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 چکیده
گیرنتد، در زنتدگی روزمترۀ افتراد  هیجانات شرم و گنا  که در زمرۀ هیجانات همگانی و خودآگا  بشر قرار می 

های  عنوان مکانیسم دگی انسان، به ش بسیار فراگیر بود  و ضمن برخورداری از نقش اساسی در فرایند اجتماعی 
نمایند. این دو نوع هیجان، در پاسخ به ارزیابی منفی فترد از ختود، بتر پایت   کنترل اجتماعی، ایفای نقش می 

وابستته  که دو هیجان »شرم« و »گنا « دارای ماهی  فرهنت  شوند. از آنجایی هنجارهای اجتماعی ایجاد می 
ک  اس ، منطقی اس  اگر ادعا کنیم که بررسی نمودها و مصادیق زبانی مرتبط با ایتن دو نتوع هیجتان در یت

رسان باشد. بنابراین، نظتر بته  تواند در آشکارسازی فرهن  حاکم بر جامع  موردنظر یاری زبان مشخص می 
وابست  هیجانات و رابط  تنگاتن  میان زبان و فرهن ، پژوهش کیفی حاضر بر آن اس  تتا از  ماهی  فرهن  

کاوی این زبتان همت   به فرهن    رهگذر بررسی نمودهای زبانی مرتبط با این دو نوع هیجان در زبان فارسی، 
نمونه از موارد مختلف کاربرد عبتارات    756آوری تعداد  منظور نیل به هدف موردنظر، پس از جمع گمارد. به 

آبرویی، خجالت ، خجتول،  زبانی وابسته به مفاهیم »شرم« )نظیر شرمساری، روسیاهی، خجل ، نن ، بی 
هتای مختلتف یبیعتی،  کار و ...( در موقعی  ر، مقصر، گنا  رو و ...( و »گنا « )همچون تقصی حیا، آبرو، کم 

هتای مقالته   ( مورد تدقیق و واکاوی قرار خواهند گرف . یافته 1967های مذکور در بستر الگوی هایمز ) نمونه 
محور در  محور نسب  به فرهن  گنا  تر و قدرتمندتر فرهن  شرم گذاردن بر حاکمی  قوی حاضر ضمن صحه 

 روند. گرایی ایرانیان نیز مهر تأییدی به شمار می ای ویژگی جمع فرهن  ایران، بر 
 هایمز، شرم، گنا    SPEAKINGکاوی زبان، زباهن ، مدل فرهن    : ها کلیدواژه 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 مسئول( ویسند )ن ایران سمنان، دامغان، دانشگا  انسانی، علوم  دانشکد  همگانی، شناسیزبان استادیار .2
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 . مقدمه1
برانگیتتز در حتتوزۀ عنوان یکتتی از مباحتتل  تتالشو فرهن  هموار  بتته  1رابط  میان هیجانات

هتتای های موجود در این زمینه، محققان رشتهشود. با وجود  الشمطرح می  2شناسیمردم
تتتوان بندی کلی، میاند که در یک دستهمسئله  نین به اتفاق نظر رسید مختلف بر سر این  
یتتاد   3بتتا عنتتوان هیجانتتات اولیتته  کتته از آن  ،قتترار داد. در دستتت  اولدسته  هیجانات را در دو  

های زیستی انسان داشته و در سال اول گیرند که ریشه در ویژگیشود، هیجاناتی قرار میمی
(. 2018،  5، بتته نقتتل از یتتاکلی2011،  4م، تیبتتودو و جورگنستتنشوند )کتتییجاد میزندگی ا

هایی در فهرس  هیجانات گرفته در این زمینه، تفاوت های صورت اگر ه در پیشین  پژوهش
ت اساسی بشر وجود دارد، اما هیجاناتی نظیر خشم، ترس، شادی، غم، تعجب، تنفتتر و لتتذ  

ها وجود داشته و از نظر ، در هم  فرهن گیرند. این دسته از هیجاناتدر این دسته جای می
 های مختلف یکسان هستند.  تجرب  درونی، نقش، نحوۀ بروز و تولید در فرهن 

گتتا ، در مراحتتل بعتتدی در دوران   6در مقابل، هیجانات ثانویه یا همتتان هیجانتتات خودآ
گیتتری ایتتن نتتوع شتتوند. بتترای شتتکلکه معمواًل اواخر دوسالگی اس ، ایجاد متتی  ،کودکی

گتتاهی از ختتود در ارتبتتا  بتتا  هیجانات، افراد نیازمند به داشتن توانتتایی شتتناختی بیشتتتر و آ
شتتوند، در و نتتاراحتی متتی 8، گنا 7دیگران هستند. این نوع از هیجانات که شامل غرور، شرم 

های مختلف ممکن اس  از نظتتر اولویتت ، تجربتت  درونتتی و  گتتونگی بتتروز میان فرهن 
ها و باورهای یک فرهن  خاص و بر این استتاس بیان دیگر، بر پای  ارزش متفاوت باشند. به  

شود، این هیجانتتات پذیرش در نظر گرفته میعنوان رفتار قابلکه  ه رفتاری در آن فرهن  به
 (.  2018توانند از فرهنگی به فرهن  دیگر متفاوت باشند )یاکلی،  می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ان و فرهن ، بر وجتتود رابطتت  متقابتتل و  از سویی دیگر، مطالعات مربو  به ارتبا  میان زب 
ه متتی بستتیار نزدیتتک میتتان ایتتن دو مقولتته و در واقتتع هتتم  گذارنتتد  پوشتتی ایتتن دو صتتح 

( بر این باور اس  کتته زبتتان  1994)   1(. براون 1391واسوکالئی،  تفرشی و رمضانی بیک )رستم 
ای در  گونتته ه بخشی از فرهن  و فرهن  بخشی از زبان اس . به عقیدۀ او، دو مقولتت  متتذکور ب 

تتتر، هتتر زبتتان  ها را از یکدیگر جدا در نظر گرفتت . بتته بیتتان دقیتتق توان آن اند که نمی هم تنید  
ی بخشی از یک فرهن  بود  و بر این اساس، زبان هر جامعه را می  گا  فرهن  حتتاکم  توان تجل 

معتته، از ایتتن  نمتتا از فرهنتت  یتتک جا ای تمام عنوان آیینه بر آن جامعه در نظر گرف . هر زبان به 
و باورهای فکری و فرهنگتتی    2ها بینانه از نظام تواند تصویری واقع قابلی  برخوردار اس  که می 

( بر این عقید  اس  که هر زبان ختتاص در واقتتع آینتت   2005)  3دس  دهد. وی یک جامعه  به 
( با در نظر گرفتن رابط  تنگاتن  میان ایتتن  1391قدم ) فرهن  خاص اس . در این میان، پیش 

ل « را به 4دو مقوله، از یریق تلفیق »زبان« و »فرهن «، مفهوم »زباهن   گتترا  عنوان ابزاری تحو 
از اصطالح »زباهن « برای اشار  به فرهنتت  مستتتخر    کاوی زبان معرفی نمود. او در فرهن  

تتتر،  « نامیتتد. بتته بیتتان ستتاد  5کاوی زبتتان از یک زبان استفاد  کرد و علم بررسی آن را »فرهن  
مفهوم زباهن  بر این اساس قتترار دارد کتته از رهگتتذر تتتدقیق و بررستتی موشتتکافان  برختتی از  

تتتوان بتته درش و شتتناخ   مشتتخص، متتی   در یتتک زبتتان ها و عبارات زبانی متتورد کتتاربرد  واژ  
قتتدم و نوروزکرمانشتتاهی،  تری از فرهن  حاکم بر یک جامعه دستت  پیتتدا نمتتود )پتتیش عمیق 

ای هستتتند کتته فرهنتت  جامعتته را در  های زبتتانی ها قطعات و نمونه (. بنابراین، زباهن  1395
شتتمار  فرهنتت  به گا   اند. بر همین اساس، از آنجایی که این قطعات زبانی تجلی خود گنجاند  

   توانند در آشکارسازی فرهن  پنهان و مستتر در هر زبان مفید واقع شوند. روند، می می 
بر اساس آنچه گفته شد، با توجه به قابلی  زبان در به تصویر کشیدن فرهن  حتتاکم بتتر 

حاضتتر بتتر آنتتیم تتتا از مقالتته   مختلف، در  وابست  هیجانات  یک جامعه و نیز ماهی  فرهن 
هتتای شتترم و گنتتا  بتتا های زبتتانی واقعتتی مربتتو  بتته فرهنتت یریق بررسی و واکاوی نمونه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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(، زبتتان فارستتی امتتروز کتته توستتط 1967)  1نگتتاری زبتتانی هتتایمزگیری از الگوی قتتوم بهر  
های اجتماعی گوناگون در منایق مختلف ستتطش شتتهر مشتتهد گویشوران مختلف با ویژگی

ای از فرهنتت  غالتتب در کتتاوی قتترار داد  و گوشتتهفرهن   گیرد را مورد مورد استفاد  قرار می
 جامع  زبانی مورد نظر را آشکار و عیان نماییم. 

 
 پیشینۀ تحقیق.  2

هتتای شتترم و گنتتا  هتتای فرهنتت در این بخش، در دو قسم  مجزا ابتدا به بررستتی ویژگتتی
 . خواهیم کرد یور مختصر معرفی بهرا  ( 1967سپس الگوی هایمز ) پردازیم ومی

 های شرم و گناه. فرهنگ2-1

؛  2017هیجانی در جوامع گفتاری مختلف با یکتتدیگر متفاونتتد )شتتریفیان،    2های سازی مفهوم 
(. بتترخالف  2014؛ یتته، 2014و  1999، 5؛ ویرزبیکتتا 2014، 4؛ لوینستتن 2014، 3گدارد و یه 

همگانی استت  و بتته تجربیتتات مربتتو  بتته بتتدن )ماننتتد  « که تقریبًا مفهومی 6مفهوم »احساس 
احساس گرسنگی( یا مربو  به فکر )مانند احساس بیگانگی( مرتبط اس ، مفهتتوم »هیجتتان«  

دهتتد  وابسته بود  و در معنی، بتته »احستتاس«، »تفکتتر« و »بتتدن شتتخص« ارجتتاع متتی فرهن  
وابست  هیجانات یا بتته    (. در تالش جه  یافتن گوا  برای تأیید ماهی  فرهن 1999)ویرزبیکا،  

هتتای  توان به این واقعی  اشار  نمود که زبان ها، می های هیجانی« آن سازی تر، »مفهوم بیان دقیق 
کنند و حتی  های مختلفی استفاد  می مختلف، برای متمایز نمودن هیجانات از یکدیگر، از واژ  

ر  شتتمگیری بتتا یکتتدیگر  یتتو اند بتته های مختلف شناسایی شد  تعداد هیجاناتی که در فرهن  
( بتتر ایتتن بتتاور استت  کتته  2003)  8(. در ایتتن راستتتا، آلتاریبتتا 1981، 7متفاوت اس  )نیتتدهام 

واژ  ذخیتتر     100زبان در فهرس  واژگانی خود، بتترای هیجانتتات بتتیش از  سخنگویان انگلیسی 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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عنوان  واژ  به   01، تنها  1های مالزیایی به نام  پان  دارند و این در حالی اس  که در یکی از زبان 
( ضتتمن شناستتایی  2003)  2شتتوند. آلتاریبتتا، بستتنای  و کانتتاری های هیجانی شناخته می واژ  

های مختلف، بر این باورنتتد کتته  میان سخنگویان زبان  3های موجود در پردازش هیجانی تفاوت 
افراد بود ، به    و رابط  میان فرد با سایر   4ها عالو  بر این که مربو  به تنظیمات فرهنگی این تفاوت 

 باشند.  در یک زبان مشخص نیز مرتبط می   5های نمود هیجانات و وقایع هیجانی روش 
در میان انواع هیجانات مختلف، هیجانات شتترم و گنتتا  از جملتته هیجانتتاتی هستتتند کتته  

دهند. این نتتوع هیجانتتات در رونتتد  تأثیر قرار می ای تح  یور گسترد  زندگی روزمرۀ افراد را به 
کنتتترل اجتمتتاعی ایفتتای نقتتش   های عنوان مکانیسم نقشی اساسی داشته و به   6شدگی اجتماعی 

هتتا  ای از هیجاناتی هستند کتته بتته آن (. شرم و گنا  بخشی از یبقه 1988،  7نمایند )کریتون می 
نیتتز    10و غتترور   9شود. این نوع احساسات، که شامل خجالتت  « گفته می 8»هیجانات خودآگا  

غرور در پاستتخ بتته   که احساس حالی شوند. در اسخ به ارزیابی از خود ایجاد می شوند، در پ می 
شود، احساس شرم، گنا  و خجال  در پاسخ به ارزیابی منفتتی  ارزیابی مثب  از خود ایجاد می 

 (.   2007،  13؛ ون  و تسای 2001،  12؛ تانگنی 2008،  11از خود به وجود خواهد آمد )لویس 
؛  1988،  15افتتراد )شتتف   14ضتتمن حفتت  حتتس هویتت  شخصتتی دو هیجتتان شتترم و گنتتا   

هتتایی بتترای پتتردازش  (، توجه ما نسب  به دیگران را منعکس نمود  و کانال 1988،  16برگ هال  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تتتوان  (. بنابراین متتی 1988،  1آورند )لبرا استرس و یا نقض هنجارها از یریق تنبیه خود فراهم می 
افراد را شکل دهند؛ به این صورت که دو هیجتتان  توانند رفتار گف  که دو هیجان شرم و گنا  می 

ای رفتار نماینتتد کتته رفتارشتتان باعتتل نشتتود ایتتن دو نتتوع  گونه شوند که افراد به مذکور باعل می 
توان گف ، دو هیجان شرم و گنا  برای کنترل اجتماعی  هیجان را تجربه نمایند. بر این اساس می 

جامعه بتوانتتد بتتدون برختتورداری از ایتتن دو نتتوع    رسد که یک بسیار مهم بود  و بعید به نظر می 
 (.  2004،  2، به نقل از بدفورد 1988هیجان، به بقاء خود ادامه دهد )کریتون،  

دهنتتد کتته اگر تته ایتتن دو اصتتطالح  های انجام شد  در زمین  شرم و گنا  نشان می پژوهش 
توان در  های عمیقی می تفاوت گیرند، اما اغلب در گفتار به جای یکدیگر مورد استفاد  قرار می 

،  1996،  3نمایند، قائل شد )تانگنی، میلر، فلیکتتر و بتتارلو ها ایجاد می تأثیراتی که هر یک از آن 
عنوان یتتک  استت  کتته در آن ارزش کلتتی فتترد بتته   4(. شرم، هیجان خودارزیابی 2007،  2005

ار فتترد استت   گیرد، در صورتی کتته گنتتا  صتترفًا ستترزنش از رفتتت شخص مورد قضاوت قرار می 
شتتود، آن  عنوان بد قضاوت می (. در نتیجه، هنگامی که یک نفر به 2002،  5)تانگنی و دیرین  

عنوان  تواند  یزی را تغییر دهد که بتواند خوب شود. امتتا هنگتتامی کتته یتتک رفتتتار بتته فرد نمی 
استتاس، از    تواند در رفتارش تغییر ایجاد نماید. بر این شود، فرد می نظر گرفته می  رفتاری بد در 

تتتر  آورد، در مقایسه با گنتتا  جتتدی وجود می آنجایی که شرم احساسات قوی از ناکارامدی را به 
 (. 2005،  6شود )دونالن، ترزسنیوسکی، روبینز، موفی  و کسپی تلقی می 

یکستتان یور  بهاگر ه هیجانات شرم و گنا  در هم  جوامع وجود دارند، اما هم  جوامع  
کنند. رابط  این دو نوع هیجان نسب  به یکدیگر و نقشی که هر یتتک از ها استفاد  نمیاز آن

، 7های مختلف، متفاوت استت  )بنتتدیک کنند، در فرهن ها در جوامع مختلف ایفا میآن
هتتا نشتتان (. پتتژوهش2004، به نقل از بتتدفورد،  1937،  9؛ مید1960،  8؛ کالکهون1947
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(، تمایز میان ایتتن دو 1995، 1تجربیات شرم و گنا  )هادهند که در میزان شدت و بسامد  می
هتتایی کتته ( و نیز نوع موقعی 1995،  3؛ والبوت و اسچرر1974،  2)مارسال، مورای و گلدن
های ( در فرهن 2003؛ بدفورد، هوان ،  1998،  4شوند )استیپکاین دو هیجان ایجاد می

هتتای از مطالعتتات نیتتز ویژگتتیدارد. در ایتتن میتتان، برختتی  هتتایی وجتتودتفتتاوت مختلتتف  
شتتوند هتتای مختلتتف قائتتل متتیپدیدارشناختی یکسانی برای شرم و گنتتا  در میتتان فرهنتت 

؛ فونتینه، لویتن، دوبوئک، کورولین، فرنانتتدز، 1989،  6؛ دریورا 1994و والبوت،    5)اسچرر
 (.  2007، 9، به نقل از بروگلمانس و پورتینگا1992،  8؛ هون  و  یو2006، 7هررا 

با توجه به این که در هر جامعه تمایتتل بتتر آن استت  کتته یتتک هیجتتان نستتب  بتته ستتایر 
کید قرار گیرد، محققان براساس این که در یک جامعه کدام یک از ایتتن دو  هیجانات مورد تأ

محتتور تقستتیم محور و گنا ها را به دو دست  شرم تری دارد، فرهن نوع هیجان حاکمی  قوی
های موجود میان این دو نوع فرهن ، به یک اجماع علمی دستت  فاوت اند و در زمین  تکرد 
(. بر این اساس، برای هر یک از این دو نتتوع فرهنتت ، 2002،  10اند )تانگنی و دیرین یافته

(.  در 1990،  12؛ کریتون2004،  11اند  )فسلرهای متمایزی مورد شناسایی قرار گرفتهویژگی
انتتد کتته نبایتتد آن را انجتتام کننتتد کتتاری انجتتام داد فکر میکه  های گنا ، افراد زمانیفرهن 

اند، حتی اگر دیگران متوجه آن نشوند، بتتاز دادند و یا در انجام آن با شکس  مواجه شد می
آید. ایتتن دستتته از افتتراد، بتتر پایتت  هنجارهتتایی کتته توستتط هم احساس گنا  به سراغشان می

درون  13یاهتتای خودپستتندانهایتتدئالاستت ،  ها تدریس شد والدین، معلمان و جامعه به آن
های شرم، افراد تمایل دارند خودشتتان را از نگتتا  اند. در مقابل، در فرهن خود بوجود آورد 
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آور تلقتتی نماینتتد، امتتا در های »نامناسب« را شتترم »دیگران« بنگرند و قرارگیری در موقعی 
 عنوانبتتهمند  نخواهنتتد بتتود.  ناشناس در آن موقعی  قرار گیرنتتد، شتتر  صورت بهصورتی که  

نمونه، از آنجایی که هیجانات باید خصوصی نگه داشتتته شتتوند، نشتتان دادن صتتمیمی  بتتا 
 عنوانبتته(.  1989،  1شتتود )متتادانآور تلقی متتیهمسر در حضور دیگران در کشور هند شرم 

ستتران توان به یکی از عادات رفتاری در آسیای جنوبی اشار  کتترد کتته همای دیگر، مینمونه
 یوربتتهدهد کتته گنتتا   آورند. این عادت رفتاری نشان میزن نام شوهران خود را به زبان نمی

گاهی گاهیاس  و این در حالی اس  که شرم    2ضمنی بیانگر خودآ استت .   3مستلزم دیگرآ
شناسی حس شرررم در در ستایش شرم: جامعه( در کتاب خود با عنوان  1398مرادی )قاضی

   گیرد. رن  شرم را در جامع  ایران سرخ و هم رن  با رن  خشم و عصیان در نظر می  ایران
؛  2002)تتتانگنی و دیرینتت ،    4گونه نشان داد  شتتد  استت  کتته شتترم ناهنجتتار در واقع، این 

هتتای  ( بتتا پاستتخ 2014، 6؛ روس، هاگس و سالمیوالی 1992، 5و گرامزو  تانگنی، واگنر، فلتچر 
ختتورد،  آلود پیوند می همچون تهاجم مستقیم، غیرمستقیم و غضب   حاصل از خشم غیرسازند  

نفتتس و غرورشتتان رفتتته استت   شود افراد احساس کنند که عتتزت  را که این نوع شرم باعل می 
دلی و تمایل برای سرزنش دیگران بتته  (. تلخی، خصوم ، عدم هم 1992)تامگنی و همکاران،  

کلتتی    یور بتته ( و  2002؛ تتتانگنی و دیرینتت ،  2004،  7خایر اتفاقات منفی )احمد و بریتوی  
شتتود )روس و همکتتاران،  اف  رفتارهای اجتماعی منجر به ایجاد احستتاس شتترم در افتتراد متتی 

(  2005)  8تتتوان بتته ذکتتر مثتتالی از جاکوپکتتاش، تتتول و رومتتر (. در تأیید این مدعا متتی 2014
بتته انجتتام رستتاندند، متوجتته  ای که جاکوپکاش و همکاران بر روی متتردان  پرداخ . در مطالعه 

شدند که مردان به منظور پنهان نمتتودن شتترم ختتود، اغلتتب بتته دلیتتل تتترس از بتتروز هیجانتتات  
 دهند.   پذیر خود، شرم خود را در قالب خشون  و دشمنی بروز می آسیب 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

109 
حاکمیت زباهنگ  

 ...   محوری شرم 

 (1967هایمز )  SPEAKING. مدل  2-2

بان را از منظر ارتبتتا  شناس و زبانشناس اجتماعی، زیک مردم  عنوانبه(،  1967دل هایمز )
دهد؛ به این معنا که آراء وی بر این فرض استوارند کتته افتتراد نگارانه مورد مطالعه قرار میقوم 

کنند و وگو میها و یبقات مختلف متعلق بود ،  گونه با یکدیگر گف جامعه که به فرهن 
استتتفاد  قتترار های زبانی مشخصتتی را متتورد  براساس روابط اجتماعی حاکم میانشان، گونه

دهند. او بر این باور بود که زبان نباید جدا از اجتماع و در انزوا مورد بررسی قتترار گیتترد. می
گیرد و اعتقاد دارد ایتتن عوامتتل در تعبیتتر هایمز برای باف  برون زبانی عواملی را در نظر می

بنتتدی یمدستتت  کلتتی تقستت   8( ایتتن عوامتتل را در  1967معنایی گفتگو تأثیرگذارند. هتتایمز )
 پردازیم. در ادامه به شرح این عوامل مینامد. می SPEAKINGها را به اختصار  کند و آنمی

 1. موقعیت زمانی و مکانی 2-2-1

باشتتد. در هتتر گفتمتتان، دربردارندۀ زمان یا مکان فیزیکی رویداد گفتمان می  موقعیتعامل  
توانتتد پیوسته اس . این صحنه متتیای وجود دارد که در آن رویداد مشخصی به وقوع  صحنه
بازی، شعرخوانی یا هر رویداد دیگری باشد. بر این اساس، هرگا  فتتردی بخواهتتد در کارت 

یک فرهن  خاص بخشی از یک گفتمان را تحلیل نماید، اولتتین  یتتزی کتته ضتترورت دارد 
 مورد توجه قرار دهد، موقعیتی اس  که مکالمه در آن به وقوع پیوسته اس . 

 2کنندگانشرکت. 2-2-2

کننتتدگان در یتتک مکالمتته عامل دومی که در یک گفتمان باید مورد توجه قرار گیرد، شتترک 
گونتته هستند. نکت  قابل توجه در ارتبا  با عامل مذکور این اس  که همیشتته شتترایط بتته این

نیس  که در یک مکالمه یک نفر صحب  کند و فرد دیگری مورد خطاب قرار گیرد. به بیتتان 
ای نیز وجود داشته باشند، بررستتی ، از آنجا که ممکن اس  در هر مکالمه افراد واسطهدیگر

مثتتال، در اغلتتب   عنوانبتتهپتتذیر نیستت .  کنندگان همیشه بتته آستتانی امکتتانو تحلیل شرک 
 عنوانبتتهکند. یتتا  ها رئیس تنها با مرئوسان خود به واسط  شخص سومی صحب  میفرهن 

شود، تنها به واسط  وکیل خود بتتا ی عمل نادرستی مرتکب میمثالی دیگر، رئیس دول  وقت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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توان  نین های مذکور و مواردی از این دس  میزند. با استناد به مثالمردم عادی حرف می
کتتنم« تر از »من دارم بتتا تتتو صتتحب  متتیپیچید   کنندگانشرکتگیری نمود که عامل  نتیجه

کنند  در گفتمتتان در روابط میان افراد شرک اس . متغیرهایی  ون سن، جنسی ، ملی  و  
 گیرند. بررسی این عامل مورد توجه قرار می

 1. هدف2-2-3

کنتتد. به مقصودها و نتایجی که از یک مکالم  مشخص مورد انتظار اس ، اشار  متتی  هدف
زدن یکی از کارهایی استت  کتته اغلتتب صتتاحب مغتتاز  نمونه، در محیط بازار،  انه  عنوانبه

دهد و بر این اساس، جمالتی  ون »بدو بیا این یتترف بتتازار« یتتا »آتتتیش زدم بتته انجام می
مالم!« در باف  بازار زیاد شنید  خواهند شد. در این میان، نه تنهتتا ایتتن جمتتالت در ستتطش 
ظاهری خود اهمی  دارند، بلکه آهن  گفتار نیتتز مهتتم استت . هتتدف هتتر عبتتارت در هتتر 

مختلف د ار تغییر شود. بنابراین، آنچه هدف گفتمتتان را تعیتتین تواند در شرایط  گفتمان می
 نماید، شرایط گفتمان خواهد بود. می

 2. ترتیب گفتمان2-2-4

های گفتاری درون  هایی از کنش ترتیب گفتمان حاوی ایالعاتی دربارۀ این اس  که  ه صورت 
کنندگان مرتبط  عملکرد شرک  گیرند. این عامل به ترتیب  یک کنش خاص مورد استفاد  قرار می 

کننتتد ،  اس . عامل مذکور بر این فرض استوار اس  که هر عمل انجام شد  توسط یک شرک  
 (.  1971،  3سازد )گافمن کنندۀ بعدی آماد  می صحنه را برای اقدامات شرک  

 4.  لحن2-2-5

خنتتدد،  هتترۀ مثال، در مراسم خاکسپاری کسی نمتتی  عنوانبهبه شیوۀ بیان اشار  دارد.    لحن
کننتتد ممکتتن کنند و تنها زمانی که گریه متتیافراد غم دارد، افراد با صدای بلند صحب  نمی

های رن  تیتتر  و اس  صدایشان بلند باشد. محیط ایراف ساک  اس  و اغلب افراد لباس
 کنند. کدر به تن می
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 1. ابزار گفتمان2-2-6

کند. ارتبا  ممکن اس  به صورت رودررو، تلفنتتی، به کانال ارتبایی اشار  می  ابزار گفتمان
یبل زدن و یا از یریق نوشتار صورت پذیرد. حتی این کتته یتتک فتترد بتتا استتتفاد  از گتتویش 
استاندارد ارتبا  برقرار کند یا از گتتویش غیراستتتاندارد استتتفاد  نمایتتد، در تحلیتتل گفتمتتان 

های پتتا ، اغلتتب از گتتویش مثال، در آهن   عنوانبهگیرد.    ضرورت دارد مورد بررسی قرار
گتتویم« از جای »متتیشود. خوانند  معمواًل بهغیررسمی، غیراستاندارد و محاور  استفاد  می

تتتوان خالصتته متتی  یوربتتهکند. بنتتابراین  ها« از »اونا« استفاد  مینجای »آهگم« و یا ب»می
 به شیوۀ بین گفتمان اشار  دارد.   ابزار گفتمانگف  که 

 2. قوانین گفتمان2-2-7

شوند. به بیان دیگر، عامل مذکور های مکالمه مربو  میبه سبک  قوانین گفتمانیا    هنجارها
دهتتد. مواردی  ون قطع صحب  دیگران یا صحب  کردن با صدای بلند را مد نظر قرار متتی

 شود. شامل الگوهای آهن  مکالمات می  قوانین گفتمانو   هنجارهاعامل 
 3. نوع گفتمان2-2-8

که یک مکالمه به آن تعلق دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. عامل متتذکور  نوع گفتمانی در نهای  
دهنتتد )بتتامن،  هایی اس  که  ار وب تولید گفتمان را شتتکل متتی ای از ویژگی شامل مجموعه 

، پیام تبلیغاتی، مکالمتته، دعتتا، لطیفتته،  شعر، داستان، افسانه ( و انواع گوناگونی از جمله  2000
گان  مؤثر  توان عوامل هش  بر پای  آنچه گفته شد، می  گیرد. المثل و غیر  را در بر می نامه، ضرب 

 یور خالصه نشان داد: ( به 1( را در جدول شمار  ) 1967بر روابط میان افراد از نظر هایمز ) 
 

 . روش 3
هتتای متتورد نیتتاز بتترای بتته انجتتام رستتاندن پتتژوهش کیفتتی حاضتتر،  داد  آوری  جهتت  جمتتع 

(، ستتطش  86 -87های سنی مختلف ) های یبیعی از بین گویشوران زن و مرد در رد  گف  پار  
سواد، دیپلم، کارشناستتی، کارشناستتی ارشتتد و دکتتتری( و یبقتتات اجتمتتاعی  تحصیالت )بی 
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ش شهر مشهد و در هر موقعی  ممکتتن  متفاوت )پایین، متوسط و باال( در منایق مختلف سط 
آوری شد. گتتردآوری  )نظیر مکالمات روزمر ، خیابان، فروشگا ، دانشگا ، مهمانی و ...( جمع 

آغاز شد و تا انتهای شهریورما  همان ستتال ادامتته یافتت .    1397ها از ابتدای فروردین ما   داد  
،  1ارد نتتاهمگون )پتتاتون گیتتری هدفمنتتد متتو گیری در تحقیق حاضتتر از نتتوع نمونتته روش نمونه 

شد  حاوی قطعات زبانی مرتبط بتتا مفتتاهیم  آوری گفتارهای جمع باشد. تمامی پار  ( می 1990
هتتا یکتتی از عناصتتر واژگتتانی  هایی که در آن گف  تر، تمامی پار  شرم و گنا  بودند. به بیان دقیق 

لتت ،  »شرم، شرمند ، شرمسار، شرمستتاری، شتترمگون، روستتیا ، روستتیاهی، خجالتت ، خج 
هتتای »تقصتتیر،  رو و ...« و یتتا واژ  آبرویی، رو، حیا، آبتترو، کتتم زد ، خجول، نن ، بی خجال  

کار و گنا « مورد استفاد  قرار گرفته بود، مورد مشاهد  قرار گرف  و بتتر روی کاغتتذ  مقصر، گنا  
ر امکتتان  ها تا زمان اشباع کامل ادامه یاف ؛ به این معنا که دیگ آوری داد  سازی شد. جمع پیاد  

(. تعتتداد کتتل  2010، 2هتتا وجتتود نداشتت  )یتتین افزودن ایالعات جدیدی بتته مجموعتت  داد  
هتتا  های تکراری، داد  نمونه بود. پس از حذف نمونه   756آوری شد  تعداد  گفتارهای جمع پار  

 ( مورد تحلیل قرار گرفتند. 1967با استفاد  از الگوی هایمز ) 
     

 هاتحلیل داده و. تجزیه4
های پژوهش در دو دست  مجزا )عبارات زبتتانی وابستتته بتته »شتترم« و »گنتتا «( در پرتتتو داد 

 ( مورد تحلیل قرار خواهند گرف . 1967الگوی هایمز )
 (1967. واکاوی »شرم« و عبارات زبانی وابسته به آن براساس الگوی هایمز )1-4

آن نظیر خجال ، رو، آبتترو، حیتتا،  در این بخش، قطع  زبانی »شرم« و عبارات زبانی وابسته به  
 ( مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرف . 1967رو و غیر  با استفاد  از مدل هایمز ) کم 

 . موقعیت زمانی و مکانی 1-1-4

بررسی مکان و زمانی که قطع  زبانی »شرم« و سایر عبارات زبانی وابسته به آن متتورد استتتفاد   
هتتای رستتمی کتتاربرد داشتتته و ایتتن در  رم« اغلب در باف  دهد که »ش گیرند، نشان می قرار می 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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های عمومی و غیررسمی کاربرد بیشتری  حالی اس  که عنصر زبانی »خجال «، در موقعی  
توانند در اغلب موارد جایگزین یکتتدیگر شتتوند  تر، اگر ه دو واژۀ مذکور می دارد. به بیان دقیق 

هتتای ظریتتف میتتان آن دو را در نظتتر  فتتاوت و به جای هم به کار روند، اما  نانچتته بختتواهیم ت 
های زمتتانی و مکتتانی مختلتتف اغلتتب ایتتن  زبانان در موقعی  بگیریم، باید بگوییم که فارسی 

های رستتمی و عمتتومی و از »خجالتت «  دهند که از »شرم« در باف  تمایل را از خود نشان می 
هتتای زبتتانی بتتا  نتته تر استفاد  نماینتتد. در متتورد ستتایر نمو های غیررسمی و خصوصی در باف  

هتتای  توان گف  که قطعاتی ماننتتد »شتترمند « و »خجتتول« نیتتز در بافتت  مضمون »شرم« می 
هتتای کتتاربردی  یور خالصتته موقعیتت  تری برخوردارند. بنتتابراین، بتته رسمی از کاربرد گسترد  

 های زبانی مربو  به هیجان شرم از نظر زمان و مکان به قرار زیر خواهند بود: نمونه 
هتتای های رسمی/ عمومی: دانشگا ، جلسات سخنرانی، دادگتتا ، کتتالس موقعی   الف(

 درسی و ... 
 مثال: )در یک جلسۀ سخنرانی(

 به بچه صحبت کنند. استگاری راجع و آید در جلسۀ خ سخنران: دختران ما اغلب شرمشان می 

مکالم  های غیررسمی/ خصوصی: مهمانی، خانه، جمع دوستانه، خیابان،  موقعی (  ب
 تلفنی دوستانه و ... 

 مثال: )مکالمۀ بین دو خانم در اتوبوس(
پوشن که من بجای اونرا کنن و لباس میفرد الف: امروزا این دخترا یک جوری آرایش می

 شم.از خجالت جلوی این مردا آب می
 ریم.دونم داریم به کجا میفرد ب: چی بگم واال! نمی

 کنندگان. شرکت2-1-4

ها از قطع  زبانی »شرم« و عبارات وابسته بتته آن استتتفاد   هایی که در آن کنندگان گفتمان شرک  
 بندی نمود:    های کلی زیر تقسیم توان از نظر فاصله و قدرت در دسته شد  اس  را می 

 تراز و غیررسمیرابط  هم (الف
 مثال: دو همکار در یک اداره
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چند شد؟ شماره حسرابتم برده ترا بره کارترت ای که صبح خریدی  همکار الف: صبحانه
 واریز کنم.

 همکار ب: برو خجالت بکش این حرفا چیه؟!

 تراز و رسمیب( رابط  هم
 مثال: معاونین یک مؤسسه

شه عرق شرم برر پیشرانی زنید که باعث میهمکار الف: شما در جلسه طوری حرف می
شردید و موارد رو متذکر می  طور خصوصی به خودم اینآدم بشینه. کاش قبل از جلسه به

 نه این که جلوی همه، همه چیز رو مطرح کنید.
 همکار ب: من قبالً به شما اخطار داده بودم.

 رابط  نابرابر و غیررسمی ( 
 مثال: مکالمۀ مادر و فرزند 

 مادر: این چه طرز حرف زدن با بابات بود. کالً حیا رو خوردی و شرم رو قورت دادی.
 ش.کنه همهم رو خورد میفرزند: خوب اعصاب

 رابط  نابرابر و رسمی (د
 مثال: استاد و دانشجو

م اینقردر کرم شرد. شرما کشم که نمرهدانشجو: استاد ببخشید خیلی از شما خجالت می
 خیلی برامون زحمت کشیده بودید.

 کنی.شالله ترم بعد جبران میاستاد: اشکال نداره عزیزم، خودت رو ناراحت نکن. ان

 . هدف3-1-4

از یریق واکاوی و تدقیق »شرم« و عبارات زبانی وابسته به آن نظیر خجال ، شرمند ، آبتترو 
 توان برشمرد:و ...، اهداف کاربردشناختی زیر را می

 روییبیان کم ر
 مثال: مادر و دختر

 مادر: بدو دیگه برای خاستگارها چایی بیار. دیر شده.
 کشم.تونم ازشون خجالت میدختر: نمی
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 تعارف  ر
 خانهمثال: مهمان و صاحب

 پاش کردن.وجا رو ریختها امروز خیلی شلوغ کردن و همهمهمان: ببخشید این بچه
 ها چیه. مثل بچۀ خودم دوستشون دارم.خانه: خجالت بکش. این حرف صاحب

 و حیا  حجب ر
 مثال: مادر و فرزند 

 مادر: خجالتم خوب چیزیه.
 نکردم. اصلنم کارم زشت نبود.فرزند: من که کاری  

 احترامیفحش و بی ر
 مثال: دو دوست

 ادب.فرد الف: دخترۀ پررو. خجالت بکش. بی
 فرد ب: پررو خودتی. خودت باید از خودت خجالت بکشی.

 شماتت ر
 مثال: مادر و دختر

 خوای به این رفتارات ادامه بدی.مادر: خجالت بکش از این کارات. تا کی می
 کنن.همینم که هستم. برام مهم نیست بقیه چی فکر میدختر: من  

 بیان شرمندگی ر
 مثال: زن و شوهر

هرا خروردم زمرین از زن: تو مدرسه یک دفعه پام به سکو گیر کرده یرک دفعره جلرو بچره
 خجالت آب شدم.

 مرد: مهم نیست. برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. حاال کاریت نشد؟

 زیر بودنسربه ر
 شوهرمثال: زن و  

 زن: اینقدر که تو مهمونی مامانت ازم تعریف کرد از خجالت سرخ شدم.
 شوهر: خوب راست گفته برای چی خجالت بکشی.
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 نفرین ر
 مثال: متن نوشته

 شرم بر تو باد! شرم بر تو پدر و مادری که لیاقت داشتن بچه نداری.

 رودربایستی ر
 مثال: دو دوست

ها رو نزن. من و تو نداریم. تو بپوشی انگار این حرف دوست الف: خجالت رو بزار کنار.  
 من پوشیدم. مبارکت باشه.

 دوست ب: آخه این طور که نمیشه.

 تمسخر ر
 مثال: دو خواهر

 خواهر الف: چرا دیشب مهمونی نیومدی خونۀ ما؟!
 هات با من دارن.خواهر ب: واقعاً باید میومدم با اون رفتارهایی که بچه

 .الت بکش. دست از این رفتارهات بردارخواهر الف: برو خج

 حفظ وجهۀ افراد ر
 مثال: حفظ آبروی مردم، از ارزش واالیی در پیشگاه الهی برخوردار است.

 شأن و اعتبار ر
 مثال: دو دوست در حال دعوا 

کنم که نتونی جلو مرردم سررتو زارم. کاری میفرد الف: حاال بگذار من برای تو آبرو نمی
 بلند کنی.

 تونی بکنی.فرد ب: هیچ غلطی نمی

 های مادی و معنویحفظ ارزش  ر
 مثال: دو همسایه

 هاش رو بزرگ کرد.همسایه الف: مریم خانم واقعاً با آبرومندی بچه
 .  هاش قدرداننهمسایه ب: آره طفلی خیلی اذیت شد ولی خدا رو شکر بچه
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 از بین رفتن شأن، اعتبار و منزلت ر
 : دو همکارمثال

ای شد! برای دکترر اعالیری آبرویری دیگره همکار الف: نبودی ببینی دیروز چه آبروریزی
 نموند.

 همکار ب: چرا مگه چی شد؟ زود تعریف کن ببینم از کنجکاوی مردم.

 حفظ احترام  ر

 : زن و شوهرمثال
زن: چند بار بگم یک کم جلوی مردم آبروداری کن. اینقدر با من برد حررف نرزن. واقعراً 

 خیلی سخته؟!

 حفظ ظاهر جلوی دیگران ر
 : زن و شوهرمثال

 م امروز خیلی آبروداری کردن. جلوی مردم اصالً گریه نکرد.زن: بچه
 شوهر: آفرین دختر گلم. دخترم بزرگ شده، خانم شده.

 . ترتیب گفتمان4-1-4

مکالمتتاتی کتته قطعتت  در این بخش، تنها به واکاوی و بررسی ترتیب گفتمان در دو نمونتته از  
انتتد، های واقعی مورد استعمال قتترار گرفتتتهزبانی »شرم« و عبارات وابسته به آن در موقعی 

 بسند  خواهیم نمود. 
 : مکالمۀ تلفنی دو خواهر1مثال  

ای راه افتاد! فقط مونده بود که مرریم فرد الف: نبودی ببینی دیروز سر خاک چه آبروریزی
 بزنن. )اعالم خبر(خانوم و عروسش همو 

کردن. فرد ب: چقدر زشت! خوب الاقل جلوی مردم یک کم حفظ ظاهر و آبروداری می
 )اعالم تأسف(

 : مکالمۀ میان دو دوست2مثال  
کشرم. اصرالً دوسرت نردارم ترو فرد الف: خیلی چاق شدم. از این هیکلم خجالرت مری

 ها شرکت کنم. )اعالم ناراحتی(مهمونی
 حل(گیری؟! )ارایه راهنمی فرد ب: خوب چرا رژیم
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 . لحن5-1-4

های مختلتتف، بتترای بیتتان »شرم« و عبارات زبانی وابسته به آن ممکن اس  در موقعی 
های متفاوت مورد استفاد  قتترار ها اشار  شد، با لحناهداف مختلفی که در بخش قبل به آن

 از:  اندعبارت گیرند که 
 بازدارند  -

 مثال: دو دوست
 دیروز رفتم خونۀ خانم امیری.فرد الف: 

فرد ب: وای چطوری روت شد دوباره بری خونشون؟! من جای تو بودم با اون کاری کره 
 شد تو چشاش نگاه کنم.باهاش کرده بودم روم نمی

 جدی -
 مثال: معلم به شاگرد 

معلم: باز دوباره که دیر اومدی. روت میشه اصالً اجازه بگیرری بیرای ترو؟ خجرالتم برد 
 یست! چیزی ن

 تردیدآمیز -
 مثال: معلم و شاگرد 

 معلم: هفتۀ پیش کالست رو چرا نیومدی؟
شه. خوب چی بگم؟ اجرازه بردین نگرم. فقرط تونم دلیلش رو بگم. روم نمیشاگرد: نمی

 بدونید دلیلم موجه بوده.

 عصبانی -
 مثال: خاله و بچۀ خواهر

کنی؟! ناسالمتی من خالۀ تروام و با من این طور صحبت می  کشیخجالت نمیخاله: تو  
 از تو بزرگترم.

 بچۀ خواهر: خودتون باعثش شدین.

 نازآلود و تعارف  -
 مثال: پدر و دختر
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 پدر: دخترم نظرت در مورد ازدواج با پسر عموت چیه؟
 دختر: نظر خاصی ندارم.
 پدر: حرف دلت رو بزن.

 شه. خوب حقیقتش دوستش دارم.کشم خوب. روم نمیدختر: خجالت می

 آمیزتوهین -
 مثال: پدر و پسر

هایی آوردی. شرم بر تو. خجالت بکش. این همه مرن برا بردبختی دارم پدر: این چه نمره
 دم.خرج تحصیل تو رو می

 آمیزیعنه -
 مثال: پدر و فرزند 

ها! گرور بابرای مرردم کره چری  پدر: خجالت نکشی یهو ها! اصالً خودتو ناراحت نکنی
 خوان فکر کنن.می

 صمیمی و دوستانه -
 مثال: دو دوست

فرد الف: وای نبودی ببینی. دیروز یک دفعه پاشنۀ کفشم به فرش گیر کرد افتادم زمین. از 
خواستم زمین دهن باز کنه برم تروش. اگرر ترو برودی شراید کمترر خجالرت خجالت می

 کشیدم.می

 سانهخواهشمندانه/ ملتم -
 مثال: مهمان و صاحبخانه

پختترون ریزه. چقردر دسرتمهمان: وای ماشالله مریم خانم از هر انگشتش یک هنر می
 س. من که فقط مونده انگشتام رو هم بخورم.خوشمزه

 ها هم نیست.طویخانم صاحبخانه: اینقدر خجالتم ندین تو رو خدا! اون

 آمیزمحب  -
 مثال: در مراسم خواستگاری

 خواستگار )مادر خواستگار(: دخترم خجالت نکش. همۀ ما این دوران رو گذروندیم.
 خواستگار )خواهر خواستگار(: عروسمون با حجب و حیاست.
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 همدردی -
 مثال: دو دوست

 فرد الف: دیدی مادرشوهرم جلوی بقیه چه حرفی زد؟ چطوری آبروی من رو برد؟
م جرای ترو برودم خیلری خجالرت گی. خیلی کرارش زشرت برود. مرنفرد ب: راست می

 گفت.کشیدم. الاقل نباید جلوی دیگران میمی

 آمیزاعتراض -
 مثال: مادر و دختر

 تونم از خجالت سرمو تو محله جلوی مردم بلند کنم.مادر: تو برام آبرو نذاشتی. نمی

 آمیزاغراق -
 مثال: زن و شوهر
 خجالت ُمردم جلوی َمردم.گفتی. از هایی بود که تو جمع میزن: این چه جوک 

 شوهر: بد بود این همه همه رو خندوندم!

 . ابزار 6-1-4

بررسی شواهد زبانی در ارتبا  با »شرم« و عبارات زبانی وابسته به آن حاکی از آن اس  کتته 
که هم در گفتار و هم در آلود، خجل و خجول« با آنهای »شرم، شرمگین، شرم خانواد  واژ 

های نوشتاری به مراتب بسیار بیشتتتر ها در باف قابلی  کاربرد دارند، بسامد وقوع آننوشتار  
هتتای »خجالتت  و تتتر، در مقایستته بتتا واژ هتتای گفتتتاری استت . بتته بیتتان دقیتتقاز بافتت 
زد «، کتتاربران زبتتان فارستتی اغلتتب تمایتتل دارنتتد کتته در گفتتتار از قطعتت  زبتتانی خجالتت 

 تفاد  نمایند. »خجال « و در نوشتار از »شرم« اس

 گفتاری (الف
 مثال: خجالت بکش دیگه. اه، حوصلمو سر بردی.

 نوشتاری (ب
 هایمثال: معاون اول رییس جمهوری ایران ابراز شرمندگی کرده که مرردم ایرران در سرال

 بابت فشارهای اقتصادی شرمندۀ مردم هستیم. .اند اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده
 رسید.آلود دخترک به گوش نمیهای شرم مثال: خنده
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 . قوانین گفتمان7-1-4

دهتتد کتته کتتاربرد های گردآوری شد  در مقاله  حاضر نشان متتینتایج حاصل از تحلیل داد 
زنتتان و دختتتران بتته خانوادۀ واژگانی مربو  به قطع  زبانی »شرم« در زبان فارستتی در میتتان  

های مختلتتف بتتا انگیتتزۀ پنهتتان حفتت  مراتب بیشتر از مردان و پسران بود  و اغلب در باف 
گیرد. بر این استتاس، شتتاید بتتتوان وجهه و آبروی افراد در برابر دیگران مورد استفاد  قرار می
مشتتهد گرایی ایرانیان در کالن شهر  قطع  زبانی مذکور را مصداقی از حاکمی  ویژگی جمع

 در نظر گرف . 
 . نوع گفتمان8-1-4

آور، قطعتتات زبتتانی »شتترم، شتترمگین، شرمستتار، خجالتت ، خجتتل، خجتتول، خجالتت 
هتتای مختلتتف نظیتتر مکالمتتات توانند در گفتمانزد ، آبرو، حیا و ...« میزد ، شرم خجال 

ه گفتتته شتتد، یور ک، داستان، شعر، نثر و ... مورد استفاد  قرار گیرند. اما همانروزمر ، فیلم
زد ، حجب و حیا« اغلتتب های زبانی »شرم، شرمگین، شرمسار، خجل، خجول، شرم نمونه

آور و زد ، خجالتت های زبانی »خجال ، خجالتت های رسمی و نمونهدر نوشتار و گفتمان
 آبرو« در مکالمات شفاهی و غیررسمی کاربرد بیشتری دارند. 

 (1967ه به آن براساس الگوی هایمز ). واکاوی »گناه« و عبارات زبانی وابست2-4 

در زبتتان  هایی نظیر »تقصیر، گنا ، مقصتتر و ...« بیتتانگر فرهنتت  گنتتا که واژ با توجه به این
های زبانی مذکور که در مقابل خانوادۀ واژگانی »شرم« فارسی هستند، در این بخش، نمونه

 گیرند. واکاوی قرار می( مورد 1967گیرند، براساس مدل هایمز )قرار می
 . موقعیت زمانی و مکانی 1-2-4

بررسی قطع  زبانی »گنا « با در نظر گرفتن عنصر موقعی  زمانی و مکانی کاربرد آن نشتتان 
هتتای های »تقصیر« و »گنا « در موقعیتت دهد که اگر ه مرز مشخصی میان کاربرد واژ می

زبتتانی حتتاکی از آن استت  کتته واژۀ   تتتر شتتواهدتوان قائل شد، اما بررسی دقیقمختلف نمی
های رستتمی های عمومی و غیررسمی و واژۀ »گنا « در موقعی »تقصیر« اغلب در موقعی 

 گیرند.  مورد استعمال قرار می
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 ها و ... های آموزشی، سخنرانیهای رسمی/ عمومی: دادگا ، محیطموقعی  (الف
 در دادگاه متهممثال:  

 است.گناه من دفاع از عقایدم 
 گناه من آن بود که حق داشتم.

های غیررسمی/ خصوصی: مهمانی، خانه، جمع دوستانه، خیابان، مکالم  موقعی   (ب
 تلفنی دوستانه و ... 

 مثال: مکالمۀ زن و شوهر در منزل 
زن: تو که خدا رو شکر مشکلی نداری. همیشه مقصر منم. تو خدا رو شکر همه رفتارات 

 همیشه درست و منطقیه.

 کنندگان. شرکت2-2-4

های حاوی »گنا « و عبارات زبانی وابسته بتته آن را کنندگان در گفتمانرابط  میان شرک 
 بندی نمود:توان به صورت زیر دستهمی

 تراز و غیررسمیرابط  هم (الف
 مثال: دو خواهر

 ها رو بندازین گردن من.همکار الف: باز همه کاسه و کوزه
شکنیم ولی قبول کن مقصر ترویی. ها رو سر تو نمیندازیم. کاسه و کوزههمکار ب: نمی

 زدی.نباید این حرف رو می

 تراز و رسمیرابط  هم (ب
 مثال: دو همکار

همکار الف: من این وسط هیچ گناهی ندارم آقای دکتر. ایشون خودشرون همره چیرز رو 
 متوجه شدن. من چیزی به ایشون نگفتم.

 توضیح نیست.همکار ب: نیاز به 

 رابط  نابرابر و غیررسمی ( 
 مثال: پدر و دختر

 دادم.پدر: تقصیر خودمه. نباید از روز اول بهت اجازه می
 فرزند: مگه حاال چی شده؟!
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 رابط  نابرابر و رسمی (د
 مثال: رییس و مریوس 

 شه برای من توضیح بدین این آبروریزی از کجا اومده؟!رییس: می
 کنید من تو این ماجرا هیچ تقصیری ندارم.مریوس: باور 

 . هدف3-2-4

از یریق واکاوی شواهد زبانی مورد مطالعه در ارتبا  با کاربردها و اهداف قطع  زبتتانی 
اهداف کاربردشناختی این قطع    عنوانبهتوان  »گنا « و عبارات وابسته به آن، موارد زیر را می

 زبانی شناسایی نمود:
 مسئولی  انجام کار  -

 مثال: تصادف در خیابان
 فرد الف: آقای پلیس مقصر ایشون هستن که از فرعی به اصلی پیچیدن.

 فرد ب: ولی ایشون سرعتشون خیلی باال بود و اصالً نگاه نکردن.

 . ترتیب گفتمان4-2-4

ن که در نتیج  اقدامات گویند  و در پی آن اقتتدامات شتتنوند  کنندگاترتیب اعمال شرک 
های مرتبط بتتا آن در مثتتال زیتتر متتورد گیرد، در ارتبا  با قطع  زبانی »گنا « و واژ شکل می

 گیرد. بررسی قرار می
 مثال : دو دوست

خواستی حواستو جمع فرد الف: مقصر مشکالتی که برای تو بوجود اومده من نیستم. می
 شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت(کنی. )

اومد. )اعالم کردی این همه بال سر من نمیفرد ب: قبول ندارم. اگر تو حواسمو پرت نمی
 مخالفت(

 . لحن5-2-4

ایتتن های همرا  با قطعات زبانی »تقصیر« و »گنا « ممکن استت  بتته صتتورت یکتتی از لحن
 موارد باشد:
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 جدی -
 مثال: دو دوست

 فرد الف: تقصیر خودتو گردن دیگران ننداز.

 تهدیدآمیز -
 آموزانمثال: ناظم و دانش

 دونم باهاش چکار کنم.ناظم: من فقط بفهمم مقصر کیه، می

 آمیزکنایه -
 شوهر  مثال: زن و

 دونم تو هیچ تقصیری نداری. همیشه مقصر مامان منه.شوهر: آره من که می

 آمیزاغراق -
 مثال: دو دوست

 تونم ببخشمش.تر هم میشه؟! اصالً نمیفرد الف: گناه از این بزرگ

 ملتسمانه -
 مثال: دانشجویان و استاد

خونیم؟ تو رو خدا یرک دانشجویان: آخه ما چه گناهی کردیم که باید همۀ این کتاب رو ب
 کم کمترش کنین.

 آمیزشکوه  -
 مثال: زن و شوهر

 زن: گناه من چی بوده که گیر تو افتادم؟!

 پشیمانی -
 مثال: دو دوست

فرد الف: تقصیر منه که اینقدر به تو لطف کردم. ایرن دسرت بشرکنه. نیکری چرو از حرد 
 بگذرد نادان گمان بد برد.

 دونم.رو میهات فرد ب: من همیشه قدر محبت
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 . ابزار 6-2-4

کتته هتتر دو توان گفتت  کتته ضتتمن ایتتندر ارتبا  با نحوۀ بیان گفتمان »گنا « و »تقصیر« می
گیرند، گستردگی کتتاربرد صورت زبانی هم در گفتار و هم در نوشتار مورد استعمال قرار می

 ها در گفتار به مراتب بیشتر از نوشتار اس . آن
 گفتاری (الف

 مادر و دخترمثال:  
 م سر رفت.دختر: مامان پاشو بریم دیگه حوصله

مادر: بشین دیگه یک کم. میشه اینقدر غر نزنی؟! اصالً تقصیر منره کره ترو رو برا خرودم 
 موندی.زاشتمت خونه تنها میبرداشتم آوردم. باید می

 نوشتاری (ب
 ونه پس دهند؟!اند که باید تاوانش را این گمثال: خدایا این مردم چه گناهی کرده

 . قوانین گفتمان7-2-4

دهد که کاربرد خانوادۀ واژگانی مربو  بتته قطعتت  نتایج حاصل از تحلیل مکالمات نشان می
زبانی »گنا « و »تقصیر« در زبان فارسی اغلب در ارتبا  با ارزیتتابی فتترد از ختتود بتته دلیتتل 

 گیرند.  نقض و تخطی از هنجارهای اجتماعی مورد استفاد  قرار می
 . نوع گفتمان8-2-4

های گفتمانی متفاوتی نظیر فیلم، داستان، شعر قطعات گفتاری »گنا « و »تقصیر« در قالب
توانند مورد استفاد  قرار گیرند. نکت  حائز اهمی  در این رابطه این اس  که »گنا « و ... می

بتته »تقصتتیر«   های متتذهبی از تعتتدد و گستتتردگی کتتاربرد بیشتتتری نستتب در متون و باف 
 برخوردار اس .  

 
 گیری بحث و نتیجه.  5

بنا بر آنچه عنوان شد، به دلیل وجود ارتبا  مؤثر میان دو مقول  زبان و فرهن ،  نین به نظر 
هتتای فرهنگتتی یتتک هتتای زبتتانی، بتته تحلیتتلتوان از رهگذر تحلیلخوبی میرسد که بهمی

هتتای آنجایی که برخی عبارات زبانی، انگار جامع  زبانی دس  پیدا نمود. به بیان دیگر، از  
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اند، بتته واستتط  تتتدقیق ایتتن عبتتارات فرهنگی حاکم بر یک جامعه را در بطن خود جای داد 
توان فرهن  مستتر و نهفته در آن زبان را تا حد زیادی آشکار نمتتود. از یرفتتی دیگتتر، از می

ات شرم و گنا  دارای ماهیتت  که بخشی از هیجانات روزمرۀ زندگی افراد نظیر هیجانآنجایی
(، منطقی خواهد بود اگر  نین ادعا کنیم کتته بررستتی 1999وابسته بود  )ویرزبیکا،  فرهن 

تواند در آشکارسازی نمودها و مصادیق زبانی مرتبط به هیجانات در یک زبان مشخص، می
ی دهند  باشد. بتتر ایتتن استتاس، در پتتژوهش توصتتیففرهن  حاکم بر جامع  موردنظر یاری

های زبانی مرتبط به هیجانتتات شتترم و گنتتا  در حاضر بر آن شدیم تا از یریق واکاوی نمونه
شتترم و گنتتا  را   (، وضعی  حاکمی  فرهن 1967زبان فارسی با استفاد  از الگوی هایمز )

 شناسی زبان مورد بررسی قرار دهیم. در فرهن  ایران از منظر جامعه
دهد کتته هیم شرم و گنا  در پژوهش حاضر نشان میزبانی حاوی مفاهای  واکاوی نمونه

( در این زبان به مراتب بسیار بیشتر از %63های زبانی مربو  به هیجان شرم )تعدد صورت 
تتتر، نتتتایج حاصتتل از باشتتد. بتته بیتتان دقیتتق( می%37قطعات زبانی مرتبط با هیجان گنا  )

تتتر هیجان شرم نقش پررن های صورت گرفته حاکی از آن اس  که در زبان فارسی  بررسی
های زبانی مختلف و متنوع با محوری  این مفهوم در مقایستته بتتا و زایاتری در تولید صورت 

محور در هیجان گنا  داشته اس  که شاید بتوان این نتیجه را حاکی از حاکمی  فرهن  شرم 
، کتته، مجموعتته عناصتتر واژگتتانی »شتترم، شتترمند ایران در نظر گرفتت . توضتتیش بیشتتتر آن

زد ، شرمسار، شرمستتاری، شتترمگون، روستتیا ، روستتیاهی، خجالتت ، خجلتت ، خجالتت 
رو و ...« در بطتتن ختتود فرهنتت  شتترم را آبرویتتی، رو، حیتتا، آبتترو، کتتمخجول، ننتت ، بتتی

اند و این در حالی اس  که رد پای حاکمی  فرهن  گنتتا  در زبتتان فارستتی را تنهتتا گنجاند 
کار و گنا « دنبال نمود. بنابراین، آنچتته از شتتواهد گنا های »تقصیر، مقصر،  توان در واژ می

آید این اس  که زبان فارسی بیش از آن که در سلط  فرهن  گنا  زبانی پژوهش حاضر برمی
، تعتتدد کتتاربرد (2شتتمار  )رود. در جتتدول  محور به شمار متتیقرار داشته باشد، زبانی شرم 

هتتای زبتتانی متتورد مطالعتته در ایتتن گنا  در نمونههای شرم و  عبارات زبانی مرتبط با فرهن 
 آورد  شد  اس .   مقاله
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 (. قطعات زبانی مرتبط با مفاهیم »شرم« و »گناه« در زبان فارسی 1جدول شماره )

 گناه  شرم 
 16٪ تقصیر  4٪ شرمساری
 13٪ مقصر  5٪ روسیاهی

 8٪ کارگناه  1٪ خجل 
 37٪ کل جمع  3٪ نن 

  15٪ آبروییبی
  13٪ خجال 

  5٪ خجول
  5٪ حیا
  8٪ آبرو
  4٪ روکم

  63٪ کل جمع

 
های نهفته در پس فزونی کاربرد هیجان شرم در زبتتان  در تالش جه  یافتن دالیل و انگیز  

ایرانیتتان را در نظتتر گرفتت .    1گرایتتی تتتوان ویژگتتی جمتتع فارسی در مقایسه با هیجان گنا ، متتی 
شتتود کتته فتترد  گونه که در تعریف شرم گفته شد، این نوع هیجان عمومًا زمانی حادث می همان 

»خود« را به دلیل نقض هنجارهای اخالقی و اجتماعی به صورت منفتتی متتورد ارزیتتابی قتترار  
اس  (. اگتتر  تته احستت 2007، 3؛ وب، هیسلر، کال،  یکرین  و کلبتترن 1971،  2دهد )لویس 

های مهمی میان ایتتن دو احستتاس  شرم و گنا  از این جه  به یکدیگر شبیه هستند، اما تفاوت 
وجود دارد؛ شرم مانند خجال ، در پاسخ به ارزیابی منفی افتتراد دیگتتر، ختتوا  افتتراد واقعتتی و  

ای  (. با ایتتن وجتتود، ارزیتتابی 2014،  4؛ شیخ 1995آید )تنگنی،  خوا  افراد خیالی به وجود می 
صل آن احساس شرم باشد، اساسًا ریشه در نقض کدهای رفتاری اجتماعی یتتا اخالقتتی  که حا 

آورد  ای کتته احستتاس خجالتت  را بتته وجتتود متتی مهمی دارد و این در حالی اس  که ارزیتتابی 
 (.  1997،  6؛ کلتنر و باسول 2014،  5گیرد )کروزیر معمواًل از اشتبا  و خطای جزئی نشأت می 
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شود که به لحاظ مفهومی با گنا  شباه  داشته باشد. اخالقیات باعل میارتبا  شرم با  
شتتود ها در این اس  که نقضی کتته باعتتل بوجتتود آمتتدن شتترم متتیبا این وجود، تفاوت آن

شود که کلی و همگانی خود اس ، در صورتی که، گنا  در نتیج  نقضی ایجاد می  صورت به
 یوربتته. اگر تته ایتتن دو نتتوع احستتاس اغلتتب  حاصل از ارزیابی منفی از رفتار خواهد بتتود

حاکی از آن اس  که فرد شخص بدی استت   گنا شوند، همزمان و توأم با یکدیگر ایجاد می
ستتوروال،   -در حالی که شرم حکای  از آن دارد که فرد کتتار بتتدی انجتتام داد  استت  )گینتتر

، به نقل از کرودر 1996،  2؛ تانگنی، میلر، فلیکر و بارلو2008،  1کاستانو، اسپینوسا و براون
کننتتد کتته (  نتتین استتتدالل متتی2007)  4(. تانگنی، استوی  و ماشک2018،  3و کملمیر

 شوند، با این وجود، شرم هیجانات منفی در نظر گرفته می عنوانبهاگر ه شرم و گنا  هر دو 

هیجان، »ختتود« شود؛ زیرا در نتیج  این نوع  تر تلقی میدر مقایسه با گنا ، هیجانی دردناش
گیرد و این در حالی اس  که تجرب  هیجان گنا  در ارتبا  در معرض آسیب و اذی  قرار می

تتتوان گفتت ، شود. بنابراین میبا یک رفتار مشخص و به صورت محدودتر در نظر گرفته می
شود که فرد دربارۀ اعمال خود اوصاف درونی داشته کتته نتیجتت  گنا  زمانی ایجاد میهیجان  

ایجاد احساسات منفی دربارۀ رفتارهای خاص خواهد بود؛ در حالی کتته شتترم هنگتتامی آن  
تر و فراگیرتری دربارۀ خود داشته باشد که در نتیجتت  آن شود که فرد توصیفات کلیایجاد می

، بتته نقتتل 2011،  5احساسات منفی دربارۀ خود خواهد داش  )کوهن، ولف، پنتر و اینسکو
 (. ب2018،  6اراساساز گری، دالی، توماس و م

گیری نمود که هیجان شتترم بتترخالف هیجتتان  توان  نین نتیجه تر می نابراین، به بیانی ساد  
دهتتد و بتته  شود که فرد دیگران را مد نظر قرار می تر بود  و عمومًا در شرایطی ایجاد می گنا  عام 

احساس شرمستتاری  ای از قواعد و هنجارهای اجتماعی، د ار هیجان شرم و  واسط  نقض پار  
که در ارتبا  با هیجان گنا ، زمانی احستتاس گنتتا  بتته فتترد  شود. در صورتی در برابر دیگران می 
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« و در  1دهد. بنابراین، در هیجان شرم »دیگتتران دس  خواهد داد که فرد خود را مد نظر قرار می 
ز میتتان  « دارای اهمیتت  خواهنتتد بتتود. تمتتایز متتذکور بتته ختتوبی بتتا تمتتای 2هیجان گنا  »خود 

هتتا بارهتتا و  گونه که در پیشین  پتتژوهش کند. همان های غربی و شرقی مطابق  پیدا می فرهن  
گرا و ارتبایی اس  و این در حتتالی استت   بارها گفته شد  اس ، فرهن  شرقی، فرهنگی جمع 

(. در  1391قتتدم، شتتود )پتتیش عنوان فرهنگی فردگرا و غیرارتبایی یاد می که از فرهن  غرب به 
یور معمول، صفاتی  تتون احستتاس مستتئولی  در قبتتال گتترو ، وابستتتگی  گرا به جمع   جوامع 

نوایی با هنجارهای گروهی به افراد نسب   متقابل به دیگران، تمایل به هماهنگی با جامعه و هم 
 (.  1396پوراصفهانی،  قدم و فیروزیان ، به نقل از پیش 1991،  3شود )هافستد داد  می 

( که عالو  بر خود فتترد، 1391قدم،  فرهنگی »مایی« اس  )پیش  بنابراین، فرهن  ایران،
گیرند. در این نوع جوامع، از آنجایی که معمواًل هر دیگران نیز در اهمی  و اولوی  قرار می

کننتتد تتتا ختتود را بتتا جامعتته و فرد در گرو  به سایر اعضای گرو  وابسته بود ، افراد سعی می
نوا کنند تا از این یریق، توسط ستتایر اعضتتاء گتترو  و افتتراد هنجارهای گرو  هماهن  و هم

(. حتتال اگتتر در 1396پوراصتتفهانی،  قتتدم و فیروزیتتانجامعه مورد پذیرش قرار گیرند )پیش
ای فردی به هر دلیل از قواعد و هنجارهتتای اجتمتتاعی تخطتتی نمتتود  و فضای  نین جامعه

ایر اعضاء گرو  یرد شود و یا متتورد ها را نقض نماید، از آنجایی که ممکن اس  توسط سآن
گتترا هتتای جمتتعدر فرهنتت پذیرش قرار نگیرد، هیجان شرم در فرد ایجاد خواهد شد؛ زیتترا  

کید بر آن اس  رفتارها و احساسات افراد باید به گونه ای باشد که همتتاهنگی گتترو  حفتت  تأ
را از آنجتتایی کتته این در حالی اس  که در جوامع فردگتت (.  1991،  4شود )مارکوس و کیتایاما

گیرند، تخطی از هنجارهای اجتماعی در خود فرد هیجتتان گنتتا  دیگران در اولوی  قرار نمی
در جوامع فردگرا، احساستتات ایجاد خواهد نمود و قضاوت دیگران اهمیتی نخواهد داش .  

شود و ابراز هیجانات فردی مورد حمایتت  قتترار شخصی منحصرًا به فرد اختصاص داد  می
 (. 1991)مارکوس و کیتایاما،    گیرد می
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یتتک تهدیتتد بتترای   عنوانبتتههتتای فردگتترا  توان گف ، شرم اساسًا در فرهنتت بنابراین می
گرا، هشدار و درس عبرت اس   تترا رود؛ در حالی که در جوامع جمع»خود« به شمار می

ی که در این نوع جوامع، از آنجایی که حف  هماهنگی اجتماعی ضرورت دارد، نقض آن برا 
بر این اساس، در فرهن  شرقی افراد پیوسته در تتتالش بتترای دیگران قابل قبول نخواهد بود.  

کنند که هیجانات خود را با هیجانتتات کنترل تجارب هیجانی خود هستند و مدام تالش می
گرا از آنجایی که »دیگران« نسب  بتته های جمعسایر افراد گرو  هماهن  نمایند. در فرهن 

گیرند و هیجانات افراد تتتا حتتد زیتتادی در ارتبتتا  بتتا دیگتتران و ولوی  قرار میخود فرد در ا
 باشد.  گیرد، فرهن  شرم نسب  به فرهن  گنا  غالب میانتظارات آنان شکل می

قابتتل   جامع  زبانی متتورد بررستتینکت  دیگری که در ارتبا  با حاکمی  فرهن  شرم در  
جوامع شرقی همچون ایتتران، حفتت  و تحکتتیم باشد این اس  که از آنجایی که در  یرح می

ای افتتراد و حفتت  آن از اهمیتت  ویتتژ    1گیتترد، وجهتت روابط با دیگران در اولویتت  قتترار متتی
هتتای متترتبط بتته ادب مطتترح ای در نظریتتهمفهومی ریشه  عنوانبهبرخوردار اس . وجهه که  

ل اس « قابتتل ای که هر عضو جامعه برای خود قائشود، به صورت »خودانگارۀ عمومیمی
(. افراد در تعامالت زبانی و اجتمتتاعی روزمتترۀ ختتود 5، ص. 1967تعریف اس  )گافمن،  

ای رفتتتار کننتتد کتته هموار  در تالشند که نه تنها وجه  دیگران را حف  نمایند، بلکه به گونتته
ی گرا ستتعشان را حف  نمایند. افراد در جوامع جمعدیگران نیز به آنان احترام گذارند و وجهه

ای باشد که وجه  آنان توسط دیگران مورد تهدید واقع نشود. بر کنند که رفتارشان به گونهمی
 عنوانبتتههمین اساس، رفتارهایی که به هر دلیل با هنجارهای گرو  و دیگران مطتتابق نبتتود ،  

تهدیدکنندۀ توان گف ، رفتارهای  شوند. بنابراین میقلمداد می  2رفتارهای تهدیدکنندۀ وجهه
 نمایند.  وجهه اغلب در افراد هیجان شرم ایجاد می

محتتور نظیتتر جوامتتع شتترقی، های شرم توان گف ، در فرهن خالصه می  یوربهبنابراین  
شوند ها، مردم هنگامی د ار شرم میگرایی حاکم بود  و در این فرهن اغلب فرهن  جمع

ها متتورد تهدیتتد د و در نتیج  آن، وجه  آنکه انتظارات و توقعات گرو  را بریرف نکرد  باشن
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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محور که اغلب به جوامع غربی که فردگرایتتی های گنا قرار گرفته باشد. برعکس، در فرهن 
کتتار در شود، افرادی که قوانین را نقض کرد  باشند گنا ها غالب اس ، نسب  داد  میدر آن

ستند که از یریق آن خطای خود را شوند و این افراد به دنبال کیفر و بخشش هنظر گرفته می
   رفع و رجوع نمایند. 

هتتای گرا و فردگرا را با فرهنتت توان ارتبا  میان جوامع جمعبر اساس آنچه بیان شد، می
 خالصه نمود.  (3جدول شمار  )محور در محور و گنا شرم 

 
 محورمحور و گناه های شرم فرهنگ گرایی/ فردگرایی با  ارتباط میان ُبعد فرهنگی جمع (.  2جدول شماره )

 فردگرا  جوامع گراجمع  جوامع
 »ما« ما: به وجه ت
 شوندمی تلقی غیرخودی و خودی دیگران ت

 اس  مقدم وظیفه بر رابطه ت

 آبروریتتزی  و  شرمستتاری  احساس  به  قواعد  از  تخطی  ت
 شودمی  منجر

 »من« خود: به توجه ت

 شوندمی تلقی افراد دیگران، ت

 خصوصی حریم حق ت

 اس  مقدم رابطه بر وظیفه ت

 احستتاس  بتته  منجر  اجتماعی  هنجارهای  و  قواعد  از  تخطی  ت
 شودمی گنا 

 محور گناه محورشرم 

 
بینتتی گرایتتی بتته ستتم  فردگرایتتی، پتتیشبا در نظر گرفتن حرک  فرهنگی ایران از جمع

ای نه  ندان دور، فرهن  حاکم بر این سرزمین، از سم  فرهن  شتترم بتته شود در آیند می
بینی اس  که تمرکز افتتراد تر،  نین قابل پیشسم  فرهن  گنا  حرک  نماید. به بیان دقیق

 از سرزنش دیگران به سوی تصدیق مسئولی  شخصی تغییر جه  دهد. 
شتتود در . پیشنهاد متتیدر پژوهش حاضر دو هیجان شرم و گنا  مورد بررسی قرار گرف 

تحقیقات بعدی سایر هیجانات در فرهن  فارسی مورد مطالعه قرار گیرند و به دلیل ماهی  
ها با فرهنتت  ها در سایر فرهن وابسته بودن برخی از انواع هیجانات، نمود زبانی آنفرهن 

 یوربهرانیان های فرهنگی ایایرانی مقایسه شود تا از این یریق، افزون بر آشکارسازی ویژگی
تر، از یریق مقایس  رفتارهای فرهنگی حاکم در سایر جوامتتع زبتتانی، امکتتان مقایستت  عمیق

رفتارهای فرهنگی و در نهای  قضاوت در مورد این رفتارها و شناستتایی رفتارهتتای فرهنگتتی 
 سالم و ناسالم، امکان مهندسی فرهن  برای متخصصان فرهنگی فراهم شود.   



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

132 
 3شماره    ، 13  دوره 

 1399پاییز   
 51پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع  
 

ل (. معرفی »زباهن « به1391قدم، رضا )پیش فصلنامۀ مطالعرات کاوی زبان.  گرا در فرهن عنوان ابزاری تحو 
.47-61(، 4)45، زبان و ترجمه

شتناختی پیرامتون کاربردهتای گفتمتانی (. تتأملی جامعه1396پوراصفهانی، آیتدا )قدم، رضا؛ و فیروزیانپیش
.7 -35(، 37)18 ارتباطات،رمطالعات فرهنگدانم« در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز. »نمی

(. ارتبا  میان زبان، مذهب و فرهن : تحقیتق و تتدقیقی در 1395قدم، رضا؛ و نوروز کرمانشاهی، پریا )پیش
(، 20)8،  پژوهیپژوهشی زبانرفصلنامۀ علمیهای وابسته در زبان فارسی.  کارکردهای لقب حاجی و واژ  

51-27.

(. نقتش فرهنت  در آمتوزش زبتان ختارجی. 1391بیک تفرشی، آتوسا؛ و رمضانی واسوکالئی، احمتد )رستم
.15-34(، 1)12، های علوم انسانی و مطالعات فرهنگینامۀ انتقادی متون و برنامهپژوهش

 . تهران: اختران.شناسی حس شرم در ایراندر ستایش شرم: جامعه(. 1398مرادی، حسن )قاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261010
mailto:https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261010
mailto:http://www.jccs.ir/article_49998.html
mailto:http://www.jccs.ir/article_49998.html
mailto:https://jlr.alzahra.ac.ir/article_1859.html
mailto:https://jlr.alzahra.ac.ir/article_1859.html
mailto:https://jlr.alzahra.ac.ir/article_1859.html
mailto:http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
mailto:http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_596.html
mailto:http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=390494&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427804266547
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427804266547
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427804266547
mailto:https://www.researchgate.net/publication/273597411_Does_carino_Equal_liking_A_Theoretical_Approach_to_Conceptual_Nonequivalence_between_Languages
mailto:https://www.researchgate.net/publication/273597411_Does_carino_Equal_liking_A_Theoretical_Approach_to_Conceptual_Nonequivalence_between_Languages
mailto:https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=orpc
mailto:https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=orpc
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X04040929?journalCode=capa
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X04040929?journalCode=capa
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354067X04040929?journalCode=capa
mailto:https://www.researchgate.net/publication/227660005_Guilt_and_Shame_in_Chinese_Culture_A_Cross-Cultural_Framework_from_the_Perspective_of_Morality_and_Identity
mailto:https://www.researchgate.net/publication/227660005_Guilt_and_Shame_in_Chinese_Culture_A_Cross-Cultural_Framework_from_the_Perspective_of_Morality_and_Identity
mailto:https://www.researchgate.net/publication/227660005_Guilt_and_Shame_in_Chinese_Culture_A_Cross-Cultural_Framework_from_the_Perspective_of_Morality_and_Identity
mailto:https://www.researchgate.net/publication/227660005_Guilt_and_Shame_in_Chinese_Culture_A_Cross-Cultural_Framework_from_the_Perspective_of_Morality_and_Identity
mailto:https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=R7NpvfYsmU0C&oi=fnd&pg=PR6&dq=The+chrysanthemum+and+the+sword.&ots=TffJqd1A0p&sig=GJuXE4VLo5jXe521vHRb19IkDbA%23v=onepage&q=The%20chrysanthemum%20and%20the%20sword.&f=false
mailto:https://www.researchgate.net/publication/6653859_Emotion_without_a_Word_Shame_and_Guilt_among_Raramuri_Indians_and_Rural_Javanese
mailto:https://www.researchgate.net/publication/6653859_Emotion_without_a_Word_Shame_and_Guilt_among_Raramuri_Indians_and_Rural_Javanese
mailto:https://www.researchgate.net/publication/6653859_Emotion_without_a_Word_Shame_and_Guilt_among_Raramuri_Indians_and_Rural_Javanese
mailto:http://angol.uni-miskolc.hu/wp-content/media/2016/10/Principles_of_language_learning.pdf
mailto:http://angol.uni-miskolc.hu/wp-content/media/2016/10/Principles_of_language_learning.pdf
mailto:https://www.researchgate.net/publication/51074193_Introducing_the_GASP_Scale_A_New_Measure_of_Guilt_and_Shame_Proneness
mailto:https://www.researchgate.net/publication/51074193_Introducing_the_GASP_Scale_A_New_Measure_of_Guilt_and_Shame_Proneness
mailto:https://www.researchgate.net/publication/51074193_Introducing_the_GASP_Scale_A_New_Measure_of_Guilt_and_Shame_Proneness


 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

133 
حاکمیت زباهنگ  

 ...   محوری شرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

mailto:https://psycnet.apa.org/record/1991-07088-001
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1991-07088-001
mailto:https://www.researchgate.net/publication/319490516_Cultural_Differences_in_Shame_and_Guilt_as_Understandable_Reasons_for_Suicide
mailto:https://www.researchgate.net/publication/319490516_Cultural_Differences_in_Shame_and_Guilt_as_Understandable_Reasons_for_Suicide
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1754073914523800?journalCode=emra
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1994-74163-001
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1994-74163-001
mailto:https://www.researchgate.net/publication/7908043_Low_Self-Esteem_Is_Related_to_Aggression_Antisocial_Behavior_and_Delinquency
mailto:https://www.researchgate.net/publication/7908043_Low_Self-Esteem_Is_Related_to_Aggression_Antisocial_Behavior_and_Delinquency
mailto:https://www.researchgate.net/publication/7908043_Low_Self-Esteem_Is_Related_to_Aggression_Antisocial_Behavior_and_Delinquency
mailto:https://www.researchgate.net/publication/7908043_Low_Self-Esteem_Is_Related_to_Aggression_Antisocial_Behavior_and_Delinquency
mailto:https://www.researchgate.net/publication/228868073_Shame_in_Two_Cultures_Implications_for_Evolutionary_Approaches
mailto:https://www.researchgate.net/publication/228868073_Shame_in_Two_Cultures_Implications_for_Evolutionary_Approaches
mailto:https://www.researchgate.net/publication/228868073_Shame_in_Two_Cultures_Implications_for_Evolutionary_Approaches
mailto:https://www.researchgate.net/publication/238681033_Untying_the_Gordian_Knot_of_Guilt_and_ShameThe_Structure_of_Guilt_and_Shame_Reactions_Based_on_Situation_and_Person_Variation_in_Belgium_Hungary_and_Peru
mailto:https://www.researchgate.net/publication/238681033_Untying_the_Gordian_Knot_of_Guilt_and_ShameThe_Structure_of_Guilt_and_Shame_Reactions_Based_on_Situation_and_Person_Variation_in_Belgium_Hungary_and_Peru
mailto:https://www.researchgate.net/publication/238681033_Untying_the_Gordian_Knot_of_Guilt_and_ShameThe_Structure_of_Guilt_and_Shame_Reactions_Based_on_Situation_and_Person_Variation_in_Belgium_Hungary_and_Peru
mailto:https://www.researchgate.net/publication/238681033_Untying_the_Gordian_Knot_of_Guilt_and_ShameThe_Structure_of_Guilt_and_Shame_Reactions_Based_on_Situation_and_Person_Variation_in_Belgium_Hungary_and_Peru
mailto:https://www.researchgate.net/publication/238681033_Untying_the_Gordian_Knot_of_Guilt_and_ShameThe_Structure_of_Guilt_and_Shame_Reactions_Based_on_Situation_and_Person_Variation_in_Belgium_Hungary_and_Peru
mailto:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103107001217
mailto:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103107001217
mailto:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103107001217
mailto:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022103107001217
mailto:https://www.researchgate.net/publication/283206848_Exploring_happiness_and_pain_across_languages_and_cultures
mailto:https://www.researchgate.net/publication/283206848_Exploring_happiness_and_pain_across_languages_and_cultures
mailto:https://www.researchgate.net/publication/283206848_Exploring_happiness_and_pain_across_languages_and_cultures
mailto:https://books.google.com/books/about/Interaction_Ritual.html?id=qDhd138pPBAC
mailto:https://books.google.com/books/about/Interaction_Ritual.html?id=qDhd138pPBAC
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674676.2018.1455651
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674676.2018.1455651
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674676.2018.1455651
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674676.2018.1455651
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008007
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008007
mailto:https://books.google.com/books/about/Cultures_and_Organizations_Software_of_t.html?id=o4OqTgV3V00C
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.1992.10543352
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.1992.10543352
mailto:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1465-5922.1988.00109.x
mailto:https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00572.x
mailto:https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00572.x
mailto:https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00572.x
mailto:https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00572.x


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

134 
 3شماره    ، 13  دوره 

 1399پاییز   
 51پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://psycnet.apa.org/record/2005-13712-005
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2005-13712-005
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2005-13712-005
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2005-13712-005
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1998-04949-006
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1998-04949-006
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21219057/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21219057/
mailto:https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1973/10000/COMPENSATIVE_JUSTICE_AND_MORAL_INVESTMENT_AMONG.7.aspx
mailto:https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/1973/10000/COMPENSATIVE_JUSTICE_AND_MORAL_INVESTMENT_AMONG.7.aspx
mailto:https://www.academia.edu/20312151/The_story_of_Danish_Happiness_Global_discourse_and_local_semantics
mailto:https://www.academia.edu/20312151/The_story_of_Danish_Happiness_Global_discourse_and_local_semantics
mailto:https://www.academia.edu/20312151/The_story_of_Danish_Happiness_Global_discourse_and_local_semantics
mailto:https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4684-4532-9
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2008-07784-046
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2008-07784-046
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2008-07784-046
mailto:https://www.amazon.com/Family-Kinship-Study-Pandits-Kashmir/dp/0195621387
mailto:https://www.amazon.com/Family-Kinship-Study-Pandits-Kashmir/dp/0195621387
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2013-10674-010
mailto:https://web.stanford.edu/~hazelm/publications/1991%20Markus%20Kitayama%20Culture%20and%20the%20self.pdf
mailto:https://web.stanford.edu/~hazelm/publications/1991%20Markus%20Kitayama%20Culture%20and%20the%20self.pdf
mailto:https://web.stanford.edu/~hazelm/publications/1991%20Markus%20Kitayama%20Culture%20and%20the%20self.pdf
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002202217400500305
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002202217400500305
mailto:https://www.amazon.com/Cooperation-Competition-Among-Primitive-Peoples/dp/0765809354
mailto:https://www.amazon.com/Cooperation-Competition-Among-Primitive-Peoples/dp/0765809354
mailto:https://www.ucpress.edu/book/9780520302204/circumstantial-deliveries
mailto:https://www.amazon.com/Qualitative-Evaluation-Research-Methods-Michael/dp/0803937792
mailto:https://www.amazon.com/Qualitative-Evaluation-Research-Methods-Michael/dp/0803937792
mailto:https://books.google.com/books/about/The_Emotions.html?id=JaQauznPoiEC
https://www.researchgate.net/publication/253337288_Do_Guilt-_and_Shame-Proneness_Differentially_Predict_Prosocial_Aggressive_and_Withdrawn_Behaviors_During_Early_Adolescence
https://www.researchgate.net/publication/253337288_Do_Guilt-_and_Shame-Proneness_Differentially_Predict_Prosocial_Aggressive_and_Withdrawn_Behaviors_During_Early_Adolescence
https://www.researchgate.net/publication/253337288_Do_Guilt-_and_Shame-Proneness_Differentially_Predict_Prosocial_Aggressive_and_Withdrawn_Behaviors_During_Early_Adolescence


 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

135 
حاکمیت زباهنگ  

 ...   محوری شرم 

 

 

mailto:https://www.jstor.org/stable/2095647
mailto:https://www.jstor.org/stable/2095647
mailto:https://www.jstor.org/stable/2095647
mailto:https://www.jstor.org/stable/2095647
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8195988/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8195988/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8195988/
mailto:https://benjamins.com/catalog/clscc.8
mailto:https://benjamins.com/catalog/clscc.8
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25074027/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25074027/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25074027/
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022022198295002
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022022198295002
mailto:https://www.guilford.com/books/Shame-and-Guilt/Tangney-Dearing/9781572309876/reviews
mailto:https://www.guilford.com/books/Shame-and-Guilt/Tangney-Dearing/9781572309876/reviews
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008008
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008008
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008008
mailto:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764295038008008
mailto:https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-of-the-social-and-behavioral-sciences
mailto:https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-of-the-social-and-behavioral-sciences
mailto:https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080430768/international-encyclopedia-of-the-social-and-behavioral-sciences
mailto:https://www.researchgate.net/publication/14534449_Are_Shame_Guilt_and_Embarrassment_Distinct_Emotions
mailto:https://www.researchgate.net/publication/14534449_Are_Shame_Guilt_and_Embarrassment_Distinct_Emotions
mailto:https://www.researchgate.net/publication/14534449_Are_Shame_Guilt_and_Embarrassment_Distinct_Emotions
mailto:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3083636/
mailto:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3083636/
mailto:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3083636/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1583590/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1583590/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1583590/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1583590/
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1995-97661-018
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1995-97661-018
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1995-97661-018
mailto:https://psycnet.apa.org/record/1995-97661-018
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023873/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023873/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023873/
mailto:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18023873/
mailto:https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Chinese-Culture-with-TEFL-in-Chinese-Wei/648df0ef2df6ea7a6f45e8aedaafd3e7fb88372f
mailto:https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Chinese-Culture-with-TEFL-in-Chinese-Wei/648df0ef2df6ea7a6f45e8aedaafd3e7fb88372f
mailto:https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Chinese-Culture-with-TEFL-in-Chinese-Wei/648df0ef2df6ea7a6f45e8aedaafd3e7fb88372f
mailto:https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Chinese-Culture-with-TEFL-in-Chinese-Wei/648df0ef2df6ea7a6f45e8aedaafd3e7fb88372f
mailto:http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99013646.pdf
mailto:http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99013646.pdf


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

136 
 3شماره    ، 13  دوره 

 1399پاییز   
 51پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:https://www.researchgate.net/publication/284386857_Pain_and_suffering_in_cross-linguistic_perspective
mailto:https://www.researchgate.net/publication/284386857_Pain_and_suffering_in_cross-linguistic_perspective
mailto:https://www.researchgate.net/publication/284386857_Pain_and_suffering_in_cross-linguistic_perspective
mailto:https://www.researchgate.net/publication/284386857_Pain_and_suffering_in_cross-linguistic_perspective
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2007-14002-012
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2007-14002-012
mailto:https://psycnet.apa.org/record/2007-14002-012
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08039488.2018.1525641?journalCode=ipsc20
mailto:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08039488.2018.1525641?journalCode=ipsc20
mailto:https://www.researchgate.net/publication/284396124_The_meaning_of_happiness_xingfu_and_emotional_pain_tongku_in_Chinese
mailto:https://www.researchgate.net/publication/284396124_The_meaning_of_happiness_xingfu_and_emotional_pain_tongku_in_Chinese
mailto:https://www.amazon.com/Qualitative-Research-Start-Finish-Second/dp/1462517978

