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Abstract
Taarof (compliment) is among the most important components of Persian cultural identity, and is considered the
backbone of Persian ritual politeness (Amouzadeh & Tavangar, 2005). Given this capacity, taarof has a great potential
for intercultural mis/communication between Iranians and non-Iranians, and has direct implication for Iranian’s
‘relational connection with and separation from’ (Arundale, 2010) each other and the outer world. While building on the
earlier studies on taarof, this paper examines the notion of face, understood as “relational connection and separation”
(Arundale, 2010; 2013) in the interactions which reflect this concept. The data were gathered from the transcriptions of
audio-recorded natural every day conversations as well as recorded professional academic talks. The results show that,
using face as relational and interactional, one can imagine certain amount of connection and separation simultaneously.
Keywords: Taarof (Compliment), Face, Connection and Separation, Politeness, Interactional Achievement, Persian.
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کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی
 احمد ايزدی
چکیده
تعارف از مهمترين مولفههای هويت فرهنگی ايرانيان و عنصر اصلی ادب آيينی فارسی است و نقش مهمی را در ارتباطات ايرانيان و
ارتباطات بين فرهنگی ميان ايرانيان و غيرايرانيان ايفا میکند (نک :عموزاده زاده و توانگر .)3005 ،پژوهش پيشرو از ديدگاه
کاربردشناسی زبان مقولۀ وجهه را به عنوان "پيوندوجدايی رابطهای"(ارانديل )3090 ،در عرف تعارف مورد کاوش قرار میدهد.
بهطور مشخص ،اين مقاله با تحليل تعامالت برگرفته از مکالمات روزمره و سازمانی نشان میدهد که چگونه پيوندوجدايی رابطهای
از طريق دستاورد متعامالنهی تعارف حاصل میگردد .مکالمات روزمره و دانشگاهی ضبطشده دادههای اين تحقيق را تشکيل می-
دهند .نتايج نشان میدهند که با استفاده از رويکرد جديد وجهه بهعنوان پديدهای رابطهای و تعاملی میتوان همزمان مقداری پيوند-
وجدايی رابطهای را در هر تعامل تعارف متصور شد.
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 .1مقدمه
پژوهش پيشرو از ديدگاه کاربردشناسی زبان مقولۀ وجهه را در قالب "پيوندوجدايیِ رابطهای"( 9ارانديل )3090 ،3در
عرف تعارف مورد کاوش قرار میدهد .به طور مشخص ،نويسنده با تحليل تعامالت برگرفته از مکالمات روزمره و
سازمانی نشان میدهد که چگونه پيوندوجدايی رابطهای از طريق دستاورد متعامالنۀ تعارف به صورت تعاملی حاصل می-
گردد.
تعارف از جمله مهمترين اجزای شکلدهندۀ فرهنگ زبانی فارسی است که تقريباً در تمامی تعامالت روزمرۀ ايرانيان
مشهود است ،تا آنجا که به عنوان عنصر اصلی ادب آيينی فارسی در نظر گرفته میشود (بيمن9117، 9127 ،9؛ عسجدی،
3009؛ کوتلکی .)3003 ،تعارف همچنين از اهميت بااليی در ارتباطات ايرانيان و ارتباطات بينفرهنگی ميان ايرانيان و
غيرايرانيان برخوردار است (نک :عموزاده و توانگر )3005 ،و پيامدهای مستقيمی برای پيوندوجدايی رابطهای (ارانديل،
 )3090ايرانيان با يکديگر و با جهان بيرون دارد .از ديدگاه يک ناآشنا به زبان و فرهنگ فارسی ،تعارف ممکن است
همانند "رقصی کالمی" (بيمن )9117 ،و به مثابه دادوستد کليشهای ساختهای زبانی ازپيشتعيينشده (کدر)3099 ،
جلوه کند .در واقع ،تعارف نوعی استفادهی هنرمندانه ،تفصيلی و گاهی شعرگونه از زبان است که بايد از ديد
کاربردشناسی به آن نگريست زيرا به عنوان سازوارۀ انسجام رابطهای عمل می کند(پينتو .)3099 ،بيمن ()9127 ،9117
ريشه تعارف را در آداب صوفیگری میجويد و آنرا تالشی در جهت حفظ ظاهر میداند .صحراگرد ( )3009با استفاده
از فرازبان معناشناسی طبيعی ،5تعارف را از طريق آنچه او پنج اصل تشکيل دهندۀ احترام ،ادب ،تواضع ،مهماننوازی و
رودربايستی میخواند ،تشريح میکند .از نظر وی ،يک ايرانی از راه تعارف کردن احترام به مخاطب را نشان میدهد،
عرض ادب میکند ،تواضع و مهماننوازی خود را نشان میدهد و در پايان ،احساسات واقعی ،عاليق و خواستههای خود
را پنهان میدارد.
از ديدگاه کاربردشناسی زبان ،مفهوم تعارف شامل گسترهای از کارگفتهايی همچون دعوتهای واقعی و ظاهری
(غالبا مکرر) (اسالمی ،)3005 ،پيشنهادهای واقعی و ظاهری (غالبا مکرر) (کوتلکی ،)3003 ،رد کردن دعوتها و
پيشنهادهای کالمی ،امتناع از ورود قبل از همراهان (برای مثال ،در درگاه) ،پيشنهاد و يا رد نوبت کالم (برای مثال ،در
يک بافت حرفهای) ،تعريف و تمجيد و پاسخ به آن (شريفيان ،)3002 ،تعلل در دريافت مبلغ پول (برای مثال ،در دادو-
ستدها) (کوتلکی )3003 ،و حتی در برخی شرايط شامل ناديده گرفتن اهداف حرفهای در جهت روابط بينافردی (ايزدی
 )3097نيز می گردد.
يکی از مباحث مطرحشده در تحقيقات کاربردشناسی زبان 7ارتباط تعارف با مفهوم وجهه 9است .از طرفی هر دو
مفهوم تعارف و وجهه با مفهوم ادب در ارتباطند .براون و لوينسون 3در موثرترين نظريهپردازی ادب ،وجهه را از گافمن
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( )9171اقتباس نموده ،آن را زيربنای نظريۀ خود قرار دادند .آنان ادب را به منزلۀ مجموعه راهبردهايی دانستند که در
جهت رعايت وجهۀ گوينده و/يا مخاطب با هدف تلطيف کارگفتهای تهديدکننده وجهه به کار میروند .ازاينرو ،در-
همتنيدگی دو مفهوم ادب و وجهه در اين نظريه موجب يکسانپنداری آنان شد که بعدها مشکالت نظری بسياری را
بوجود آورد (نک :ايلن  .)3009 ،به باور منتقدانی که بعدها جنبش گفتمانمدار 5را شکل دادند ،مفهوم وجهه در نظريۀ
براون و لوينسون به عنوان طرحی برای ادب مشکلآفرين است و بايد برای وجهه جدا از مفاهيم ادب و بیادبی نظريه-
پردازی کرد (ميلز3009 ،7؛ لوخر و واتس3005 ،1؛ هو .)3093 ،2از سوی ديگر ،تحقيقات سنتی بر روی تعارف نيز آن را
نمود ادب آيينی فارسی میدانند ،حالآنکه اين پيشانگاری با نظريههای جديد ادب و بیادبی سازگار نيست (نک:
ايزدی .)3097 ،3095 ،به منظور دوری از پيچيدگیهای نظری بيشتر و امکان پرداختن عميقتر بر موضوع اين مقاله،
ارتباط تعارف با ادب را کنار میگذاريم و به ارتباط تعارف با وجهه برمیگرديم .دراين خصوص ،پژوهشهای پيشين
نتايج متناقضی را به دست دادهاند.
کوتلکی ( )3003پيشنهادها 1و شيوههای بيان تشکر به عنوان راهبردهای امتناع را مورد مطالعه قرار میدهد؛ مانند زوج
همجواری 90که نمود تعارف تلقی میگردد .او ابراز میدارد که اين کنشها ،برخالف تصور براون و لوينسون که آنها
را تهديدکنندۀ وجهه 99میخوانند ،در واقع تقويتکنندۀ وجهه 93هستند .بههمينگونه ،اسالمی ( )3005مقولۀ دعوتهای
ظاهری 99را به منزلۀ نمود ديگری از تعارف مطالعه مینمايد و به آن نقش افزايشدهندۀ وجهه نسبت میدهد .اما ،نانبخش
( )3001مدعی است که تعارف خصوصاً وقتی که در آن اغراق شود ،تهديدکنندۀ وجهه است .ريشۀاين تناقض را می-
توان در نارسايیهای موجود در چارچوب نظری اين تحقيقات يعنی نظريۀ ادب براون و لوينسون جست .نخست اينکه
بيشتر نظريههای کاربردشناسی زبان (مانند نظريۀ ادب براون و لوينسون يا کارگفت آستين و سرل) که قبل از سال 3000
مطرح شدهاند بر نيت گوينده تاکيد دارند .در نقدی موشکافانه ازنظريههای ادب ،ايلن ( )3009پيشنهاد میکند که تمرکز
تحقيقات ادب و بیادبی از قصد گوينده به سمت ارزيابی شنونده معطوف گردد .مکالمهکاوی به عنوان روشی که فرايند
کنش/معناسازی را محصول تالش مشترک گوينده و شنونده میداند اين فرصت را به دست میدهد تا بتوان هم کنش و
عمل و هم مفاهيم رابطهای مانند تعارف را در يک بافت تعاملی بررسی کرد .نارسايی ديگر نظريۀ براون و لوينسون خود
مفهومسازی وجهه است .وجهه به عنوان "خودانگارۀ عمومی" نوعی دارايی شخصی پنداشته میشود که جنبه اجتماعی
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آن کمرنگ است .نقدهای بسياری مبنی بر فردگرايی ،غربگرايی و شناختگرايی بر اين نظريه وارد آمد تا اينکه
پژوهشهای اخير کاربردشناسی وجهه را جدا از ادب و بیادبی ،و کامالً متفاوت با شيوههای سنتی (گافمن9171 ،؛ براون
و لوينسون؛  )9121مفهومپردازی نمودند .در حال حاضر ،در پاسخ به سه دهه نقد و بررسی مفهوم وجهه به عنوان خود-
انگارۀ عمومی (برای مثال ايده9121 ،9؛ بارجيال-چياپينی3009 ،3؛ ارانديل3090 ،؛  )3001نظريۀ جديدی از وجهه به
عنوان ديالکتيک پيوندوجدايی رابطهای که به صورت تعاملی به دست میآيد (ارانديل )3090 ،طرحريزی شدهاست که
نظريۀ ساخت وجهه 9نام دارد.
بنابراين بجاست اگر بار ديگر تعارف را با نگاهی متفاوت بررسی کرده ،آن را در قالب مفهوم تازۀ وجهه ،که توسط
ارانديل ( )3090به عنوان "رابطهای" و "تعاملی" معرفی شدهاست ،قراردهيم تا نتايج متفاوتی از تحليلهای تعارف نسبت
به تحقيقات پيشين ارائهدهيم .افزون براين ،به نظر میرسد يافتههای متناقض تحقيقات پيشين در وجهه (کوتلکی3003 ،
نانبخش )3001 ،ريشه در نارسايیهای روشی و مفهومی وجهه به عنوان پديدهای فردگرا داشته باشد .پژوهش حاضر با به-
کارگيری مفهوم وجهه به عنوان پديدهای رابطهای که به گونهای پويا در تعامالت همسازی میگردد (ارانديل ،)3090 ،از
تحقيقات پيشين بر روی وجهه و تعارف فاصله میگيرد .همچنين در حالی که برخی مطالعات گذشته (برای مثال،
کوتلکی )3003 ،از دادۀ مکالمه در تحقيق خود استفاده کردهاند ،تحليل آنها چگونگی دستيابی متعامالنهی افراد به
تعارف در تعامالت را نشان نمی دهد .مطالعۀ حاضر از مکالمهکاوی به عنوان شيوهای جهت اعمال دستاورد تعاملی افراد
بهره میگيرد .در روش مکالمهکاوی تحليلگر آنچه خود شرکتکنندگان در تعامالت تجربه میکنند را مالک تحليل
قرار میدهد .در ادامۀ اين مقاله ،ابتدا چارچوب نظری پژوهش تبيين می شود؛ پس از توضيح روش کار ،تعارف از
ديدگاه ديالکتيک پيوندوجدايی تحليل میشود .ضمن تحليل ،نشان داده میشود که چگونه وجهه به عنوان ديالکتيک
پيوندوجدايی رابطهای به صورت تعاملی از طريق دستيابی متعامالنه آيين تعارف پديدار میگردد.
 .2چارچوب نظری :وجهه و تعارف
مفهوم وجهه توسط اثر مشهور براون و لوينسون (] )9112 [9121در رابطه با ادب وارد حيطۀ تحقيق در کاربردشناسی
زبان شد .براون و لوينسون اصطالح وجهه را از گافمن ( )9171اقتباس نموده ،آن را اينچنين تعريف نمودند:
"خودانگارۀ عمومی که هر فرد برای خود متصور است" ( .)79 :9121آنها سپس وجهه را به دو دستۀ "ايجابی" 5و
"سلبی "7تقسيم نمودند" .وجهۀ ايجابی" عبارت است از خواست يک فرد برای تحسين شدن و تأييد تمايالت ،خواستهها
ها و دارايیهايش .از سويی ديگر" ،وجهۀ سلبی" گويای "ميل به آزادی عمل و رهايی از تحميل و حفظ حرمت خود"
است (همان) .براون و لوينسون با اين فرض که پارهای از کنشگفتارها به خودی خود تهديدکنندۀ وجهه و از اينرو
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نيازمند تلطيف هستند ( ،)3 :9121يک فرد غربی خردورز را تصور میکنند که مدام در حال ارزيابی درجۀ تحميل
صورت گرفته بر خود يا مخاطب در اثر دريافت يک کنشگفتار خاص میباشد و اين ارزيابی را طبق سه معيار اجتماعی
قدرت ،فاصله اجتماعی و رتبۀ تحميل انجام میدهد .منتقدان براون و لوينسون ابراز میدارند که وجهه توسط گافمن به
عنوان پديدهای شناختی-اجتماعی به کار گرفتهشدهاست ،در حالی که به جنبۀ اجتماعی آن در براون و لوينسون اشارهای
نشدهاست .آنها شناخت محوری نهفته درمفهوم وجهه براون و لوينسون را زير سوال می برند و مفهوم وجهه را در گفتۀ
گافمن بازمیجويند (بارجيال-چياپينی3009 ،؛ لوخر و واتس3005 ،؛ اسپنسر -اوتی3005 ،9؛ گير )3002 ،3و بر جنبۀ
اجتماعی آن تأکيد می کنند .گافمن ( )5 :9171وجهه را اينگونه تعريف می کند" :ارزش اجتماعی مثبتی که فرد به
واسطه مشیای که ديگران میپندارند او در يک تعامل معين پی گرفته ،خود را محق آن میداند" (ترجمه حسينی و
همکاران .)9917 ،بارجيال-چياپينی ( )3009حتی از اين هم فراتر میرود و پيشنهاد تجديدنظر در تعريف گافمن را
میدهد و بر روی مفهوم "خود اجتماعی در رابطه با ديگر خودها" برخالف طبيعت فردگرای مفهوم وجهه معرفی شده
توسط گافمن تأکيد میکند.
خوانش فردگرايانه از وجهه به دليل تمرکز شديد بر شناختمحوری ،با شيوۀ تعاملگرايانۀ مطالعۀ رفتار اجتماعی و
مفاهيم کاربردشناسی سازگاری ندارد .به خصوص اينکه الگوی نيتمحور براون و لوينسون ارزيابی شنونده از موضوع را
مدنظر قرار نمیدهد (ايلن .)3009 ،همچنين پنداشتن وجهه به عنوان دارايی شخصی افراد ديدگاهی بسيار سادهانگارانه از
ارتباطات انسانی را عرضه میکند؛ به گونهای که تمامی جمالت زبانی را در يکی از دو دستۀ تهديدکننده و افزايش
دهندۀ وجهه قرار میدهد .عالوهبراين ،برداشت براون و لوينسون (و گافمن) از وجهه اين اصل اساسی را که مسائل ادب
و وجهه عمدتاً "رابطهای" هستند ناديده میگيرد (لوخر و واتس3005 ،؛ اسپنسر-اوتی3005 ،؛ ارانديل3001 ،3090 ،؛
کدر .)3099 ،ارانديل ( )3090مفهومی تخصصی از اين اصطالح به معنای يک چارچوب ناافزايشی 9ديالکتيک که خود
خود در تعامالت ساخته می شود ،ارائه میدهد .تعامل فراتر از ردوبدل مکالمات بلکه به عنوان فرايندی است که در آن
دستاوردی مشترک از کنش اجتماعی ،معنای منظوری و همچنين رابطه حاصل میشود (ارانديل.)3099 ،
ارانديل وجهه را پديدهای رابطهای میداند که مشترکاً در خالل تعامالت ميان تعاملگران همسازی میشود .در اينجا
وجهه ديگر يک ويژگی فردمحور که افراد خواستار آن شوند نيست (مانند آنچه در گافمن و براون و لوينسون آمده-
است) ،بلکه خصيصهای برآمده از تعامالت است (ارانديل3090 ،؛  ،ايزدی3091b ،؛ دان و ايزدی.)3099 ،3099 ،
ارانديل ( )3090وجهه را به عنوان ابراز و درک پيوندوجدايی رابطهای مکالمه گران با يکديگر معرفی میکند ،و وجهه-
کاری را ارزيابیهای اين پيوندو جدايی به عنوان تهديدکننده يا حفظکنندۀ رابطه و نيز اشخاص ،که براساس انتظارات
بافتی و سابقۀ رابطه ميان مکالمهگران میباشد ،میداند .پيوندوجدايی رابطهای به صورت ديالکتيک به هم مربوط هستند و
تعريف هر کدام به تعريف ديگری وابستهاست .مکالمهگران در طراحی نوبت کالم خود برای شنوندهها ،درکی که آنها
1
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از معنا/کنشهای مکالمهای خواهند داشت به عالوۀ درجۀ پيوندوجدايی از يکديگر را بازتاب میدهند (ارانديل ،3090
3099؛ دان و ايزدی3099 ،3099 ،؛ ايزدی .)3097، 3095، 3091b ،به دليل اينکه پيوندوجدايی هر يک جزئی از يک
واحد دوقطبی هستند ،هر معنا/کنش مکالمهای همزمان در برگيرندۀ درجهای معين از جدايیوپيوند است ،در حالی که
جدايی افراطی (با اندک پيوند) و پيوند افراطی (با اندک جدايی) نيز امکانپذير است .فارغ از همسازی مشترک وجهه،
ارانديل همچنين بيان میکند که وجهه ممکن است مستقالً همسازی شود ،هنگامی که افراد نه مشغول به تعامل با ديگران،
بلکه در حال مشاهدۀ آنان هستند .اين موضوع را میتوان به "مجسمکردن" پيوندوجدايی رابطهای با افراد (احتمالی) در
تعامالت (واقعی و خيالی) آينده بسط داد (ارانديل .)3099 ،نظريۀ ساخت وجهه بهدليل اهميتی که نه تنها به رابطهها بلکه
به تعامالت به عنوان خصيصۀ اصلی رابطهها نسبت میدهد ،با اهداف پژوهش حاضر انطباق دارد و با استفاده از مکالمه-
کاوی ادراکهای متنوعی از معنا/کنشهای مکالمهای را از ديدگاه مکالمهگران به دست میدهد (ارانديل،3090 ،
3099؛ دان و ايزدی.)3099 ،3099 ،
در فرهنگ و زبان فارسی ،استعاره آبرو که بنا به گفته حسينی و همکاران ( )9917نماد بيرونی رو است ،به عنوان
خودانگاره مثبت اجتماعی تعريف می شود (احمدی و احمدی9112 ،؛ شريفيان3001 ،؛ حسينی و همکاران.)9917 ،
ايزدی ( )3091bآبرو را تصوری که هر فرد از شخصيت خود نسبت به پيوندوجدايی با ديگران دارد تعريف میکند .وی
آبرو را پديدهای رابطهای میداند که در تعامالت ساخته میشود (ايزدی .)3091b ،آبرو در ايران بااستعاره "حرف مردم"
ارتباط تنگاتنگ دارد .ديگران يا مردم استعارهای است که به فرد يا افرادی اطالق میشود که بايد از ارزشيابی منفی آنها
اجتناب کرد .در واقع ،مردم آن ديگرانی هستند که فرد بايد با آنها پيوند ايجاد کند يا دستکم ازآنها جدا نشود ،زيرا
جامعۀ جمعگرای ايران طوری سازمانيافتهاست که افراد ناگزير به ايجاد پيوند و جلوگيری از جدايی از يکديگرهستند.
يکی از راههای حفظ پيوند نزديک نشان دادن مهماننوازی فرد به ديگران است؛ يعنی شخص هميشه آمادۀ
پذيرش مهمان است و بدين جهت احساسات ،نيازها و تمايالت ديگران را به خود ترجيح می دهد و حاضر به صرف
کردن پول ،زمان و انرژی برای آنهاست (ايزدی .)3095 ،از سوی ديگر" ،ارجح دانستن ديگران" هميشه عمالً امکانپذير
نيست ،زيرا افراد احساسات ،نيازها و تمايالت خاص خود را دارند که ممکن است در تضاد با ديگران باشد .در نتيجه،
ممکن است تنها با دعوت های لفظی يا صوری که در سطح ظاهری هستند ،حفظ ظاهر کنند (بيمن .)3009 ،کشمکش
ميان ميل روانی و توقعات اجتماعی برای ساخت پيوند نزديک در تعارف نمايان است .به همين رو ،يک دعوت ظاهری
بازتاب درک دعوتکننده از وظيفۀ اجتماعیاش برای ساخت پيوند میباشد .اما با توجه به اينکه ممکن است تنها در
سطح ظاهری بماند و قصد واقعی در ميان نباشد ،دعوتهای ظاهری هم بازتابدهنده و هم سازندۀ ميزانی از تمايز و
جدايی هستند .به هر حال ،اين وظيفۀ اجتماعی بهصورت دو سويه شناخته میشود (اوشيا )3000 ،و ابهام ،دوپهلويی و
عدم صداقت نهفته در آن اغلب اوقات تحمل میشود.
در تعامالت دعوت-امتناع ،اگر دو مکالمهگر متعامالنه تعارف را مطرح کنند (برای مثال ،دعوت ظاهری و امتناع) ،به
پيوند بيشتر و تمايز/اختالف کمتر دست میيابند .هر چند در صورتی که متعامالنه دعوت-پذيرش واقعی را حاصل کنند،
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ميزان پيوند باالتر نيز میرود (و تمايز کاهش می يابد) .به عبارت ديگر ،ارتباط مستقيمی بين پنداشت صداقت و دستيابی
متعامالنه به پيوند وجود دارد .با اينکه تعارف تالشی در جهت ساخت پيوند است ،بازدارندۀ افراد از ساخت پيوند کامل
نيز هست؛ به عبارتی ،پيوند ضمن تمايز/اختالف حاصل میشود و بنا به گفته ارانديل تنش بين پيوندوجدايی هميشه وجود
دارد .شايان توجه است که انتظارات بافتی نقش مهمی در درک پيوندوجدايی در بافت موقعيتمند تعارف ايفا میکنند.
 .3روش تحقیق و دادهها
دراين پژوهش سه سناريوی منتخب از تعامالت با استفاده از مکالمهکاوی تحليل میشود تا نشاندادهشود که چگونه
تقابل پيوندوجدايی رابطهای در عرف تعارف به صورت متعامالنه همسازی میشود .در روش مکالمهکاوی تحليلگر با
استفاده از شواهد موجود در سخن سوگيری 9مشارکان در تعامل در نوبتهای خود به سمت يک معنا ،عمل يا پديدۀ
رابطهای را نشان میدهد .در واقع ،تحليلگرآنچه خود طرفهای تعامل به طور مشترک و با تشريک مساعی به دست
میآورند را مالک تحليل قرار میدهد .در اين روش ،روشهای نوبتگيری ،توالی کنشها ،مکثها و ساير جزئيات
مکالمه مهم و معنادار هستند .دادههای زير صرفاً بريدههايی از پيکرۀ وسيعی از مکالمات روزمره و حرفهای هستند که با
کسب اجازه از گويشوران (در صورت نياز) با دستگاه ضبط صدا (از نوع سونی) ضبط و سپس پيادهسازی شدهاند.
پيکرۀ تحقيق شامل دو بخش است :بخش اول شامل چهار ساعت و بيست دقيقه مکالمه روزمره حاوی تعارف میشوند
که در موقعيتهای کالمی مختلفی مانند مهمانیهای خانوادگی ،رستورانها ،خيابان ،و غيره در سالهای  9919تا  9917بين
گويشوران ايرانی زن و مرد در فاصله سنی  35تا  73سال انجامگرفتهاست .بخش دوم شامل دوازده ساعت مکالمات
حرفهای در بخش پرسش و پاسخ جلسات دفاع از پاياننامۀ دکتری در پنج دانشگاه بزرگ ايران میشود .شرکتکنندگان
دانشجويان دکتری،اساتيدراهنما و داوران پاياننامهها میباشند.
 .4تحلیل دادهها
تعامل اول (از بخش  1دادهها) :تعارف در تعامل دعوت-رد بین دو مرد

 .9علی:

بفرما=

 .3رضا= :قربو]نت
 .9علی:

]بيا تو

 .رضا= :مرسی بايد برم (] )0.2کا:ر دارم
 .5علی:

]خو حاال يه ديقه بيا تو بعد برو=

 .7رضا= :قربونت برم کاری نداری؟ ((دست دراز می کند))
 .1علی() :از دستدادن امتناع میکند)) تعارف میک]نی؟
.2رضا:

]نه بهخدا سالم برسون

()1.0
orientation
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 .1علی :ما در خدمتيم ((دست می دهد))
 .90رضا :چاکرتم
نخستين مفهومی که به ذهن هر ايرانی با مشاهدۀ اين نمونه تعامل خطور می کند ،تعارف است .رضا ( 31ساله) پس از دو
ساعت همراهی با علی ( 31ساله) و گردش و تفريح ،وی را با ماشين به درب خانه رساندهاست و اکنون آنها در جلوی
درب منزل علی هستند .اين يک رفتار نمونۀ عرف میباشد که از نظر جامعه از دو کنشگر اجتماعی انتظار میرود .از
ديدگاه کاربردشناسی ،اين تعامل شامل زوجهای همجوار دعوت-امتناع میباشد که سه بار (با مقداری تغيير) تکرار می-
شود؛ يک توالی پرسش-پاسخ و يک توالی پايانبخش ،که هر دو به دعوت-امتناع مربوط هستند .از ديدگاه زبانشناسی،
واژگان و عبارات بهکاررفته در اين تعامل ،بازتابدهندۀ گونه ای زبان عرف است که به صورت آيينی جهت نمايش
تعارف نمود پيدا میکند؛ گسترهای از عبارات احترامآميز که در مکالمات ميان ايرانيان رايج است .حال ،تحليلی عميقتر
با استفاده از مکالمهکاوی ارائه میشود.
علی تعارف را با به کارگيری احترامواژۀ بفرما ،که در اينجا به عنوان نمود زبانی يک دعوت صوری استفاده شده
است ،آغاز میکند (نک :ايزدی ،3095 ،برای بحث ارتباط واژههای احترامآميز با ادب) .بر اساس دانش قبلی مشترک
بين دو تعاملگر ،علی نوبتکالم خود را برای رضا طراحی می کند که می تواند هم بهعنوان دعوتی صوری و هم دعوت
واقعی درک شود .بهکارگيری فعل امر مفرد بفرما به جای گزينۀ فعل جمع بفرماييد نمايانگر رابطۀ نزديک ميان علی و
رضا می باشد .در اين نوبت ،علی با گفتن بفرما درجه ای از پيوند را سوگيری می کند ،ضمن اينکه صرف واژه بفرما (به
دليل احترامآميزبودن) حاکی از مقداری جدايی نيز هست.
واکنش رضا نشاندهندۀ درک او از نوبتکالم علی بهعنوان تعارف صرف و بهعنوان تالش علی در جهت ايجاد پيوند
است .ازاينرو ،او احترامواژۀ نمادين قربونت را بهصورت مفرد بيان میکند تا در حکم امتناع تلقی شود که جنبهای ديگر
از تعارف است و از ديد جامعه از او انتظار میرود .چنين امتناعی آگاهی رضا را از اينکه نبايد دعوت علی را واقعی فرض
کند (سوء استفاده از تعارف او) ،بلکه بايد به خاطر دعوت صميمانهاش از او تشکر کند ،نشان میدهد .نوبتکالم امتناع
رضا بالفاصله پس از دعوت علی بيان شدهاست که با ساختار ترجيحی 9امتناع از دعوت ظاهری تناسب دارد (طالقانی
نيک عزم .)9112 ،باز هم بيان ضمير مفرد "تو" نشاندهندۀ اين است که درک علی از ميزان صميميت ميان او و رضا
صحيح است .اکنون علی مدرکی دال بر اين دارد که تصور او از گفته اش به عنوان "تعارف به يک دوست صميمی" با
درک رضا از آن همخوانی دارد و میتواند يک گام جلوتر به سمت کالم موقعيت سوم برود .هر دو متعامالنه در اين دو
نوبت درجهای از پيوند و ميزانی از جدايی را کسب میکنند :پيوند در تالش علی برای دعوت و ابراز محبت رضا به-
واسطه گفتن قربونت و جدايی در بيان واژهای که مخاطب را باال و گوينده را پايين میآورد (بيمن9127 ،؛ ايزدی)3095 ،
يعنی بفرما و کنش رد دعوت.
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علی در نوبت کالم سوم خود با درک نوبت کالم رضا به عنوان امتناع از تعارف دعوت او ،دعوتش را به گونهای
ديگر بيان میکند ،به گونهای که اينبار از عبارت محاورهای" بيا تو" در همپوشانی پايانی با نوبت کالم رضا استفاده می-
کند .اصرار علی نشان گر فهم او از اين است که يک بار دعوت کردن در چنين شرايطی کافی نيست .با وجود اينکه
تعارف میکند ،بايد تظاهر کند که دعوتش واقعی است (اسالمی)3005 ،؛ يعنی گفتهاش از روی تعارف نيست.
بهکارگيری زبان محاورهای در اينجا مدرکی دال بر اين است .اين نوبت علی همچنين درجه پيوند ايجاد شده در دو نوبت
قبلی را بيشتر میکند .پاسخ رضا به اين اصرار يک نوبت کالم بالفاصله ) ( 9است که از يک تشکر تشريفاتی (مرسی) و
سپس بيان اجبار (بايد برم) و اظهار دليل (کار دارم) تشکيل شدهاست که باز هم ترجيحی است؛ يعنی بدون قيد و شرط يا
تأخير بيان شدهاست ،بر خالف امتناعهای واقعی که ساختاری غيرترجيحی دارند (هريتيج .)912 ،علی و رضا در اينجا
مقدار پيوند را بيشتر میکنند.
نوبتکالم بعدی علی ( )5در همپوشانی با اظهاردليل رضا گفته شده است .او با طرح دعوتی جدیتر سوگيری خود به
انجام تعارف بيشتر را نشان میدهد .آغاز نوبت کالم او (خو حاال) مخالفتش با گفتۀ رضا که "بايد برود چون کار دارد"
( ) را نشان میدهد .او سپس دعوت خود را با بيان " يه ديقه بيا تو بعد برو" محدود میکند که به عنوان يک دعوت
صميمانۀ واقعی قابل تعبير است .در پاسخ ( ،)7رضا عبارت قبلی خود (قربونت برم( را بازگويی میکند و به دنبال آن
جمله کاری نداری؟ که در عرف به عنوان خداحافظی و شروع پايان تشريفات احوالپرسی در ايران به کار میرود را بيان
میکند .همچنين دست دراز کردن رضا اشاره به قصد وی مبنی بر رفتن دارد و پيشنهادی نهان در جهت پايان بخشيدن به
تعارف است .اصرار علی به دعوت هنوز تمام نشدهاست .او پرسشی طرح می کند تا مطمئن شود امتناع رضا نه از روی
تعارف بلکه واقعی است .پرسش علی "تعارف میکنی؟" يک عبارت فراکاربردشناختی رايج است که در بسياری از
مثالهای تعارف در بين ايرانيان به کار برده میشود .رضا به خدا قسم میخورد ( )2که امتناع او از داخل آمدن واقعاً
جدی است تا بدينگونه علی را قانع سازد که تعارف نمیکند .باز هم چنين قسم خوردنی در اين شرايط عرف است و
ميان ايرانيان در کل جهت تأکيد بر گفتهها به کار میرود ،هرچند به گوش غيرفارسیزبانان بسيار عجيب می نمايد .رضا
از نماد ترک کردن ديگری نيز (سالم برسون) برای متقاعد کردن علی به اينکه واقعاً قصد رفتن دارد استفاده میکند .در
اين دو نوبت نيز علی به سمت پيوند بيشتر سوگيری میکند ولی رضا به جدايی ايجادشده بهواسطه رد دعوت در نوبت-
های گذشته میافزايد هر چند نوبت او دربرگيرندۀ مقداری پيوند نيز هست.
نوبت کالم پايانی علی ( )1نشانگر پذيرفتن پيشنهاد نهان رضا مبنی بر تعارف کردن او به ميزان کافی میباشد .او
توالی پايانبخش را با عبارات احترامآميز مبالغهآميز "ما در خدمتيم" آغاز میکند .بهکارگيری ضمير جمع ما که با
عبارت "در خدمت کسی بودن" همآيی دارد ،بيانگر شکستهنفسی علی است که يک الگوی فرهنگی است که ايرانيان را
به پايين آوردن "خود" و ارتقا بخشيدن "ديگر" در تعامالت تشويق میکند (شريفيان3002 ،؛ بيمن9127 ،؛ ايزدی،
 .)3095رضا در پاسخ عبارت احترامآميز ديگری (چاکرتم) که پيرو همان الگو است را بيان میکند تا بدينوسيله به

latched
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صورت متعامالنه مکالمه را پايانبخشد .هر دو شرکتکننده با سوگيری به ميزانی از پيوندوتمايز رابطهای وجههشان را
همسازی میکنند.
تعامل دوم (از بخش  1دادهها) تعارف در تعامل دعوت-رد بین دو زن

 .9زهرا :بفرمايد بريم منزل در خدمت باشيم ( ).يه کلبۀ [درويشی داريم-
[شما لطف داريد دولت[سراست

 .3فاطمه:
 .9زهرا↑:

[بفرمايين تعارف نکنيد

 .فاطمه :خيلی ممنونم آباد باشد ايشاال [خدمت میرسيم
 .5زهرا:

↓ [خواهش میکنم]

اين تعامل که بين دو زن  95و  0ساله صورت میگيرد تعارف را در بافت کاربردشناختی دعوت-رد نشان میدهد .زهرا
و فاطمه (نام مستعار) پس از شرکت در يک مراسم ،عرف تعارف را هنگام خداحافظی بهجا میآورند .نوبتکالم اول
زهرا حاوی دو واژۀ احترامآميز "بفرماييد" و "در خدمت باشيم" بههمراه فروکاهش منزلش به کلبه درويشی میباشد که
در اينجا میتوانند به عنوان دعوت و به عنوان تالش زهرا در جهت ايجاد پيوند در پسزمينه جدايی موجود بين دو طرف
تعامل (آنگونه که از واژههای احترامآميز و فروکاهش منزل به کلبه پيداست) درک شوند .واکنش فاطمه (رد دعوت) و
تبادل "شما لطف داريد دولتسراست" که در همپوشانی پايانی با نوبتکالم زهرا بيان میشود بيانگر برداشت وی از
دعوت زهرا به عنوان تعارف (دعوت ظاهری) است که مانع از حصول متعامالنه ميزان پيوند پيشنهادشده در دعوت
زهراست .ترجيحی بودن ساختار اين رد نيز گواه ديگری بر درک دعوت بهعنوان تعارف میباشد ،زيرا معموالً ردهای
واقعی غير ترجيحی هستند.
تأکيد زهرا در نوبتکالم بعدی ( )9مبنی بر تعارف نکردن گويای برداشت وی از کنش رد توسط فاطمه تعارف
است .همچنين ،نوبتکالم زهرا بيانگر درک او از هنجار تعارف و انتظارات اجتماعی است که يکبار دعوت را کافی
نمیداند .ازاينرو ،زهرا مقدار پيوند را در اين نوبت بيشتر میکند که با عرف تعارف همخوانی دارد .در خط ( ) فاطمه با
بيان تشکر عرفی و جمله دعايی "آباد باشد" و وعدۀ "ايشاال خدمت میرسيم" بار ديگر دعوت را رد میکند .با اين رد
وی تالش زهرا در ساخت پيوند بيشتر را بیاثر ساخته ،به سمت جدايی بيشتر سوگيری میکند .وعده فاطمه به زهرا
اطمينان میدهد که وی در آينده تمايل به پذيرش دعوت و ايجاد پيوند دارد ،هرچند صرف عبارت "خدمترسيدن"
درجهای از رسميت را بازسازی میکند که بيشتر به سمت جدايی متمايل است .در پايان زهرا با پاسخ "خواهش میکنم"
که با کاهش گام ابراز میکند به تعارف پايان میدهد.
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در اين تعامل نيز هر دو شرکت کننده با حصول متعامالنه تعارف ميزانی از پيوند و جدايی رابطهای را حاصل نمودند.
همچنين آنها با انجام يک رفتار عرفی مورد انتظار مانع از ارزشيابی منفی "مردم" از خود شدند و بدينگونه وجهه خود را
همسازی و بازسازی نمودند.
تعامل سوم (از بخش  2دادهها) :تعارف در یک بافت حرفهای

اين بخش حاوی نوبتکالم آغازين سلسله پرسش و پاسخهای يک داور خارجی دوم ( ،Eزن چهلساله) با يک
دانشجوی دکتری زن ( ،STتقريباً چهلساله)با مشارکت استادراهنما در يک جلسۀ دفاع پاياننامه در رشتۀآموزش زبان
انگليسی میباشد .مکالمات به زبان انگليسی و در مقابل حضار صورت میگيرد اما داور به منظور پاسخ به تمجيد دانشجو
زبان را به فارسی تغيير میدهد.
1. E: I found the topic very interesting, I’d heard a lot about self-assessment
2. E: but I don’t recall many studies on this topic ….
)3. E: The English was good umm y’ know so it wasn’t as trouble as so often is (.
It is ex[pected
4. ST:
[I appreciate it hearing from you as a native speaker
° ↓ °whatever° [nowخواهش می کنم ((تغيير زبان به فارسی)) (5. E: ↓ oh )..
(خنده حضار) ?6. S: howEVER? Go on HOWEVER
)7. E: @I said whatever@ (0.2
.2داور :مونده بودم که :چجوری بايد جواب تعارف ايشونو بدم؟ ( ).بعد گفتم ولش کن بیخيال @
داور سلسله پرسش و پاسخ را با دانشجو ( )9با تمجيد متعارف آغاز میکند (دان و ايزدی3099 ،؛ ايزدی .)3091a ،جديد
بودن موضوع ( )9و تسلط خوب به زبان انگليسی ( )9موارد مورد تمجيد داور میباشد .در طرح اين آغاز تشريفاتی (-9
 ،)9داور احتماالً چنين تصور میکند که گفتههايش به عنوان تمجيد عرف شمرده شود .چنانچه معمول است ،چنين
تمجيداتی در جلسات دفاع در توالیهای بعدی با پذيرش مانند مرسی و يا نفی همچون خواهش میکنم همراه میشوند،
که در کل به صورت زمزمهوار و در همپوشانی با نوبت کالم داور بيان میشوند .با اين وجود ،دانشجو با فهم تمجيد داور
از تسلطش به انگليسی ،کالم داور را قطع کرده و پاسخی به تمجيد او می دهد ( ) .شريفيان ( )3002اظهار میکند که
هنگامی که از مهارت شخصی تمجيد میشود ،مورد قبول واقع میشود .ولی در اينجا دانشجو پا را فراتراز قبولکردن
تمجيد میگذارد .او به تمجيد داور پاسخ متقابل میدهد و کالم او را قطع میکند .او همچنين در مورد تسلط داور به زبان
انگليسی اغراق میکند زيرا که جملۀ "خوشحالم از اينکه اين را از شما به عنوان يک انگليسیزبان میشنوم" (ترجمه
خط  )99مبالغه است .اگرچه داور در اياالت متحده متولد شده و سالهای زيادی در آنجا زندگی کرده است ،خود را به
عنوان يک انگليسیزبان برنمیشمرد .چنين مبالغاتی در ميان ايرانيان رايج است ،به خصوص در مورد عناوين و القاب،
مانند خطاب کردن دانشجوی دکتری با عنوان دکتر .اين ممکن است اين گمان را به وجود آورد که دانشجو از روی
قصد چنين پاسخ مبالغهآميزی را طرح کردهاست تا به وسيلۀ ايجاد نزديکی و همبستگی داور را در باقی پرسشها و
نقدهايش تحت تأثير قرار دهد.
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واکنش داور نشان میدهد که او با تعارفی که دانشجو کردهاست راحت نيست .نماد تغيير وضعيت دانشی "اوه"
(هريتيج )912 ،9و سپس مکث دو ثانيهای ،تعويض زبان به فارسی و گفتن خواهش میکنم و بيان "به هر حال" ( )5که
همگی با آهنگ افتان گفته میشوند مدرکی دال بر ارزيابی منفی داور از تعارف دانشجو میباشند .داور در پاسخ به
تعارف دانشجو عدم تمايل خود به پذيرفتن آن را نشان میدهد .او تعارف دانشجو را در پاسخ به تعارف معمولی خود
مبالغهآميز میيابد و تعويض زبان داور به فارسی برای پاسخ دادن به اين دليل است که واژهای در انگليسی برای پاسخ-
دادن به چنين تمجيداتی آنگونه که در فارسی رايج است ،وجود ندارد (شريفيان.)3002 ،
همپوشانی کالم استادراهنما با نوبت کالم داور جالب توجه است .استاد راهنما با گفتن " )7( "howeverبا آهنگ
خيزان و بازآرايی "  go on howeverبه معنی بريد سراغ اما" ( ،)7به طور ضمنی داور را تشويق میکند که تعارف را
پايان بخشد و به انتقادها بپردازد .نوبت کالم او به صورت تمثيلی به صحبت داور خارجی اول اشاره دارد که پس از
تمجيد از کار خوب دانشجو گفته بود "هميشه حرف ربط اما وجود دارد" .اين تمثيل طنزآميز آنگونه که از خندۀ جمع
پيداست ( ،)7يک فضای طنزآميز را می سازد .واکنش داور به اين بيانات ظنزآميز ضمن نشان دادن درک منظور استاد
راهنما قبول پيشنهاد است (تعارف کافی است) .شايان توجه است که داور در اينجا وضعيت شناختی ذهن خود را در
مورد درکش از تعارفهای دانشجو آشکار میسازد .داور به منزلۀ همصدايی و موافقت با استادراهنما ،با گفتن " من
گفتم به هر حال" ( ،)1پس از يک مکث دو ثانيهای زبان را به فارسی تغيير میدهد و آشکارا میگويد "مونده بودم که
چجوری بايد جواب تعارف ايشونو بدم ،بعد گفتم ولش کن بی خيال" (.)2
در اين بخش ،دو توالی تعارف متعامالنه حاصل میگردند .در توالی اول که توسط داور آغاز می شود ،مکالمهگران
زوجهای همجوار "تمجيد-پاسخ به تمجيد" را که در آن واکنش دانشجو به خودی خود يک تمجيد است ،متعامالنه
حاصل میکنند .ولی در توالی دوم که توسط دانشجو آغاز میشود ،مکالمهگران زوجهای همجوار "تمجيد-عدم قبول
تمجيد" را متعامالنه حاصل میگردانند .در اينجا اغراق دانشجو و نيز قطع کردن کالم داور جايی که نوبت کالم به پايان
نرسيدهاست ،وقفهای را در روانی کالم ايجاد می کند ،که به واکنش داور در خط  5مبنی بر نامناسب بودن تعارف
دانشجو در آن لحظۀ کالم منجر می شود.
داور و دانشجو متعامالنه پيوندوجدايی را حاصل و بدينوسيله وجهه سازی میکنند .عرف تعاملی تعارف در اينجا به
صورت تمجيد-پاسخ تشريفاتی نمود پيدا کردهاست .تمجيد تسلط خوب دانشجو بر زبان انگليسی و واکنش به آن در
حالی که هم به صورت پيوند و هم جدايی قابل تعبير است ،ميزان بسيار باالتری از پيوند را ايجاد میکند .ولی در توالی
دوم ،داور و دانشجو بيش از اينکه پيوند حاصلکنند ،اختالف/جدايی به دست میآورند .تالش دانشجو برای ايجاد پيوند
با داور توسط داور نامناسب ارزيابی میشود .درحالیکه رعايت عرف پيوند بيش از جدايی را سبب میشود ،عدم رعايت
آن ،چنان که در مثال باال مشخص گرديد ،به جدايی بيش از پيوند منجرمی شود.

J. Heritage
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 .6بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با تحليل سه نمونۀ متنوع از پيکرۀ دادگان به عنوان مشت نمونۀ خروار نشان داد که چگونه وجهه به عنوان
پديدهای رابطهای و تعاملی به صورت متعامالنه در کنشهای بازتابدهندۀ تعارف حاصل میشود .ايرانيان با تعارفکردن
متعامالنه پيوندواختالف با يکديگر را همسازی مینمايند .بااينوجود ،ميزان پيوندواختالف حاصل شده کامالً به رابطۀ
ميان مکالمه گران و انتظارات برخاسته از شرايط بستگی دارد که خود به گونهای پويا ساخته میشوند .مکالمهکاوی و
نظريۀ ساخت وجهه (ارانديل )3090 ،دو ابزاری هستند که بررسی چنين جزئياتی در مکالمه را برای ما ممکن میسازند.
در مورد تحليل اول ،به صورت کلی ،علی و رضا مشترکاً تعارف را همسازی نمودند .در تحليل دوم ،دو شرکتکنندۀ
زن به طور مشترک تعارف را حاصل کردند .تحليل سوم نيز نشان داد که دانشجو وداور متعامالنه تمجيد و ردتمجيد را
حاصل نمودند که در واقع تعارف موفق نبود .دعوتهای واقعی ازپيشتعيينشده هستند و در لحظه طرح نمیشوند
(اسالمی .)3005 ،از ديد مکالمهکاوی اينکه قصد علی و زهرا از بيان دعوت واقعی يا صوری بود يا اينکه نيت دانشجو از
بيان تمجيد داور چه بود اهميت ندارد .آنچه برای مکالمهکاوی مهم است اين است که در هر تعامل شرکتکنندگان به
طور مشترک تعارف را حاصل کردند.
اين مقاله با ديدگاهی که تعارف را تقويتکنندۀ وجهه (مانند ديدگاه بيان شده در کوتلکی3003 ،؛ اسالمی )3005 ،و
يا ديدگاهی که تعارف را تهديدکنندۀ وجهه ( مانند ديدگاه بيان شده در نانبخش )3001 ،میداند کامالً همنظر نيست،
زيرا چنانچه نشان دادهشد ،مکالمهگران متعامالنه هم پيوند و هم جدايی را در عمل تعارف حاصل میکنند .درست است
که تعارف تالشی برای ساخت پيوند نزديک با تعاملگران است ،با اين حال ،ميزان پيوند تصورشده توسط گوينده هميشه
توسط مخاطب به همان صورت نه برداشت میشود و نه پاسخ داده میشود .در تعامل  9مشاهده شد که تعارف دانشجو
در مورد مهارت زبان انگليسی داور پذيرفته نشد .واکنش داور نشانگر درک او مبنی بر جدايی بيش از پيوند است.
همچنين اين امر نمايانگر اهميت واکنش شنونده در چگونگی حصول آيين تعارف است .اين جنبۀاساسی تعارف در
تحقيقات پيشين مدنظر قرار نگرفتهاست (برای مثال ،کوتلکی3003 ،؛ اسالمی.)3005 ،
مهمتر اينکه ،تعارف از کنشهايی با درجات متفاوت صميميت و عدم صميميت تشکيل شدهاست .اين امر سبب می-
شود که تشريفات تعارف ،بسته به هويت مکالمهگران ،تاريخچۀ روابطشان و توقعات بافتی مشمول درکهای متفاوتی از
نظر ميزان پيوند و اختالف شود .همچنان که در مثال علی و رضا (بخش  )9پيوند ميان دو دوست منجر به يک دعوت
میشود ،اما جدايی ميان دو فرد مانع حصول متعامالنۀ دعوتی واقعی و صميمانه میگردد .علی و رضا در دادوستد اين
تعارفها به صورت متعامالنه پيوندوجدايی رابطهای را نيز متعامالنه حاصل می کنند .اوالً اسالمی (  )3005 : 7مینويسد:
"دعوتهای بيانشده در هنگام رد شدن فرد معموالً ظاهری در نظر گرفته میشوند حتی چنانچه به صورت تأکيدی و
جدی اظهار گردند...اينها دعوتهايی هستند که توسط شرايط درخواست میگردند" .اگرچه علی بر روی تعارفش
اصرار میورزد ،هر دو تعاملگر میدانند که ساعت  99شب زمان خوبی برای مهمانی نيست ،به خصوص اگر از قبل
تعيين نشده باشد .ثانياً تعارف علی در جواب لطف رضاست که او را با ماشين به خانه رساندهاست .در آخر ،هرچند علی
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و رضا دوستهای صميمی هستند (پيوند) ،اما اين صميميت آنقدر باال نيست که ورود رضا به خانۀ علی ،حريم خصوصی
خانواده را محدود نکند (جدايی) .به عبارت ديگر ،رضا دوست است اما غريبه است .علی و رضا با در نظر داشتن اين
دانش مشترک فرهنگی ،تعارف مقبول عرف را انجام میدهند .رضا با وجود اصرار علی به خوبی میداند که نبايد از
تمايل علی به تحکيم پيوند با قبول کردن دعوتش سوءاستفاده کند ،بلکه با تشکر کردن و کلمات شيرين تعارف از قبول
دعوت امتناع کند .در اين ميان تنش بين پيوندوجدايی وجود دارد .تعامل دوم ميزان متفاوتی از پيوندوجدايی را در
مقايسه با تعامل اول نشان داد .نوع واژههای بهکاررفته در تعامل دوم بيانگر رابطه نسبتاً دور و رسمی بين زهرا و فاطمه
است که با انجام اين تعارف اين ميزان پيوندوجدايی بازسازی نيز شد.
با انجام تعارف متعامالن با سوگيری به سمت درجات متفاوتی از پيوندوجدايی رابطهای وجهه خود را میسازند .عدم
تعارف علی در موقعيت اول يا عدم تعارف زهرا در موقعيت دوم موجب اختالف بسيار بيشتر از تعارف میشد و انتظارات
رضا و فاطمه را که منطبق بر عرف اجتماعی است برآورده نمیکرد .لذا عدم تعارف آنها در اين موقعيتها دستمايه
ارزشيابی منفی طرفهای تعامل و افرادی که بعداً مطلع میشدند (حرف مردم) از رفتار علی و زهرا میشد و آبروی آنها
را به خطر میانداخت .همچنين عدم پذيرش دعوت در چنين شرايطی از آنجايی که مطابق عرف و انتظارات اجتماعی
است اختالف شديدی ايجاد نمیکند .ازاينرو مشارکان در تعامل درجاتی از پيوندوجدايی را به صورت پويا همسازی
میکنند و بدينوسيله در جهت حفظ آبروی خود تالش میکنند.
آيين تعارف نمودی از "کاربرد الگووار و متراتب زبان " (کدر )3099 ،میباشد که تنش بين دو قطب ديالکتيک
پيوندوجدايی را منعکس میکند .اين ويژگی آيين تعارف از طريق مفهومپردازیهای گذشته وجهه قابل توضيح نمی-
باشد .تعريف وجهه بهعنوان خودانگاره عمومی و وجهه کاری به عنوان محاسبه ميزان تهديد وجهه توسط گوينده ،بدون
توجه به واکنش شنونده ،در توضيح و تبيين پديده فرهنگی-زبانی پيچيدهای مانند تعارف نارسا به نظر میرسد .زيرا اين
تعاريف اوالً درکی مبتنی بر همسازی متعامالنه مفهوم وجهه ارايه نمیدهند ،ثانياً وجهه را به عنوان دارايی شخصی که
افراد در تعامل برای خود متصورند معرفی میکنند .نظريه ساخت وجهه ،همسو با رهيافت ساختارگرايی اجتماعی ،وجهه
را نه دارايی فردی بلکه پديدهای برآمده از رابطهها و قابل (باز)همسازی در تعامالت توسط حداقل دو کنشگر میداند.
عرف مکالمهنگاری
مکث ()0.3
همپوشی [ ]
تأکيد کلمه با حروف بزرگ
صدای کشيده :
خنده @
افزايش يا کاهش ناگهانی آهنگ صدا ↑↓
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