر قطب رفتار اجتماع ادبانه و مؤدبانهیرفتار ب م،یگفتکه چنان ،ن است کهیشود ا
  یشود که وقتین باعث میا .کندیجلب توجه م یرفتار اجتماع یهاحالتن ید و اندار
ن بحث ید و معموالً در ایآیتوجه و بحث به وجود م یجا ،واقع شود هاحالتن یاز ا یکی

ن رفتار یو ا ،کندینم (است رابطه که حافظ)ا اصالً تعارف یآدم  شود که فالنیمذکر 
 ین هم معموالً به نوعیو ا ،کندیم ش از اندازه تعارفیا بی، شودیمحسوب م انهادبیب

 رفتار مؤدبانه نقطة آن رفتار، یابیارز یقاعدتاً برا ،در هر صورت. شودیم یتلق یمنف
ن یبد. را دارد ینقش مرکز طین شرایدر ا ین خاطر تعارف حتیاست و به ا سنجش

یرانیا یزندگ و روزمرة یرکزک بخش می رابطه حافظمفهوم تعارف به عنوان ابزار  ،لیدل
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 ا هدف تعارف رای یکاربرد اصله، توجه به خود واژة تعارف عرصة ن همیبا ا. هاست
 .دهدیشتر نشان میتعارف ب یرا برا   ت ادبین هم اهمیا و خواهد کردتر روشن
و  است «، شناختنآشنا بودن» یمعنابه  شهین ریاست و ا« عرف»لغت تعارف  شةیر     
لغت . شده است ساخته ، عُرف، معرفتی، معرفمعرف عارف،مانند  یشه کلماتیرن یاز ا

 چنانکه در نمونة. دارد «آشنا شدن با هم»  یو معنا است شهین ریا باب تفاعل تعارف
خصوصاً عوامل تعارف به    و در عمل ادب یاجتماع یهاقاعدها یهنجارها  گذشت، یقبل

-یو م کنندیرا مشخص م آنشکل ان گفت که توین سبب میهمو به  ندیآیحساب م
پس تعارف کردن . دآورهدف تعارف هم به شمار  یاصل کنندةنییعامل تع آنها راتوان 

، (هاشامل عرف)    و ادب یاجتماع یهارابطه با توجه به قاعده و حفظ مراقبت یعنی
 .گریژه در حال آشنا شدن با همدیوبه

-یم یرو گانهیان دو بیدر مژه یوبهست که ا یروند عتاًیطب« هم آشنا شدن با» اما      
شتر با هم آشنا یب» یبستگان به معنا یها و حتها، دوستها، همکاران آشنایم ی، ولدهد
 یتعارف عمدتاً در روابط. شودیم معلومکاربرد تعارف  ن گونه عرصةیبه ا. است« شدن

 -ک رابطة دور یدر  .(55 : 387  ،یزاد ارمکآ)رود یبه کار م هست یاان آن فاصلهیکه در م
چیبه طور معمول ه - رابطه دور و مشخص است یتاکس ک رانندةیمثالً در برخورد با 

 م رابطةیل از ابزار تنظین دلیبه اندارند واقعاً با طرف مقابل آشنا شوند و  یاکدام عالقه
. دة تعارف استیخ پدیکوه  آشکار یلین نوک خیا .کنندیفقط ظاهراً استفاده م یاجتماع
به وجود  «یمیلعظشابد»ا ی« یمیعبدالعظشاه»  اًاصطالحتعارف  ن جاست کهیدر هم

گر را یکدیکه  ییهان انسانیک، بینزد ک فاصلةیدر  .ندارد یواقع یید که معنایآیم
معموالً تعارف کمتر  ،...( ،ییشوزنارابطة ا ی یمیمانند دوست صم) شناسندیخوب م
نسبتاً روشن  ن افرادیان ایم رابطة میتنظ(  : )دو  علت  دارد ن احتماالًیا. داردوجود 
نسبت  ن افرادیت رابطة ایاهم( 2. )رسدیان نمیوقت به پا چین روند هین که ایبا ا ،است
و حفظ  مراقبت نها از ابزاریاپس  (21) .هر دو نفر آشکار است یواجب هم برا یهابه کار

 - یچه خصوص یرسمچه  - ن روابطیاک یالبته در  .کنندیده مرابطه کمتر استفا
پس در  (26) .استنهیش از ایدر آن بر ییتغ امکانست و ین ین آشکاریهمواره رابطه به ا

 و ادب یاجتماع یهان روند هنجارید و در انرابطه دار شتر به حافظیاج بین حالت احتیا
-یبرند و به آن شکل میش میرا پباشند و تعارف یکننده تعارف منییعوامل تع  

توان با تعارف یم م،یگفتکه طور همان متذکر شد که،د دوباره ینجا بایدر ا (27).دهند
 .تر کردتر و دوررابطه را کوتاه فاصلة
جا ، وجود دارد که بادین تعارف کم و تعارف زیب ،هاف رفتاریک طیتعارف  کاربرددر      
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جاد یگر امکان اید یهارفتاردر ن، یو خارج از ا (28) شود،یم یتلقا مؤدبانه ی (استیباس)
 یااشاره یمیشابدلعظ دربارة تعارف. دارد وجودش از اندازه مؤدبانه یا بیادبانه یبرداشت ب
، ش از اندازه فرق داردیبا تعارف بتعارف ن یکه ا ن نکته سودمند استیذکر ا یشد، ول

از تعارف   هامخاطبان مصاحبه یتلقچون  ،ستیشه روشن نیآنها همن یب گرچه مرز
ش از اندازه ید که تعارف برسیبه نظر م ،به هر حال. متفاوت و گسترده بود یمیشابدلعظ

 یدارد و سع یشخص یهدف نکه فردیا از جمله، داشته باشد مختلف یهاتواند علتیم
-ین را میا. آوردبه دست  یازیخود امت یک رفتار ظاهراً مثبت برایکند با تعارف و یم

که  ن امکان هم هستیالبته ا. دینام یجتماعا م رابطةیابزار تنظ« له قرار دادنیوس»توان
 رفتارش را کند که طرف مقابل باورش نشود و یقدردان یا کارش به حدی یگریاز د فرد

 یتلققاعدتاً تعارف مؤدبانه  م،یگفتکه ، چنانبه هر حال .کند یتلقش از اندازه یتعارف ب
تعارف  ز باشد و بخصوص بریکننده نل ذکرشده خستهیبه دال ممکن است یول شود،یم
ک بخش خاص ی البته دروغ فقط.  شودینام دروغ نهاده م یش از اندازه گاه به گاه حتیب

 .ستا یاجتماع م رابطةیتنظ یبرا یاساس دةین پدیاز ا

 

  یسازتیرش بر هویو تعارف، و تأث یاجتماع یهاهنجارتنوع  .1
تعارف از  یکه چگونگ ین معنیبه ا ر است،یپذکرد و تعارف تنوع یتوان بازیبا تعارف م

 یهان است که تعارف شکلیا. ابزار است است، چون تعارفهدف تعارف مستقل 
، ی، شغلیطبقات ،...( زن، مرد،) ی، گروهیشی، گوی، زبانیمحل: کندیدا میپ گوناگون

را  یابتکار و نوآوربا کلمه و  یز امکان بازیادب و تعارف نن یهمچن. رهیو غ (25)یمکان
 یبزرگ یمنابع غن اتن تنوعیا یصرف گردآور. شوندیم یخیدارند و دچار تحوالت تار

کرد تا به ین روین کار با ایکند، اما ایفراهم مران یا یشناسو زبان یشناسعلم مردم یبرا
 ، ادبیاجتماع یهاهنجار ین بررسینهمچ. است گسترده صورت نگرفتهبه صورت  حال
را یز ،باشد قیتحق یبرا یجالب تواند مسئلةیران میخ ایر آنها بر تاری، تعارف و تأث 

 خ کشوریمختلف و تار یها و طبقات اجتماعبر برخورد گروه یرفتار اجتماع یچگونگ
تیبر هو یسر اسایتأث یت رفتار اجتماعیماه ن است کهیو علت آن ا (30) گذاردیم ریتأث
ها ن گروهیتفاوت بجاد یاو  -ک ملت یچه گروه کوچک باشد چه  -ک فرهنگ ی یساز
  یکند و برایفکر م یک بافت گروهیست و در ا یک موجود اجتماعی انسان. اردد

 ن کار یا یبرا. دوگران قائل شیش و دیان گروه خویک مرز مید یش بایت خویهوساختن 
که شامل  یاجتماع یهاهنجارمانند زبان، ظاهر و  ،یصور یهامشخصهانسان عمدتاً از 

را هم از  هاگروه   و ادب یاجتماع یهاهنجارت یپس رعا. دکنیاست، استفاده م   ادب
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ک گروه، یت در یعضو یبرا. کندیم یسازساختار آنها درونکند هم در یز میرون متمایب
ت یرعا یاقل تا حدها را حدد و آنآن گروه آشنا باش یاجتماع یهاد با قانونیآدم با
که و چون است،آن گروه  یبندرش ساختار و رتبهیپذ متضمنهم اصوالً  کارن یا. کند

 یکزن روند هم نقش مریدر ا ،ستا یاجتماع یهان قانونیت ایرعا یک ابزار برایتعارف 
جاد یاو  ک گروهی یبندو رتبه ساختارتعارف هم سهم خود را در حفظ  کاربردپس . دارد

توان به یملموس تعارف را م یهاو شکل   ادب. گران داردید وآن گروه  انیم تفاوت
اد در یبه تعداد ز هان نوع کتابیاز ا. دا کردیپ یتیترب یهاطور معمول در کتاب

ن موضوع در دورة یران دو کتاب مهم در ایدر ا .است شده مختلف نوشته یکشورها
کم دو اثر مهم د دست یبا عرب بعد از حملة. ه استبود نامگنییآو  گنامیخدا یساسان

کاووس بن یک نامةقابوسسلطان و  وة رفتاریش الملک دربارةنظام نامةاستیس: را ذکر کرد
از آن زمان به بعد . ستا یزندگ یهاکل عرصه یها براباً شامل ادبیکه تقر ،اسکندر
-مانند سفرنامهگر، ید یهاکتاب یول ( 3)،است ها نوشته شدهن کتابیاز ا یاریشمار بس

ار ارزشمند یبس یمنابع توانیم هم را ،کودکان یتیترب یهاکتاب و یمذهب یهاها، کتاب
 .شمرد

 

 مسائل معاصر. 6 
 یدر بررس یک موضوع اصلیان شناسشناسان و جامعهشناسان، مردمروان یبرا

 مراقبت ن ازرایمردم ا یاکنون تلقهماست که ن یو تعارف ا   ، ادبیاجتماع یهاهنجار
 یگوناگون لیدال ین دگرگونیا یبرا. است یدر حال دگرگون یو حفظ روابط اجتماع

ژه جوانان یوبه. ینینششهر ته ویا مدرنی، تجدد یسازیجهان اند، مانند روند شتابندةآورده
« یدروغ»ا ی« یکال»ا تعارف را ی بردیرا م یادیند تعارف زمان زیگویاغلب م یشهر

مانند  یریالبته تعاب) کنندیند کمتر از تعارف استفاده میگوین است که میا. دانندیم
-ینجا آشکار میدر ا (32) .(روندیبه کار مهم  یدر واقع تعارف« ستمین یمن اصالً تعارف»

 . ، اما اهداف تعارف نههدا کردیر پییتعارف تغ یشود که چگونگ
و تعارف وجود دارد که حداقل به    ادب یدر بررسگر ید یاساس ک مسئلةی      

و    ن ادبیز گذاشتن بیتماچنانکه گذشت،  .و تعارف است   ز ادبیتما یدگیچیپ
ت و لحن یچون موقع ،ستین یا زبان بدن شدنی یتعارف فقط با توجه به اصطالحات زبان

رفتار همواره وابسته به  یبایپس ارز. نداار مهمیبسز ین( تر کندت را آشکارید نیکه شا)
و  ک گفتمان دائم یرد و یگیحداقل دو نفر صورت من یست و معموالً بهان وجهیا

ک برخورد با یتواند پس از یکه انسان م ن حالت به آن معنا هم هستیا. استمستمر 
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 یابیا طرف مقابل را از نو ارزیش ید رفتار خویفکر کند و شان برخورد یادر مورد  یگرید
  دن دربارة خود،یشیتوان اند: دهدینشان مرا  یرفتار انسان یکل یژگیک وین یکند و ا

در  ،میش نسبت به رفتارش صبحت کنیهازهیها و انگعلت دربارة یاگر با آدم یعنی
م، نه دربارة یکنینسبت به رفتارش پژوهش م دن آن فردیشیقت دربارة طرز اندیحق
هم گذاشت و به  ید تفاوتیبا ی، ولهست یارابطه ن دوین ایب. کرد آن فردقت عملیحق
 .و تعارف توجه کرد   در مورد ادب ید در بررسیبا زین ن حالتیا

ن مقاله به موضوع یدر ا: میکنیگر هم اشاره میمسئله و موضوع د اکنون به چند     
ن به  یشد؛ همچنپرداخته ن زاندیانگیادبانه بر میا بیاست یکه رفتار بدون س ییهاواکنش
 یاجتماع یهاهنجاردوباره بر طبق ان تا آن فرد یک فرد از طرف اطرفیم یتحر یچگونگ
 یبه چه روش :ن قراریبه ا مانده است یهم باق یپرسش اساس چند .رفتار کند   و ادب

 یقابل بررس یخیات تاررییو تعارف از لحاظ تغ   ، ادبیاجتماع یهاهنجارتناسب 
ه و متداول شد هدا کردیپ رواج یتعارف در زبان فارس یواژة عربو چگونه   یک (33) است؟
د عمر، یکه به نظر رشنید توجه کرد و آن ایبا یانکته اجماالً به ن رابطهی؟ در ااست
 ، کلمةر از آنیاما غ (31)،گریکدیرفتن کامل یپذ یاست برا یم مفهومیدر قرآن کر تعارف
ن یدر ا. شودینم معموالً به کار برده یمفهوم خاص در زبان عرب کیبه عنوان  تعارف
 دارند تعارف یت اسالمیکه جمع ییهاکشور یدر بعض: گر هم هستید ک نکتةیرابطه 
                 (31).دا کردن همسر درستیپ یبرا است یمفهوم
فرهنگ  یبررس ،میبشمار یاجتماع ک ابزار رابطةی نکه اگر تعارف رایگر ایموضوع د      

ن موضوع یاست که ا یقیتطب یهایبررس مقصود. شودین فهم هم جالب میگر با همید
 .دهندیاصطالحات قرار م سةیتر از مقاقیعم اتقیتحق را موضوع

و تعارف مردم    ن اسالم، بر ادبیژه دیون، بهیر دین است که تأثیگر اید سؤال     
شود و یداده م یادیز تیاهم یت از روابط اجتماعه مراقبان بیاد چطور است؟ در همة

تر هم یئجز یهاو البته پرسش .نیها هستند هم بزرگان دانسان یامبران الگویهم پ
فضا چطور است؟  یو تعارف بر طراح   ، ادبیاجتماع یهاقاعده یرگذاریتأث: هست

گر که یضوع دک مویو  (36).خانه ن اسبابییدن و تزیا چی یرش بر معماریتأث ینعی
 یکمتر از تعارف در زندگ ر برداشت مردم و استفادةییت تغعل: ن بند مطرح شدیدرآغاز ا
 ؛یدن است و اگر هست، با چه روشین برداشت قابل سنجیا اینکه آیاو ست یچ  یامروز

م و نه یآن را بسنج یواقع کاربردزان یم میخواهیم که میریخصوص اگر در نظر بگب
 (37)؟ را زان ادراک مردمیم

                                                           
1. self-reflection 
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 جهینت .1
ن یم  و به ایطرح کنادب و تعارف را  در مورد یمسائل اساسم یدین مقاله  کوشیدر ا
ها و فیاز تعر یف بهتر را نسبت به بعضیک توصیکم دستا یتر قیف دقیک تعریگونه 
فات و یتوص نیالبته ا. میان کنیج است بیها راها و مقالهکه در کتاب یفاتیتوص
ران شرح یرا در ا  و ادب یاجتماع یهاهنجارچون اغلب  ،دارند اریزش بسحات اریتوض
ز یو تما شده نهادیگردآور را اطالعات ک مقالهید بتوان اساس یشا ،ن رویاز ا. دهندیم
 یران و روابط اجتماعیا یعساختار اجتمادر مورد  یبحث علم را با 2 و ادب   ن ادبیب

ت یران قابلیپژوهش در مورد ادب و تعارف در ا ،فتدین اتفاق بیاگر ا. مطرح کرد
، اگر نگارنده چون را دارد،  politeness دربارة یالمللنیبر پژوهش ب یمهم یرگذاریتأث

ن یب یقیتر و تطبقیدقک ابزار درست نشان داده باشد، پژوهش یعنوان تعارف را به
تر لیداول هستند تکمرا که در حال حاضر مت politeness یهاهیتواند نظریها مکشور
 . کند
و    ادب: مین نکات توجه دهید به ایبا م،یمرور کنم مطالب گذشته را یاگر بخواه     
 یلموس روابط اجتماعم فاتیو تعر اتفین توصیب یگذاربه هدف تفاوتواتس  را 2 ادب

راسر س یبرا یالمللنیب ةیک نظریان یو رفتار مؤدبانه، و ب یاجتماع یهااز لحاظ هنجار
ش از یرا تا پ politeness یهاهیکه نظر ه استچون نشان داد ،استجهان مطرح کرده 

 د، و تالشناک فرهنگ نهادهیفات ملموس یة خود او بر اساس اصطالحات و توصینظر
-نیب ة عامیک نظریساختن  جهتفات بهین اصطالحات و توصیکردن ا یانتزاع یبرا

 انیم زیتمااز پس هدف . ه استبود رفتار مؤدبانه از یسیانگل ر تصوریتحت تأث یالملل
ک ی و رفتار مؤدبانة یاجتماع یهاین هنجارهایز بین است که تمایا 2 و ادب   ادب

تر انجام شود و از راحت یالمللنیب ة عامیک نظریو ساختن و پروردن  ا ملتیمنطقه 
-پژوهشدر مورد . باشدممکن  یراحتن آن دو بهیب یگذارهم امکان تفاوت یلحاظ زبان

خام است و در  ز هنوزین تمایاه است؛ نشد ن مقاله بحثیدر ا 2 ادب دربارة یکنون یها
-وستهیبه هم پ 2 و ادب   م که ادبیرید در نظر بگین بایهمچن. است یریگلحال شک

در هر . بکشد طة عمل به چالشیرا در ح 2 همواره ادب  اند و قرار است که ادب 
در ما آن را کند و یرفتار مؤدبانه، مفهوم تعارف جلب توجه م ران ویث از ابحدر  ،صورت

ن یممکن است وجود ا. میمطرح کرد یم روابط اجتماعیبزار تنظک این مقاله به عنوان یا
متداول نبودن لغت . میکن یابیتش ارزین ابزار و اهمیا ها ازیرانیا یآگاه مفهوم را نشانة

ک ی. ل مختلف داشته باشدیتواند دالیست که ما یجالب انةهم نش   ادب به عنوان ادب
ن یا ین حالت نشانة تحول تصور مردم از کلمة تعارف است و معناین است که ایا رضف



 771/ رانیا در تعارف و ادب

 

 

هم در  Höflichkeitرا یزابد، ییم Höflichkeit یآلمان کلمة هیشب یکم تحولکلمه کم
 یدگرگون لیبه دل یول ،جامعه یسازمانده یشده برایم یک ابزار تلقیشتر یگذشته ب

اگر فرض  .ه استگرفترا به خود  یامروز یه و معنادا کردینو پ ییامعنبافت جامعه 
، دو امکان قابل میریگران را در نظر بیجوانان ا یهان شکل باشد و نظریبه امسأله م یکن

ارف تع کلمة ی، در معنایم روابط اجتماعیظامکان دارد که ابزار تن(  ) :تصور است
ن یابه . ت شودیرفتار مؤدبانه، تقو یعنیاش، یدهد و هدف اصلبخود را از دست ت یاهم

شوند؛ یهم م هین کلمه شبیت در ایتعارف از لحاظ اهم گونه هم ابزار هم هدف در کلمة
که  ین معنیدهد، به ا یرو ادبدر کلمة ، بلکه تعارف نه در کلمة ین تحول، ولیهم( 2)
ن یاز ا یکیا ینکه آیا. شود ییهر دو بار معنا یتر شود و حاوده متداولنیآن کلمه در یا

ک ید یدهد که از دین حالت نشان میا یول. مشخص استکامالً نا ا نهی فتدیدو اتفاق ب
ن نظر درست است که تصور یااز  تعارفلغت از  «Iranian politeness» ترجمة یآلمان
ک ی ن کلمه برید ایتأک یتعارف هم هست، ولشامل  politeness کلمة یاز معنا یکل

، اکنون فرصت آن به هر حال .ستین یمناسب ل ترجمةین دلیست و بدا گرید یمعنا
گر در ید یهاواژگان زبان نةین گونه گنجیج شود و به ایترو تعارف هست که کلمة

 (38).دتر گردیغن یروابط اجتماع موضوع
 

 هانوشتیپ
مدت چهار ماه فرصت داشت  در دانشگاه هامبورگ است و به یشناسرانیارشد ا یرشناسکا ینگارنده دانشجو.  

 یبانین فرصت و پشتیا یبرا. ل و پژوهش کندیدانشگاه تهران تحص یقات اجتماعیو تحقمطالعات  در مؤسسة

ار یبس، یمجاجر یمانین ایدکتر حس یجناب آقا ،است مؤسسهیژه از ریوران از مؤسسه و بهیهنگام اقامتم در ا

 .    سپاسگزارم

. رک)ز قائل شد یتما( ش از اندازهیب)جا و رفتار مؤدبانه ن رفتار بیتوان بیکه م متذکر شدد ینجا بایالبته در ا. 2

 (.ادامة بحث

 .است آمدهها در بخش منابع مصاحبه شتر در بارةیاطالعات ب. 3

 . رک، ان به بعدیساسان ز دورةا یادب اجتماع دربارة توسعة مفهوم یکل ک مقالةی یبرا. 1
Dupree, “Etiquette”, in Encyclopaedia Iranica. 

 .ان به بعد، رکیهخامنش از دورة یرانیا یدربار یادب اجتماع و دربارة 
Khaleghi-Motlagh and Farhudi, “Bār,” in Encyclopaedia Iranica. 

1 .Höflichkeit ندارد یبا دربار نسبتها یدر ذهن آلمان امروزه یدارد، ول یرفتار دربار یمعنا .politeness  در

ن یکند و عیف رفتار میکه ظر یکس یعنی دارد،« جالداده» یو معنا گرددیبرم politus ینیبه کلمة الت یسیانگل

 جالداده نةیین آیهست، چون ا ن بازتاب هم امکان خطریلبته در اا. ددهیبازتاب مرا طرف مقابل  ینه بزرگییک آی

در »: دیگویم 2فاوستگوته در . اندهداشت کینزد یاشه رابطهیو دروغ هم   ادب ظاهراً. باشد یتواند سطحیهم م

     (”.Wenn man im Deutschen höflich ist, lügt man“ ). «.ییگویدروغ م یعنی یمؤدب یوقت یآلمان

6. Erving Goffman’s descriptions of “face-work”. 
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 :ف شده استین گونه تعریا« face» وة ایدر نظر
 “… the positive social value a person effectively claims for himself by the line 

others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self 

delineated in terms of approved social attributes …” (Goffman, 1976: 5). 
7. Penelope Brown and Stephen Levinson’s theory of “politeness”.  

و  positive faceن یب یول است،« face»گوفمان در مورد  نظر  politenessدربارة  ة آنهایاساس نظر

negative face محدود از  یفیو تعر اندفرق گذاشتهpoliteness نداهکرد: positive face باً همان نظریتقر 

خواسته یکسچیکه هن یا مثالً  ،شییکه هر آدم از حقوق آزاد ن معناستیبه ا negative faceو است گوفمان 

 .  ، دفاع کندکندل نیاو تحم را بهش ا

ها در روابط از رفتار یاریبس یکنند، ولیف میتعر« face-threating-acts» را به politeness آنها کهچون .8

شود، یمحسوب نم« face-threating-act»گوناگون در سراسر جهان،  یهان همه فرهنگیژه با ایو، بهیانسان

 (.ادامة بحث. رک) ه باشدداشت یمختلف یمدهاایزه و پیتواند انگیمؤدبانه م یهابلکه رفتار

 (.Watts and Locher, 2005: 15)اتس ساخته است که واست  یبر مثال یمبن ن نمونهیا. 5

ا یند و ککه حضور ندارد صحبت  یا گروهی یو مخاطب در مورد کس ندهیگون حالت هم وجود دارد که یا. 0 

ا یش یخو یهارفتار ک فرد دربارةیکه  ین گفتمان، زماناصوالٌ هما. دنک نفر باشیشتر از یب انا مخاطبی ندگانیگو

گوناگون را در ذهنش  یهااستدالل یسازو آگاه یابیتواند در روند ارزیرا فرد میز ،است ز صادقینشد یندیران بگید

 .      مطرح کند

   .politicalهم وجود دارد و« است نداردیآدم س فالن»اصطالح  ین است که در فارسینجا ایجالب ا ؛ نکتة 

کسان یکامالً « political»با منظور واتس از  آن یرسد که معنایالبته به نظر م. دهدیجا میرفتار ب یمعنا یگاه

 .ستین

نکه حتماً یبا ا. دکراستفاده  «وجهه»ا ی «نام»ا ی« آبرو» یفارس از کلمة« face» یبه جا د بتوانیشانجا یدر ا. 2 

روشن ق یدق یک بررسی دیشا .استفاده کند« face» دهد که از کلمةیح مینگارنده ترج هند،ین دو به هم شبیا

ن است که یجالب ا. مناسب است هان واژهین معناست و کاربرد ایمبه ههم « وجهه»ا ی « نام»ا ی« آبرو» کند که

گوفمان طرف افت و از یانتقال  یسیبه زبان انگل ینیاز زبان چ شیباً صد سال پیتقرن معنا یبه ا« face» کلمة

 .       ف شدیتعر یش به عنوان مفهوم علمیحدود شصت سال پ
ک ین آنها یکه ب، چونستیوقت به طور کامل مشخص ن چیل هنفعد در نظر گرفت که نقش فعال و مینجا بایا. 3 

 .متقابل موجود است رابطة

ن یزمان و به همهم یاجتماع یرفتارها یتوان استدالل کرد که نه تمامیرا میز ،ستن ترجمه قابل مناقشه ایا. 1 

. رهیو غ یعیطب ، مانند فاجعةصدر وضع خا یبه عنوان مثال رفتار اجتماع اند؛یم رابطة اجتماعیموضوع تنظگونه 

خاص  و احوال عاوضاچون  م،ید کنار بگذاریرا با یزیخونرو  ییخشن مانند زورگو یهارفتار البته به نظر نگارنده

 .     ندشویمحسوب م

ن یا یشتر روید بیبا یول ،باشدیزد میراز، اصفهان و ینگارنده در تهران، ش یچند مصاحبه جةین نظر نتیا. 1 

 . برسد یجة درستیاحبه کار شود تا به نتمص

 ست یا نیست ا یاجتماع یا انسان موجودیآنکه یاچون  ،شود شتر بحثید بین نکته بایقت دربارة ایدر حق. 6 

 شود یمثبت تلق یشود که رفتار اجتناعیباعث م یژگین ویگونه اچ ،باشد نینکه اگر چنیو ا تمام است،نا یبحث

 .   ستا یاساس یپرسش خود

-یزبان میم ک مهمان وارد خانةیکه  یوقت»:   و ادب یاجتماع یهان هنجاریفرق گذاشتن ب یک نمونه برای. 7 

. رود و نه صرفاً رفتار مؤدبانهیبه شمار م یاجتماع ن رفتار هنجاری، اآوردیمخانه در در یش را جلویهاشود و کفش
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زبان یا نه، و می اوردیبش را دریهاا کفشیرسد که آشده بپه مهمان که وارد خان نجا مصداق دارد کهیتعارف در ا

را رد و بدل  یتعارف الحاتهم اصط شتر باین مورد بیزبان در ایمهمان و م اگر. ستیالزم ندهد که شما پاسخ 

 .دشویم شتر همیشود ب یتلق ین رفتار تعارفیکه ا نیند، احتمال اکن

 .  نشان دهد یک واکنش تعارفید یون طرف مقابل شاچ ،تواند باعث تعارف شودیمحبت م. 8 

است  هن کردییر، وجوه مهم مسأله تعیفراگ یک بررسیساس بر ا ،رحمان صحراگردها را دکتر ن نکتهیا. 5 

(Sahragard 2003: 405 .) 

 یب برایترت نیو به ا اندیرفتار اجتماع یهاقطب« ش از اندازهیادبانه و مؤدبانه بیب»رفتار  گفته شد که. 20

 .ده آشکارتر استین پدیبرداشت اول ا

 .    مهم است یفرهنگ یهاتفاوت کردن آنها به آگاه ،رندیگیاد میگر یک زبان دیها یرانیکه ا یا بر عکس، وقتی.  2

 .  شودیده مین حالت به چالش کشیا موجود نبوده است، یارابطه چیهم اگر تا اکنون ه یحت. 22

تعارف عادت  هاتیاز موقع یلیدر خ ،است یاریم اختین که نگارنده باور دارد که تصمیچون با ا ،«یتا حد». 23

 ،نیعالوه بر ا. شودیعمل م کارشتر به طور خودیشود، بلکه بینم گرفته یام کامالً آگاهانهیتصمگر یدشده است و 

-ین منظور توجه به رفتار اجتماعیبه ا دهد ویش م«face»ت به یبه طور معمول اهم ینگارنده باور دارد که آدم

 .     کندیاش هم م

 یشود، ولتعارف  یها چامهمان مهم است و ادب است که به ینوازست که مهمانا یاجتماع هنجار: ک مثالی. 21

 . ن توقع را نداردیا یدر ماه رمضان کس

را  یشخص ت رابطةیخواهد اهمیآدم م باشد که یتعارف حس ک عاملیامکان دارد که  ان شد،یطور که بهمان. 21

شمند است و ار ارزیبس یشخص که رابطة ی، هنجار اجتماعن نمونهیدر ا. نشان دهدخود نسبت به کار واجب 

 .کندیجاد مین حس را ایدارد ا یادیت زیاهم

 دهیابطه سنجبا تعارف حالت ر. شود یفیتواند باعث بالتکلیان شده است که تعارف میها اغلب بدر مصاحبه. 26

 .   شودیم

 .هدف اشاره شدیتعارف ب یکنندگبه عامل خسته. 27

 Barbara) کسونیدرو باربارا  فر( Marcial Losada) ال لوسادایمارس یست که بر طبق بررسجالب ا. 28

Fredickson)، که  ین معنیبه ا. وجود دارد یدر رابطة اجتماع« ییتناسب طال» کی، شناس هستندکه روان

 نداشته باشد یاجتماع بر رابطة یریتأث یک رفتار منفیتا را نشان بدهد  ید رفتار مثبتیبار آدم با 3ل عموالً حداقم

شده شان مورد انتقاد واقع یا وهشپژ جةین نتیاکنون دو سال است که ا(. بار 1ا ی 1حداقل  یمیصم در روابط)

نقش مهم را  یابیتعارف هم به اصطالح به عنوان جهت یکه برا است یبار همان تعداد 3اتفاقاً تعداد  یاست، ول

 .   دارد

آب حمام  که عرضة« یتعارف آب حمام» را هم ساخته، مانند  یاصطالحات یکه حت یآداب حمام سنت مثالً .25

 . ستا یاست که مجان

تحوالت   دگاهید از طه، در زمان مشروطه و پس از آنومشر ش ازیران در دورة پیا به عنوان مثال، توسعة. 30

 .ستا یحتماً موضوع جالب یروابط اجتماع

ب ی، تأدیالهادب مانند  یمذهب یهاکتاب(  ): ز نمودیرا از هم متماکتاب  توان دو نوع یها مکتاب نین ایب.  3
ز ا( ع) حقوق امام سجادا رسالة ی ییبان طباطید محمد حسیس از یسنن النبا ی یتهران یاز حاج آقا مجتب نفس

از خسرو  همه یآداب معاشرت برامانند  یر مذهبیغ یهاکتاب( 2). گرید یهاکتاب یاریو بس د جواد معلمیس

از  کتاب جامع آداب معاشرت، مانند اندها ترجمه شدهت کتابیز است که اکثریانگن رده شگفتیدر ا. ینیحسریام

 .   گرانیو د( Peggy Post)ست پ یپگ
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-یچون به نظر م ،نشان دادن مدرن بودن(  ) ، مثلگر را هم داشته باشدید یهاان هدفین بیامکان دارد که ا. 32

 .   لیان دوست نداشتن تعارف، به هر دلیب( 2) ته ندارد؛یبا مدرن یادیرسد که تعارف نسبت ز

 .استفاده کرد یشاهان هخامنش یهاتوان به عنوان نقطة آغاز از فرمانین کار میا یمثالً برا. 33

 یبه عنوان طرح قرآن یروادار یبه جا را تعارف او. ستااالت متحده یدام در انُترد عمر پژوهشگر دانشگاه یرش .31

کلمة تعارف در (. Rashied Omar, 2011: 19f.)است  یتر از روادارقیتر و عمکامل یند که حتکیمطرح م

إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا هَا النَّاسُ یُّا أَیَ» : رفته استبه کار  3 ه یآ ،حجرات سورة

ز  ییص و تمیتشخ» : دهدیح مین مورد توضیت الکتاب در ایو سا. «رٌ یمٌ خَبِیإِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِ

اعضاى جامعه نکه شناخت یاز ا .است امرى مهم در قوام جامعه و مناسبات اجتماعى گریکدیلة یوس ها به انسان

شود که تعارف و  دانسته مى معرفى شده« شعوب و قبائل»نى یتکوش یدایت و هدف پیغا گریکدیبشرى نسبت به 

 «.دارى زندگى اجتماعى آنان استیگر داراى نقشى مهم در قوام و پایکدیها نسبت به ى انسانیشناسا

(0 707720 1 )http://www.alketab.org/3 _الحجرات 

 :  یت از اندونزیک سایبه عنوان مثال . 31
http://weekepedia.blogspot.de/2013/02/pengertian-taaruf-dalam-agama-islam.html 

(26.06.2015( 

جود معاصر و یهاف در خانهمختل یهاداشتند و هنوز بخش یرونیو ب یک بخش اندرونیها بر طبق سنت خانه. 36

د هم از ظرف یشا هان مناسبتیدر ا .خاص یهامناسبت یبرا یروزمره و بخش ییرایپذ یک بخش برایدارند، مثل 

 .   و قاشق و چنگال خاص استفاده شود

ف در گفتند که تعاریاز مردم آلمان م یاریران، بسیدر اتعارف  یهادهیپد ف کوتاهیبا توص: به عنوان مثال. 37

و  یاجتماع یهاالبته هنجار. ن شکل وجود داردینگارنده باور دارد که تعارف اصوالً به هم یآلمان وجود ندارد، ول

م یابزار تنظ یبرا یلغت چیکه در آلمان هو چون کند،یفرق م یلیل تعارف هم خین دلیو بد متفاوتند یلیخ   ادب

 (Höflichkeit)   ادب ل کاربردیه ذدین پدیست و این انهگاههم آ یتصور ذهنن یا ،وجود ندارد یروابط اجتماع

 . گنجدیم

ن کلمه  یاز ا کهنیا یما به جا ،گر تعارف کردیک نفر دین باشد که یمنظورمان ا یاگر به آلمانبه عنوان مثال، . 38

 .«ب باشدن کار را فقط انجام داد تا مؤدیآن نفر ا»: م، مانندیکنت را شرح ید وضعیبا ،میاستفاده کن
 

 منابع  
و  ین مصاحبه به عنوان تستیچند ،دوشه یته یفیکه مصاحبه به روش مصاحبة کنیش از ایپ: هامصاحبه

ن ید و ایساعت طول کش  ن به مدت یانگیها به طور مسپس مصاحبه. ن روش انجام داده شدین ایتمر
 یهاشن گوناگون از بخکارشناسان که استادابا  مصاحبه :مصاحبه شامل سه نوع مختلف بود   
 دانشگاه یعلوم اجتماع استاد دانشکدة، یآزاد ارمک یخواهم از استاد تقیم نجایدر ا. اوت بودندمتف

 استاد دانشکدةو دکتر رحمان صحراگرد،  ،فرهنگ مردم نامةول فصلر مسؤیان، مدیلیو استاد وک ،تهران
 .ار تشکر کنمیعاتشان بسکمک و اطال یبرا ،رازیدانشگاه ش یات و علوم انسانیادب

ک نفر یدر هر گروه . ه شدیسه زن و سه مرد، ته نفره،تک مصاحبة 6ن بخش یدر ا: با مردم مصاحبه
 .ک نفر مسن بودیسال و انیک نفر میجوان، 
متأسفانه . ه شدیته ،افراد مسن ک گروهیک گروه جوانان و یمصاحبه،  2ن بخش یدر ا: یگروه مصاحبة

سن شتر و گروه افراد میها بناسب زن و مرد برابر نبود، بلکه در گروه جوانان مرددر هر دو گروه ت
 .منحصراً مرد بودند
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