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دریافت 0931/01/10 :پذیرش0930/10/01 :

چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی این مسئله است که نگرش و قضااوتهای اخالقای ایرانیاان در ماورد مفهاوم
فرهنگی «زرنگی» چیست .واژه فرهنگی زرنگی ،دارای تضاد معنایی است و ازیکسو باهمعنای زیرکای و
از سوی دیگر بهمعنای حیله و تزویر بهکار میرود .این پژوهش با استفاده از اطالعاات مم آوریشاده از
 111وبالگ شخصی و با بهکارگیری روش تحلیل محتوایی ،نگرش ایرانیان به مفهاوم فرهنگای زرنگای را
بررسی کرده است .همچنین ،پژوهشگر از آزمون تکمیلی مباحثاهای اساتفاده کارده اسات تاا دریاباد کاه
ایرانیان تا چه اندازه در ارزشگذاری رفتارهایی که با برچسب زرنگی قابلتوصیف هستند ،از قضااوتهای
اخالقی مطلق استفاده میکنند .شرکتکنندگان در پژوهش ٣٣ ،نفر از دانشاوو یان مقطا کارشناسای در
دانشگاه مهرم و  11نفر از استادان رشتههای علوم انسانی در دانشگاههای شیراز و اصافهان بودناد .نتاای
بهدستآمده نشان میدهد که اگرچه واژه «زرنگی» مفهومی دوپهلو دارد ،اما اکثر شارکتکنندگان در ایان
پژوهش ،به مفهوم منفی این واژه تومه بیشتری داشتهاند .عالوهبار ایان ،هنگامیکاه از مصاحبهشاوندگان
خواسته شد که در مورد نمونههای رفتاری که میتوانست با برچسب زرنگی توصیف شود ،قضاوت کنناد،
بسیاری از آنها مفاهیم غیرمبهم و مطلق را بر مفاهیم مبهم و نسبی ترمیح دادند.
کلیدواژهها :کلیدواژههای فرهنگی ،چارچوبهای فرهنگی ،زبانشناسی فرهنگی ،کاربردشناسی زبان
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تصور کنید که به کشوری دوردست مسافرت کردهاید .طبیعی است که بسیار هیواانزده هساتید و
کتابهایی را که فکر میکنید در این سفر به شما کمک میکنناد ،تهیاه کردهایاد ،ولای تنهاا چناد
ساعت کافی است تا متومه شوید که برقراری ارتباط و فهم عقاید و رسوم مردماان آن سارزمین باه
آن آسانیای که شما پیشتر تصور میکردید ،نیست .این دشواری ،ریشه در تفاوت در مفهومساازی
فرهنگی دارد .منظور از مفهومسازی فرهنگی ،روشی است که مردم از طریق آن ،مهان را میبینند،
منبههای متفاوت مرباوط باه آن را تفسایر میکنناد و تورباهها ،تفکارات و احساساتشاان را بیاان
میکنند (شریفیان643 ،٣٠٠٣ ،1؛  .)۷1 ،1114تفاوت در مفهومسازی فرهنگی ،احتمال تفسایر
نادرست پیامهای فرهنگی را افزایش میدهد
یکاای از نمونااههای تفاااوت فهاام فرهنگاای مااردم کااه ساابب ایواااد تفساایرهای متفاااوتی از دنیااا و
توربههایشان از زندگی ،مرگ ،ازدواج ،و دوستی میشود ،روش تفسیر «بدن» در فرهنگهاای مختلاف
است .اگرچه تصور بدن در هرمایی از دنیا یکسان است ،اما بررسیهای زبانشناسان نشان میدهد کاه
فرهنگهای مختلف ممکن است در مورد قسمتهای مختلف بدن ،احساسات انسانی متفااوتی داشاته
باشند؛ بهعنوان مثال ،انگلیسیزبانها و فارسیزبانها ،از قلب بهعنوان نمادی بارای احساساات اساتفاده
میکنند ،اما این کلمه در زبان چینی ،هم به احساسات و هم به تفکر اشاره دارد
زبان ،بهعنوان بانک حافظۀ ممعی ،مکانی برای چنین فهم فرهنگیای است و فرهنگ ،آنگونه
که کرامچ )19۷ ،1114( ٣بیان میکند ،عضویت در مامعاۀ زباانی باا فضاا و تااریم امتمااعی
مشترک و یک نظام متعارف برای ادراک ،اعتقاد ،ارزیابی ،و عمل اسات .از ایان تعریاف میتاوان
چنین استنباط کرد که زبان ،نقشی حیاتی در فرهنگ ایفا میکند؛ بهگونهای کاه غیارممکن باهنظار
می رسد که بدون زبان ،هر نوع آموزش یا انتقال دانشی انوام شود .همچناین ،باا اساتفاده از زباان
است که میتوان فرهنگ یک مامعه را از یک نسل به نسل دیگر انتقال داد.
٣
میتوان گفت ،واژگان ،در محدوده زبان ،مکان فهم فرهنگای هساتند (ویرزبیکاا )1-66 ،1٩٩١ ،؛
به این معنا که واژهها بهعنوان برچسبهایی برای فهم ساختهای فرهنگی عمل میکنند .واژههای
بسیاری ومود دارند که تفسیر آنها برای گوینادگان زبانهاای دیگار ،آساان نیسات؛ بارای مثاال،
سولتانا )1 ،٣٠٠٣( 4بر این نظر است که فهم کلمههای «مناافق» و «غیارت» در زباان اردو بارای
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بسیاری از غربیها دشوار اسات .چناین واژههاایی ،معضال بنرنوای در ارتباطاات میاانفرهنگی
هستند .یک نمونۀ دیگر ،مفهوم «آبرو» در ایران است .از نظر ایرانیان ،آباروی یاک نفار باا آباروی
خانواده در هم آمیخته است؛ بنابراین ،اگر عضوی از خانواده ،کار اشتباهی انوام دهد ،ایان عمال
او بر خوشنامی اعضای دیگر خانواده نیز تأثیر میگذارد ،درحالیکه چنین نگرشای در بسایاری از
کشاااورهای غربااای وماااود نااادارد؛ بناااابراین ،ایااان کلماااه در ارتباطاااات میاااانفرهنگی،
مشکلساز است (شریفیان.)664 ،1166 ،
ایرانیهاا اغلاب بارای انتقااد از نمونااههای شخصایتی خاااا یاا شاایوه خاصای از رفتااار ،از
کلیدواژههای فرهنگی منفی استفاده میکنند .واژههای «فرصتطلبی»« ،چربزبانی»« ،تظاهر» و
«زدوبند» ازممله این نوع واژهها هستند .در مقابل ،برخی نمونههای شخصیتی و رفتااری هساتند
که ایرانیها آنها را ساتایش میکنناد ،مانناد «باعاطفاه»« ،خاونگرم»« ،دلساوز»« ،متواضا »،
«دستودلباز»« ،مهماننواز»« ،باصفا»« ،موانمرد»« ،بیشیلهپیله» و «بیریا» (بیتسون ،کلینتون،
کسارمیان ،صفوی و ثریا .)1۷1 ،6311 ،1در این میان ،واژۀ زرنگی ،دارای ابهام معناایی اسات و
ازاینرو ،گاهی با معنای منفی و گاهی نیز با معنای مثبت بهکار میرود .فرهناگ دهخادا (،694۷
ملد  )491 ،64سه معنی را برای واژه زرنگی برشمرده است :الف ا چاابکی و چاایکی در کاار؛
با زیرکی و کاردانی؛ و جا حیلهگری.
بیمن )91 ،1٩١1( ٣نگاه ایرانیها به مفهوم زرنگی را از دیدگاه انسانشناسی فرهنگی بررسای
کرده است .وی نگرش ایرانیها به این مفهوم را همچون سایر پدیدههای زبانی ،حاصال انادرکنش
دو نیروی در تقابال باا هام میداناد :ازیکساو تقابال هااهر و بااطن و از ساوی دیگار ،سااختار
سلسلهمراتبی امتماعی .باطن ،نزد ایرانیان ،حقیقتی انکارناپذیر است .اصطالحهایی مانند صفای
باطن ،خلوا نیت ،تصفیۀ باطن ،و قلب پاک ،بر این گوشه از ذهن ایرانی دیلت دارند .هاهر نیز
به این سبب مهم است که در برقراری ارتبااط باا دیگاران ،بازتابدهنادۀ سااختار سلسالهمراتبی و
نابرابر امتماعی است« .حفظ هاهر» از دید ایرانیان به این دلیل مهم است که ارتباطات کالمی در
بافتی بهشدت حساس به سلسالهمراتب و ناابرابری طارفین رم میدهاد؛ ازایانرو ،ایرانیهاا یزم
می دانند که در گفتار و کردار خویش ،محتاط و بامالحظه عمل کنند تا مباادا نق کننادۀ سااختار
سلسلهمراتبی مامعه باشند؛ بهگونهای که در هر ارتباط کالمیای یکی از طرفین خاود را مقیاد باه
این میداند که نقش طرف فرودست و دیگری نقش طرف فرادست را ایفا کند ،اما این ،همۀ ماامرا
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نیست .سویۀ دیگر فرهنگی بهشدت تأکیدکننده بر سلسالهمراتب ،ماهیات «بدهوبساتانی» روابا
امتماعی است؛ ازاینرو ،هر رابطهای یاک «مبادلاه» اسات کاه طارفین آن ،انتظاارات خاصای از
یکدیگر دارند :اینکه طرف فرودست ،الزامات احترام و فرمانبرداری را بداذیرد و در مقابال ،طارف
فرادست نیز وی را از لطف و محبت خویش بهرهمند کنند.
از نظر بیمن ( ،)91-94 ،6341ماهیت بدهوبستانی رواب امتمااعی ایرانیاان ،سابب ایوااد
عرفها و راهبردهایی شده است که به فارد کماک میکنناد تاا پیاام خاود را در روابا امتمااعی
بینفردی بهگونهای مؤثر و قابلپذیرش ،منتقل کند .زرنگی ،منبهای از این راهبردها است که به فرد
کمک می کند که انتقال پیام را در راستای مناف و عالیق خود مهت دهد .پیام ،محور هرگونه واقعۀ
ارتباطی است .یک ومه پیام ،محتوا است .در اینوا ،زرنگی به آن ومه از این راهبردها اشااره دارد
که کمک میکنند که فرایند تفسیر محتوای این پیامها بهگونهای مناساب کنتارل شاود .وماه دیگار
پیام« ،صورت» است که در این بخش ،نقش بیبدیل نظام دستوری زبان فارسی آشاکار میشاود؛
بهعنوان مثال ،دستگاه ضمیرهای شخصی در نظام دستوری ،دارای پیچیدگیهایی است که به فارد
کمک میکنند ریزهکاریهای مربوط به نظام امتماعی متکی بر سلسلهمراتب را در پیام خود درنظر
بگیرد .از سوی دیگر ،واژگان زبان فارسی نیز متنیرهای سبکی یزم را بارای ایان ناوع مبادلاههای
روزمرۀ زبانی ،فراهم میکنند .بهنظر بیمن ( ،)91 ،6311رابطۀ باین صاورت پیاام و محتاوای آن،
تاب نوع رابطۀ افراد درگیر در تعامل است ،زیرا صورت پیام ،تحت تأثیر برابر یا سلسلهمراتبی باودن
رواب قرار میگیرد؛ ازاینرو ،یک صورت پیام ممکن است معناهای فراوانی داشته باشد؛ باهعنوان
نمونه« ،تعارف» در تعاملهایی ومود دارد که در آن طرفین تعامل ،موقعیت نابرابری دارند و یکای
فرادست و دیگری فرودست است ،اما «پارتیباازی» ویاژۀ تعاملهاایی اسات کاه افاراد در آنهاا
موقعیت برابری دارند
بیمن در بررسی چرایی چنین نظاام پیچیادهای از تعاامالت امتمااعی )91-11،1٩١1( ،باه
عوامل تاریخی و مامعهشناختی اشااره میکناد .وی باهلحاظ تااریخی ،موضاوع تقابال تااریخی
ایرانیها با خلفای سنیمذهب اموی و عباسی را مطارح میکناد؛ تقاابلی کاه از نظار وی ،باعا
تقویت دو گرایش شیعی و تصوف در میان ایرانیان شد .گاهی ایرانیهای شیعه در مقابل هلمومور
خلفا ناچار به توسل به سازوکارهای حفاهتی مانند تقیه و پنهانساازی میشادند .از ساوی دیگار،
اهل تصوف نیز در میان خود ،نظامی از رازداری و درونبستگی را بس و گساترش دادناد .ویژگای
دیگری که به اینگونه رفتارها دامن میزند ،تکرو بودن و کماعتمادی ایرانیاان باه همادیگر اسات
(بیمن .)91 ،6311 ،این کماعتمادی باع میشود که گوینادگان ،سخنانشاان را بهگوناهای بیاان

کنند و شنوندگان آن را بهنحوی تعبیر کنند که همیشه امکان تعدد معنا و تعبیر ومود داشته باشد.
یکی از محصویت چنین نظامی از رواب  ،مفهوم فرهنگی زرنگی است که افراد را قاادر میکناد
کالمشان را بهگونهای صورتبندی کنند که ضمن ملوگیری از تعبیر مستقیم محتوای پیام ،راه را بارای
تفسیرهای متفاوت ،باز بگذارند تا انگیزهها و کنشهای حقیقیشان پنهان بماند .ادعا شده اسات کاه
زرنگی ،رفتار نیرنگآمیزی است که بازتابدهندۀ اصل تقیه و کتمان است (بیمن.)91-11 ،1٩١1 ،
کلبرگ )93۷-411 ،1٩١١( 1میگوید ،اینگونه زیرکی ،بازتابی اسات از سانت تقیاه کاه در تااریم
4
سنت اسالمی شیعی رشد کرده است .فضلالرحمان ،)641 ،1٩1١( ٣بار )94 ،٣٠٠4( ٣و ساوزر
( )۷4 ،1164بر این نظرند که «تقیه و درونبساتگی ،»١دو دکتارین اصالی تعاالیم تشای و تصاوف
هستند .براساس این نظر ،تشی پاسخی به آرزوی ملی مردم ستمدیده ایاران باوده و درونبساتگی آن،
پاسخی به نیازهای بنیادین ملی است که در طول قرنها سنت و تاریم گذشتگان ساخته شاده اسات.
حاس( 6به نقل از :میلسدو )161 ،1٩41 ،١استدیل میکند که در قلب این سنت ،سازوکار محافظتی
تقیه قرار دارد که برخاسته از قرنها زندگی زیر سلطه حکمرانان هالم غیرشیعی باود (ناک :دوپاری،١
141 ،6313؛ امیر معزی69 ،6333 ،٩؛ کالرک94 ،111۷ ،1٠؛ ساچدینا.)191 ،1161 ،11
از نظر بیمن ( ،) 11-91 ،1٩١1زرنگی ،توانایی پیش بردن پیام با روشی زیرکاناه اسات .ایان
واژه با مزئیات بیشتر ،اینگونه تعریف شده است« :کاری از فردی مااهر در راساتای ملاوگیری از
تفسیر مستقیم اعمال خود یا بهعمد دیگران را بهسوی یک تفسیر غل از اعمال خود هدایت کاردن
درحالیکه شخص ،قادر است اعمال دیگران را بهخوبی تفسیر کند (بیمن.)14 ،6341 ،
بار ( )3 ،1114زرنگی را بهعنوان یکی از ویژگیهای ایرانیان برمیشمارد و مدعی است ،ایرانیان
این ویژگی بالقوه منفای را ااا اگرچاه گااهی اوقاات باا اکاراه ااا میساتایند .بایمن ()11-91 ،1٩١1
نمونههایی از فیلمهای سینمایی ایرانی را ذکر میکند و نتیوه میگیرد کاه ایرانیهاا ،زرنگای را تاا
زمانیکه نتیوهبخش باشد ،میستایند ،حتی اگر مومب کژراهه رفاتن شاود .از ساوی دیگار ،اگار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شخصی در رسیدن به نتیوۀ مورد نظر شکست بخورد ،چیزی مز شرمسااری نصایبش نمیشاود.
همچنین ،میلسدو ( ) 614 ،69۷1مدعی است که در ایران ،نیرنگ مزئای از قواعاد باازی اسات؛
بنابراین ،شخص باهوش و شاریتان موفق در دید عامه چیزی را از دست نمیدهد.
این تصور از زرنگی بهعنوان نوعی سرشت نیرنگآمیز ایرانیها ،راهش را به نشریههای سیاسی
نیز باز کرده است .کمبل )66 ،٣٠٠1( 1با اشااره باه شایوه ماذاکره دیدلماتهاای ایرانای در طاول
مذاکرات هستهای میگویاد« :ایرانیهاا تاوان دیدلماتیاک خاود را در اساتفاده از رفتاار حیلاهآمیز
فرهنگی خود ،یعنی زرنگی و خدعه نشان دادند که میتواند به نوعی هنار بهشادت ماورد تحساین
تبدیل شود .در ایران ،حقیقت همیشه پشت پرده است».
آنچه در تحلیل بیمن ( )11-91 ،1٩١1از کاربرد معمول مفهاوم زرنگای بهچشام میخاورد،
تحلیل ریشههای تاریخی و مامعهشناختی مفهوم فرهنگی زرنگی و نقش آن در ارتباطات روزمارۀ
ایرانیها است .روش پژوهش وی ،از نوع قومنگاری ٣و روش استدیل او از نوع نمونهبنیاد ٣اسات.
در این روش استدیلی ،بهمای ارماع به قواعد کلی یا تعمیمهاای آمااری ،باه نموناهها و رویاهها
ارماع داده میشود و از همانها نیز نتیوهگیری میشود .این روش استدیل از دو منبه قابلخدشه
است؛ نخست اینکه انتخاب نمونه بهعهدۀ مدعی است و به همین سبب ،او ممکن اسات آگاهاناه
یا ناآگاهانه ،نمونههای نقی را نادیده بگیرد؛ دیگر اینکه ،با تنییر نمونهها ،نتای بهدستآمده نیاز
ممکن است دچار تنییر و دگرگونی شوند (مانسون و تالمین)196 ،1٩٩٠ ،4؛ بنابراین ،یزم است
بررسی شود که آیا نمونههای نقی یا تعدیلکننده نظریه بای نیز ومود دارند یا خیر.
بههرحال ،براساس مقدمۀ مطرحشده ،پژوهش حاضار در پای پاسامگویی باه ایان پرساشها
است .6 :نگرش ایرانیها در مورد مفهاوم فرهنگای زرنگای چیسات ؛  .1قضااوتهای اخالقای
ایرانیان در مورد مفهوم فرهنگی زرنگی چیست
 .1چارچوب پژوهش

هدف از انوام مطالعات فرهنگی ،فهم فرهناگ در هماۀ شاکل های پیچیادۀ آن و همچناین،
تحلیل زمینه های سیاسی و امتماعی ای اس ت که فرهناگ در آن هاا ههاور می کناد (ادگاار و
سااوویک .)46 ،1111 ،١عالوه باار ایاان ،مطالعااات فرهنگاای بااه دنبال کشااف پیوناادها و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وابستگی های بین شکل های مختلف قدرت و بس شیوه هایی از تفکر دربارۀ فرهنگ و قدرت
است که می تواند توس عامالن فردی که به دنبال تنییار هساتند ،باه کار رود (باارکر،6936 ،
 .) ۷۷یکی از حوزه های پژوهش در مطالعات فرهنگی ،کلیدواژه های فرهنگی است که نقاش
مهمی در نحوۀ نگاه افراد به خود و مامعه دارند .زبان مربوط به هر فرهنگ ،بسته به شارای ،
لفظ های مختلفی برای هر نهاد فرهنگی تولید می کند .این نهادهاا بازتاب دهنادۀ ارزش هاای
فرهنگی ،باورها ،و حتی تاریم یک ملت هستند.
1
ویرزبیکا ( ) 1۷ ،6331چارچوب تحلیلی متشکل از ملکولهای معنایی را پیشانهاد کارده
است که پژوهشگر را قادر می کند که به شرح ،تفصیل ،و مقایسۀ کلیدواژه های فرهنگی بدردازد.
این ویژگیها در گروه های مختلف اما مرتب  ،قرا ر دارند و از دستوری مختص به خود برخوردار
هستند .این ملکول های معنایی خود ،از واحدهای کوچکتری بهنام «آحااد معناایی »٣تشاکیل
شده اند و از سوی دیگر ،خودشان مزئی از واحدهای بزرگ تری با عناوان « الگوهاای معناایی»
هستند .در این میان ،تنها آحاد معنایی هستند که ویژگی مهانشمول دارند.
ویرزبیکا ( )14 ،6331مدعی است که چارچوب پیشنهادی وی ،فراهمکنندۀ روشای بارای تحلیال
زبانی و مفهومی ملکولها و الگوهای معنایی ااا که ممکن است مهانشمول نباشاند ااا از طریاق توزیاۀ
آنها به آحاد معناایی مهانشامول اسات .ایان چاارچوب پیشانهادی ،مساتلزم تحویال کلیادواژههای
فرهنگی به اموری بنیادیتر است؛ با این فرض که مقصد تحویل ،امر بنیادینی است که همۀ ویژگیهاای
سطح کالن مبدأ تحویل را بهگونهای حاداقلی بیاان میکناد .باهاینترتیب ،یاک واژۀ فرهنگای بهشاکلی
حداقلی ،قابلتعریف میشود؛ بهعنوان نمونه ،ومود میاز و صاندلی ،کمتارین چیازی اسات کاه سابب
میشود یک اتاق ،اتاق غذاخوری نامیده شود .این حداقلها ،بازتابدهندۀ کارکردها هستند.
الگوی ابتدایی مورد نظر ویرزبیکا ،پس از مدتی با الگوهای دیگری ازممله رهیافات پیشانهادی
زبانشناس برمستۀ روس ،اپرسژان ،)644 ،٣٠٠٠( ٣موسوم به «توصیف زباانی یکدارچاه» ،بسا و
گسترش یافت .این رهیافت ،مستلزم توصیف یکدارچاۀ عوامال معناشاناختی ،نحاوی ،میال ترکیبای
کلمهها ،چندمعنایی ،مترادفها ،متضادها ،و اطالعات تاریخی و ریشهشاناختی اسات .یاک نموناۀ
مشهور از کاربرد این چارچوب ،مربوط به مطالعاهای اسات کاه ویرزبیکاا ( )466-463 ،٣٠٠٣در
مورد مفهوم حقیقت در زبان روسی بهکار برد .دو واژه «پراودا» و «اینستینا» باه منباههای متفااوتی از
مفهوم حقیقت در زبان روسی اشاره دارند؛ هرچند با هم همپوشانیهایی نیز دارند .هادف از بررسای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کلیدواژههای فرهنگی ،تمرکز بر انتخاب تصادفی کلمهها نیست ،بلکاه تمرکاز بار مفااهیم اصالیای
است که در شکل دادن یک حوزۀ کامل فرهنگی ،سودمند هستند؛ بنابراین ،با کاوش عمیق این واژهها
ممکن است بتوانیم اصول کلی سااختدهنده و انساوامبخش حاوزه فرهنگای را بشناسایم .فرهناگ
ایرانیان سرشار از اینگونه کلیدواژههای فرهنگی است.
 .2روش پژوهش
1
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این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده کرده است .پژوهشگرانی که در حوزۀ ارتباط کالمی از
این شیوه استفاده میکنند ،خود را در برابر این پرسش مییابند کاه کادامیک از منباههای پیاام در
تحلیل محتوا برتری دارند .ممکان اسات براسااس یاک رویکارد ،کاانون توماه در پیاام ،قارائن و
موقعیتها باشد نه صورت پیام (نیاندارف )96-94 ،٣٠٠٣ ،٣و در مقابل ،رویکرد دیگری از ایان
ایده دفاع کند که کانون تومه باید بر آنچه محتوای دادههای لنوی آشکار میکنند ،مبتنی باشاد ناه
موقعیتهااا (نیاناادارف 34 ،٣٠٠٣ ،و  .)961در پااژوهش حاضاار ازیکسااو از تکنیااک آزمااون
مباحثهای تکمیلی استفاده شده که کانون تومه در آن ،موقعیتها و قرائن هستند و از ساوی دیگار،
از تحلیل شبکههای معنایی براساس الگوی پیشنهادی اپرسژان ( )644 ،1111موسوم به «توصیف
زبانی یکدارچه» بهره گرفته شده است که کانون تومه آن ،محتوای دادههای لنوی است.
برای مم آوری دادهها ،موموعهای از  ٣٠٠وبالگ فارسی که کلماۀ زرنگای در آنهاا باهکار
رفته بود ،بارگیری شدند .آنگاه ،از  1٠1ممله یا پااراگراف حااوی ایان کلماه ،فیشبارداری شاد.
مواردی که حذف شدند ،مربوط به آندسته از کاربردهای این کلمه بودند که به چابکی و چاایکی
اشاره داشتند و درنتیوه ،خارج از حوزه پژوهش حاضر بودند .سدس از روش تحلیل محتوا استفاده
شد تا مشخص شود که این کلمه به چه مفهومی بهکار رفته است .از تحلیال کیفای محتاوا کاه باا
عنوان تحلیل مفهومی نیز شناخته میشود ،در حوزههایی مانند ارتباط ،علام انسانشناسای و علام
کتابداری استفاده شده است .پاتن )4۷9 ،٣٠٠٣( ٣تحلیل محتوای کیفی را هار ناوع تحلیال دادۀ
کیفی و تالش برای درک معنا با استفاده از دادههای کیفی ،و کوشش برای دستیابی به هساتۀ اصالی
و تنییرناپذیر معنا میداند.
در مرحله دوم ،دو فیلم ایرانی «گاو» و «سازش» ،که باه ادعاای بایمن ( ،)9۷ ،6311بیاانگر
ویژگی زرنگی هستند ،برای  ٣٣نفر از دانشوویان مشنول به تحصیل در دانشاگاه مهارم ،نماایش
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داده شدند .این دانشاوویان در رشاتههای مترممای زباان انگلیسای ،ادبیاات فارسای ،مهندسای
کامدیوتر و باغبانی در مقط کارشناسی مشنول به تحصیل بودند .سادس بارای دریافات نظار ایان
گروه دربارۀ درونمایه فیلم با آنان مصاحبه شد .درنهایت ،تعریفی که بیمن ( )11 ،1٩41از کلماۀ
«زرنگی» ارائه کرده است ،با حذف کلمه زرنگای از آن ،باه گروهای از فرهیختگاان ( ٣٠نفار) در
رشتههای مختلف داده شد و از آنان درخواست شاد کاه کلماۀ حذفشاده را حادس بزنناد .ایان
فرهیختگان ،استادان رشتههای اقتصاد ،آمار ،مامعهشناسی ،ادبیات فارسای ،و زباان انگلیسای در
دانشگاه شیراز ( 1٣نفر) و زبان عربی ،علوم تربیتی ،و اقتصاد دانشگاه اصفهان ( ١نفر) بودند.
برای پاسم به پرسش دوم پژوهش ،پن آزمون تکمیلای مباحثاهای باه گروهای از دانشاوویان
مقط کارشناسی رشته مترممی زبان انگلیسای در دانشاگاه مهارم ( ٣٠نفار) داده شاد و از آناان
درخواست شد که دییل احتمالی موفقیت این افراد را بیان کنند .هدف از این آزمون ،سنوش ایان
نکته بود که شرکتکنندگان بیشتر از کدامیک از واژههای دارای بار معنایی منفی ،مثبت ،یا دوپهلاو
برای توصیف موقعیتهایی استفاده میکنند که میتوان آنها را نمونههای «زرنگی» قلمداد کرد.
 .3بحث و بررسی

دادههای زیر نشان میدهند که کلمۀ «زرنگای» در زباان فارسای باا معناای منفای ،دوپهلاو و مثبات
استفاده میشود .در معنای منفی آن ،زرنگ ،فردی بیمرام است کاه از مرزهاای پذیرفتهشاده ملاوتر
میرود تا به خودش یا نزدیکانش ،بدون تومه به حقوق دیگران ،سود برساند .متنهای زیر که همگای
از اینترنت استخراج شدهاند ،نشان میدهند که این کلمه در معنای منفیاش چگونه بهکار میرود.
 .1چراغ خطر :عبور از چراغ قرمز ،درصورتیکه پلیس در صحنه نباشد ،یک نوع زرنگی بارای
بعضی از رانندهها محسوب میشود (ضیاییپرور.)6934،
 .٣مادر ما بهمای کاشتن بذر محبت و صداقت ،به بچههایش یاد میده که زرنگای ،یعنای کااله
سر همکالسیت گذاشتن ،زرنگی یعنی وقتی میری تو صف نونوایی ،نباید تو صف بایستی ،مامعۀ ماا
بهمای تکریم هنوارهای متعارف ،میگاه اگاه حاق دیگاران رو رعایات نکاردی ،آدم ماوفقی هساتی
(مرعشی.)6934،
این مثالها نشان می دهند که زرنگی برمبنای تعرض به حقوق دیگران توصیف میشاود و ایان
امر ،برخالف هنوارهای مامعه است .همانگونه کاه در نموناههای زیار نشاان داده شاده اسات،
حالت منفی زرنگی حتی از این هم شدیدتر میشود.
 .٣باید زد و برد ،و در عرف عام ،زرنگی یعنی همین .خزانۀ نادرشاه هم که خالی میشد ،گاور
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پدر کار و درآمد ملی و این حرفها .راه میافتاد هند را غارت میکرد .ناصرالدین شاه هم مملکت
را میفروخت (کتابخوانی.)6934،
ً
 .4اکنون ،زرنگ الزاما باهوش و زیرک در مفهوم مثبت نیست ،بلکه به کسای اطاالق میشاود
که بدون هر زحمتی بتواند با استفاده از اهرم قدرت و رانت ،یکشابه باه ثروتهاای کاالن دسات
یافته و خود و فکوفامیل و دوست و آشنا را از آن منتف کند (شهریار.)6934 ،
 .۷زرنگ ،شخصی است که در طرفةالعینی پوست بیندازد و رنگ عوض کند و با وزش انادک
ً
نسیمی تنییر مهت بدهد؛ اصال زرنگ ،امروز نان را به نرم روز میخورد و تاب حازب و منااح و
دسته و گروهی هم نیست ،البته در مای خودش نسبت به آنها بیمیل نخواهد باود .بساتگی دارد
ً
کدام طیف فعال حاکم باشد تا او بلهقربانگوی آنها گردد (طاهری.)6934 ،
 .1زرنگ کسی است که بهراحتی بتواند سر من و شما را کااله بگاذارد و آب هام از آب تکاان
نخورد (راثی.)6934،
 .1شما خودتان می دانید که در آن شکل نظامات که نظاماات توتالیترناد ،زیرکای یعنای چاه
همان چیزی است که میان ما دیده میشود .این نوع زیرکی و این نوع زرنگی که ما داریام ،رذیلات
قوۀ عاقله است .این بود که عارفان ما وقتیکه در نظاماات اساتبدادی ساابق میدیدناد کاه زیرکای
علیالعموم بهنحو شیطانی مصرف میشود و راه بروز پیدا میکند ،پس افاراد را باه تعطیال عقال و
زیرکی دعوت میکردند و عشق را بهمای او مینهادند (سروش.)6946،
بههاهر ،نمونههای باای تأییدکنناده نظار بایمن ( )11-91 ،1٩١1و معینای و بایمن (،6344
 )411هستند ،البته آن ها تأییادگر ناوعی خودآگااهی ممعای در ماورد ایان مفهاوم نیاز هساتند.
خودآگاااهی ،ماااهیتی خودانتقااادی (تااأملی) دارد و یزمااۀ هاار کاانش مصاالحانه اساات .باادون
خودآگاهی ،درک تأثیرات امتماعی و فرهنگی بر ارزشها ،نگرشها و رفتار ،ممکن نیست .منظور
از خودآگاهی ممعی ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف ،داشتن تصویر واق بینانه از خاود ،آگااهی از
حقوق و مسئولیتها ،توضیح ارزشها و شناخت نقش یک شهروند مسئول است .به گفته احمدی
( ،)61 ،6919تأمل یا کرتیک 1بهمعنای داوری اثری فکری یا پدیدهای امتماعی است .نیاای ایان
» بهمعنای «مداسازی» است .هماین تأمال اسات کاه امکاان نفای را
واژه در زبان یونانی «
فراهم میکند .چنین حومی از اههارنظرهای تندوتیز (نمونههای بای تنها بخش کاوچکی از 1٠1
نوشتۀ مشابه است) نشان میدهد که اگرچه ایرانیهاا ،منکار وماود چناین صافتی در میاان خاود
نیستند ،اما آن را نکوهیده میدانند و نگرشی انتقادی به آن دارند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اما در نمونۀ زیر نویسنده زرنگی را از حیلهگری مادا کارده و در مقابال ،زرنگای را در معناای
مثبت بهکار برده است .او این واژه را با «تدبیر» ،برابر دانسته است
 .4البته باید تومه داشت که زیرکی غیر از حیلاهگری اسات .حیلاهگری ،یعنای انساان از هار
فرصتی به نف خود استفاده کند ،ولی زرنگی ،یعنی بتواند شرای زمان و مکان را بهدقت بشناسد و
در راه هدف خویش بهکار گیرد (دائرةالمعارف اسالمی طهور.)6934 ،
همانگونه که در نمونههای بای میتوان دید ،واژۀ «زرنگی» دارای تضاد معنایی است .صورت
مثبت آن ،بهمعنای زیرکی و تادبیر اسات ،درحالیکاه صاورت اهاناتآمیز آن ،عملای اسات کاه
توصیفگر تقلب ،دروغ گویی ،فریب دیگران ،توااوز باه حقاوق دیگاران ،ریاکااری ،حیلاهگری،
غارتگری ،گناه و سوءاستفاده از قدرت است.
در گام بعدی ،دو فیلم ایرانی «گاو» و «ساازش» کاه ادعاا شاده اسات ،بیاانگر نموناههایی از
ویژگیهای زرنگی هستند را به گروهی از دانشوویان نشان داده ( ٣٣نفر) و سدس باا مصااحبه باا
آنان ،نظرشان را دربارۀ درونمایههای فیلمها مویا شدیم .فیلم «گاو» به این سبب متضامن مفهاوم
زرنگی دانسته شده است که در آن ،گروهی از مردم ،زیرکانه پیامی را بهگونهای پیش میبرناد تاا از
تفسیر مستقیم اعمال خود ملوگیری کنند و بهعمد ،طارف مقابال را بهساوی یاک تفسایر غلا از
اعمال خود هدایت کنند تا بتوانند کنترل بیشاتری بار پیامادهای رفتارشاان داشاته باشاند (بایمن،
 .) 11-91 ،6341بیمن ،دو فیلم دیگر ایرانی را نیز شاهد این مدعا میگیرد که ایرانیاان ،شاخص
زرنگ و شاریتان را تا زمانیکه موفق باشد ،میستایند .بااینحال ،چنانچه یاک شاخص زرناگ و
شاریتان در رسیدن به نتیوۀ مورد نظر شکست بخورد ،چیزی مز شرمسااری نصایبش نمیشاود.
این دو فیلم بهترتیب« ،سازش» و «رقاصه» نام دارند .درونمایه هر دو فیلم ،کالهبرداری و اخااذی
است ،با این تفاوت که در اولی شخصایت کالهباردار درنهایات موفاق میشاود ،ولای در دومای،
شکست میخورد.
«گاو» ،داستان یک فرد روستایی است که دلبستگی زیاادی باه تنهاا گااوش دارد .هنگامیکاه
گاوش میمیرد ،اهالی ده تصمیم میگیرند حقیقت را پنهان کنند و به او بگویند که گاوش گم شاده
است .صاحب بیچارۀ گاو بهتدری عقلاش را از دسات میدهاد و هویات گااو مارده را باه خاود
میگیرد .درنهایت ،هنگامیکه روستاییها حقیقت را به او میگویند ،هایچ فایادهای نادارد .بایمن
( )9۷ ،6311روش خبررسانی روستاییها ،یعنی پنهان کاردن ابتادایی حقیقات را ناوعی زرنگای
توصیف میکند.
پس از تماشای فیلم و در طول مصاحبه با این گروه از شرکتکنندگان ،پرسیده شد که آیا آنها نیاز
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در شرای مشابه ،مانند اهالی ده رفتار میکردند اکثریات شارکتکنندگان ( ٣١نفار از موماوع ٣٣
مصاحبهشونده) پاسم مثبت دادند .سدس از شرکتکنندگان درخواست شد که کلمهای کاه باهخوبی
این نوع رفتار را مشخص میکناد ،بیاان کنناد .پاسامها اینگوناه باود« :مالحظاهکاری» ( 1٠نفار)،
«مراعات کسی کردن» ( 1٠نفر)« ،مصلحت» ( ۷نفر)« ،حسابگری» ( ٣نفر) و «نرمی» ( 1نفر).
ازآنواکه اکثریت شرکتکنندگان در پژوهش گفتناد کاه در چناین شارایطی ،آنهاا نیاز رفتاار
مشابهی درپیش میگرفتند ،بههاهر ،نتای این بخش ،تأییدکننده تحلیال بایمن ()11-91 ،6341
است .استدیل او این است که زرنگی ،نوعی انتقال پیام است که افراد را قادر میسازد کالمشان را
بهگونهای صاورت بندی کنناد کاه ضامن ملاوگیری از تعبیار مساتقیم محتاوای پیاام ،راه را بارای
تفسیرهای متفاوت باز بگذارند تا انگیزهها و کنشهای حقیقیشان پنهان بماند یا اینکه بتوانناد بار
پیامدهای عملشان کنترل داشته باشند ،اما آنچه در این تحلیال از آن غفلات شاده ایان اسات کاه
ً
فیلسوفان اخالق ،چنین رفتاری را در چارچوب مکتب فایدهگرایی ،1کامال اخالقی میدانناد (ناک
میل .)6-91 ،6944 ،٣فایدهگرایی ،یکای از زیرشااخههای پیامادگرایی ٣اسات .اینکاه ایرانیهاا
رفتارهای پیامدگرا را بدسندند ،چیزی نیست که حد فاارغ آنهاا از بقیاۀ مواما باشاد و بهساختی
میتوان مامعۀ مدرنی را پیدا کرد که پیامدگرا نباشد.
فیلم «سازش» ،داستان بازیگر فقیری است که در یک تئاتر درمه سه ،کاار میکناد و عالوهبار
این ،دلهدزدی نیز میکند .وی برای دزدی وارد آپارتمان زنی میشود که با یک عضو شاورای شاهر،
رابطۀ نامشروع دارد و ناخواسته میشنود که این مرد خائن ،تلفنی به زناش میگویاد کاه باه دیادار
یکی از دوستان قدیمیاش آمده که بهتازگی از خارج برگشته است و به همین دلیال ،دیار باه خاناه
می رود .روز بعد ،بازیگر دزد در خانۀ مرد خائن حضور مییابد و خود را بهعنوان دوست شوهرش
به همسر وی معرفی میکند و دعوت زن را برای ماندن بهعنوان مهمان میپذیرد .بازیگر دزد از این
فرصت برای اخاذی از قربانیاش استفاده میکند.
در طول مصاحبه از شرکتکنندگان درخواست شد که نظر خود را دربارۀ شخصیت اصلی فیلم
بیان کنند .پاسمها به این شرح بود« :مارمولک» ( 6۷نفر)« ،سیاهباز» ( ۷نفر)« ،تیغزن» ( 1نفر)،
«حقهباز» ( 4نفر)« ،خردهشیشه داشتن» ( 6نفر) .سدس از آنها پرسیده شد کاه آیاا باا شخصایت
اول فیلم ،احساس همدردی میکنند اغلب پاسمها منفی بود ( 1۷نفر) .تنهاا پان شارکتکننده
پاسم مثبت دادند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ادعای بیمن ( )11-91 ،6341ایان اسات کاه ایرانیهاا شاخص زرناگ و شااریتان را ااا تاا
زمانیکه موفق باشد اا میستایند .نتای بای بههیچروی با این ادعا سازگار نیست .نخسات باه ایان
ً
سبب که تقریبا تمام شرکتکنندگان در پژوهش ،از کلمههایی با بار معناایی بهشادت منفای بارای
توصیف شخصیت اصلی فیلم استفاده کردهاند و هنگامیکه بهصراحت از آنها پرسیده شد که آیاا
با او احساس همدردی میکنند ،پاسم اکثریت مصاحبهشوندگان ،منفی بود .همانگونه کاه پیشاتر
بیان شد ،ایراد کار استنتاج نمونهبنیاد ،این است که دست مدعی را در انتخاب نمونهای که پشتیبان
ادعایش باشد ،بازمیگذارد؛ بهعنوان مثال ،میتوان از همین روش استدیل استفاده کارد و مادعی
شد که داستان «رابینهود» ،نشاندهندۀ این است که اهالی انگلستان ،دزدی را در شارای خاصای
نهتنها نکوهیده نمیدانند ،بلکه آن را میستایند .چهبسا چنین تعمیمهایی بهشدت ناروا باشد.
برای سنوش میزان ساازگاری تعریاف بایمن ( )94 ،6311از مفهاوم زرنگای باا روشای کاه
ایرانیها آن را توصیف میکنند ،این تعریف به  11نفر از ایرانیها با تحصایالت عاالی نشاان داده
شد و از آناان پرسایده شاد کاه چاه کلماهای ایان مفهاوم را باهخوبی تعریاف میکناد 4 .نفار از
پاسمدهندگان ،کلمۀ «سیاست» ۷ ،نفر از آنها کلمۀ «رندی» 9 ،نفر ،کلمۀ «تدبیر» 1 ،نفر کلماۀ
«شعور حرف زدن» و  1نفر نیز کلمۀ «درایت» را بهعنوان واژه پنهان در این تعریف ذکر کردند.
این داده ها به این موضوع اشاره دارناد کاه مفهاوم زرنگای ،باه دایارۀ معناایی گساتردهتاری از
کلمههای هم راستا متشکل از سه رشتۀ بسیار منفی ،دوپهلو ،و مثبات تعلاق دارد .دساتۀ نخسات،
«مارمولکبازی» را دربر میگیرد که دارای معنای ضمنی بسیار منفی است .ساایر کلماههای ایان
دسته ،شامل «سیاهبازی» و «خردهشیشه داشتن» هستند .دستۀ دوم« ،رندی» و «سیاست» را دربار
میگیرند که واژههایی دوپهلو و دارای تضاد معنایی هساتند و درنهایات ،دساتۀ ساوم ،از «تادبیر و
درایت» تشکیل شده است که دارای معنای ضمنی مثبت هستند .مدول شاماره ( )6ایان روابا را
نشان میدهد.
جدول شماره ( .)1دایرۀ معنایی کلمههای همعنان با واژه «زرنگی»

مفهوم

مارمولکبازی

رندی

سیاست

تدبیر

درایت

معنای ضمنی

منفی

دوپهلو

دوپهلو

مثبت

مثبت

همانگونه که دادههای مدول شماره ( )6نشان میدهند ،مفهوم زرنگی با دایرهای از کلمهها باا
دستکم سه ییۀ مفهومی کموبیش متمایز ،همعنان است :نخست ،یک ییۀ بسیار منفی و اغلاب،
مایۀ رسوایی ،دوم ،ییۀ دوپهلو و سوم ،ییۀ مثبت .مثالهایی برای نخستین ییاه (یعنای باا معناایی
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منفی) شامل «مارمولکبازی» و «پدرسوختهبازی» است .مثالهای ییه دوم« ،رندی»« ،زرنگی»
و «سیاست» را دربر میگیرند و مثالهای ییه سوم ،عبارتند از «تدبیر» و «درایت»
بهنظر میرسد که بیمن (11-91 ،6341؛  )94 ،6311مفهوم زرنگای را از ناوع مهارتهاای
ً
تاکتیکی میداند که مثال یک پوکرباز ،هنگام بازی پوکر به آن نیاز دارد؛ اینکه امازه ندهد که طارف
مقابل ،نیت یا بهاصطالح ،دست او را بخواند .فراموش نکنایم کاه وی ایرانیهاا را ملتای توصایف
میکند که بهدلیل مفاهای تاریخیای که در حق آنها شده ،دو صافت بیاعتماادی باه دیگاران و
تکروی را در خود پرورانده اند .همین دو ویژگی هستند که سبب بروز رفتارهاایی مانناد زرنگای و
تعارف شدهاند؛ بنابراین ،می توان گفت که از نظر بیمن ،کارهایی مانناد زرنگای و تعاارف ،ناوعی
سازوکار دفاعی ممعی در برابر سرکوب و هلم و مور بودهاند .از ایان حیا  ،ایان ساازوکارها باا
سازوکارهای دفاعی روانی ،که زیگموند فروید از آنها سخن میگفت ،شباهت دارند.
بیمن ( )11-91 ،6341ساه مفهاوم فرهنگای زرنگای ،تعاارف ،و پارتیباازی را باههممرتب
میدانااد .وی تعاماال ایرانیهااا را حاصاال اناادرکنش دو مقولااۀ درون در مقاباال بیاارون و برابااری
(صمیمیت) در مقابل سلسلهمراتب (رسمیت) میداند .از نظر او ،زرنگی و تعارف ،هر دو متعلاق
به بافتهایی هستند که در آنها ،ومهۀ بیرونی فرد و رعایت سلسلهمراتب اهمیت دارند .برعکس،
«پارتیبازی» ،متعلق به بافتهایی است که در آنها درون و برابری (صمیمیت) اولویت دارند.
هیچیک از دادههای گردآوریشده در این پژوهش ،تأییدکننده ایان ادعاا نیساتند کاه زرنگای،
منحصر به بافتهای سلسلهمراتبی است .بهگونهای که حتی در یک بافت صمیمی نیز ممکن است
نمونۀ رفتارهایی که نوعی زرنگای تلقای میشاوند ،رم دهاد؛ باهعنوان مثاال ،اگار از میاان چناد
دانشووی هم خوابگاهی ،یک نفر از انوام بخشی از کارهاایی کاه از وی انتظاار مایرود ااا مانناد
کمک به شستوشو و نظافت ااا طفره برود ،عمل وی نوعی زرنگای تلقای میشاود .ایان درحاالی
ً
است که این رفتار در بافتی کامال برابر و صمیمانه رم میدهد .بهنظر نمیرسد کاه باین زرنگای و
بیاعتمادی یا تکروی ،رابطۀ ساختاری ومود داشته باشد .دادههای گردآوریشده ،بیشاتر ارتبااط
زرنگی را با فرصتطلبی نشان میدهند.
برای پاسم به پرسش دوم این پژوهش ،پن آزمون تکمیلی مباحثهای ،طرح شد .این آزمونهاا
بهگونهای طراحی شدهاند که هریک ،توصیفکنندۀ رفتاری باشند که بهطور بالقوه میتواناد ناوعی
د
لاورنز داس ( )661 ،1116و گویتاو )36 ،1119( 1باا وماود تماام
زرنگی بهشمار آیاد .بهگفتاۀ
کاستیهایی که آزمون تکمیلی مباحثهای دارد ،این آزمون ،روش ایدهآلی برای مما آوری دادههاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در محیطی کنترلشده است .در اینوا بهمنظور ملوگیری از طوینی شدن بح  ،تنها به دو مورد از
این آزمونها اشاره میکنیم.
آزمون نخست :یکی از آشنایان من در یاک ادارۀ دولتای ،اساتخدام شاد .میدانساتم کاه از نظار
ً
اقتصادی ،فرد متوسطی است .او در طول سه سال توانست آپارتمانی بخرد و سال بعد ،اتومبیال نسابتا
گرانقیمتی خریداری کرد .حال نظر شما را رام به این موضوع میپرسم .او چگونه به اینوا رسید
نظر شما...

آزمون دوم :یکی از آشنایان من در یک ادارۀ دولتی ،استخدام شد .او فرد متوسطی بود که هایچ
توربه ،مدرک دانشگاهی یا تحصیالت عالی نداشت .در طول چهار سال توانست بایترین سامت
را در اداره بهدست آورد .حال نظر شما را رام به این موضوع میپرسم .او چگونه به اینوا رسید
نظر شما...

نتای این آزمون در مدول شماره ( )1ارائه شده است .ازآنواکه هریک از شرکتکنندگان به ۷
آزمون پاسم دادهاند و برخی از آنها بیش از یک کلمه برای هر آزمون نوشتهاند ،تعداد بساامدها از
تعداد شرکتکنندگان بیشتر است.
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جدول شماره ( .)۲بسامد پاسخهای شرکتکنندگان
گروه
ُ
عرضه

بسامد

درصد

درصد مجاز

درصد کل

۷3

41/1

41/1

41/1

زرنگی

61

61/4

61/4

۷۷

زدوبند

6۷

61

61

11

دوزوکلک

61

3/1

3/1

46/1

سرکیسه کردن

1

۷/1

۷/1

41/1

پارتیبازی

4

9/1

9/1

31

سیاهبازی

9

1/4

1/4

31/4

دییل دیگر

3

1/1

1/1

611

ُ
بسامد زیاد مفهوم «عرضه» ،مالبتومه بهنظر میرسد .در میان دییل منفی ،چنانچه از کلمۀ
زرنگی که دارای ابهام معنایی است صارفنظر شاود« ،زدوبناد» بیشاترین بساامد را دارد .از نظار
ُ
معنایی« ،عرضه» زمینۀ مشترک زیادی با زرنگی دارد .لنتنامه دهخادا ( ،694۷ج ،)611۷ ،11
ُ
ُ
عرضه را با همت ،لیاقت ،طاقت ،و توانایی معادل دانساته اسات .هماین لنتناماه «باعرضاه» را
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فردی که دارای همت و توانایی است ،معرفی میکند .در مورد زرنگی ،این لنتنامه به ساه معنای
اشاره کرده است .در معنای نخست ،این واژه با چابکی و چایکی در کار و در معنی دوم ،با زیرکی
و کاردانی ،معادل دانسته شده است ،اماا معنای ساوم ،حیلاهگری اسات .تهیهکننادگان لنتناماۀ
دهخدا ،هر سه معنی بای را مستند به دستخ های دهخدا کردهاناد (دهخادا ،ج .)491 ،64نکتاۀ
مالب ،یادداشتی از مرحوم دهخدا است که در مورد تطور تاریخی این ومه از معنای واژۀ یادشاده
ذیل مدخل این واژه در لنتنامه آمده است .دهخدا بر این نظر است که زرنگی کردن درواق « ،باه
رنگ زر کردن» بوده است که کنایه از دغل و حقهکاری است! یعنی چیزی را با حیله باهمای طاال
وانمود کردن که بهمرور زمان « ،دزر رنگی کردن» با استفادۀ مداوم به «زرنگای کاردن» تبادیل شاد.
ُ
مدول شماره ( )9شباهتها و تفاوتهای بین دو مفهوم زرنگی و عرضه را نشان میدهد.
ُ
جدول شماره ( .)9شباهتها و تفاوتهای حوزه معنایی «زرنگی» و «عرضه»
زرنگی
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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ُ
عرضه

شباهت/تفاوت

مهارت در بهانوام رساندن کاری

مهارت در بهانوام رساندن کاری
ً
معموی تموید و ستایش شده

بعد امتماعی

رفتاری پسندیده /ناپسند

رفتاری خوب و اخالقی

بعد معنایی

نکوهششده /ستودهشده

تعریف

ُ
شباهت بین زرنگی و عرضه که در مدول شماره ( )9به آن اشاره شده اسات ،باه ایان احتماال
ُ
اشاره دارد که این دو (زرنگی و عرضه) یک مفت مترادف را شاکل میدهناد .هام زرنگای و هام
ُ
عرضه ،نحوۀ انوام کاری را نشان میدهند .میتوان فارض کارد کاه در فارسای ،مرحلاۀ مشاترکی
٣
ومود دارد که یک عضو از مفت واژههای مترادف ،با گذر زمان به واژهای اهانتآمیز 1یا ستایشای
تبدیل می شوند .در این روند ،معنای قدیمی برای مادتی در کناار معناای مدیاد بااقی میماناد و
درنتیوه ،ابهام معنایی ایواد میشود .برای تأیید چنین فرضی به نمونههای فراوانی نیاز داریم.
چنین نمونههایی در زبان فارسی کم نیستند .میتوان به مفتواژه «زاهد و عاباد» اشااره کارد.
درحالیکه «زاهد» دو معنای «ریاکار» و «پارسا» دارد« ،عابد» چنین نیست و تنهاا معناای مثبات
دارد .نمونه دیگر ،مفتواژه «صوفی و عارف» است .واژه «صوفی» به صوفیهایی که شبیه گدایان
هستند نیز اطالق میشود ،اما «عارف» چنین نیست و تنها معنای مثبت دارد .اکنون به کلماههایی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اشاره میکنیم که دارای تضاد معنایی شادهاند و معناای بهتاری پیادا کردهاناد؛ اگرچاه «ماهال و
لوطی» زمانی شباهت بسیار زیادی بههم داشتند ،در گذر زمان« ،لوطی» معنای بهتری پیادا کارده
است .اکنون «ماهل» به ماردی بیمارام اطاالق میشاود ،ولای «لاوطی» ،همساایهای نگهباان و
قهرمان اخالقی است (فیشر.)96 ،٣٠٠٩ ،
ادبیات فارسی از چنین مثالهایی انباشته است؛ بهعنوان نمونهای دیگر میتوان به مفتواژۀ «طرار
ً
و عیار» اشاره کرد .درحالیکه «طرار» معموی به یک قانونشکن یاغی اطالق میشود ،عیاار باهعنوان
یاغی و سرکشی شناخته میشود که مثل رابینهود از ثروتمندان میدزدد تا به فقیران کمک کند.
بیشترین اشتباه در مورد مفهوم زرنگی از آنوا ناشای میشاود کاه واژهای دارای تضااد معناایی
است و معنای مثبت و منفی را با هم دارد .چیزی کاه توضایح ایان دومعناایی باودن را بیشازحاد
انتظار پیچیده میکند این است که نهتنها این کلمه دارای تضاد معنایی مثبت و منفی اسات ،بلکاه
دارای ابهام معنایی نیز هست؛ بنابراین ،فهمیدن اینکه گوینده ،کادام معنای را درنظار دارد ،دشاوار
است .عالوهبر این ،این امکان نیز ومود دارد که مردم ،عامدانه بهصاورت دوپهلاو و مابهم از ایان
کلمه استفاده کنند؛ برای مثال ،هنگامیکه فردی که یکشبه ثروتمند شده است را زرناگ توصایف
ُ
میکنند ،هم به این معنا است که این کار در توانایی او بوده (بهاصطالح ،عرضه داشته است) و هم
اینکه او با حقهبازی ،تقلب ،و زدوبند به اینوا رسیده است.
اکنون پرسش این است که چرا شرکتکنندگان در آزمون ،هنگامیکه از آنها پرسیده شد که آن
ُ
موفقیتها چگونه بهدست آمدهاند ،واژۀ «عرضه» را بهعنوان توضیحی بارای موفقیات ،بار زرنگای
ترمیح دادهاند .عالوهبر این ،چرا از مفهومهای واضاح و منفایای مانناد «زدوبناد و پارتیباازی»
بیشتر از واژههایی با تضاد معنایی ،مانند «زرنگی» استفاده کردهاند
بهنظر میرسد که ایرانیها بیشتر تمایل دارند از کلماههایی اساتفاده کنناد کاه بهگوناهای واضاح
بهمعنای مثبت یا منفی اشاره میکند تا از واژههایی دوپهلو و گنگ .چرا اینگونه است یاک احتماال
این است که ایرانیها ،قضاوتهای اخالقی مطلق را بر قضاوتهای نسبی ترمیح میدهند.
آیا برای این فرض که ایرانیها قضاوتهای اخالقی قطعای را بار قضااوتهای نسابی تارمیح
میدهند ،دییل زبانشناختیای ومود دارد میتوان واژههای متضااد بسایار زیاادی کاه در زباان
فارسی ومود دارند را بهعنوان مدرک مطرح کرد؛ بهعنوان مثال ،دو کلمۀ متضاد «بیمرام و باامرام»
یا «نامرد در برابر مرد» .یزم به ذکر است که مفهوم مرد در این زمینه با ارزشهای اخالقیای مانند
حق و ناحق کردن و شواعت در پیوند است« .رفیق» در برابر «نارفیق» نیز دو کلمۀ متضاد دیگر را
شکل دادهاند .باید به این نکتاه توماه داشات کاه ناارفیق ،بهساادگی باهمعنای شخصای باا رفتاار
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غیردوستانه یا حتی شخصی که در مرگۀ دوستان شما قرار ندارد ،نیست ،بلکه بهمعنای فرد خاائنی
است که از پشت به دوستش خنور میزند .عالوهبر این ،مالب است تومه کنیم که متضااد کلماۀ
فارسی «حق» یعنی «باطل» ،هیچ معادل دقیقی در انگلیسی ندارد .کلمۀ «باطل» بهساادگی قابال
نیست .معادل تقریبی آن در انگلیسی میتواند باشد .شاید این
یا
برگرداندن به
تمایل ایرانیها به قضاوتهای اخالقی قطعی در واقعۀ عاشورا ریشه داشته باشد ،زیرا نبردی اسات
ً
ً
بین مبهۀ مطلقا حق با مبهۀ مطلقا باطل (نک :فیشر.)13-91 ،٣٠٠٩ ،
بحث و نتیجهگیری
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در این مقاله ،نگرش ایرانیان به مفهوم زرنگی بررسی شد و نمونههایی از نگرش انتقاادی ایرانیهاا باه
ومه منفی این مفهاوم در قالاب وبنوشاتهها ارائاه شاد .عالوهبار ایان ،نشاان دادیام کاه ایرانیاان از
قضاوتهای اخالقی مطلق که ریشه در اختالفی عمیق بین حق و باطل دارد ،بیشتر استفاده میکنناد؛
ُ
ازممله ،نشان داده شد که مردم ایران« ،عرضه» را برای توضیح موفقیات بار واژۀ دومعناایی و متضااد
«زرنگی» ترمیح میدهند و هنگامیکه فکر میکنند که موفقیت از راههاای نادرسات بهدسات آماده
است ،دییل آشکارا منفی مانند زدوبند و پارتیبازی را بر «زرنگی» ترمیح میدهند .ماوارد یادشاده،
برخالف این ادعا هستند که ایرانیان در باطن ،زرنگی در مفهوم منفی آن را میستایند.
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شااهریار 64 ،6934( ،فااروردین) .زرنااگ کیساات و زرنگاای چیساات پساات وبالگاای  .دریافاات شااده از
ضااااایایی پااااارور ،حمیاااااد ( 64 ،6934فاااااروردین) .خبرنگاااااار پسااااات وبالگااااای  .برگرفتاااااه از
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

طااهری ،کراماتالاه ( 64 ،6934فاروردین) زرناگ کیسات و زرنگای چیسات پسات وبالگای  .برگرفتاه از
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کتاااابخوانی 64 ،6934( ،فاااروردین) .دنیاااای کتااااب .پسااات شااابکه امتمااااعی هااام مااایهن  .برگرفتاااه از

نگرش و قضاوتهای
اخالقی ایرانیان ...

مرعشی ،حسین ( 64 ،6934فروردین) .قهوه خانه .برگرفته از
میل ،مان استیوارت ( .)6944فایدهگرایی (مترمم :مرتضی مردیها) .تهران :نشر نی
میلسدو ،آرتور ( .)69۷1مأموریت آمریکاییها در ایران (مترمم :حسین ابوترابیان) .تهران :زریاب.
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