
 »آبرو«نگاري معناشناختی از الگوي فرهنگی  مردم

  معانی، مصادیق و کارکردها
  

  *بیوك محمدي

  )21/05/92 :تاریخ تأیید ؛02/10/91 :تاریخ دریافت(

  چکیده

هـدف مقالـه پـیش رو، درك    . افراد استها و روابط اجتماعی  ها، ذهنیت شناخت فرهنگ و عناصر فرهنگی از عومل مهم شناخت رفتار

این مفهوم به دلیل کاربرد زیاد به کلیشه تبـدیل شـده و کمتـر کسـی از     . ، است»آبرو«معانی گوناگون یک مفهوم فرهنگی مهم در ایران، 

رو، تحقیـق   اسـت؛ از ایـن  ها و روابط اجتماعی افراد در ایران فراوان  دهی رفتار با این حال، تأثیر آن در شکل. معناي دقیق آن آگاه است

ها و روابط آنها که با مراجعه  در این مقاله معانی مختلف آبرو با استناد به اظهارات مردم و بعضی رفتار. رسد درباره آن ضروري به نظر می

اشـناختی، بـه طـور    نگاري معن براي این کار از روش تحقیق کیفی، به طور عام، و از مردم. شود، ارائه شده است به این مفهوم توجیه می

در . است  معانی مختلف مفهوم آبرو با مراجعه به کارکرد آن در مصادیق رفتاري، مالحظه و سازماندهی شده. خاص، استفاده شده است

  :اند دست آمده اصلی این مفهوم با عناوین زیر به   نهایت، سه مقوله

  .مگامی با عرف جامعههاي اجتماعی و ه به معناي رعایت هنجار» حفظ آبرو«مقوله : الف

  .به معناي کسب اعتبار و حیثیت اجتماعی و گرفتن تأیید و تصویب اجتماعی» کسب آبرو«مقوله : ب

  .به معناي داشتن اصول اعتقادي محکم و پایبندي به اخالقیات قوي در زندگی» آبرومندي«مقوله : ج

اند و هر کدام از معانی با  به نمایش گذاشته شده) دهندگان اطالع( شوندگان این مقوالت با ارائه مصادیق برگرفته از اظهارات مصاحبه

هـا، بـه سـایر     در بخش پایـانی، در تجزیـه و تحلیـل یافتـه    . اند شناسی، مورد بحث قرار گرفته هاي نظري در جامعه مراجعه به چارچوب

  .هاي نظري، فرهنگی و اجتماعِی مفهوم آبرو در ایران پرداخته شده است استنباط

  

  .هاي اجتماعی، الگوي فرهنگی، فرهنگ و توسعه آبرو، هنجار: هاي کلیدي ژهوا
  

  مقدمه

هاي رفتـاري و   منظور از روابط اجتماعی، روش. شناسی است روابط اجتماعی، که نهادها نمودي از آنهاست، موضوع مطالعه جامعه

 :Beatie, 1964(دهد  گیرند، از خود نشان می می کرداري است که فرد وقتی سایر افراد، موضوع و هدف آن رفتار و کردار قرار

خـود را ملـزم بـه    افـراد  زنـد و یـا    رفتارهایی که در جامعه ایران در ارتباط با حفظ و کسب آبرو و آبرومندي از افراد سرمی). 35

طیـف وسـیعی از    در همـین راسـتا،  . دانند، با توجه به گستردگی و شدتی که دارنـد، از چنـین مقـامی برخوردارنـد     رعایت آن می

شک از  افتد، بی شود و گستردگی رفتارهایی که با آن عنوان مقبول می شده با مراجعه به انواع کاربرد آبرو توجیه می رفتارهاي نهادي

توانـد از بسـیاري    رو، مطالعه این رفتارهـا مـی   از این. کننده روابط اجتماعی و الگوهاي فرهنگی غالب است ترین عوامل تعیین مهم

بـا چنـین   . هاي متقابل اجتمـاعی در ایـران آشـنا کنـد     هاي غالب جامعه و چگونگی کنش ت ما را با آداب، اخالقیات و ارزشجها

  .پردازیم می» آبرو در فرهنگ ایران«نگرشی، به بررسی 
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ی کـه افـراد بـا    هـای  مطالعه عمیق معانی آبرو در فرهنگ ایـران و نمـایش رفتـار   : با این وصف، قصد از تحقیق حاضر عبارت است از

هدف کلی این طرح نشان دادن ایـن موضـوع   . کنند و چگونگی انجام این کار مراجعه به این مفهوم مهم فرهنگی، سازماندهی و توجیه می

 هـایی  توان استفاده وانگهی از بررسی این مفهوم می. گیرد هاي خاص از کدام ذهنیت مربوط به مفهوم آبرو نشأت می است که بازتولید رفتار

کند؛ لذا یکی از اهداف دیگر این تحقیق، استنباط نظـري اسـت کـه بتـوان بـه       کرد که در کل به شناخت فرهنگ و جامعه ایران کمک می

در تجزیه و تحلیل اهمیت آبرو، درباره اهمیت آن با عنـاوین نظـارت اجتمـاعی، مسـائل     . واسطه بصیرت حاصل از این بررسی، بیان کرد

  .است یران و رابطه آبرو با توسعه، بحث شده اجتماعی، خلقیات مردم ا

هـاي متفـاوتی جهـت     هاي مختلفی نسبت به آبرو وجود دارد، و در شرایط مختلف اجتماعی روش از آنجا که در ایران نگرش

ط هـا مـا را بـا چگـونگی روابـ      ها، شرایط و روش شود، شناخت این نگرش  حفظ، کسب، ارتقا و اثبات آبرومندي به کار گرفته می

کنـد و از وجـود بسـیاري از هنجارهـا و      اجتماعی، میزان حساسیت افراد در این زمینه فرهنگی و شدت و اهمیت آنهـا آشـنا مـی   

حـاکم  هاي  اي در ارزش توان به عنوان مطالعه رو، بررسی آبرو را در سطح کالن می از این. سازد توجیهات آنها توسط افراد آگاه می

  .ایران تلقی کردبر جامعه 

گذرانیم، سپس سه گرایش غالب را نسـبت بـه    در این نوشته ابتدا روش تحقیق خود را به طور اجمال از نظر می: وند تحقیقر

بـا  همـراه  دهـیم و هـر کـدام     ـ شـرح مـی  » آبرومندي«و » کسب آبرو«، »حفظ آبرو«هاي فرهنگی، با عناوین  آبرو ـ به منزله زمینه  

اسـتناد بـه مشـاهدات ارائـه      کننـد، بـا   اجتماعی که در آنها بروز می  گان و شرایط یا موقعیتشوند هایی از اقوال مصاحبه مثال شاهد

. کنیم پردازیم و درباره کارکردهاي هر کدام از سه بعد مختلف آبرو در جامعه ایران، تعمق می گاه به تجزیه و تحلیل می آن. شود می

بودن بعضی الگوهاي رفتاري و ذهنی را کـه بـا اسـتناد بـه      ا نامطلوب و مطلوب ی مطلب ارائه خواهد شددر بخش پایانی ارزیابی 

  .گذرانیم شوند، در ارتباط با توسعه جامعه از نظر می آبرویی توجیه می داري یا بی آبرو

  

	شناختی  عنصر فرهنگی آبرو و مالحظات روش

اعتبار و مایه سرفرازي آمده  ،شرف، ناموس، قدررض، ارج، آبرو در لغت به معانی جاه، اعتبار، ع: آبرو به مثابه عنصر فرهنگی

مناسبت عرق ریختن بر اثر   اما وجه تسمیه آن در اذهان عمومی به. )نامه دهخدا و فرهنگ معین، ذیل واژه آبرو لغت: ك.ر(است 

خطایی سر بزند، به این معنا که اگر از کسی کار خالف و عمل . دهد شرمی است که به آدمی از انجام کاري ناشایست دست می

در واقع، با چنین کاري، قدر و منزلت فرد کاهش . ریزد کند و عرق می شود و در نتیجه، احساس شرم می سبب سرافکندگی وي می

هایی که با توجیه آن مفهوم  توان گفت آبرو و معناي آن و دامنه رفتار با این وصف می. ریزد یابد و یا به اصطالح آبرویش می می

توان آن را بدون شک از عناصر مهم فرهنگی به  با توجه به اهمیت آبرو در فرهنگ ایران می. د، بسیار وسیع استگیر صورت می

  .شمار آورد و مطالعه آن را در این محتوا مناسب دانست

ورهـا،  هـا، با  ها، نگرش شود، ارزش اگر گفته شود فرهنگ، شیوه زندگی مردم است که شامل الگوهاي عرفی، افکار و رفتار می

بـا ایـن تعریـف،     .)Kuper & Kuper 1985: 178(گیـرد   هاي اقتصادي را دربرمی هاي سیاسی و فعالیت هنجارها و حتی سازمان

 ,Macionis et. al( شـود   ها و باورها و نیز هنجارها و عناصر هویتی می ، ارزش)زبانی و غیرزبانی(عناصر فرهنگی شامل نمادها 

هـا   گیري رفتـار  تواند در شکل عنصري است و با معانی مختلفی که دارد و در زیر خواهیم دید، می مصداق چنین ،آبرو). 1997:64

  .نقش مؤثري داشته باشد



کند که چه  مشخص می) ها ها و نگرش ارزش(هاي فرهنگی  ها، مفهوم آبرو مثل سایر تصورات و اندیشه با توجه به این ویژگی

در ). 35: 1389گیـدنز،  (نـد  کرا تعیین مـی افراد  نحوه رفتار) هنجارها(ثل قواعد رفتارها چیزهایی ارزشمند و پسندیده هستند، و م

چه بسا کثیـري از افـراد حاضـر    . خودآگاه قرار دارد توان دید چگونه عنصر فرهنگی آبرو، عمدتاً در سطح نیمه وضوح میهضمن ب

و به این دلیل است که در اکثر اوقات مطالعه آبرو با استناد (ند باشند به خاطر آبرو از خیلی چیزها بگذرند، اما از تعریف آن عاجز

اینکـه  (طور که خواهیم دید، چگونگی تأثیر آبـرو در سـاختار فکـري     ، همانعالوه بر این). به مصادیق رفتاري استنباط شده است

رو، آبرو، به عنـوان   از این.  مشهود استکامًال) اینکه چه برداشتی از دنیاي اجتماعی و روابط دارند(و ادراکات ) اندیشند چگونه می

بـه آن پرداختـه    در ادامـه براي این منظور روش مناسبی ضروري است که . گذار، قابل مطالعه است یک عنصر فرهنگی مهم و تأثیر

  .خواهد شد

توضیح روش تحقیـق  ، این نکات مهم در ضمن شدبا اینکه در باال به اهداف و ضرورت تحقیق اشاره  :موضوع رابطه روش با

نگاري معناشناختی، به طور خاص، با این قبیل تحقیقـات   از آنجا که روش تحقیق کیفی، به طور عام، و مردم. شوند بهتر آشکار می

 .سنخیت بیشتري دارد، در تحقیق حاضر از این روش استفاده شده است

نگـاري   نگاري جدید یـا مـردم   یفی که به روش مردمدر این بررسی از گونه خاصی از روش تحقیق ک: نگاري معناشناختی مردم

نگاري است که فرهنگ را در معنا و محتـواي خـاص خـود     این روش، نوعی مردم. است معروف است، استفاده شده 1معناشناختی

هـا بـراي    اژهشناسان ابداع شده، مبتنی بر مشاهداتی حاکی از اسـتفاده افـراد از و   این روش که در ابتدا توسط زبان. کند توصیف می

هاي خاصـی اسـت    هدف از این کار، کشف روش). Kottak, 1996: 81(ست آنها بنديِ تجارب یا ادراکات سازماندهی و یا مقوله

رو در این تحقیـق، مـا خـود را     از این. پردازند بندي، کدگذاري و مشخص کردن تجربیات خود می که افراد بر اساس آنها، به مقوله

  ).105: 1386کوردي،  اسپردلی و مک(گیرند  کار می شوندگان به دانیم که مصاحبه یق واژگانی میمقید به درك معناي دق

کنند،  افتد؛ چون از طرفی، افراد از اکثر هنجارهایی که خود از آنها تبعیت می همچنین، در مطالعه آبرو، این روش بسیار مؤثر می

گیرد و از طرف دیگر، معموالً در مصاحبه از ارائه  آگاه نشأت می خود ه یا نیمهزیرا این هنجارها تا حد زیادي از ناخودآگا، خبرند بی

گردآوري اطالعـات در ایـن زمینـه     براينکته آخر اینکه، . کنند هایی که مبتنی بر تجربیات شخصی آنها باشد، احتراز می شاهدمثال

در تحقیقـات مربـوط بـه    . آمیـز اسـتناد کـرد    هاي عبـرت  گونه و داستان ها، سخنان حکیمانه و حکایات مثال المثل توان به ضرب می

  .شود تنها معمول است، بلکه توصیه می هاي فرهنگی، استفاده از چنین منابعی نه  زمینه

معناي پذیرش مفاهیم و  ها از دید افراد بومی، به  روش کیفی و نگاه به پدیده ا استفاده ازوانگهی باید در نظر داشت که تحقیق ب

طبـق ایـن دیـد وسـیع     «: گویـد  ن در این باره میوجنیفر میس. ي افراد مورد تحقیق نیست، بلکه به منزله درك آنهاستمقوالت فکر

اي از آنهـا ارائـه    ، نقش محقق آن است که تعابیر عوامانه و روزمره مردم را بفهمد و تعابیر عالمانه]روش کیفی[تعبیري و تفسیري 

  .(Mason, 1997: 140)» زددهد و در نهایت به تبیین موضوع بپردا

قابل  -شود که معموالً در قالب زبان بیان می-گیري تعاریف مشترك از واقعیات  لدر همین راستا اهمیت زبان در روند شک

مالحظه است، زیرا عمالً در این تحقیق، درك ما از مفهوم آبرو به میزان متنابهی به تعریف زبانی افراد متکی خواهد بود، لذا آبرو 

  .شناختی، قابل توجیه است نگاري معنا عنوان یک مفهوم فرهنگی، و آن هم به شیوه کیفی و بویژه روش مردم به
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که چرا و چگونه رود و به اختصار بیان شد  هنگی مهم به شمار میطور که دیدیم، آبرو یک عنصر فر همان: گردآوري اطالعات

تواند معیاري این قسمت به طور مختصر مراحل انجام پژوهش حاضر را که میما در . تحقیق کیفی مطالعه کرد  باید آن را به شیوه

هاي عمیق با افراد در  مصاحبهبراي انجام مطالعه کیفی درباره آبرو، ابتدا . هاي مشابه باشد، شرح خوهیم دادبراي انجام پژوهش

؛ به این معنا که چون دنبال گرفتمفهومی و ناهمگن صورت به صورت ، این تحقیقگیري در  نمونه. انجام پذیرفتسطوح مختلف 

گردآوري  برايثانیاً . آبرو به ما اطالعاتی دهنددرباره بتوانند رویم که  میسراغ مواردي م یا مفاهیم خاصی بودیم، بلکه مفهو

. رفتیماند،  شوندگان اولیه نبوده حبههایی که جزو مصا و بتدریج سراغ نمونه کردهوجو از اطرافیان خود شروع  اطالعات، ابتدا با پرس

چنین افرادي را پیدا کنیم و  کردیم، سعی نبودندسواد  سواد یا کم ند، افراد بیبودهاي اولیه که بیشتر از اطرافیان ما  مثًال اگر نمونه

تر در دسترس بودند، ؛ یا اگر افراد مذهبی کمرا جستجو کردیمهاي فراوان داشتیم، جنس مخالف دیگر  اگر از یک جنسیت نمونه

به این ترتیب، با مصاحبه از همه آنهایی که ممکن است در صورت نبودشان در نمونه، اطالعات . کنیم آنها را به عمد پیدا می

ها در ساختار  این کار تا موقعی که اطالعات به درجه اشباع برسند، یعنی افزایش نمونه. شود گیري ناهمگن می یکجانبه شوند، نمونه

رسند، اما  فقره مصاحبه به حد اشباع می 40در عمل مشاهده شد که اطالعات پس از . یابد عات تغییري ایجاد نکند، ادامه میاطال

ها را ضمن در نظر گرفتن اصل ناهمگن بودن تا دو برابر نیز افزایش  ها، تعداد مصاحبه براي اطمینان از قابلیت اعتبار و اعتماد داده

  .دادیم

  

  ر فرهنگ ایرانجایگاه آبرو د

 آوري اطالعات، ابتدا متوجه شدیم کـه آبـرو بـه علـت تـداخل      ها در مراحل مختلف گرد بندي و تجزیه و تحلیل داده پس از مقوله

بنابراین، آبرو در فرهنگ ایران یک معنا یا کاربرد . داشته باشد و متفاوتی مفهوم خاصتواند براي افراد مختلف،  معانی مختلفش، می

هر حال،  اما به . اي جنبه عرض و ناموس ارجحیت دارد تر است و براي عده اي معناي قدر و اعتبار مهم مثالً براي عده. خاص ندارد

استفاده از روش تحقیق یادشده و تجزیه و تحلیل با . نحوي براي آحاد جامعه ایران اهمیت دارد رسد آبرو و آبروداري به به نظر می

کرد متفاوت با سه گرایش همخوان است که آنها را  معنایی واژه آبرو در اذهان متوجه شدیم که آبرو در فرهنگ ایران داراي سه کار

  :بندي کرد توان مقوله به شرح زیر می

  .شود بیان می» آبروداري«یا » حفظ آبرو«وًال در واژه استنباط رعایت هنجارهاي اجتماعی یا همنوایی اجتماعی که معم. 1

  .شود بیان می» کسب آبرو«استنباط دریافت تأیید و تصویب اجتماعی و ارتقاي منزلت در اجتماع که معموالً در واژه . 2

  .شود میبیان » منديآبرو«هاي اصولی که معموالً در واژه  استنباط پایبندي به اصول اخالقی و داشتن اعتقادات راسخ و ارزش. 3

ممکن است گفته شود مفهـوم   آوري ضروري است؛ قبل از آن یک یادشود؛ اما  هر کدام از مقوالت مذکور جداگانه بررسی می

تواند رونـدي بـراي حفـظ آبـرو بـه شـمار رود و        اگرچه از نظر زبانی کسب آبرو می. آبرو از نظر معنایی یک کارکرد بیشتر ندارد

طور که  در عمل، همان. کند، به عنوان یک صفت به کار رود براي کسی که در راه حفظ و کسب آبرو تالش می تواند آبرومندي می

نگـاري معناشـناختی معـانی و     بـا اسـتفاده از روش مـردم   . رود آید، آبرو با سه معناي کامًال متفـاوت بـه کـار مـی     از مصادیق برمی

  . توان براي آبرو قائل شدرا میهاي زیر  کارکرد

ند، اما در اینجا فقط یـک بـار    ا ها تکرار یا عنوان شده وانگهی واضح است هر کدام از معانی و مصادیق چندین بار در مصاحبه

مصـادیق    با این حال الزم به یـادآوري اسـت کـه تعـداد فراوانـی     . اند ها عرضه نشده اند و به دلیل عدم ضرورت، فراوانی شده ارائه



اینک سه کاربرد اصلی را جداگانه از نظـر  . کمترین بسامد را داشته است» آبرومندي«بیشترین و درباره  »حفظ آبرو«شده درباره  یاد

  :گذرانیم می

  

  )رعایت هنجارهاي اجتماعی(حفظ آبرو  -1

ط بـا  کند و افراد در رواب به مقررات و معیارهایی که مرز بین رفتارهاي قابل قبول و غیرقابل قبول اجتماعی را مشخص می 2هنجار

عبارت دیگر، هنجارها راهنمـاي رفتارهـاي مناسـب در شـرایط      به . شود یکدیگر انتظار رعایت آنها را از یکدیگر دارند، اطالق می

  . )Theodorson & Theodorson,1969: 276(خاص هستند 

ایـن واژه در واقـع عبـارت    . شـود  بیان می» حفظ آبرو«واژه آبرو در جامعه ایران، معنایی است که در عبارت  موارد کاربردیکی از 

  .رعایت هنجارها با تعریف فوق: است از

  :توان به شرح زیر خالصه کرد اند، می هاي مختلف بیان شده بعضی از مصادیق حفظ آبرو را که توسط افراد در رده: مصادیق

رود،  شمار مـی    ه از نظر دیگران بد بهدانیم که ضوابط مهم هستند و باید به آنها احترام گذاشت و نباید کارهایی را ک ـ همه می

  .انجام داد

  .کنم ـ دوست دارم در تابستان شلوار کوتاه بپوشم، اما براي حفظ آبرو این کار را نمی

ـ در حقیقت حفظ آبرو یعنی هر کس باید ظاهرش را بر حسب عرف جامعه حفظ کند و بـا هرچـه او را از حالـت عـادي و     

  .ندکند، مبارزه ک نرمال خارج می

  .دهد ـ هر کس بخواهد در جامعه زندگی کند، باید خود را همرنگ جامعه کند واال اعتبارش را از دست می

  .داند؛ مثالً در ایران فرد باید ظاهرش را خوب نگاه دارد ـ هر کس در جامعه خودش راه و روش زندگی کردن را می

کنـد، در   سـواري مـی   باد رفتن نجابت و آبروي خود نترسد، دوچرخهکه از بر   نما نشود؛ مثالً زنی ـ فرد باید سعی کند انگشت

  .کند کشد و یا لباس نامناسب در مأل عام تن می خیابان سیگار می

  .گیرد کند، زیرا فقط آبروست که مثل سدي جلوي آدم را می آبرو رسم و رسوم را رعایت میباحیا و ـ فرد با

خاطر سپرد که آبرو به معناي رعایت رفتارها و معیارهـاي مـورد    رعایت کرد و به هاي مسائل زندگی را  کاري ـ باید تمام ریزه

  .پسند جامعه است

ممکن است کارکرد دیگري هم داشته باشد؛ مثالً شخصی کـه از او رفتارهـاي   » داري آبرو«در ضمن الزم به یادآوري است که 

این مقوله با حفظ آبرو تداخل . از خود دفاع کند» ن یا خودشحفظ آبروي دیگرا«داند براي  مخالف عرف سر زده، خود را ملزم می

توان آبروداري را شکل دیگري در معناي حفظ آبرو بـه   رو، می از این. به عبارت دیگر، آبروداري تالشی براي حفظ آبروست. دارد

 مصـادیق برخـی از  . ه اسـت در آبروداري صحبت از دفاع از آبرو و تالش براي حفظ خصوصیتی است که قـبالً داشـت  . شمار آورد

  :آبروداري عبارتند از

  .دانی فالنی آن کار بد را انجام داده، الزم نیست به کسی بازگو کنی؛ در اینجا آبروداري الزم است ـ اگر می

حتی اگر از فرزنـد یـا همسـرت خطـایی سـر زد،      . ـ آدم نباید آبروي کسی را ببرد، اگر از کسی خطایی سر زد، آن را بپوشان

  .رفتار کن که نگذاري آبرویت برود؛ شأن خانواده را حفظ کن طوري

                                                   
2. Norm 



  .کند کند، به نوعی آبروداري می ـ کسی که عادت بدي دارد، اما در مالءعام از انجام آن خودداري می

نباید آشـکار   هاي دیگر را به عنوان مثال، فقر یا بسیاري از گرفتاري. هایش را به همه بگوید و یا برمال کند ـ آدم نباید همه راز

  .کرد

  .هم هست نگاه داشتنـ آبروداري به نوعی روي خود را با سیلی سرخ 

اي فرهنگی اسـت کـه بـه     آید، آبرو در این کاربرد خاص، زمینه هاي مذکور برمی طور که از تعریف هنجار و از شاهدمثال همان

یادآوري این نکته از این نظر حائز اهمیت . معه استبخشد و در این حالت هنجارها بیشتر شامل عرف جا روابط اجتماعی ثبات می

کاربردي . گیردهم در بر تر سایر کاربردهاي آبرو را  است که هنجار، تعریفی بسیار وسیع دارد و حتی ممکن است در نگاهی جامع

در ایـن  . شـود  اط مـی از آن استنب) آداب و رسوم(شود که کمابیش عرف جامعه  که به آن اشاره شد، فقط به نوع خاصی اطالق می

ادامه در و شود  نگرش یکی از پیامدهاي عمده رعایت عرف جامعه، تنظیم رفتارهاست که به نظارت اجتماعی غیررسمی منجر می

انـد،   پس باید به خاطر سپرد که این امر فقط شامل مواردي نیست که افراد در مصاحبه به آنها اشاره کـرده . به آن خواهیم پرداخت

هایی است که هنجاري درباره درست یا غلط بودن و یا مطلـوب یـا    در همه موقعیت 3عایت عرف و همنوایی اجتماعیاد ربلکه مر

هـاي   ها و همنـوایی بـا عـرف    طرز استفاده از حفظ آبرو و آبروداري، هر دو، در رعایت هنجار. نامطلوب بودن رفتاري وجود دارد

 .شود جامعه به کار گرفته می

طـرد و  ، تمسـخر  ،دهند تا مورد موأخذه راد رفتارهاي خود را با هنجارهاي رایج یا عرف جامعه مطابقت میتمام شرایطی که اف

این شرایط طیف وسـیعی از  . توانند مصادیقی از حفظ آبرو و آبروداري به شمار روند سایر پیامدهاي نامطلوب آن قرار نگیرند، می

پردازند، هنجـار یـا    تمام شرایط اجتماعی که افراد در آن به کنش و واکنش می گیرد و براستی در هاي اجتماعی را دربر می موقعیت

خبر باشـند، نظیـر    اند که چه بسا از وجود آنها بی قدر در روح و وجدان افراد رسوخ کرده این هنجارها آن. هنجارهایی حاکم است

برنـد، آنهـا را رعایـت     میسر   ها و در خلوت بهو حتی در مواري هم که تن )Linton,1945(خبري ماهی از وجود آب در دریا  بی

مثل کسی که ممکن است در شرایطی قرار گیرد که بتواند کار خالفی انجام دهد اما به خـاطر حفـظ آبـرو مرتکـب آن      -کنند  می

  .بیند نشود، حتی وقتی کسی او را نمی

، مسلم است کـه آبـرو طیـف    کردندام، بیشتر اشاره ها اغلب به بعضی هنجارها مانند پوشش در مأل ع با اینکه افراد در مصاحبه

هاي مختلف اجتمـاعی اعـم از غـذا خـوردن، کـار       گیرد؛ از جمله رعایت آداب و رسوم در موقعیت تري را دربر می بمراتب وسیع

ل شرایط بقدري این قبیدامنه . ها و سایر مجامع کردن، احوالپرسی، برخورد با اطرافیان آشنا، برخورد با ناآشنایان، رفتار در میهمانی

توان با اطمینان بیـان کـرد کـه افـراد در هـر شـرایط        بنابراین می. ردن فهرست تمام آنها تقریباً ناممکن استوسعت دارد که برشم

  .کند پذیر می اجتماعی و در درون همه نهادها مستلزم رعایت هنجارهایی هستند که روال معمول زندگی را امکان

شود، با سـایر   شمارند و این امر سبب نظارت اجتماعی و شکل دادن رفتارها می جامعه خود را محترم میها عرف  اینکه ایرانی

قائل شویم، باید آن را مربوط به نوع، شدت، ضعف هنجارهـا و پیامدهایشـان    تفاوتاما اگر بخواهیم بین جوامع . ملل فرقی ندارد

هـاي   شـاخص ) مثًال مردم جوامـع صـنعتی  (ها در مقایسه با سایر ملل  ایرانی شود در اینجاست که گفته می. بدانیم) پاداش و تنبیه(

تـري صـورت    گیري و دقت زیاد ها با سخت دهند و نظارت بر رفتار می  متفاوتی نسبت به حفظ آبرو دارند و اهمیت بیشتري به آن

نوازي، براي  سیون خانه گرفته تا شیوه مهمانطور که حسن نراقی تأکید کرده است، موارد بسیاري، از چیدمان دکورا همان. گیرد می

                                                   
3. Conformity 



به عبـارت دیگـر، در جامعـه ایـران آداب و رسـوم بـر دوش مـردم        ). 46: 1385نراقی، (حفظ ظاهر و لذا براي حفظ آبرو هستند 

مـثالً  . ودشـ  هاي بسیار دیگري نیز می همین امر عالوه بر تنوع هنجارها، منشأ تفاوت. سنگینی بیشتري دارد تا جوامع صنعتی غرب

 4از عبارت شبه معادل آن بـه زبـان انگلیسـی   آبرو در زبان انگلیسی ترجمه دقیق ندارد و حفظ شوند واژه  ها متوجه می وقتی ایرانی

دهـد؛ ماننـد مـواردي کـه      تفـاهمی رخ مـی   نیز سوءاغلب . کنند شود، بسیار تعجب می ، مستفاد نمیمورد تاکید در زبان فارسیمعانی 

نظر  به هر حال، صرف. آبرو ندارند یا اصالً آبرو برایشان مهم نیست  زبان مثل امریکا، مردم یا هاي انگیسی کنند در کشور میها تصور  بعضی

) هـا  آداب و رسـوم و عـرف  (ها  ها، در مقایسه با ملل جوامع غربی، تبعیت از هنجار از علل این پدیده، قدر مسلم این است که براي ایرانی

  .اهمیت بسزایی برخوردار استشان از  در جامعه

  

  )گرفتن تأیید و تصویب اجتماعی(کسب آبرو . 2

تـرین و   نیاز به مقبولیت اجتماعی، جلب توجه و اخذ تأیید و تصویب اطرافیان که به انگیزه تأیید اجتماعی مشهور اسـت، از مهـم  

توجه دیگران را جلب کند، ابراز وجود کنـد و مـورد   کند  آدمی پیوسته سعی می. رود ها به شمار می ترین نیازهاي روانی انسان قوي

شود و هزینه باالیی  کند که فرد براي کسب آن زحمات زیادي متحمل می اي چنان قوي ایجاد می این نیاز انگیزه. تحسین قرار گیرد

  .ها حضور دارد رهنگشمول است و در همه ف دهد، این یک نیاز جهان هاي روانشناختی نشان می پردازد و تا آنجا که بررسی می

شـود ـ نشـانگر تـالش فـرد بـراي تأییـد و         یکی دیگر از کارکردهاي مهم مفهوم آبرو ـ که غالباً با عنوان کسب آبرو بیان مـی  

اند، در این نگرش، کسـب آبـرو، گـرفتن تأییـد اطرافیـان، مقبولیـت        با توجه به مصادیقی که در زیر آمده. تصویب اجتماعی است

  .بودن مطرح استاجتماعی و محبوب 

  .دهد شوندگان بخشی از این مصادیق را تشکیل می اي از اظهارات مصاحبه پاره: مصادیق

  .دار مورد تأیید است ـ قبل از هر چیز باید به خاطر سپرد که آبرو آرایش زندگی است و آبرو

کنند و یا حتی به دروغ به  یري شرکت میوقتی مردم در امر خ. آبرویی است پولی مساوي بی ـ مثًال آدم پولدار با آبروست و بی

  .خواهند کسب آبرو کنند می... گویند دامادشان مهندس است و  سایرین می

  .کار بست تا بتوان در جامعه جلوه کرد هاي اجتماعی را قبول کرد و به  ـ باید براي کسب آبرو ارزش

  .اري مساوي کسب آبروستد مردم. ـ کسی آبرودار است که بتواند بگوید من فالن کار را کردم

  .ـ براي پذیرایی از مهمان حتی باید قرض کرد

  .دار است که خویشتنداري کند، به هر قیمت شده باید بکوشد به غرورش لطمه نخورد ـ همچنین کسی آبرو

کسب ر گرفته، مورد پذیرش جامعه قراهرکس . ـ مثًال آدم اگر گرسنه هم باشد، باید در مهمانی کم غذا بخورد تا آبرویش نرود

  .آبرو کرده است

تواند چیزي به کسی بدهد،  کسی که ثروتی ندارد و نمی. شود مردم بخورند، آبرویت بیشتر میتا اگر بدهی . ـ باید بخشنده بود

  چه آبرویی دارد؟

می هم که شده، چش ات را به مدرسه غیرانتفاعی بفرست، حتی براي چشم و هم بچه. ـ آبرو منشأ اعتبار و اقتدار اجتماعی است

  .شوي تر می در جامعه محترم

                                                   
4. Face Saving 



  ...کنند؛ خرج عروسی هنگفت، مهریه زیاد، مجلس ترحیم پرخرج و  ـ ببین مردم براي کسب آبرو چه کارها که نمی

دهنـد؛   رغم میل باطنی خود انجام می خیلی کارهاست که مردم به. ـ همه چیز به خاطر این است که از حیثیت آدم کاسته نشود

  .خواهند سطح اعتبار خود را باال نگهدارند تا کسب آبرو کنند میزیرا 

کنند  افراد براي بیان کسب آبرو از واژگانی چون ارزش اجتماعی داشتن، کسب اعتبار، غرور، پرستیژ و ارج و قیمت استفاده می

دسـت   م و موقعیت اجتماعی بـه  از طریق بخشش، داشتن ثروت و مقا) شوندگان بنا به اظهار مصاحبه(و آن چیزي است که اغلب 

آید؛ لذا با حفظ آبرو که اغلب با عباراتی چون رعایت آداب و رسوم، احترام به ضوابط، محترم شمردن قوانین و حریم خود را  می

  .روند شمار می به   ناپذیر، دو مقوله جداگانه هاي اجتناب رغم تداخل شود، متفاوت است و به حفظ کردن بیان می

شمار رود، ممکن  تواند نشانه آن به هایی که می کند، موقعیت که روابط اجتماعی را در چگونگی کسب آبرو بیان میدر نگرشی 

که از نظـر فرهنگـی بـاارزش    ) مادي و غیرمادي(کند به چیزهاي  است شامل همه شرایطی باشد که در آنها فرد به نحوي سعی می

. وداري چیزي در حد نمایش قدرت و احساس برتـري در روابـط اجتمـاعی اسـت    در این محتوا آبر. روند، دست یابد شمار می به

مسلماً شرایط اجتماعی که رعایت اصول و انطباق رفتار با انتظارات اطرافیان در آنها به کسـب تأییـد و تصـویب اطرافیـان منتهـی      

نوازي، پذیرایی،  کنند، یعنی مهمان اشاره میهاست، اما اغلب در مواردي که اکثر مردم به آن  شود، شامل طیف وسیعی از موقعیت می

  .بخشندگی، نیکی کردن، هدیه دادن، انجام کارهاي خیر و امثال آن صادق است

اند؛ هرچند در  اند، همین پدیده را امري رایج یافته تر ـ به تحقیق پرداخته متفکرانی هم که در سایر جوامع ـ بویژه جوامع ابتدایی

بـا  . یک نهـاد فرهنگـی اسـت   » تبادل هدیه«شناسان  به زعم مردم. مخوان آن مورد استفاده قرار نگرفته باشدهمه آنها واژه آبرو یا ه

وانگهی تبادل فقط شامل اشـیاء و خـدمات   . رسد، در ضمن پدیده اجتماعی مهمی نیز هست نظر می  اینکه ظاهراً امري اختیاري به

اي کمک نظامی، در اختیار گذاشتن زنان و کودکان، ترتیب رقص و مهمـانی  نیست، بلکه اداي احترام، پذیرایی، رعایت آداب، اعط

اي تظاهر نوعی خصومت است؛ آنجا کـه بریـز و    هاي گروهی و قبیله یا برگزاري مهمانی 5»پتالچ«مثالً . گیرد جمعی را نیز دربر می

 ,Pearson.ك.براي نمونه ر(ست »ها ثروتجنگ «ها  دادن در حقیقت این نوع مهمانی. بپاش و بخور و بشکن حد و حصري ندارد

1974: 119  .(  

تـوان آن را   کنـد کـه مـی    اي را تـداعی مـی   گیرد، چنین پدیده شرایطی که طی آن تالش جهت کسب آبرو در ایران صورت می

مهمـان کـه بـراي    هاي مفصل از  ها و پذیرایی دادن اند؛ مثل مهمانی بسیاري از آن شرایط شناخته شده. نمایش قدرت و برتري نامید

تالش براي پذیرایی پرزرق . ها واجد اهمیت بسیار است، تا به این وسیله میزبان در نظر مهمان مهم و بخشنده جلوه کند اکثر ایرانی

میوه گرانقیمت و رنگین از قرض کردن براي پذیرایی گرفته تا سعی براي خریدن . حد و حدودي نداردبا هدف حفظ آبرو و برق 

  .شود بیان می و حفظ آبرو نوازي به شمار رود که در قالب مهمان و آبروداري تواند جزئی از ملزومات پذیرایی یمبودن سفره 

گیرد و سبب باال رفتن پرستیژ و منزلـت فـرد    طور عام از همان مقوله است که به اشکال گوناگون صورت می بخشندگی نیز به 

بضاعت فامیل و رفع مشکالت  قدي به اطرافیان، رسیدگی به وضع مالی افراد بی، کمک ن دادن شرایطی چون هدیه . شود بخشنده می

شوندگان اظهـار   طور که یکی از مصاحبه همان. صدر است باز بودن و داشتن سعه اي از دست و دل همه نشانه... دادن و  آنها، قرض 

نظر  تر به  کند، فرد با کسب آبرو باشکوه اتر جلوه میطور که زنی با آرایش کردن زیب ، یعنی همان»آبرو، آرایش زندگی است«داشت، 

  :به نقل از فردوسی به قول مصرع شعري مشهور. رسد می

                                                   
5. Potlatch 



  ار جوي             فزاید مرا از کرم آبروي ام هم خرید فروشنده

نـد، عمـدتًا از آن   ا الزم به یادآوري است که بعضی از محققان غربی هم که به نوعی به مفهوم آبرو در فرهنـگ ایـران پرداختـه   

خرنـد تـا بتواننـد     هاي گرانقیمت مـی  هاي بزرگ و اتومبیل ها خانه گوید ایرانی مثالً رابرت گراهام می. اند برداشت کسب آبرو داشته

نـورمن   .)Graham,1979:196(دانند  نمیهزینه کنند، اتالف  دهند و پولی را که به این منظور خرج میر دیگران را تحت تأثیر قرا

 6تر از مالحظات عقالنی و کاربردي اسـت  به قول او کسب آبرو مهمکه در ایران کسب پرستیژ اجتماعی دارد  اظهار میهم وبز جاک

)Jacobs, 1966: 272.(  

داشـت صـورت    نیت و بدون چشـم  حسن بسا با  شود و چه روحی می رضایتنوازي و بخشندگی تا حدي سبب  مسلماً مهمان

. ممکن است عمل بخشندگی بیش از یک کارکرد داشته باشد. کسب وجهه و اعتبار در انظار منافاتی نداردگیرد، اما این موضوع با  

هـا و امثـال آن    دادن هـا، قـرض   دادن ها، خیرات دادن ها، قربانی دادن هاي فراوان و نیز هدیه دادن مهمانی: هاي دیگري از این قبیل مثال

  .است

گیـرد و توقـع    داشت صورت میاصطالح بدون چشم سب آبرو بدون انتظار دریافت عوض، یا بهرسد رفتارهاي مربوط به ک به نظر می

هاي تالش در جهت کسب آبرو، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدتاً براي نمـایش قـدرت و ایجـاد     رود، اما در عمل یکی از انگیزه جبران آنها نمی

  . برتري است

  

  )یبندي به آنهاداشتن اصول اخالقی محکم و پا(آبرومندي . 3

خاطر پایبندي به اعتقـادات    فرانسه است، به معناي امتناع از ارتکاب برخی اعمال به در 7»پرنسیپ«اصول اخالقی که مترداف واژه 

 ,Webster( شـود  ها بر آنها اسـتوارند، اطـالق مـی    اخالقی یا مذهبی است و به جوهر قانون، ضوابط و اصول که باورها و ارزش

. ناپذیر بودن آنهاست؛ مثل محرمات در مذهب که به شرایط زمـانی و مکـانی وابسـته نیسـتند     خصوصیات اصول، تغییراز ). 1976

خاطر منافع شخصی از  کسی که داراي چنین اصولی است، یا به اصطالح با پرنسیپ است، قابل اعتماد است و با تغییر شرایط و به 

شمول هستند؛ مثل منع قتل نفس، پرهیز از دروغ و خیانت و تجاوز به نـاموس   جهانبسیاري از اصول اخالقی . کند آنها عدول نمی

  .شوند دیگران که برخالف هنجارهاي معمول با تغییر اوضاع، دگرگون نمی

گوینـد،   مثًال وقتـی مـی  . شود استفاده می در فرهنگ عامه ایران براي بیان اصول اخالقی و داشتن اعتقادات راسخ از مفهوم آبرو

فالنی آدمی آبرودار و قابل اعتماد اسـت و حـرف و عملـش    «، یا »بازي است آبروست و همه کارهایش کلک و حقه نی ذاتًا بیفال«

این کارکرد آبرو از سایر کارکردهاي آن . ، حاکی از این است که آبرومندي به منزله پایبندي به اصول اخالقی تعبیر شده»یکی است

  .مایز استدر شکل حفظ آبرو و کسب آبرو مت

اند و از آنها معنـاي سـوم آبـرو، یعنـی اصـول اخالقـی        شوندگان اظهار داشته حال بعضی از مصادیقی را که مصاحبه: مصادیق

ها به طور دقیق به کار نرفته، این بـه دلیـل    هاي زیر بعضی واژه قول شود که در نقل آوري می یاد. گذرانیم شود، از نظر می استنباط می

  :مهم این است که آبرو در این معنا به اصول اعتقادي راسخ داللت دارند. گان عامی با معانی آنهاست شوند حبهعدم آشنایی مصا

  .ترین فرد است آبرو گوید، بی ـ آبرو یعنی آرمان و صداقت، لذا کسی که دروغ می

  .ـ آدم باید صادق باشد، ولو به ضررش تمام شود

                                                   
  .نامد می Face enhancingاو آن را  .٦

7 . Principle 



  .هایش را حفظ کند و به هر ذلتی تن ندهد آل ها و ایده ـ آبرومند کسی است که آرمان

  .ـ به دیگر سخن، شخصیت فرهنگی، اخالقی و اجتماعی، همه معرف آبروي یک فرد است

  .آبرو هستند دانند، اما از نظر ما آنها بی هاي قالتاق و شارالتان خود را زرنگ می ـ آدم

  .گوید کند و دروغ می ـ کسی که آبرو ندارد، براحتی دزدي می

  .آبرویی است اي چون دزدي و قتل نفس به خاطر پول، نهایت بی شرمانه کارهاي بی ـ

  .ـ آبرو یعنی درستی و صداقت، کسی که صداقت ندارد، فاقد همه چیز است

  .کند و به فکر مادیات است ارزش فقط به خودش فکر می ـ انسان بی

  .آبرودار، فردي قابل اعتماد، متعهد و پایبند به اصول استتوان گفت فرد  رو می از این. آبروترین افرادند ـ متقلبان بی

  .چیزي که بسیار هم کمیاب است. اي نرفت ـ باید در مقابل مشکالت زندگی صبور بود و زیر بار هر مسئله

ت که تر از حفظ و کسب آبروست و شاید بتوان آن را با واژه آبرومندي خالصه کرد، این اس کارکرد مهم دیگر آبرو که متفاوت

نحوي با هویت فرد  شود و داشتن اعتقادات راسخ به  هاي اساسی افراد مطرح می آنجا که ارزش .معرف اصول اخالقی جامعه است

بنـابراین بیـان اصـول    . شود، از ایـن مقولـه اسـت     در جامعه مرتبط است و مسائل مهمی چون مسائل ناموسی و انسانی مطرح می

تقلب، : شود مثل شرایطی که سبب زیر پا نهادن اصول می. دانیم ترین کارکردهاي آن می کی از مهماخالقی جامعه در قالب آبرو را ی

سوءاستفاده از اعتماد سایرین، هتک حرمت ناموس دیگران، تجاوز به حقوق افراد، احتراز از دفاع از خویشتن و خانه و خانواده در 

  .شود و با افت حیثیت و اعتبار فرد همراه است آبرویی می یهاي مشابه، سبب ب صورتی که تجاوز علنی باشد و موقعیت

در چنین شرایطی، تالش براي دفاع از آبرو، حراست از آن و افتخار به آن، دیگر رعایت هنجارهاي روزمره یـا تالشـی بـراي    

ایی کـه مـثًال بـراي    اقدامات فـرد و رفتارهـ  . در این حوزه آبرومندي ممکن است به ضرر فرد نیز تمام شود. نمایش قدرت نیست

شود، با اینکه ممکن است به اعتبار فرد در جامعـه بیفزایـد، مثـل     محافظت ناموس و خوشنامی در ارتباط با امور ناموسی انجام می

موارد کسب آبرو حسابگرانه و سودجویانه نیست، بلکه هدف، حراست از اصولی است که به شخصیت فرد، اسـتحکام و تمامیـت   

  .شود این صورت موجب تزلزل آن می بخشد و در غیر می

وجدانی است که هیچ اصلی بـرایش   آبرو همان بی فرد بی. است» باوجدان بودن«آبرو در این محتوا در جامعه ایران مترداف با 

این نکته جالب است ذکر شود که وقتی . غیرتی ممکن است به هر کار پلیدي دست زند مهم نیست و براي نفع مادي و از روي بی

، »حفظ آبـرو «برند که مصداق معناي اول آبرو، یعنی  شود فرد آبرومندي را نام ببرند، معموالً شخصی را نام می ز افراد خواسته میا

برند که مصداق معناي سوم آبرو، یعنی  آبرویی را نام ببرند، معموالً شخصی را نام می شود فرد بی اما وقتی از آنها خواسته می. است

  .آبرویی که به هیچ اخالقیاتی پایبند نیست شود؛ مانند فرد بی از آن مستفاد می» قادي راسخداشتن اصول اعت«

فـردي کـه   . دهـد  اش اهمیـت نمـی   آبرو در این محتوا، اصًال به آبرو در قالب سایر معـانی  البته این به آن معنا نیست که فرد بی

حتی حفظ آبرو به آن معنا که ذکر شـد، اهمیـت دهـد و بـه      گذارد، ممکن است به کسب و وجدان است و اصول را زیر پا می بی

  .گانه آبرو باشد بندي سه تواند دلیل دیگري بر مجزا بودن مقوالت یاد شده و معتبر بودن مقوله همین خود می. خاطر آنها تالش کند

مفهـوم آبـرو   هاي ما نشـان داد کـه   بندي کنیم، باید بگوییم یافتهشده تا اینجا را به طور مختصر جمعاگر بخواهیم مباحث ارائه

) یـا آبـرودار شـدن   (آبـرو شـدن    پس وقتی صحبت از بی. شود کار گرفته می کم در سه زمینه فرهنگی متفاوت، اما مرتبط، به  دست

  :شود، ممکن است یکی از سه مورد زیر منظور باشد می

  .را در پیش گرفته استفردي که بعضی هنجارها را زیر پا گذاشته و رفتارهاي مخالف عرف جامعه  .1



 .فردي که محبوبیت و مقبولیت اجتماعی خود را از دست داده، تا آنجا که مورد تأیید اطرافیان نیست .2

 .فردي که به اصول اخالقی پایبند نبوده و قابل اعتماد نیست .3

گیرد و مجموعۀ هرسه  میشود، هر کدام از این مقوالت، طیف وسیعی از رفتارهاي اجتماعی را دربر  طور که مالحظه می همان

هاي یاد شده بپردازیم و تنوع رفتارها و شرایطی را  اگر به مشتقات هر کدام از زمینه. آنها از گستردگی بسیار زیادي برخوردار است

رهـاي  کننـده رفتا  ترین ابزارهاي تنظـیم  کند در نظر بگیریم، خواهیم دید که آبرو براستی از جمله مهم که هر کدام در آنها صدق می

 .رود شمار می هاي فرهنگی قابل بررسی ایران به  ترین زمینه اجتماعی است و یکی از جامع

شاید به علت همین گستردگی ابعاد رفتارهاي توجیه شده تحت عنوان واژه مذکور است که عرضۀ تعریف یا معناي مشخصـی  

رغم داشتن اصـول و پایبنـدي بـه آنهـا و      وًال افراد ـ به چرا که اص. کم بسیار مشکل است از آن براي عامه، اگر نه غیرممکن، دست

رعایت آنها در رفتارهایشان ـ از حضور الگوهاي رفتاري و ذهنی به میزان زیادي ناآگاهند و از دادن تعریف یا شناسـایی شـرایطی    

بسا افرادي حاضرند به  مثال، چه  عنوانبه). 303: 1386کوردي،  اسپردلی و مک(انند که بتوان مصادیق الگوها را شناسایی کرد، ناتو

هـم ایـن    طور که مصادیق گفتـاري و رفتـاري   ؛ همانتوانند آن را توضیح دهند اما نمیخاطر حفظ آبرو از مال و جانشان بگذرند، 

و یا به کنند  روست که در توصیف الگوهاي رفتاري آبرو از شاهدمثال یا واژگان مترادف استفاده می از این. دهد را نشان میموضوع 

  .پردازند گویی می کلی

  

  نظارت اجتماعیها بر اساس مفهوم مفهومی یافته تحلیل

شود کـه بـر اثـر اسـتفاده نسـبتاً مـداوم از آنهـا،         اي اطالق می نظارت یا کنترل اجتماعی به وسایل و ابزارهاي اجتماعی یا فرهنگی

شود و در نتیجه آن، افراد به پیروي از الگوهاي رفتاري ناشی از عرف  کند یا به افراد تحمیل می هایی بر رفتارها وارد می محدودیت

دهنـد   شود، تن داده و خود را بـا آنهـا سـازش مـی     می  لی که موجب کارکرد مطلوب و سهل گروه یا جامعهو سنن و اجراي اعما

)Theodorson et al.,1989: 389( .   اهمیت و شدت نوع خاصی از نظارت اجتماعی، به میزان مقبولیت معیارهاي رفتارها کـه بـه

  .شود، بستگی دارد هاي اجتماعی مشخص می وسیله هنجارها و نقش

از آنجـا کـه   . تتوان گفت نظارت اجتماعی یکی از کارکردهـاي مهـم آبـرو در جامعـه ایـران اسـ       با توجه به تعریف فوق می

اند، باید آن را از جمله ابزارهاي نظارت غیررسمی بـه   آن اغلب جنبه هنجاري دارند و بیشتر آنها تدوین نشده 8هاي اجرایی تضمین

ها منفی  ها مثبت باشد، به شکل تأیید و تصویب و تحسین و اگر واکنش در صورتی که واکنشهاي اجرایی آن  تضمین. شمار آورد 

حساسیت افراد نسبت به حیثیت اجتماعی خود و اهمیت اعتبار در میان . شود صورت سرزنش، تمسخر، یا طرد متجلی می باشد، به 

ید آنها به کسب تحسین و تمجید و مقبولیت اجتمـاعی و  چرخد، حاکی از تمایل شد آبرویی می یا بی، جمع که بر محور آبروداري

  .احترازشان از طرد شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن است

و هرچـه جامعـه پیشـرفت     دارددر جوامع ابتدایی این امر کامالً حالـت غیررسـمی   . شمول است نظارت اجتماعی امري جهان

شکل قوانین مدون یا بـه   شود و به  ي اجرایی غیررسمی کاسته میها رود، از شدت تضمین کند و به سوي صنعتی شدن پیش می می

رود و فقط شـدت و ضـعف آن    بدیهی است که نظارت غیررسمی هرگز از بین نمی. آید تر درمی اصطالح نظارت اجتماعی رسمی

یعی کـه ذکـر آن رفـت ـ     شـود ـ آن هـم در ابعـاد وسـ      اهمیتی که در ایران به آبرو داده می. )Beattie, 1964: 167(کند  تغییر می
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رغم وجود قوانین مدون و نظام قضایی رسمی، هنوز نظارت اجتماعی به طور عمـده   کم نشانه این است که در این جامعه، به دست

هـا، کشـف و درك ایـن مطلـب چنـدان       و با توجه به جایگاه ایران در طیف سنتی و یا مدرن در اغلب زمینه. جنبه غیررسمی دارد

  .رسد مینظر ن  مشکل به

  

	ها آداب و رسوم، اخالقیات و ارزش: طیف هنجارها

ایـن بـه آن   . شود امري هنجـاري اسـت   کند، گفته می از آنجا که فرهنگ شامل عناصري است که چند و چون رفتارها را دیکته می

هنجار فرهنگی، شکلی را که رفتارها باید به خود بگیرند و انتظاراتی را کـه از افـراد   . کند معناست که معیارهاي اعمال را تعیین می

آبرو به عنوان طیف وسیعی از هنجارهـا چنـین    در این بررسی مشاهده کردیم. کند شود، مشخص می رود و مطلوب انگاشته می می

بندي آنها به تناسب شدت و ضعف  اما همه هنجارها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و نیاز به نوعی مقوله. کند نقشی را ایفا می

  .شود یا حتی منشأ ظهورشان احساس می

هاي مردمی  شیوه. کند تقسیم می 10و رسوم اخالقی 9هاي مردمی شیوه: هنجارها را به دو گونه )Sumner, 1906(گراهام سامنر 

یدن لبـاس  دادن، غذا خوردن بـا قاشـق و چنگـال، پوشـ     شود؛ مثل دست  هاي عرفی، معمولی و عادات گروهی اطالق می به روش

هـا مردودنـد، گفتـه     ها مقبول و کـدام  باره رفتارها و اینکه کدامرسوم اخالقی به باورهاي قوي در . ...مناسب براي مراسم خاص و

به عبارت دیگر، هنجارها در طیف وسیعی از شدت و ضعف قـرار دارنـد و   . شود؛ مثل محرمات در زمینه غذا، پوشش و الفاظ می

بنـدي   هاتی شبیه ایـن تقسـیم  تعبیر آبرو از ج. هستند  هاي مربوط به هر یک، به همان نسبت واجد شدت و ضعف ها و تنبیه پاداش

هاي ساده، مثالً سر سفره، تـا دفـاع از نـاموس     سامنر است، آنجا که معانی آن از حفظ آبرو به معنانی رعایت آداب صحیح و رفتار

  .یابد تسري می

ت سنن نیـز  وجوي منافع خود هستند و در رعای ها اساساً در جست توان دید و بارها گفته شده، انسان طور که بوضوح می همان

را با در نظر گـرفتن نفـع شخصـی     هاسنتها حسابگرند؛ یعنی  در واقع انسان. اما این امر مطلق نیست. کنند از این اصل پیروي می

بـه  ( نباشـد الزامًا به نفع آنهـا  ممکن است ند و رفتارهایی که هم هست در عین حال عاطفی و غیرحسابگرکنند، اما خود رعایت می

یادآوري این نکته از این نظر حائز اهمیت است کـه  . )Beattie,1964:139(زند  نیز از آنها سر می...) عرف و  صرف باور، عادت،

بسـیاري از  . شـود  ایم که هم شامل اعمال حسابگرانه و هم رفتارهاي غیرحسـابگرانه مـی   ما در بررسی آبرو شاهد هر دو جنبه بوده

طور که دیده شد، تالشی براي ابراز وجود و کسب قدرت  شوند، همان ب آبرو توجیه میویژه آنهایی که با مراجعه به کسهرفتارها، ب

شوند،  داري یا آبرومندي توجیه می طور بسیاري دیگر از رفتارها، بویژه آنهایی که با مراجعه به آبرو همین. در روابط اجتماعی است

ر هـم  آو و حتی بعضی از آنها ممکن است از نظـر مـادي زیـان   متکی به اعتقادات هستند و غالبًا نفع شخصی در آنها دخیل نیست 

براي نمونه و به قول . با عنوان آبرومندي گویاي این نکته است که در معنا، نقطه مقابل کسب آبروستمقوله سوم از گرایش . باشند

 :صائب تبریزي

  اي که بگذري از آبروي خویش کنی دراز        پل بسته دست طمع که پیش کسان می

تـر از هنجارهـا    ها جامع ارزش. هاي جامعه نیز هست توان اذعان کرد که آبرو در یک نگرش خاص، بیانی از ارزش بنابراین می

ها  معموًال ارزش. )Horton, 1984: 63(روند  شمار می هستند و نشانگر آن چیزهایی هستند که در نهایت، مطلوب یا نامطلوب به 
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بـا مراجعـه بـه کـارکرد      مـثالً . است ترعملیشناسایی آنها نسبت به هنجارها  وتري قرار دارند نسبت به هنجارها در دایره محدود

هـاي مهـم در جامعـه ایـران      توان مشخص کرد که صداقت، حفظ ناموس و نجابت از ارزش می -در نگرش سوم آبرو-آبرومندي 

  .کند ، صدق نمیگیرند گویی درباره قواعدي که عنوان عرف به خود می اما چنین خالصه. است

  

  آبرو و مسائل اجتماعی

هاي جامعه سروکار دارد، غور و تفحص درباره آن و وسـایلی   از آنجا که بخشی از هنجارهاي مربوط به آبرو با اخالقیات و ارزش

هـا   آل بین ایدهسازد و آن فاصله  اي دیگر از فرهنگ ایران آشنا می  شود، ما را با خصیصه که براي حفظ و کسب آن به کار گرفته می

 ,Robertson(آورنـد   شمار می مثابه یکی از معیارهاي اصلی مسائل اجتماعی به   شناسان این شکاف را به جامعه. هاست و واقعیت

وقتی فاصله . شوند ها نزدیک یا از آن دور می آل از آنجا که جامعه در حال تغییر است، در مواقعی غالب رفتارها به ایده .)4 :1980

هایی که آبرو  آل ها و ایده ارزش. کند شود، مسئله یا مسائل اجتماعی ظهور می تر می هاي جامعه عمیق آل ف بین واقعیت و ایدهو شکا

تواند نشـانه   شوند، می شوند و ابزاري که در این خصوص به کار گرفته می بیانی از آنهاست و اعمالی که با مراجعه به آن توجیه می

هایی چون معنویت، علم و دانش، دانایی  ها بر محور ارزش آل ایده. هاي اجتماعی در ایران باشد آل ت و ایدهفاصله موجود بین واقعی

در (چشـمی و پـز دادن    که در عمل، چشـم و هـم   چرخد، در صورتی نوازي، صداقت و یکرنگی می و خردمندي، مهربانی و مهمان

  .غلبه دارد... و ) عتباردر قالب کسب ا(پرستی  ، سودجویی و نفع)قالب علم دوستی

هایی در اعمال روزانه خـود از   آیند و همیشه افراد و گروه عرف و اخالقیات جامعه هرگز به گونه آرمانی به مرحله اجرا درنمی

میزانی از این عدول قابل تحمل است، اما وقتی انحرافات از حد معینی گذشت، به یک معضل اجتماعی تبدیل . کنند آنها عدول می

تواند از بسیاري جهات ما را به درك مسـائل اجتمـاعی موجـود     هاي رفتاري آن می مطالعه دقیق آبرو و شناسایی شاخص. شود می

شاید بزرگترین موضوع مورد مطالعه در این رابطه، دوري یا نزدیکی رفتارها به آرمان مربوط به اصول باشـد، آنجـا کـه    . یاري کند

هاي بسیار مهم و محترم جامعه است، اما در عمل عدم صداقت در  رود و از آرمان م به شمار میصداقت از اصول اخالقی بسیار مه

توان با بررسی میزان تالشی که افـراد بـراي کسـب     می. گرایی یا ضدارزش رواج دارد مقیاسی گسترده براي کسب مادیات و مادي

مطالعـه  . ها سنجید و به بعضی مسائل اجتماعی پی بـرد  از آرمان کنند، دوري یا نزدیکی رفتار غالب افراد جامعه را عناصر مادي می

  .تواند به درك این قبیل مسائل اجتماعی کمک کند تر آبرو می دقیق

  

	آبرو و خلقیات مردم

اي قوت بخشیده کـه   این امر به اندیشه. شود هایی عمومی مردم جامعه دیده می هایی از ویژگی در فرهنگ و عناصر فرهنگی، نشانه

هاي بسیاري شده  کشف این موضوع باعث فعالیت  ).Hoenselaars & Leerssen, 2009: 252(نام گرفته است » خصیت ملیش«

با اینکه وجود چنین . ها و سایر ملل ها و انگلیسی ها، کانادایی شخصیت ملی نام دارد؛ مانند شخصیت ملی امریکاییاست که ادبیات 

  .ال رفته، هنوز از محبوبیت خاصی برخوردار استچیزي مورد نقد قرار گرفته و زیر سئو

امـا بسـیاري، بـویژه    . اي درباره شخصیت ایرانی، مثل آنچه درباره سایر ملل انجام شده، صورت نگرفته است جانبه مطالعه همه

هاي اولیـه کـه    از نمونه. برانگیز است اند که خود بحثی طوالنی و مناقشه محققان غربی، بارها درباره شخصیت ایرانی صحبت کرده

رسـد انجـام چنـین تحقیقـی      به نظر می. است خلقیات ما ایرانیاندر ) 1345(سخن گفته، جمالزاده یک متفکر ایرانی در این باره 



اي دربـاره آبـرو    هایی که در باال شد، هرگونـه مطالعـه   اگر چنین کاري انجام شود، با توجه به بحث. درباره ایران نیز ضروري است

کند که با مراجعه به رفتارهایی که بر  هاي فرهنگی، این امکان را فراهم می آبرو، مثل بسیاري دیگر از زمینه. تواند مفید واقع شود می

  .ها توضیحی پیدا کرد گیرد، براي بعضی خلقیات ایرانی محور آن صورت می

ها اغلب بسیار احساساتی هستند و  شود ایرانی گفته می. ها را در نظر بگیرید هاي شخصیتی ایرانی عنوان مثال، یکی از ویژگیبه

آنها با مراجعه به فشار اجتماعی در راه حراست از آبـرو  . کنند پردازند و هرگز اعتدال را رعایت نمی کارها به افراط و تفریط می در

لذا هم مهربـانی و هـم عصـبانیت    . کنند از حیثیت خود دفاع کنند و وجهه خود را در انظار از دست ندهند ملزم هستند و سعی می

روت بنـدیکت  . هایی دارنـد  ی دارند، در نهایت به دلیل عاطفی بودن و افراطی بودن به یکدیگر مشابهتایرانی، گرچه حالت افراط

اگر این تعهـد مثبـت   . رسد مبنی بر اینکه تعهدات باید به هر قیمتی انجام شوند گیري مشابهی می در بررسی خود در ژاپن به نتیجه

شـکل    آبرویـی بـه   د و اگر تعهد براي حفظ حیثیت باشد، در صـورت بـی  صورت ایثار و شاید تا حد خودکشی ظهور کن باشد، به 

خاطر داشت که فرق این دو رفتار آن چنان نیست که بتوانیم آنها  اما باید به . شود رفتاري خشن و شاید تا حد خودکشی متبلور می

هد در هر حال یکسان است؛ خواه در مقابل نیکی و بندي کنیم، بلکه براي آنها تع تقسیم» انتقام«و » قدردانی«عنوان متفاوت  را به دو 

ایرانی، چه موقعی کـه   ).Benedict, 1946:161(احترامی و تنفر باشد  بخشندگی شخصی صورت گیرد و یا به دلیل واکنش به بی

حفـظ حیثیـت و    خـاطر آبـرو و   اش را در انظار ارتقا دهد و چه موقعی که به  کند تا کسب آبرو کند و حیثیت حسابگرانه رفتار می

  .کند و آن اینکه به هر قیمتی باید سربلند باشد و تن به ذلت ندهد جنگد، از یک اصل پیروي می ناموس می

امـا بـه هـر حـال     . ها قرار نگیرد، یا حتی با مراجعه به واقعیات رد شوند توضیحاتی از این قبیل ممکن است مورد قبول بعضی

تواند در راه درك بسیاري از خلقیـات   آن، می  هاي مختلف هاي مربوط به آبرو در گرایشمطالعه هنجارهاي اجتماعی، بویژه هنجار

تـرین   تواند یکی از مهم این امر می. رسند، روشنگرانه باشد نظر می اند و یا متناقض و غیرمنطقی به  ظاهر غیرقابل توجیه مردم که به 

  .ایران باشدهاي آبرو در انجام تحقیقات فرهنگی ـ اجتماعی در  کارکرد

  

  داري و تعدیل روابط اجتماعی آبرو

آور است، مطالعه آن، بویژه رعایت آداب و  آبرویی تا چه حد خفت با توجه به اینکه آبروداري تا چه اندازه براي مردم ارجمند و بی

رغـم مطلـوب یـا نـامطلوب      این امر بـه . در ایران باشد 11تواند بیانگر شدت همنوایی اجتماعی رسوم و تبعیت از عرف جامعه، می

با توجه به اهمیتی که در ایران بـراي آبـرو قائـل    . بودنش، کارکردي دارد که ممکن است در روابط اجتماعی اثر مثبتی داشته باشد

دلیـل مقیـد بـودن بـه آداب و     ها بـه   توان گفت ایرانی اگر چنین باشد، می. توان دید را بیشتر می» گرایی جمع«هستند، رواج ذهنیت 

  .کنند که این امر حاکی از تعدیل روابط اجتماعی است رسوم، رفتارهاي خود را با خواست اطرافیان هماهنگ می

زیـرا  . گیرد، از این نظر نیز حائز اهمیت اسـت  آبرویی صورت می خاطر آبروداري یا احتراز از بی مشخص کردن ابزاري که به 

اي  کننـده  کند، در ضمن براي بعضی رفتارها که براي آنها تاکنون توضـیح قـانع   با بعضی خلقیات افراد آشنا میعالوه بر اینکه ما را 

با توجه به اینکه براي : کنیم دیگر بار از قول روت بندیکت مثالی از فرهنگ ژاپن عرضه می. دهد داده نشده، توضیحی به دست می

این . اند هایی را براي احتراز از شرایطی که بدان بینجامد، ابداع و ایجاد کرده ، روشانگیز است آبرویی امري بس دهشت ها بی ژاپنی

العـاده یکـی از    ادب فـوق . کارگیري رفتـار مودبانـه مفصـل اسـت     ها شامل تعدیل رقابت، استفاده از واسطه و برتر از همه به روش
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رود  شـمار مـی   ظت از حیثیت و اعتبار خود و دیگران بـه اي از توجه و حفا این امر همچنین نشانه. هاست خصوصیات سنتی ژاپنی

)Benedict, 1946: 156.( توانـد کـارکردي مشـابه ادب     توان حدس زد که چگونه تعارفات زیـاد در ایـران، مـی    در این راستا می

ها خیلـی شـبیه رفتـار     یاند ادب و تشریفات مفصل و پرطمطراق ایران متفکران گوناگون متذکر شده. ها داشته باشد العاده ژاپنی فوق

شـود، بـویژه همنـوایی     کار گرفتـه مـی   تشریفاتی که براي حفظ آبرو به ). تاریخ کنت دو گوبینو، بی: ك.براي نمونه ر(هاست  ژاپنی

اي براي دوري از رویارویی و  مثابه وسیله تواند به  اجتماعی و یکسان و همرنگ بودن با مردم، به عنوان الگوهاي رفتاري غالب می

  .تعدیل روابط اجتماعی تعبیر و تفسیر شود

  

  رابطه آبرو و توسعه

توان از مطالعه آبرو در ایران کرد این است که افراد گرایش شدیدي بـه همنـوایی اجتمـاعی     از استنباطات اولیه مهم دیگري که می

کننـد،   که در انظار چگونه جلوه مـی  دهند و پیوسته با این اندیشه دارند و نسبت به وجهه اجتماعی خود حساسیت زیادي نشان می

العاده این امر در روابط اجتماعی حاکی از این است که افـراد جامعـه بـه آداب و رسـوم، عـرف و       اهمیت فوق. مشغول هستند دل

ـ . گذارند کنند که در این طریق، حتی اصول خود را زیر پا می قدر توجه می قواعد و تشریفات آن وعی این کار حتی در مواردي به ن

در این راستا چه بسا افراد به ... شود؛ مثل تهیه وسایل پذیرایی از مهمان، دادن عیدي، رفتار مودبانه در جمع و  آزاري منتهی می خود

دهـد فـرد از    زنند که خود مایل به اجراي آنها نیستند، اما دغدغه همیشگی براي حفظ و کسب آبرو اجازه نمـی   کارهایی دست می

در نتیجه، آنها بیشتر به تبعیت ناخودآگـاه از الگوهـاي رایـج اکتفـا     . در رفتار و روابط خود احساس آزادي کندعرف تخطی کند و 

اینجاست که تاکید فراوان بر حیثیت و اعتبار و هر چه زیر عنوان حفظ . خبرند کنند؛ الگوهایی که خود از علت وجودي آنها بی می

فراگیري چنین وضعی باعـث کنـدي توسـعه جامعـه     . رباید و خالقیت را از آنها می شود، استعداد نوآوري و کسب آبرو توجیه می

  .شود، زیرا نوآوري و ابتکارات شخصی در رفتار افراد از ملزومات پیشرفت است می

هاي نوآور، به قول اورت هیگن، به جاي تکیه بر خویشتن براي رفع  برخالف شخصیت 12طلب جو و سلطه هاي سلطه شخصیت

انـد، پنـاه    رهانند و به رفتارهاي سنتی که از والدین یا سـایر رهبـران مقتـدر آموختـه     گیري می خود را از زحمت تصمیممشکالت، 

 ,Hagen(روند، بر آنها حکومـت کنـد    شمار می به» مرجع«ترند و  دهند قضاوت و اراده آنهایی که از آنها قوي برند و اجازه می می

بـراي نمونـه   . توانـد چنـین تبعـاتی داشـته باشـد      اند مـی  که تحت لواي آبرو اهمیت یافته تبعیت از بعضی هنجارهایی ).1662:97

طـور خصوصـی    اي که به مناسبتی مهمانی داده بود و ظاهراً همه مفتخر و خوشحال بودنـد، هـر کـدام از اعضـاي آن بـه       خانواده

یا دانشجوي ایرانی کـه در  . حرف مردم به آن تن دادندبا این خرج راضی به این کار نبودند، فقط به خاطر حفظ آبرو و : گفتند می

اش به رشته تاریخ است،  هاي دوستانه خود گفت عالقه واقعی کرد، در صحبت خارج از کشور در رشته مهندسی عمران تحصیل می

  .ها فراوان هستند هدر این زمینه نمون. اي ندارد خواند که به آن عالقه اي را می خاطر خواسته دوستان و فامیل رشته اما به 

دانند، حاکی از وجـود قیـود    همچنین فشاري که هنجارهاي نانوشته روي افراد دارند و بسیاري خود را ملزم به رعایت آنها می

تقدس به خود گرفته  اي از تقدس یا نیمه مزاحمی است که جرأت مخالفت با آنها را ندارند؛ بویژه اینکه این قیود با لعاب آبرو، هاله

بسا افرادي براي حفظ ظاهر، تظاهر بـه ادب و   چه . درباره آنها الزامًا به معناي اخالقی بودن جامعه نیست  گیري وجود سخت. دباش

تعهد . شود آید، تظاهر امري معمول می گیرد و به شکل عرفی درمی کنند و وقتی این کار در سطح وسیعی صورت می رعایت آن می
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کند؛ از قبیل تشریفات عزاداري، عروسی، مهمانی و بسیاري از مراسم  م روي دوش آنها سنگینی میبه این همه قیود و آداب و رسو

تواند در راه سازندگی به کـار گرفتـه شـود، ناخواسـته در راه انجـام       ترتیب، منابع عظیم مادي و معنوي که می  به این. جزئی دیگر

در هـر صـورت   . زنند که خود به انجـام آنهـا راضـی نیسـتند     ست میشود و افراد به کارهایی د گیر صرف می تشریفات دست و پا

در این جوامع اهانت به آبروي کسی . شود اي بین افزایش توسعه و کاهش اهمیت به آبرو در جوامع پیشرفته صنعتی دیده می رابطه

 ).90: 1381برگر و همکارانش، (رود  دیگر امري وحشتناك به شمار نمی

گونی سریع است و بسیاري از الگوهـاي رفتـاري و هنجارهـاي قـدیمی کـارآیی خـود را از دسـت        جامعه ما هم در حال دگر

بنابراین، بر اثر فشار آداب . اند؛ اما از آنجا که هنوز جامعه در عمق یک جامعه سنتی است، هنوز از بسیاري سنن مزاحم نبریده داده

آنهـا  . سبب بروز تعارضاتی در افکار و رفتار افراد شده اسـت  و رسوم از یک طرف و نیازهاي جامعه مدرن شهري از طرف دیگر،

که در مقابل  دانند و در حالی هاي غیرضروري یا حتی مزاحم بعضی قیود، خود را ملزم به پیروي از آنها می بردن به جنبه  رغم پی به

تر،  ت خود و جامعه باید کارها را سادهدانند که براي پیشرف کنند، می قدرتی می فشار وسایل نظارت اجتماعی غیررسمی احساس بی

امـا در عمـل، خواسـته و    . تر و حتی بعضـی قیـود را حـذف کننـد     تر و تعهدات را رسمی تر و تشریفات را سهل مراسم را خالصه

ار، حضور ، در جوامع در حال گذ13به قول تئودور گیگر. اند زنند که خود به بیهوده بودن آنها پی برده ناخواسته، به اعمالی دست می

فرد از طرفـی  . هاي متفاوت و متضاد در جامعه منجر به ابهام در شخصیت افراد شده و در راه توسعه، مانع ایجاد کرده است ارزش

آنها در نهایـت  . شود ها کشیده می به سوي موفقیت و رفاه مادي و از طرف دیگر به سوي احساس آرامش ناشی از پیروي از سنت

کنند که از اثرات آن تضعیف اعتماد  واحد در دو دنیاي متفاوت زندگی میسازند و در آِن ها میا این تعارضرغم عواقب روانی، ب به

پراکندگی نیروها در جهات مختلف فرعی و غیرمهم سرانجام . هاي فردي است نفس، عدم شوق براي نوآوري و اتکا به قضاوت به

  ).Geiger, 1967: 95(شود  به قیمت کندي روند توسعه تمام می

طور عمد صـداقت خـود را    رود و فرد متظاهر همیشه به  شمار نمی تظاهر الزاماً دروغ نیست و حفظ ظاهر همیشه ریاکاري به 

گذارد، اما وقتی جامعه در حال تغییر است ـ بویژه وقتی توسعه از اهداف مهم اجتمـاعی اسـت ـ انجـام آن همـه قیـود         زیرپا نمی

رایطی بعضی الگوهاي رفتاري و ذهنی یا باید ترك شوند و یا تعدیل شوند، اما حضور فشـار بـر اثـر    در چنین ش. شود ناممکن می

کم ظـاهر رفتارهـاي خـود را مطـابق عـرف       کنند دست لذا افراد سعی می. دهد اي را نمی هاي اجرایی هنجارها چنین اجازه تضمین

نمایـان  » تظاهر جمعـی «ه حفظ ظاهر در سطحی وسیع به صورت اینجاست ک. اصطالح به حفظ ظاهر بپردازند عرضه کنند و یا به 

 .شود می

هـایی   نهند یا قول درخواست اطرافیان گردن میتوان مالحظه کرد که چگونه افراد به خاطر حفظ و کسب آبرو به  سادگی میبه

راستی بهتـر اسـت   به. ریاکار جلوه کنندآنها خارج است و چه بسا بدقول از آب درآیند یا متظاهر و   دهند که انجام آن از عهده می

 ,Foster(زیرا بر اثر فشار قیود، دادن جواب رد براي آنها کـاري مشـکل اسـت    . شمار آورد تا متظاهر اکثر آنها را افراد خجول به 

1973: 82(.  

ده بایـد چنـین و چنـان    براي حفظ آبرو هـم کـه شـ   «اي وجود دارد مبنی بر اینکه  از آنجا که در فرهنگ ایران، هنجار جاافتاده

کننـد، از   اما وقتی همین افراد به اروپا و امریکا مسافرت مـی . دهند ترجیح می» انگیز راست فتنه«را به » آمیز دروغ مصلحت«، »...کرد
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دانـه  دلخواه و آزا سهولت انجام کارها و نیز انجام آنها به ). 70: 1382محمدي، (برند  سادگی و راحتی در روابط اجتماعی لذت می

  .افزاید که خود مایه پیشرفت و توسعه است ها می و احساس راحتی در روابط اجتماعی به کارآیی افراد و سازمان

اهمیت آبرو، بویژه در گرایش مربوط به کسب آبرو که عنوان شد، نوعی نمایش قدرت و تالش براي ارتقاي منزلت اجتمـاعی  

کننـد، نـوعی عـدم     گونـه عمـل مـی    زیرا بسیاري از افراد که ایـن . کند تبادر میاست که تصنعی بودن روابط اجتماعی را در ذهن م

 .کنند کنند؛ در ضمن آگاهند که دیگران نیز چنین می صداقت در کار خود احساس می

خواهد به نوعی به دیگري  تصور اینکه هر کس می. هاي متقابل مشارکت دارند در واقع، افراد در یک بازي خودنمایی و پزدادن

خر بفروشد و موقعیت اجتماعی خود را ارتقا دهد یا تثبیت کند، در سطح وسیعی سبب شک و تردید درباره انگیزه اطرافیانی کـه  ف

گونه به ایجـاد   زیر سئوال بردن انگیزه اطرافیان به این. شود پردازند، می می... در راه کسب آبرو به بخشندگی، کمک، مهمانی دادن و

نیازهـاي   مسلماً احساس اعتماد متقابل در جامعه یکـی دیگـر از پـیش   . شود مناسبات اجتماعی ختم می و گسترش عدم اعتماد در

در ایران، با وضعی که پـیش آمـده، جامعـه در راه    . اند شناسان به اندازه کافی درباره آن سخن رانده فرهنگی توسعه است که جامعه

  .روست هروب) عدم اعتماد بین مردم(توسعه با مانع بزرگ دیگري 

البته اثرات هنجارهاي مربوط به آبرو و آبروداري در ایران الزاماً یکسره منفی نیست، بلکه ممکن است منشأ اثرات مثبتی نیز در 

هاي مادي که در کسب آبـرو عنـوان    داشتن گرایش. شمار رود تواند تأیید این گفته به  ذکر یکی دو نمونه می. راستاي توسعه باشد

وجود این انگیزه در سطح وسـیع و قـوي کـه توسـط     . باشد 14اي از قوي بودن انگیزه کسب دستاورد تواند نشانه میشد، به معنایی 

 ,Maclleland(نیاز اساسی و فرهنگی توسـعه تأکیـد شـده اسـت      عنوان یک پیش شناسان اصحاب توسعه مثل مک للند به  جامعه

شـود،   دار مـی  راه کسب آبرو به ویژه بـا داشـتن امـوال زرق و بـرق     تالشی که در. ، در ایران در سطح وسیعی حضور دارد)1969

وانگهی ناگفته نماند که حضور ایـن انگیـزه در سـطح    . هاي تجاري مدرن شود تواند موجب رونق اقتصادي و شکوفایی سازمان می

مسلکی بـه معنـاي    بی و درویشطل تر از گرایش عزلت وسیع، نشانه این است که در جامعه ایران گرایش رسیدن به رفاه مادي، قوي

موضـوع بحـث مـک للنـد،     . توان حضور این گرایش را در ارتباط با توسعه، عاملی مثبت تلقی کرد ترك دنیایی آن است و لذا می

کند و مدعی است بنا بـه نظریـه او و در تـاریخ     مک للند ایران و ترکیه را مقایسه می. برانگیز هم هست رغم جالب بودن، مناقشه به

بعضـی   ).223-212 :1977 به نقل از علی بنو عزیزي(رد مطالعه او ترکیه در راه توسعه قرار دارد، اما ایران در این مسیر نیست مو

چرا که با توجه . کند در راه توسعه قدم بردارد معتقدند اهمیت براي آبرو به جامعه ایران کمک می )273 :1966(دیگر مثل جاکوبز 

  .انجامد کنند دنبال امور مادي و دنیوي باشند که خود به پیشرفت اقتصادي می سعی می ها به کسب آبرو، ایرانی

ها، الزم به یادآوري است که تحقیق در زمینـه عناصـر فرهنگـی ایـران، از جملـه آبـرو،        نظر از صحت و سقم این بحث صرف

اند، اغلب معتقدنـد داشـتن اصـولی     خن راندهآن دسته از متخصصان علوم اجتماعی که در زمینه توسعه س. رسد ضروري به نظر می

هاي اجتماعی عام که در جامعه مقبول باشد و آنها را به عنوان یک ملت و کشور معرفـی کنـد و بـه آنهـا      کلی یا به عبارتی ارزش

ی و بیـان  با توجه به کارکرد آبرو به عنوان نمایانگر اصول اخالق. هویتی مستحکم ببخشد، براي تحقق توسعه امري ضروري است

توان عنوان کرد که جامعه ایران از چنـین خصوصـیتی برخـوردار اسـت و بـه ایـن ترتیـب واجـد یکـی از           هاي اساسی می ارزش

تر از آنچه در غرب رایـج اسـت،    هاي متفاوت با اینکه بسیاري از این اصول در قالب. نیازهاي مهم فرهنگی براي توسعه است پیش

هایی است که به جامعه انسجام و به هویت ملی، یکپارچگی  ایران داراي آن اصول محکم و ارزش رسد جامعه بیان شده، به نظر می

                                                   
14. Motivation Achievement 



آنچه در اینجا بحث شد، ممکن . کند نیاز توسعه را تا حدي برآورده می کارکرد سوم آبرو که از آن سخن رفت، این پیش. بخشد می

البته . توان آنها را نادیده گرفت ي نظري مهمی وجود دارد که نمیها است غیرقابل قبول به نظر برسد، اما در هر صورت چنین بحث

همه اظهارات فوق، الزامًا آنهایی نیستند که اصحاب توسعه مدنظر دارند، بلکه به معناي همسو بودن و یا غیرهمسـو بـودن بعضـی    

  .عناصر فرهنگی ایران با توسعه است

وسعه را قوت بخشـد و ضـرورت تحقیقـات بیشـتري در ایـن زمینـه را       تواند اندیشه ارتباط فرهنگ و تطرح چنین مطالبی می

البتـه  . مشاهده کردیم که چگونه کارکرد آبرو در ارتباط با روند توسعه ممکن است اثرات منفی و یا مثبت داشته باشد. یادآور شود

ند با مطالعه مفهوم آبـرو و نیـز سـایر    توا آنچه گفتیم، کلیاتی بیش نیستند، بلکه تنها بخش بسیار کوچکی از مالحظاتی است که می

  .مفاهیم مشابه فرهنگی در زمینه توسعه مفید و گویا باشد

  

	بندي خالصه و جمع

ابتدا نشان داده شد که چگونه آبرو در . در این مقاله به بررسی آبرو به عنوان یک زمینه فرهنگی وسیع در جامعه ایران پرداخته شد

ها مالحظه شد که چگونـه آبـرو دربـر گیرنـده      شود و با توجه به تنوع گرایش به کار گرفته میسه گرایش مختلف در جامعه ایران 

این سه گرایش، با توجه به نوع مصادیق رفتاري در سـه مقولـه   . هاي اجتماعی است بسیاري از هنجارها، بعضی اخالقیات و ارزش

شـود و   زمینه فرهنگی به معرفت مشترك بین مردم اطالق می از آنجا که هر. گنجانده شد» آبرومندي«و » کسب آبرو«، »حفظ آبرو«

معرفت امري انتزاعی است، جهت بررسی و شناسایی آن ضروري است به شرایط اجتماعی که مرکب از اشیا و افـراد و حـوادث   

مختلف اجتماعی در مراجعه به شرایط اجتماعی، مصادیق رفتاري لفظی و غیرلفظی هر سه گرایش در شرایط . هستند، مراجعه کرد

بندي کرد، اما مالحظه شد که پیوسته آبرو در سه مقوله مهـم   شاید بتوان از دیدگاهی آبرو را در اشکال گوناگون طبقه. مشاهده شد

ها آگاهی ندارند، اما در عمـل طبـق    شایان ذکر است که افراد در زندگی روزمره از این تفاوت. شود بسیار متفاوت به کار گرفته می

توان در تحقیقات آتی روي عناصر خاصـی از آبـرو یـا     طور که مصادیق عنوان شده نمایانگر آن است، می همان. کنند فتار میآنها ر

  .نمادهاي خاصی از آن مطالعه و تاکید کرد

بررسی مسائل اجتماعی، مطالعـه خلقیـات مـردم و    : عالوه بر این، در تجزیه و تحلیل آبرو اهمیت آن از چند لحاظ بحث شد

چنانچه آبرو را بیشتر مطالعه . اش امري نسبی است در ضمن تاکید شد که آبرو بنا به طبیعت. گونگی تأثیر آن بر روابط اجتماعیچ

ها و مشاغل مختلـف اجتمـاعی بیـابیم، امـا      کنیم، ممکن است معیارها و نمادهاي مختلفی براي آن در میان اقشار، طبقات، قومیت

هاي مختلف،  دن به آن مشترك هستند و یا اگر آن را قومی در نظر بگیریم، مسلماً در میان قومیتمسلم است که همه در اهمیت دا

  .معیارهاي گوناگونی براي آن یافت خواهد شد

همچنین اثر الگوهاي مربوط به آبرو بر روند توسعه نیز ارزیابی شد و با استناد به اظهارات و نظرات اصحاب توسعه نشان داده 

. کننده آن باشد شمار رود و هم وسیله تسریع تواند هم مانع فرهنگی در راه توسعه به  بودن آن در جامعه می بااهمیت شد که چگونه 

تواند در ارزیابی فرهنگ جامعه، تحکـیم   انجامد که خود می شناسی فرهنگی می تر به خویشتن انجام چنین تحقیقاتی در سطح وسیع

هایی ممکن است کاربرد فوري به معناي اخص  شا باشد، هر چند تحقیقات در چنین زمینههویت فرهنگی و رفع موانع توسعه راهگ

  .کلمه نداشته باشد



طور که پیش از این نیز گفته شد،  آبرو زمینه مهم فرهنگی است که سعی کردیم با چنین برداشتی به آن نگاهی بیفکنیم و همان

هنوز بسیاري از حقـایق در ایـن زمینـه ناگفتـه     . اید بررسی و مطالعه شودآنچه در اینجا آمده، فقط بخش کوچکی از آن است که ب

  .مانده است
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