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 چکیده
، پژوهش حاضر در صدد است تا به دهی و تغییر باورهای مذهبی و فرهنگی مردم جامعها توجه به اهمیت نقش زبان در شکلب

 مرتبط باگفتمان  هانآبافتی که در  300وابسته به آن بپردازد. بدین منظور حدود  هایو واژه «حاجی»ارزشی  وشکافانة واژةبررسی م
(، 1967ز )با استفاده از مدل هایممورد بررسی قرار گرفت.  گاهآنهای طبیعی ضبط گردید و محیطدر  ،این لقب به کار رفته است

غیرمذهبی و -مذهبیعد از دو بُ هاآنهای مختلف کاربرد سپسمورد واکاوی قرار گرفته و  «خانماجیهح /حاج»و  «اجیح»های لقب
های این پژوهش نشان یافته مورد بررسی قرار گرفتند. هالقببا این نشین هم هایواژهدر پایان،  شد. بررسیاجتماعی  -شناسیروان

ارزش ددچار نوعی دگردیسی شده و امروزه گاه به ض ،اندشدهمی ارزشی محسوبهای هکه در گذشته واژ هاقبلاین  دهدمی
های دیدگاه و ، جامعهاز قبیل رسانه - معنایی شده رسد منجر به این افت و بسطمی ه به نظر دالیلی ک در پایان،اند. تبدیل گردیده
 .گیردمیمورد بحث قرار   -متفاوت مردم
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 مقدمه .1

به نظر  ،(1987، 3تغییر رفتار افراد )لیکاف ،نهایتگیری شناخت و دردر شکل هاآنثیر و تأ هاهاهمیت زبان و واژبا توجه به 

 آنهاثر بر امعه، فرهنگ و عوامل مؤر جتواند ما را در شناخت بهتدر زبان فارسی می ارزشی هایواژهرسد آشنایی با می

 یاری نماید.

مستقیمی بین فرد و جامعه  کند، رابطةخود اشاره می 2فعالیت در نظریة (1978) 1طور که ویگوتسکی همان     

 ،گیرد. از سوی دیگرشکل می رسد و شخصیت اوتماع به درک کامل میفرد در تعامل با اج است معتقداو وجود دارد. 
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واژه(. بنابراین 2010، 3دهند )نتیوتأثیر قرار میتحت رهنگ جامعه را مستقیماًفتنها هویت افراد بلکه جتماعی نهت اتعامال

سزایی بر شکلتوانند تأثیر بمی ،شوندمی ی جامعه به فرد و یا بالعکس القاارزشی که در تعامالت اجتماعی از سو های

 گیری فرهنگ آن جامعه داشته باشند.

باشند. همان طور که می« هالقب»های ارزشی که نیاز به تفحص و تحقیق بیشتری دارند از انواع واژه یکی     

است. به عبارت دیگر،  در پی نسبت  5«سازبینی خودپیش»کند، انتساب لقب به دیگران نوعی ( اشاره می1977) 4رایست

شودکه رفته و در نتیجه از آن شخص همان ساخته میتاثیر قرار گشخص، دید وی نسبت به خود تحتدادن یک عنوان به 

، مطمئن باشید در درازمدت حتی اگر آن شخص «هوشکم»عنوان نمونه، اگر به کودکی همیشه بگویید رود. بهانتظار می

توانند ا میهدهید. بنابراین از آنجا که لقبشود که به او نسبت مییابد و همان میتدریج باور او تغییر میباهوش باشد، به

 بپردازیم. آنهابر هویت افراد در جامعه تأثیرگذار باشند، ضروری است با دقت به بررسی 

و  «حاجی»توان به می ،اندبان فارسی دچار نوعی دگردیسی شدهرسد در زی که به نظر میهایلقباز جمله      

گشتند. خدا باز می سفر حج و زیارت خانة شد که ازدر ابتدا به کسانی نسبت داده می هالقباشاره کرد. این  «خانمحاج»

امروزه عالوه بر  ولی اندشدهو در محاوره استفاده میبوده  هالقبنیز برگرفته از همین  «خانمحاج»و  «حاجی»های لقب

زیادی گرفته ةبرد اولیة خود فاصلاز کار مذهبی متعددی کاربرد دارند و ظاهراًهای غیردر بافتها لقببافت مذهبی، این 

 اند.

 های مختلف(، مطالعة کاربرد1967) 6توجه به مدل هایمزبا ها لقببررسی دقیق این هدف از انجام این تحقیق      

و تغییرات آن از گذشته تا  هالقباین ها، بسط معنایی در هر یک از کاربرد هاآن و نقش «خانمحاج»و  «حاجی» هایلقب

، «خانمحاجیه»، «آقاحاج» هایلقبجهت بررسی  باشد.می هالقبنشینی کلمات با این همو در پایان بررسی کنون، 

 آشنا شویم. «لقب دادن»و « هویت»، «فرهنگ»از جمله  آنهاالزم است ابتدا با مفاهیم مرتبط با  «خانمحاج»و  «حاجی»

 

فرهنگ. 1. 1  

ست که خاص یک ملت یا ، ادبی، هنری، موسیقی و غیرهاز جمله آثار ا ،هاای از عادات، قوانین و ارزشفرهنگ مجموعه

صحبت  دهند که شامل نحوةرا تشکیل می« گفتمان»با هم ترکیب شده و  «زبان»و  «فرهنگ»باشند. گاهی مفهوم گروه می

 .(2002 ،8و اشمیت 7)ریچاردزست هاآنهویت اجتماعی  باشد و بازتابرفتار کردن افراد یک جامعه می ن وکرد

                                                                                                                                                                      
1 Vygotsky 
2 Activity Theory 
3 Nieto 
4 Rist 
5 self-fulfilling prophecy  
6 Hymes 
7 Richards  
8 Schmitt 
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عه نگاه کرد، مفهوم فرهنگ یک جام دهندةهای تشکیلعنوان بخشها بهتعطیالت، غذا و رسم توان بهمیهر چند 

به  است که فرهنگ در خألتر این نکتة مهمتر از آن است که بتوان آن را محدود به همین ارکان دانست. فرهنگ پیچیده

در واقع فرهنگ مفهومی پویا گیرد. اقتصادی شکل می اجتماعی، سیاسی وهای تاریخی، آید بلکه در موقعیتنمی وجود

 .(2010)نیتو،  گذارند، اقتصادی، سیاسی و غیره بر آن تأثیر میوجهی است که بافت اجتماعیو چند

 که نیتو همان طور(. 1989، 1فرکالاست )ف «قدرت»عامل  ،مستقیم دارد یکی از عواملی که با فرهنگ ارتباط

از  باشند.گرفته از روابط قدرت میئتنش ،شودی که اغلب به فرهنگ نسبت داده میهایاوتکند، تف( اشاره می2010)

 پردازیم.ه کرد که در ذیل به بررسی آن میاشار «هویت»توان به دیگر عوامل مرتبط با فرهنگ می

 

هویت. 2. 1  

کلمة  (،2009) 3اد ادواردزبه اعتق نامد.را هویت آن فرد می نسبت به خود درک فردی یک شخص( 4200) 2گروبنر

هاست به این معنی که آن فرد ، یکسانی فرد در همة مواقع و موقعیتو منظور از شباهت دارد «شباهت» هویت ریشه در

کند که دو نوع هویت وجود دارد: هویت شخصی و هویت دیگر. ادواردز در ادامه بیان می خودش است نه شخص

 اجتماعی.

بیانگر  که استو تمایالت فردی  هاخووها، خصوصیات، خلقای از ویژگیهمجموع هویت شخصی یا شخصیت

تنهایی در نظر گرفت، نتیجه ای داشت و او را بهتوان به هیچ فردی نگاه جزیرهباشند. از آنجا که نمیمییکتایی هر شخص 

رند و در واقع هویت شخصی اجتماعی او با دیگر افراد دا روابطخصوصیات شخصی هر فرد نیز ریشه در حتی گیریم می

 .(2009)ادواردز،  باشدکنندة هویت اجتماعی ما میدة و منعکسندهما تشکیل

بر این باورند ای باشد. عدهبررسی میاز دو دیدگاه مختلف قابل هویت  مقولة( معتقدند 2000) 5و کوپر 4بروبیکر

ثبات است و مفهومی متغیر، وابسته و گاهی بی هویتکه  عتقاد دارنداتغییر است، گروهی دیگر یت ثابت و غیرقابلکه هو

که پایه و اساس زندگی انسان نیز پویایی است و نه سکون، می . از آنجاثابت ماهیتیک یند است تا بیشتر شبیه یک فرا

 کند.تغییر می ختلفهای اجتماعی مها و نقاباتخاذ نقش هویت اجتماعی ما باتوان به این نتیجه رسید که 

 

 لقب دادن. 3. 1

جود یا نبود یک خصوصیت و بینی ما دربارةپیشاست، بدین معنی که  «سازخودبینی پیش»لقب دادن در حقیقت نوعی 

با انتساب یک عنوان به فرد، از آن  ،شود؛ به عبارت دیگربه تحقق آن خصوصیت در آن فرد می نهایت منجردر فرد در

                                                      
1 Fairclough 
2 Groebner 
3 Edwards 
4 Brubaker  
5 Cooper 



4 
 

به  لقب دادن نوعی تلقین کردن است که نظر شخص را نسبت ،رود. در نتیجهمیسازیم که از او انتظار میفرد همان را 

 دهد.تأثیر قرار میخودش تحت

دنبال هدر واقع باند استفاده کرده «لقب دادن»نظریة کنون از نی که تامحققاکند که ( اشاره می1977رایست )     

اگر  ،نمونهعنوان به ؟چه کسی این لقب را به دیگران داده است و ؟شوداند: چرا این لقب استفاده میبوده والئپاسخ دو س

مورد بررسی قرار  لقب دادن نظریةگذاران از نظر بنیان ،شودلحاظ اجتماعی( زده می)به« منحرف»کسی که به او برچسب 

نه خصوصیت فرد نظر بررسی نخواهند شد؛ در واقع انحراف از این م وی یات ذاتیهای او و نه خصوصبگیرد، نه محرک

 یک گروه.جانب تعریف و واکنشی است از اعمال و رفتار او، بلکه  است و نه نتیجة

 نظام عدم موفقیت افراد در بر موفقیت یاها لقبثیر نظریة لقب دادن بررسی تأاز یکی از موارد استفاده      

 2یاکوبسون و 1رزنتهال آموزان،بر روی دانشبرچسب زدن نتایج  برای مشاهدة ،نمونهعنوان به است.و در جامعه آموزشی 

به معلمان گفته شد آموز در آزمونی شرکت کردند و دانش 500 آنها( تحقیقی در این زمینه انجام دادند. در تحقیق 1968)

در لیست معلمان  شکوفایی تحصیلی خواهند داشت؛ این افراد ،اندة باالتری در این آزمون کسب کردهکسانی که نمر

به هیچ عنوان بر این اساس نبود. آزمونی که در پایان سال تحصیلی برگزار شد  هاآندر حالی که انتخاب  شدند مشخص

)رایست،  انددیگران کسب کردهبه آموزان موفقیت تحصیلی بیشتری نسبت کی از این حقیقت بود که این دانشحا

آنیم یکی از این . از این رو، در این پژوهش ما برباشددر گفتمان می هالقببررسی این آزمایش حاکی از اهمیت  .(1977

 را مورد بررسی قرار دهیم.  «حاجی»رایج در زبان فارسی یعنی  هایلقب

 

 تحقیق روش. 2

ادامه پیدا کرد. جهت جمع 1392ماه آغاز شد و تا اردیبهشت 1391ماه در بهمن انجام گرفت،در شهر مشهد  این تحقیق

های سنی مختلف ( و از گروهنفر زن 170و  مردنفر  130هر دو گروه جنسیت ) اززبان فارسیفراد ا الزم، ی اطالعاتآور

. مورد بررسی قرار گرفتندهای طبیعی سالمند( در موقعیتنفر  69سال و نفر میان 91جوان، نفر  75، نوجواننفر  65)

 قبیلهای متفاوت )از سط و باال( و دارای شغلین، متوکه از طبقات اجتماعی مختلف )پایکنندگان در این تحقیق کتشر

در  ،نمونهعنوان به)در هر موقعیت ممکن ند، در مناطق مختلف شهر مشهد و دار، فروشنده، معلم...( بودراننده، دکتر، خانه

صدای این  مورد مشاهده قرار گرفتند. (آیی و مهمانیتلویزیونی، خیابان، فروشگاه، گردهمهای مکالمات روزمره، برنامه

بر روی کاغذ پیاده شد.  گاهآنضبط صوت ثبت گردیده و  با «حاجی»موقعیت گفتمانی شامل لقب  300افراد در حدود 

، 3)یین (اضافه نشودجدیدی اطالعات بدین معنی که اطالعات تا زمانی که اشباع کامل صورت پذیرفت )آوری معج

انتخاب  «خانمحاج/  حاجی» و «خانمحاجیه/  آقاحاج» هایلقبکاربرد هایی گویا از ادامه پیدا کرد و سپس نمونه (2010

                                                      
1 Rosenthal 
2 Jacobson 
3 Yin 
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اکتفا نموده  «حاجی»جهت اختصار به بیان لقب به ذکر است در این تحقیق اغلب بهالزم  شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

 دارد. نیز اشاره «خانمحاجیه»و « آقاحاج»، «خانمحاج» هایلقبسایر  این لقب به بدیهی است و

 

 مدل پژوهش. 1. 2

. مدل هایمز که ه استقرار گرفت ( مورد واکاوی1967) در این تحقیق بر اساس مدل هایمز «حاجی» های لقبکاربرد

به پژوهشگر این  ،( مورد استفاده قرار گرفته است2008، 2؛ اسمال2000، 1مانند آنجللیکنون در تحقیقات متعددی )تا

ثر بر تعامل میان افراد را بررسی نماید. این عوامل مؤداده و ر های مختلف را مورد واکاوی قراهد که گفتماندامکان را می

 باشند:ترتیب ذیل می، بهاندنامیده شده SPEAKINGاختصار گروه تقسیم شده و به 8عوامل که بر اساس مدل هایمز به 

 

 3موقعیت زمانی و مکانی. 1. 1. 2

 بندی کرد:به دو گروه تقسیمتوان می پذیرد، موقعیت یک گفتمان رادر آن انجام می تمانبا توجه به مکان و زمانی که گف

 الف( عمومی / رسمی

 رسمیب( خصوصی / غیر 

 

 4 کنندگانشرکت. 2. 1. 2

گرفتن وضعیت  باشد. با در نظرمی هاآنکنندگان شامل سن، جنسیت، ملیت و ارتباط میان اطالعات الزم در مورد شرکت

 کنندگان در یک گفتمان ممکن است در چهار موقعیت مختلف قرار گیرند: فاصله، شرکت قدرت و

و رسمی )دو استاد دانشگاه(تراز همالف(   

یمی(و صمیمی )دو دوست صم ترازهمب(   

ی )رئیس و کارمند(ج( نابرابر و رسم  

 د( نابرابر و صمیمی )استاد و دانشجو(

 

 5هدف .3. 1. 2

 گرفتن نظر در با هدف این و بود خواهد متفاوت مختلف هایموقعیت در گفتمان یک در عبارت یک بیان از هدف

ک گفتمان بلکه هدف هر یک تنها هدف از انجام ی، نهبر اساس مدل هایمز .باشدمی درکقابل گفتمان آن کلی شرایط

 الزم است مورد بررسی قرار گیرد. کنندگان نیزاز شرکت

                                                      
1 Angelelli 
2 Small 
3 setting (S) 
4 participants (P) 
5 ends (E) 
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 1کنش ترتیب. 4. 1. 2

ترتیب کنش به  ،به عبارت دیگر ؛باشدکنندگان میشرکت هایکنششامل اطالعاتی در مورد ترتیب  کنشب ترتی

 اشاره دارد ،کندکنندة دیگر فراهم میکننده که زمینه را برای اقدامی از طرف شرکتاقدامی از طرف یک شرکت

مورد بررسی قرار داد. به هاآنجه به نقش/کارکرد توان با توهای گفتمان را می. برای بیان ترتیب، بخش(1971، 2)گافمن

 عنوان نمونه:

 

 پرسیسالم و احوال 31ش

 سالم عرض شد
 معرفی  1ش

 پور هستممن کاوه
 پرسش  2ش

 چه کمکی از دستم برمیاد؟

 

 4لحن. 5. 1. 2

از  هاییمکن است لحنو م کنندگان متغیر خواهد بود، لحن شرکتپذیردوقعیتی که گفتمان در آن انجام میبه م با توجه

لحن بین بر این باورند که اغلب . آمیز داشته باشندتانه، خصمانه، همدردی و یا تهدیددوس آمیز، فکاهی،قبیل جدی، طعنه

ای با لحن برقراری چنین ارتباطی ضروری نیست چرا که گاه لطیفههرچند  ؛دارتباط مستقیم وجود دار «نوع گفتمان» و

اهمیت است این آنچه حائز  ،بنابراینگوید. یت میلآمیز به دیگری تسود و یا شخصی با لحن تهدیدشمی ان یآمیز بطعنه

 است که لحن با تغییر در هر یک از دیگر عوامل متغیر خواهد بود.

  

 5ابزار. 6. 1. 2

 شود.باشد که به دو دستة نوشتاری و گفتاری تقسیم میابزار یک گفتمان شامل نحوة بیان آن می

 

 6قوانین گفتمان. 7. 1. 2

                                                      
1 act sequence (A) 
2 Goffman 

 کنندهشرکت 3 

4 key (K) 
5 instrumentalities (I) 
6 norms (N) 
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قطع کردن  ،عنوان نمونهیک گفتمان  نسبت داد. بهبه  توانمیهایی است که فتارهای خاص و مشخصهر ،منظور از قوانین

کردن، زمزمه کردن و غیره از  ند صحبتیا رعایت اصول ترتیب در صحبت کردن، با صدای بل حرف دیگری

 شند. باکننده یک گفتمان میهای توصیفصهمشخ

 

 1نوع گفتمان. 8. 1. 2

ا برای ایجاد یک گفتمان ارچوبی رباشد که چمرتبط میهمتارهای بهای از خصوصیات و ساخنوع گفتمان شامل مجموعه

، نامه، لطیفه، المثل، دعا، خطابهز قبیل شعر، افسانه، داستان، ضربهایی ابندیشامل دسته( و 2،2000دهند )بامنتشکیل می

 شود. یره میمکالمه و غ

 

 هایافته .3

در ابتدا با استفاده از مدل هایمز  «حاجی»شده از کاربردهای مختلف لقب های گردآورینمونه ،طور که ذکر شد همان

خواهیم پرداخت  اجتماعی -شناسیروان غیرمذهبی و -هبیها از ابعاد مذگاه به تشریح این کارکردآن، ه استبررسی شد

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  هالقبکلمات با این  نشینی، همانتهاو در

 

با استفاده از مدل هایمز «حاجی»بررسی لقب . 1. 3  

 ،بخش 8با توجه به مدل هایمز مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در  «حاجی»های مربوط به لقب یافته ،در این بخش

 گردند.آمده ارائه میدستنتایج به

 

موقعیت. 1. 1. 3  

 شوند:به دو گروه تقسیم می ،کاربرد داشته است هاآن در «حاجی»های مختلفی که لقب عیتموق

 عمومی / رسمی (الف

 خیابان، دادگاه، فروشگاه، پاکت کارت دعوت

 

 

 

 رسمیب( خصوصی / غیر

 خانه، مهمانی، جمع دوستانه

 

                                                      
1 genre (G) 
2 Bauman 

 پشت کارت دعوت به عروسی:

خانماتفاق حاجیهآقا ... بهحضور محترم حاج  
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کنندگانشرکت. 2. 1. 3  

وضعیت قدرت و  نظراز  ،شونده کار برده میب «خانمحاج ،حاجی خانم،حاجیه آقا،حاج» هایلقب هاآنهایی که در گفتمان

 شوند:م مییفاصله به چهار گروه تقس

و غریبه ترازهمالف(   

تصادف، فروشنده و خریدار دو راننده در یک سانحة  

 

 

 

و آشنا ترازهمب(   

 زن و شوهر، دو دوست، میزبان و مهمان

 

 

 
 

 

:ج( نابرابر و غریبه  

ضی و متقاضی طالققا  

 
 
 
 
 
 

 :د( نابرابر و آشنا

 استاد و دانشجو، رزمنده و فرمانده

 

 

 

ووه حاجی حواست کجاست؟!ا :1 ةرانند  

که! خیلی خوب حاال چیزی نشد :2 ةرانند  

هات غرق شدن؟ حاجی کشتی ساله خطاب به دوستش: 30مرد 
 تو خودتی؟

.ولم کن بابا حوصله ندارم ساله: 30مرد   

آقا دستم به دامنت طالق حاج زن متقاضی طالق خطاب به قاضی:
 من رو از این مرد بگیر...

طوری که نمیشه! پسند بیاری همینمحکمه باید دلیل :قاضی  

حاجی شما مثل پدرم  رزم پدرش:دانشجو خطاب به استاد و هم
دین...شما هم معلم منین، هم استاد من یمونین همیشه بوی پدرم رو ممی

 من...ولی آخه با یک دختر نامحرم زیر یک ةهم روحانی من هم فرماند
 سقف؟

یر بهت اعتماد داشتم که گفتم برو زقدر اونساله:  60 استاد حدوداً

.یک سقف کار کن  

ساله در جمع خصوصی خانواده خطاب به  34مرد 

ها( رو واسه ها )هدیهخانم )مادرزن او( خجالت دادن اینحاج :مادرش
 بچه گرفتن.

دستشون درد نکنه...: مادر  
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هدف. 3. 1. 3  

 هایبلق هاآندر هایی که هدف عمده برای انجام گفتمان 9، های موجود در این تحقیقگفتمان تمامیپس از بررسی 

های لقب ردمد. الزم به ذکر است اهداف و کاربت آبه دس ،اندبه کار رفته «خانمحاج، حاجی خانم،حاجیه آقا،حاج»

 :استپوشانی داشته تا حدودی هم« حاجی»

تشویق و ترغیب کسی به انجام کاری .1  

.خانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیارحاجمثال:   

تشکرکردن .2  

.بچه خریدن ةها رو واسخانم خجالت دادن اینحاجمثال:   

تحسین کردن .3  

.خانم حرف ندارهپخت حاجدست مثال:  

خواهش کردن .4  

.آقا دستم به دامنت طالق من رو از این مرد بگیرحاجمثال:   

همسر بیان برتر بودن .5  

.گنآقامون چی میباید ببینم حاجمثال:   

ادای احترام .6  

.لطفی نداره آقا شما تشریف نیارین اصالًحاجمثال:   

دعوت کردن .7  

خانماتفاق حاجیهآقای ... بهاجحضور محترم جناب حمثال:   

توهین و تحقیر کردن .8  

حاجی باباته! گور بابای هر چی حاجیهمثال:   

/ مسن / در جبههمخاطب قرار دادن افراد مذهبی .9  

آقاعلیکم حاج سالمٌمثال:   

 

ترتیب گفتمان. 4. 1. 3  

شود. از آنجایی که مقدور ن گفتمان میآ یهافتمان شامل بررسی نقش/کارکرد بخشذکر شد، ترتیب گ ترپیشچه چنان

 مورد استفاده قرار گرفته است به این ترتیب در این قسمت آورده «حاجی»لقب  هاآنمکالماتی که در  کلیة واکاوینیست 

 کنیم:شود، به ذکر چند نمونه بسنده می

 



10 
 

التحریرلوازم : فروشگاه1موقعیت  

پرسش در مورد کاال –ساله(  12 -)پسر 1ش  

السور کوچیک داری؟حاجی ک  

میلیپاسخ با بی –ساله(  60 -)فروشنده 2ش  

 نه.

اصرار و سماجت – 1ش  

ها چیه اون باال؟پس اون  
پاسخ -2ش  

ها دفتره...اون  
 

: پایان مهمانی و خداحافظی2موقعیت  

دعوت از مهمان برای آینده –ساله(  43خانم  –)میزبان  1ش  

 باز نرین حاجی حاجی مکه ها!
از میزبانمتقابل دعوت  –ساله(  48خانم  –)مهمان  2ش  

!دیگه نوبت شماست ما اومدیم  

 

 لحن. 5. 1. 3

مورد استفاده قرار می «خانمحاج ،حاجی خانم،حاجیه آقا،جحا» هایلقبکار بردن های مختلفی که در هنگام به لحن

باشد:وارد ذیل میگیرند شامل م  

 الف( عصبانی 

ین بود؟! برو بابا نخواستیم آدم شیم!گفتن احاجی جبهه جبهه که می  
 چیه حاجی حاجی به ریشش بستین فکر کرده کسیه!

نهاسلتممندانه/ مخواهش ب(  

.خانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیارحاج  
 .آقا دستم به دامنت طالق من رو از این مرد بگیرحاج

برای تشویق/ آمیزج( تحسین  

خانم حرف نداره!پخت حاجدست  

انهقدرشناس د(  

بچه خریدن. ةاسها رو وخانم خجالت دادن اینحاج  
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انهه( متواضع  

خانم تصمیمتون رو گرفتین؟حاج  -  

گن.آقا چی میباید ببینم حاج -  
انهو( محترم  

.لطفی نداره آقا شما تشریف نیارین اصالًحاج  
آمیزز / توهینآمیز( تحقیر  

آقا مشغول موعظه بودن!اجازه بدین حاج  
ی باباته! گور بابای هر چی حاجیه!حاج  

 ر( دوستانه و صمیمی

 حاجی خیلی با مرامی!

 

ابزار. 6. 1. 3  

شود. نوشتاری و گفتاری تقسیم می  باشد که به دو دستةابزار یک گفتمان شامل نحوة بیان آن می ،که ذکر شد همان طور

 ذیر است.پهر دو قالب امکاندر  «خانمحاج ،حاجی خانم،حاجیه آقا،حاج» هایلقباستفاده از 

 های احیا بیاد سخنرانی کنهخانم ... رو دعوت کردن واسة شبحاج الف( گفتاری:

 خانماتفاق حاجیهآقای ... بهحضور محترم جناب حاج ب( نوشتاری:

 

 قوانین گفتمان. 7. 1. 3

صورت چه به –رود که هایی به کار میدهد که این لقب در بافتهای مختلف نشان میدر گفتمان «حاجی»بررسی لقب 

 شامل هایکه گفتمان از آنجاشخص قصد احترام گذاشتن یا قداست بخشیدن را دارد.  -آمیزحالت طعنهجدی و یا به

 پردازیم:نمونه می دوطور مختصر به تحلیل به، باشندع مییار متنوبس «حاجی»لقب 

 موقعیت: جبهه .1

اصول اخالقی  ندلیل رعایت نکردبهای که با اخالق و هدفی متفاوت ازدیگران به جبهه آمده و کنندگان: رزمندهشرکت

 خطاب به فرمانده -گیرد دیگران قرار میمورد انتقاد و نکوهش  مکرراًو فضای معنوی و مذهبی جبهه 

 

 

 

 

 موقعیت: فروشگاه .2

 گفتن این بود؟ برو بابا نخواستیم آدم شیم!حاجی جبهه جبهه که می

 )با صدای بلند، حالت اعتراض و لحن عصبانی(
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ساله که قصد خرید میز ناهارخوری دارد ولی در انتخاب خود  50 خطاب به خانم حدوداً -ان: فروشنده کنندگشرکت

 .مردد است

 

 

 

 

 

 نوع گفتمان. 8. 1. 3

می «مکالمه»قالب اجتماعی با گفتمان  ترین نوع،پرکاربرد هاآنن های متعددی کاربرد دارد و از میادر قالب «حاجی»لقب 

شوند شامل به کار برده می هاآندر  «حاجی»هایی که تر ذکر شد. سایر قالبتلفی از این نوع پیشهای مخکه مثال باشد

 باشند:موارد ذیل می

 المثلالف( ضرب

 

 

 

 

 

 پرسیب( سالم و احوال

 

 

 ج( خطابه

 

 

 د( نفرین

 

  

 ه( نامه

 

 

 حاجی حاجی مکه -

 حاجی برو کربالیی بیا -

 حاجی مُرد و شتر خالص -

 گور بابای هر چی حاجیه!

 آقای شریفیحضور محترم جناب حاج

 آقاعلیکم حاج سالمٌ

 ما موظفیم ... ةآقا ... هم فرمودند همهمان طور که حاج

 خانم چی شد؟ تصمیمتون رو گرفتین؟حاج -

 گن...آقامون چی میباید ببینم حاج -

 همسرش( واضع و هدف بیان برتر بودنمردد و مت )با صدای آرام، حالت
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  «حاجی»های لقب بررسی کاربرد. 2. 3
در  «خانمحاجی / حاج»و  «خانمآقا / حاجیهحاج»های لقبکاربردهای یق بررسی انجام این تحقاف هدااز دیگر یکی 

غیر مذهبی می-عد مذهبیها از بُ، ابتدا به تحلیل این کاربرددر این بخشباشد. فارسی و بسط معنایی این کلمات میزبان 

 پردازیم.

 

 

  

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 مذهبیغیر –عد مذهبی در زبان فارسی از بُ «خانمحاج خانم، حاجی،آقا، حاجیهحاج» هایبلقکاربردهای :  1شکل

 

دارای کاربردهای  «خانمحاج خانم، حاجی،آقا، حاجیهحاج»های ، لقبنشان داده شده است 1که در شکل  همان طور

شامل مخاطب قرار  ،اندج بودهر رایخصوص در گذشته بیشتباشند. کاربردهای مذهبی که بهمی« مذهبیغیر» و «مذهبی»

افراد ارشد در جبهه  من یا با ظاهر مذهبی و )ج( فرمانده وشخص مؤ شخصی که به سفر حج رفته باشد، )ب( )الف(دادن 

 :نمونهعنوان می باشد. به

آقاحجکم مقبول حاج -الف(   

.ییمنماخانم .... بازگشت شما را از سفر حج تبریک عرض میآقا ... و حاجیهحاج -  

.ما هستن نماز مسجد محلهآقا پیشحاج –( ب  

.های احیا که بیاد سخنرانی کنهشب خانم .... رو دعوت کردن واسةحاج -  

گفتن این بود؟! برو بابا نخواستیم آدم شیم!حاجی جبهه جبهه که می -( ج  

 

قا / حاجیآحاج  
نمخاخانم / حاجحاجیه  

 کاربرد مذهبی

کسی که سفر حج رفته باشد   .1  

من یا با ظاهر مذهبیشخص مؤ .2  

صمیمیت .4  

تحقیر .3  

مخاطب قرار دادن افراد مسن .9  

طعنه .2  

احترام .1  

ناسزا .5  

تحسین کردن .7  

تشویق و تهییج کردن .8  

برتر بودن. 6  

 

تمول مالی .10  

 مذهبیکاربرد غیر

.  فرمانده و افراد ارشد در جبهه3  
حجکم مقبول حاج آقا -  

حاج آقا ... و حاجیه خانم .... بازگشت  -

مشما را از سفر حج تبریک عرض می نمایی  
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، ده 1رند. بر اساس شکل مذهبی نیز کاربرد داها امروزه در بافت غیرعالوه بر کاربردهای مذهبی، این لقب

 شده است: پیداها موقعیت غیرمذهبی برای استفاده از این لقب

احترام (الف  

.لطفی نداره آقا شما تشریف نیارین اصالًحاج -  

.بچه گرفتن رو واسة ها()هدیه هازن( خجالت دادن اینخانم )مادرحاج -  

خانماتفاق حاجیهآقا .... بهحضور محترم حاج -  

هطعن ب(  

توکه بچه حاجی غمت نیست! -  

تحقیر (ج  

آقا مشغول موعظه بودن!اجازه بدین حاج -  

صمیمیت  د(  

.حاجی خیلی با مرامی -  

هات غرق شدن؟ تو خودتی؟حاجی کشتی -  

ناسزا ه(  

حاجی باباته! گور بابای هر چی حاجیه! -  

 و( برتر بودن

خانم تصمیمتون رو گرفتین؟حاج  -  

گن.ی میقا چآباید ببینم حاج  

تحسین کردن ز(  

خانم حرف نداره!پخت حاجدست -  

تشویق و تهییج کردن (ح  

خانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیار.حاج -  

مخاطب قرار دادن افراد مسن (ط  

خانم بفرمایید؟حاج-  

خوره؟؟!خانم میبود که مُرد! آخه من سنم به حاج خانم مادربزرگمحاج  

یتمول مال (ی  

ها درس بخونی!دت اون ور آب توی بهترین دانشگاهده کنی حاجی فرستاارا -  

 



15 
 

عد اجتماعی یا روانبُبه دو  توانرا می «خانمحاج خانم، حاجی،آقا، حاجیهحاج»های مذهبی لقبکاربردهای غیر

 :تقسیم نمود اختیشن

 

 

  

  
 
 
  
 
  
 

 

 

 عداز بُ «خانمحاج خانم، حاجی،یهآقا، حاجاجح» هایلقب مذهبیغیر هایکاربرد :2شکل 

 یشناختروان – اجتماعی

 

 

 «حاجی»لقب با نشین هم هایواژهبررسی . 3. 3

 هالقبنشین با این هم هایواژه، «خانمحاجی/ حاج خانم،آقا/ حاجیهحاج» هایلقبتر در این بخش، برای واکاوی دقیق

 آمده در جدول ذیل خالصه شدند:ستدرد بررسی قرار گرفتند و نتایج بهمو

 

خانم + نام خانوادگیخانم / حاجیهآقا / حاجحاج  

پورخانم کاتبحاج؛ آقای تبریزیحاجمثال:   

1.  

 حاج + نام

حاج محمودمثال:   

2.  

 حاجی + بازاری  )صفت(

غذای حاجی بازاریمثال:   

3.  

خانم + جانآقا / حاجحاج  

.عوضش رو بهت بده خانم جان یک کمکی بکن خداحاجمثال:   

4.  

عد اجتماعیبُ -مذهبی کاربرد غیر  

. صمیمیت3  

. تحقیر2  

. مخاطب قرار دادن افراد مسن4  

. طعنه1 . احترام1   

. ناسزا3  

. تحسین کردن5  

. تشویق و تهییج کردن6  

. برتر بودن4  

 

تمول مالی .2  

 شناسیعد روانبُ –مذهبی کاربرد غیر

قا / حاجیآحاج  
خانمخانم / حاجحاجیه  
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 حاجی + جون

  .حاجی جون نوکرتم یه کاری بکنمثال: 

5.  

 بچه + حاجی

تو که بچه حاجی اینا واست رقمی نیست!مثال:   

6.  

  .7 ولیمه + حاجی

  .8 بدرقه + حاجی

  .9 استقبال + حاجی

فروشکنایه از گران حاجی + ارزانی )صفت( :  10.  

جب لباس قرمز بپوشد و با حرکات خود مو مردی که چهره خود را سیاه کند وفیروز: حاجی

 خنده و شادی مردم شود )در ایام نوروز(

فیروزه...سالی یه روزهز اومده...عید نوروز اومده؛ حاجیفیرومثال: حاجی  

11.  

لک: لکلقلق / حاجیحاجی  

دهندنامی که عوام به لک لک می -1  

اندامشخص بلند قد و باریک -2  

12.  

 ؟ مکهد کُرد کُرد را به آسیاب / حاجی را کجا دیدیبین مکهرا به حاجی حاجی 
المثل()ضرب  

.روددر مورد کسی که برای مدت طوالنی به جایی می   

حاجی حاجی مکه! نبه ما سر بزن باز نریمثال:   

13.  

المثل()ضربحاجی حاجی مکه!   

.رفت و آنچه را به عاریت گرفته است باز نخواهد گرداند  

14.  

المثل()ضرب اجی ارزانی را خبر کنح  

فروشیکنایه از گران  

15.  

المثل()ضربحاجی برو کربالیی بیا   

آمد زیاد در یک مکانوکنایه از رفت  

16.  

المثل()ضرب حاجی مُرد و شتر خالص  

 کنایه از خالص شدن و پایان رنج

17.  

المثل()ضرب حاجی و مشهدی و کربالیی –صدا دارم الهی سه دزد بی  

.نمعادل حاجی ارزانی را خبر ک  

18.  
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گیری نتیجهبحث و  .4  

نگ و آداب و رسوم یک ( و فره1987لیکاف، ) باشدمی همان گونه که عنوان شد، زبان تبلور فرهنگ مردم یک جامعه

مهم  هایلقبیکی از توان در زبان مردم آن جامعه جستجو نمود؛ از این رو، این پژوهش با در نظر گرفتن جامعه را می

-اجتماعی غیرمذهبی و-به بررسی کارکردهای مختلف این لقب از ابعاد مذهبی ،«حاجی»یعنی  ،مذهبی در زبان فارسی

 .ه استپرداخت شناختیروان

 گاهآنآن پرداختیم و  دهندةتشکیلبخش  8هایمز و ابتدا به تشریح مدل، الذکرفوق فاهدابرای رسیدن به 

گاه کاربردهای این آن قرار دادیم.دقیق از این منظر مورد بررسی  ،به کار رفته بود «حاجی»لقب  هاآنکه در  را هاییگفتمان

و عد اجتماعی مذهبی تقسیم نموده و گروه کاربردهای غیرمذهبی را از دو بُرا به دو گروه مذهبی و غیر هالقب

 دیم. نمو واکاوی شناختیروان

 اما انددی مذهبی داشتهتنها کاربر هالقب که هر چند در گذشته اینرسد آمده، به نظر میدستبا توجه به نتایج به

از گذشته تا کنون  هاآنتر این کاربردها و سیر تغییرات بررسی دقیق. ندشوبه کار برده میهای غیرمذهبی نیز بافت امروزه در

به نظر می تغییر کرده است. به عبارت دیگر،گذشته ت نیز به نسبتواند گویای این مطلب باشد که ذهنیت و باور افراد می

به ضد ارزش  گاه امروزهدچار نوعی دگردیسی شده و ند شدمحسوب می ارزشی هایواژهکه در گذشته  هابلقاین رسد 

و  ه استمن و مورد اعتماد مردم بودشد که مؤاز سوی جامعه به فردی اطالق می« حاجی»لقب  ،در گذشتهاند. تبدیل شده

تنها به افراد « حاجی»امروزه انتساب لقب  اما ه استباعث افتخار وی بود لقب شاید به همین دلیل خطاب یک فرد با این

دهد. همان گونه مینسبت  من نیز مکرراًمؤظاهرب را به افراد غیرمذهبی و فقط درشود و جامعه این لقمذهبی محدود نمی

از یم؛ پروراناو می دررا لقب  همان تدریجبه، با نسبت دادن یک لقب به شخص، ( نیز بیان کرده است1977ه رایست )ک

در  هالقبفیلتر مغزی منفی نسبت به این ، ذهنیت افراد نیز تغییر کرده و هالقباین رو در راستای تغییر بافت کاربردی این 

های این برای ایشان ناخوشایند است. یافته هالقبگاهی نیز مخاطب قرار گرفتن با این طوری که شکل گرفته است به هاآن

امعه ارزشی که در تعامالت اجتماعی از سوی ج هایواژهکه  باشدمی( 2010) وتینهای گفتهیادآور در این زمینه  ژوهشپ

این مورد نیز،  در باشند. گیری فرهنگ آن جامعه داشتهتوانند تأثیر بسزایی بر شکلشوند، میبه فرد و یا بالعکس القا می

 د.ندر فرهنگ باش د بیانگر تغییرنتوانتغییرات موجود می

می «حاجی»پی برد و آن این که لقب  ای حائز اهمیتبه نکته توانمی« حاجی»نگاهی دقیق به کاربردهای لقب با 

ی که در به کار رود. به عبارت دیگر، همان لقب -ضد ارزشی ارزشی و بافت کامالً بافت کامالً–تواند در دو بافت متضاد 

کننده در گیرد و یا شرکتیان ناسزا مورد استفاده قرار میمنظور بد، در بافت دیگر بهشومی جهت ادای احترام استفاده

ر کند و فردی دیگر دصله و قدرت طرف مقابل استفاده میرا برای نشان دادن فا «حاجی»گفتمانی در یک بافت، لقب 

به این های متفاوت و دیدگاه« حاجی»تغییر در بافت گفتمانی لقب  دهندةتواند نشانجهت بیان صمیمیت. همین نکته می

 ارزشی باشد. واژة
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شاید این مهم باشد که در گذشته  ،شده است هالقبمعنایی این  بسطیکی دیگر از دالیلی که منجر به افت و 

و قداست خاصی برخوردار بودند  رفتند و این افراد از روحانیتة خدا میطیف خاصی از مردم به سفر مکه و زیارت خان

جهت  روند و حتی در موارد بسیاری صرفاًهای مختلفی از مردم به سفر حج می، گروهآمدودلیل سهولت رفتامروزه به اما

طوری به بسط پیدا کرده است «حاجی»لقب که بار معنایی رسد به نظر می در این مورد. شوندخطاب می« حاجی»احترام 

( اشاره 2002چاردز و اشمیت )زیرا همان گونه که ری گ شده استرنکم تا حدی هویت مذهبی افرادتوان گفت می که

 باشد.هویت اجتماعیشان میبازتاب  هاآناند، رفتار افراد یک جامعه و هویت شخصی کرده

 علیجانی( و 1390) و همکاران نصیریهای تحقیقات های این پژوهش با یافتهرنگ شدن مذهب، یافتهاز منظر کم

نی و پایبندی کمتر به اصول دیدر ایران های اخیر، رنگ باختن مذهب باشد؛ در پژوهشمی انخوسو و همهم (1385)

ایج این پژوهش نیز تا یابی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردیده است. نتتوسط محققان مورد بررسی و علت

 باشد.ة این مهم میدهندحدودی نشان

توان به عامل پرنفوذ و می ،«حاجی»در ذهنیت افراد نسبت به لقب  ایجادشدهات ر تغییربثر عوامل مؤاز دیگر 

قرار گرفته و باورهایشان  ثیر رسانهتأتحت افراد یک جامعه مستقیماً ،که می دانیم همان طوراشاره کرد.  «رسانه»قدرتمند 

شود کرات دیده میهای تلویزیونی بهامهرنها و بدر فیلم (. اخیرا2004ً، 2آرایسیآی؛ 1979، 1کویلمکگیرد )شکل می

اغلب ثروتمند و مورد احترام همگان  من و معتقد دارد وؤشود که ظاهری مبه فردی نسبت داده می «حاجی»که لقب 

   . به تصویر کشیدن چنین دهدها را نشان میخالف این کامالً اواست، ولی شخصیت واقعی او و زندگی خصوصی 

 جایی که رابطةو از آن دگرگونی کند را دچار هالقبداده و این تغییر تدریج ذهنیت افراد را بهاند تومیهایی شخصیت

 تواند منجر به تغییر در جامعه شود.د دارد، تغییر در ذهنیت افراد میمستقیمی بین فرد و جامعه وجو

های از جمله محدودیتگرفت.  انتخاب و سیر تحوالت معنایی آن مورد بررسی قرار «حاجی»لقب  ،در این تحقیق

توان به این نکته اشاره نمود که تحقیق حاضر تنها در شهر مشهد انجام پذیرفته است، لذا تکرار آن در این پژوهش می

  و هالقبتوان سایر میدر تحقیقات بعدی شود. همچنین، آمده پیشنهاد میدستشهرهای ایران و مقایسه نتایج بهسایر 

توان کنش میعالوه، به .را بررسی نمود هاآنو تحوالت معنایی  مورد مطالعه قرار داد ه همین ترتیبرا ب ارزشی هایواژه

واکاوی مورد  ،متعددی را در زبان فارسی با استفاده از مدل هایمز که در این تحقیق به تشریح آن پرداختیم گفتارهای

 قرار داد. 
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