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  مقدمه

 تعارف نمايد ميآموزان فارسي ضروري  يكي از مسائل بسيار مهمي كه شناختن آن براي زبان
هاي گفتگويان در ارتباطند در غالب فراگيران زبان فارسي و نيز آنها كه به نوعي با ايران. است

كار برند يا در  روزانه مجبورند لغات و تعبيراتي را كه بر اين اساس در زبان فارسي رايج است به
ي ها برند جواب كار مي آميز به پاسخ ايرانيان، كه براساس تربيت اجتماعي خود، تعبيراتي تعارف

زده و  مانند شگفت  پاسخ مناسب فروميمناسب بدهند، اما در بيشتر موارد، افزون بر اينكه از
  .شوند متعجب نيز مي

توجهي به اين مسئله است و  امروز نيز يكي از مشكالت فراگيران خارجي زبان فارسي، بي  
حي شايسته، اين مشكل كه پس از توضي دانند در حالي لذا در بيشتر موارد، آنان تعارف را دروغ مي

ه تعارف، ركن و اساس بسياري از رفتارهاي ايرانيان است از آنجا ك. گردد طرف ميراحتي بر به
 آن با توجه به الفاظ و تعبيرات ةالزم است اين نوع فرهنگ رفتاري شناخته شود و نقادي يكسوي

  .پذير نيست آميز فارسي امكان تعارف



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم232

ن يكي از رفتارهاي رايج و فراگير ايرانيان و در عين حال كمتر شناخته شده براي غيرايرانيا  
ركن و پاية فرهنگ ايراني است؛ بايد آن را دقيقاً شناخت و به همين دليل , تعارف. تعارف است

عمدتاً , گرچه نمود كامل و بسيار گستردة اين رفتار براي ديگران. نقّادي يكسوية آن ممكن نيست
رض ظهور و بروز يافته و در مع, ها و الفاظ بسيار زيادي در زندگي روزمره در چارچوب جمله

بايد به اين نكتة بسيار اساسي و مهم توجه كرد كه عامل . است نگاه و داوري ديگران قرار گرفته 
وجود آمدن اين همه جمله و تعبير  اصل رفتار و فرهنگي است كه باعث به, اساسي در اين زمينه

 را براي كار بردن آن ويژه درست به است كه يادگيري و به مختلف و گوناگون در زبان فارسي شده 
تعارف نوعي فرهنگ رفتاري ويژه و خاص است كه . است آموزان فارسي بسيار دشوار كرده  زبان

:  را داردها طور كلّي اين ويژگي جاافتاده و پايدار است و به, ثابت, براساس باور عامه شكل گرفته
  .احترام گذاشتن به ديگران و مقدم داشتن آنان در كارها, براي خوشامد ديگران

است؛  تاكنون كمتر بحث نظري و پژوهشي صورت پذيرفته , دربارة تعارف نزد ايرانيان  
گرچه . ويژه با اين رويكرد كه تعارف براي ناآشنايان به رفتار و فرهنگ ايرانيان توضيح داده شود به

ناسي و ش هاي مردم نامة كارشناسي ارشد از جنبه ظاهراً معدود مطالبي در قالب پايان, در اين زمينه
هاي زباني و نگرش تأثير اين فرهنگ رفتاري در زبان  از جنبه, است فرهنگ عمومي عرضه شده 

در اين زمينه در مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس . دست نياوردم اثر مكتوبي به, روزمرة مردم
» ا در چينياي بين تعارف در فارسي و ليم مقايسه«اي با عنوان  مقاله, شناسي نظري و كاربردي زبان

كنندة تعارف فارسي  تحقيقي ميداني درخصوص عوامل و وضعيت تعيين, چاپ شده كه در واقع
 آن با ليما در فرهنگ و ةو برخي از كاربردهاي زباني در اين زمينه است كه بيشتر ناظر به مقايس

 ١.هاي مختلف اين رفتار ندارد رفتار مردم چين است كه در هرحال كاري به توضيح جنبه
ويژه فراگيران زبان فارسي و ناتواني آنان در  به, خارجيان با مشاهدة رفتار روزمرة ايرانيان  

 است معموالً باعث شده , أثير اين رفتارت ها و تعبيرات رايج تحت درك صحيح برخي از جمله
  .باره عرضه و نوشته شود كه تأثيرات نامطلوبي در پي دارد اظهارنظرهاي نادرستي در اين

به فراگيران زبان » فارسي امروز«ارنده با توجه به تجربة خود در تدريس مكالمه و درس نگ  
افزايي براي آنان در داخل و خارج از كشور و  هاي مختلف دانش و ادبيات فارسي در دوره
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بر آن شد تا در اين زمينه در حد توان اندك , مشاهدة داوري نادرست و درك ناصحيح موضوع
مندان و  برخي نكات را بازگويد؛ به اين اميد كه عالقه, د كه ضمن طرح مسئلهبابي بگشاي, خود

آن را كامل كنند تا در آينده به خواست , ضمن بيان اشكاالت, پژوهشگران با بذل توجه به موضوع
خصوص پس از مطالعة بسياري  خداوند شاهد ارائة مباحث نظري مختلف در اين زمينه باشيم؛ به

خارجيان و نادرستي اظهارنظر و برداشت آنان متوجه شدم كه طرح مباحث هاي  از سفرنامه
بسيار ضروري است؛ زيرا آنان با مراجعه به اين آثار در منابع , اساسي در اين زمينه براي خارجيان

برند بلكه با درك نكردن صحيح و فهم نادرست  تنها به نادرستِي داورِي خود پي نمي خود نه
 در - فراواِن رايج در زبان از درست و كامل فهميدن كاربرد اين تعبيراتتعبيرات و اصطالحات
بر آنچه گفته شد اين نكته را بايد افزود كه فراگيران زبان و . مانند  باز مي-آثار مكتوب و شفاهي
تر  اند براي آشنايِي عميق مندان به فرهنگ ايران زمين و خارج از كشور مايل ادب فارسي و عالقه

ي پژوهشي بپردازند كه متأسفانه اين مباحث هم كمتر در حوزة نظري با ها مينه به فعاليتدر اين ز
اميد است تدوين اين مقاله بتواند فتح بابي در . است روشي علمي مورد بحث و كاوش قرار گرفته 

  .اين خصوص باشد
قديمي و (ي مختلف ها ابتدا تعارف در لغت و اصطالح با استفاده از فرهنگ, در اين مقاله  
پردازيم كه با   به اين مسئله ميها ضمن نقد برخي تعريف, پس از آن. شود و معتبر بيان مي) جديد

مشكل , ي لغت براي فراگيران زبان فارسي و ناآشنايان با اين فرهنگ رفتاريها مراجعه به كتاب
اج اين رفتار در رسد در بيان تعريف تعارف با توجه به رو نظر مي بلكه به, شود آنان برطرف نمي

دقت نظري صورت نگرفته و عمدتاً به , ي آن در زندگي روزمرهها ميان ايرانيان و مشاهدة مصداق
  . از اين نظر ناقص استها بيان وجهي از وجوه تعارف بسنده شده و معناي آن در فرهنگ

آشنايي ي آنان متناسب با ميزان ها مالحظة اجمالي برخي از آثار مسافران ايران و برداشت  
ها و  نوشته, دهد كه آنان در اين زمينه نشان مي, آنها با زبان و ادبيات و فرهنگ فارسي و ايراني
بخش مقاله خواهد  اند كه نقل تعدادي از آنها پايان خاطرات جالب و قابل اعتنايي بر جاي گذاشته

  .بود
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  تعارف در لغت

 شناختن و شناختِن دو نفر همديگر را را) همديگر(معناي يكديگر  مصدري عربي و به, اين كلمه
  ).فرهنگ نظام و فرهنگ فارسي معين, االطبا ناظم, االرب منتهي, آنندراج, اللغات غياث(است  آمده 

  
  تعارف در اصطالح

 است كه به  ي مختلف و بسيار متفاوت آمدهها  صورت  بهها مفهوم اصطالحي اين كلمه در فرهنگ
  : شود ميترين آنها اشاره  برخي از مهم

, تكلّف و اسباب ضيافت فراهم كردن, احوالپرسي كردن از يكديگر,  خوشامد گفتن به يكديگر-
حدي كه  ِاغراق در اداي احترام و ساير تشريفات به, هديه, پيشكش دادن, دعوت به ضيافت

  ).فرهنگ لغات عاميانه و معاصر(اسباِب ناراحتِي طرف مقابل را فراهم سازد 
از باب احترام به كسي , ميوه و شيريني جلوي كسي گرفتن, هاد كسي را نپذيرفتن دعوت يا پيشن-

 قياسي زبان -فرهنگ الفبايي(پيشنهاد كردن كه بنشيند؛ كه جلو بيفتد؛ كه بخورد؛ كه مهمان شود 
  ).فارسي

تكلفات رسمي دور از , خوشامدگويي و حالپرسي متكلفانه در ابتداي ديدار,  هديه و پيشكشي-
دعوت وي مثالً به نشستن در صدر , دعوت كسي به ورود در خانة خود, ت و يكرنگيصميمي
  ).٩ج , كتاب كوچه(اصرار وي به خوردن و نوشيدن و جز اينها , مجلس

. همراه با ادب و معموالً به اصرار كه عملي را انجام دهد يا دعوتي را بپذيرد,  خواستن از كسي-
بر زبان آوردن جمالتي , رغم ميل باطني زي معموالً عليخودداري كردن از قبول دعوتي يا چي

رعايت آداب و , همراه با ادب و احترام براي خوشايند مخاطب يا خوشامدگويي يا احوالپرسي
دهند  سوغاتي يا رشوه به كسي مي, عنوان هديه رعايت تشريفات و باالخره آنچه به, رسوم

  ).٣ج , فرهنگ بزرگ سخن(
عبارت ديگر با  گفت اين مفاهيم براي تعارف درست است يا بهتوان  در يك جمله مي  

هاي تعارف را  برخي از جنبه, نوعي توان فهميد كه همة اينها به نگاهي مختصر به رفتار ايرانيان مي
  . دهد؛ اما اين مفاهيم و معاني رسانندة مفهوم كامل تعارف نيست نشان مي
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ي ديگر اين كلمه را همراه با ها و شكلتر مناسب است ساختارها  پيش از توضيح كامل  
كار  ي ذيل بهها قيد و به شكل, صفت, اسم, صورت فعل مركب تعارف به. معاني آنها ذكر كنيم

  : رود مي
نياز به , نوازي ميزبان تكلف و صميمي بودن و براي برخورداري از مهمان  بي:تعارف بودن بي

  ). ٩ج , كتاب كوچه(ترغيب و اصرار او نداشتن 
پيشكش كردن , هديه و پيشكش فرستادن و دادن, تعارف فرستادن, مصدر مركب :عارف دادنت

, فرهنگ لغات عاميانه و معاصر, فرهنگ فارسي امروز, فرهنگ فارسي معين, لغتنامة دهخدا(هديه 
  ). قياسي فارسي- و فرهنگ الفبايي١جلد , فرهنگ فارسي عاميانه

براي , صميمي و خانه خودي نبودن, يت كردنتشريفات و مراسم را رعا :تعارف داشتن
كتاب  و فرهنگ فارسي امروز(نيازمند تعارف و دعوت وي بودن , برخورداري از پذيرايي ميزبان

  ).٩جلد , كوچه
  ).لغتنامة دهخدا(تعارف دادن ,  مصدر مركب:تعارف فرستادن

با حالت , ضه كردنصورت مجاني به كسي عر خدمتي يا چيزي را به,  خوشامد گفتن:تعارف كردن
فرهنگ فارسي (سوغاتي يا رشوه دادن , هديه, چيزي را جلوي كسي گرفتن تا او بردارد, ادب
  ).٣جلد , فرهنگ بزرگ سخن, امروز

نيرزيدن؛ ناچيزتر از آن , به تعارف و پيش آوردن,  صميمي و خودي و يگانه بودن:تعارف نداشتن
  ).٩، جلد كوچهكتاب (ته باشد بودن كه ارزش تعارِف پيش آوردن و ترغيب داش

,  كسي كه بيش از حد اهل تكلف و تعارف است؛ قابل پيشكشي؛ در حشر و نشر با مردم:تعارفي
هر آنچه به رسم هديه آرند , بيش از حد به رعايت آداب و تعارف و تكلفات بپردازد؛ مبادي آداب

پردازد و دم به دم او  به ميهمان مييا فرستند؛ كه رفتار صميمانه ندارد و اهل تعارف است؛ كه مدام 
خواهد و از ناقابل بودن خانه  كند يا از نامطبوع بودن غذا عذر مي را به خوردن چيزها ترغيب مي

, فرهنگ لغات عاميانه و معاصر(گويد؛ ويژگي آنكه گرايش افراطي به تعارف دارد  سخن مي
 و فرهنگ بزرگ ٩جلد , وچهكتاب ك, فرهنگ فارسي امروز, ١جلد , فرهنگ فارسي عاميانه

  ). ٣جلد , سخن
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  ).٩جلد , كتاب كوچه(داراي عادت يا گرايش به پيروي از تعارفات ) صفت (:تعارفاتي
آميز باشد  غيرصميمانه يا مبالغه, كه بيش از اندازه صورتي  تعارف كردن به:تعارف تكّه پاره كردن

  ).٣جلد , فرهنگ بزرگ سخن(
  ).همان(ردن  در حال تعارف ك:كنان تعارف
بيان يك چيز است؛ جز , و در واقع, شود بيشتر معناها تكراري گونه كه مالحظه مي همان  

با نگاهي . اند اي براي آشكار شدن بيشتر مفهوم به آن افزوده ها توضيح گونه اينكه در برخي فرهنگ
وقتي براي ,  ديگرعبارت گاهي مقابل مفاهيم ديگر است؛ به, يابيم كه برخي از معاني تر درمي عميق

خواه ناخواه چنين , نتيجه, هاي مختلف اصالح و تعبير را كامل كرد بايد جنبه, رساتركردن مفهوم
خالي از صميميت و براي تظاهر و بيشتر در , تعارف كردن و تعارفي و تعارفات, شود كه جايي مي

 بيشتر در توضيِح آن ابراز صميميت و دوستي, و در فرهنگي ديگر, معنا, نشان دادن عمل, ظاهر
ها مشكل آنان را برطرف  اينجاست كه مراجعة فراگيران فارسي به اين فرهنگ. است آورده شده 

  :توجه به نكات ذيل بسيار مهم و راهگشاست, ترشدن مفهوم اصلي تعارف براي روشن. سازد نمي
هاي مختلف  رتبهها و م درجه, در واقع,  آنچه در ذيل تعارف و مشتقات و تركيبات آن آمده-١

مفاهيم نقل شده كاربردهاي متفاوت همان رفتار است؛ منتها در , عبارت ديگر يك رفتار است؛ به
الزم است , تر اين سخن براي درك كامل. ي گوناگون و براي مخاطبان مختلفها موقعيت

يا » رسمي بودن«, »نداشتن«يا » رودرواسي داشتن«, »خودماني«اصطالحات , همزمان, آموز زبان
, خودماني يا ميزبان بدون رودرواسي بود, را نيز دربايد تا كامالً آگاه شود كه هرگاه مجلس» نبودن«

رسمي بود ميزبان با مهمان , گيرد اما اگر مخاطب شكل و جنبة ديگري به خود مي, تعارف
ف و طبيعتاً شكل و تعبيرهاي تعار, رودرواسي داشت و آنان هنوز با هم خودماني نشده بودند
  . رفتارهاي مربوط به آن وضعيت نيز كامالً متفاوت خواهد شد

نوعي رفتار در كنار ساير , ها و بروزهاي گوناگون و مختلفش  و جنبهها  اصوالً تعارف با شكل-٢
 ها تواند پاسخگوي بسياري از سؤال توجه به اين نكته مي. رفتارهاي جمعي و فردي ايرانيان است

براي تكميل اين سخن بايد افزود كه تعارف در زندگي . ان خارجي باشدآموز ي زبانها و ابهام
آنان اگر . جايگاهي ندارد و براي آنان شناخته شده نيست, اجتماعي وروزمرة بسياري از غيرايرانيان
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شنونده يا , گويند؛ اگر هم نخواهند با يك بار گفتن كم و كاست مي همان را بي, چيزي را بخواهند
اما نزد ايرانيان و ساكنان برخي از . كنند  كامالً درك و بر همان اساس رفتار ميآن را, ميزبان

گونه  اين) قاره با اندكي اختالف در نوع رفتار مانند بعضي از كشورهاي عربي يا شبه(كشورها 
صراحت عنوان كند كه در حال حاضر آمادگي پذيرايي از مهمان  تواند به ميزبان هميشه نمي. نيست
است كه در مرتبة اول و گاهي   گونه تربيت شده اين, مهمان انتظار دارد يا به ديگر سخن, درا ندار
خواهد با دو يا سه بار گفتن مطرح كند  آنچه را نمي, خواهد بيان كند يا برعكس آنچه را مي, دوم
دن اصرار يا جديت در وادار كر). ويژه اگر مقداري از تهران و شهرهاي بزرگ فاصله بگيريم به(

طبيعي است كه اين نوع رفتار در . عادي و معمولي است, مخاطب يا مهمان به انجام دادن كاري
ي مردم تأثير داشته و تعبيرات و كلمات و اصطالحاتي را وارد و گفتگوساختمان زبان روزمره و 
رو كار بردن آنها و فهميدن و درك كردن معنا و مفهوم درست آنها در گ ايجاد كرده باشد كه به

نظر از هر معنايي  صرف, خالصه اينكه تعارف كردن در هرحال. درست درك كردن آن رفتار است
نوعي رفتار است كه در شئون مختلف زندگي ايرانيان از ديرباز وجود , كه براي آن مطرح كنيم

 آموز خارجي در خيابان كه فارسي هنگامي.  و امروزه نيز كاربرد فراوان و عمومي دارده استداشت
فروشنده از روي عادت به همان رفتار , پرسد كند و قيمت جنسي را مي اي خريد مي از مغازه

بسيار , آموز با توجه به ترجمة جمله به زبان خود زبان. »مهمان باشيد, قابلي ندارد«: گويد مي
. خواهد جنس خود را به رايگان به او بدهد دار مي شود كه چرا مغازه زده مي خوشحال و شگفت

وية ديگر رفتار براي او اين است كه براي پرسيدن قيمت هر جنس يا در صورت شنيدن چنين ر
شود آغاز كار و پس از آن نوبت به  بايد سؤال خود را دوباره تكرار كند و تازه اين مي, هايي جمله

او , »گم تعارف مي بي«: گويد وقتي كسي به او مي, در همين وضعيت رفتاري. رسد چانه زدن مي
يعني حقيقتاً و واقعاً؛ آنچه بارها در » تعارف بي«ق دارد داوري كند كه تعارف دروغ است و حتي ح

راحتي پاسخ  وقتي هم دربارة اصل تعارف سؤال شود آنان به. اند آموزان مطرح كرده كالس زبان
دي دانند تعارف دروغ نيست؛ گرچه در موار كه همگان مي دهند كه تعارف يعني دروغ؛ درحالي مي

 .ممكن است به اين شكل هم بروز كند
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وجود آورده  اي كه تعارف در فرهنگ و رفتار ما به  با توجه به تأثير جدي و زيرساخت اساسي-٣
كار نرفتِن  ها و تعبيرها؛ در معناي دقيق خود به معنا بودن برخي جمله بي, تكرار در سخن, است 

نتيجة , شود كه به تعبيري ديگر دي و معمولي ميعا, در زبان روزمرة مردم... ها و  بعضي از كلمه
هنوز , گفتگواست و دو طرِف  اينكه گويا تاكنون سخني ادا نشده : گردد همه به يك نكته برمي

هاي ما در  بفرما گفتن. اند به ديگري منتقل نكرده, گونه كه بايد آن, مقصود و مفهوم ذهن خود را
بلكه ناشي از همان نوع رفتار و , نايان دروغ نيستطول روز و هنگام برخورد به دوستان و آش

 .فرهنگي است كه شرح داده شد
حكم مجاز را , توان افزود كه در اينجا تعارف در زبان براي تكميل اين قسمت از بحث مي  

هاي  تشبيه و گونه, كنايه, گونه كه ادبيات فارسي سرشار از كاربرد استعاره همان. در ادبيات دارد
رود و  كار مي اي ديگر به جاي مفهوم يا كلمه اي يا تعبيري به كلمه,  است و در واقعمختلف مجاز

 همين حكم ها در زبان نيز بسياري از تعارف, افزايد بر لطف و غنا و گستردگي و جذابيِت آن مي
  : توان گفت طور خالصه مي به. را دارد

  . هاي مختلف و متعدد و گوناگون دارد نوعي فرهنگ و رفتار است كه جنبه,  تعارف نزد ايرانيان-
 و ها شكل, ي مختلف مخاطب و رويارويي هر فرد با ديگري است كه در واقعها  موقعيت-

 و ها دهد؛ پس بايد اين شكل هاي خاص هريك نشان مي هاي گوناگون را با تعبيرات و كلمه جنبه
  .وجود نيايد  را شناخت تا در عمل مشكلي بهها موقعيت

,  شدهها تنوع و جذابيِت مضمون, گستردگي, نه كه كاربرد مجاز در ادبيات باعث لطافتگو  همان-
به همين دليل، . ه استراه يافتن مجاز به زبان روزمره نيز به گستردگي كلمات و تعبيرات انجاميد

 و كار رود دقيقاً در برابر مفاهيم واژگاني خود به, توان انتظار داشت كه الفاظ در اين زمينه نمي
, تدريج به, تأثير اين عامل مهم در عرف و رفتار و فرهنگ ايرانيان. همان انتظارات را برآورده سازد

  :  از اين قبيله استيي شدها المثل مجال پيدايي ضرب
. اما پذيرفت, پذيرد احسان شما را نمي,  شايدگمان كرده بوديد كه مهمان:آمدونيامد دارد, تعارف

هديه يا دعوتي را , كننده به دروغ و ريا به اصرار ه خواننده و دعوتمثل را در موردي زنند ك
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ولي در عمل خالف اين , شونده از قبول آن سر باز خواهد زد كند به گمان آنكه دعوت پيشنهاد مي
  ).نقل از امثال و حكم لغتنامة دهخدا به(آيد  فكر پيش مي

, )فرهنگ فارسي امروز( كنايه از تعارف پوچ و دروغين ):شابدوالعظيمي(تعارف شاه عبدالعظيمي 
, )١جلد , فرهنگ فارسي عاميانه(تعارف توخالي , تعارف سر زباني, تعارف ظاهري و غيرحقيقي

دعوت و تعارفي كه از روي , )فرهنگ لغات عاميانه و معاصر(كنايه از تعارف زباني و غيرجدي 
ص , قند و نمك(تعارف سرزباني و ظاهري , )ي امينياميرقل, فرهنگ عوام (زبان باشد نه از دل 

گويد به منزل من آييد يا فالن متاع از شما باشد و از دل راضي نيست  اينكه به زبان مي, )٢٠٩
باره توضيحي آورده كه براي پرهيز از  شاملو نيز در اين, )نقل از امثال و حكم لغتنامة دهخدا به(

  ).٩جلد , كتاب كوچه: به. ك.ر(شود  اطالة كالم از درج آن خودداري مي
  

  چند نكته و مالحظة اساسي

شخصيت گوينده از , آميز كار بردن و استفاده از الفاظ و تعبيرات مؤدبانه و تعارف  اصوالً در به-١
نوع تربيت خانوادگي و وضعيت اخالقي و ويژگي رواني فرد مانند , نظر آشنايي به آداب اجتماعي
دار بودن و ميزان توانايي وي در  سرزبان, يا خجالتي بودن يا نبودنبيش از اندازه محجوب 
  . نقش بسيار اساسي و مؤثردارد, برقراري ارتباط اجتماعي

شود كه حتي بين دو نفر يا دو خانواده كه رودرواسي ندارند باز   در برخي از موارد مشاهده مي-٢
رودرواسي داشتن , تر  كه در بررسي دقيقدر واقع بايد گفت. خورد چشم مي هايي از تعارف به جنبه

 .با تعارفي برخورد كردن دقيقاً برابر و معادل نيست؛ گرچه به هم بسيار نزديك است
محدود , شغل و سرمايه, تحصيالت,  عوامل مؤثر در كاربرد تعارف فقط به چهار عامل سن-٣

حيطي افراد و نيز مذهب اقتصادي و م, فرهنگي, ي فرديها عوامل ديگري مانند تفاوت. شود نمي
 .مؤثر است, و جنسيت در بروز و چگونگي استفاده از تعارف

اقوام و طوايف , هاي گوناگون آن در بين قشرهاي مختلف  پايبندي به تعارف و رعايت جنبه-٤
عبارت  دقيقاً يكسان نيست؛ به,  و شهرها و روستاهاي مختلف كشورها ساكنان استان, گوناگون
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 يا -تر هاي جزئي هاي مرتبط با آن در فرهنگ بروز و ظهور و نمود تعارف و پديدهجلوه و , ديگر
 .سازد  نمايش متفاوتي از خود ظاهر مي-ها به تعبيري خرده فرهنگ

شود و به همين  تر مي تر و كمرنگ آييم، رعايت تعارف ضعيف  جلو مي  هرچه از نظر زمان به-٥
اين مسئله در . شود ف نيز كمتر بر زبان مردم جاري ميالفاظ و تعبيرات برخاسته از تعار, دليل

 .دهد خود را بيشتر نشان مي, تر شهرهاي بزرگ
حد و مرزي وجود دارد؛ , رسد كه ميان تعارف با ادب نيز در عين ارتباط نظر مي  چنين به-٦
 پس اين دو اصطالح نيز با يكديگر. توان مؤدب بود اما تعارف هم نكرد عبارت ديگر، مي به

  . هاي ميداني نياز دارد روشن ساختن دقيق نوع تفاوت آنها به پژوهش. تفاوتي دارد
عنوان حسن ختام مقاله و نيز روشن شدن تفاوت ديدگاه و برداشت  در اين قسمت به  

هاي آنان نقل  برخي از نوشته, آميز مسافران ايران در داوري و ارزيابي تعارف و تعبيرهاي تعارف
, اصطالحات مربوط به ادب و احترام«:  وجود داردها ز كم و بيش همين داوريامروز ني. شود مي

نخستين . آميز و اين نوع تعارف از مختصات اخالقي ايرانيان است بيشتر چاپلوسانه است تا اغراق
خانة من متعلق به سركار , منزل خودتان است: گويند چنين است هايي كه با آنها خوشامد مي جمله
 قرار ها  و تواضعها اما اگر كسي كه مورد اين مالطفت. در خدمت حاضرم, ا هستمنوكر شم, است
حتي يك لحظه بخواهد آنها را به مرحلة عمل درآورد و در معرض آزمايش گذارد , گيرد مي
مقدمة كثيري تعارفات ديگر است كه در مدت , تازه اين تعارفات. سختي يكّه خواهد خورد به

ي مختلف ها صورت بعد از آنكه احوالپرسي و دماغ چاقي به... شود  بدل ميديدار بين طرفين رد و 
: گويد كند و مي هريك احساسات خود را نسبت به ديگري ابراز مي, ميزبان ومهمان, رد و بدل شد

ِ ما كم نكند معنا آغاز  يي پوچ و بيگفتگو, پس از اتمام تعارفات. خداوند ساية شما را از سر
كسي را , آيد كه اين همه تعارفات مكرر نظر مي به... گيرند  تعارفات را از سر ميشود و باز هم  مي
 داوري اين مسافر دربارة تعارف اين است كه آن را چاپلوسانه ٢.»كند حوصله و خسته نمي بي
افزايد كه اگر كسي بخواهد آنها را به مرحلة عمل درآورد  خود نيز مي, داند در عين حال مي
  .كند ها كسي را خسته نمي داند كه اين جمله ولي مي. واهد خوردسختي يكه خ به
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 را ها بسياري از تعارف. روند شوند با پدرشان به ديدار دوستان او مي تر مي بزرگ, كه پسران زماني«
آداب معاشرت و . لطف عالي كم نشود, دستتان درد نكند, ساية عالي كم مباد: آموزند سرعت مي به

چه بگويند و هنگام بيرون رفتن از , دانند كجا بايد بنشينند گيرند؛ ازجمله مي  ميرعايت آنها را فرا
  ٣.»نخست پاي راست و آنگاه پاي چپ را در كفش كنند, در

نماييد كه همگي مخلص  كنيد مالحظه مي كه شما با پنجاه نفر ايراني صحبت مي امروز وقتي«  
, كه پشت كرديد اگر به شما ناسزا نگويندولي همين , و دوست و حتي بنده و چاكر شما هستند

اين موضوع همواره يكي از نكات مورد توجه . قطعاً احساسات خوبي نسبت به شما ندارند
دليل   اينكه اروپاييان همواره به٤.»دانستند چگونه با اين ملت رفتار كنند اروپاييان بوده كه نمي

 بسيار مهم است كه ةاند ناشي از همين مسئل دانسته طرز رفتاِر درست با ايرانيان را نمي, تعارف
ها را به زبان خود عيناً ترجمه كنند بدون اينكه درك درستي از  ها وكلمه خواهند تمام جمله مي

ها  آنان بايد اين نكتة بسيار مهم را دريابند كه اين جمله. روح حاكم بر اين رفتار داشته باشند
معنا و , ها و تعبيرهايي كه هركدام ست نه صرفاً جملهدهندة فرهنگ و خلق و خوي رفتاري ا نشان

  .مفهوم خاصي در معادل خود داشته باشد
. ها نقل شده در همان حدي كه در افسانه. ها در حد كمال بود نوازي ايراني جا مهمان در همه«  

, شود كند رد كنيد او دلشكسته مي در ايران حتي اگر غذايي را كه يك رهگذر به شما تعارف مي
كس وظيفه  كرديم جاهايي كه هيچ كردم و در بين راه توقف مي وقتي من با كاروان مسافرت مي

 ايراني را ةنداشت با من مثل يك مهمان رفتار كند، من هميشه آثار اين شيوة زيبا و پسنديد
كردند و آنها كه خيلي  مردم همسفر من هرچه را كه به همراه داشتند به من تعارف مي. ديدم مي
دادند كه بو و طعم بسيار بدي دارد  اي گوشت خشك يا كمي شير شتر به من مي قير بودند قطعهف

شود كه ناآشنايان هم به اين مسافر ايران، چنان تعارف و   مالحظه مي٥.»اما بسيار مغذي است
  .است زده كرده  كردند كه او را شگفت مهرباني مي

ي ها  كفشها خالف عادت و سنت اروپايي آنقدر نفيس بودند كه جلوي اتاق برها فرش«  
العاده مؤدب و خوش تعارفي بود  شديم و كدخدا كه مرد فوق كنديم و بعد وارد مي خود را مي

ي شما ها ي ما افتخار بدهيد كه خاك كفشها كنم در نياوريد و به فرش نه، خواهش مي: گفت مي
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وستي، گرد و خاك كفش تبديل به در ساية د. با كفش بفرماييد: گفت را بخورند و گاهي هم مي
  ٦.»شود طال مي
در آنجا مرد موقري با ريش سياه بلند و در حدود چهل ساله جلو آمد و پس از سالم خود «  

: او با تعارفات معمول. او كدخداي ده بود وآن خانه و باغ هم متعلق به او بود. را معرفي كرد
ر داديد و خانة من متعلق به خودتان خوش آمديد، چقدر زحمت كشيديد، چقدر به ما افتخا

است، ما را دعوت به ورود به خانة خود كرد و يك طبقه از خانة دو طبقة خود را در اختيار ما 
  ٧.»گذاشت
كه كسي را  هنگامي, برند؛ براي مثال كار مي اي به كلمات مؤدبانه و متواضعانه, گفتگوهنگام «  

چشمم , خاك پاتم, قربان شما, نة ما را منور فرموديدخا: گويند كنند مي درون خانة خود دعوت مي
دانند كه چگونه الفاظ را بيارايند  ها و حتي بيشتر از آنان مي ايرانيان مانند فرانسوي... كف پايت و 

گويد كه اين   چرا الئاريوس مي٨.»اند و خوشامد گويند ولي اين تعارفات اكثراً توخالي و پوچ
كند  آميز را به زبان خود ترجمه مي هاي تعارف چون او جمله, پوچ استتعارفات اكثراً توخالي و 

  .تواند جز اين داوري كند لذا نمي, يابد و مفهوم آنها را بسيار فراتر از ادراك خود مي
طور كلي اهل تعارف و مجامله  ولي اين نكته را هم بايد متذكر بود كه مردم ايران به... «  

هرگز در حضور او ايرادات و , فالن نويسنده اعتراضي داشته باشندهستند و اگر هم به نوشتجات 
  ٩.»آورند انتقادات خودرا به زبان نمي

ي دوستانه به من تحويل داد كه پر از ها مقدار زيادي حرف) شاه مادر ناصرالدين(خانم «  
 و  بود؛ ازجمله آرزو كرد كه هميشه دماغ من چاق باشدها آميز مخصوص ايراني جمالت تعارف
شود كه تعبير دماغتان چاق است و   مالحظه مي١٠.»...وقت نازك نشود و  قلب من هيچ

  .است معناي ظاهري آن حمل شده  اصطالحاتي نظير آن با شگفتي به
. وزير خارجه و دو يا سه نفر اعيان كه در اين مالقات حاضر بودند ايستادند, ميرزا مسعود«  

شما چاق است؟ اين جملة عجيب كه در ميان اعيان ايران دماغ : كنت سيموئيچ از او سؤال كرد
كنم  اعتراف مي. دهند  به اين عضو ميي اهميت خاصها رساند كه ايراني نظر مي معمول است به

وقت صرف كردم بدون اينكه , آميز جوي اصل و مفهوم اين جملة تعارف در جستها مدت
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كند كه در مفهوم  صادقانه اعتراف مي, ر ايران اين مساف١١.»اي برسم كننده وقت به توضيح قانع هيچ
نظير همين اعتراف و سؤال را امروز نيز فراگيران . است اي نشنيده  كننده توضيح قانع, اين جمله

, باره آورند و لذا جا دارد كه در اين همچنان بر زبان مي) استاد و دانشجو(زبان و ادبيات فارسي 
  .كارهاي بيشتري عرضه شود

, كرديم شد صرف مي اي را كه از نان و دوغ تشكيل مي كه ما غذاي ساده اليدرح... «  
وقتي انسان به اين صحرانشينان فقير، كه جيرة غذايي . كرد چشماني بسيار گرسنه ما را نظاره مي

رفتاري ساده و غرورآميز و قابل ستايش , كرد غذايي تعارف مي, روزانة آنها قطعه نان كوچكي بود
هاي خود  خوردند و به مردان و بچه گاه نمي كرديم هيچ  تعارف ميها  را كه به زنچيزي. داشتند

  ١٢.»دادند مي
حاكم وقت ( مردمي بانزاكت و مبادي آداب هستند، با اينكه به گمان من ميرپنج ها ايراني«  
تني او با فرو.  نداردها دست كمي از ايراني, شناسي تبار است ولي در تعارف و آداب ترك) اصفهان
ي متمادي لذت اين شرفيابي ها منزل بنده را با نور قدوم خود منور فرموديد و سال: گفت تمام مي

  ١٣.»كنم را فراموش نمي
هميشه گرم بود و با , شديم و در هرجا كه بوديم استقبال مردم وارد هر كجا كه مي... «  
 و بايد جداً قبول كرد كه المثل است نوازي ايرانيان ضرب شديم، مهمان پذيرايي مي, مهرباني

  ١٤.»شما مهمان عزيز ما هستيد: گويند مي
آزرم هستند در عوض با  ايرانيان در تملق يد طواليي دارند و اگر در چاپلوسي اندكي بي«  

دارند  المثل اظهار مي في. كنند القا و تلقين مي, مقصود خود را به طرف, مهارت و صنعت خاصي
كنند ولي  ين مطلبي است كه در دل دارند و در اين مورد سوگند ياد ميگذرد ع آنچه بر زبانشان مي

اي  لحظه, هذا به محض اينكه از اين مالطفت كه براي جلب نفع يا نظر ديگر صورت گرفته مع
مطلقاً عاري از , تواضعات, شود كه تمام اين تعارفات يا به اصطالح خودشان مشاهده مي, گذرد مي

  ١٥.» است هحقيقت و دور از صحت بود
سر برده و اطالعات بسياري را در  مدت نسبتاً زيادي در ميان ايرانيان به, گرچه شاردن  

دليل ناآگاهي  شود گاهي به است با كمال تأسف مشاهده مي مجموعة آثار خود به يادگار گذاشته 
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ست كه او در اين داوري نيز مشهود ا. ي بسيار ناشيانه يا مغرضانه داردها داوري, يا علت ديگر
بدون اينكه بتواند آن را , خواسته تعارف را جدي قلمداد كند و چون برخالف نظر او درآمده مي

  .است گونه داوري كرده  كامالً درك كند اين
كه ايران  كار مشكلي است؛ زيرا كه عادات مخصوص و تعارفات معلوم دارد؛ چنان, مالقات«  

تعارفات را به منتهاي ظرافت , ايرانيان, ت مالقاتدر وق. است هميشه در اين باب مشهور بوده 
عادت و طبيعت ثانوي , كم رسانند و اين يكي از تعليمات و فرائض شخص ايراني است كه كم مي
  ١٦.»شود مي
  

  نتيجه

ها فهم تعارف و آشنايي با  يكي از مسائل بسيار مهم و قابل اعتنا در مواجهة غيرايرانيان با ايراني
ها و تعبيرهاي فراواني در  وجود آمدن جمله منشأ به, چنين رفتاري.  رفتار استروح حاكم بر اين

  . است هاي روزمره شده گفتگو
ها و تعبيرها  اند اين جمله غالب فراگيران زبان فارسي و نيز مسافران ايران از آنجا كه خواسته  

از درك درست و صحيح اين را به زبان خود ترجمه كنند با شگفتي در برابر مفاهيم آنها درمانده و 
ي مسافران ايران كه تا حدودي ها ضمن نقل برخي از داوري, در اين مقاله. اند ها باز مانده جمله

ه ناشي از همين ناآگاهي است تعاريف لغوي و اصطالحي تعارف نقد و بر اين نكته تأكيد شد
 برخي از نمودهاي  كه تعارف در فرهنگ ايراني نوعي رفتار و خلق و خوي جمعي است كهاست

ها و تعبيرات روزمره است و لذا آنچه مهم است اين است كه از  كارگيري جمله آن از نظر زباني به
ها و تعبيرهاي رايج  ويژه در زمينة جمله گون آن به ي گونهها اين ديدگاه به مسئلة تعارف و بازتاب

  . روزمره نگريسته شود
  
  ها نوشت پي
  . بين تعارف در فارسي و ليما در چينياي مينو، مقايسه, عسجدي. ۱
 .۵۷-۵۵ص , ي ايرانها مردم و ديدنيسرنا، كارال، . ۲
 .۹۹ص , زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنانكوليور رايس، كالرا، . ۳
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