
 

 

 
 1397 پاییز و زمستان ،2 ۀشمار ،9 سال ،یزبان هایژوهشپ

 (169 ص تا 151ص  از)              
 

 

 بازار مدرن ایران عملجامعه گفتمان در قسم کنش گفتاری بررسی 

 اجتماعی ناسیشمنظوربا تکیه بر 
 

 زاده حسین طالب
  یزمدانشگاه خوار یخارج یهازبان ۀگروشناسی کاربردی زبان اریاستاد

 1مهدی بازیار
 ره() ینیخمامام  المللی بیندانشگاه  انگلیسی زبان ۀگرو شناسیزبان استادیار )مدعو(

 رضا غفارثمر
  مدرس تیدانشگاه تربزبان انگلیسی  ۀگروشناسی اجتماعی کاربردی زبان اریدانش

 9/4/97 :؛ تاریخ پذیرش مقاله97/ 25/1تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
، کنش گفتاری سوگند در قالب ها فرهنگعلیرغم اهمیت، فراوانی و کاربرد پدیده قسم در اکثر جوامع گفتمانی و  

شناسی اجتماعی همچون نظریه کنش گفتار و جوامع عمل بررسی نشده است. پژوهش شناسی و زباننظریات زبان

رایانه و  ویژه میان فروشندگان و فعاالن بازار ایع پرسشنامهحاضر در دو فاز کمی و کیفی از طریق مصاحبه و توزی

دیدگاه و رویکرد اعضای این جامعه به قسم و با لحاظ  ،با تمرکز بر الگوهای رفتاری، انواع، کارکردها ،تلفن همراه

نمودن متغیرهایی چون سن، جنسیت، وضع ظاهری و وضعیت عضویت در جامعه عمل بازار مدرن، به مطالعه 

ها در قالب انواع مراجع مذهبی بازار مدرن پرداخت. نتایج تحلیل محتوایی و آماری دادهاین ش گفتاری قسم در کن

پس( ) یرغغیرتعهدی و  عموماًاما با کارکردی  سوگندقسم، حاکی از کاربرد فراوان انواع  گفتاریکنش و غیرمذهبی

های مدرن بود. دالیل، نتایج و کاربردهای حاصل از یافتهبیانی و حتی دارای اثر معکوس و منفی در گفتمان بازار 

پژوهش با توجه به ادبیات موجود، دالیل فرهنگی و مذهبی و ماهیت متفاوت جامعه عمل بازار مدرن به طور 

 مفصل بحث شده است.
 

 .شناسی زبانجامعه قسم، کنش گفتاری، جامعه عمل، بازار مدرن ایران، :یکلیدهای واژه

                                                           
 mehdi.bazyar@gmail.com                                                               نامۀ نویسندۀ مسئول:. رایا1
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 مقدمه -1

، از جملره زبران فارسری،    هرا  زبران در بسریاری   1گفتراری  هرای  کرنش تررین   رایجیکی از 

ایرن کرنش    علیرغم تغییر معنا و کارکردهای قسرم در جوامرع غربری،   . استخوردن  قسم

خصوص در کشورهای خاورمیانه( کراربرد فرراوان و نقرش    ه جوامع اسالمی )ب گفتاری در

نوع آن هم قسرم   ؛ متواترترین(218-217: 2000، 2عبدالجواد) ای دارد ارتباطی گسترده

دلیرل آن را   (2000) اسرت کره عبردالجواد    و یرا ارزشری   ا دیگر مفاهیم مذهبییبه خدا 

آنچه که این کرنش  با این حال، داند.  احترام به خدا و اعتقاد مردم به تغییر سرنوشت می

از سرویی  ن و جامعره  و زبرا  سو یکاز کالم و عمل  ای جالب از ارتباطگفتاری را به نمونه

راسرتی   . اهمیرت ایرن  اسرت نیرز  آور آن تعهدراستی آزمایی و کند کارکرد  میبدل دیگر 

، تروان را مری  هرا  فرهنرگ و  ها زبانبرخی گفتارها در ۀگونه پار اینآور بودن تعهد آزمایی و

 خاص و های زمان)مانند مقدسات، خدا، پیامبران، اعضای خانواده،  3قسم جعامرعالوه بر 

پرور و  حسرام ر.ک. ) استنباط نمرود  سوگند و ادبیات نیز و از ارتباط قسم و مذهب ،غیره(

نری  در عرف اسالمی و نیرز در سراختار ایرا  به نحوی که  (.1371؛ کیانی، 1387دهقانی، 

وبند و راحت از مقولره و کلمرات   قیدا و پرهیز از کاربرد بیججامعه ما توصیه بر استفادۀ ب

؛ 1392)پیشرقدم و عطراران،    داشته باشرند  )و نذر( رنگ و بوی قسمو عباراتی است که 

 (.519-520: 1393حسینی سیستانی، 

هر چه بیشتر  داشتن نگاهها در جهت همسو شاید بتوان اظهار داشت که این توصیه

( 2)ر.ک به بخش کنش گفتاری بوده است  ینا 4بیانیپسو  ، منظوریبیانیکارکردهای 

)از جملره   به کارکردهای اصلی سوگندرگونه معنای متصور جدید اضافه نمودن ه چراکه

انجام و یا تررک یرک   ، ید و متعهد ساختن فرد به صحت گفته و یا ادعاقمراستی آزمایی، 

سربب کراهش   ( رسمی، حقروقی، اجتمراعی و اخالقری    ولیتؤعمل و نیز پذیرش یک مس

 شود.یاجتماعی این ابزارهای قدرتمند کنترل زبانی م ییکارامیزان 

هرای مختلرز زنردگی و     در جنبه و کاربرد این کنش گفتاری ، فراوانیم اهمیتعلیرغ

بره ایرن مقولره     به طرور خراص   بسیار معدودی المللیداخلی و بین ایهپژوهش ،اجتماع

                                                           
1
. speech acts 

2
. Abd el-Jawad 

3
. swear references 

4
. locutionary, illocutionary, and perlocutionary 
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، اکبرری  یعل ؛2000عبدالجواد،  ؛1997 1ماساگارا ؛1392)پیشقدم و عطاران،  اند پرداخته

ی اتوانرد دار مری سوگند که کنش  هاییموقعیتیکی از  .(2013، زاده و محجوبحیدری

همچون برازار   ستد و دادهای  محل ،باشدو ملموس فراوان و منفی  تو تبعات مثبکاربرد 

های اندک پیشین به این مقولره  پژوهشاز  یک یچهرسد که با این حال به نظر می. است

 اجتمراعی منظورشناسیو  مگانیه شناسید و جای خالی آن در مطالعات زباننانپرداخته

تروانش  فراوانری در بررسری تروانش گفتمرانی،      تأثیرکه  شود یماحساس  یخوب به، یزبان

 .داردشناسی کاربردی و آموزش زبان و در نهایت زبان 2و توانش ارتباطی تعاملی

کره در بخرش    و نیز خالء محسوس در ادبیرات مررتب    شده مطرحبا توجه به مسائل 

هرای مهجرور    حاضر ترالش دارد ترا جنبره    پژوهش شود، میه آن پرداخته ب بیشتر بعدی

برازار مردرن ایرران بررسری     یعنی خاص  عملجامعه یک کنش گفتاری قسم را در  ۀماند

د کره  رد و دارای ارزش بررسری باشر  به فرر تواند منحصر میاز این جهت این جامعه  .کند

الزامات و و  نگ و اندیشه ایرانیحاکم بر فره سنتهای ارزشتوان آن را صحنه تنازع می

از جملره عرضره و معرفری    ) المللی بینو تعامالت با بازارهای  مدرنیته ناشی از های چالش

محصوالت جدید و روزآمد، نوسانات ناشی از برازار ارز و ضررورت همگرام برودن برا ایرن       

 و شرمار آورد به از فرهنگ غالب در این بازارها(  یرپذیریتأثتغییرات سریع و نیز احتمال 

 .دارد وجود ،دشوالذکر ای از مسائل فوق بان دستخوش پارهکه ابزار زایندر این راه امکان 

 3عمرل از نگراه اعضرای ایرن جامعره      ست کره ا شود اینمیذهن متبادر  بهکه  یسؤال

بیشرتر وجرود دارد و    در چنین محیطیسوگند کارکردهای منتسب به کنش  یک ازکدام

قابرل   ترر برزر   زبرانی  ردهای مورد انتظار در فرهنرگ و عررف جامعره   با کارکتا چه حد 

ایرن امکران وجرود دارد کره      م کره آیرا  خرواهیم بردانی  مری  به دیگر سخن، .استمقایسه 

حتری  ، کارکردها و معانی این کنش در جامعه و برازار دسرتخوش تغییررات عمرده شرده     

بدیهی است کره پاسرخ   . ندکرده باش هایی پیدا و یا جایگزین شونددارای کارکرد معکوس 

های قابل تصور در یرک  متغیرمستلزم درنظر گرفتن حداقل برخی  هاییبه چنین پرسش

هرای مختلرز متعراملین از نگراه      ان همچرون نقرش  زبر مطالعه کاربردشناختی اجتماعی 

 (.255-139: 1387)مدرسی،  استاقتصادی، قدرت، جنسیت، طبقه اجتماعی و غیره 

                                                           
1
. Masagara 

2
. discursive, interactional, and communicative competence 

3
. community of practice 
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 جوامع عملو  قسم، یکنش گفتار -2

( 1975) 2( و سرل1962) 1همچون آستین پژوهشگرانی با نام که «گفتارکنش»نظریه 

های گفتار  پارهمتصور از به معانی و کاربردهای  هاگفتارۀپاربندی  فرمول گردید با مطرح

را  کنش گفتار (498-499: 2002) 3اشمیتریچاردز و  پردازد. میو اثر احتمالی آنها 

کند.  د که به عنوان یک واحد کارکردی در ارتباط ایفای نقش میدانن ای می گفته

بندی آستین  که یکی از آنها تقسیمها وجود دارد  کنشهای مختلفی از انواع  بندی دسته

موجود و یا محصول گفته در یک  از کنش ه در آن بین سه نوع مختلزاست ک (1962)

چیزی است که همانا گفتن  نیبیا اولین نوع کنش، کنشجمله تمایز قائل شده است. 

که وجود دارد  منظوریکنش  ،گفته اما عالوه بر معنای ظاهری؛ است فهم قابلمعنادار و 

قول  استفاده از جمله برای به انجام رساندن یک کارکرد است همچون هشدار دادن،

 شرین، کنرتایی آست بندی سههرکنش از دستسومین نهاد دادن و غیره. ردادن، پیش

توس  آنچه گفته شد را شامل  یجادشدهاکه نتایج و یا اثرات است  (ثیریتأانی )بیپس

بر اساس . (315 :2002ریچاردز و اشمیت،  برای توضیح بیشتر ر.ک.) شود می

 ،6ترغیبی، 5، اظهاری4تعهدی دارای پنج کارکرد مختلز گفتاریسرل کنش  بندی تقسیم

8اعالمی و 7عاطفی
 .(498-499: 2002 )ریچاردز و اشمیت، است 

گفتاری  های کنشدارد، کارکردهای اظهار می (1975و  1999) که سرل گونه همان

دیگر انجام  های کنشمختلز ممکن است به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توس  

 آور داشته باشد،کارکرد تعهدی و الزام تواند قسم می پذیرد. به این ترتیب عالوه بر اینکه

از  و کارکردهای دیگری هم داشته باشدتواند اشکال مختلز و سم میقکنش گفتاری 

توان قسم را  بندی پنجگانه میبرخوردار باشد؛ هرچند در طبقهنیز دیگری  بیانیتوان 

فراوانی و  .تلقی نمودنیز  یاظهارکارکرد ای از  و نمونه اعالمیزیرمجموعه کارکرد 

ه حدی است که ناظر بیرونی و بدر برخی جوامع همچون اردن گستردگی این سوگندها 

                                                           
1 . 

Austin
 

2
. Searle 

3
. Richards & Schmidt 

4
. commissive 

5
. representative 

6
. directive 

7
. expressive 

8
. declarative 
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و در هر  یزیهر چ، به یزیهر چمردم برای »کند که یا خارجی متعجب شده و تصور می

 هستند «نمک مکالمه»این سوگندها  اصالًخورند و یا اینکه سوگند می «موقعیتی

 (.218: 2000)عبدالجواد، 

شان ررآن نره آیات قناد برتربا اس جوادلعبداگونه که  ها، همانعلیرغم این واقعیت

از را  اسالمپیامبر قرآن نیز مذموم است و حتی  مذهبسوگند فراوان از دیدگاه  ،دهدمی

 گو دروغدی افراو چنین  نموده منع خورند یمقبول سخن افرادی که زیاد سوگند 

با هدف  ها بود که عبدالجواد. با درنظر گرفتن این واقعیت(219: 2000) اند شدهانگاشته 

، به این ها در جامعه اردنی گونگونی در فرم، محی  و کارکرد این نوع از قسمبررس

و  ها ارزشهر جامعه، مفاهیم،  وان یک شاخصه فرهنگیبه عنسوگندها »نتیجه رسید که 

زاده و محجوب، ، حیدریاکبری یعل) «کنندرا منعکس میاردن الگوهای غالب در کشور 

2013 :46). 

بر  یدتأک( نویسندگان پس از 2013یدری زاده و محجوب )، حاکبری یعلدر مقاله 

 250آوری  سوگند با جمع و شمار بودن تحقیقات مرتب  با کنش گفتاری قسمانگشت

های آنها بر غلبه تهرتند. یافرها پرداخ واژهبندی از قسم نمونه قسم به ارائه یک طبقه

و اعضای  غذایی، اعضای بدنهای های مذهبی، سوگند به ایام مقدس، غذاها و وعدهقسم

تراتژی رو نیز اهمیت سوگند به عنوان یک اس شده یگردآورهای خانواده در داده

 ی داللت داشت.فارسای در زبان محاوره

که  استهای مرتب  با کنش قسم ( از جمله معدود پژوهش1997ماساگارا )تحقیق 

زبان در کاربرد  دو این داد که ج او نشانیبه بررسی دو زبان مرتب  آفریقایی پرداخت. نتا

تواند نوعی متغیر در کاربرد و دارند و حتی جنسیت افراد نیز می قسم با هم تمایزاتی

رود. نکته قابل  میکار ه باشد که برای تفسیر ارزش نسبی حقیقت ادعاها ب ییها قسمنوع 

فامیل یا  ست که بیشتر به جان افرادا ها قسمهای ماساگارا، نوع این  توجه در داده

 .استفرزندان افراد 

 عطاران و پیشقدم پژوهش ای قابل توجه در ایران،های مقایسهاز جمله بررسی

 که است در دو زبان فارسی و انگلیسی کاربردهای کنش گفتاری قسمبر روی  (1392)

های قسم را کاربرد، مدل هایمز بر اساس فیلم فارسی 50انگلیسی و فیلم  50 ۀبا مطالع

بررسی  گرا جمعهای فردگرا و و با تکیه بر بحث فرهنگ شناختی جامعه -اد مذهبیاز ابع

های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از قسم فضای ناباوری و  . یافتهندنمود
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این کنش گفتاری در زبان  میزان استفاده از دهد و مینبود اطمینان در جامعه را نشان 

زبان فارسی مراجع قسم نیز در  همچنین و است بسیار متفاوتفارسی و انگلیسی 

 ت.تر از زبان انگلیسی اس تر و متنوع متفاوت

که مبتنی بر آثار ادبی،  از این دستآثاری های علیرغم ارزش و اهمیت یافته

های ن دادهیکای کافی بر توصیز و تبیتعدم انوشتاری، نمایشی و غیره هستند، 

است بیشتر از اینکه وضعیت سوگند در جامعه از بطن جامعه، ممکن  شده یگردآور

دهنده درک جامعه سینماگران و گر و انعکاسرا به تصویر بکشد، تداعی هدف

. حال اینکه این اشکال جدی وجود دارد که از یک کنش گفتاری باشد نویسندگان

د به منظور پیشبر ای و یا افراطیحاوی بسیاری از موارد کلیشه شده یگردآورهای نمونه

بخش اعظم رفتار زبانی نماینده باشند و نه  اثر های زیباشناسیجنبهیا خ  روایت و 

 جامعه.

مرجع  هعیین گروتبرای مطالعه، توصیز و تبیین زبان و کاربرد آن در جامعه، نیاز به 

گرفتن مفاهیم ات پیشین گروه مرجع را با در نظر؛ از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاست

اند )برای برخی انتفادات  بررسی کرده د انتقادی همچون جامعه زبانیگاه مورمرسوم و 

و  ه رفتارهای زبانیک است یحالاین در . (70-63: 2015، 1وارداف و فولر رجوع کنید به

گویشوران هر جامعه زبانی با توجه به  اده و نیز مورد قبولگفتاری مورد استف های کنش

ند تغییر رخواهند بروز ده رند و هویتی که میهایی که در آن عضویت دا الزامات گروه

همچون  مفاهیمیبا توجه به  یشناخت زبانهای جای خالی بررسی ،این رو کند. ازمی

شود. احساس میاز مفهوم جامعه زبانی باشد،  تر کوچککه محدودتر و  عملجوامع 

لیو و وگنر، ) 2اکرت و با آثار و نظرات افرادی همچون لیو، وگنرکه  عملمفهوم جوامع 

افراد که حول  از گروهی»شود، به عنوان شناخته می (2005؛ اکرت و وگنر، 1991

اعمال در »که شود  میتعریز « آیندمی گرد همبودن در یک فعالیت مشترک  دخیل

: 429 ،3شاستریها ف وویرها)م «یابندمسیر این فعالیت مشترک ظهور و بروز می

تکرر و  گیرد یبرمرا در  ها یتفعالو  اعمال. جوامع عمل طیز وسیعی از (2013

، باورها، رواب  قدرت، الگوهای رفتاری و ها ارزشافراد سبب ایجاد  و اعمال ها یتفعال

 .(2013)مایرهوف و استریهاش، شود کالمی و نیز خزانه زبانی و غیرزبانی مشترک می
                                                           

1
. Wardhaugh & Fuller 

2
. Lave, Wegner & Eckert 

3
. Meyerhof  & Strycharz 



 1397/157 پاییز و زمستان ،2 ۀشمار ،9 سال ،یزبان هایژوهشپ

 

نند مفهوم در این است که هما عملاهمیت بررسی کنش گفتاری افراد در جامعه 

به افراد اجازه عضویت همزمان در چندین جامعه و در نتیجه ظهور  های اجتماعیشبکه

های جدید هویت و زبان از  نظریهدهد و در نتیجه با مختلز را می های یتهوو خلق 

و تغییر زبان  و در بررسی گونگونی سازگاری بیشتری دارد ساختگرایی اجتماعیجمله 

 .(2013مایرهوف و استریهاش، ) کاربرد فراوان دارد

اخیر  های سالدر دهد،  میکه بررسی ادبیات محدود موجود نشان  گونه همان 

سنتی و نیز انواع بازار مدرن و یا حتی  بازار عملاز جمله جامعه  عملیک از جوامع  هیچ

در مراودات  تأثیرگذارد و کارکردهای کنش گفتاری سوگند به عنوان کنشی پرکاربر و

مورد بررسی قرار نگرفته است. بازار مدرن ایران  حاضر درای افراد و حتی حرفه هروزمر

با توجه به موارد  ءکردن این خالکمی و کیفی حاضر گامی در جهت پر پژوهش

 .است گفته پیش
 

 پژوهشروش  -3

 یهرا  چرارچوب هرا و  انتشرار نمونره   هرای پرژوهش پریش از   آوری داده نظر به اینکه جمع

ارکرد و نقرش کرنش   کر انواع، برای شناخت انی مورد اشاره انجام گردید، های ایر پژوهش

تصمیم بر این شد ترا کرار    جامعه عمل و نیز آشنایی بیشتر با زبان ر جامعه هدفقسم د

 انجام بگیرد.ر، گرات یتر و دیگری کمّ گرا در دو فاز، یکی کیفی
 

 پژوهشفاز اول  -3-1

پروترروکلی  ،نویسررندگانیررز تجربیررات بررر اسرراس پایرره نظررری و ادبیررات موجررود و ن  

 صرورت  بره رای مصراحبه اولیره   ب (57-68: 2002، 2)میلروی و گوردون 1ساختارمند نیمه

فضرای   با توجه بره شررای  و   سؤاالت. تهیه شدحضوری و رودررو با اعضای جامعه هدف 

هرا و مسرائل دیگرری     و یرا پرسرش  شد  تعدیل می دهندگان پاسخالعمل  مصاحبه و عکس

که همانرا درک جرامع و عمیرق و    دست یابیم گردید تا به هدف اصلی این فاز  یمطرح م

 .نگاه از منظر افراد درگیر بودنیز

تغییررات احتمرالی در   احسراس  با توجه به این که هدف مرا بررسری کرنش قسرم و     

 در ایرن راسرتا   ،در جامعه بازار مردرن برود   از منظر گویشورانآن  زبانی اجتماعی کارکرد

                                                           
1
. Semi-structured protocol 

2
. Milroy & Gordon 
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چراکه ارتباط با فناوری مدرن بازار رایانه و تلفن همراه تشخیص داده شد.  نهبهترین گزی

و بازارهای جهانی و همگامی با تغییرات روز یکی از الزامات موفقیت در این حرفه اسرت.  

هرای   نفر از فروشندگان و صاحبان فروشگاه 8در این فاز از تحقیق تعداد  کنندگان شرکت

مرکرز  از  تصرادفی  صرورت  بره بودن و  در دسترسکه بر اساس  ه بودندرایانه و تلفن همرا

کره بره   انتخراب شردند   در تهرران   ایرانیان و نیز بازارهای کامپیوتر ولیعصر و ایرانخرید 

مررد بروده و    شرونده  مصراحبه کلیه افرراد   .بارز این بازار هستند یها نمونهعنوان مراکز و 

سرال برود. ایرن     20ترا   2این افرراد از   سال بودند. سابقه کار 45تا  20دارای سنین بین 

هرای ایرن افرراد     نظرات و صحبتافراد دارای تحصیالت دیپلم تا کارشناسی ارشد بودند. 

ثبت و ضب  گردیرد.  صوتی و با کسب رضایت آنها  صورت بهنوشتاری و هم  صورت بههم 

از به منظور افزایش واقعی بودن فرایند مصاحبه و کاهش هرچه بیشرتر تنراقح حاصرل    

پژوهشرگر   رهرا توسر  دو نفر    مصراحبه ( 18: 2015)وارداف و فرولر،   1گر مصاحبهحضور 

سابقه حضور کافی چه به عنوان مشرتری و چره بره عنروان     انجام شد که  کننده مصاحبه

را داشتند و با گفتمان و الزامات حاکم بر این برازار ترا    عملفعال بازرگانی در این جامعه 

هرا و نظررات    مثرال شناسری زبران و   ادبیرات جامعره  اسرتفاده از  با  .ادی آشنا بودندیحد ز

هرا   این نتیجه حاصل شد که فروشرندگان و مشرتری   ،کنندگان توس  شرکت شده مطرح

باشرند و نیرز وجرود تفراوت در نروع      میدارای رفتارهای متفاوتی در زمینه قسم خوردن 

. جنسریت و ظراهر   اسرت ایرن دو گرروه محتمرل     برخورد با شده در کاربرده بههای  قسم

معرفری شردند. از سروی     تأثیرگرذار مشتری و نیز سابقه و اعتبار همکار به عنوان عواملی 

دسرته اول بره دو    گرفرت. مرذهبی قررار   قسم در دو دسته کلی مرذهبی و غیر  دیگر انواع

« مرام»و دسته دوم نیز به دو زیرشاخه کلی « یتب اهلپیامبر و »و « خدا»زیرشاخه کلی 

هرای مترداول و رایرج هرکردام ترا حرد امکران         تقسیم گردید و مثال« نوادهخود و خا»و 

و انجام جلسات بحث و بررسری برا    شده انجامهای  بررسی محتوای مصاحبه مشخص شد.

ای برا   گیری از نظر آگاهان جامعه عمل بازار، منجر به سراخت پرسشرنامه  محققان و بهره

گردید که جنبه بررسری کمری کرنش     مبرای فاز دو روایی ظاهری و محتوایی قابل قبول

 تر بود. قسم در بازار مدرن در آن پررنگ

 

 

                                                           
1
. observer’s paradox 
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 پژوهش مفاز دو -3-2

آور برودن  راد راجع به ضرمانت اجرایری و تعهرد   و نیز نظرات افکلی فوق  های یبند دسته

قسم، میزان کاربرد آن در حرفه مرتب  و چگونگی تشخیص قسم راست و دروغ منجر به 

نسرخه   ای و پرسشرنامه  سرؤاالت ای گردیرد کره ترکیبری از     یک صفحه ابزار تحقیقتهیه 

 امرا  ؛شرد  یم جادیمورد نظر ا تیموقع نسخه نیا در .بود 1آزمون تکمیل کالم یافتۀ یلتعد

 صرورت  بره  را خرود  یاحتمرال  العمرل  عکسخواسته شود که  دهنده پاسخاز  نکهیا یبه جا

از  یکر ی قیحاصل از فاز اول تحق یها یبند با توجه به دسته ،دارد نایب یشفاه ای مکتوب

 یرو شیپر  یا نره یگزچند یپاسرخ در قالرب   گرر ید یموارد احتمرال  ایقسم و  یاصلانواع 

 قرار گرفت. شونده پرسش

را راجرع   یسرؤاالت  ،میمستق صورت به تیموقع جادیا یبجا ها پرسش از یگرید تعداد

 و آنکراربرد   ،ن قسرم آور برود تعهرد  ایر  یری دربراره ضرمانت اجرا   دهنردگان  پاسخبه نظر 

 یهمگر  یجادشدها یها تیموقع. ددننمو یم مطرحقسم راست از دروغ  صیتشخ یچگونگ

مواجهره و   یهمچرون چگرونگ   ییرهرا یو متغ دیر گرد یطراحر  بازارعمل  جامعهبافت  در

و نه چندان  دیدر مقابل همکار جد نام خوشقسم ادا شده توس  همکار باسابقه و  ریتفس

 ت،یجنس عواملمختلز )نشانگر  یظاهر  یبا شرا قاخانم و آ یها یمشتر زیو ن نام خوش

 رواب  قردرت حراکم در جامعره عمرل و اثرر آن برر       زیو ن مختلز یاجتماع و یمال وضع

فروشرندگان شراغل   بین  پرسشنامه 200در مجموع بیش از  .شد یبررس (زبان یگونگون

 جامعره عمرل  توانند نماینده  به خوبی می توزیع گردید که «رضا و پارسیان»در بازارهای 

ضرمن اینکره    .آمرد  به دست یلتحل قابلپرسشنامه  55از این بین تعداد باشند.  موردنظر

 نظرات شفاهی و بازخورد افراد نیز گردآوری شد.

اکثرر ایرن   سال برود.   27تا  1سال بود و سابقه کار آنها  53تا  17سن این افراد بین 

معرفری   نفرر(  15نفر( و تعدادی نیز صاحب فروشگاه ) 28کارمند فروشگاه ) خود را افراد

تصرادفی   طرور  بره و همگی برر اسراس در دسرترس برودن و      )بقیه تعیین نکردند( کردند

نیرز نترایج حاصرل از فراز اول     و  پرسشرنامه  سؤاالت با توجه به ماهیت .انتخاب گردیدند

وسر  محققران،   آنهرا ت  وتحلیرل  یهتجزو  شده یآور جمعهای  پس از بررسی داده ،تحقیق

و محتروایی  تحلیرل   ،(وزیرع فراوانری  تهای آماری روشه از برآیند بررسی کمی )با استفاد

                                                           
1
. discourse completion test 
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ویررایش   SPSSافرزار آمراری   گیری از نرمبا بهره آماری مربع خی و آزمون تی یها آزمون

 ها خالصه گردید.در بخش یافته 16
   

 ها یافته -4
 اجتماعی و اقتصادی مشتری باعیت ، موقمشتری ، جنسیتهمکار سابقه ۀرابط -4-1

 نوع قسم

در باال راجع به  شده ارائه های یبند دستهپرسشنامه حاضر  6تا  1 سؤاالتفصل مشترک 
 توس  همکار )با یرشپذ قابلو  تفاوت میان قسم اداشده سؤاالتدر این  انواع قسم بود.

 باخانم و آقا ) شتری( و نیز منام خوشنه چندان یا در مقابل جدید و  نام خوشسابقه و 
نتایج حاصل از . مورد مقایسه قرار گرفت (و وضع مناسب در مقابل نه چندان خوب سر

 داد کهن شامتغیرهای مورد بررسی ن در میان سؤالآزمون مربع خی برای این شش 
χ) وجود دارد p<.05در سطح  داری معنیتفاوت 

2
=38.210, df=25). 

آزمون مربع های مورد انتظار حاصل از  فراوانی و شده مشاهدههای  فراوانیمقایسه 

هرچند در دو . داددار را به خوبی نشان  بر وجود این اختالف معنی تأثیرگذارموارد خی 
در گزینه ششم که سایر موارد بود و نتایج مفصل آن  خوب و بد( همکاران)اول  سؤال
ان آقا و خانم با ظاهر )مشتری بعدی سؤالبه طرز معناداری بیشتر از چهار آید  می ذیل

بعدی که به  سؤال رچها از سؤالسه  در مورد گزینش واقع شد. خوب و یا ضعیز(
بیشتر به طرز معناداری )باور کنید( پردازد گزینه پنجم  ها و شرای  مشتریان می پاسخ

از موارد  قسم به جان خوداستفاده از گزینه سوم یعنی  همچنیناست.  شده انتخاب
بدان معنا نیست که  نتایج این استبا دیگر پنج موقعیت پیش از آن  آخر سؤال افتراق
این  وجود ندارد بلکه ذکرشدهبیشتر از این موارد با فراوانی  هایی ینهگزها یا  موقعیت

اند. به بیان  قسم شدهدار در کاربرد  موارد مواردی هستند که سبب ایجاد اختالف معنی
تا حدی مشتری و همکار و نیز انواع مشتری و همکار دو گروه دیگر کاربرد قسم در بین 

 .استمتغیر و بسته به نوع قسم و فرد 
 

با سابقه همکار، جنسیت مشتری، موقعیت اجتماعی  موارد قسم در رابطه سایر -4-2 

 و اقتصادی مشتری

خواست  می دهنده پاسخاز  اول تا ششم سؤاالت( در سایر موارد) از آنجا که گزینه شش
 های یبررسو بحث و  شده نوشتههای  بررسی پاسخپس از  ،ضیحات خود را بنویسدکه تو
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عدم باور، عدم نیاز به دسته محتوایی  الب سهر قد ها پاسخاین توس  محققین  شده انجام
های حاصله در  ، شمارش و مقایسه گردید که فراوانییبند طبقه یانیپس بو کنش  قسم
 ست.ا شده دادهنشان  1جدول 

 محتوا بر اساسپرسشنامه  6تا  1 سؤاالتبه قسمت آخر  ها پاسخنی ا: فراو1جدول 

  

 مجموع موارد( ری)سا سؤال هر 6 نهیگز ییمحتوا یبنددسته

پس  کنش
 سمق به ازین عدم یانیب

 باور عدم
   سمق

 21 6 13 2 نام خوش و باسابقه همکار 

 23 16 3 4 بدسابقه ای دیجد همکار  

 18 8 5 5 اسبنمت وضعسر و  با نمخا یمشتر  

 20 12 5 3 خوب چنداننه وضع و سر با آقا یمشتر  

 19 11 5 3 خوب چندان نه وضع با سر خانم یمشتر  

 15 8 5 2 اسبنمت وضع با سر آقا یمشتر  
 116 61 36 19 مجموع

 

 

ده و که گزینه شش را انتخاب نمو یدهندگان پاسخنشان داد که  «خی»آزمون مربع 
رغم رویکردهای متفاوت در مواجهه با همکاران ات خود را اضافه نموده بودند علیتوضیح

ها، رابطه معناداری که ناشی از هریک از متغیرهای اصلی تحقیق باشد از خود  و مشتری
χ)بروز ندادند 

2
=15.566, df=10, p=0.113)این حال عدد حاصل در حدی بود که با  . با

 طور بهنمود. این تفاوت ایجاد می ها گروهتفاوتی معنادار بین  0.1 قدری اغماض در سطح
 شده مشاهده)فراوانی  نام خوشهمکار از سوی « عدم نیاز به قسم»خاص ناشی از اعالم 

)فراوانی  نام خوشچندان  همکار نهو عدم باور قسم  (6.5در مقابل فراوانی مورد انتظار  13
 ( است.12.1مورد انتظار در مقابل فراوانی  16 شده مشاهده

 

 دآور بودن قسم درگذشته و حالهضمانت اجرایی و تع -4-3
از پرسشنامه مورد استفاده در فاز دوم این تحقیق به  وتحلیل یهتجزمورد  سؤالهفتمین 

فراوانی بررسی تعهدآور و دارای ضمانت اجرایی بودن کنش گفتاری قسم پرداخت. 
 13دید  توان یمکه  گونه همانآورده شده است.  3 ۀشمار جدول در شده دادههای  پاسخ

از قداست باالیی برخوردار بود حال  سوگند دور نسبتاً درگذشتهبودند که  نفر بر این باور
م وجود دعای داشت.  چندان دور هم چنین عقیده آنکه تنها یک نفر در مورد گذشته نه

تی که دو نفر از نشد در صور یدتائ تفاوت میان گذشته و حال توس  هیچ کس
 قداست و اهمیت قسم را بیش از پیش تلقی نمودند. دهندگان پاسخ
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 بودن قسم آور الزام ۀدربار سؤالها به  : فراوانی پاسخ2 ۀجدول شمار

شده مشاهده یفراوان  انتظار مورد یفراوان   

دور گذشته  13 10.3 

کینزد گذشته  1 10.3 

دارد یشتریب قداست امروزه  2 10.3 

است یعادت/  ندارد ییاجرا تضمان  25 10.3 

  41 مجموع
 

ای بود که قسم را دارای ضمانت  در این میان بیشترین فراوانی متعلق به گزینه
مورد(. آزمون  25دانست ) دانست و استفاده از آن را تنها از روی عادت می اجرایی نمی

نمود که همانا تفاوت معنادار  دتأییها را  بینی از این فراوانی مربع خی نیز نتایج قابل پیش
اعتقاد به کارکرد ضمان آور آن در  میان افراد معتقد به تعهدآور بودن قسم و افراد بی

χ)جامعه بازار مدرن بود 
2
=36.951, df=3, p<0.05.) 

 

 کاربرد قسم در جامعه عمل و معیارهای تشخیص -4-4
دهندگان توس  پاسخرداخت پ میکه به کاربرد قسم در حرفه مورد نظر  8 ۀشمار سؤال

برداشت « تکثر استفاده از آن در بازار»و یا « مفید بودن در بازار»حداقل به دو صورت 
در صورتی  ؛دهای مختلز حاصل نش رو تفاوت معناداری میان گزینه گردیده بود و از این

بر  دهندگان پاسخهای فردی با فروشندگان و  ی و نیز صحبتکه نتایج مصاحبه حضور
در عوض  قسم دارای کاربرد )به معنای دوم( در بازار است. هداشت ک یدتأکین امر ا

خواست که با توجه به تجربه اجتماعی  می دهندگان پاسختحقیق که از  سؤالآخرین 
خود چگونگی تشخیص قسم راست از ناراست را توضیح دهند نتایج چشمگیرتری را 

بندی  قالب هشت گروه محتوایی دسته در ذکرشدههای  عاید تحقیق حاضر نمود. پاسخ
ها محاسبه و در نهایت با یکدیگر مقایسه گردید  ردید و فراوانی هریک از این دستهگ

مورد از نفی قسم و عدم باور به  18شود میدیده  3که در جدول  گونه همان (.3)جدول 
ها و  آن وجود داشت که بیشترین سهم را در ایجاد تفاوتی معنادار در بین شیوه

رویکردهای تشخیص قسم داشت. از سوی دیگر ادعای استفاده از اصول و منطق و یا 
اساسی در تشخیص های  تکیه بر طرز برخورد، شخصیت و برداشت شخصی دیگر شیوه

واقعی بودند. هرچند فراوانی کسانی که قسم را همپای دروغ قسم واقعی از غیر
ها  دیدند کم نبود؛ این دسته غیرممکن میدانستند و یا تشخیص راست از ناراست را  می

χ)ها ایفا ننموده است  میان گروه شده مشاهدهنقش چندانی در تفاوت معنادار 
2
=29.448, 

df=7, p<0.05.) ای قسم خوردن را کاری ناپسند و مذموم و دارای  از این گذشته عده
 کفاره عنوان نمودند.
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 ظار در رویکرد اعضای جامعه عمل بازار در مواجهه با قسم خوردنو مورد انت شده مشاهده یفراوان 3 ۀجدول شمار

 ماندهیباق

 یفراوان

 شده مشاهده

 مورد یفراوان

 انتظار

 زیرد قسم به نسبت افراد کردیرو

 1 قسم حیتقب ای ینف 18 7.3 10.8

 2 نیگزیجا از استفاده 2 7.3 5.3-

 3 منطق و اصول 6 7.3 1.3-

 4 یشخص افتیدر و برخورد طرز 12 7.3 4.8

 5 ییگو دروغ و دروغ مترادف( ادی)ز قسم 5 7.3 2.3-

 6 دروغ و راست قسم بودن صیتشخ رقابلیغ 8 7.3 8.

 7 معنایی یب و بازار در قسم یفراوان 1 7.3 6.3-

 8 و کفاره مذموم( ادی)ز قسم 6 7.3 1.3-

 جمع  58  

 

 ها و پاسخ دهنده پاسخرابطه میان افراد  -4-5

که در بخش روش تحقیق ذکر گردید سن، تحصیالت، سابقه کار و نوع  ونهگ همان

در این  کنندگان شرکت توس  شده فراهماز جمله اطالعات  دهنده پاسخافراد  یتمسؤول

های مختلفی به بررسی رابطه میان هر یک از این متغیرها با  آزمونفاز از تحقیق بود. 

 از میان پرسشنامه پرداخت. سؤاالت با شده فراهمهای  به موقعیت شده دادههای  پاسخ

در  شده مطرحهای  میان سن و پاسخ به موقعیترابطه تنها  شده انجام تیچندین آزمون 

در این تحقیق  کننده شرکتگردید. در تقسیم فروشندگان  تأیید 5و  3 ۀشمار سؤاالت

مواجهه با  درسال مشخص گردید که این دو گروه  27سال و باالی  27زیر به دو گروه 

 به طرز معناداری تفاوت دارند.خانم کنش گفتاری قسم از سوی مشتریان 
 

 نتیجه -5

بحث راجع  ،حقیقدر ابزار ت شده مطرحهای  و موقعیتها  رغم بررسی مجزای پرسش علی

 یرپذ امکانها  ه این یافتهحقیق بدون در نظر گرفتن کلیاز این ت برداشت قابلبه نتایج 

در  های اساسی قابل مشاهده . یکی از تفاوتپردازیمبخش به آنها میکه در این  نیست



 بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی   بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل /164

 

ف معنادار میان ناشی از اختال گفتاری سوگند در جامعه عمل بازار مدرن،کارکرد کنش

و  نام خوشو  باسابقهرفتار صادره از سوی دو گروه متفاوت همکار، یکی  باورپذیری و نوع
چشمگیر ها که در فراوانی  گردید. این تفاوتعنوان  نام خوشچندان  جدید و نهدیگری 

تفاوت را به عدم نیاز مشهود بود و توضیحات آن  سایر مواردیعنی  ،انتخاب گزینه ششم

به سابقه و برعکس عدم باور  به استفاده از کنش گفتاری قسم توس  همکار خوش

جالب منتسب نمود.  نام خوشچندان  توس  همکار نه شده مطرحهرگونه کنش گفتاری 

 طور بهبر عدم استفاده از کنش گفتاری قسم  یدتأکاینجاست که در هردوی این موارد 

قسم در گفتمان موجود بین همکاران در بازار مدرن گویی که  ،کند خاص خودنمایی می

اکبری ( و علی2000که عبدالجواد ) گونه همانجایی ندارد، حال ممکن است که این امر 

عدم  ای آن و در نتیجهکارکرد محاوره ناشی ازکرده بودند،  ( اشاره2013و همکاران )

اما ؛ باشد کارکرد تعهدی یعنیبرخورداری این کنش گفتاری از کارکرد سنتی آن 

اهمیت کنش گفتاری قسم اعتقاد به نقش واال و دیگری نیز وجود دارد و آن  توضیح

استفاده از آن توس   تا علیرغم کثرت شود تا شنوندگان ترجیح دهند بوده که سبب می

هایی دیگر از زندگی  هایی ارزشمندتر و یا فعالیت آن را برای موقعیت ،گویندگان

این جامعه گفتمانی جای ندارد )همچون رواب   های یتفعالکه در حیطه اجتماعی 

 حفظ کنند.خانوادگی( 

 سؤاالت و نیز پاسخ به شده انجامهای  در نتایج مصاحبه هاتوجیههر دو این در واقع  

داشتند  یدتأک شونده مصاحبهافراد از یک طرف یابند.  محلی از اعراب می کمی پاسخنامه

بازار و دردسترس  های یمتقعرف، شرای  و  شناخت همکاران، آشنایی باکه به دلیل 

حتی نتیجه  گهگاهو  یستنقسم  به ادناستلزومی به های منطقی و تحقیق  بودن شیوه

از دیگر سو  ( هست.1392دم و عطاران )قمقایسه با نتایج پیش که قابل عکس خواهد داد

وردن و موجب ضمان آبر مذموم بودن قسم و حتی اشاره به شوندگان مصاحبه یدتأک

داشته کنش رفتاری قسم با مذهب و اعتقادات تواند نشان از ارتباط  کفاره شدن آن می

)حسینی  اد سروکار دارندمستقیم با احساسات افرمستقیم و یا غیر طور بهکه د باش

شناختی که از بازار و ماهیت  با نتیجتاً شاید افراد ترجیح دهند تا ؛(1393سیستانی، 

به عنوان  واقع شود. دستاویزمورد  کمتر ،دارند که عزیز می آنچه را ،تعامالت آن دارند

آخر چنین  سؤالسال سابقه کار به  5ساله بازار رایانه با  25مثال پاسخ یکی از کارکنان 

 بود:
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در کاسبی باورها و اعتقادات در حد صفر است و قسم  مخصوصاًها دروغ است، % قسم90

 (17 ۀشمارپرسشنامه است. ) انداز کار راهاز روی عادت کاربردی و  صرفاً

 آنها قبولورد زبانی م رفتارو  ها یمشتردر چهار پرسش بعدی که به هرچند 

آنچه که وجه تمایز این  ؛نماید ز هم جلب نظر میبا فراوانی گزینه ششم ،پردازد می

 یدباور کن»عبارت  و قبولاستفاده  استرتب  با همکاران مها با دو موقعیت  موقعیت
که از قالب سنتی قسم  در جالب توجه در این است که این عبارتنکته  است. «ندارم

جای رند، گیمراجع مذهبی و یا غیرمذهبی همچون جان عزیزان و ناموس بهره می

به حساب  بیانیو شاید نتوان آن را دارای کارکردِ تعهدیِ مرتب  با این کنش  گیرد نمی

شود که آن را در کنار فراوانی باالی  این نکته هنگامی بیشتر حائز اهمیت میآورد. 

عدم تمایل به استفاده از کنش مورد اشاره در باال راجع به های  گزینه ششم و برداشت

ابزارهای مورد اشاره  فروشندگاناین بدان معناست که هرچند رار دهیم. گفتاری قسم ق

برای اعتماد به صحت گفته مشتری اما  ،از فرد مورد نظر را ندارندقبلی  همچون شناخت

که  گونه همان ،در این میاناز ابزاری غیر از قسم استفاده کنند. دهند که  ترجیح می

گیری از طرز برخورد، ظاهر،  بهرهدهد  نشان می نیز پاسخ به پرسش آخر نتایج مصاحبه و

های گوناگون و اصول منطقی از  مشتری تعاملی باهای شخصی، تجربیات  برداشت

در  شده مشاهدهشاید بتوان تفاوت  .استکسب اطمینان از صحت گفته مخاطب های  راه

ن عدم مشتریان زن را ناشی از همیدر مواجهه با تر  و مسن تر جوانبین فروشندگان 

خالف جوامعی همچون جوامع بر- چراکه ؛گیری از معیاری قابل اتکا ارزیابی نمود بهره

و آقایان و در مواجه  ها خانم( که رفتارهای زبانی 1997آفریقایی مورد بررسی ماساگارا )

استفاده از معیارهای چندگانه و چنین حالتی احتمال  در -با هم مشخص است

حال آنکه در صورت حفظ و اعتقاد به کارکرد  .شود شتر میاز احساسات بی یرپذیریتأث

اظهار حتی  تر وجود داشت. امکان وجود معیاری عینی کنش گفتاری قسم آور الزام

و  توان آنها را در راستای کنش بیانی هایی که می تمسک به شیوهفروشندگان مبنی بر 

 یاو درخواست بیعانه فرستادن کاال توس  پیک، ارزیابی نمود همچون  بیانیپسحتی 

کارکرد تعهدی کنش قسم به  اتکادوری جستن از همگی نشان از  ،یگیریپ قابلسند 

 .است

 7حاصل از پرسش  های یافتهشود  ایی رهنمون میه آنچه که ما را به چنین برداشت

 دهندگان پاسخاکثریت قریب به اتفاق ، که مشاهده شد گونه همانآخر است.  سؤالو نیز 
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از قداست باالیی برخوردار بوده دور  نسبتاًداشتند که قسم در گذشته  یدتأککته بر این ن

ز روی عادت است. و یا اینکه بر این باور بودند که قسم ضمانت اجرایی ندارد و تنها ا

های قبلی مبنی بر عدم کارکرد  در راستای نتیجه حاصل از پرسش اه هردوی این پاسخ

دسته مفهومی حاصل از  مکررترین تأییدو نیز مورد ن در بازار مدرن ایراتعهدی قسم 

های مفهومی حاصل از پرسش  دستهدیگر . است ،قسمیعنی نفی یا تقبیح  ،آخر سؤال

و طرز برخورد افراد و منطق  یری از اصول وگ همچون استفاده از جایگزین، بهرهآخر 

است. از این کارکرد تعهدی قسم همگی نشان از عدم الویت دریافت شخصی فروشنده 

گفتی باور کردم، قسم خوردی شک »هایی همچون  با استناد به مثلگذشته برخی افراد 

. جالب (1392)پیشقدم و عطاران،  به وضوح قسم را نشانه دروغ معرفی نمودند، «کردم

نشان از معکوس شدن کارکرد تواند حتی میو اینکه فراوانی این افراد قابل ذکر بوده 

 .(1999و  1975)سرل،  باشد 1نابجا و در نتیجه بوده  کنش گفتاری قسم
مشاهداتی از قبیل  ؛بیان داشت توانمی برای برخی مشاهدات فوقعلل مختلفی را 

های اعتقادی و احساسی مردم همچون  عدم باور به کنشی وابسته به اعتقادات و ریشه

اصول و منطق، تجربه به آنچه که تکیه بیش از حد ، آن آور الزامنفی کارکرد  کنش قسم،

خت ظاهری و برداشت شخصی و نیز اتکا به شنا عینی و معیارهای تحقیقی عنوان گردید

که بازاری مدرن باشد تواند ساختار بازار و نوع جامعه هدف  میاز افراد. یکی از این علل 

ی ق و عقاید مختلز و در مقیاسافراد با سالی تر با تر و مستقیمو دارای ارتباطات وسیع

هایی  اتخاذ استراتژیشاید در نتیجه ؛ استالمللی  بازارهای جهانی و بین باتر  وسیع

 ،از دیگر سوباشد. تر مطلوبتر از لحاظ بار فرهنگی و مذهبی  ای خنثی جامعهمتناسب با 

که به نوعی نشان از آشنایی با بازار مدرن سطح نسبتاً باالی سواد در بین فروشندگان 

نسبی از  یرپذیریتأثو یا حداقل گرایانه  گرا و اثبات های تجربه یدگاهدمعیارهای علمی و 

 ابعاددارای ای زبانی همچون قسم که  در رویکرد آنها به پدیدهها دارد  این دیدگاه

الذکر  ایجاد تعارض فوقسبب  تواند می نبوده و تأثیر یب، استتر  تر و معنوی انسانی

 شود. می

ندارد  تعهدآورمطرح شود این است که اگر قسم کارکرد  تواندکه در اینجا می یسؤال

در تحقیق حاضر بر استفادۀ فراوان از آن توس  افراد  کنندگان شرکتپس چرا اکثر 

برای آن متصور چه کارکردی به دیگر سخن  داشتند؟ یدتأکماری مرتب  با این جامعه آ

                                                           
1
. infelicitous 
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بر عدم باور قسم به  به تحقیق حاضر مبنی دهندگان پاسخاست که علیرغم اظهار اکثر 

هنوز هم در ای  های حرفه و انجام فعالیت گیری یمتصمعنوان معیاری مطمئن جهت 

به نظر  شود؟ گفتار جامعه بازار مدرن ایران به وفور از این رفتار زبانی بهره گرفته می

یل رواج آن ای بودن را دلو محاوره مبنی بر عادتی بودن رسد یکی از دالیل اصلی،می

و  تأثیرعدم  امکان کننده قسم ازخص اداآگاهی ش علیرغم . از این گذشته،تدانس

و بیانی پس تأثیراحتمال  ،باز هم گوینده و شنوندهاین کنش بیانی  آور الزامکارکرد 

از این  و (1371)کیانی،  دانند منتفی نمیرا  ار دیگر کارکردهادر کن آور الزامکارکرد 

بهره  متقاعدسازیهای  در کنار دیگر استراتژیکنش به عنوان سوپاپ اطمینانی 

 .گیرند می

های پژوهش حاضر سعی در بررسی قسم با توجه به کارکردهای آن بر اساس نظریه

همچون جامعه عمل ماعی اجت شناسیزباننیز گفتار و شناسی همچون نظریه کنشنزبا

اخیر  های سالمطالعات و از این نظر یکی از معدود  در ساختار بازار مدرن ایران داشت

از این دست، عالوه بر اینکه در  هایی پژوهشنتایج پژوهش حاضر و در این زمینه بود. 

، دارای کاربرد برای پژوهشگران فرهنگ استدارای اهمیت  شناسیحیطه نظریه زبان

زبانان و حتی نویسندگان و محققان آثار به غیرفارسی یزبان فارسعامه، مدرسان آموزش 

. به عنوان نمونه، یکی از دالیل غیرواقعی و سطحی به نظر رسیدن استادبی 

جامعه و نتایج حاصل  های یتواقعبرخی آثار ادبی و نمایشی، عدم توجه به  های یالو د

. علیرغم نقاط قوت و استمیدانی متقن و دارای پشتوانه نظری قوی  یها پژوهشاز 

کیفی و کمی و بررسی یک جامعه  گیری از رویکردعلی در جهت بهرهتالش پژوهش ف

اخیر در بازار مدرن ایران همچون مشارکت و  های سالشتاب نمونه مطلوب، تغییرات پر

حضور بیشتر زنان در این بازار و نیز ضرورت مقایسه جامعه عمل مدرن و سنتی و نیز 

روزافزون فضای مجازی و دیجیتال بر زبان و  تأثیردیگر جوامع عمل با توجه به 

-های آتی راجع به کنش گفتاری قسم میپژوهش های یلپتانس، همگی از عامه هنگفر

 باشند.
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