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چکیده
با توجه به اهمیت نقش زبان در شکلدهی و تغییر باورهای مذهبی و فرهنگی مردم جامعه ،پژوهش حاضر در صدد است تا به
بررسی موشکافانة واژة ارزشی «حاجی» و واژههای وابسته به آن بپردازد .بدین منظور حدود  300بافتی که در آنها گفتمان مرتبط با
این لقب به کار رفته است ،در محیطهای طبیعی ضبط گردید و آنگاه مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از مدل هایمز (،)1967
لقبهای «حاجی» و «حاج /حاجیهخانم» مورد واکاوی قرار گرفته و سپس کاربردهای مختلف آنها از دو بُعد مذهبی-غیرمذهبی و
روانشناسی -اجتماعی بررسی شد .در پایان ،واژههای همنشین با این لقبها مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد این لقبها که در گذشته واژههای ارزشی محسوب میشدهاند ،دچار نوعی دگردیسی شده و امروزه گاه به ضدارزش
تبدیل گردیدهاند .در پایان ،دالیلی که به نظر می رسد منجر به این افت و بسط معنایی شده  -از قبیل رسانه ،جامعه و دیدگاههای
متفاوت مردم -مورد بحث قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :لقب ،مذهب ،هویت ،فرهنگ ،حاجی ،حاجخانم
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تعامالت اجتماعی نهتنها هویت افراد بلکه فرهنگ جامعه را مستقیماً تحتتأثیر قرار میدهند (نتیو .)2010 ،3بنابراین واژه
های ارزشی که در تعامالت اجتماعی از سوی جامعه به فرد و یا بالعکس القا میشوند ،میتوانند تأثیر بسزایی بر شکل
گیری فرهنگ آن جامعه داشته باشند.
یکی از انواع واژههای ارزشی که نیاز به تفحص و تحقیق بیشتری دارند «لقبها» میباشند .همان طور که
رایست )1977( 4اشاره میکند ،انتساب لقب به دیگران نوعی «پیشبینی خودساز» 5است .به عبارت دیگر ،در پی نسبت
دادن یک عنوان به شخص ،دید وی نسبت به خود تحتتاثیر قرار گرفته و در نتیجه از آن شخص همان ساخته میشودکه
انتظار میرود .بهعنوان نمونه ،اگر به کودکی همیشه بگویید «کمهوش» ،مطمئن باشید در درازمدت حتی اگر آن شخص
باهوش باشد ،بهتدریج باور او تغییر مییابد و همان میشود که به او نسبت میدهید .بنابراین از آنجا که لقبها میتوانند
بر هویت افراد در جامعه تأثیرگذار باشند ،ضروری است با دقت به بررسی آنها بپردازیم.
از جمله لقبهایی که به نظر میرسد در زبان فارسی دچار نوعی دگردیسی شدهاند ،میتوان به «حاجی» و
«حاجخانم» اشاره کرد .این لقبها در ابتدا به کسانی نسبت داده میشد که از سفر حج و زیارت خانة خدا باز میگشتند.
لقبهای «حاجی» و «حاجخانم» نیز برگرفته از همین لقبها بوده و در محاوره استفاده میشدهاند ولی امروزه عالوه بر
بافت مذهبی ،این لقبها در بافتهای غیرمذهبی متعددی کاربرد دارند و ظاهراً از کاربرد اولیة خود فاصلة زیادی گرفته
اند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق این لقبها با توجه به مدل هایمز ،)1967( 6مطالعة کاربردهای مختلف
لقبهای «حاجی» و «حاجخانم» و نقش آنها در هر یک از کاربردها ،بسط معنایی این لقبها و تغییرات آن از گذشته تا
کنون ،و در پایان بررسی همنشینی کلمات با این لقبها میباشد .جهت بررسی لقبهای «حاجآقا»« ،حاجیهخانم»،
«حاجی» و «حاجخانم» الزم است ابتدا با مفاهیم مرتبط با آنها از جمله «فرهنگ»« ،هویت» و «لقب دادن» آشنا شویم.
 .1 .1فرهنگ
فرهنگ مجموعهای از عادات ،قوانین و ارزشها ،از جمله آثار ادبی ،هنری ،موسیقی و غیره ،است که خاص یک ملت یا
گروه میباشند .گاهی مفهوم «فرهنگ» و «زبان» با هم ترکیب شده و «گفتمان» را تشکیل میدهند که شامل نحوة صحبت
کردن و رفتار کردن افراد یک جامعه میباشد و بازتاب هویت اجتماعی آنهاست (ریچاردز 7و اشمیت.)2002 ،8
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هر چند میتوان به تعطیالت ،غذا و رسمها بهعنوان بخشهای تشکیلدهندة فرهنگ یک جامعه نگاه کرد ،مفهوم
فرهنگ پیچیده تر از آن است که بتوان آن را محدود به همین ارکان دانست .نکتة مهمتر این است که فرهنگ در خأل به
وجود نمیآید بلکه در موقعیتهای تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد .در واقع فرهنگ مفهومی پویا
و چندوجهی است که بافت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره بر آن تأثیر میگذارند (نیتو.)2010 ،
یکی از عواملی که با فرهنگ ارتباط مستقیم دارد ،عامل «قدرت» است (فرکالف .)1989 ،1همان طور که نیتو
( )2010اشاره میکند ،تفاوتهایی که اغلب به فرهنگ نسبت داده میشود ،نشئتگرفته از روابط قدرت میباشند .از
دیگر عوامل مرتبط با فرهنگ میتوان به «هویت» اشاره کرد که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.
 .2 .1هویت
3

گروبنر )2004( 2درک فردی یک شخص نسبت به خود را هویت آن فرد مینامد .به اعتقاد ادواردز ( ،)2009کلمة
هویت ریشه در «شباهت» دارد و منظور از شباهت ،یکسانی فرد در همة مواقع و موقعیتهاست به این معنی که آن فرد
خودش است نه شخص دیگر .ادواردز در ادامه بیان میکند که دو نوع هویت وجود دارد :هویت شخصی و هویت
اجتماعی.
هویت شخصی یا شخصیت مجموعهای از ویژگیها ،خصوصیات ،خلقوخوها و تمایالت فردی است که بیانگر
یکتایی هر شخص میباشند .از آنجا که نمیتوان به هیچ فردی نگاه جزیرهای داشت و او را بهتنهایی در نظر گرفت ،نتیجه
میگیریم حتی خصوصیات شخصی هر فرد نیز ریشه در روابط اجتماعی او با دیگر افراد دارند و در واقع هویت شخصی
ما تشکیلدهندة و منعکسکنندة هویت اجتماعی ما میباشد (ادواردز.)2009 ،
بروبیکر 4و کوپر )2000( 5معتقدند مقولة هویت از دو دیدگاه مختلف قابلبررسی میباشد .عدهای بر این باورند
که هویت ثابت و غیرقابلتغییر است ،گروهی دیگر اعتقاد دارند که هویت مفهومی متغیر ،وابسته و گاهی بیثبات است و
بیشتر شبیه یک فرایند است تا یک ماهیت ثابت .از آنجا که پایه و اساس زندگی انسان نیز پویایی است و نه سکون ،می
توان به این نتیجه رسید که هویت اجتماعی ما با اتخاذ نقشها و نقابهای اجتماعی مختلف تغییر میکند.
 .3 .1لقب دادن
لقب دادن در حقیقت نوعی «پیشبینی خودساز» است ،بدین معنی که پیشبینی ما دربارة وجود یا نبود یک خصوصیت
در فرد درنهایت منجر به تحقق آن خصوصیت در آن فرد میشود؛ به عبارت دیگر ،با انتساب یک عنوان به فرد ،از آن

1

Fairclough
Groebner
3
Edwards
4
Brubaker
5
Cooper
2

3

فرد همان را میسازیم که از او انتظار میرود .در نتیجه ،لقب دادن نوعی تلقین کردن است که نظر شخص را نسبت به
خودش تحتتأثیر قرار میدهد.
رایست ( )1977اشاره میکند که محققانی که تاکنون از نظریة «لقب دادن» استفاده کردهاند در واقع بهدنبال
پاسخ دو سئوال بودهاند :چرا این لقب استفاده میشود؟ و چه کسی این لقب را به دیگران داده است؟ بهعنوان نمونه ،اگر
کسی که به او برچسب «منحرف» (بهلحاظ اجتماعی) زده میشود ،از نظر بنیانگذاران نظریة لقب دادن مورد بررسی قرار
بگیرد ،نه محرکهای او و نه خصوصیات ذاتی وی بررسی نخواهند شد؛ در واقع انحراف از این منظر نه خصوصیت فرد
است و نه نتیجة اعمال و رفتار او ،بلکه تعریف و واکنشی است از جانب یک گروه.
یکی از موارد استفاده از نظریة لقب دادن بررسی تأثیر لقبها بر موفقیت یا عدم موفقیت افراد در نظام
آموزشی و در جامعه است .بهعنوان نمونه ،برای مشاهدة نتایج برچسب زدن بر روی دانشآموزان ،رزنتهال 1و یاکوبسون
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( )1968تحقیقی در این زمینه انجام دادند .در تحقیق آنها  500دانشآموز در آزمونی شرکت کردند و به معلمان گفته شد
کسانی که نمرة باالتری در این آزمون کسب کردهاند ،شکوفایی تحصیلی خواهند داشت؛ این افراد در لیست معلمان
مشخص شدند در حالی که انتخاب آنها به هیچ عنوان بر این اساس نبود .آزمونی که در پایان سال تحصیلی برگزار شد
حاکی از این حقیقت بود که این دانشآموزان موفقیت تحصیلی بیشتری نسبت به دیگران کسب کردهاند (رایست،
 .)1977این آزمایش حاکی از اهمیت بررسی لقبها در گفتمان میباشد .از این رو ،در این پژوهش ما برآنیم یکی از این
لقبهای رایج در زبان فارسی یعنی «حاجی» را مورد بررسی قرار دهیم.
 .2روش تحقیق
این تحقیق در شهر مشهد انجام گرفت ،در بهمنماه  1391آغاز شد و تا اردیبهشتماه  1392ادامه پیدا کرد .جهت جمع
آوری اطالعات الزم ،افراد فارسیزبان از هر دو گروه جنسیت ( 130نفر مرد و  170نفر زن) و از گروههای سنی مختلف
( 65نفر نوجوان 75 ،نفر جوان 91 ،نفر میانسال و  69نفر سالمند) در موقعیتهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند.
شرکتکنندگان در این تحقیق که از طبقات اجتماعی مختلف (پایین ،متوسط و باال) و دارای شغلهای متفاوت (از قبیل
راننده ،دکتر ،خانهدار ،فروشنده ،معلم )...بودند ،در مناطق مختلف شهر مشهد و در هر موقعیت ممکن (بهعنوان نمونه ،در
مکالمات روزمره ،برنامههای تلویزیونی ،خیابان ،فروشگاه ،گردهمآیی و مهمانی) مورد مشاهده قرار گرفتند .صدای این
افراد در حدود  300موقعیت گفتمانی شامل لقب «حاجی» با ضبط صوت ثبت گردیده و آنگاه بر روی کاغذ پیاده شد.
جمعآوری اطالعات تا زمانی که اشباع کامل صورت پذیرفت (بدین معنی که اطالعات جدیدی اضافه نشود) (یین،3
 )2010ادامه پیدا کرد و سپس نمونههایی گویا از کاربرد لقبهای «حاجآقا  /حاجیهخانم» و «حاجی  /حاجخانم» انتخاب
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شده و مورد بررسی قرار گرفتند .الزم به ذکر است در این تحقیق اغلب بهجهت اختصار به بیان لقب «حاجی» اکتفا نموده
و بدیهی است این لقب به سایر لقبهای «حاجخانم»« ،حاجآقا» و «حاجیهخانم» نیز اشاره دارد.
 .1 .2مدل پژوهش
کاربردهای لقب «حاجی» در این تحقیق بر اساس مدل هایمز ( )1967مورد واکاوی قرار گرفته است .مدل هایمز که
تاکنون در تحقیقات متعددی (مانند آنجللی2000 ،1؛ اسمال )2008 ،2مورد استفاده قرار گرفته است ،به پژوهشگر این
امکان را میدهد که گفتمانهای مختلف را مورد واکاوی قرار داده و عوامل مؤثر بر تعامل میان افراد را بررسی نماید .این
عوامل که بر اساس مدل هایمز به  8گروه تقسیم شده و بهاختصار  SPEAKINGنامیده شدهاند ،بهترتیب ذیل میباشند:
 .1 .1 .2موقعیت زمانی و مکانی

3

با توجه به مکان و زمانی که گفتمان در آن انجام میپذیرد ،موقعیت یک گفتمان را میتوان به دو گروه تقسیمبندی کرد:
الف) عمومی  /رسمی
ب) خصوصی  /غیررسمی
 .2 .1 .2شرکتکنندگان

4

اطالعات الزم در مورد شرکتکنندگان شامل سن ،جنسیت ،ملیت و ارتباط میان آنها میباشد .با در نظر گرفتن وضعیت
قدرت و فاصله ،شرکتکنندگان در یک گفتمان ممکن است در چهار موقعیت مختلف قرار گیرند:
الف) همتراز و رسمی (دو استاد دانشگاه)
ب) همتراز و صمیمی (دو دوست صمیمی)
ج) نابرابر و رسمی (رئیس و کارمند)
د) نابرابر و صمیمی (استاد و دانشجو)
 .3 .1 .2هدف

5

هدف از بیان یک عبارت در یک گفتمان در موقعیتهای مختلف متفاوت خواهد بود و این هدف با در نظر گرفتن
شرایط کلی آن گفتمان قابلدرک میباشد .بر اساس مدل هایمز ،نهتنها هدف از انجام یک گفتمان بلکه هدف هر یک
از شرکتکنندگان نیز الزم است مورد بررسی قرار گیرد.
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 .4 .1 .2ترتیب کنش

1

ترتیب کنش شامل اطالعاتی در مورد ترتیب کنشهای شرکتکنندگان میباشد؛ به عبارت دیگر ،ترتیب کنش به
اقدامی از طرف یک شرکت کننده که زمینه را برای اقدامی از طرف شرکتکنندة دیگر فراهم میکند ،اشاره دارد
(گافمن .)1971 ،2برای بیان ترتیب ،بخشهای گفتمان را میتوان با توجه به نقش/کارکرد آنها مورد بررسی قرار داد .به
عنوان نمونه:
ش13

سالم و احوالپرسی

سالم عرض شد

ش1

معرفی

من کاوهپور هستم

ش2

پرسش

چه کمکی از دستم برمیاد؟

 .5 .1 .2لحن

4

با توجه به موقعیتی که گفتمان در آن انجام میپذیرد ،لحن شرکتکنندگان متغیر خواهد بود و ممکن است لحنهایی از
قبیل جدی ،طعنهآمیز ،فکاهی ،دوستانه ،خصمانه ،همدردی و یا تهدیدآمیز داشته باشند .اغلب بر این باورند که بین لحن
و «نوع گفتمان» ارتباط مستقیم وجود دارد؛ هرچند برقراری چنین ارتباطی ضروری نیست چرا که گاه لطیفهای با لحن
طعنهآمیز بیان میشود و یا شخصی با لحن تهدیدآمیز به دیگری تسلیت میگوید .بنابراین ،آنچه حائز اهمیت است این
است که لحن با تغییر در هر یک از دیگر عوامل متغیر خواهد بود.
 .6 .1 .2ابزار
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ابزار یک گفتمان شامل نحوة بیان آن میباشد که به دو دستة نوشتاری و گفتاری تقسیم میشود.
 .7 .1 .2قوانین گفتمان
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)act sequence (A
Goffman
 3شرکتکننده

1
2

4

)key (K
)instrumentalities (I
6
)norms (N
5

6

منظور از قوانین ،رفتارهای خاص و مشخصههایی است که میتوان به یک گفتمان نسبت داد .بهعنوان نمونه ،قطع کردن
حرف دیگری یا رعایت اصول ترتیب در صحبت کردن ،با صدای بلند صحبت کردن ،زمزمه کردن و غیره از
مشخصههای توصیفکننده یک گفتمان میباشند.
 .8 .1 .2نوع گفتمان

1

نوع گفتمان شامل مجموعهای از خصوصیات و ساختارهای بههممرتبط میباشد که چارچوبی را برای ایجاد یک گفتمان
تشکیل میدهند (بامن )2000،2و شامل دستهبندیهایی از قبیل شعر ،افسانه ،داستان ،ضربالمثل ،دعا ،خطابه ،نامه ،لطیفه،
مکالمه و غیره میشود.
 .3یافتهها
همان طور که ذکر شد ،نمونههای گردآوریشده از کاربردهای مختلف لقب «حاجی» در ابتدا با استفاده از مدل هایمز
بررسی شده است ،آنگاه به تشریح این کارکردها از ابعاد مذهبی -غیرمذهبی و روانشناسی -اجتماعی خواهیم پرداخت
و درانتها ،همنشینی کلمات با این لقبها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .1 .3بررسی لقب «حاجی» با استفاده از مدل هایمز
در این بخش ،یافتههای مربوط به لقب «حاجی» با توجه به مدل هایمز مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در  8بخش،
نتایج بهدستآمده ارائه میگردند.
 .1 .1 .3موقعیت
موقعیتهای مختلفی که لقب «حاجی» در آنها کاربرد داشته است ،به دو گروه تقسیم میشوند:
الف) عمومی  /رسمی
خیابان ،دادگاه ،فروشگاه ،پاکت کارت دعوت
پشت کارت دعوت به عروسی:

حضور محترم حاجآقا  ...بهاتفاق حاجیهخانم

ب) خصوصی  /غیررسمی
خانه ،مهمانی ،جمع دوستانه

)genre (G
Bauman
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1
2

مرد  34ساله در جمع خصوصی خانواده خطاب به

مادرش :حاجخانم (مادرزن او) خجالت دادن اینها (هدیهها) رو واسه
بچه گرفتن.
مادر :دستشون درد نکنه...

 .2 .1 .3شرکتکنندگان
گفتمانهایی که در آنها لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» به کار برده میشوند ،از نظر وضعیت قدرت و
فاصله به چهار گروه تقسیم میشوند:
الف) همتراز و غریبه
دو راننده در یک سانحة تصادف ،فروشنده و خریدار
رانندة  :1اووه حاجی حواست کجاست؟!
رانندة  :2خیلی خوب حاال چیزی نشد که!

ب) همتراز و آشنا
زن و شوهر ،دو دوست ،میزبان و مهمان
مرد  30ساله خطاب به دوستش :حاجی کشتیهات غرق شدن؟
تو خودتی؟

مرد  30ساله :ولم کن بابا حوصله ندارم.

ج) نابرابر و غریبه:
قاضی و متقاضی طالق
زن متقاضی طالق خطاب به قاضی :حاجآقا دستم به دامنت طالق
من رو از این مرد بگیر...
قاضی :باید دلیل محکمهپسند بیاری همین طوری که نمیشه!

د) نابرابر و آشنا:
استاد و دانشجو ،رزمنده و فرمانده
دانشجو خطاب به استاد و همرزم پدرش :حاجی شما مثل پدرم
میمونین همیشه بوی پدرم رو میدین...شما هم معلم منین ،هم استاد من
هم روحانی من هم فرماندة من...ولی آخه با یک دختر نامحرم زیر یک
سقف؟
استاد حدوداً 860ساله :اونقدر بهت اعتماد داشتم که گفتم برو زیر

یک سقف کار کن.

 .3 .1 .3هدف
پس از بررسی تمامی گفتمانهای موجود در این تحقیق 9 ،هدف عمده برای انجام گفتمانهایی که در آنها لقبهای
«حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» به کار رفتهاند ،به دست آمد .الزم به ذکر است اهداف و کاربردهای لقب
«حاجی» تا حدودی همپوشانی داشته است:
 .1تشویق و ترغیب کسی به انجام کاری

مثال :حاجخانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیار.
 .2تشکرکردن

مثال :حاجخانم خجالت دادن اینها رو واسة بچه خریدن.
 .3تحسین کردن

مثال :دستپخت حاجخانم حرف نداره.
 .4خواهش کردن

مثال :حاجآقا دستم به دامنت طالق من رو از این مرد بگیر.
 .5بیان برتر بودن همسر

مثال :باید ببینم حاجآقامون چی میگن.
 .6ادای احترام

مثال :حاجآقا شما تشریف نیارین اصالً لطفی نداره.
 .7دعوت کردن

مثال :حضور محترم جناب حاجآقای  ...بهاتفاق حاجیهخانم
 .8توهین و تحقیر کردن

مثال :حاجی باباته! گور بابای هر چی حاجیه
 .9مخاطب قرار دادن افراد مذهبی /مسن  /در جبهه

مثال :سالمٌ علیکم حاجآقا
 .4 .1 .3ترتیب گفتمان
چنانچه پیشتر ذکر شد ،ترتیب گفتمان شامل بررسی نقش/کارکرد بخشهای آن گفتمان میشود .از آنجایی که مقدور
نیست واکاوی کلیة مکالماتی که در آنها لقب «حاجی» مورد استفاده قرار گرفته است به این ترتیب در این قسمت آورده
شود ،به ذکر چند نمونه بسنده میکنیم:
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موقعیت :1فروشگاه لوازمالتحریر
ش( 1پسر 12 -ساله) – پرسش در مورد کاال

حاجی کالسور کوچیک داری؟
ش( 2فروشنده 60 -ساله) – پاسخ با بیمیلی

نه.
ش – 1اصرار و سماجت

پس اونها چیه اون باال؟
ش -2پاسخ

اونها دفتره...
موقعیت :2پایان مهمانی و خداحافظی
ش( 1میزبان – خانم  43ساله) – دعوت از مهمان برای آینده

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

دیگه نوبت شماست ما اومدیم!
 .5 .1 .3لحن
لحنهای مختلفی که در هنگام به کار بردن لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» مورد استفاده قرار می
گیرند شامل موارد ذیل میباشد:
الف) عصبانی

حاجی جبهه جبهه که میگفتن این بود؟! برو بابا نخواستیم آدم شیم!
چیه حاجی حاجی به ریشش بستین فکر کرده کسیه!
ب) خواهشمندانه /ملتمسانه

حاجخانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیار.
حاجآقا دستم به دامنت طالق من رو از این مرد بگیر.
ج) تحسینآمیز /برای تشویق

دستپخت حاجخانم حرف نداره!
د) قدرشناسانه

حاجخانم خجالت دادن اینها رو واسة بچه خریدن.
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ه) متواضعانه

 حاجخانم تصمیمتون رو گرفتین؟ باید ببینم حاجآقا چی میگن.و) محترمانه

حاجآقا شما تشریف نیارین اصالً لطفی نداره.
ز) تحقیرآمیز  /توهینآمیز

اجازه بدین حاجآقا مشغول موعظه بودن!
حاجی باباته! گور بابای هر چی حاجیه!
ر) دوستانه و صمیمی

حاجی خیلی با مرامی!
 .6 .1 .3ابزار
همان طور که ذکر شد ،ابزار یک گفتمان شامل نحوة بیان آن میباشد که به دو دستة نوشتاری و گفتاری تقسیم میشود.
استفاده از لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» در هر دو قالب امکانپذیر است.
الف) گفتاری :حاجخانم  ...رو دعوت کردن واسة شبهای احیا بیاد سخنرانی کنه
ب) نوشتاری :حضور محترم جناب حاجآقای  ...بهاتفاق حاجیهخانم
 .7 .1 .3قوانین گفتمان
بررسی لقب «حاجی» در گفتمانهای مختلف نشان میدهد که این لقب در بافتهایی به کار میرود که – چه بهصورت
جدی و یا بهحالت طعنهآمیز -شخص قصد احترام گذاشتن یا قداست بخشیدن را دارد .از آنجا که گفتمانهای شامل
لقب «حاجی» بسیار متنوع میباشند ،بهطور مختصر به تحلیل دو نمونه میپردازیم:
 .1موقعیت :جبهه
شرکتکنندگان :رزمندهای که با اخالق و هدفی متفاوت ازدیگران به جبهه آمده و بهدلیل رعایت نکردن اصول اخالقی
و فضای معنوی و مذهبی جبهه مکرراً مورد انتقاد و نکوهش دیگران قرار میگیرد  -خطاب به فرمانده
حاجی جبهه جبهه که میگفتن این بود؟ برو بابا نخواستیم آدم شیم!
(با صدای بلند ،حالت اعتراض و لحن عصبانی)

 .2موقعیت :فروشگاه
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شرکتکنندگان :فروشنده  -خطاب به خانم حدوداً  50ساله که قصد خرید میز ناهارخوری دارد ولی در انتخاب خود
مردد است.
 حاجخانم چی شد؟ تصمیمتون رو گرفتین؟ باید ببینم حاجآقامون چی میگن...(با صدای آرام ،حالت مردد و متواضع و هدف بیان برتر بودن همسرش)

 .8 .1 .3نوع گفتمان
لقب «حاجی» در قالبهای متعددی کاربرد دارد و از میان آنها پرکاربردترین نوع ،قالب اجتماعی با گفتمان «مکالمه» می
باشد که مثالهای مختلفی از این نوع پیشتر ذکر شد .سایر قالبهایی که «حاجی» در آنها به کار برده میشوند شامل
موارد ذیل میباشند:
الف) ضربالمثل
-

حاجی حاجی مکه

-

حاجی برو کربالیی بیا

-

حاجی مُرد و شتر خالص

ب) سالم و احوالپرسی
سالمٌ علیکم حاجآقا

ج) خطابه
همان طور که حاجآقا  ...هم فرمودند همة ما موظفیم ...

د) نفرین
گور بابای هر چی حاجیه!

ه) نامه
حضور محترم جناب حاجآقای شریفی
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 .2 .3بررسی کاربردهای لقب «حاجی»
یکی دیگر از اهداف انجام این تحقیق بررسی کاربردهای لقبهای «حاجآقا  /حاجیهخانم» و «حاجی  /حاجخانم» در
زبان فارسی و بسط معنایی این کلمات میباشد .در این بخش ،ابتدا به تحلیل این کاربردها از بُعد مذهبی-غیر مذهبی می
پردازیم.
حاجآقا  /حاجی
حاجیهخانم  /حاجخانم
کاربرد غیرمذهبی

کاربرد مذهبی
 .1کسی که سفر حج رفته باشد

 .1احترام

 .2شخص مؤمن یا با ظاهر مذهبی

 .2طعنه
 .3تحقیر

 .3فرمانده و افراد ارشد در جبهه
 حجکم مقبول حاج آقا حاج آقا  ...و حاجیه خانم  ....بازگشتشما را از سفر حج تبریک عرض می نماییم

 .4صمیمیت
 .5ناسزا
 .6برتر بودن
 .7تحسین کردن
 .8تشویق و تهییج کردن
 .9مخاطب قرار دادن افراد مسن
 .10تمول مالی

شکل : 1کاربردهای لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» در زبان فارسی از بُعد مذهبی – غیرمذهبی

همان طور که در شکل  1نشان داده شده است ،لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» دارای کاربردهای
«مذهبی» و «غیرمذهبی» میباشند .کاربردهای مذهبی که بهخصوص در گذشته بیشتر رایج بودهاند ،شامل مخاطب قرار
دادن (الف) شخصی که به سفر حج رفته باشد( ،ب) شخص مؤ من یا با ظاهر مذهبی و (ج) فرمانده و افراد ارشد در جبهه
می باشد .بهعنوان نمونه:
الف)  -حجکم مقبول حاجآقا
 حاجآقا  ...و حاجیهخانم  ....بازگشت شما را از سفر حج تبریک عرض مینماییم.ب) – حاجآقا پیشنماز مسجد محله ما هستن.
 حاجخانم  ....رو دعوت کردن واسة شبهای احیا که بیاد سخنرانی کنه.ج)  -حاجی جبهه جبهه که میگفتن این بود؟! برو بابا نخواستیم آدم شیم!
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عالوه بر کاربردهای مذهبی ،این لقبها امروزه در بافت غیرمذهبی نیز کاربرد دارند .بر اساس شکل  ،1ده
موقعیت غیرمذهبی برای استفاده از این لقبها پیدا شده است:
الف) احترام
 حاجآقا شما تشریف نیارین اصالً لطفی نداره. حاجخانم (مادرزن) خجالت دادن اینها (هدیهها) رو واسة بچه گرفتن. حضور محترم حاجآقا  ....بهاتفاق حاجیهخانمب) طعنه
 توکه بچه حاجی غمت نیست!ج) تحقیر
 اجازه بدین حاجآقا مشغول موعظه بودن!د) صمیمیت
 حاجی خیلی با مرامی. حاجی کشتیهات غرق شدن؟ تو خودتی؟ه) ناسزا
 حاجی باباته! گور بابای هر چی حاجیه!و) برتر بودن
 حاجخانم تصمیمتون رو گرفتین؟باید ببینم حاجآقا چی میگن.
ز) تحسین کردن
 دستپخت حاجخانم حرف نداره!ح) تشویق و تهییج کردن
 حاجخانم جان دستت درد نکنه یک چایی برام بیار.ط) مخاطب قرار دادن افراد مسن
حاجخانم بفرمایید؟حاجخانم مادربزرگم بود که مُرد! آخه من سنم به حاجخانم میخوره؟؟!
ی) تمول مالی
 -اراده کنی حاجی فرستادت اون ور آب توی بهترین دانشگاهها درس بخونی!
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کاربردهای غیرمذهبی لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» را میتوان به دو بُعد اجتماعی یا روان
شناختی تقسیم نمود:
حاجآقا  /حاجی
حاجیهخانم  /حاجخانم
کاربرد غیرمذهبی – بُعد روانشناسی

کاربرد غیرمذهبی  -بُعد اجتماعی
 .1احترام

 .1طعنه

 .2تمول مالی

 .2تحقیر

 .3ناسزا

 .3صمیمیت
 .4برتر بودن

 .4مخاطب قرار دادن افراد مسن

 .5تحسین کردن
 .6تشویق و تهییج کردن

شکل  :2کاربردهای غیرمذهبی لقبهای «حاجآقا ،حاجیهخانم ،حاجی ،حاجخانم» از بُعد
اجتماعی – روانشناختی

 .3 .3بررسی واژههای همنشین با لقب «حاجی»
در این بخش ،برای واکاوی دقیقتر لقبهای «حاجآقا /حاجیهخانم ،حاجی /حاجخانم» ،واژههای همنشین با این لقبها
مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بهدستآمده در جدول ذیل خالصه شدند:
.1

حاجآقا  /حاجخانم  /حاجیهخانم  +نام خانوادگی

مثال :حاجآقای تبریزی؛ حاجخانم کاتبپور
.2

حاج  +نام

مثال :حاج محمود
.3

حاجی  +بازاری (صفت)

مثال :غذای حاجی بازاری
.4

حاجآقا  /حاجخانم  +جان

مثال :حاجخانم جان یک کمکی بکن خدا عوضش رو بهت بده.
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.5

حاجی  +جون

مثال :حاجی جون نوکرتم یه کاری بکن.
.6

بچه  +حاجی

مثال :تو که بچه حاجی اینا واست رقمی نیست!
.7

ولیمه  +حاجی

.8

بدرقه  +حاجی

.9

استقبال  +حاجی

.10

حاجی  +ارزانی (صفت)  :کنایه از گرانفروش

.11

حاجیفیروز :مردی که چهره خود را سیاه کند و لباس قرمز بپوشد و با حرکات خود موجب
خنده و شادی مردم شود (در ایام نوروز)
مثال :حاجیفیروز اومده...عید نوروز اومده؛ حاجیفیروزه...سالی یه روزه

.12

حاجیلقلق  /حاجیلک لک:
 -1نامی که عوام به لک لک میدهند
 -2شخص بلند قد و باریکاندام

.13

حاجی حاجی را به مکه بیند کُرد کُرد را به آسیاب  /حاجی را کجا دیدی؟ مکه
(ضربالمثل)
در مورد کسی که برای مدت طوالنی به جایی میرود.

مثال :به ما سر بزن باز نرین حاجی حاجی مکه!
.14

حاجی حاجی مکه! (ضربالمثل)
رفت و آنچه را به عاریت گرفته است باز نخواهد گرداند.

.15

حاجی ارزانی را خبر کن (ضربالمثل)
کنایه از گرانفروشی

.16

حاجی برو کربالیی بیا (ضربالمثل)
کنایه از رفتوآمد زیاد در یک مکان

.17

حاجی مُرد و شتر خالص (ضربالمثل)
کنایه از خالص شدن و پایان رنج

.18

سه دزد بیصدا دارم الهی – حاجی و مشهدی و کربالیی (ضربالمثل)
معادل حاجی ارزانی را خبر کن.
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 .4بحث و نتیجهگیری
همان گونه که عنوان شد ،زبان تبلور فرهنگ مردم یک جامعه میباشد (لیکاف )1987 ،و فرهنگ و آداب و رسوم یک
جامعه را می توان در زبان مردم آن جامعه جستجو نمود؛ از این رو ،این پژوهش با در نظر گرفتن یکی از لقبهای مهم
مذهبی در زبان فارسی ،یعنی «حاجی» ،به بررسی کارکردهای مختلف این لقب از ابعاد مذهبی-غیرمذهبی و اجتماعی-
روانشناختی پرداخته است.
برای رسیدن به اهداف فوقالذکر ،ابتدا به تشریح مدلهایمز و  8بخش تشکیلدهندة آن پرداختیم و آنگاه
گفتمانهایی را که در آنها لقب «حاجی» به کار رفته بود ،از این منظر مورد بررسی دقیق قرار دادیم .آنگاه کاربردهای این
لقبها را به دو گروه مذهبی و غیرمذهبی تقسیم نموده و گروه کاربردهای غیرمذهبی را از دو بُعد اجتماعی و
روانشناختی واکاوی نمودیم.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،به نظر میرسد که هر چند در گذشته این لقبها تنها کاربردی مذهبی داشتهاند اما
امروزه در بافتهای غیرمذهبی نیز به کار برده میشوند .بررسی دقیقتر این کاربردها و سیر تغییرات آنها از گذشته تا کنون
میتواند گویای این مطلب باشد که ذهنیت و باور افراد نیز به نسبت گذشته تغییر کرده است .به عبارت دیگر ،به نظر می
رسد این لقبها که در گذشته واژههای ارزشی محسوب میشدند دچار نوعی دگردیسی شده و امروزه گاه به ضد ارزش
تبدیل شدهاند .در گذشته ،لقب «حاجی» از سوی جامعه به فردی اطالق میشد که مؤمن و مورد اعتماد مردم بوده است و
شاید به همین دلیل خطاب یک فرد با این لقب باعث افتخار وی بوده است اما امروزه انتساب لقب «حاجی» تنها به افراد
مذهبی محدود نمیشود و جامعه این لقب را به افراد غیرمذهبی و فقط درظاهرمؤمن نیز مکرراً نسبت میدهد .همان گونه
که رایست ( )1977نیز بیان کرده است ،با نسبت دادن یک لقب به شخص ،بهتدریج همان لقب را در او میپرورانیم؛ از
این رو در راستای تغییر بافت کاربردی این لقبها ،ذهنیت افراد نیز تغییر کرده و فیلتر مغزی منفی نسبت به این لقبها در
آنها شکل گرفته است بهطوری که گاهی نیز مخاطب قرار گرفتن با این لقبها برای ایشان ناخوشایند است .یافتههای این
پژوهش در این زمینه یادآور گفتههای نیتو ( )2010میباشد که واژههای ارزشی که در تعامالت اجتماعی از سوی جامعه
به فرد و یا بالعکس القا میشوند ،میتوانند تأثیر بسزایی بر شکلگیری فرهنگ آن جامعه داشته باشند .در این مورد نیز،
تغییرات موجود میتوانند بیانگر تغییر در فرهنگ باشند.
با نگاهی دقیق به کاربردهای لقب «حاجی» میتوان به نکتهای حائز اهمیت پی برد و آن این که لقب «حاجی» می
تواند در دو بافت متضاد –بافت کامالً ارزشی و بافت کامالً ضد ارزشی -به کار رود .به عبارت دیگر ،همان لقبی که در
جهت ادای احترام استفاده میشود ،در بافت دیگر بهمنظور بیان ناسزا مورد استفاده قرار میگیرد و یا شرکتکننده در
گفتمانی در یک بافت ،لقب «حاجی» را برای نشان دادن فاصله و قدرت طرف مقابل استفاده میکند و فردی دیگر در
جهت بیان صمیمیت .همین نکته میتواند نشاندهندة تغییر در بافت گفتمانی لقب «حاجی» و دیدگاههای متفاوت به این
واژة ارزشی باشد.
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یکی دیگر از دالیلی که منجر به افت و بسط معنایی این لقبها شده است ،شاید این مهم باشد که در گذشته
طیف خاصی از مردم به سفر مکه و زیارت خانة خدا میرفتند و این افراد از روحانیت و قداست خاصی برخوردار بودند
اما امروزه بهدلیل سهولت رفتوآمد ،گروههای مختلفی از مردم به سفر حج میروند و حتی در موارد بسیاری صرفاً جهت
احترام «حاجی» خطاب میشوند .در این مورد به نظر میرسد که بار معنایی لقب «حاجی» بسط پیدا کرده است بهطوری
که میتوان گفت هویت مذهبی افراد تا حدی کمرنگ شده است زیرا همان گونه که ریچاردز و اشمیت ( )2002اشاره
کردهاند ،رفتار افراد یک جامعه و هویت شخصی آنها بازتاب هویت اجتماعیشان میباشد.
از منظر کمرنگ شدن مذهب ،یافتههای این پژوهش با یافتههای تحقیقات نصیری و همکاران ( )1390و علیجانی
( )1385همسو و همخوان میباشد؛ در پژوهشهای اخیر ،رنگ باختن مذهب در ایران و پایبندی کمتر به اصول دینی
توسط محققان مورد بررسی و علتیابی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردیده است .نتایج این پژوهش نیز تا
حدودی نشاندهندة این مهم میباشد.
از دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات ایجادشده در ذهنیت افراد نسبت به لقب «حاجی» ،میتوان به عامل پرنفوذ و
قدرتمند «رسانه» اشاره کرد .همان طور که می دانیم ،افراد یک جامعه مستقیماً تحتتأثیر رسانه قرار گرفته و باورهایشان
شکل میگیرد (مککویل1979 ،1؛ آیسیایآر .)2004 ،2اخیراً در فیلمها و برنامههای تلویزیونی بهکرات دیده میشود
که لقب «حاجی» به فردی نسبت داده میشود که ظاهری مؤمن و معتقد دارد و اغلب ثروتمند و مورد احترام همگان
است ،ولی شخصیت واقعی او و زندگی خصوصی او کامالً خالف اینها را نشان میدهد .به تصویر کشیدن چنین
شخصیتهایی میتواند بهتدریج ذهنیت افراد را تغییر داده و این لقبها را دچار دگرگونی کند و از آنجایی که رابطة
مستقیمی بین فرد و جامعه وجود دارد ،تغییر در ذهنیت افراد میتواند منجر به تغییر در جامعه شود.
در این تحقیق ،لقب «حاجی» انتخاب و سیر تحوالت معنایی آن مورد بررسی قرار گرفت .از جمله محدودیتهای
این پژوهش می توان به این نکته اشاره نمود که تحقیق حاضر تنها در شهر مشهد انجام پذیرفته است ،لذا تکرار آن در
سایر شهرهای ایران و مقایسه نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود .همچنین ،در تحقیقات بعدی میتوان سایر لقبها و
واژههای ارزشی را به همین ترتیب مورد مطالعه قرار داد و تحوالت معنایی آنها را بررسی نمود .بهعالوه ،میتوان کنش
گفتارهای متعددی را در زبان فارسی با استفاده از مدل هایمز که در این تحقیق به تشریح آن پرداختیم ،مورد واکاوی
قرار داد.
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