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صاجیهخانم» بورد اکا ذ ابار گبفهه سدس کارببدهاذ بخهلف نهشا اب

ر ادلناس  -اجهماع ببرس ل د در حایادش

د بُپ ب ه -غیبب ه

اژههاذ همنشی با ای لقبها بورد ببرس ابار گبفهنش د یافهشههشاذ ایش

حر ه

نشاد ب ده ای لقبها که در گ لهه اژههاذ اربل بحسوب

ب ل هان ش دچار نوع دگبدیس ل ه ابب به گاه به دش اربش ت ش ی

گبدی هان د در حایادش دالیل که به نظب ب رس بنجب به ایش افشت بسشط

بپنای ل ه  -اب ا ی رسانهش جابپه دی گاههاذ بهفشا
بحث ابار ب گیبدد

بشبدم -بشورد

واژههای کلیدی :لقبش ب هبش هویتش فبهنگش صاج ش صا خانم

 .1مقدمه

با توجه به اهمیت بباد

اژهها تأثیب نها در ل

افباد لی اف1ش )1987ش به نظب ب رس

گیبذ لناخت درنهایشتش تیییشب رفهشار

لنای با اژههاذ اربل در بباد فارس بش توانش

با را در لناخت بههب جابپهش فبهنگ عواب بؤثب بب نها یارذ نمای د
همششادطورکششه یگوتس ش

2

 )1978در نظبیششة فپالیششت 3خششود الششاره ب ش کن ش ش راب ششة

بسهقیم بی فبد جابپه جود داردد ا بپهقش اسشت فشبد در تپابش بشا اجهمشا بشه در
کاب ب رس

لخصیت ا لش

بش گیشبدد اب سشوذ دیگشبش تپشاب

اجهمشاع نشهتنهشا

هویت افباد بل ه فبهنگ جابپه را بسهقیماً تحتتأثیب ابار ب دهن نهیشو4ش )2010د بنشاببای
اژههاذ اربل که در تپاب
ب توانن تأثیب بس(ای بب ل
ی

اب انوا

اجهماع اب سوذ جابپه به فبد یا بالپ س القا ب لشون ش
گیبذ فبهنگ د جابپه دالهه بالن د

اژه هاذ اربل کشه نیشاب بشه تفحشت تحقیشت بیششهبذ دارنش «لقشبهشا»

ب بالن د هماد طور که رایست )1977 5الاره بش کنش ش انهسشاب لقشب بشه دیگشباد نشوع

1

Lakoff
Vygotsky
3
Activity Theory
4
Nieto
5
Rist
2
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«حی بین خودساب» 1استد به ع ار دیگبش در ح نس ت دادد یک عنواد به لختش دیش

ذ نس ت به خود تحتتاثیب ابار گبفهه در نهیجه اب د لخت همشاد سشاخهه بش لشودکه

انهظار ب ر دد به عنواد نمونهش اگب به کودک همیشه بگویی «کمهشوش»ش ب مشئ بالشی در
درابب

صه اگب د لخت باهوش بال ش بهت ریج با ر ا تیییب ب یاب

هماد ب لشود

که به ا نس ت ب دهی د بناببای اب نجا که لقشبهشا بش تواننش بشب هویشت افشباد در جابپشه
نها بدبدابیمد

تأثیبگ ار بالن ش دب رذ است با دات به ببرس

اب جمله لقبهای که به نظب ب رس در بباد فارس دچار نشوع دگبدیسش لش هانش ش

ب تواد به «صاج » «صا خانم» الاره کبدد ایش لقشبهشا در ابهش ا بشه کسشان نسش ت داده

ب ل که اب سفب صج بیار خانة خ ا باب ب گشهن د لقبهشاذ «صشاج » «صشا خشانم»
نی( ببگبفهه اب همی لقبها بوده در بحا ره اسهفاده ب ل هان

ب ه ش ای لقبها در بافتهاذ غیبب ه

خود فا لة بیادذ گبفههان د

بهپ دذ کارببد دارن

ل ابب به ع ه بب بافت

ظشاهباً اب کشارببد ا لیشة

ه ف اب انجام ای تحقیت ببرس دایت ای لقشبهشا بشا توجشه بشه بش

ب الپة کارببدهاذ بخهلف لقشبهشاذ «صشاج » «صشا خشانم» نقش

کارببدهاش بسط بپنای ای لقبهشا تیییشبا

هشایم()1967 2ش

نهشا در هشب یشک اب

د اب گ لشهه تشا کنشودش در حایشاد ببرسش

همنشین کلما با ای لقبها ب بال د جهت ببرس لقبهاذ «صشا اشا»ش «صاجیشهخشانم»ش
«صاج » «صا خانم» البم است ابه ا با بفاهیم ببت ط با نها اب جمله «فبهنگ»ش «هویشت»

«لقب دادد» لنا لویمد

 .1 .1فرهنگ
فبهنگ بجموعهاذ اب عادا ش اوانی

اربشهشاش اب جملشه ثشار ادبش ش هنشبذش بوسشیق

غیبهش است که خاص یک بلت یا گب ه ب بالن د گاه بفهوم «فبهنشگ» «ببشاد» بشا هشم

تبکیب ل ه «گفهماد» را تش ی ب دهن که لاب نحوة شح ت کشبدد رفهشار کشبدد

افباد یک جابپه ب بال

بابتاب هویت اجهماع

نهاست ریچاردب

3

المیت1ش )2002د

1

self-fulfilling prophecy
Hymes
3
Richards
2
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هب چن ب تواد به تپ ی

ش غ ا رسمها بهعنواد بخش هشاذ تشش ی دهنش ة فبهنشگ

یک جابپه نگاه کبدش بفهوم فبهنگ حیچی هتب اب د است که بهواد د را بح د به همشی
ارکاد دانستد ن هة بهشمتشب ایش اسشت کشه فبهنشگ در خش بشه جشود نمش یش بل شه در
بواپیتهشاذ تشاریخ ش اجهمشاع ش سیاسش

ااهصشادذ لش

بش گیشبدد در ااش فبهنشگ

بفهوب حویا چن جه است که بافت اجهماع ش ااهصشادذش سیاسش

غیشبه بشب د تشأثیب

ب گ ارن نیهوش )2010د
ی

اب عوابل که با فبهنگ ارت شا بسشهقیم داردش عابش «اش ر » اسشت فشبک ف2ش

)1989د هماد طور که نیهو  )2010الاره ب کن ش تفا

هشای کشه اغلشب بشه فبهنشگ نسش ت

داده ب لودش نشئتگبفهه اب ر ابط اش ر بش بالشن د اب دیگشب عوابش بشبت ط بشا فبهنشگ
ب تواد به «هویت» الاره کبد که در ذی به ببرس
 .2 .1هویت

گب بنب )2004 3در

د ب حبدابیمد

فبدذ یک لخت نس ت به خود را هویت د فبد ب ناب د به اعهقاد

اعهقاد اد اردب)2009 4ش کلمة هویت ریشه در «ل اهت» دارد بنظور اب لش اهتش ی سشان
فبد در همة بواا

بواپیتهاست به ای بپن که د فبد خودش است نشه لشخت دیگشبد

اد اردب در ادابه بیاد بش کنش کشه د نشو هویشت جشود دارد :هویشت لخصش

هویشت

اجهماع د
هویت لخصش یشا لخصشیت بجموعشهاذ اب یرگش هشاش خصو شیا ش خلشت خوهشا
تمای

فبدذ است که بیانگب ی های هب لخت ب بالن د اب نجا کشه نمش تشواد بشه هشی

فششبدذ نگششاه ج(یششبهاذ دالششت ا را بششهتنهششای در نظششب گبفششتش نهیجششه ب ش گیششبیم صه ش
خصو یا لخص هب فبد نی( ریشه در ر ابط اجهماع ا با دیگب افشباد دارنش

در ااش

هویت لخص با تش ی دهن ة بشنپ سکننش ة هویشت اجهمشاع بشا بش بالش اد اردبش
)2009د
1

Schmitt
Fairclough
3
Groebner
4
Edwards
2
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بب بی ب

1

کوحب )2000 2بپهق ن بقولشة هویشت اب د دیش گاه بخهلشف اابش ببرسش

ب بال د ع هاذ بب ای با رن که هویت ثابت غیبااب تیییب اسشتش گب هش دیگشب اعهقشاد
دارن که هویت بفهوب بهییبش ابسهه گاه ب ث ا است بیشهب ل یه یک فباین اسشت
تا یک باهیت ثابتد اب نجا که حایه اساس بن گ انساد نیش( حویشای اسشت نشه سش ودش
ب تواد به ای نهیجه رسی که هویت اجهماع با بشا اتخشاذ نقش هشا نقشابهشاذ اجهمشاع
بخهلف تیییب ب کن د
 .3 .1لقب دادن

لقب دادد در صقیقت نوع «حی بین خودساب» استش ب ی بپن که حشی بینش بشا دربشارة
جود یا ن ود یک خصو یت در فبد درنهایت بنجب بشه تحقشت د خصو شیت در د فشبد

ب لود؛ به ع ار دیگبش با انهساب یک عنواد به فبدش اب د فبد هماد را بش سشابیم کشه اب
ا انهظار ب ر دد در نهیجهش لقب دادد نوع تلقی کبدد است که نظب لشخت را نسش ت بشه
خودش تحتتأثیب ابار ب ده د
رایست  )1977الاره ب کن که بحققشان کشه تشاکنود اب نظبیشة «لقشب دادد» اسشهفاده
کبدهان در اا بهدن ا حاسخ د سئوا بودهان  :چبا ای لقب اسهفاده ب لود؟ چه کس
ای لقب را به دیگباد داده است؟ بهعنواد نمونهش اگب کسش کشه بشه ا ببچسشب «بنحشبف»
بهلحاظ اجهماع ) بده ب لودش اب نظب بنیادگش اراد نظبیشة لقشب دادد بشورد ببرسش اشبار
بگیبدش نه بحب هاذ ا

نه خصو یا ذات

ذ ببرس نخواهن ل ؛ در ااش انحشباف

اب ای بنظب نه خصو یت فبد است نه نهیجة اعمشا

رفهشار ا ش بل شه تپبیشف

اکنشش

است اب جانب یک گب هد
ی

اب بوارد اسهفاده اب نظبیشة لقشب دادد ببرسش تشأثیب لقشبهشا بشب بوفقیشت یشا عش م

بوفقیت افباد در نظشام بوبلش
ببچسب بدد بب ر ذ دان

در جابپشه اسشتد بشهعنشواد نمونشهش بشباذ بششاه ة نهشایج

بوبادش ربنهها

3

یاکوبسود )1968 4تحقیقش در ایش ببینشه
1

Brubaker
Cooper
3
Rosenthal
4
Jacobson
2
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انجام دادن د در تحقیت نها  500دان
کسان که نمبة باالتبذ در ای

بوب در ببون لبکت کبدن

به بپلماد گفهه لش

ببود کسب کبدهان ش ل وفای تحصیل خواهن دالشت؛

ای افباد در لیست بپلماد بشخت ل ن در صال که انهخشاب نهشا بشه هشی عنشواد بشب ایش
اساس ن ودد ببون که در حایاد سا تحصیل ببگ(ار ل صاک اب ای صقیقت بود که ای
بوباد بوفقیت تحصیل بیشهبذ نس ت به دیگباد کسب کبدهانش رایسشتش )1977د

دان

ببای

ای
حر ه

صشاک اب اهمیشت ببرسش لقشبهشا در گفهمشاد بش بالش د اب ایش ر ش در ایش

با بب نیم ی

اب ای لقبهاذ رایج در بباد فارس یپن «صاج » را بورد ببرسش

ابار دهیمد
 .2روش تحقیق

ای تحقیت در لهب بشه انجام گبفتش در بهمش بشاه  1391غشاب لش
 1392ادابه حی ا کبدد جهت جم

تشا اردی هششتبشاه

رذ اط عا البمش افشباد فارسش ببشاد اب هشب د گشب ه

جنسیت  130نفب ببد  170نفب بد) اب گب ههاذ سن بخهلف  65نفب نوجوادش  75نفشب
جوادش  91نفب بیادسا

 69نفب سالمن ) در بواپیتهاذ ط یپ بورد ببرس ابار گبفهنش د

لبکتکنن گاد در ای تحقیت که اب ط قشا اجهمشاع بخهلشف حشایی ش بهوسشط بشاال)
داراذ لی هاذ بهفا

اب ا ی رانن هش دکهبش خانهدارش فب لن هش بپلمددد) بودن ش در بناطت

بخهلششف لششهب بشششه

بششهعنششواد نمونششهش در ب المششا ر ببششبهش

در هششب بواپیششت بم ش

ببنابههاذ تلوی(یون ش خیابادش فب لگاهش گبدهم ی

بهمان ) بورد بشاه ه اشبار گبفهنش د

اذ ای افباد در ص د  300بواپیت گفهمان لاب لقب «صاج » با دش ط شو ث شت
گبدی ه

دگاه بب ر ذ کاغ حیاده ل د جم

رذ اط عا تشا ببشان کشه الش ا کابش

ور ح یبفت ب ی بپن که اط عا ج ی ذ ادافه نششود) یشی 1ش  )2010ادابشه حیش ا

کبد سدس نمونههای گویشا اب کشارببد لقشبهشاذ «صشا اشا  /صاجیشهخشانم» «صشاج /
صا خانم» انهخاب ل ه بورد ببرس ابار گبفهن د البم به ذکب است در ای تحقیت اغلشب
بهجهت اخهصار به بیاد لقب «صاج » اکهفا نموده ب یه است ای لقب به سایب لقشبهشاذ
«صا خانم»ش «صا اا» «صاجیهخانم» نی( الاره داردد
Yin

1
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 .1 .2مدل پژوهش

کارببدهاذ لقب «صاج » در ای تحقیت بب اساس ب
گبفهه استد ب

هشایم(  )1967بشورد اکشا ذ اشبار

هایم( که تاکنود در تحقیقا بهپ دذ باننش

نجللش 1ش 2000؛ اسشما 2ش

 )2008بورد اسهفاده ابار گبفهه استش به حر هشگب ای اب اد را ب دهش کشه گفهمشادهشاذ
بخهلف را بورد اکا ذ ابار داده عواب بؤثب بب تپاب بیاد افباد را ببرسش نمایش د ایش
عواب که بب اساس ب

هایم( به  8گشب ه تقسشیم لش ه بشهاخهصشار  SPEAKINGنابیش ه

ل هان ش بهتبتیب ذی ب بالن :
 .1 .1 .2موقعیت زمانی و مکانی

3

با توجه به ب اد ببشان کشه گفهمشاد در د انجشام بش حش یبدش بواپیشت یشک گفهمشاد را
ب تواد به د گب ه تقسیمبن ذ کبد:
الف) عموب  /رسم
ب) خصو

 /غیبرسم

 .2 .1 .2شرکتکنندگان

4

اط عا البم در بورد لشبکت کننش گاد لشاب سش ش جنسشیتش بلیشت ارت شا بیشاد نهشا
ب بال د با در نظب گبفه

دپیت ا ر

فا لهش لبکتکنن گاد در یک گفهماد بم

است در چهار بواپیت بخهلف ابار گیبن :
الف) همتباب رسم
ب) همتباب

میم

د اسهاد دانشگاه)
د د ست میم )

) ناببابب رسم

رئیس کاربن )

میم

اسهاد دانشجو)

د) ناببابب

1

Angelelli
Small
3
)setting (S
4
)participants (P
2
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 .3 .1 .2هدف

1

ه ف اب بیاد یک ع ار در یک گفهماد در بواپیتهاذ بخهلشف بهفشا
ای ه ف با در نظب گبفه لبایط کل

د گفهمشاد اابش در

خواهش بشود

بش بالش د بشب اسشاس بش

هایم(ش نهتنها ه ف اب انجام یک گفهماد بل ه ه ف هب یک اب لشبکتکننش گاد نیش( البم
است بورد ببرس ابار گیبدد
 .4 .1 .2ترتیب کنش
تبتیب کن

2

لاب اط عات در بشورد تبتیشب کشن هشاذ لشبکتکننش گاد بش بالش ؛ بشه

ع ار دیگبش تبتیب کن

به اا اب اب طبف یک لبکتکنن ه که ببینه را بشباذ ااش اب

اب طبف لبکتکنن ة دیگب فباهم ب کن ش الاره دارد گافم 3ش )1971د بباذ بیاد تبتیشبش

بخ هاذ گفهماد را ب تواد با توجه به نق /کارکبد نها بورد ببرسش اشبار دادد بشهعنشواد
نمونه:

ش14

س م اصوا حبس

ش1

بپبف

ش2

حبس

س م عبض ل

ب کا هحور هسهم
چه کم

اب دسهم بببیاد؟

 .5 .1 .2لحن

5

با توجه به بواپیه که گفهماد در د انجام ب ح یبدش لح لبکتکننش گاد بهییشب خواهش
بود بم

است لح های اب ا ی ج ذش طپنه بی(ش ف اه ش د سهانهش خصمانهش همش ردذ
1

)ends (E
)act sequence (A
3
Goffman
2

4

لبکتکنن ه

)key (K

5
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یا ته ی بی( دالهه بالن د اغلب بب ای با رن که بی لح

«نو گفهماد» ارت ا بسهقیم

جود دارد؛ هبچن ببابارذ چنی ارت اط دب رذ نیست چشبا کشه گشاه ل یفشهاذ بشا لحش
طپنه بی( بیاد ب لود یا لخص با لح ته ی بی( به دیگبذ تسلیت ب گوی د بنشاببای ش
نچه صائ( اهمیت است ای است که لح با تیییب در هب یک اب دیگب عواب بهییشب خواهش
بودد
 .6 .1 .2ابزار

1

اب(ار یک گفهماد لاب نحوة بیاد د ب بال که بشه د دسشهة نولشهارذ گفهشارذ تقسشیم
ب لودد
 .7 .1 .2قوانین گفتمان

2

بنظور اب اوانی ش رفهارهاذ خاص بشخصههای است که ب تواد به یشک گفهمشاد نسش ت
دادد بهعنواد نمونهش ا
اذ بلن

کبدد صبف دیگبذ یا رعایت ا و تبتیب در ح ت کشبددش بشا

ح ت کبددش بب(به کبدد غیبه اب بشخصههاذ تو یفکنن ه یک گفهماد

ب بالن د
 .8 .1 .2نوع گفتمان

3

نو گفهماد لشاب بجموعشهاذ اب خصو شیا

سشاخهارهاذ بشههشمبشبت ط بش بالش کشه

چششارچوب را بششباذ ایجششاد یششک گفهمششاد تششش ی بشش دهنشش بششاب 4ش )2000لششاب
دسههبن ذهای اب ا ی لپبش افسانهش داسهادش دببالمث ش دعاش خ ابهش نابهش ل یفهش ب المه
غیبه ب لودد

)instrumentalities (I
)norms (N

)genre (G
Bauman

1
2

3
4
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 .3یافتهها

همادطورکه ذکب ل ش نمونههاذ گبد رذل ه اب کارببدهشاذ بخهلشف لقشب «صشاج » در
ابه ا با اسهفاده اب ب

هایم( ببرس ل ه استش دگشاه بشه تششبیی ایش کارکبدهشا اب ابپشاد

ب ه  -غیبب ه

ر ادلناس  -اجهماع خواهیم حبداخت درانههاش همنششین کلمشا

با ای لقبها بورد ببرس ابار خواهن گبفتد
 .1 .3بررسی لقب «حاجی» با استفاده از مدل هایمز

در ای بخ ش یافهههاذ بببو به لقب «صاج » با توجه به بش

هشایم( بشورد ببرسش اشبار

خواهن گبفت در  8بخ ش نهایج بهدست ب ه ارائه ب گبدن د
 .1 .1 .3موقعیت

بواپیتهاذ بخهلف که لقشب «صشاج » در نهشا کشارببد دالشهه اسشتش بشه د گشب ه تقسشیم
ب لون :
الف) عموب  /رسم
خیابادش دادگاهش فب لگاهش حاکت کار دعو

ب) خصو

 /غیبرسم

خانهش بهمان ش جم د سهانه
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 .2 .1 .3شرکتکنندگان

گفهمادهای که در نها لقبهاذ «صا ااش صاجیهخانمش صشاج ش صشا خشانم» بشه کشار بشبده
ب لون ش اب نظب دپیت ا ر

فا له به چهار گب ه تقسیم ب لون :

الف) همتباب غبی ه
د رانن ه در یک سانحة تصادفش فب لن ه خبی ار

ب) همتباب

لنا

بد لوهبش د د ستش بی(باد بهماد

) ناببابب غبی ه:
ااد

بهقاد ط ق

د) ناببابب

لنا:

اسهاد دانشجوش رببن ه فببان ه
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 .3 .1 .3هدف

حس اب ببرسش تمشاب گفهمشادهشاذ بوجشود در ایش تحقیشتش  9هش ف عمش ه بشباذ انجشام

گفهمادهای که در نها لقبهاذ «صا ااش صاجیهخانمش صاج ش صا خانم» به کار رفهشهانش ش
به دست ب د البم به ذکب است اه اف کارببدهاذ لقب «صاج » تا ص دذ هشمحولشان
دالهه است:
1د تشویت تبغیب کس به انجام کارذ

بثا  :صا خانم جاد دسهت درد ن نه یک چای ببام بیارد
2د تش بکبدد

بثا  :صا خانم خجالت دادد ای ها ر اسة بچه خبی دد

3د تحسی کبدد

بثا  :دستحخت صا خانم صبف ن ارهد

4د خواه

کبدد

بثا  :صا اا دسهم به دابنت ط ق ب ر اب ای ببد بگیبد
5د بیاد ببتب بودد همسب

بثا  :بای ب ینم صا اابود چ ب گ د

6د اداذ اصهبام

بثا  :صا اا لما تشبیف نیاری ا
7د دعو کبدد

ً ل ف ن ارهد

بثا  :صضور بحهبم جناب صا ااذ ددد بهاتفاق صاجیهخانم
8د توهی

تحقیب کبدد

بثا  :صاج باباته! گور باباذ هب چ صاجیه

9د بخاطب ابار دادد افباد ب ه  /بس  /در ج هه

بثا  :س مٌ علی م صا اا
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 .4 .1 .3ترتیب گفتمان

چنانچه حی تب ذکب ل ش تبتیب گفهماد لاب ببرس نق /کارکبد بخ هاذ د گفهمشاد
ب لودد اب نجای که بق ر نیست اکا ذ کلیة ب المات که در نها لقب «صاج » بشورد
اسهفاده ابار گبفهه است به ای تبتیب در ای اسمت رده لودش به ذکب چن نمونشه بسشن ه
ب کنیم:
بواپیت :1فب لگاه لوابمالهحبیب
ش 1حسب 12 -ساله) – حبس

در بورد کاال

صاج ک سور کوچیک دارذ؟

ش 2فب لن ه 60 -ساله) – حاسخ با ب بیل

نهد

ش – 1ا بار سماجت

حس ا دها چیه ا د باال؟

ش -2حاسخ

ا دها دفهبهددد
بواپیت :2حایاد بهمان

خ اصافظ

ش 1بی(باد – خانم  43ساله) – دعو اب بهماد بباذ ین ه

باب نبی صاج صاج ب ه ها!

ش 2بهماد – خانم  48ساله) – دعو بهقاب اب بی(باد

دیگه نوبت لماست با ا ب یم!

 .5 .1 .3لحن

لح هاذ بخهلف که در هنگام بشه کشار بشبدد لقشبهشاذ «صشا اشاش صاجیشهخشانمش صشاج ش
صا خانم» بورد اسهفاده ابار ب گیبن لاب بوارد ذی ب بال :
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الف) عص ان

صاج ج هه ج هه که ب گفه ای بود؟! بب بابا نخواسهیم دم لیم!
چیه صاج صاج به ریش

ب) خواهشمن انه /بلهمسانه

بسهی ف ب کبده کسیه!

صا خانم جاد دسهت درد ن نه یک چای ببام بیارد

صا اا دسهم به دابنت ط ق ب ر اب ای ببد بگیبد
) تحسی بی( /بباذ تشویت

دستحخت صا خانم صبف ن اره!
د) ا رلناسانه

صا خانم خجالت دادد ای ها ر اسة بچه خبی دد
ه) بهوادپانه

 -صا خانم تصمیمهود ر گبفهی ؟

 بای ب ینم صا اا چ ب گ د) بحهببانه

صا اا لما تشبیف نیاری ا
ب) تحقیب بی(  /توهی بی(

ً ل ف ن ارهد

اجابه ب ی صا اا بشیو بوعظه بودد!
صاج باباته! گور باباذ هب چ صاجیه!

ر) د سهانه

میم

صاج خیل با بباب !
 .6 .1 .3ابزار
هماد طور که ذکب ل ش اب(ار یشک گفهمشاد لشاب نحشوة بیشاد د بش بالش کشه بشه د دسشهة
نولهارذ گفهارذ تقسیم ب لودد اسهفاده اب لقشبهشاذ «صشا اشاش صاجیشهخشانمش صشاج ش
صا خانم» در هب د االب اب ادح یب استد
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الف) گفهارذ :صا خانم ددد ر دعو کبدد اسة لبهاذ اصیا بیاد سخنبان کنه
ب) نولهارذ :صضور بحهبم جناب صا ااذ ددد بهاتفاق صاجیهخانم
 .7 .1 .3قوانین گفتمان

ببرس لقب «صاج » در گفهمادهاذ بخهلف نشاد ب ده که ای لقشب در بافشتهشای بشه

کار ب ر د که – چه به ور ج ذ یا بهصالت طپنه بی( -لخت اص اصهبام گ الشه
یا ا است بخششی د را داردد اب نجشا کشه گفهمشادهشاذ لشاب لقشب «صشاج » بسشیار بهنشو
ب بالن ش بهطور بخهصب به تحلی د نمونه ب حبدابیم:
1د بواپیت :ج هه
لبکتکنن گاد :رببن هاذ که با اخ ق ه ف بهفا
رعایت ن بدد ا و اخ ا

فضاذ بپنوذ ب ه

ابدیگباد به ج هه ب ه بهدلیش
ج هه ب براً بورد انهقشاد ن شوه

دیگباد ابار ب گیبد  -خ اب به فببان ه

2د بواپیت :فب لگاه
لبکتکنن گاد :فب لن ه  -خ اب به خانم ص داً  50ساله که اص خبی بی( ناهارخورذ
دارد ل در انهخاب خود ببدد استد
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 .8 .1 .3نوع گفتمان

لقب «صاج » در االبهاذ بهپ دذ کشارببد دارد اب بیشاد نهشا حبکشارببدتبی نشو ش االشب
اجهماع با گفهماد «ب المه» ب بال که بثا هاذ بخهلف اب ایش نشو حشی تشب ذکشب لش د
سایب االبهای که «صاج » در نها به کار ببده ب لون لاب بوارد ذی ب بالن :
الف) دببالمث

ب) س م اصوا حبس

) خ ابه

د) نفبی

ه) نابه
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 .2 .3بررسی کاربردهای لقب «حاجی»
ی

دیگب اب اه اف انجام ای تحقیت ببرس کارببدهاذ لقبهاذ «صا اا  /صاجیهخشانم»

«صاج  /صا خانم» در بباد فارس

بسط بپنای ای کلما بش بالش د در ایش بخش ش

ابه ا به تحلی ای کارببدها اب بُپ ب ه -غیب ب ه

ب حبدابیمد

شکل :1کارببدهاذ لقبهاذ «صا ااش صاجیهخانمش صاج ش صا خانم»
در بباد فارس اب بُپ ب ه  -غیبب ه

هماد طور که در ل

 1نشاد داده ل ه استش لقبهاذ «صا ااش صاجیهخشانمش صشاج ش

صا خانم» داراذ کارببدهاذ «بش ه » «غیببش ه » بش بالشن د کارببدهشاذ بش ه

کشه

بهخصوص در گ لهه بیشهب رایج بودهان ش لاب بخاطب ابار دادد الف) لخصش کشه بشه
سفب صج رفهه بال ش ب) لخت بؤب یا با ظاهب بش ه
ج هه ب بال د بهعنواد نمونه:

) فببانش ه افشباد ارلش در
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الف)  -صج م بق و صا اا
 صا اا ددد صاجیهخانم دددد بابگشت لما را اب سفب صج ت بیک عبض ب نماییمدب) – صا اا حی نماب بسج بحله با هسه د
 صا خانم دددد ر دعو کبدد اسة لبهاذ اصیا که بیاد سخنبان کنهد)  -صاج ج هه ج هه که ب گفه ای بود؟! بب بابا نخواسهیم دم لیم!
ع ه بب کارببدهاذ ب ه ش ای لقبها ابب به در بافت غیبب ه
بب اساس ل

1ش ده بواپیت غیبب ه

نیش( کشارببد دارنش د

بباذ اسهفاده اب ای لقبها حی ا ل ه است:

الف) اصهبام
 -صا اا لما تشبیف نیاری ا

ً ل ف ن ارهد

 صا خانم بادربد) خجالت دادد ای ها ه یهها) ر اسة بچه گبفه د صضور بحهبم صا اا دددد بهاتفاق صاجیهخانمب) طپنه
 توکه بچه صاج غمت نیست!) تحقیب
 اجابه ب ی صا اا بشیو بوعظه بودد!د)

میمیت

 صاج خیل با بباب د صاج کشه ها غبق ل د؟ تو خودت ؟ه) ناس(ا
 صاج باباته! گور باباذ هب چ صاجیه!) ببتب بودد
 صا خانم تصمیمهود ر گبفهی ؟بای ب ینم صا اا چ ب گ د
ب) تحسی کبدد
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 دستحخت صا خانم صبف ن اره!ح) تشویت تهییج کبدد
 صا خانم جاد دسهت درد ن نه یک چای ببام بیارد) بخاطب ابار دادد افباد بس
صا خانم بفببایی ؟صا خانم بادرب(رگم بود که بُبد! خه ب سنم به صا خانم ب خوره؟؟!
ذ) تمو بال
 اراده کن صاج فبسهاد ا د ر ب توذ بههبی دانشگاهها درس بخون !کارببدهاذ غیبب ه

لقبهاذ «صا ااش صاجیهخانمش صاج ش صا خانم» را ب تواد به

د بُپ اجهماع یا ر ادلناخه تقسیم نمود:

شکل  :2کارببدهاذ غیبب ه

لقبهاذ «صا ااش صاجیهخانمش صاج ش صا خانم»

اب بُپ اجهماع  -ر ادلناخه
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 .3 .3بررسی اژههاذ همنشین با لقب «حاجی»
در ای بخ ش بباذ اکا ذ دایتتب لقبهاذ «صا اا /صاجیهخشانمش صشاج  /صشا خشانم»ش
اژههاذ همنشی با ای لقبها بورد ببرس ابار گبفهن
ذی خ

هل ن :

1د

حاجآقا  /حاجخانم  /حاجیهخانم  +نام خانوادگی

2د

حاج  +نام

3د

حاجی  +بازاری (صفت)

4د

حاجآقا  /حاجخانم  +جان

5د

حاجی  +جون

6د

بچه  +حاجی

7د

ولیمه  +حاجی

8د

بدرقه  +حاجی

9د

10د
11د

نهایج بشهدسشت بش ه در جش

بثا  :صا ااذ ت بی(ذ؛ صا خانم کاتبحور
بثا  :صا بحمود
بثا  :غ اذ صاج بابارذ

بثا  :صا خانم جاد یک کم

ب

بثا  :صاج جود نوکبتم یه کارذ ب

خ ا عود

ر بهت ب هد

د

بثا  :تو که بچه صاج اینا است رام نیست!

استقبال  +حاجی

حاجی  +ارزانی (صفت)  :کنایه اب گبادفب ش

حاجیفیروز :ببدذ که چهبه خود را سیاه کن

ل اس ابب( بدول

با صبکا خود بوجشب

خن ه لادذ ببدم لود در ایام نور ب)
بثا  :صاج فیب ب ا ب هدددعی نور ب ا ب ه؛ صاج فیب بهدددسال یه ر به
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12د

حاجیلقلق  /حاجیلک لک:

 -1ناب که عوام به لک لک ب دهن
 -2لخت بلن ا

13د

باریکان ام

حاجی حاجی را به مکه بیند کُرد کُرد را به آسیاب  /حاجی را کجا دیدی؟ مکه
دببالمث )

در بورد کس که بباذ ب

طوالن به جای ب ر دد

بثا  :به با سب ب(د باب نبی صاج صاج ب ه!
14د

حاجی حاجی مکه! دببالمث )
رفت

15د

نچه را به عاریت گبفهه است باب نخواه گبدان د

حاجی ارزانی را خبر کن دببالمث )
کنایه اب گبادفب ل

16د

حاجی برو کربالیی بیا دببالمث )
کنایه اب رفت ب بیاد در یک ب اد

17د

حاجی مُرد و شتر خالص دببالمث )
کنایه اب خ ص ل د حایاد رنج

18د

سه دزد بیصدا دارم الهی – حاجی و مشهدی و کربالیی دببالمث )
بپاد صاج اربان را خ ب ک د

 .4بحث و نتیجهگیری

هماد گونه که عنواد ل ش بباد ت لور فبهنگ ببدم یک جابپه ب بالش لی شافش )1987

فبهنگ

داب رسوم یک جابپه را ب تواد در بباد ببدم د جابپشه جسشهجو نمشود؛ اب

ای ر ش ای حر ه

با در نظب گبفه ی

اب لقبهاذ بهم ب ه

در ببشاد فارسش ش یپنش

«صاج »ش به ببرس کارکبدهاذ بخهلف ای لقب اب ابپاد ب ه -غیببش ه

اجهمشاع -

ر ادلناخه حبداخهه استد
بباذ رسی د به اه اف فوقال کبش ابه ا به تشبیی ب هایم(  8بخ
حبداخهیم

تش ی دهن ة د

دگاه گفهمادهای را که در نها لقب «صاج » بشه کشار رفهشه بشودش اب ایش بنظشب

بورد ببرس دایت ابار دادیشمد دگشاه کارببدهشاذ ایش لقشبهشا را بشه د گشب ه بش ه
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غیببشش ه

تقسشششیم نمشششوده گشششب ه کارببدهشششاذ غیببشش ه

ر ادلناخه

را اب د بُپشش اجهمشششاع

اکا ذ نمودیمد

با توجه به نهایج بهدست ب هش به نظب ب رس که هب چنش در گ لشهه ایش لقشبهشا تنهشا
کارببدذ ب ه

دالههان ابا ابب به در بافتهشاذ غیببش ه

ببرس دایتتب ای کارببدها سیب تیییبا

نیش( بشه کشار بشبده بش لشون د

نها اب گ لشهه تشا کنشود بش توانش گویشاذ ایش

ب لب بال که ذهنیت با ر افباد نی( به نس ت گ لهه تیییب کبده استد بشه ع شار دیگشبش
به نظب ب رس ای لقبها که در گ لهه اژههاذ اربل بحسوب بش لش ن دچشار نشوع
دگبدیس ل ه ابب به گاه به د اربش ت ش ی لش هانش د در گ لشههش لقشب «صشاج » اب
سوذ جابپه به فبدذ اط ق ب ل که بؤب

بشورد اعهمشاد بشبدم بشوده اسشت لشای بشه

همی دلی خ اب یک فبد با ای لقب باعث افهخار ذ بوده است ابا ابب به انهسشاب لقشب
«صاج » تنها به افباد ب ه

بح د نم لود جابپه ای لقب را به افباد غیبب ه

فقط

درظاهببؤب نی( ب براً نس ت ب ده د هماد گونه که رایست  )1977نی( بیاد کبده اسشتش
با نس ت دادد یک لقب به لختش بهت ریج هماد لقب را در ا ب حشب رانیم؛ اب ایش ر در
راسهاذ تیییب بافت کارببدذ ای لقبهاش ذهنیت افباد نیش( تیییشب کشبده فیلهشب بیش(ذ بنفش
نس ت به ای لقبها در نها ل

گبفهه است بهطورذ که گاه نی( بخاطب ابار گشبفه بشا

ای لقبهشا بشباذ ایششاد ناخولشاین اسشتد یافهشههشاذ ایش حشر ه

در ایش ببینشه یشاد ر

گفهههاذ نیهو  )2010ب بالش کشه اژههشاذ اربلش کشه در تپشاب

اجهمشاع اب سشوذ

جابپه به فبد یا بالپ س القا ب لون ش ب توانن تأثیب بس(ای بب لش

گیشبذ فبهنشگ د

جابپه دالهه بالن د در ای بورد نی(ش تیییشبا بوجشود بش تواننش بیشانگب تیییشب در فبهنشگ
بالن د
با نگاه دایت به کارببدهاذ لقب «صاج » ب تواد به ن ههاذ صائ( اهمیت ح ببد
ای که لقب «صاج » ب توان در د بافت بهضاد –بافت کاب ً اربل
اربل  -به کار ر دد به ع ار دیگبش هماد لق

د

بافشت کشاب ً دش

که در جهت اداذ اصهبام اسهفاده ب لودش

در بافت دیگب بهبنظور بیاد ناس(ا بورد اسهفاده ابار ب گیبد یا لبکتکنن ه در گفهمشان
در یک بافتش لقب «صاج » را بباذ نشاد دادد فا له ا ر طبف بقاب اسهفاده ب کن
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فبدذ دیگب در جهت بیاد شمیمیتد همشی ن هشه بش توانش نششاددهنش ة تیییشب در بافشت
گفهمان لقب «صاج » دی گاههاذ بهفا
ی

به ای

اژة اربل بال د

دیگب اب دالیل که بنجب به افت بسط بپنای ای لقبها لش ه اسشتش لشای ایش
اب ببدم به سفب ب ه بیار خانشة خش ا بش رفهنش

بهم بال که در گ لهه طیف خا

ایش افششباد اب ر صانیششت ا اسششت خا ش ببخششوردار بودنش ابششا ابششب به بششهدلیش سششهولت
رفت ب ش گب ههاذ بخهلف اب ببدم به سفب صج ب ر ن

صه در بوارد بسشیارذ شبفاً

جهت اصهبام «صاج » خ اب ب لون د در ای بورد به نظب بش رسش کشه بشار بپنشای لقشب
«صاج » بسط حی ا کبده است بهطورذ که بش تشواد گفشت هویشت بش ه

افشباد تشا صش ذ

کمرنگ ل ه است بیبا هماد گونه که ریچاردب المیت  )2002الشاره کشبدهانش ش رفهشار
افباد یک جابپه هویت لخص

نها بابتاب هویت اجهماعیشاد ب بال د

اب بنظب کمرنگ ل د ب هبش یافهههاذ ای حر ه
هم اراد  )1390علیجان

بشا یافهشههشاذ تحقیقشا نصشیبذ

 )1385همسو همخشواد بش بالش ؛ در حشر ه هشاذ اخیشبش

رنگ باخه ب هب در ایباد حای ن ذ کمهب به ا و دین توسط بحققاد بشورد ببرسش
علتیاب ابار گبفهه حیشنهادات در ای ببینه ارائه گبدی ه استد نهایج ای حر ه

نی( تشا

ص دذ نشاددهن ة ای بهم ب بال د
اب دیگب عواب بؤثب بب تیییبا ایجادلش ه در ذهنیشت افشباد نسش ت بشه لقشب «صشاج »ش
ب تواد به عاب حبنفوذ ا رتمن «رسانه» الاره کبدد هماد طشور کشه بش دانشیمش افشباد یشک

بش گیشبد بشککویش 1ش

جابپه بسهقیماً تحتتأثیب رسانه اشبار گبفهشه با رهایششاد لش

1979؛ ذس اذ ر2ش )2004د اخیباً در فیلمها ببنابههاذ تلوی(یون بهکبا دی ه ب لود

که لقب «صاج » به فبدذ نسش ت داده بش لشود کشه ظشاهبذ بشؤب
ثب تمن

بورد اصهبام همگاد استش ل لخصیت ااپ ا

خ ف ای ها را نشاد ب ده د به تصویب کشی د چنی

بپهقش دارد اغلشب

بن گ خصو

ا کشاب ً

لخصیتهای بش توانش بشهتش ریج

ذهنیت افباد را تیییب داده ای لقشبهشا را دچشار دگبگشون کنش

اب نجشای کشه راب شة

McQuail
ICAR

1
2
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بسهقیم بی فبد جابپه جود داردش تیییب در ذهنیشت افشباد بش توانش بنجشب بشه تیییشب در
جابپه لودد
در ای تحقیتش لقب «صشاج » انهخشاب سشیب تحشوال بپنشای
گبفتد اب جمله بح دیتهاذ ای حر ه

د بشورد ببرسش اشبار

ب تواد به ایش ن هشه الشاره نمشود کشه تحقیشت

صادب تنها در لهب بشه انجشام ح یبفهشه اسشتش لش ا ت شبار د در سشایب لشهبهاذ ایشباد
بقایسه نهایج بهدست ب ه حیشنهاد بش لشودد همچنشی ش در تحقیقشا بپش ذ بش تشواد سشایب
لقبها

اژههاذ اربل را به همی تبتیب بورد ب الپه ابار داد تحوال بپنای

ببرس نمودد بهع هش ب تواد کن
ب

نهشا را

گفهارهشاذ بهپش دذ را در ببشاد فارسش بشا اسشهفاده اب

هایم( که در ای تحقیت به تشبیی د حبداخهیمش بورد اکا ذ ابار دادد
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Abstract
Considering the salient role of language in shaping and changing the
religious and cultural beliefs of people, the current research is seeking to
dissect and analyze the word –Haji- and its collocations (related words).
To achieve this purpose, three hundred contexts in which this label was
used, were recorded in natural situations, transcribed, and later analyzed.
Hymes’ model of speaking was then applied, scrutinizing the
aforementioned label. The functions of ‘Haji’ were divided into two
groups of religious and non-religious, and also into psychological and
social ones. Ultimately, the collocations of the labels were explored. The
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results of this study demonstrated that though ‘Haji’ was considered as a
positive word in the past, it has undergone some metamorphosis and seems
to be changed to a negative word. In the end, the probable causes of this
change degradation and extension of meaning -such as media, society,
different viewpoints of people - were examined and discussed in the
context of Iran.
Keywords: labeling, religion, culture, language, haji, haj khanum

