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چکیده
زبان بهعنوان یک نظام نشانهای باا انتااام معناا باه ایجااد ،حفا ،،تاویات یاا تضاعیف و
قطع روابط بین انسانها میپاردازد لااینز ( )9111معتاا اسات معناایی کاه زباان منتاا
میکن بر سه دساته اساتم معناای توصایفی ،معناای بیاانی و معناای اجتمااعی در ایان
میان «نامگاااری» باهعنوان یاک پ یا ۀ زباانی خاود باه ناوعی منتاا کننا ۀ ایان معاانی
است ،گرچه ممکان اسات در هار ناامی یکای از ایان معاانی برجسات ی بیشاتری پیا ا
کن ا در ایاان ماالااه س ایر تحااوم نامگااااری در چهااار نساا در یکاای از سااازمانهای
دولتاای شااهر تهااران بررساای شاا ه اساات باار همااین اسااا  9913 ،نااام از متولاا ان
سامهای  9911تاا  9913از طریاق درخات خویشااون ی جماعآوری شا ایان اساامی
در چهااار گااروه هااویتی شااام هویتهااای ماااه ی ،مل ای ،فرامل ای و خنث ای گااردآوری
ش هان دادههاای باهدساتآما ه در هار یاک از گروههاای هاویتی بهصاورت کلای و از
سااوی دی اار براسااا

جنساایت افااراد بااا اسااتفاده از رو هااای آمااار توصاایفی و

آزمونهااای اسااتن اطی تحلیا ش ا ن نتااایج نشااان میده ا نامهااای برگرفتااه از هوی ات
ماااه ی بالاااترین فراواناای و پااا از آن نامهااای ملاای ،خنثاای و فراملاای بااهترتیااب
بیشااترین فراوان ای را در ای ان تاس ایمبن ی بااه خااود اختمااا

میدهن ا بررس ای س ایر

تحاوم نامهااا نشااان میدها کاه در نسا چهاارم (نسا پایاانی ماورد تحایاق) اسااامی
ملی رون ی رو به رش داشاته ،اماا اساامی مااه ی سایری نزولای گارایش باه نامهاای
فراملاای کااه در نساا های اوم بساایار اناا ک بااوده اساات در نساا های بعاا ی ساایر
صعودی پیا ا کارده اسات در خماو
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نشان میده که نامهای کهان در هار دو جانا زن و مارد رونا ی رو باه رشا داشاته
است

کلیدواژهها :زبانشناسی اجتماعی ،نامگااری ،هویت ،جنسیت
 .۱مقدمه

زبانشناسای اجتماااعی نااوعی خااا

از مطالعااات زبااانی اساات ک اه از بررسای انتزاع ای

زبان فاصاله میگیارد و آن را باهعنوان پ یا های فرهن ای و اجتمااعی بررسای میکنا ایان
رویک ارد پژوهش ای ک اه در نیم ا نخساات قاارن بیسااتم بااا انتاادهااای ج ا ی آنتااوان می اه از
زبانشناسی انتزاعی دوسوسور شاک گرفات ،در دها هفتااد سا ۀ گاشاته باهطور گساترده
مااورد توجااه واقااع شاا و زبانشناسااانی چااون بازیاا برنشااتاین ،ویلیااام ل اااو ،چااارلز
فرگوساان ،جااان گااام رز ،پیتاار ترادگیاا و بااه بررساای هم ساات ی متغیرهااای زبااانی و
متغیرهااای اجتماااعی پرداختناا براسااا

زبانشناساای اجتماااعی میااان ساااخت زبااان و

ساااخت جااامع و روناا ها و متغیرهااای زبااانی و اجتماااعی ،رابطااهای نزدیااک و تن اتناا
وجاااود دارد (م رسااای )9963 ،و اگرچاااه برخااای زبانشناساااان ،میاااان دو اصاااطلا
جامعهشناسای زبااان و زبانشناسای اجتماااعی تمااایز قائا شا هان چنانکاه فیشاامن ()9111
معتا اسات کاه جامعهشناسای زباان ،حاوزهای گساترده دارد و برخاورد آن باا زباان بیشاتر
جامعهشناختی اسات ،اماا زبانشناسای اجتمااعی در واقاع هماان زبانشناسای اسات کاه در
مطالع زبان ،بافت اجتماعیفرهن ی را نیز بررسی میکن
نامشناساای 9در حوزههااای مختلفاای از علااوم همااواره مااورد توجااه پژوهشاا ران بااوده
است باساتانشناساان ،شاواه مهمای از تما نهای گاشاته را از نامهاا اساتخرا کردهانا
مورخان ردپای حوادث و وقاایع تااریخی ،ساکنیگزینای بشار اولیاه و ال اوی مهااجرت را
در نامهااا دن ااام ماایکنناا مردمشناسااان بااا مطالعاا نامهااا بااه شااواه ی محکاام باارای
شااک گیری جوامااع بشااری و ساااختارهای باا وی اجتمااار رساای هان جامعهشناساای نیااز
بخش ای از م ا ارک مساات م باارای ت یااین تغیی ار و تحولااات اجتماااعی را از نامهااا بااهدساات

1. onomastics or onomatology
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میآورد همانطور که زبانشناسای از طریاق مطالعا نامهاا باه شاواه ی از زبانهاای مارده،
رو به اناراض و ال ته پیشبینیگونههای ج ی زبانی میپردازد (شاهناصری)9916 ،
امااروزه بااا گسااتر

حوزههااای میااانرشااتهای ،مطالعااات در حااوزۀ نامشناساای نیااز

بااهلحااان نظااری و کاااربردی تحااوم اساساای پیاا ا کاارده و یافتااهها از جامعیاات بیشااتری
برخاوردار شا ه اسات آل او )9111( 9اعتاااد دارد نخساتین مطالعاات در حاوزۀ نامشناسای
زبانی در زیرمجموع زبانشناسای تااریخی باا ها پ پیا ا کاردن ریشهشناسای 1انجاام شا ه
است س ا در پایان قرن بیساتم ،تخممایتر شا ه و باه دی ار شااخههای زباانی راه یافتاه
اساات چم اارز )1116( 9نامشناس ای را مطالع ا گااروه اساامی ی اا یااک اساام خااا
کرده و فهرستی از انوار اسم خا

تعری اف

یاا باه تع یار دقیاقتر ،ناام ارائاه مایکنا ایان فهرسات

طولااانی شااام بررس ای نااام ،نااام خااانوادگی ،لاااب ،نااام مک اان ،نااام محمااولات تجاااری،
عنوان همایشها ،نام شاهرها ،کشاورها و راههاای ارت ااطی و هار اسام خاا

دی ار اسات

(شاهناصری)9916 ،
در جامعاا ایااران ،نامگااااری کودکااان عماا تاً براسااا

باورهااای فرهن اای و عاارپ

حاااکم باار جامعااه صااورت گرفتااه اساات ،چنانکااه در دورۀ اساااطیری ،انتخااان نامهااای
حماسی مانن رستم ،افراسیان ،ساهران ،سایاو

مرساوم باوده اسات سانت دی ار ،زماان

نامگااری بوده که به فاصل تول کاودک انجاام نمیشا ه بلکاه هن اامی کاه فرزنا باه سان
ازدوا میرس ای ه باار او نااام میگااشااتهان ای ان ساانت ال تااه در حااوزۀ نشااانهشناس ای نااام
بررسی میشاود ربیعای ( )9931باا بررسای گرایشهاای حااکم در زماان گرویا ن ایرانیاان
به اسالام ،یکای از گرایشهاای ماردان ایرانای را انتخاان نامهاای مااه ی باهخماو

ناام

پیام ر اسلام و ائم اطهار برای فرزن انشاان پاا از تولا عناوان مایکنا بناابراین باا تغییار
دورۀ اجتماااعی در ساانت نامگااااری ایرانیااان تحااولی اساساای روی داده اساات چنااین
ن رش ای مؤی ا آن اساات ک اه نااام در ادوار مختلااف اجتماااعی ای اران ،صاارفاً اباازار خطااان
تلاای نمیشا ه بلکاه انعکاسای از علاایق و باورهاای فرهن ایاجتمااعی باوده اسات آن ااه
1. Algeo
2. etymology
3. Chambers
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در قانون ث ت احوام مارر بار ماادۀ بیسات آما ه حاق انتخاان ناام فرزنا را بارای والا ین
بااه رساامیت میشناس ا امااا از سااام  9911بااا شاارور مهن س ای فرهن ا

نااام و نامنویس ای

علایرغم میا والا ین گااشاتن برخای نامهاا کاه گااهی سا ا باومی داشات ماننا دختاار
با ،کفتر ،زیادی و گرگآقا ممنور اعلام ش
ه ا پ پااژوهش حاراار بررس ای پیون ا می اان هوی ات مل ای ،ماااه ی و فرامل ای و تاایثیر
آنها بر رون نامگااری زنان و ماردان باین ساامهای  9911تاا  9913اسات و باا توجاه باه
توریحاتی که ارائه ش  ،در ایان تحایاق عواما تیثیرگااار بار رونا تغییار نامهاا شناساایی
ش ه است بار م ناای مطالعاات اولیاهای کاه صاورت گرفات ایان نتیجاه بهدسات آما کاه
جنساایت بااهعنوان عاااملی باارای تفکیااک اهمیاات و کاااربرد نامهااا ،دورههااای تاااریخی
بهعنوان عام شناسایی تغییرات باهوجاود آما ه طای دهاههای مختلاف و تایثیر هویتهاای
چن گانه در میان احاد جامعاه میتواننا از جملاه عاواملی باشان کاه در بررسای چ اون ی
این تحولات تیثیر دارن از این رو در این تحایق پرسشهای زیر م نظر قرارگرفتم
 9تاایثیر هویتهااای چن گانااه باار نامگااااری افااراد در طااوم چهااار نس ا (پا ر و مااادر
پ ا ربزرگان و مادربزرگااان ،پاا ربزرگان و مادربزرگااان ،پ ا ران و مااادران ،فرزناا ان) مااورد
بررسی به چه میزان بوده است؟
 1در گاارایش بااه هویتهااای چن گانااه در اماار نامگااااری بااه تفکیااک جنس ایت ،چااه
رون ی مشاه ه میشود؟
 9در گار زماان سایر تحاوم نامگاااری فرزنا ان باا توجاه باه اناوار هویتهاا چ وناه
بوده است؟
 .۲پیشنیۀ پژوهش
 .۱ .۲پژوهشهای انجامشده

فلورنسااکی 9در مجموعااه ماالاااتی کااه طاای سااامهای  9133تااا  9111تحاات عنااوان
نامهااا انجااام داده ،مجموعااهای از نامهااای روس ای را از زوای اای مختلف ای چااون توجااه بااه
1. Florensky
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مشخماااههای روانشناسااای ،زبانشناسااای ،اصاااوات و نشاااانههای نوشاااتاری ،معاااانی
فولکلوریک ،خاست اه و ناشهای اجتماعی نامها بررسی کرده است
فارث )9131( 9نیاز در مجموعاه نامهاایی کاه بررسای کارده باه ماوارد انساانشاناختی
چااون اورااار محیطاای ،خمااایص فیزیکاای و رفتاااری افااراد توجااه نشااان داده اساات
لی رساون )9131( 1بارای شناساایی تحولاات و تغییارات فرهن ای و اجتمااعی در دورههاای
زمانی مختلاف باه بررسای نامهاا پرداختاه اسات باه اعتاااد او نامهاایی کاه بارای کودکاان
انتخان میشود برگرفتاه از تماورات والا ین نسا ت باه فرزنا تاازه متولا شا ه و انط اا
نام او باا خاسات اه قاومی آنهاسات در ایاران نیاز ع ا ی ( )9916و رجابزاده ( )9913باه
تحلی هااایی در حیط ا نامگااااری و تغیی ارات و تحولااات اجتماااعیفرهن ای دساات زدهان ا
که در ادامه به تفسیر و توریح ط اهبن ی نامها از دی گاه آنها میپردازیم
آگیِکااوم )1116( 9پژوهشاای مردمشااناختی روی نامهااای اشااخا

در ق یلاا آکااان در

غناا انجااام داده اساات آگیکااوم نامگااااری را بُعا مهماای از جامعا آکااان و نامهااا را دارای
معنااا و کااارکردی فرهن اایاجتماااعی میداناا در ردهبناا ی او از نامهااای خااا
نامها به چنا دساته تاسایم میشاون م  9ناام روزهاا (براساا

آکااان،

روز تولا )  1ناام خاانواده

(نیاکااان)  9نامهااای مااوقعیتی (مکااان تولاا  ،زمااان تولاا  ،نحااوۀ تولاا  ،یعناای ترتیااب
فرزن ا ان)  1نااام برگرفتااه از گ ا و گیاااه  1نااام ماارت ط بااا خ ا ا(یان) ،مث ا ِ Nyamekyε

بااهمعنااای ه ی ا خ ا ا 6 1نامهااای افتخاااری  1اساام مسااتعار  3نااام مشاااغ  ،گروههااا و
بازیها
یافتااههای پااژوهش لم ااارد ( )1113باار روی نااام اشااخا

در ق یل ا نیتساایتاپی ،1ساااکن

ایالت هاای مونتاناا و آیا اهو در آمریکاا و ایالات آل رتاا در کاناادا ،حااکی از ایان اسات کاه
نام اشخا

در نیتسیتاپی جزء لاینفک سنتهای فرهن یاجتماعیان

1. Firth
2. Liberson
3. Agyekum
4. God’s gift
5. Niitsitapi
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پااژوهش ع اا الکریم ( )1191روا و تکاارر کاااربرد برخاای اساامها (اساام چهااارده
معموم و یاران آنها) را در میاان شایعههای عارا و اساامی دی اری (اسام خلفاا و برخای
از صحابه) را در بین سنیها نشان میده
بررسی اساامی در ایاران ماورد توجاه بسایاری از پژوهشا ران قارار گرفتاه اسات کاه از
آن جملااه میتااوان بااه ایمااانی ( ،)9969میرخلی ا زاده ارشااادی ( ،)9911ع ا ی (،)9911
بحراناای ( )9911و علینااژاد و طیااب ( )9931اشاااره کاارد اگرچااه در ایاان پژوهشهااا
بیشتر به ابعادی چون تحلی منابع نامگاااری ،علا گارایش باه تغییار ناام و هم ناین تعیاین
گرایش دینی در نامگااری پرداخته شا ه ،باه سااختار زباانی ایان اساامی بهصاورت مختمار
اشاره ش ه که در این قسمت ،معرفی و تحلی خواهن ش
ح ی ای ( )9111در تحایاق خاود اساامی ث ات ده در ث ات اساناد شاهر هما ان را در دو
مرحله باه ساه ماولا نامهاای اسالامی ،عربای غیراسالامی و فارسای تاسایم کارده اسات از
آنجاا کاه او نامهاا را وسایلهای بارای دساتیابی باه ن ار

و ارز هاای انتخاانکننا گان

میدانا  ،بارای بررسای نامهاا ،از متغیار ناواحی ث ات احاوام باهعنوان شااخص پای ااه
اقتمادیاجتماعی استفاده کارده اسات وی در مرحلا اوم اساامی را براساا

ریشا زباانی

آنها به عربی و فارسی غیرعربای و در مرحلا دوم اساامی عربای را باه دو دسات دینای (ناام
پیاام ران و ائماه) و غیردینای تاسایم مایکنا نتاایج تحایااات بیاان ر ایان مسالله باود کاه
مح وبیت اسامی اسلامی در میان اهاالی ناحیا دارای درآما کام ن مراتاب بیشاتر اسات تاا
در میاان اهاالی دارای درآما بالاا (ح ی ای )9111 ،در ماابا  ،ع ا ی ( )9916باا انتاااد از
ماولهبن ا ی ماااکور ،نامهااا را در پاانج ماول ا غرباای ،اساالامی ،خنثاای ،ملاای و خردهفرهن ا
ط اهبن ا ی کاارده و س ا ا گاارایش اساالامی را بااه ماولااات فرعاای تاساایم میکن ا ع ا ی
معتا اسات دساتهبن ی ح ی ای منعکاکننا ۀ هما گرایشهاای فرهن ای موجاود در ایاران
نیسات اماا رجاب زاده ( )9913معتاا اسات باهرغم ماولاات متعا دی کاه ع ا ی ()9916
در ط اهبن ی خود در نظار گرفتاه ،ماولهبنا ی وی جاامع و ماانع نیسات و تماام اساامی را
در باار نمیگیاارد لاااا بااا در نظرگاارفتن کاسااتیهای پااژوهش ح ی اای و ماولهبن ا ی ذهناای،
ع ا ی دسااتهبن ی دی ااری ارائااه میده ا او نامهااا را باار حسااب ریش ا زبااانی بااه چهااار
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ماول فارسی ،عربای ،غربای و ترکای تاسایم کارده و بعا آنهاا را از هام تفکیاک میکنا
وی براسا

ط اهبن ی ارائهش ه اق ام به تحلی دادهها کرده است

ایمااانی ( )9969در پژوهشاای بااه بررساای ناااش هویاات ملاای و هویاات ماااه ی در
انتخاان ناام در اساتان فاار

پرداختاه اساات براساا

یافتاههای ایان تحایاق ،باه غیاار از

پاسخ ویان ترکزبان ،در بایا گروههاای قاومیتی ،انتخاان ناام مااه ی بارای فرزنا بیشاتر
از دی ر نامها بوده است
عسااکری کرمااانی ( )9939کااه اسااامی  1913نفاار در فاصاال زمااانی  9966-9961در
کرمااان را تحلی ا کاارده نشااان میدهاا کااه اسااامی اساالامی عرباای از مح وبیاات بیشااتری
برخوردارن ا وی  11درص ا از اسااامی دختااران مااورد مطالعااه را عرب ای 11 ،درص ا را
فارسای و  91درصا بایاه را از زبانهاای دی ار بار شامرده اسات هم ناین در خماو
اساامی پساران ،وی  99درصا از اساامی ساادۀ پساران را فارسای 61 ،درصا را عربای و
بایه را از سایر زبانها بر شمرده است
یکاای از پژوهشهااایی کااه جااامعتر بااه تحلیاا اسااامی پرداختااه ،علینااژاد و طیااب
( )9931اساات در ایاان تحایااق کااه در خمااو

نامگااااری اشااخا

در سااام  9911در

اصفهان صورت گرفته ،ادعاا شا ه اسات کاه در اساامی ماردان هما  19اسام کاه بیشاترین
فراواناای را داشااتهان عرباای میباشاان در خمااو

زنااان نیااز از  19اساامی کااه بیشااترین

فراوانی را داشتهان  91اسم عربی 1 ،اسم فارسی و یک اسم یونانی میباشن
نجاتی حساینی و افشاار ( )9933باا مطالعا تحاوم نامگاااری فرزنا ان در شاهر تهاران
در طااوم چناا دوره (دورۀ انالااان ،دورۀ جناا  ،دورۀ پایااان جناا  ،دورۀ سااازن گی و
دورۀ اصلاحات) در دو منطا شمام شاهر و پاایین شاهر تهاران باه ایان یافتاه میرسان کاه
تغییر در ارز ها ،در تغییر نامگااری فرزن ان خود را نمایان میسازد
محم ا پور و همکاااران ( )9919بااا مطالع ا پارامترهااای هویاات فرهن اای زنااان مریااوان
در سااه لای ا هااویتی کااه یکاای از مؤلفااههای ساانجش هویاات ملاای زبااان فارساای و هویاات
قومی زبان است به این نتیجاه رسای هان کاه هویات غالاب در گاروه ماورد بررسای هویات
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قااومی اساات هویاات م ا رن بااهتاا ریج در آین ا ه تاویاات خواه ا ش ا و هویاات ملاای و
ماه ی تضعیف میشود
دانااش و قربااانی ( )9916در تحایااای بااه بررساای فرهناا

نااام و نااامگزینی در اسااتان

هرمزگااان پرداختهان ا نتااایج ایاان پااژوهش نشااان میده ا کااه بااین متغیرهااای دین ا اری و
ملیگرایاای خانوادههااا و انتخااان نااور نااام رابط ا معناااداری در سااطح  11درص ا وجااود
دارد ،بااه ایاان صااورت کااه خانوادههااایی کااه از دین ا اری بالاااتری برخوردارن ا بیشااتر بااه
اسامی اسلامی و پاا از آن باه اساامی قاومی گارایش دارنا و بارعکا ،خانوادههاایی کاه
از دین اری کمتری برخوردارن به اسامی ملی و س ا فارسی خنثی گرایش دارن
اساالامی راساا و احم وناا ( )1191تنااور نامگااااری در اسااتان کردسااتان برحسااب
هویاات قااومی و بررساای عواماا اجتماااعی بران یزانن ا ۀ نامگااااری در بااین قااوم کاارد در
ایااران را ه ا پ قاارار دادهان ا بااه گفت ا آنهااا ،نامگااااری از هویاات فرهن اای نامگااااران
حکایاات دارد و یکاای از ابعااادی کااه باار آن پرتااو میافکناا  ،آشااکار ساااختن عرپهااا و
ارز های اجتماعی در یک منطاه است
مااروری باار م احاام مطاار شاا ه نشااان میدهاا کااه محتااوای معااانی نامهااا صاارفاً
نشااندهنا ۀ من اع و ریشا آنهاا نیسات ،بلکاه حالاات روحای و روانای ،زمیناههای تولا ،
عاایاا و امااوری نظیاار آن در ایاان محتااوا دخی اناا تحایااااتی کااه محااااان کشااورهای
مختلااف در حااوزۀ اسااامی اشااخا

انجااام دادهاناا  ،م ااین حالتهااای رواناای ،رابطاا

خویشاون ی ،سلسلهمراتب اقت ار و گرایشهای نژادی و قشربن ی اجتماعی است
 .۳نامگذاری

با اطمیناان نمیتاوان گفات کاه انساان از چاه تااریخی باه اهمیات نامگاااری پای بارده
است انساان اولیاه متوجاه شا کاه ایجااد ارت ااب باا دی اران فااط از طریاق اشااره کاافی
نیست چاون اشااره فااط میتوانسات چیزهاایی را کاه باهطور مساتایم در محایط مشاترک
آنهااا حضااور دارن ا  ،مشااخص کن ا اگاار خطاار در جااای دی ااری در کم این بااود ی اا فاارد
دی ااری را ته یاا ماایکاارد ،او نمیتوانساات بااا کمااک اشاااره ،دی ااران را مطلااع سااازد
هن ااامی ک اه انسااان بااه اهمی ات ای ان مساالله پ ای باارد ک اه بای ا بااه هم ا چیزهااای مهاام و
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تکرارشاون ۀ اطارافش ناامی اختماا
دی
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دها  ،ناهتنهاا توانسات باه چیزهاایی کاه در حااوزۀ

قرار ن ارنا  ،اشااره کنا و باا دی اران ارت ااب لاازم برقارار کنا  ،بلکاه توانسات باه

آرامش درونی نیز دست یاب (علینژاد و طیب)9931 ،
لاااینز )9111( 9معتا ا اساات اساامهای خااا

میتوانن ا در زبااان ناشهااای ارجاااعی،1

ش ا هارجاااعی 9و خطااابی 1داشااته باشاان  ،امااا مفهااوم ن ارن ا ی اا بااهع ااارتی فاق ا نااوعی از
معناین کاه بتوانا آنهاا را باهعنوان یاک ط ااه از اسامهای عاام جا ا کنا باا ایان حاام
اسمهای خاا

میتواننا دارای معناای نماادین ،1ریشهشاناختی 6یاا ترجماهای 1باشان باه

هر حام باهنظار میرسا هماین معاانی ناام اسات کاه در فرهن هاای مختلاف ارز هاای
متفاااوتی را باارای آن میآفرین ا در واقااع ،نااام بااهعنوان یااک دام 3معااانی و ارز

خااود را

تا ح زیادی از رابطهای که با م لوم 1اولی خود برقرار میسازد کسب میکن
مهمتاارین ک اارکرد نااام ،هویتبخش ای بااه فاارد در جامعااه اساات ط ااق آن ااه احم ا ی
( )9933مایآورد ،هویات را فراینا ی میدانا کاه امااری فااردی و در عاین حااام اجتماااعی
اساات ب ا ینترتی اب ،می اان اجتمااار و فاارد نااوعی رابطااه برقاارار م ایکن ا جامعهشناسااان
هویت را احساسی میدانن که فارد در جامعاه باه آن دسات ماییابا و سا ا باا تکیاه بار
اشاتراکات یاا تفاوتهااایی کاه باا گروههااای دی ار دارد ،باه درک احسااا

هویات مسااتا

میرساا هویاات فرایناا پاسااخ ویی آگاهانااه فاارد بااه مجموعااهای از پرسااشها دربااارۀ
خاود

میباشا مثلااً دربااارۀ گاشااتها

و اینکاه او کیسات ،کجااا بااوده ،چااه بااوده ،چااه

هست و به چاه ق یلاه ،ناژاد یاا ملیتای تعلاق دارد ،منشای اصالیا

کجاسات و در پیریازی

و توسع تم ن جهانی چه ناشی داشته است (قمری و حسنزاده)9931 ،

1. Lyons
2. referential
3. pseudo-referential
4. addressing
5. symbolic
6. rhetorical
7. translational
8. signifier
9. signified
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در دوران ساسانیان و در میان زرتشتیان رسام باود کاه هار گااه ماادری زایماان مایکارد
و نوزادی باه دنیاا مایآورد ،پایش از آنکاه بارای نخساتینباار پساتان باه دهاانش ب اارنا ،
موب ویژهای را خ ر میکردنا موبا دعاای ویاژهای در گاو

ناوزاد زمزماه مایکارد و او

را بااه نااامی کاه باارایش نهاااده بودنا  ،مینامیا و آن اااه ک اودک را بااا پراهااوم یاا آن هااوم
تا یا میکرد و بر سار

آن هاوم میریخات و ایان هماان رسامی اسات کاه مسایحیان

به نام غس تعمی انجام میدهن (بهرامی)9939 ،
مااروری باار م احاام مطاار شاا ه نشااان میدهاا کااه محتااوای معااانی نامهااا صاارفاً
نشاندهن ۀ من اع و ریشا اشاتاا آنهاا نیسات ،بلکاه حالاات روحای و روانای ،زمیناههای
تول  ،عاای و اماوری نظیار آن در ایان محتاوا دخی انا تحایاااتی کاه محاااان کشاورهای
مختلااف در حااوزۀ اسااامی اشااخا

انجااام دادهاناا  ،م ااین حالتهااای رواناای ،رابطاا

خویشاون ی ،سلسلهمراتب اقت ار و گرایشهای نژادی و قشربن ی اجتماعی است
 .۱ .۳نامها و هویتهای چندگانه

در ایااران تاااکنون تنهااا چناا پااژوهش در حااوزه نامگااااری انجااام شاا ه اساات کااه
مهمتاارین آنهااا ع ارتناا ازم ح ی اای ( ،)9111ع اا ی ( ،)9916رجاابزاده ( )9913در ایاان
پژوهش دادهها با توجاه باه ریشاه و خاسات اه خاود ابتا ا در چهاار گاروه هاویتی ،نامهاای
مل ای ،ماااه ی ،فرامل ای و خنث ای ط اهبن ا ی ش ا ن ک اه ای ان ط اهبن ا ی براسااا
زناا ی و همکاااران ( )9916در خمااو

پااژوهش

روناا نامگااااری فرزناا ان در شااهر مهاباااد از

دی گاه زبانشناسی اجتماعی انجام ش ه است
 .۱ .۱ .۳نامهای ملی

منظور از این نامهاا ،نامهاایی هساتن کاه از نظار معناشناساتی باه زباان فارسای مرباوب
بوده و دارای ریش فارسای و ناام شخمایتهای ملای ،تااریخی و اسااطیری ایاران هساتن
کورو  ،آرشاام ،آریاو و هم ناین ناام شخمایتهای علمای و فرهن ای کاه تحات عناوان
نام مشاهیر قرار میگیرن این نامها شام زیرماولههای پایین میشون م
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 .۲ .۱ .۱ .۳مقولۀ نامهای کهن یا شاهنامهای

در این ماولهبن ی به نامهایی اشاره میگاردد کاه مرباوب باه تااری ایاران باساتان هساتن
یاا ناام شخمایتهای اساطورهای و پهلواناانی کاه در شااهنامه آم هانا نامهاای پسارانه از
این دسات در ماایساه باا نامهاای دختراناه از ایان ماولاه از فراوانای بیشاتری برخوردارنا
نامهاایی ماننا کاورو  ،داریاو  ،فرهااد و نیاز نامهاایی چاون ساهران و سایاو

باارای

پسران و نامهای منیژه ،میترا یا تهمینه در این ماوله واقع میشون
 .۲ .۱ .۳نامهای مذهبی

نامهااای خ اوناا کااه در کتااب مختلااف دیناای از آنهااا یاااد شاا ه ،نامهااا و الاااان
پیام ر(

) و امامان و بهطور کلای شخمایتهای دیان اسالام و ساایر ادیاان در ایان گاروه

گنجان ا ه میشااون نااام محم ا  ،عل ای ،ابااوبکر ،عایشااه و نامهااایی مانن ا ابااراهیم ،صااالح،
یوسف ،داوود ،سلیمان ،سارا ،آسیه ،مریم ،یعاون و ایون
 .۳ .۱ .۳نامهای فراملی

نامهای خارجی در ایان دساته قارار میگیرنا ال تاه ایان دساته غیار از نامهاای مااه ی
است که علایرغم خاارجی باودن باهدلیا تعلااات دینای افاراد در گاروه ج اگاناهای قارار
دارناا ایاان نامهااا شااام نامهااای اروپااایی مانناا تانیااا و دیانااا ،ترکاای (آیاا ا ،ارساالان،
سولماز) ،نامهای با ریش عربی و با مفهومی غیرماه ی (شکیلا) و غیره هستن
 .۴ .۱ .۳مقولۀ خنثی

از آنجااایی کااه برخاای از اسااامی در هاایچیااک از گروههااای ماااکور قاباا ط اهبناا ی
ن وده است ،گاروه چهاارمی در ایان پاژوهش باا عناوان خنثای بارای ط اهبنا ی ایان افاراد
در نظاار گرفتااه شاا کااه ماولااههای مشاااهیر ،مفهااومی و ط یعاات را میتااوان در ایاان
مجموعااه دانساات ع اا ی ( )9916اسااتفاده از کلماا خنثاای را باارای نامهااای صاارفاً
قراردادی از حیم قرار گارفتن در طیاف گارایش فرهن ای موجاود میدانا باهزعام ایشاان
این اسامی از حیم گرایش ملی ،قومی و اسلامی ،خنثی هستن
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 .۱ .۴ .۱ .۳مقولۀ مشاهیر

نااام شخماایتهای ادباای ،هنااری ،اجتماااعی ،علماای و سیاساای باارای نامگااااری کااه
ررورتاً معاصارن ناه کهان هم اون نیماا و ساینا (باا وجاود ریشا عربای) در ایان ماولاه
گنجان ه میشود
 .۲ .۴ .۱ .۳مقولۀ مفهومی

نامهایی کاه معناای واژگاانی دارنا و دارای باار معناایی مث ات و احیانااً منفای هساتن ،
یا آنگونه که لااینز ( )9111معتاا اسات ،نماادین هساتن یاا معناای رامنی دارنا در ایان
گااروه قاارار ماایگیرن ا معنااای راامنی ممک ان اساات از یااک فرهن ا

بااه فرهن ا

دی اار

متفاوت باش گاهی این نامها مما ا پ یا ههای غیار فارد هساتن و ایان باهویاژه در ناام
دختران مشهود است برای مثام ،نامهایی ماننا پریاا ،پریساا ،پرینااز یاا پریاان کاه باهدلایا
زی اشااناختی یااا شااکوه و عظماات بخشاای ن بااه دختااران مااورد اسااتفاده قاارار میگیاارد و
مفهااوم نااام بااه پریهااا و فرشااتهها ارجااار میده ا ک اه در جهااان خااار صااورت عین ای
ن ارن
 .۳ .۴ .۱ .۳مقولۀ طبیعت یا نامهای الهامگرفته از طبیعت

منظااور آن دسااته از نامهااای هسااتن کااه بااه پ یاا ههای ط یعاای و گیاهااان و اجاارام
آساامانی ارجااار میدهناا نامهااایی مانناا نی لااوفر ،سااحر ،سااتاره ،اختاار و مهتااان باارای
دختاران در فارسای و ماولا مکاان باهعنوان ماولا ط یعات بارای پسااران در ایان پااژوهش
در نظر گرفته ش که شام نامهایی مانن ال رز و سهن در فارسی پسرانه میشود
بنااابراین در ایاان ماالااه اسااامی جمااعآوریشاا ه بااا توجااه بااه تعاااریف و توراایحات
ارائااهش ا ه در ای ان بخااش در  1گااروه هااویتی ماااه ی ،مل ای ،فرامل ای و خنث ای گااردآوری
ش هان و دادههای بهدستآما ه در هار یاک از ایان گروههاا از یاک ساو بهصاورت کلای و
از سوی دی ر براسا

جنسایت افاراد تحلیا شا ن از ایان رو تلاا

شا ه اسات کاه در

این پژوهش نشاان دهایم کاه در هار یاک از نسا های انتخاابی افاراد باا توجاه باه مفااهیم
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ارائهش ه بیشتر از ک امیک از نامهاای موجاود اساتفاده مایکننا تاا در نهایات بتاوانیم سایر
تحوم نامها را در یک گروه تعیینش ه بهخوبی نمایان سازیم
 .۴روش پژوهش
 .۱ .۴شرکتکنندگان

در ای ان ماالااه س ایر تحااوم نامگااااری در چهااار نس ا در یکاای از سااازمانهای دولت ای
شااهر تهااران بررساای ش ا ه اساات باار هم این اسااا  9913 ،نااام (مجمااور نامهااای چهااار
نس ا ) از متول ا ان سااامهای  9911تااا  9913از طری اق درخاات خویشاااون ی بااا همک ااری
کارکنااان آن مجموعااه بااا ه ا پ بررساای هویاات نامهااا جمااعآوری شاا ه اساات در ایاان
تحایق  911نفر از کارکنان این ساازمان دولتای اساامی چهاار نسا از خاانوادۀ خاود را کاه
شام اجا اد پا ربزرگان ،ماادر بزرگاان ،ماادران و پا ران و هم ناین فرزنا ان خاود باوده
را به محااان ارائه دادهانا و سا ا محاااان ایان اساامی را بهصاورت نماودار درختای کاه
معروپ به درخت خویشاون ی است ،درآورده و بررسی کردن
 .۲ .۴محتوای دادههای پژوهش

دادههایی کاه در ایان پاژوهش بررسای میشاون نامهاای چهاار نسا مختلاف از افاراد
را شااام میشااود کااه ایاان چهااار نساا شااام پاا ر و مااادر پاا ربزگان و مادربزرگااان،
پ ا ربزرگها و مادربزرگهااا ،مااادران و پ ا ران و فرزن ا ان میشااود باار هم این اسااا

هاار

یااک از کارکنااان حاراار در ای ان سااازمان اسااامی چهااار نس ا خااود را در اختی اار محاا اان
قرارداده تا در نهایت بتوان سیر تکاملی تغییر نامگااری در این نس ها بررسی شود
 .۳ .۴روش و تحلیل پژوهش

پااژوهش حاراار از نااور تحایااق توصاایفیتحلیلاای اساات رو

گااردآوری دادههااا

می انی بوده ولی برای پیشین مرباوب باه ایان پاژوهش و هم ناین م اانی نظاری موجاود از
رو

کتابخانااهای اسااتفاده ش ا باارای دسااتیابی بااه نامهااای چهااار نس ا مااورد بررس ای ،از

کارکنااان یکاای از سااازمانهای دولتاای اسااتفاده شاا ه اساات در ایاان زمینااه صاا نفاار از
کارکنااان بهصااورت تمااادفی (خوشااهای) انتخااان ش ا هان از آنهااا درخواساات ش ا ک اه
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درخت فامیلی خود را در چهاار نسا ترسایم کننا سا ا محاااان ،هار یاک از اسامها را
براسااا

جنساایت و هم نااین هویتهااای مااورد بررساای در یکاای از گروههااای هااویتی

ط اهبنا ی ک ارده و نامهااای مربااوب بااه دو گااروه مل ای و خنث ای را براسااا

زیرماولااههایی

نظی ار نامهااای کهاان ،ط یعاات ،مشاااهیر و مفهااومی نی از تاس ایم ک ارده اساات بااا اسااتراتژی
نمونهگیری براساا

شااخصهای نموناه ،پارامترهاای ماورد نظار جامعا آمااری مشاخص

شاا و دادههااای جمااعآوریشاا ه نشااان ر فراواناای و درصاا توزیااع بااوده و بهصااورت
توصاایفی و اسااتن اطی تحلیاا شاا ن در آمااار توصاایفی از رو

نمودارهااای سااتونی

اسااتفاده شا و در آمااار اسااتن اطی نیاز باارای مشااخص ش ا ن رابطا جنسایت و هوی ات در
هر یک از نس ها از نتایج حاص از آزمون خیدو 9نیز استفاده ش
 .۵یافتههای پژوهش

بااا توجااه بااه بررس ای نامهااای جمااعآوریش ا ه میتااوان نتااایج را بااا توجااه بااه آمااار
توصیفی و اساتن اطی ارزیاابی کارد در بخاش اوم باا اساتفاده از دادههاای موجاود ،تحلیا
توصیفی و س ا تحلی استن اطی آنها ارائه میشود
جدول  .۱فراوانی نامها در هر یک از نسلها
ردیف

نسل

تعداد کل

تعداد زنان

تعداد مردان

9

اوم

111

911

911

1

دوم

611

911

916

9

سوم

9966

191

611

1

چهارم

311

111

113

1

جمع ک

9913

9131

9116

همانطاور کاه در جا وم  9مشاخص اسات تعا اد کا هار یاک از نسا ها نشاان داده
ش ه است و س ا در هر یاک از نسا ها تعا اد زناان و ماردان نیاز بهصاورت مجازا آما ه
است
)1. Chi Square(x2
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در جاا وم  1هویتهااای سااهگانه (ماااه ی ،ملاای و فراملاای) بااه تفکیااک جنساایت و
هم نین چهار نس آم ه است نتاایج ایان جا وم نشاان میدها کاه در طاوم ایان ساامها
(چهار نس ) بهکاارگیری اساامی باا هویات ملای در رت ا  9و هویات مااه ی در رت ا دوم
قرار دارد و در تع اد ان کی میتوان اسامی فراملی را نیز شاه بود
جدول  .۲فراوانی نامها در هر یک از نسلها
هویت

هویت

هویت

اسامی

مذهبی

ملی

فراملی

خنثی

193

1-

119

-

9
19

ردیف

نسل

جنسیت

9

اوم

زنان

191

1

اوم

مردان

11

9

9

دوم

زنان

13

116

1

1

دوم

مردان

191

16

1

91

1

سوم

زنان

193

911

91

91

6

سوم

مردان

913

131

6

96

1

چهارم

زنان

13

911

91

11

3

چهارم

مردان

911

193

16

91

99

جمع ک

9131

9911

11

119

نامهااای مل ای بااه کل ای  11/11درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود اختمااا

داده اساات

نامهااای ملاای زنااان  11/11درصاا از کاا نامهااای زنانااه و نامهااای ملاای مااردان 91/11
درص ا از ک ا نامهااای مااردان را تشااکی میدهن ا هم ن این نامهااای مل ای در نساا اوم
 11/1درصاا  ،نساا دوم  13/11درصاا  ،نساا سااوم  99/19درصاا و در نساا چهااارم
 61/11درصااا از اساااامی را در هااار نسااا باااه خاااود اختماااا

دادهانااا دادههاااای

بهدسااتآماا ه نشااان میدهاا بااهترتیااب  9/99درصاا  91/96 ،درصاا  91/11 ،درصاا و
 96/31درص ا از نامهااا مل ای هسااتن ک اه در نس ا های اوم تااا چهااارم از ک ا نامهااا را بااه
خود اختما

دادهان

نامهااای ماااه ی بااهطااور کلای  11/11درصا از کا نامهااا را نیاز بااه خااود اختمااا
داده اساات ک اه در ای ان می اان نامهااای ماااه ی زنااان  11/91درص ا از ک ا نامهااای زنااان و
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نامهااای ماااه ی مااردان  11/19درص ا از ک ا نامهااای مااردان را بااه خااود اختمااا

داده

اساات هم ن این نامهااای ماااه ی در نس ا اوم  61درص ا  ،نس ا دوم 91/91درص ا  ،نس ا
سااوم  69/91درصاا و نساا چهااارم  16/91درصاا از اسااامی را در هاار نساا بااه خااود
اختمااا

داده اساات براسااا

آمارهااا میتااوان دریافاات کاه اسااامی ماااه ی در نسا اوم

 1/99درصاا  ،نساا دوم  3/11درصاا  ،نساا سااوم  11/36درصاا و نساا چهااارم 1/99
درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود اختمااا

داده اساات از ای ان رو میتااوان دریافاات ک اه

نامهاای مااه ی در میاان ماردان بیشااتر از زناان بااه چشام میخااورد براساا

بررسایهای

انجامداده در بخاش نامهاای فراملای میتاوان اذعاان داشات کاه  9/91درصا از کا نامهاا
به این اساامی اختماا

دارد نامهاای فراملای زناان  9/31درصا از کا نامهاای زناناه و

نامهااای فرامل ای مااردان  1/91درص ا از ک ا نامهااای مااردان را تش اکی میده ا یافتااههای
ای ان تحای اق بیااان ر آن اساات ک اه نامهااای فرامل ای در نس ا اوم  1/1درص ا  ،در نس ا دوم
 9/61درصا  ،نسا سااوم  9/91درصا و نسا چهاارم  1/11درصا از اسااامی را باه خااود
میدهناا هم نااین نامهااای فراملاای در نساا اوم  1/96درصاا  ،نساا دوم

اختمااا

 1/91درص ا  ،نس ا سااوم  1/19درص ا و چهااارم  1/11درص ا از ک ا نامهااا را بااه خااود
اختما

داده اسات اساتفاده از نامهاای فراملای از نسا اوم تاا باه نسا چهاارم رونا ی

رو به رش دارد و اگر بخاواهیم ایان گوناه اساامی را باه تفکیاک جنسایت بیاان کنایم بایا
گفاات ک اه در تمااامی نس ا ها نامهااای فرامل ای در می اان زنااان بیشااتر از مااردان بااه چشاام
میخورد بهع ارتی ،گرایش باه انتخاان نامهاای فرازباانی بارای زناان رونا ی رو باه رشا
داشته است بهطور کلای ایان نامهاا کمتارین فراوانای را در میاان دو هویات دی ار (ملای و
ماه ی) دارن که میزان فراوانی آنهاا صارفاً  11باوده اسات در ایان تحایاق علااوه بار ساه
هویت ملی ،ماه ی و فراملای برخای از اساامی را در گاروه خنثای قارار دادهایام ،چراکاه از
نظر معنایی و هویتی نمیتوان ایان گوناه نامهاا را در ساه ماولا هاویتی فاو قارار داد بار
همااین اسااا
اختمااا

نامهااای خنثاای بااهطور کلاای  6/19درصاا از کاا نامهااا را نیااز بااه خااود

داده اساات کاه در ایان میاان نامهااای خنثای زنااان  3/11درصا از کا نامهااای

زنااان و نامهااای خنث ای مااردان 1/11درص ا از ک ا نامهااای مااردان را بااه خااود اختمااا
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داده اساات هم نااین نامهااای خنثاای در نساا اوم  99درصاا  ،نساا دوم  99/91درصاا ،
نس ساوم  9/19درصا  ،و نسا چهاارم  6/91درصا  ،از اساامی را در هار نسا باه خاود
اختماا

نتااایج میتاوان دریافات کاه اساامی خنثای در نسا اوم 1/39

دادهانا براساا

درص ا  ،نس ا دوم  1/19درص ا  ،نس ا سااوم  9/11درص ا و نس ا چهااارم  9/19درص ا از
ک نامها را به خاود اختماا

داده اسات از ایان رو میتاوان دریافات کاه نامهاای خنثای

در میان زنان بیشاتر از ماردان باه چشام میخاورد از ماایسا دو هویات مااه ی و ملای در
هر نسا  ،میتاوان دریافات کاه در نسا اوم نامهاایی باا هویات مااه ی بیشاتر باه چشام
میخااورد و در نسا دوم بااهکاارگیری اسااامی مل ای نسا ت بااه ماااه ی بسایار بیشااتر بااوده
اساات ،ولای ایان میازان در نسا سااوم کامل ااً باار عکاا اساات بااهع ااارتی دی اار نامهااای
ماه ی در نس ساوم بیشاتر از اساامی ملای اسات و دارای تفااوت معنااداری نیاز میباشا
هم نین در نسا چهاارم نامهاای ملای باه میازان قابا تاوجهی بیشاتر از نامهاای مااه ی
اساات از ایاان رو میتااوان دریافاات کااه در نساا های اوم و سااوم نامهااای ماااه ی از
فراوانی بیشاتری نسا ت باه دو نسا دی ار برخاوردار باوده اسات و در نسا چهاارم ایان
ما ار کاملاً تغییر کارده و باه درساتی میتاوان سایر صاعودی را در نامهاای ملای ایان نسا
مشاااه ه ک ارد هم ن این میتااوان نامهااای مل ای و خنث ای را براسااا

زیرماولااههای آنهااا

ارزیابی کرد زیرماول ایان نامهاا شاام نامهاای کهان ،مشااهیر ،مفهاومی و ط یعات اسات
که در این قسمت براساا

جنسایت میتاوان ایان ماولاهها را نیاز ماورد ارزیاابی قارار داد

در ایاان ارزیااابی نساا اوم و دوم بااا یکاا ی ر و نساا سااوم و چهااارم نیااز بااا یکاا ی ر
ساانجی ه میشااون نامهااای مااردان در زیرماولاا کهاان در نساا اوم و دوم جمعاااً 11/99
درص ا بااوده ک اه در دو نس ا سااوم و چهااارم ای ان رقاام بااه  61/11درص ا افاازایش یافتااه
است ماول دی ری که در میان جنسایت ماردان بررسای شا ماولا مشااهیر باود کاه نتاایج
نشااان میدهاا ایاان مااا ار نیااز از  3/19درصاا از دو نساا اوم بااه  91/19درصاا در دو
نس بع ی رسی ه است باه ع اارتی ،سایر صاعودی را میتاوان در ایان ماولاه شااه باود
ول ای دو ماول ا دی اار (مفهااومی و ط یعاات) در مااردان باار عک اا دو ماول ا ذکرش ا ه س ایر
نزولی داشته تاا حا ی کاه میتاوان ادعاا کارد ماولا ط یعات بسایار نااچیز باوده اسات از
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ای ان رو آمااار آن در ای ان پااژوهش ارائااه نمیشااود آمااار ماول ا مفهااومی در مااردان در دو
نساا اوم  93/16درصاا بااوده کااه در دو نساا بعاا ی بااه  11/11درصاا کاااهش یافتااه
است در زنان این چهار ماوله ترتی ی کاملااً متفااوت باا ماردان دارنا کاه باهترتیاب شاام
ماولااههای مفهااومی ،نامهااای الهااامگرفتااه از ط یعاات ،کهاان و مشاااهیر میشااود همانناا
نامهای ط یعات کاه در میاان ماردان از فراوانای چشام یر و قابا تاوجهی برخاوردار ن اود
در میان زنان نیز اساامی ملای از ماولا مشااهیر بسایار نااچیز میباشا در ایان ماولهبنا ی
اسااتفاده از نامهااای کهاان زنااان از  6/1درصاا در دو نساا اوم بااه  91/9درصاا در دو
نسا سااوم و چهااارم رس ای ه اساات بنااابراین ،اسااتفاده از ای ان گونااه نامهااا باارای دختااران
رون ا ی صااعودی داشااته اساات اسااتفاده از نامهااای مفهااومی از  11/99درص ا بااه 11/19
درصاا نیااز افاازایش یافتااه اساات و اسااتفاده از نامهااای الهااامگرفتااه از ط یعاات باارای
نامگااری زنان از  11/11درص به  91/11درص کاهش یافته است
در نمااودار  9میتااوان فراوان ای هاار یااک از گروههااای اسااامی را براسااا

تع ا اد آنهااا

مشاه ه کرد

هویت ماه ی
هویت ملی
هویت فراملی
گروه خنثی

نمودار  .۱فراوانی نامها در هر یک از نسلها
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 .۱ .۵توصیف اطلاعات
جدول  .۳فراوانی و درصد نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه و جنسیت
نسل

فراوانی و درصد

جنس

مرد
جنسیت
اوم

زن
جمع
مرد
جنسیت
زن

دوم
جمع

مرد
جنسیت
زن

سوم
جمع

مرد
جنسیت
زن

چهارم
جمع

مرد
جنسیت
زن

ک
جمع

هویت
هویت مذهبی

هویت ملی

هویت فراملی اسامی خنثی

جمع کل

فراوانی

11

9

1

9

911

درص

1/19

9/1

1

1/99

11

فراوانی

91

93

1

19

911

درص

6/16

1/11

911

1/33

11

فراوانی

913

19

1

16

111

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص

191
9/31

16
6/19

1
1/96

91
1/11

916
6/19

فراوانی

13

116

1

19

911

درص

1/91

1/16

6/69

9/11

1/13

فراوانی

161

911

99

11

611

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص

913
1/11

131
1/61

6
1/91

96
9/99

611
1/11

فراوانی

193

911

91

91

191

درص

3/11

9/91

1/61

1/66

9/11

فراوانی

366

196

96

13

9966

درص

911

911

911

911

911

فراوانی

911

193

16

91

113

درص

6/11

1/19

11

1/11

9/11

فراوانی

13

911

91

11

111

درص

1/11

1/13

61

9/11

1/11

فراوانی

113

111

61

11

311

درص

911

911

911

911

911

فراوانی
درص
فراوانی
درص

316
11
693
19

111
1/19
111
9/16

96
9/91
69
1/61

61
91
993
63

9116
9/11
9131
1/11

فراوانی

9131

9911

11

119

9913

درص

911

911

911

911

911
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جاا وم  9نشاااندهناا ۀ فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب هویتهااای
چن گانه و جنسیت است برای توصیف دادهها از ج وم توافای 9استفاده ش ه است
در ادامااه هاار یااک از سااؤالات ماالااه را براسااا

دادههااای بهدسااتآم ا ه بااا اسااتفاده از

رو های آماری بررسی خواهیم کرد
تیثیر هویتهای چن گانه بر نامگااری هر یک از نس ها به چه صورت است؟
باارای بررساای تاایثیر هویتهااای چن گاناا نویساان گان از آزمااون خاایدو در ایاان
پژوهش استفاده کردهان
جدول  .۴فراوانی و درصد نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه
هویت

نسلها

اوم
دوم
نس ها
سوم
چهارم
جمع

هویت مذهب

هویت ملی هویت فراملی اسامی خنثی

فراوانی

913

19

1

16

درص

6/3

9/9

1/1

3/91

فراوانی

161

911

99

11

درص

1/91

9/11

9/99

1/96

فراوانی

366

196

96

13

درص

1/13

1/91

1/96

6/19

فراوانی

113

111

61

11

درص

1/91

1/91

61

6/16

فراوانی

9131

9911

11

119

درص

911

911

911

911

ارزش

درجۀ

سطح

x2

آزادیf.d

معناداری

191/391

1

(**)119/1

)**( معنا داری درسطح 1/19

جاا وم  1نشااان دهناا ه ماایسااه ،فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب
هویتهاااای چن گاناااه اسااات بااارای ماایساااه ،فراوانااای نامگاااااری نسااا ها برحساااب
هویتهای چن گانه از آزماون خایدو اساتفاده شا نتاایج فاو نشاان میدها کاه تفااوت
فراواناای نامگااااری نساا ها برحسااب هویتهااای چن گانااه از نظاار آماااری در سااطح

1. Crosstab Table
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( )P>1/19معنادار اسات باهع اارت دی ار ،از نظار هویات ،هویات مااه ی در نسا اوم و
سااوم دارای بیشااترین فراواناای و هویاات ملاای در نساا دوم و چهااارم دارای بیشااترین
فراواناای هساات هم نااین بیشااترین نامگااااری براسااا
بیشااترین نامگااااری براسااا
نامگااااری براسااا
نامگااری براسا

هویاات ماااه ی در نس ا سااوم و

هویاات ملاای در نساا چهااارم مشاااه ه میشااود بیشااترین

هویاات فراملاای در نساا چهااارم مشاااه ه میشااود و بیشااترین

اسامی خنثی در نس دوم مشاه ه میشود

حااام بااه ایاان پرسااش میرساایم کااه در گاارایش بااه هویتهااای چن گانااه در اماار
نامگااری به تفکیک جنسیت ،چه رون ی مشاه ه میشود؟
در این بخاش بارای بررسای رابطا هویتهاای چن گاناه و هم ناین جنسایت افاراد از
آزمون خیدو استفاده ش
جدول  .۵فراوانی و درصد هویتهای چندگانه برحسب جنسیت
جنسیت

هویتهای چندگانه

هویت ماه ی

هویتهای چن گانه

هویت ملی
هویت فراملی
اسامی خنثی
جمع

مرد

زن

فراوانی

316

693

درص

1/11

9/11

فراوانی

111

111

درص

1/91

9/11

فراوانی

96

69

درص

1/1

1/9

فراوانی

61

993

درص

9/1

1/3

فراوانی

9116

9131

درص

911

911

ارزش

درجات

x2

آزادی d/f

39/613

9

سطح معناداری

(**)119/1

)**( معنا داری درسطح 1/19

جاا وم  1نشاااندهناا ۀ ماایسااه ،فراواناای و درصاا نامگااااری نساا ها برحسااب
هویتهااای چن گانااه برحسااب جنساایت اساات باارای ماایسااه ،فراواناای هویتهااای

مطالعات زبان و ترجمه
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چن گانه برحسب جنسایت از آزماون خایدو 9اساتفاده شا نتاایج فاو نشاان میدها کاه
تفاااوت هویتهااای چن گانااه برحسااب جنساایت از نظاار آماااری در سااطح ()P>1/19
معنااادار اساات بااهع ااارت دی اار هویتهااای چن گانااه و جنساایت بااا هاام رابطااه دارناا
طوریکه نامگاااری باا هویات مااه ی ماردان در ماایساه باا زناان بیشاتر و از نظار آمااری
معنادار است بارعکا ،نامگاااری باا هویات ملای ،هویات فراملای و اساامی خنثای بارای
زنان در ماایسه با مردان بیشتر و از نظر آماری معنادار است

نمودار  .۲سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در کل نمونه بر حسب درصد

نمااودار  1ساایر تحااوم نامگااااری نس ا ها را برحسااب هویتهااای چن گانااه ،برحسااب
درصا نشاان میدها همااانطاور کاه در ایان نمااودار مشاخص اسات ،اساامی ماااه ی در
نساا سااوم ،نامهااای ملاای و فراملاای در نساا چهااارم و نامهااای خنثاای در نساا دوم از
بیشااترین فراوانای برخوردارنا کاه ایان فراوانیهااا در جا وم فااو باار حسااب درصا بااه
نمایش در آم هان

1. Chi-Square Test
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نمودار  .۳سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در کل نمونه برحسب فراوانی

نمااودار  9نیاز باار حسااب فراوانای ،سایر نامگااااری را در هاار یااک از نسا ها براسااا
هویتهااای مشااخصش ا ه نشااان میده ا در ای ان نمااودار همااانطااور ک اه مشااخص ش ا ه
است خاط آبای مرباوب باه هویات مااه ی اسات و نشاان میدها کاه اساامی مرباوب باه
هویت ماه ی بیشاترین فراوانای را در نسا ساوم دارد خاط سا ز مرباوب باه هویات ملای
است و نشان میده که نس چهارم با  111نام ملی بیشترین فراوانی را دارد

نمودار  .۴سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ مردان برحسب درصد

933
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مطالعات زبان و ترجمه

یکی از بررسایهای انجاامشا ه در ایان پاژوهش ،سایر تحاوم نامهاا براساا

جنسایت

افراد در هر یاک از نسا ها باود در نماودار  ،1انتخاان ناام ماردان در هار یاک از نسا ها
براسااا

درص ا بااه نمااایش درآم ا ه اساات باارای نمونااه ،رن ا

زرد مربااوب بااه هوی ات

فراملای اساات و همااانطااور ک اه در ای ان تمااویر مشااخص ش ا ه اساات ،نااام فرامل ای می اان
مردان در نس چهارم باا  11درصا بیشاترین فراوانای را داشاته اسات و یاا رنا

آبای کاه

مربوب به هویات مااه ی اسات باا  31/9درصا در نسا ساوم نشاان میدها کاه ماردان،
اسامی ماه ی را در نس سوم بیشتر انتخان کردهان

نمودار  .۵سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ مردان برحسب فراوانی

نمااودار  1نیااز براسااا

جنساایت مااردان و میاازان فراوان ای آنهااا بااه تحلیاا فراواناای

هویتهااای چن گانااه پرداختااه اساات باارای نمونااه رنا
است و این رن

باانفش مربااوب بااه اسااامی خنث ای

نشاان میدها کاه  91ناام خنثای در نسا دوم بارای ماردان باهکاار بارده

شا ه اسات کاه در میاان نسا های دی ار بیشاترین فراوانای را دارد یاا رنا

زرد نمایاان ر

هویت فراملی است و با  16ناام فراملای در میاان ماردان نسا چهاارم بیشاترین فراوانای را
به خود اختما

داده است
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نمودار  .6سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ زنان برحسب درصد

سیر تحاوم نامهاا براساا

جنسایت افاراد در هار یاک از نسا ها یکای از بررسایهای

انجاامشا ه در ایان پاژوهش بااود در نمااودار  ،6انتخاان نااام زنااان در هار یااک از نسا ها
براسااا

درص ا بااه نمااایش در آم ا ه اساات باارای نمونااه ،رن ا

آب ای مربااوب بااه هوی ات

ماه ی است و همانطور که در ایان تماویر مشاخص شا ه اسات ،ناام مااه ی میاان زناان
در نس سوم باا  11/3درصا بیشاترین فراوانای را داشاته اسات یاا رنا

سا ز کاه مرباوب

به هویت ملای اسات اسات باا  11/1درصا در نسا اوم نشاان میدها کاه زناان ،اساامی
ملی را در نس اوم بیشتر انتخان کردهان

نمودار  .7سیر تحول نامگذاری نسلها برحسب هویتهای چندگانه در نمونۀ زنان برحسب فراوانی

911
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نمااودار  1نیااز براسااا

جنساایت زنااان و میاازان فراواناای آنهااا بااه تحلیاا فراواناای

هویتهاای چن گاناه پرداختااه اسات باارای نموناه ،رنا
است و این رن

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ چهارم

باانفش مرباوب بااه اساامی خنثای

نشاان میدها کاه  19ناام خنثای در نسا دوم بارای ماردان باهکاار بارده

شا ه اساات کاه در میاان نسا های دی اار بیشااترین فراوانای را دارد یاا رنا

زرد نمایاان ر

هویت فراملی اسات و باا  91ناام فراملای در میاان زناان نسا چهاارم بیشاترین فراوانای را
به خود اختما

داده است

 .6بحث و نتیجهگیری

زبااان رساامی و مل ای در ای اران زبااان فارس ای اساات تیثیرگااااری ای ان زبااان باار ابعاااد
زنا گی مردمای کاه دارای زبانهااا و فرهن هاای مختلاف در ایاران هساتن  ،آشاکار اساات
نااام بااهعنوان عنماار زبااانی و فرهن ای و نماااد هااویتی از ای ان تیثیرگااااری بااه دور نمان ا ه
است یکی از عواما بسایار مهام کاه در امار نامگاااری نیاز ماؤثر اسات ،جنسایت اسات
واژۀ جنس ایت ماولااهای اجتماااعی و همساااخته میباش ا و از واژۀ جاانا ک اه عموم ااً باارای
بیان هماان ماولاه فااط از دیا گاه زیستشناسای باهکاار مایرود ،متفااوت اسات جنسایت
شام رفتارها ،ناشهاا ،کنشهاا و ان یشاههای اجتمااعی اسات کاه فرهنا

حااکم بار هار

جامعه به عها ۀ دو جانا زن و مارد میگااارد و در ارت ااب باا ناشهاای جنسایتی ،افکاار
قاال ی در ماورد هار دو جانا در جامعاه مشااه ه میشاود در راساتای دو ماولا جنسایت
و ناشهااای جنساایتی ،قشااربن یهای جنساایتی در جامعااه پ یاا ار میشااود کااه عماا تاً
مربااوب بااه پادا هااایی اساات از ق یا توزی اع قا رت ،ثااروت ،وجااه ،آزادیهااای فااردی و
اقتمادی که هر عضوی از جامعاه بناا بار موقعیات خاود در هارم سلسالهمرات ای حارار در
جامعه از آن بهره میبرد (نرسیسیانا)9911،
نکتهای که در ارت ااب باا امار نامگاااری مطار میگاردد ،ایان اسات کاه در دساتهبن ی
نامهااای مل ای ،اسااتفاده از نامهااای کهاان و مشاااهیر و نی از ماااه ی باارای پسااران ب ایش آن
است که بارای دختاران باهکاار گرفتاه میشاود باهنظار میرسا ناام فرزنا ان پسار عاما
مهمتااری در تعیااین هویتهااای ملاای (در ماولااههای خااا

) و ماااه ی خااانواده اساات

هم ن این بااهدلی ا مردمحااور بااودن جوامااع امک اان رش ا و پاارور

مااردان باارای کسااب
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ناشهای اجتماعی ،سیاسی و علمای مهام بیشاتر فاراهم باوده ،لااا در بخاش ناام مشااهیر،
فراوانی نام پسران بیشتر اسات و بارای دختاران ط اق آماار میتاوان اذعاان داشات کاه دادۀ
قاب توجهی در این بخش بهدست نیام ه اسات برخلااپ ناام دختاران کاه عمومااً باا الهاام
از عناصااار موجاااود در ط یعااات برگزیااا ه میشاااود و صااارفاً معیارهاااای زی اشاااناختی و
خو آوایی در آن در نظر گرفتاه میشاود و جن ا احساسای باه خاود میگیارد ،ناام پساران
براساا

مفاااهیم غیراحساسای انتخااان میشاود ایان امار حاااکی از آن اسات کاه انتخااان

نااام مااردان بااا توجااه بااه ناشهااایی ک اه در زن ا گی روزمااره و اجتماااعی خااود دارن ا بااا
نامهایی کاه بارای زناان انتخاان می شاود متفااوت اسات و تلاا
نام مردان لطافت و احسا

شا ه اسات در انتخاان

کمتری دی ه شود

ط ااق دادههااا و نتیجااهگیری علینااژاد و طیااب ( ،)9931دلیاا گاارایش بااه نامهااای
ماااه ی اعتاااادات دین ای و روحی اات ماااه ی در خااانواده اساات پژوهشهااای دی اار نظی ار
ایمااانی ( )9969نشااان میدهن ا انتخااان نامهااای عرب ای بااهدلی ا باورهااای خااا

ماااه ی

میباش و همانگونه که در ایان تحایاق نشاان داده شا نامهاای مااه ی ماردان نسا ت باه
زنان از فراوانی بیشتری برخاوردار اسات و در نامگاااری یکای از راههاایی کاه باه خاانوادۀ
ماه ی با تفکر سنتی کمک مایکنا تاا هویات مااه ی خاود را باروز دها  ،تا اوم ب خشا
یا به نس بعا ی منتاا کنا  ،برگزیا ن ناامی مااه ی از ناور اساماء حسانی ،جلالاه و ناام
پیام ران و امامان و شخمیتهای دینی ،برای فرزن ان خود است
نتایج بهدساتآما ه هم ناین نشاان میدها کاه تفااوت هویتهاای چن گاناه برحساب
جنسیت از نظار آمااری در ساطح معناادار اسات باه ع اارت دی ار هویتهاای چن گاناه و
جنسیت باا هام در ارت اطنا  ،باهطاوری کاه نامگاااری باا هویات مااه ی بارای ماردان در
ماایسااه بااا زنااان بیشااتر و از نظاار آماااری معنااادار اساات و باارعکا نامگااااری بااا هوی ات
ملای ،هویات فراملای و اسااامی خنثای زنااان در ماایسااه بااا مااردان بیشااتر و از نظاار آماااری
معنادار است ایان امار نشاان میدها کاه تمایا بارای انتخاان برخای از اساامی براساا
جنساایت صااورت میگیاارد و گاااهی نمیتااوان برخاای از نامهااا را بااه جنساایت خاصاای
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مرت ط کرد بارای نموناه اساامی مارت ط باا ط یعات بیشاتر بارای زناان و اساامی مارت ط باا
اساطیر برای مردان استفاده میشود
اسااتفاده از نامهااای ملاای در سااامهای اخیاار افاازایش یافتااه اساات یااا حتاای میتااوان
کاربرد نامهای مفهومی را در میان زنان بیشاتر شااه باود و دلیا ایان امار را میتوانا بالاا
رفتن سطح آگاهی افراد نسا ت باه هویات خاود باشا هم ناین ایان مطلاب باا گفتاههای
فاایض ( )9939نیااز مطابااات دارد وی معتااا اساات میاازان تحماایلات میتواناا رابطاا
مسااتایمی بااا نامگااااری داشااته باشاا از ایاان رو ،بااهدلیاا بالااا رفااتن سااطح دانااش و
آگاهیهای سیاسی و اجتماعی میتوان نامهای متنوعی را برای فرزن ان خود برگزی
در سااامهای اخی ار اسااتفاده از نامهااای فراملای را بااهخمااو

در می اان دختااران بیشااتر

شاه یم و باهدرساتی میتاوان یکای از ان یزههاا بارای اساتفاده از اینگوناه نامهاا را اعت اار
دادن و پرستیژ بخشی ن باه فارد دانسات ط اق تحایااات علیناژاد و طیاب ( )9931اساامی
فرن اای و خااارجی معنااایی نمااادین (اعت ااار ،پرسااتیژ و غرباای) دارناا و از آنجااا کااه
کشاورهای خاارجی بهخماو

کشاورهای غربای نمااد پیشارفت در جاوامعی نظیار ایاران

محسون میشاون  ،اساتفاده از ایان نامهاا کاه رنا وبویی فرن ای دارنا  ،باه حاا اعت اار
فرد کمک میکن
در ایاان پااژوهش برخاای از نامهااا را جاازو هاایچیااک از هویتهااای ملاای ،فراملاای و
ماه ی نمیتوان قارار داد ،چراکاه ناه ریشا مااه ی و ناه ریشا ملای و فراملای را میتاوان
در آنها دی از این رو این اساامی در گروهای باه ناام اساامی خنثای گنجانا ه شا هان کاه
از  9913اساام جمااعآوریش ا ه صاارفاً  119نفاار از ای ان نااور اسااامی اسااتفاده کردهان ا در
مجمور این ط اه بیشتر باه زناان مرباوب میشاود و تعا اد کمتاری از ماردان در ایان گاروه
مشاه ه میشون
دادهها در نهایت نشاان داد کاه نامگاااری باا هویات ملای بیشاترین فراوانای را در میاان
دی اار نامهااا بااه خااود اختمااا

داده اساات هوی ات مل ای بخااش مهم ای از خااود فاارد را

تشااکی میدهاا و بساایاری از جن ااههای زناا گی افااراد در جامعااه را تحاات تاایثیر قاارار
میده دقیااً به همین دلیا اسات کاه دولتهاا باا صارپ هزیناههای بسایار سان ین و باا
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اسااتفاده از ابزارهااای گوناااگون مانن ا نهادهااای اموزش ای ،رسااانهها و حت ای بااازار مماارپ
سعی مایکننا هویات ملای کشورشاان را در راساتای مناافع ملای و ارز هاای حااکم بار
جامعه حفا ،و تاویات کننا دولتهاا میداننا انارژی و پتانسای ملات متعلاق باه کسای
است کاه هویات آن ملات را سااخته اسات از آنجاا کاه نامگاااریها بخشای از فرهنا

و

هوی ات جامعااه و در واقااع نمااادی از آن هسااتن  ،بااهطور ط یع ای انتظااار ای ان اساات ک اه در
جامعهای که هویت ملی را تجریه میکنا نامگاااریها باهسامت اساامیای پایش بارود کاه
جامعه هویت خود را در آنهاا مت لاور میبینا بناابراین ،میتاوان باا تایثیر بار هویات ملای
که این تیثیر شاام تاویات و هم ناین بررسای آسایبها و پاشانهآشای های فرهنا

اسات

میتااوان ملت ای را م ا یریت کاارد و در راه پیشاارفت فرهن ای و اجتماااعی قاارار داد در ای ان
راه شاای رسااانه مهمتاارین ناااش را ایفاا مایکنا و ایاان مهام نیااز بااه سیاساتگااریهای
کلااان را در حااوزۀ رسااانههای عمااومی و ارت اااب جمعاای کشااور بااه مااا گوشاازد میکناا
هم ناین نمیتااوان از ناااش آمااوز

و پاارور

و نهادهااای رساامی و غیررساامی آموزشای

در جامعااه بااهسااادگی گاشاات بیتااوجهی بااه اماار آمااوز

حت ای باارای برهااهای از زمااان

میتوان هویت ملتی را برای سامهای طولانی در آین ه با مشک مواجه سازد
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بهمن زندی دورۀ کارشناسی خود را در رشت مترجمی زبان فرانسه در دانش اه علامه ط اط ایی
گاران علاوه بر آن دارای دو م رک کارشاناسای ارشا زبانشناسی از دانش اه تهران و رشت
علوم تربیتی گرایش برنامهریزی درسای در دانش اه خوارزمی است م رک دکتری خود را در
 به عضویت علمی دانش اه پیام نور9913 رشته زبانشناسی از دانش اه تهران اخا کرد در سام
درآم گرایش مطالعاتی ایشان در زمین زبانشناسی اجتماعی است
الهه واثق دورۀ کارشااناساای خود را در رشاات مترجمی زبان ان لیساای گاران و علاوه بر آن
دارای م رک کارشاناسای ارش زبانشناسی از دانش اه آزاد واح علوم و تحایاات است وی
هماکنون داشانجوی دکتریه زبانشاناسی هم انی در دانش اه پیام نور است گرایش مطالعاتی
ایشان در زمینه زبانشناسی اجتماعی و نحو کمینهگراست

