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 چکیده:
-تنظیی  حیری  خصو یی از تار یاه رر ن یی ینحوه مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری مقدمه:

 اج ماعی است.  دف از این مطالعه ترهسی ساخ اه معنایی حری  خصو ی ده رر نگ ایرانی تود.

دوم( از  ینفر ده مرحلیه 60یک  و  ینفر ده مرحله 40نفر ) 100مقطعی  یده یک مطالعه روش:

شدند. ده گیام نختیت از یرییک تکلیی  گیری ده دس رس ان خاب جمعیت عمومی ته هوش نمونه
 یپرتکراه م داعی تا حری  خصو ی اسی خرا  شید. ده مرحلیه یواژه 9تولید واژگان تداعی شده، 

دوی واژگیان مزتیوه میوهد اهزییاتی اهتباط دوتیه یشده، دهجهدوم نیز یی تکلی  مشاتهت قضاوت
 کنندگان قراه گررت.شرکت

گونیه کیه  ا تیر هوی دو تععید اسیت. تدینی از ن اشیت مللفیهن ایج تحلیل تنیارر حیاک ها:افتهی

ی خود ده اهتباط تیا حیری  خصو یی گرایانه ای مت خر  ترحتب مبنای رردگرایانه و جمعمللفه
اسیت،  یشمول حری  خصو  ای رردگرایانه تازنمود مبانی جهانکه مللفهقراه گرر ه است. دهحالی

 یرات رر ن ی ده تعری  حری  خصو ی است.گرایانه تیان ر تأث ای جمعمللفه

حری  خصو ی  یشمول و رر نگ تت ه ای این مطالعه ده قالب مبانی جهانار هی گیری:نتیجه

 موهد تحث قراه گرر ه است.

 تحلیل تنارر، حری  خصو ی، ساخ اه معنایی، رر نگ. های کلیدی:واژه
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Semantic Structure of Privacy in Iranian Culture: 

A Study Based on Correspondence Analysis 

Zabihzadeh, A.; Mazaheri, M.A.; Hatami, J.; Panaghi, L.; Nikfarjam, M.R. 

Abstract: 
Introduction: Recent studies showed the effect of socio-cultural context 

on how to set privacy. The aim of this study was to investigate the 

semantic structure of privacy in Iranian culture. 

Method: In a cross-sectional study 100 (40 people in the first phase and 

60 people in the second phase) were selected using convenience 

sampling method. In the first phase through producing the associative 

terms task, 9 most-frequent words was extracted that were associated 

with privacy. In the second phase the participants were evaluated the pair 

relationship between these words with using judged-similarity task.  

Results: Correspondence analysis results indicate that the mapping of 

components in two dimensions. So that extracted components related with 

privacy on its individualistic and collectivistic basis. While the individualistic 

components express the universal principles of privacy, collectivistic 

components is a sign of cultural influences in defining of privacy. 

Conclusion: Results are discussed in terms of the universal and culture-

bond basis of privacy. 

Keywords: Correspondence Analysis, Privacy, Semantic Structure, Culture. 

 مقدمه

مه   یمتئله. پیرامونی استا لی )مغز( انتانی، تازنمایی دنیای دهونی و   ایمأموهیت کی ازی
د ید سیاخ ن انجیام میی آنچیهپیردازد، تلکیه نمی  اواقعیت واهآیینهاین است که ذ ن ته تازنمایی 

  ایمللفیهد نید. یکیی از است که سازگاهی تا محیط ها ارزایش می واقعیت ایی از مدل یرعاالنه
تندی یا تازنمیایی ای ده شناخت انتانی تر عهده داهد، مقولهسازی دنیا که سه  عمدهتنیادی ده مدل

ده سطح مفهومی، تتیاه  واقعیتده سطوح مخ ل  است. پویایی ذ ن ده تازنمایی  واقعیت 1مفهومی
ها مطرح  تئلهماین  ن ررر نگشناسان هو هوان(. ازاین1392تر از سایر سطوح است )حاتمی، پیچیده
 ا از ال وی یکتانی ترای تازنمایی مفهومی دنیا ترخیوهداه اسیتپ پاسی  اند که آیا ذ ن انتانکرده

 یای مخ لی ، حیاکی از وجیود نظران این است که امکان تفا   ده میان انتیانموهد وراق  احب
 ایی نیز ده ، تفاوتهغ  این شبا ت تنیادی. تهمفهومی استتندی ال وی نتب اً یکتانی ترای مقوله

 ای مخ ل  وجود داهد که تا گذاه از سطح مفیا ی  عینیی تیه تازنمایی مفهومی ده رر نگ ینحوه
گردد. ان های تر میشناسی( ترجت هده هوان سطح مفا ی  ان زاعی )شامل ترخی مفا ی  موهد اس فاده
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ده تفتییر  سیوتتفا  وجیب  یا مشیمول پنداشی ن آنگیرد که جهاناین یی  مفا یمی ها دهترمی
تیوان تیه ن یایج مطالعیاتی (. ده  مین هاس ا میی1990، 1شود )دانزی ر ا میهر اه ای سایر رر نگ

 ای اخالقی ) مچون  یجانِ گناه، شرم و شمولی  یجانی جهاناس ناد کرد که ضمن نقد مفروضه
 یا و واژگان مرتبط تیا ایین  یجیان 2معنایی یاند که ساخ اه و دامنهمواهد مشاته دی ر(، نشان داده

که خاسی  اه آن واژگیان تیوده اسیت  اج ماعی است - ا، مولود تار اه رر ن یتازنمایی مفهومی آن
 (.2001، 1998؛ هامنی و موه، 1996، 3عنوان نمونه، هامنی، توید، موه، تاتچلده و ترازیل)ته

داهای اسی قالل  ی انتیانِآمییزی یبیعیت دوگانیهده  عنوان محصول ته 4«حری  خصو ی»
 یانت و تحقّک  ا میتکه  ان زاعی است، یکی از  مان مفا ی  متلکاج ماعی دی ر سورردی و از 

 ای علمی از داهد. عالوه تر این ده تتیاهی از زمینه رسالیدون انتانی قدم ی اگآن ده مناسبات گون
عنیوان ییک موضیو    خصو ی تیهشناسی و اهتبایات، مفهوم حریرلتفه و حقوق گرر ه تا جامعه

عیدم  مللّفیان(. غالیب 1391تران یز از دیرتاز موهد توجّیه تیوده اسیت )شیهباز و متیعودیان، چالش
ته تعریفی جامع و موهد وراق از مفهوم حری  خصو ی ها ته تأثیرپذیری آن از  نجاه ا و  یازیدست

ای انی نیز ده یول زمان و ته دنبال پاههدانند. قلمرو این تععد از حقوق انتعرف یک جامعه مرتوط می
و اق صادی، تحت تأثیر قراه گرر ه است. تیه  ای علمی، اج ماعی ا ده زمینهاز تحوّالت و پیشررت

حیری  خصو یی و آزادی » ایی جدید ده عصر مدهن، ذیل عنیاوین توان ته چالشعنوان نمونه می
اشیاهه « حری  خصو ی و رضیای مجیازی»و  « ای ژن یکحری  خصو ی و رنّاوهی»، «ایالعات
؛  یفایی و جعفیری، 1390زاده، ؛ احمدی و م یولی1385زاده، عنوان نمونه، محتنی و قاس کرد )ته
ی  یای تنییادی ده حیوزهشناسی مدهن نیز مفهوم مزتیوه یکیی از سیازه(. ده چهاهچوب هوان1391

ای تکاملی آن ی هر اه تعیین قلمیرو ده  ای تتیاهی ده تاب مبنتوده و ان اهه 5«شناسی محیطهوان»
ای مییان و را یله حائلتوان معادل حیوانات ی مطرح شده است. از این منظر حری  خصو ی ها می

دی یری ی خیود از ای که کاهکرد آن تنظی  را یلهکنندهخود و دی ری دانتت؛ حباب ررضی محاط
تیوان چهیاه تععید ( ترای آن می1989ن، )توهگون و  مکاها 6و مطاتک تا تئوهی اتعادی توهگون است

 (.2014، 7ده نظر گررت )گیفوهد یایالعاتشناخ ی و ریزیکی، اهتبایی، هوان
و تئیوهی   یای اج میاعی( از حری  خصو ی تا تأکیید هوی تعامیل1977) 8آل من سازیمفهوم

ی  و تشیریح  ای نظری تنیادی ده تو شخصی، از دیدگاه ایالعات( تا تأکید هوی 1967) 9وس ین
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دس رسیی  دگاهییدضیمن اتّخیاذ  مللّفانمفهوم حری  خصو ی، اتعاد و کاهکرد ای آن  ت ند. این 
 ا دس رسی ته خود از حری  خصو ی، تر این نک ه تأکید داهند که چ ونه ارراد و گروه 1محدودکننده

ی پوییا و ک چرخیهعنیوان ییمزتوه نیاز ته حری  خصو ی ها تیه مللّفانکنند. ها کن رل و تنظی  می
گیرنید کیه  یر ریردی از یرییک  ای دهونی ده نظر میتیرونی و حالت  ایموقعیتمت مر از تغییر 

د د تا از این یرییک تیه سیطح مطلیوتی از حیری  تنظی  کردن حری  شخصی خود ته آن پاس  می
  یای دهونیی ییاتوانید حالیتنییز میی شیدهکتبحری  خصو ی  دی ر سوشخصی دست یاتد. از 

تا کتب سطوح تاالتر ییا  چنانچهتیرونی مزتوه ها تحت تأثیر قراه د د. الب ه این تالش   ایموقعیت
خوا د تود. ایین دو تنییاد  نامورکحری  خصو ی  مراه گردد،  ازیموهدنتری از سطح مطلوب و پایین

ند. شیوحری  خصو ی نیز تفکییک قائیل میی ینظری تین اشکال )چ ون ی( و کاهکرد ا )چرایی(
 یایی تیرای مشی مل تیر ایجیاد رر یت مللّفیانکاهکرد ای حری  خصو ی مطاتک تا دیدگاه ایین 

و تعری  از خود نیز مشاهکت  خود یاتیتی و، تیرردکه حری  خصو ی ده است و این 2خوداهزیاتی
، 3شیناخ ی دانتیت )میاهگولی توان مفهیومی کیامالً هوانداهد. از این منظر حری  خصو ی ها می

که ده این دو دیدگاه موهد تأکید قراه گرر ه این است که گرچه نیاز تیه  مهمی(. یکی از نکات 2003
تواند واتت ه تیه تار یاه ی تنظی  آن می، امّا شکل و نحوهاستشمول حری  خصو ی یک نیاز جهان

 اج ماعی زندگی انتانی تاشد. -رر ن ی
ی معنیایی مفهیوم  ای اح مالی ده دامنهاوت ایی که ده سطوه روق پیرامون تفسو تا ان اهه  

اج ماعی مطرح شد، ن یایج ترخیی از مطالعیات  یوهت  -حری  خصو ی تا توجّه ته تار اه رر ن ی
تندی کاهتردی مفهوم مزتوه ده زندگی شخصی و تعامالت  ایی ده  وهتگرر ه نیز حاکی از تفاوت

وان نمونیه، ن یایج تعیدادی از ایین مطالعیات عن ای جغراریایی مخ ل  است. ته، یی گت رههوزمره
سیت،  یا ا، انعکاس و ترجمیانی از رر نیگده خانه کاههر هتهضمن پذیرش این ان اهه که معماهی 

 - یا از ایین تار یاه رر ن ییپذیری حیری  خصو یی خانیهنقش یده زمینه ایی نیز تا خود داللت
(. مطیاتک تیا ایین 2008، 5؛ لی و پیاه 2002، 4زاکیعنوان نمونه، اواند )تهاج ماعی ته  مراه داش ه

 ا، خود از تار یاه رر ن یی ییک ان اهه، حری  و زندگی خصو ی ضمن تأثیرگذاهی هوی شکل خانه
کیه زنیدگی د نید، دهحیالیپذیرد. شوا د تجرتی ده حمایت از این ان اهه نشیان مییجامعه تأثیر می

حیری  شخصیی و زنیدگی »ان نمونه ان لت ان( تیر عنوزمین )ته ای ا الی مغربخصو ی ده خانه
عنوان نمونه ژاپین( تیر  ای ا الی آسیای شرقی )ته، تارت و معماهی خانهاستم مرکز  6«محوهخانه
 یا، (. ده هاس ای  مین تفاوت2002تمرکز داهد )اوزاکی،  7«محوهحری  خانوادگی و زندگی خانواده»
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حاکی از وجود خودارشایی تیش ر ده هواتط  یمیمی ا یالی  نیز تین رر ن ین ایج ترخی از مطالعات 
(. مطیاتک تیا ایین 2007، 1)کی ایامیا و کیو ن اسیتزمین خود شرق دوه ده قیاس تا  م ایان مغرب

(  ی 1967( و وس ین )1977آل من ) یتوان تا این داعیهکننده، می ا و شوا د تجرتی حمایتان اهه
ی تنظیی  آن واتتی ه تیه شکال و نحیوهنیاز ته حری  خصو ی، اَ شمولیهغ  جهانعقیده تود که ته
که ده این مطالعات دییده میی توجهیجالبی  ا است. نک هاج ماعی زندگی انتان -تار اه رر ن ی

ده هغ  کمبود مطالعات تجرتی ده تبیین این ن ایج توده است. ته شدهاس فادهشناخ ی شود، زتان هوان
تعری  و تنظی  حری  خصو ی، امّا ن ایج معدود مطالعات  یوهت گرر یه  نقش رر نگ ده یزمینه

عنیوان نمونیه، . تیهاسیت 2«خویشی ن»ی تنظی  آن از تعاهی  رر ن ییِ حاکی از تأثیرپذیری نحوه
 یای موجیود ده حیری  نمایید کیه تفیاوتی خود تصریح می( ده تبیین ن ایج مطالعه2002اوزاکی )

 یریگنضیجی  یای تنییادی ده نحیوهان لت ان و ژاپن گویای تفاوت ا ده دو کشوه خصو ی خانه
 ی و پنداشیت تیه 3؛ پنداشیت ناواتتی هاستزمین خویش ن ده دو تار اه رر ن ی شرق دوه و مغرب

پیوو ش،  ادتییات(. مطیاتک تیا 2001، 6؛  ارت د2010، 1991و کی ایاما،  5از خود )ماهکوس 4واتت ه
 یایی کیه  یا و هویّیهپیذیر شیدنِ اهزشررایند جامعیه ییردگرایی(، ی خویش ن )ری ناواتت هگونه

-ی آمریکا و اهوپای غرتی( پروهش یار ه، حال آنکنند )گت رهاس قالل و خودمخ اهی ها ترغیب می

 یای مرتیوط تیه پیذیر شیدن اهزشگرایی( از یریک جامعهی خویش ن )جمعواتت ه  ی تهکه گونه
، 7یاتد )کی ایامیا، داریی و اوچییدامی نضجی آسیای شرقی(  ماعی )گت رهاج  ای ما ن یاهتباط و 

2007.) 
وجود داهنید کیه ده  خا یرر ن ی  -شناخ ی  ایمللفههسد که ته نظر می کلیده حد خطوط 

شیوند. ده  میین هاسی ا و از ی مفا ی  و ساخ اه معنایی مرتبط تا حری  خصو ی پدییداه مییشبکه
ی حری  عمدتاً چهاهچوتی ریزیکی داش ه و تیا تعییین یز ده زتان ان لیتی واژهشناخ ی نمنظری زتان

(. 2007، 8گردد )جینتن و پاینعنوان یکی از حقوق اج ماعی، تداعی میمحدوده و مرز ده هواتط، ته
شود که حری  خصو ی ده زتان  ای راهسی مشا ده مینامهکه تا مراجعه ته لغت ده حالی استاین 

عنیوان کیاهی حیرام و  ای آن تیهی دینی و شرعی داش ه و تخطّی از چهاهچوبدتاً  بغهمزتوه عم
میرادی، ؛ قاضیی1390مونه، قنواتی و جیاوه، عنوان نشود )تهخالفِ احکام دینی، معصیت شمرده می

که از دیرتیاز چالشیی ذییل  حدّی استدینی حری  خصو ی ده این رر نگ تا  یهنگ و تو(. 1393
-دانان ایرانی تیوده اسیت )تیهموهد توجّه رقها و حقوق« ا حک  تودن حری  خصو یحک ی»عنوان 
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-(. تر این اساس می1391؛ شهباز و متعودیان، 1390؛ قنواتی و جاوه، 1383عنوان نمونه، انصاهی، 

ی تنظیی  حیری  خصو یی ده هواتیط، توان این ررض ها مطرح نمود که سطحی از شیکل و نحیوه
از خویش ن قراه گیرد. تا پذیرش ریرض  پنداش شان ا و تار اه رر ن ی انتان ا ده دس خوش تفاوت

از اتعیاد و موضیوعات میرتبط تیا حیری  خصو یی  کییکیدامشود کیه مزتوه این سلال مطرح می
تیا پیوو ش و  ادتییاتگیردپ مروهی تیر اج ماعی زندگی انتانی قراه می -دس خوش تار اه رر ن ی

ای که تا اس ناد رر ن ی ای تینی تومی یا پوو شد د، مطالعهان میمطالعات ن اهنده نش که ییجا
تیر  دلیلی اسیتی خود نوته ای آن ت وان ته سلال مزتوه پاس  داد، وجود نداهد و این امر تهته یار ه

ی حاضیر ده چهیاهچوب احتاس نیاز ته انجام مطالعات اک شاری ده این حوزه. تر این اساس مطالعه
ی حیری  ی معنایی واژهمطالعات شناخت اج ماعی، تا تعری  دامنه یده حوزه ن رنگرر هویکردی 

 ا نتیبت تیه آن 1و سپ  ن اشت مکانی ایرانی جمعیتای از  ای نمونهخصو ی از یریک قضاوت
تازنمایی مفهومی حری  خصو یی و  ینحوه ترهسی، ته 6یدوتععدیکدی ر ده یک رضای اقلیدسی و 

 پردازد. نارر تا آن ده این رر نگ میساخ اه معنایی م

 روش

شناسیی و میردم ی یای مشیاته ده حیطیهتو یفی حاضر  مانند پوو ش -یمقطعده پوو ش 
( 2014، 4؛ پوههین  یون2005، 3)تتی ر 2«رر ن یی یرنون تحلیل حیوزه»شناسی شناخ ی، از هوان

 مفهومی استخ اه معنایی یا رضای ترینِ این رنون، ترسی  ساشدهاس فاده شده است. یکی از شناخ ه
حیری   یایرانیی از واژه جمعییتکه کاهترد آن ده این پوو ش، تیان ر تازنمایی شناخ ی و مفهیومی 

ساکن شهر تهران  یساله 55تا  20آماهی این پوو ش شامل تمامی ارراد  ی. جامعهخصو ی است
 ای مطالعیه ده ایین پیوو ش مونهعنوان نداویلب ده دس رس ته  وهتته نفر 100که تعداد  است

( ر دانشجویغنفر  19دانشجو و  21زن /  23مرد و  17نفر ) 40یک  تعداد  یان خاب شدند. ده مرحله
نفیر  17 یا تیا میده  دییپل ، نفیر از آن 2کیه  06/10و انحراف اس انداهد  52/32تا میان ین سنی 

 یده پوو ش شیرکت کردنید. ده مرحلیهنفر دک ری تودند  8نفر کاهشناسی اهشد و  13کاهشناسی، 
( تیا مییان ین سینی غییر دانشیجونفیر  26دانشجو و  34زن /  37مرد و  23نفر ) 60دوم نیز تعداد 

نفیر  22نفیر کاهشناسیی،  25 ا تا میده  دییپل ، نفر از آن 1که  43/8و انحراف اس انداهد  55/30
نفر  22یک   یند.  مچنین ده مرحلهنفر دک ری تودند ده پوو ش شرکت کرد 12کاهشناسی اهشد و 

نفیر م أ یل  22نفیر مجیرد و  38دوم نییز  ینفر م أ ل و ده مرحله 18کنندگان مجرد و از شرکت
تودند. شرایط الزم ترای شرکت ده این مطالعیه نییز عبیاهت تیود ازف الی ( هضیایت داویلیب تیرای 

                                                           
1 local arrangement 
2 cultural domain analysis techniques 
3 Boster 
4 Purrington 
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گیویی تیه  ای رهی  و پاسی مشاهکت ده پوو ش، ب( داش ن حداقل مده  تحصیلی دیپل  ده هاسی
کنندگان این پیوو ش ها تیه شناخ ی شرکت ای جمعیّت( ویوگی1) یسلاالت محقّک. جدول شماهه

 د د.تفکیک مراحل این مطالعه نشان می

 یمعنایی حری  خصو ی ده رر نگ ایرانیی، نحیوه یاس خرا  شبکه منظوهته: اجرا یشیوه

پیوو ش و  ادتیاتحاضر موهد توجّه قراه گررت. مطاتک تا  یهتازنمایی شناخ ی این مفهوم ده مطالع
شناسیی شیناخ ی تیا شناسیی و هوانشناسی، زتیان ای مردمده حوزه ترشیپتر اساس مطالعاتی که 

و  1پیردازیمقییاس ی ای معنایی  وهت گرر ه اسیت، اسی فاده از شییوهته شبکه یازیدست دف 
و هامنیی،  4؛ لوس،  ارمن، دزموها، ایوهسیون2000، 3لده و  تیا)هامنی، موه، تاتچ 2تازنمایی دیداهی

گرر ه از حری  خصو یی ده اذ یان رر ن یِ جای ( ده این پوو ش امکان اهزیاتی دقیک مدل2013
حاضر ترای ترسی  سیاخ اه معنیایی حیری   یآوهد. تر این اساس مطالعهایرانی ها ررا   می جمعیت

 ستفخصو ی ده دو مرحله اجرا شده ا

، 6)پیزکیونی 5«تولید واژگان تیداعی شیده»ده گام نختت و مب نی تر تکلی   یکم: یمرحله

حیری   یکننده خواس ه شد تا رهرس ی از واژگان مرتبطی کیه تیا شینیدن واژهشرکت 40( از 2007
ترای ن اهش تعداد واژگان ده  ی یمحدودگردد ها یادداشت نمایند.  ا تداعی میآن خصو ی ده ذ ن

م یداعی ها یادداشیت  یواژه 10کنندگان خواس ه شد تا حیداقل شرکت یظر گرر ه نشد امّا از کلیّهن
 ییی ا ( اشبا  تولید واژه ده پاس 2007عنوان نمونه، پیزکونی، نمایند. مطاتک تا مطالعات مشاته )ته

حاضر نیز  ی. ده مطالعهار دکننده اتّفاق میتکلی  تولید واژگان تداعی شده، غالباً تا تیت مین شرکت
کنندگان از ررد تیت   ته تعد از تکراه چشم یری ترخوهداه توده است، لیکن جهیت  ای شرکتپاس 

آوهی و موهد اهزیاتی قراه گررت. تر ایین اسیاس رهرسی ی از ررد جمع 40 ای ایمینان تیش ر پاس 
ریرد(. مطیاتک تیا منحصرته یواژه 168آوهی شد )واژگان مرتبط تداعی شده تا حری  خصو ی جمع

 یای ای که تیش رین تکراه ها ده پاس ( نعه واژه2007شناسی مطالعات مشاته پیشین )پیزکونی، هوش
معنیایی  یعد ده هاس ای ترسی  شبکهتَ یکننده داها تودند، ان خاب شدند تا ده مرحلهررد شرکت 40

  ا اس فاده شود.حری  خصو ی از آن

واژه ده اخ ییاه محقّیک قیراه داشی ه  10تعدی رهرس ی م شکّل از  یرحلهده م دوم: یمرحله

پیشین اسی خرا  شیدند. تیا قیراه  یمرتبطی که ده مرحله یحری  خصو ی و نه واژه یاست؛ واژه
 یواژهجفیت 45مزتوه ده کناه یکدی ر، رهرسی ی م شیکّل از  یواژه 10دوی  ر یک از گرر ن دوته
از  مثالعنوانتیهتکراهی وجیود نداشی ه تاشید.  یواژهکه  یچ جفتیوهی ررد تدوین شدمنحصر ته

                                                           
1 scaling 
2 visual representation 
3 Hsia 
4 Luce, Hoffman, D'Zmura, Iverson 
5 producing the associative terms task 
6 Pizziconi 
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توان شش جفت غیرتکراهی ده نظر گرریتف می« حری  خصو ی، خانواده، خانه، آترو» یچهاه واژه
 -خانه؛ خیانواده -آترو؛ خانواده -خانه؛ حری  خصو ی -خانواده؛ حری  خصو ی -حری  خصو ی»

)هامنیی و  1«شیدهتکلیی ِ تشیاته قضیاوت» یییایین رهرسیت،  یتهیّه پ  از«. آترو -آترو؛ خانه
  اجفت واژهدی ر خواس ه شد تا میزان اهتباط  ر یک از این  یکنندهشرکت 60( از 1996 مکاهان، 

 گذاهی کنند.ترای تیش رین اهتباط( نمره 7ترای کم رین اهتباط تا  1ها ده یک یی  لیکرت )از 

کنندگان از مفهوم حری  خصو یی، از رسی  تازنمایی شناخ یِ شرکتت منظوهته :روش تحلیل

 یا اسی فاده  ای تحلیل اک شیاری دادهیکی از هوش عنوانته 2(MCAهوش تحلیل تنارر چندگانه )
شناسییی و شییده ده مطالعییات مییردم ییای شییناخ هیکییی از هوش 3(CAشیید. هوش تحلیییل تنییارر )

ده  MDSشیود. رنیون محتیوب میی 4(MDSچندگانه ) پردازیکه نوعی مقیاس شناسی استهوان
گیونی  مچیون اع باهییاتی و سیاخت آزمیون، سیاخت نیمیر  اگونی  یایشناسی موهد اس فادههوان

، نمییایش ادها   یجییان و دهد و مییواهد مشییاته دی ییر قییراه گرر ییه اسییت )جاوهسییکا و شخصیییت
  ایمللفیهترداهی ادهاکیی، تحلییل ه ای نقش(. تحلیل تنارر که تا نام2009، 5آناس ازوا-چوپ لوسکا
 یا و جیدولشود ترای تحلیل ماتری پردازی دوگانه نیز شناخ ه می ای کیفی و مقیاسا لی داده

 یا  تی ند کیاهترد داهد.  ایی از تنارر و مشاتهت تین سطر ا و سی ون ای دوها ه که شامل اندازه
؛ 1389تیا تییش از دو م غیّیر اسیت ) یومن، تحلیل تنارر چندگانه، گت رش تحلیل تنارر ترای کاه 

آن ده  جزئییاتسازیِ هوش تحلییل تنیارر ده پیوو ش حاضیر کیه پیاده منظوهته(. 2007، 6گریناکر
( آمده است، ات دا ترای  ر 2004) 8( و هاش1996(، هامنی و  مکاهان )1990و هامنی ) 7مطالعات ولر

یک  ده سطر و سی ون( از واژه یخر  از مرحله)ته تعداد واژگان مت  10×10کننده ماتریتی شرکت
طر  ر میاتری  ده قع 7که عدد  تدیهی استواژه حا ل شد. گرر ه ته  ر جفت  ای تعلّک ا و نمره
کننیده تیه شیرکت 60 ای د. ده ادامه، ماتری گیرد تا تشاته  ر واژه تا خودش ها نشان د قراه می

 10( و 60×10هدیی  ) 600داهای  9ک میاتری  انباشی هلحاظ س ون زیر یکدی ر قراه گرر نید و یی
 ای این ماتری ، تیا هوش تحلییل تنیارر کنندگان ته دست آمد. دادهس ون از تمامی نمرات شرکت

 ر ریرد ده  کهازآنجاییموهد تحلیل قراه گررت. الزم ته ذکر است  SPSSارزاه چندگانه از یریک نرم
  یاجفیت واژهد یی ای لیکرت ترای نمرهنمره 7نقاط  یرا له مقایته تا دی ران، ادها  م فاوتی از

  یاجفیت واژهسبب تفاوت واهیان ِ اهزیاتی تیین اریراد و  10یک آهتیفکت عنوانتهداهد و این عامل 

                                                           
1 judged-similarity task 
2 multiple correspondence analysis 
3 correspondence analysis 
4 multidimensional scaling 
5 Jaworska & Chupetlovska-Anastasova 
6 Greenacre 
7 Weller 
8 Rusch 
9 stacked matrix 
10 artifact 
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 ا قاتل تفتیر تاشند. ته این منظوه، نوعی اس انداهدسازی  وهت گیرد تا یار ه ضروهی استشود می
دوم  یای  ر ررد و  ر تععد ته مییان ینِ  یفر و واهییان ِ تراتیر تیا هیشیهتر 1هدی  ینمرات تهینه

 یای پیردازی حیوزهاس انداهدسازی شد. این هوش ده مطالعات مرتوط ته مقییاس 2 ای تکیناهزش
 (.2000؛ موه، هامنی و  تیا، 1996نمونه، هامنی و  مکاهان،  عنوانتهمعنایی اس فاده شده است )

 هاافتهی

نخت ی که تیشی رین تکیراه ها از تیین مجمیو  واژگیان  ی( رهرست نعه واژه1) یههجدول شما
اند ها ته  مراه درعیات تکیراه ( داش هn=40یک  ) یکنندگان ده مرحله ای شرکتده پاس  شدهثبت

ریرد منحصیرته یواژه 167گردد، از مجمو  د د.  مچنان که ده جدول مزتوه مشا ده مینشان می
عنیوان نفیر، تیه 26تیا ثبیت شیدن توسیط  خانواده یکنندگان، واژهشرکت یتوسط کلیّه شدهاشاهه

 قراه گرر ه است. شده تا حری  خصو ی موهد اشاههمرتبط تداعی یپرتکراهترین واژه

 شده با حریم خصوصینخست تداعی ینُه واژه -1 جدول

 تعداد تکرار واژه شماره

 26 خانواده 1

 15 خانه 2

 14 آبرو 3

 14 منیتا 4

 11 تلفن همراه 5

 10 اسرار شخصی 6

 9 اتاق شخصی 7

 9 خلوت و تنهایی 8

 8 حُرمت 9

کنندگان ( ن ایج تحلیل تنارر ها ترای ماتری  انباش ه از تمامی نمرات شرکت2) یجدول شماهه
ده تیه دسیت آمی 1622/0و ترای تععد دوم،  1798/0 ای تکین ترای تععد یک ، د د. اهزشنشان می
 شوند.ده د واهیان  ها شامل می 51 مجمو  دهاست که 

 های ویژه )اینرسی( در تحلیل تناظر ماتریس انباشتههای تکین و ارزشارزش -2 جدول

                                                           
1 optimal row scores 
2 square root of the singular values 
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 اینرسی ارزش تکین بُعد
 نسبت اینرسی

 تراکمی شدهتبیین

1 1798/0 0323/0 283/0 283/0 

2 1622/0 0263/0 230/0 513/0 

3 1178/0 0139/0 121/0 634/0 

4 1015/0 0103/0 090/0 724/0 

5 0898/0 0080/0 071/0 795/0 

6 0873/0 0076/0 067/0 862/0 

7 0798/0 0063/0 056/0 917/0 

8 0713/0 0050/0 044/0 962/0 

9 0660/0 0043/0 038/0 000/1 

 000/1 000/1 1144/0  کل

( این مطالعیه n=60کنندگان )شرکت(، ساخ اه معنایی حری  خصو ی ها ترای 1) یشکل شماهه
 ا ها ( که تیش رین واهیان  دادهYو محوه  Xد د. این نموداه تر اساس دو تععدِ اوّل )محوه نشان می

از نمیرات شیرکت انبیو ی اولیه،نموداه  کهازآنجاییده د( ترسی  شده است.  51د ند )نمایش می
نمیود، مییان ین حتیاتیِ تیر ن ایج ها دشواه میگذاشت و تفنقطه( ها ته نمایش می 6000کنندگان )

 ای اس انداهدشده ارراد نمونه ترای  ر واژه محاسبه و نشان داده شده اسیت.  مچنیان تمام اهزیاتی
 یا ده ایین نمیوداه اسیت و سیایر حری  خصو ی مرکز ثقل توزیع داده یگردد واژهکه مشا ده می

تیین نقیاط ده ایین رضیای  یانید. را یلهتشیکیل دادهمعنیایی ها  یشبکه مفا ی  ده پیرامون آن،
ترنید، تین این مفا ی  ده ذ ن ارراد است. واژگانی که ته    نزدییک یاز را له تجتّمیاقلیدسی، 

تیه  اسیراه شخصییو  حیری  خصو ییمعنایی اهتباط تیش ری تا یکدی ر داهند. ترای مثیال،  ازنظر
تلفین  کیهدهحالیشیوند فهومِ تتیاه مرتبط ادها  مییعنوان دو میکدی ر تتیاه نزدیک  ت ند و ته

معنیایی حیری  خصو یی ده  یمرتبط ده شیبکه ی ای ترجت هکه یکی از سازههغ  آنته -  مراه
مذکوه جدا است و تناتراین ته لحاظ معنایی کامالً م فاوت است.  یاز دو واژه - ایرانی است جمعیت

 ای این پوو ش ای از واهیان  دادهکه سه  عمده Xمحوه   ا تر هویتوزیع داده ی مچنین، نحوه
تمیییز و  یده د(، گویای تطبیک مدل معنیایی مزتیوه تیا نحیوه 28ها ته خود تخصیص داده است )

آن ده  یگرایانهجمعحری  خصو ی از عنا ر اش راکی و  یشخصی و رردگرایانه  ایمللفهتفکیک 
)تیه شناسی رر ن یهوان یده حیطه شدهاهائه ای ترخی مدل . این یار ه تر اساسِاستارراد نمونه 
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( قاتل تفتیر است. عیالوه تیر ایین 2001؛  ارت د، 2010، 1991عنوان نمونه، ماهکوس و کی ایاما، 
 23نمایید ) یا ها تبییین مییکه تخش اعظ  دی ری از واهیان  داده Y ا تر هوی محوه توزیع داده

ریزیکی حری  خصو یی از   ایمللفهتفکیک  یمدل معنایی تا نحوه ده د( نیز گویای تطبیک این
. این یار ه نیز تر اساس تئیوهی اتعیادی حیری  خصو یی )توهگیون و استآن  ایالعاتی  ایمللفه

عنوان ده این مدل معنایی ته خلوت و تنهاییتبیین داهد. ترای مثال، نیاز ته  تیقاتل( 1989 مکاهان، 
معنیایی  یعنیوان تخشیی از شیبکهتیه آترواز حری  خصو ی و  ریزیکیو  رردگرایانه یمللفهیک 
 گردد.آن تجرته می یایالعاتو  گرایانهجمع

 
 ییفردگرا  ییگراجمع

 یمرحله در کنندگانشرکتی هایابیارز نیانگیم اساس بری خصوص میحریی معنا ساختار -1 شکل

 دو

 گیرییجهبحث و نت

تازنمایی مفهومی حری  خصو ی ده رر نگ ایرانیی و  ینحوه ترهسیحاضر تا  دف  یمطالعه
 1معنیایی یترسی  ساخ اه معنایی آن از یریک تحلیل تنارر انجام شده است. ترسی  ساخ اه و نقشیه

خ ی شینا. این هویکرد هوشمفهومی است ای تازنمایی ینحوه ترهسی ای مه  ترای یکی از هوش

                                                           
1 semantic mapping 

 اطّالعات میحر

 یزیکیف میحر
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عنیوان نمونیه، هامنیی و شناسی کاهترد داش ه است )تیهشناسی و هوان ای مردمده تتیاهی از حوزه
  یوهتتهمعنایی یک مفهیوم   ایمللفه(. ترسی  و نمایش تصری 2011، 1؛ ترونل1996 مکاهان، 

 از سیوی محقّیک ییا شیدهاعمال ی اتیمحیدودسو و عدم تأثیرپذیری از یک شبکه و نقشه از یک
، 2گردد )هییان و ترنیاهداین هوش محتوب می ی ای عمده، از مزیّتدی ر سو ای پیشین از ررضیه
د ید، پیوو ش (. تا جایی که مطالعات ن اهنده نشیان میی2013، 3؛ سبراسک، تت ر و گاولین2003

تازنمایی مفهومی حیری  خصو یی ها ده ییک رر نیگ  یکه نحوه ای استمطالعهحاضر نخت ین 
ده ایین حیوزه  شرویپو  یمقدمات یتوان آن ها یک مطالعهمی هونیازاقراه داده است و  هسیترموهد 

تین نقاط ده رضای  یحاضر گف ه شد، را له یشناسی مطالعهدانتت.  مچنان که ده قتمت هوش
مفا ی  یک ساخ اه معنایی ده ذ ن ارراد است و  یاز را له تجتّمیاقلیدسی من ج از تحلیل تنارر، 

ترند، یبیع اً از نظر معنایی اهتباط تیش ری تا یکیدی ر خوا نید داشیت. ده واژگانی که ته    نزدیک
تشیکیل  ایمللفیهتوان ته تحیث پیرامیون سو می مین هاس ا ترای تبیین ن ایج این مطالعه از یک

 یحیوهتیوان نمیی دی ر سوایرانی پرداخت و از  جمعیتساخ اه معنایی حری  خصو ی ده  ید نده
 ی ا نتبت ته مرکز ثقیل شیبکهها تا توجّه ته ن اشت مکانی آن  امللفهچینش و روا ل میان این 

 قراه داد. ترهسیموهد  –حری  خصو ی  –معنایی مزتوه 
اتیاق »انید، ای که از تیش رین تداعی اهتبایی تا حری  خصو یی ترخیوهداه تیودهاز تین نعه واژه

شیمول حیری   ای تنییادی و جهیانتوان ترجمان یکی از مللفیهها می« شخصی و خلوت و تنهایی
خصو ی ترشمرد. مداقه ده تاب چرایی تداعی اهتبایی این واژگان تیا حیری  خصو یی تیر اسیاس 

وجودی آن ده زندگی انتانی  یت حری  خصو ی و رلتفهی ای این مطالعه ملیّد ما ت نمونهیذ ن
این حیطه موهد اشاهه قراه گرر ه است؛ تأکید تر نییاز تیه  ای نظری ده ی دیدگاهاست که ده قایبه
(. ایین دو 2014؛ گیفیوهد، 1967عنوان نمونه، وسی ین، عنوان یک نیاز زیت ی )تهحری  خصو ی ته

ده تئیوهی اتعیادی توهگیون  4 ایی عینی از تععد ریزیکیی حیری  خصو ییتوان مصداقمللفه ها می
پذیری ریزیکی ررد ترای دی ران و نیاز زیت ی ته دس رس یه( ترشمرد؛ تععدی که تیان ر دهج1989)

ای میان خود و دی ری و ترخوهداهی از یک رضیای شخصیی ده زنیدگی اسیت وجود حائل و را له
 (.2007)جینتن و پاین، 

ده سیاخ اه معنیایی « اسیراه شخصیی»گیردد، حاضر مشا ده می یگونه که ده ن ایج مطالعهآن
مزتوه  یمللفهترجت  ی  کلی. ده حدّ خطوط استمفهوم ته حری  خصو ی  تریننزدیک شده یترس

شخصیی  ایالعیات یانت از حری   ا میتتوان تأکیدی تر ده ساخ اه معنایی حری  خصو ی ها می
حری  خصو یی ترشیمرد.  ی ای عمدهتوان محرمان ی ها یکی از ویوگیدانتت. تر این اساس می

گیرند )قنیواتی، جیاوه، انه  ت ند، ضروهتاً ده هدی  اسراه جای میکه داهای ویوگی محرم ایالعاتی
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ده تئوهی توهگون میوهد اهزییاتی قیراه داد. از  1ایالعاتتوان ذیل تععد حری  ها می (. این یار ه1390
تیوان ترجمیان معنایی حری  خصو یی ها نییز میی یده شبکه« تلفن  مراه»گیری این منظر جای

متی خر    ایمللفیهترخالف سایر  وجودنیتاای  حری  خصو ی ترشمرد. ده تعر ایالعات ا میت
تری دانتت، تلفین  میراه ان زاعی  ایمللفه ا ها توان آنده ساخ اه معنایی حری  خصو ی که می

آن تا توجّه  ا میتمعنایی گویای  یکه قراه گرر ن آن ده این شبکه عینی است ای یکی از مصداق
و  ایالعیات یای رنّیاوهی . ته مدد پیشررتاستسالیان اخیر  ییالک رونیک ته گت رش اهتبایات 

کیه کمیک شیایانی ده و تا وجود ایین است توسعهدهحالیوه هوزارزونی اهتبایات، رضای مجازی ته
زندگی شخصی و خصو ی زندگی انتیان یحوزه  ایی نیز دهجهت هراه تشری نموده است، چالش

ای که این هوز ا حج  گتی رده(. تا توجّه ته این1385زاده، نی و قاس  ا ته وجود آوهده است )محت
شیود،  ییانت از حیری   ا ده رضای مجازی از یرییک تلفین  میراه انجیام مییاز اهتبایات انتان

و اهتباییات خیانوادگی  هوزمیره ای جاهی ده زندگی شخصی موجود ده آن یکی از چالش ایالعات
موجیود ده   ایمللفیهتیا سیایر « تلفین  میراه»موجود تین  یهغ  را لهته هونیازاگردد. تلقّی می

ای ها ده ادها  ذ نیی ساخ اه معنایی حری  خصو ی، این واحد معنیایی نقیش پرهنیگ و ترجتی ه
  ای این مطالعه از حری  خصو ی داش ه است.نمونه

توان محصیول می ها« امنیت»معنایی حری  خصو ی،  یده شبکه شده یترس  ایمللفهاز تین 
شیمول جهیان یمللفیهوجود حری  خصو ی ده زندگی انتانی ترشمرد و از این منظر آن ها دی یر 

هوانی و آسودگی خایر من ج از تحقّک مرز ای حیری   امنیتحری  خصو ی دانتت. ده  مین هاس ا 
عنیوان )تیه ای نظری موجود ده این تاب موهد تأکید قراه گرر یه اسیت دیدگاه یقایبهشخصی ده 

 (.2014نمونه، گیفوهد، 
خیانواده، خانیه، »ی دی ر یعنی شده ده سطوه پیشین، چهاه مللفه ی ای تو ترخالف مللفه

حری  خصو ی ده جمعیت ایرانیی ترشیمرد.  یتت ه ای رر نگتوان مللفهها می« آترو و حرمت
 یا نییز وا ل نزدیک میان آنجادشده توسط این چهاه مللفه تا توجّه ته ریمعنایی ا یشبکهخرده

شده سو تا ادتیات پوو ش و اند  مطالعات تین رر ن ی انجامخود شا دی تر این مدّعا است.   
اج ماعی زندگی انتانی  -تنظی  حری  خصو ی تا توجّه ته تار اه رر ن ی یده تاب شکل و نحوه

 ی ایی ده تشیکیل شیبکهه(، ترجت  ی و اسی خرا  چنیین مللفی2002عنوان نمونه، اوزاکی، )ته
« خویشی ن»گیری نضیج ینید نحیوهیآیتیوان پمعنایی حری  خصو ی ده رر نگ ایرانی ها می

حیری  »ترشمرد.  مچنان که ده قتمت ن ایج این مطالعیه اشیاهه شیده اسیت، تیا قیراه گیرر ن 
 Xی محوه  ا تر هوتوزیع مللفه یشده، نحوه یعنوان مرکز ثقل ساخ اه معنایی ترسته« خصو ی

حیری  خصو یی )اسیراه شخصیی، اتیاق  ی ای رردگرایانیهتیان ر تمییز و تفکیکی تیین مللفیه
ی آن )خیانواده، خانیه، آتیرو، گرایانیه ای جمعشخصی، خلوت و تنهایی، تلفن  میراه( از مللفیه
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 شی دیرینی دانتت که ده ادتیات پوو یتوان انعکاسی از منازعه ا ها میحرمت( است. این یار ه
ده حیدّ خطیوط  گرا وجود داهد.عنوان یک رر نگ رردگرا یا جمعپیرامون تلقّی رر نگ ایرانی ته

شناسی رر ن ی ده نشان دادن ی هوان وهت گرر ه ده حوزه ی اتوان گفت که پوو شکلی می
 ای شرقی و غرتیی کیه ترخاسی ه از شناخ ی حاک  تر رر نگ ای موجود ده رضای هوانتفاوت
سو  ت ند. تر اسیاس  ا است تا یکدی ر   پذیری و رر نگ م فاوت آنه اج ماعی، جامعهساخ ا

گرایی تیشی ر ده کشیوه ای آسییایی دییده این مطالعات، رردگرایی تیش ر ده جوامع غرتی و جمع
 ا شرق ای که ده این مطالعات موهد غفلت واقع شده، این است که ده اغلب آنشود. امّا نک همی

ی خاوهمیانه تبع آن کشوه ای حوزهادل شرق ته معنای کلی ده نظر گرر ه شده است و تهدوه مع
د.  رچنید مطالعیات ییآحتیاب مییگرا تهجمع یشرقی و داهای رر ن  یازجمله ایران نیز کشوه

-؛ حاتمی، قرتعلی و تیی1385عنوان نمونه، اسعدی، اع صامی، نایت، الفبین و هضایی، اندکی )ته

زاده، مظیا ری، ؛ ذتیح1391؛ رخری و تاقریان، 1391جوادی و نیکوگف اه، ؛ حکی 1389خان، جن
-رر نیگ ایرانیی و رراینید ای هوان ی( ده موهد هاتطیه1392حاتمی، توکلی، د قانی و علیپوه، 

د د کیه تیر اسیاس ن یایج شناخ ی  وهت گرر ه است، امّا ن ایج  مین مطالعات اند  نشان می
تندی کرد. گرا یا رردگرا یبقه ای جمعایرانی ها ده یکی از رر نگ یوان جامعهتآمده نمیدستته

توان تا تالش گرو ی از محققان جهت مطیرح کیردن مفهیوم سیومی ده کنیاه تر این اساس می
است. مطاتک تیا  1«ایخودِ هاتطه»سو شد. مفهوم سوم   « خود جمعی»و « خود رردی»مفا ی  

چیون  ارتی د  ی ای نظری مللّفیانشده ده دیدگاهه خود جمعی مطرحکیگیری دهحالاین موضع
( تیش ر تر مفهومی کلی از جامعیه م ّکیی اسیت، ده 2010، 1991( و ماهکوس و کی ایاما )2001)

گییری تصیوّه از تیری ده شیکلی ررد تا نزدیکان و واتت  انش نقیش مهی ای، هاتطهخودِ هاتطه
خانه و خانواده، » ایی چون (. تر این اساس ترجت  ی مللفه1387کند )حاتمی، خویش ن ایفا می

محیوهی ده گرایی مب نی تر خانوادهتوان ترجمانی از جمعنیز ده این مطالعه ها می« آترو و حرمت
تیوان تیا حیدّی این رر نگ دانتت. ا میت خانواده و اهتبایات خانوادگی ده این رر نگ ها میی

  خویش ن ده چنین رر ن ی مب نی تر این نهاد اج ماعی است. ای از تعاهیدانتت که تخش عمده
جادشیده توسیط یمعنیایی ا یشیبکهتوان گفت که خیردهعالوه تر این مطاتک تا چنین تبیینی می

نمایید. از رضای دینی حاک  تر این رر نگ اهتزاق میی« خانواده، آترو، حرمت و خانه» ای مللفه
کیه « حییات»ی قراتت مفهومی حری  ده زتان راهسی تیا واژه توان ته ترادف وده  مین هاس ا می

(. این اس حاله و تلفیک 1393مرادی، وزن دینی زیادی تا خود ته  مراه داهد نیز اس ناد کرد )قاضی
عنوان یکی از خصایص اج ماعی ا الی تا حدّی است که ترخی از م فکّران معا ر ایرانی از آن ته

 کنندفاین رر نگ یاد می
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و حیری  و حییات، آداب  ی زنیدگیای که تفکّر، تذکّر تاشد، آیین، شییوه.. ده جامعه.»
 یای تری نتیبت تیه جهیان  تی ی و پیچییدگیاج ماعی آن، شا د انعکاس دید عمیک

« اسیت ییرضیاهازآلیودگی چنیین  معیرفکه  ارراد آن خوا ی  تود شخصیتتیش ری ده 
 (.213 ی،  فحه1391)شای ان، 

ده ساخ اه معنایی حری  خصو ی نیز « حرمت»و « آترو»چون   اییمللفهدیدگاه مطاتک تا این 
تلقّی حرمیت »عنوان مفا یمی که ده گف مان دینی موجود ده این رر نگ ته انحات مخ لفی چون ته

عنیوان نمونیه، قنیواتی و انید )تیهموهد تأکید قراه گرر ه« حرمت خون وی یمثاتهآتروی متلمان ته
مزتوه تا مفا ی  خانواده   ایمللفهاتند. نزدیکی روا ل موجود تین یمی خا یجای اه  (1390جاوه، 

آتروی »مباحثی نظیر  ا میتاز حری  خصو ی نیز خود گویای  شده یترسو خانه ده ساخ اه معنایی 
 یمثاته ا توسط دی ران تهکه   ک آن استده این رر نگ « حرمت خانه و خانواده»و « خانوادگی

؛ شیهباز و متیعودیان، 1390عنوان نمونه، قنواتی و جیاوه، گردد )تهض حری  خصو ی ادها  مینق
توانید گوییای ده این ساخ اه معنایی می« آترو»مفهوم  خا ه  اییمللفه (. پرهنگ تودن چنین1391
 1تی  از قضاوت شدن متائل شخصی و خانوادگی توسط دی ران تاشد. ده  مین هاس ا ایمیدا ا میت

گرای آسیای شرقی ذیل قضاوت شدن توسط دی ران ها ده جوامع جمع ا میت( نیز 2010و کی ایاما )
ی تفکّیر و قضیاوت نحیوه ا مییتانید؛ موهد تحث قیراه داده 2« ای اج ماعیچش »عنوان مفهوم 

تالش ترای حفظ نام نییک  ادشدهیمضاف تر موهد  ،دی ران پیرامون خصو یّات و کیفیات خویش ن
توان حاضر می یست که ده تبیین این تخش از ن ایج مطالعها ایتت هرر نگ  ایمللفهز دی ر نیز ا

ای از تازنمایی خود ده این رر نگ اسیت کیه ده جتت. نام نیک، شرف یا آترو، جنبه تمتکته آن 
 یهتخش تعلیمی آن موهد توجّه قراه گرر ه و از این یرییک گیویی واهد حارظی خا هایرانی  ادتیات
جن ند و ای ایران ترای حفظ نام می ای اسطوههکه قهرمانایرانی شده است؛ چنان شخصیتقومی 

 جهیتنیازا یای یونیانی و هومیی ی اسطوهه ای ایرانی تا ان یزهی اسطوههکنند. ان یزهزندگی می
 (.1387، ته نقل از حاتمی، 1370م فاوت است )کزازی، 

تا لحاظ  خا هکه  است یی اان اههتنها ده حد  شدهمطرحای  که تبیین تدیهی است دهمجمو 
ی آماهی پیوو ش و نیو  مطالعیه، تیش ری داهند. جامعه ترهسیاین پوو ش، نیاز ته  ی اتیمحدود

کند که تاید ده مطرح می یموهدترهسو تفتیر م غیّر ای   اار هی یتعمی ها ده زمینه  اییمحدودیت
ده این پوو ش که  رراً از یک شهر و راهغ از لحیاظ  یترهس موهدی نمونه ویوهنظر گرر ه شوند. ته

 ا، ده این مطالعه شرکت کردنید. تیر ایین اسیاس آن تیقومشناخ ی چون کردن م غیّر ای جمعیّت
 جمعییتتیری از شود که ده مطالعات آتی ساخ اه معنایی حری  خصو ی ده یی  جامعپیشنهاد می

قیراه گییرد.  مچنیین تکیراه  ترهسی ای نتلی موهد  ایی چون تفاوتسازهایرانی و تا لحاظ کردن 
ی  یای پیوو ش حاضیر ها محیک تزنید و دامنیهتواند میزان دهس ی یار یه ای مشاته میپوو ش

                                                           
1 Imada 
2 social eyes 
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تا توجّیه تیه  ادشدهیمرتویه گت رش د د. مضاف تر مواهد  ی اسازی ا ها ده مفهومتأثیرگذاهی آن
گرایی مب نی تر خانه ای چون آترو، حرمت و جمعتت ه  ی مفا ی  رر نگن ایج این مطالعه و ترجت
شناخ ی مفا ی  مزتوه تواند ترای ره  چیت ی و کاهکرد هوان ای کیفی میو خانواده، انجام پوو ش

 ارراد ده این رر نگ ها  شا تاشد. شخصیتده زندگی و 

 منابع

 وی خصو ی  یحیر حفیظ ده منیارع تیوازن و تعیاهض(. 1390ی. )عل زاده،یم ول و منا ،یاحمد
 .89-113 ،16 شماهه ،یپزشک حقوق رصلنامه. ماهانیتی کیژن  ایالعاتی ارشا

. نیریرز ،یهضیاع اچ؛. موهتیون ن،یالفنبیا اچ؛.  یکی ت،یینا ررناز؛ اع صام، محمد؛ دیس ،یاسعد
 وی رانییا انینشیجودا دهی اهتبیای و متی قل دانت ن وهیش تایی گراجمع ویی گراررد هاتطه(. 1385)

 .17-22 ،1 شماهه د  ، سال ،یشناخ  علومی  اتازهیی. کایآمر
 مجلیه. رانیا وی قیتطب اسالم، حقوق ده آن از تیحما وی خصو   یحر(. 1383. )تاقر ،یانصاه
 .1-53 ،66 شماهه ،یاسیس علوم و حقوق دانشکده
 .تبلوه نشرف تهران. تن -شیخو(. 1387. )جواد ،یحاتم
 دهی شناسیهوانی رلتیف گذشی ه و میدهنی شناسیهوان ده شناخت عل (. 1388. )جواد ،یحاتم

 .143 -112 ،4 و 3 شماهه ،12 دوههی. شناخ هوانی  اپوو ش رصلنامهی. خیتاه مطالعه یکف رانیا
 .ریرکبیامف تهرانی. شناخ  عل  دهتاهه(. 1392. )جواد ،یحاتم
 وی ارقیییی گراجمیع -یییرردگرا یهاتطه(. 1391. )منصوهه کوگف اه،ین و منصوه ،یوادج یحک
 .77-90 ،6 ،یاج ماعی شناسهوانی  اپوو ش. ترکمن مردان و زنان دهی قوم تی و تای عمود
 پیوه،یعل محتین؛ ،ید قیان ن؛یمه ،یتوکل جواد؛ ،یحاتم ؛یمحمدعل ،یمظا ر عباس؛ زاده،حیذت

ی رانییا دهمیان رانهوان از گروه سهی نیتالی ریگ یتصم سبک تر رر نگ اثری هستر(. 1393. ) یمر
 .317-324 ،25 شماهه ،یهر اه علوم رصلنامهی. نیتالی  اتعاهض حل ده

 .ریرکبیامف تهران. غرب تراتر ده ایآس(. 1391) .وشیداه  ان،یشا

 از اشیخا ی خصو ی  یحر از تیحما(. 1391ی. )مصطف ان،یمتعود و سجاد ،یقهفرخ شهباز
 .87-100 ،2 شماهه  ،یکر قرآنی اهش هانیمی  اپوو ش رصلنامه دو. اتیهوا و اتیآ منظر

 رصلنامهی. خصو   یحر تا ایالعاتی آزاد هاتطه(. 1391ی. )عل ،یجعفر و نیدحتیس ،یی فا
 .135-159 ،33 شماهه ،یاسالم حقوق

ی جمع تی و تای رانیا اقوام ته نتبتی داوهشیپ هاتطه(. 1391. )رایمه ان،یتاقر و ز را ،یرخر
 .103-129 ،8 ،یاج ماعی شناسهوانی  اپوو ش. انیدانشجو ده

 نشیرف تهیران. رانییا ده شرم ح ی شناسجامعهف شرم شیس ا ده(. 1393. )حتن ،یمرادیقاض
 . ف   چاپ آمه، ک اب

javascript:void(0)
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 ،یاسیالم حقیوق نامهرصل. حک  یا حک ؛یخصو   یحر(. 1390. )نیحت جاوه، و لیجل ،یقنوات
 .7-32 ،31 شماهه

 حقوق تر هیتک تا ،یمجازی رضا دهی شخص  یحر(. 1385. )دونیرر زاده،قاس  و دیرر ،یمحتن
 .21-30 ،34 شماهه  ،یشر. رانیا

 .چهاهم چاپ سمت،ف تهران. آنی کاهترد ا و تنارر لیتحل(. 1389ی. )دهعلیح  ومن،
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