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 -9مقدّمه
نامها به نحو قابل مالحظهای مهماند .در هر نام نشانههایی وجود دارند که ما آنها را انتخاب نمیکنیم ،اما
این نشانهها ا العاتی از قایل اقۀ اجتماعی ،سطح تحصیلی ،مذهب و تعلقات هویتی والتدین متا را بتا
خود دارند .مفانده )1٠٠8( 2نام را مهمترین واژه در هر زبان میداند .او معتقتد استت نتامهتا بته عنتوان
کلماتی که با استفاده از آنها حقیقتی شناسانده یا بیان میشود ،معنیدارترین واژه در واژگان هر زبان بوده
و مهمترین بخش وجود یک زباناند؛ زیرا نه تنها بر محیط و مکان گذاشته میشوند ،بلکه تمام تمتایزات
جانوران و گیاهان را نیز در خود اندوختهاند (مفانده .)2٠8 :1٠٠8 ،مطالعتات علمتی نشتان دادهانتد کته
جهان فرضیات مختلفی را در مورد پسری که تایرون نامیده میشود و پسری کته فلیتپ نتام دارد ،ارائته
میدهد؛ هرچند آن فرضیات ممکن است اغلب اشتااه باشند ،با این وجود ،تأثیر قابل مالحظهای بر ستیر
زندگی افراد میتوانند داشته باشند .یک نام حتی میتواند تأثیر ناخودآگاهی بر گزینشهای خود شخص
در زندگی بگذارد .بعضی تحقیقات علمی ادعا میکنند که تعداد بسیار بتیشتماری دندانپزشتک بتا نتام
دنیس وجود دارند و وکالیی که لورن نام دارند.
نامشناسی یک زمینۀ بین رشتهای است که توجه فالسفۀ زبان ،مردمشناسان ،زبانشناسان و چته بستا
افراد عادی را به خود جلب کرده است .موضوع نام اگر با ترکیای از مفهومات فلستفی و متردمشناستی
صورت پذیرد ،بهترین تحلیلها را در اختیار قرار میدهد .در مطالعات مردمشناسی ،نادیده گرفتن زبان و
فرهنگ ناممکن بوده و تمام زبانها که نماد مهم هر فرهنگی هستند ،حاوی نامها به عنوان یک نشانهانتد.
از ریق تحلیل این نشانهها در هر جامعه ،تا حد زیتادی متیتتوان بته نگترشهتا ،افکتار و عوا ت

و

روحیات آن جامعه پی برد .گرایشهای پتدران و متادران ،ارزشهتا و باورهتای فرهنگتی و متذهای و
اجتماعی آنان از ریق نامی که بر فرزندان خود میگذارند ،قابل استخراج و استنااط است ،لذا متیتتوان
گفت موضوع نام رشتههای زیادی را میتواند درگیر کند.
هدف پژوهش حاضر عاارت است از بررسی پیوند میان هویت کردی ،ملی ،متذهای و فراملتی و تتأثیر
آنها بر روند نامگذاری دختران و پسران در شهر مهاباد برای رسیدن به پاسخ سؤاالت زیر:
 -2میزان تأثیر هویتهای چندگانه (ملی ،کردی ،مذهای ،فراملی) بر نتامگتذاری کودکتان مهابتادی چته
اندازه بوده است؟
4. L. Mphande
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 -1در گرایش به هویتهای چندگانه در امر نتامگتذاری بته تفکیتک جنستیت ،چته رونتدی مشتاهده
میشود؟
 -٧در گذر زمان سیر تحول نامگذاری فرزندان با توجه به انواع هویتها چگونه بوده است؟
 -2روششناسی
تحقیق جاری از نوع توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری دادهها میتدانی بتوده و بترای جستتجوی
ادبیات تحقیق و نظریههای مربوط از روش کتابخانهای بتا جستتجو در دو فضتای واقعتی و مجتازی و
پایگاههای ا العات علمی ،و کتابخانههای دیجیتال استفاده گردیتد .بته منظتور استتخراج نتامهتا چتک
لیستهای محققساخته به کار رفت و دادهها (نامها) با توجه به ریشه و خاستگاه اکثریتت آنهتا ابتتدا در
چهار گروه هویتی نامهای ملی ،مذهای ،کردی و فراملی اقهبندی شتدند .در مرحلتۀ بعتد هتر یتک از
گروههای هویتی ملی و کردی نیز با توجه به ویژگیهای معنایی خود بته زیرمقولتههتای دیگتری ماننتد
نامهای کهن ،نامهای برگرفته از ایعت ،مشتاهیر و مفهتومی تقستیم گردیدنتد .جامعتۀ آمتاری در ایتن
پژوهش کلیۀ دانشآموزان متولد سالهای  2٧٣2الی  2٧61مهابادی است .با استتراتژی نمونتهگیتری بتر
اساس شاخصهای نمونه ،پارامترهای مورد نظر جامعۀ آمتاری متورد بترآورد قترار گرفتت و دادههتای
گردآوریشده و اقهبندیشده بیانگر فراوانی و درصد توزیع بوده و با استفاده از نرمافزارهای EXCEL

و  SPSSبه صورت توصیفی و استناا ی مورد تحلیل قرار گرفتند .در آمار توصیفی از روش هیستتوگرام
(نمودارهای ستونی ساده) استفاده شد .در آمار استناا ی برای در ارتااط قرار دادن متغیرهتا (جنستیت و
سن) ،از نتایج حاصل از آزمون فراوانی خی  1استفاده شد.
 -3سنتهای نامگذاری
نامگذاری یک شیوۀ اساسی و خاص است که با آن انسانها زبان را به کار متیگیرنتد و معنتا و کتاربرد
نامها در کانونیترین مااحث فلسفی ،تاریخی ،فرهنگتی و زبتانشتناختی قترار متیگیترد .در مطالعتات
زبانشناختی ،حوزۀ نامشناسی و به ویژه شاخۀ نامشناسی اجتماعی زیر مجموعۀ زبانشناسی اجتماعی به
شمار میرود .مطالعۀ نام اشخاص یا آنتروپونیمی 1به تاارشناسی ،جامعهشناسی و مردمشناسی نیز مربوط
میگردد .آنتروپونیمی ،نتامهتا را از نظتر فترم و کتاربرد بررستی متینمایتد (رک .آلجئتو٣1٣ :2221 ،8؛
5. anthroponymy
6. J. Algeo
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آجیکوم .)1٠6 :1٠٠8 ،٣از نظر الوسون 6نامهای ختاص اشتخاص یکتی از خصوصتیتترین نمادهتای
شاخص یک فرد و حتی یک ملت هستند .نامها در سراسر زندگی بتا متا بتوده و تغییتر نتام بته دالیتل
گوناگون شخصی ،فرهنگی یا مذهای اگرچه ممکن استت امتا کتار چنتدان ایعتی و معمتولی نیستت
(الوسون.)11 :2262 ،
مهمترین کارکرد نام هویتبخشی به فرد در جامعته استت .اتق آنچته احمتدی ( )2٧66متیآورد،
اریکسون ،2روانشناس سوئدی ،هویت را فرایندی میداند که امتری فتردی و در عتین حتال اجتمتاعی
است .بدین ترتیب ،اریکسون میان اجتماع و فرد نتوعی رابطته برقترار متیکنتد (احمتدی.)22 :2٧66 ،
جامعهشناسان هویت را عاارت از احساسی میدانند که فرد در جامعه به آن دست مییابتد و ستپس بتا
تکیه بر اشتراکات یا تفاوتهایی که با گروههای دیگر دارد ،به درک احساس هویتت مستتقل متیرستد.
هویت فرایند پاسخگویی آگاهانۀ فرد به مجموعهای از پرسشها دربارۀ خودش متیباشتد ،متثالً دربتارۀ
گذشتهاش و اینکه او کیست ،کجا بوده ،چه بوده ،چه هست و به چه قایله ،نژاد و یتا ملتتی تعلتق دارد،
منشأ اصلیاش کجاست و در پیریتزی و توستعۀ تمتدن جهتانی چته نقشتی داشتته استت (قمتری و
حسنزاده.)218 :2٧62 ،
در دوران ساسانیان و در میان زرتشتیان رسم بود که هرگاه مادری زایمان میکرد و نتوزادی بته دنیتا
میآورد ،پیش از آنکه برای نخستین بار پستان به دهانش بگذارند ،موبد ویژهای را خار میکردنتد .موبتد
دعای ویژهای در گوش نوزاد زمزمه میکرد و او را به نامی که بترایش نهتاده بودنتد ،متینامیتد و آنگتاه
کودک را با پراهوم یا آب هوم تقدیس میکرد و بر سرش آب هوم میریخت و این همان رسمی استت
که مسیحیان به نام غسل تعمید انجام میدهند .هرگاه این مراسم در نخستین روز تولد در مهرگان انجتام
میشد ،نام نوزاد می بایست با نام مهر هموند میشد (بهرامتی .)2٧6٧ ،امتا پتس از استالم هتر یتک از
فرهنگهای موجود در ایران برای خود رسومی اجرا کردهاند که گاه با هتم بستیار متفتاوت استت .ایتن
رسوم بسیار مفصلاند که در اینجا تنها به ذکر خالصهای از آن اکتفا میشود .در خراسان شتب ششتم را
با خواندن ورد و دعا جشن میگیرند .صورت و بدن نوزاد را با بتاروت ستیاه متیکننتد تتا اجنته از آن
بترسند و نوزاد را عوض نکنند .هفت سوزن روی لچک نتوزاد و هفتت ستوزن دیگتر بتر لچتک زائتو
میگذارند تا آل از سوزنها بترسد و به آنها نزدیک نشود .دعای هفت قل (سورۀ قرآن که با قتل شتروع
7. K. Agyekum
8. E. D. Lawson
9. E. Erikson
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شود) را میخوانند و  ...یکی از ریشسپیدان در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چتپش اقامته و بته
میل خود نام یکی از ائمۀ ا هار را روی کودک میگذارد .در کردستان نامها بیشتر از دل ایعتت گرفتته
شده یا معنا و روحی حماسی دارند .والدین برای دور نگه داشتن آل چاقویی کوچک بر بتالین زن زائتو
میگذارند و تکه پارچهای نیز از خانوادهای میگیرند که شایع بوده زمانی آل را استیر کتردهانتد .مراستم
شب هفتم با نواختن موسیقی کردی همراه است .سرمه به چشمان نوزاد میکشند و ریشستپید ختانواده
سورۀ حمد را سه بار در گوش راست و سه بار در گوش چپ میخواند و نام نوزاد را بر زبان متیآورد
(یاریان .)2٧21 ،مراسم بر گهواره نهادن نوزاد ’گویزه بانه‘ نام دارد که ختاص کودکتان پستر استت .در
آذربایجان پس از تولد نوزاد ،در شب یازدهم که نه سیزدهم است تا بدیمن باشد و نه هشتم و نهتم کته
چشم شور به او گزندی برساند ،با برگزاری مراسمی ویژه ،کودک را نامگذاری میکنند .آنهتا نیتز بترای
دور بودن آل چاقویی پشت سر زائو میگذارند .آذریها اغلب دو نام برای فرزند در نظر میگیرند و اگر
نوزاد دردانه باشد ،بیش از ده نام .در فرهنگ آذری با غنای زبانی زیادی روبهرو هستتیم کته عتالوه بتر
ساخت موسیقایی زیاا بار معنایی عمیق و مثاتی نیز دارند .در میان تترکمنهتا همتان گونته کته قوجتق
( )2٧22مینویسد ،نام افراد زنده را بر کودکان نمیگذارند ،زیرا در فرهنگ آنها معنای خوبی ندارد و بته
معنای خواست مرگ برای آن فرد است .آنها بین  ٧تا  2٠روز ،روزی را برای نامگذاری انتخاب کرده و
معتقدند خدا پس از نامگذاری کودک ،سرنوشت وی را خواهد نوشت .در بلوچستان سته روز پتس از
تولد در مراسم غسل و شستن کودک ،زنان حاضر میشوند و با چای و شیرینی از آنها پذیرایی میشود.
در شب ششم که ششگانی گفته میشود و تا صاح بیدار میمانند ،نامی برای او انتختاب متیکننتد .اگتر
نوزاد پسر باشد ،پدر یا پدربزرگ و اگر نوزاد دختر باشد مادر یا مادربزرگ نام وی را انتختاب متیکننتد
(ناصری .)2٧٣6 ،خداجو یوسفی ( )2٧62مینویسد نامگذاری یک امر و دستتگاه ارزشتی استت .بترای
نمونه نامگذاری از ریق الی کتاب مقدس را باز کردن ،نامگذاری با عنایت به ختوابی کته دیتده شتده
(توجه به الهام از ماوراءالطایعه و نقش نیروی فوق مادی در نامگذاری) ،نامگذاری با نامهتای مستتعار و
القابی که گروه خانواده یا دوستان به فردی میدهند و نمونۀ بارز آن نامهای هنری و غیره متیباشتند .از
همان مناع قرشی در نامگذاری ارزشی به قدرت جادویی نامها اشاره میکند که حتی در جوامع پیشترفتۀ
کنونی نیز هنوز به آن توجه میشود و اینکه قدرت آنها تا اندازهای است که میتوانند سرنوشت فترد یتا
قوم یا حتی ملتی را دگرگون کنند و آینده را رقم بزنند .یک نام میتواند قدرتی را به نام پذیرنده بدهد یا
نیرویی را از او سلب کند .در چنین اندیشهای هماهنگی نام بامسمی بسیار حائز اهمیت است .زیترا ایتن
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نام عالوه بر قدرت جادویی که دارد ،حامل معانی بسیار و ماینشان ،مقام ،جایگاه ،حرفته ،مهتارت و ...
مسمی است .عالوه بر جادوی نامگذاری ،یکی دیگر از عواملی که در سیستم نامگذاری ارزشتی وجتود
دارد ،بیان مناسات است .در علم نامشناسی این نکته نیز مورد توجه قرار میگیترد کته هتر اجتمتاعی در
ادوار مختل

تاریخی خود شاکههایی از ارزشها و معیارها دارد که در سیستم نامگذاری متؤثر استت و

از آنجا که جوامع مختل

بشری در حال تحول است ،مفاهیم ،واژهها و معانی اسامی نیز در حتال تغییتر

هستند (خداجو یوسفی.)26 :2٧62 ،
 -4یافتههای تحقیق
همان گونه که در بخش مقدمه ذکر شد ،دادهها با توجه به ریشه و خاستگاه خود ابتتدا در چهتار گتروه
هویتی نامهای ملی ،مذهای ،کردی و فراملی اقهبندی شدند .در مرحلۀ بعد ،این اقهبندی ریزتر شتده
و هر کدام از گروههای هویتی ملی و کردی نیز با توجه به ویژگیهای معنایی خود به مقولههای دیگری
مانند نامهای کهن و شاهنامهای ،نامهای برگرفته از ایعت ،نام مشاهیر و نامهای مفهومی تقسیم شدند.
 -9-4نامها و هویتهای چندگانه
نامهای ملی

منظور از این نامها ،نامهایی هستند که از نظر معناشناختی به زبان فارستی مربتوط بتوده و دارای ریشتۀ
فارسی و نام شخصیتهای ملی ،تاریخی و اسا یری ایران هستند .دانا ،دارا ،ستاره یا نیلوفر و یا نامهتای
کهن مانند کوروش و همچنین نام شخصیتهای علمی و فرهنگی که تحتت عنتوان نتام مشتاهیر قترار
میگیرند.
نامهای مذهبی

نامهای خداوند که در کتب مختل

دینی از آنها یاد شده ،نامها والقاب پیامار (ص) و امامان و بته تور

کلی شخصیتهای دین اسالم و سایر ادیان در این گروه گنجانده میشوند .نتام محمتد ،علتی ،ابتوبکر،
عایشه و نامهایی مانند ابراهیم ،صالح ،یوس  ،داوود ،سلیمان ،سارا ،آسیه ،مریم ،یعقوب ،ایوب ،کنعان یا
موسی و عیسی ...
نامهای کردی

کلیۀ نامهایی که مربوط به زبان و فرهنگ کردی است ،در این گروه جتای داده شتدهاند .هتیمن ،روژان،
گالویژ ،شیرکو ،تارا ،دلنیا و ...
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نامهای فراملی

نامهای خارجی در این دسته قرار میگیرند .الاته این دسته غیر از نامهای متذهای استت کته علتیرغتم
خارجی بودن به دلیل تعلقات دینی افراد در گروه جداگانهای قرار دارند .این نامها شامل نامهای اروپایی
مانند (تانیا ،دیانا) ،ترکی (آیدا ،ارسالن ،سولماز) ،نامها با ریشۀ عربی و با مفهوم غیرمذهای (متتین ،تینتا،
شکیال ،لیال) و غیره هستند.
زیرمقولههای نامهای ملی و کردی
مقولة نامهای کهن یا شاهنامهای

در این مقولهبندی به نامهایی اشاره میگردد که مربوط به تاریخ ایران باستان هستند یا نام شخصیتهتای
اسطورهای و پهلوانانی که در شاهنامه آورده شدهاند .نامهای پسرانه از این دست در مقایسه بتا نتامهتای
دخترانه از این مقوله از فراوانی بیشتری برخوردارند .نامهتایی ماننتد کتوروش ،داریتوش ،فرهتاد و نیتز
نامهایی چون سهراب و سیاوش برای پسران  ...و نامهای منیژه ،میترا و یتا تهمینته در ایتن مقولته واقتع
میشوند .در مورد نامهای کردی ضمن مراجعه به شاهنامۀ کردی و سایر کتب در این زمینه با مترجمتان
کرد آثار نویسندگان قدیمی مانند هترودوت ،گزنفتون ،استترابو و بورکتای جهتت پرستش از خاستتگاه
تعدادی از نامها مشورت صورت گرفت .در این بخش نام پادشاهان سلسلۀ ماد که بر اساس مینورسکی
( )2٧6٠و آثار ذکرشده ،کردها را از نوادگان آنها میخوانند ،و نام سران یا سرداران کرد پتیش از استالم،
در مقولۀ نامهای کهن کردی جای گرفتند .نامهایی مانند آرتین ،دیاکو ،هژیتر ،آکتو ،کتاردو و  ...و بترای
دختران نامهای آوان ،آرینا و دیالن و میدیا یا مدیا در این مقوله جای گرفتند.
مقولة مشاهیر

استفاده از نام شخصیتهای ادبی ،هنری ،اجتماعی ،علمی و نیز سیاسی بترای نامگتذاری ،کته ضترورتاً
معاصرند نه کهن .در نامهای فارسی نامهایی چون نیما ،سینا (با وجود ریشۀ عربی) و در نامهای کتردی
نام هژار ،هیمن ،بارزان ،بوداق ،پیشوا یا حتی اردالن نیز در ایتن مقولته گنجانتده شتده استت .نتامهتای
دخترانه در این مقوله بسیار ناچیز و غیرقابل بحثاند.
مقولة مفهومی

نامهایی که معنای واژگانی دارند و دارای بار معنایی مثات و احیاناً منفی هستند ،یا آن گونته کته الینتز
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( )22٣٣معتقداست ،نمادین هستند یا معنای ضمنی دارند .معنای ضمنی ممکن است از یک فرهنتگ بته
فرهنگ دیگر متفاوت باشد .گاهی این نامها مصداق پدیدههای غیرفترد هستتند و ایتن بته ویتژه در نتام
دختران مشهود است .برای مثال نامهایی مانند پریا ،پریسا ،پریناز یا پریان که به دالیل زیااییشتناختی یتا
شکوه و عظمت بخشیدن به دختران مورد استفاده قرار میگیرد و مفهوم نام به پریها وفرشتههتا ارجتاع

میدهد که در جهان خارج صورت عینی ندارند .نوع دیگر از این نامهای واژگانی نتامهتایی ماننتد دانتا
برای پسران یا فرزانه برای دختران در فارسی و زانا و هاوری و هوشیار برای پسران در کردی و یا دلنیتا
یا دلیار و تارا برای دختران در کردی.
مقولة طبیعت یا نامهای الهامگرفته از طبیعت

منظور آن دسته از نامها هستند که به پدیدههای ایعتی و گیاهتان و اجترام آستمانی ارجتاع متیدهنتد.
نامهایی مانند نیلوفر ،سحر ،ستاره ،اختر و مهتاب برای دختران در فارسی و مقولۀ مکان به عنتوان مقولتۀ
ایعت برای پسران در این پژوهش در نظر گرفته شد که شامل نامهایی مانند الارز یا ستهند در فارستی
پسرانه میشود .در کردی نیز نامهایی مانند روژین (مانند روز) ،کانی (سرچشمه) و گزیزه (نام گتل) و ...
و نامهایی مانند چیا (کوه) ،آگر (آتش) و نیز نام مکانها مانند ماردین ،سیروان و  ...در این مقولته جتای
داده شدهاند.
بر اساس دادههای آماری نتایج حاصل به شرح زیر است:
نامهای ملی (فارسی) به کلی  %٧2.62از کل نامها را به خود اختصاص دادهاند .نتامهتای ملتی دخترانته
 %٧1.٣1از کل نامهای دخترانه و نامهای ملی پسرانه  %٧2از کل نامهتای پسترانه را تشتکیل متیدهنتد.
نامهای ملی در سالهای  ٣2الی  ،٣2نیمۀ دوم دهۀ هفتاد %٧٣.11 ،از کل نامهتا را بته ختود اختصتاص
دادهاند .این نامها در سالهای  6٠الی  ،61نیمۀ اول دهۀ هشتاد %٧1.11 ،از نامها را بته ختود اختصتاص
دادهاند .به این معنی که به کلی روند نامگذاری فرزندان با نامهای ملی (فارسی) کاهشی است .در مرحلۀ
بعد بررسی دادهها که به تفکیک جنسیتها و با توجه بته زیرمقولتههتا صتورت گرفتته استت ،روشتن
میشود نامهای ملی (فارسی) پسران در زیرمقولۀ نامهای کهن رونتدی افزایشتی دارنتد .ایتن نتامهتا از
 %82.٣8در سالهای  ٣2الی  ٣2به  %86.11در سالهای بین  6٠تا  61رسیدهاند .در زیر مقولۀ نتامهتای
مشاهیر نیز شاهد افزایش نام مشاهیر برای پسران (از  8.21به  )2.٠2هستیم .بقیۀ مقولتههتا یعنتی مقولتۀ
مفهومی و نامهای مربوط به ایعت در پسران سیر کاهشتی داشتتهاند .نتامهتای مفهتومی از  1٣.٣2بته
 %11.26کاهش یافته و نامهای الهامگرفته از ایعت جایگاه قابل ذکری در میان نامهای پسترانه ندارنتد.
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نامهای ملی دخترانه در مقولۀ نامهای مفهومی بیشترین فراوانی را داشتهاند .پس از آن به ترتیب نامهتای
الهامگرفته از ایعت ،کهن و مشاهیر قرار دارند .نام مشاهیر هیچ رقم قابل ذکتری در نتامهتای دخترانته
ندارد .سیر گرایشها در این مقولهبندی به این گونه است که استفاده از نامهای کهتن دخترانته از %2.٠2
در سالهای  ٣2الی  ٣2به  %1.٧8در سالهای  6٠الی  61رسیده است .بنابراین استفاده از نامهتای کهتن
ملی (فارسی) برای نامگذاری دختران روندی افزایشتی داشتته استت .استتفاده از نتامهتای مفهتومی از
 %11.12به  %81.6٠افزایش یافته است .استفاده از نامهای الهامگرفته از ایعت برای نامگتذاری دختتران
از  %28.86به  %٧1.٧1کاهش یافته است .نام مشاهیر هیچ رقم قابل ذکری جهت افتزایش یتا کتاهش در
مورد نام دختران ندارد .باالتر بودن فراوانی و درصد اختصاص یافته به گروه ( 2نام دختران) و نیز صتفر
بودن پی در آزمون خی  ،1که معنادار بودن تفاوت بین هویتها با توجه بته جنستیت را بیتان متیکنتد،
نشان میدهد گرایش به نامگذاری دختران با استفاده از نامهای ملی بیش از گرایش بته آن بترای جتنس
مقابل است .با تمام اینها استفاده از نامهای ملی به کلی جهت نامگذاری کودکان در مهاباد برای هتر دو
جنس روندی کاهشی دارد.
نامهای مذهای به ور کلی  %16.12از کل نامها را تشکیل میدهند .نامهای مذهای دخترانه %22.٠6
از کل نامهای دخترانه و نامهای مذهای پسرانه  %٧6از کل نامهای پسرانه را تشکیل میدهنتد .نتامهتای
مذهای در سالهای  ٣2الی  ،٣2نیمۀ دوم دهۀ هفتاد %12.61 ،از کل نامها را تشکیل داده که در سالهای
 6٠الی  ،61نیمۀ اول دهۀ هشتاد ،به  %1٣.٠6کاهش یافته است .نتایج حاصل از دادههتای آمتاری نشتان
میدهند فراوانی نامهای گروه ( 2ملی)  28٧٧و باالتر از مقدار مورد انتظار و  %٧2.6٣اختصاصیافتته از
نسات کل ،و فراوانی گروه ( 1نامهای مذهای) 2٧٧٧و درصد اختصتاصیافتته بته آنهتا  16.2٣کمتتر از
گروه  2است و معنادار بودن سطح تفاوت این دو گروه را با توجه به صفر بودن پی نشان متیدهتد .بته
زبان غیرآماری به این معنا که نامگذاری فرزندان با استفاده از نامهای مذهای در مهاباد کمتر از نتامهتای
ملی است .نامهای با هویت مذهای در پسران بیش از دختران است .با توجه بته نتتایج حاصتل از آمتار
استناا ی پی مساوی با صفر بوده که کمتر از میزان پیشفرض استت .فترض اینکته گتروه ( 1نتامهتای
مذهای پسرانه)  %٠/1٠از نسات کل را به خود اختصاص دهد ،رد متیشتود .فراوانتی مشتاهدهشتده در
گروه ( 1مذهای) بیش از مقدار مورد انتظار است .فراوانی مشتاهدهشتده در گتروه ( 2متذهای دخترانته)
کمتر از مقدار مورد انتظار است .عالوه بر آن نتایج نشان متیدهتد فراوانتی نتامهتای گتروه ( 1پسترانۀ
مذهای)  661و درصد آن  ٧٣.21بوده در حالی که فراوانی نامهتای گتروه ( 2دخترانتۀ متذهای) 21٠ ،و
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درصد مربوط به آن  22.٠6است .با توجه به تفاوت فراوانیها و درصدها و نیز صفر بودن مقدار پی کته
کمتر از مقدار پیشفرض است ،اثاات میگردد اوالً نامگذاری با استفاده از نامهای مذهای بترای پستران
بیش از جنس مقابل است و دوم آنکه فراوانی مشاهدهشده برای گروه ( 1نامهای مذهای) در ستطح اول
(سالهای  ٣2الی  )٣2بیش از مقدار مورد انتظار است .فراوانی مشتاهدهشتده بترای گتروه ( 1نتامهتای
مذهای) در سطح ( 1سالهای  6٠الی  )61کمتر از میزان مورد انتظار است .با توجه به تفاوت فراوانیهتا
و درصدها و نیز صفر بودن مقدار پی میتوان گفت روند نامگذاری در استفاده از نامهای متذهای بترای
هر دو جنس در مهاباد سیری کاهشی دارد.
نامهای کردی به ور کلی  %12.22از کل نامها را تشکیل دادهانتد کته  %11.٣6آن نتامهتای کتردی
دخترانه از کل نامهای دخترانه بوده و  %28.22آن نامهای کردی پسرانه از کتل نتامهتای پسترانه استت.
نامهای کردی در سالهای  ٣2الی  ،٣2نیمۀ دوم دهۀ هفتاد %2٣.٧2 ،از کل نامها را به ختود اختصتاص
دادهاند .این نامها در سالهای  6٠الی  ،61نیمۀ اول دهۀ هشتاد %12.22 ،از نامها را بته ختود اختصتاص
دادند .نتایج حاصل از آمار استناا ی نشان میدهد پی مساوی با صفر است که کمتر از میزان پیشفترض
بوده و معنیدار بودن سطح تفاوت در این هویت را به تفکیک جنس نشان میدهد .فرض اینکه گتروه 2
(دخترانۀ کردی)  ٠/ 1٠از نسات کل را به خود اختصاص میدهند ،پذیرفتته متیشتود .مقتدار فراوانتی
مشاهدهشده در گروه ( 2دخترانۀ کردی) بیش از مقدار مورد انتظار است و همین امر در متورد گتروه 1
(پسرانۀ کردی) کمتر از مقدار مورد انتظار است .عالوه بر آن نتتایج آمتاری ،فراوانتی نتامهتای گتروه 2
(دخترانه) را  8٠6و درصد مربوط به آن را  82.٧1و فراوانی نامهای گروه ( 1پسترانه) را  ٧62و درصتد
اختصاصیافته را  ٧6.٣2نشان میدهند .باالتر بودن فراوانی و درصد اختصاصیافته به گروه ( 2دختران)
و معنادار بودن سطح تفاوت با توجه به صفر بودن پی اثاات میکند نامگذاری فرزندان دختر بتا استتفاده
از نامهای کردی بیش از جنس مقابل است .در همین گروه (کردی) فراوانتی مشتاهدهشتده در ستطح 2
(سالهای  ٣2الی  )٣2کمتر از مقدار مورد انتظار است و در ستطح ( 1ستالهتای  6٠التی  )61فراوانتی
مشاهدهشده بیشتر از مقدار مورد انتظار است .فرض اینکه نامهای (کردی)  %1٠از نسات کل را به ختود
اختصاص دهند ،در سطح ( 2سالهای  ٣2الی  )٣2رد و در ستطح ( 1ستالهتای  6٠التی  )61پذیرفتته
میشود .نتیجۀ آماری نیز برای این گروه (کردی) نشان میدهد فراوانی نامها در این گروه در ستالهتای
 ٣2الی  ٣2برابر با  2٠6و درصد آن  22.2٣بوده ،در حالی که فراوانی نام در ستال  6٠التی  61برابتر بتا
 162و درصد آن  16.2٧است .با توجه به تفاوت مشاهدهشده در دو سطح مورد بررستی و صتفر بتودن
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مقدار پی که معنادار بودن تفاوت را میرساند ،اثاات میگردد روند نامگذاری فرزندان در شهر مهابتاد بتا
استفاده از نامهای کردی افزایشی است .در مرحلۀ بعد که به بررسی زیرمقولتههتا مربتوط متیشتود ،در
برگزیدن نامهای کردی پسرانه میل به انتخاب نامهای کهن ،مفهومی و مشتاهیر ستیری افزایشتی دارد و
سیر گرایش به نامهای الهامگرفته از ایعت ثابت بوده و تغییری قابل ذکر در آن بته چشتم نمتیختورد.
نامهای کهن از  %22.٣1در دورۀ دوم دهۀ هفتاد به  %2٧.٠٧در دورۀ اول دهۀ هشتاد افزایش یافتهانتد .از
سوی دیگر ،در مقولۀ نامهای مفهومی از گروه نامهای کردی نیز روندی رو به افزایش از  12.٠٧بته %12
قابل مشاهده است .ضمن آنکه نام مشاهیر نیز از  %2٧.٣2به  %26.22افزایش یافتهاند .در نامهتای محلتی
دخترانه ،گرایش به نامهای کهن و مفهومی افزایش یافته است .نامهای کهن دخترانته از  %2.26در نیمتۀ
دوم دهۀ هفتاد به  %6.22در نیمۀ اول دهۀ هشتاد افزایش یافتهاند .این افزایش در نتامهتای مفهتومی نیتز
مشاهده میگردد .این مقوله از نامها از  %2٠.26به  %22.22رسیده است .اما در مقولۀ ایعت نام دختتران
روندی کاهشی از خود نشان میدهد .این مقوله از نامهای کتردی دخترانته از  1٧.22بته  21.1٠کتاهش
یافته است .در مورد نام مشاهیر روند قابل ذکری وجتود نتدارد .نتامهتای برآمتده از هویتت کتردی در
نامگذاری دختران بیشتر از پسران است .نتایج حاصل از آمار استناا ی نشان میدهد پی مساوی با صتفر
است که کمتر از میزان پیشفرض بوده و معنی دار بودن سطح تفاوت در انواع هویتهتا را بته تفکیتک
جنس نشان میدهد .استفاده از نامهای کردی جهت نامگذاری کودکان در مهاباد روندی افزایشی دارد.
نامهای فراملی به ور کلی  %21.26از کل نامها را تشکیل دادهاند .این نامهتا در ستالهتای  ٣2التی
 ،٣2نیمۀ دوم دهۀ هفتاد %21.11 ،از کل نامها و در سالهای  6٠الی  ،61نیمۀ اول دهتۀ هشتتاد%21.22 ،
از نامها را تشکیل میدهند .استفاده از این نامها به کلی در نامگذاری فرزندان شهر مهاباد رو بته کتاهش
است .اما آمار به تفکیک جنسیت در نامگذاری دختران روندی رو بته رشتد را بیتان متیکنتد .در واقتع
گرایش به انتخاب این گونه نامها برای فرزندان دختر در مهاباد افزایشی است .ایتن نتامهتا کته کمتترین
میزان فراوانی را در میان سایر هویتهای مورد بحث دارند ،از نظر فراوانی  ٣11و درصتد آن  21.26در
میان کل نامهای گردآوریشده میباشند .نتایج حاصل از آمار استناا ی نشان متیدهنتد پتی مستاوی بتا
صفر است که کمتر از مقدار پیشفرض است .فرض اینکه گروه  (2فراملی دخترانه)  %1٠از نستات کتل
را به خود اختصاص دهد ،رد میشود .در گروه  2فراوانی مشاهدهشده کمتر از مقدار مورد انتظار استت.
این در حالی است که در گروه ( 1فراملی پسرانه) فراوانی مشاهدهشده نیز از مقتدار متورد انتظتار کمتتر
است .با این تفاوت که کمتر بودن این فراوانیها از میزان مورد انتظار به این گونه است که فراوانی گروه
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( 2دخترانه)  216و درصد آن  22.٧6از نسات کل بوده و فراوانی گروه دوم (پسترانه)  186و درصتد آن
 22.1٧از نسات کل است.
 -5بحث و نتیجهگیری
زبان رسمی و ملی در ایران زبان فارسی است .تأثیرگذاری این زبان بر ابعتاد زنتدگی مردمتی کته دارای
زبانها و فرهنگهای مختل

در ایران هستند ،آشکار و مارهن است .نام به عنوان یتک عنصتر زبتانی و

فرهنگی و نماد هویتی از این تأثیرگذاری به دور نمانده است .زبان فارسی از یک ستو بته دلیتل رستمی
بودن و از سوی دیگر ،اگر از دریچۀ تحول نظام اجتماعی به آن بنگریم ،بته مفتاهیمی همچتون قتدرت،
ایدئولوژی ،آموزش ،روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی که با حوزۀ زبان ارتااط دارند ،ماننتد مدرسته،
دانشگاه ،رسانههای جمعی و احزاب نیز مربوط میگردد .رابطۀ میان زبان و قتدرت رابطتهای دوجاناته
است و هر یک بر دیگری تأثیرگذار هستند .هر کس که صاحب قدرت باشد ،میتواند از ریق زبتان آن
را بر دیگری اعمال کند .این قدرت از ریق منزلت اجتماعی ،ثروت ،تحصتیالت ،درآمتد و  ...حاصتل
میشود و آنچه زبان قدرت را نهادینه میکند ،ستاختارها هستتند .قتدرت و ستاختار رابطتۀ پویتایی بتا
یکدیگر داشته و قدرت اساس کنش فردی و سازمان اجتمتاعی را تشتکیل متیدهتد .قتدرت ،ستاختار
سلسلهمراتای و هرمی دارد به این معنی که رأسی دارد و کسانی هستند که زیر این هرم قرار متیگیرنتد.
نوع دوم قدرت فردی است که به دلیل مرتاط ناودن از شرح آن صرفنظر میکنیم .اما نوع سوم قتدرت
قدرتی است که در واقع نه فردی است و نه به خا ر قرار گترفتن در نظتام اداری و سیاستی ،بلکته بته
خا ر قرار گرفتن در انواع گروههای اجتماعی مثل گروههای جنسیتی یا گروههای قتومیتی یتا نژادهتای
مختل

به دست میآید ،مثل قدرتی که کسی به خا ر سفیدپوست بودن بته دستت متیآورد در مقابتل

سیاهپوستان .این واقعیتها دربارۀ زبان را نمیتوان در امر مهمی مانند نامگذاری دست کتم گرفتت .هتر
آنچه در نتیجۀ تحرک زبانی باشد و در نتیجۀ انتقال تفکر به وسیلۀ زبتان صتورت گیترد ،در چتارچوب
زبان قرار میگیرد .به عاارت دیگر ،کنش گفتاری نیز در چارچوب زبان قرار میگیرد .در این چتارچوب
عامالن و کارگزاران هر نظام سیاسی ،جهت تقویت هژمونی خود به دستگاه ایدئولوژیک یا گفتمانی نیاز
دارد که به وسیلۀ آن قوام جامعه را تضمین نماید و در این فرایند و در جریان جامعهپذیری سیاستی بته
آموزش زبانی نیاز هست که به وسیلۀ آن مفاهیمی به مردم در جهت یکپارچهسازی معانی رسمی انتقتال
یابد که در سیستمهای متمرکز این ارتااط و انتقال یکسویه و یک رفه است .از نظر جامعهشناسان زبان
زمانی که کودک از همان شروع زندگی اجتماعیاش تحت زبان دیگری تعلتیم متییابتد ،دچتار تحقیتر
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میشود .انعکاس این تحقیرگشتگی بر تمامی عرصههای فکری ،روانتی ،سیاستی و اجتمتاعیاش امتری
همیشگی خواهد شد .بدیهیست که جوامع فرودست به دلیل همین حس و تفکری که به مرور در آنهتا
نهادینه میشود ،از سخن گفتن به زبان مادری خود و یا از بروز رفتارهای مربوط به فرهنگ خود فاصله
بگیرد و نام و لقب و عنوان نیز به مثابۀ نشانههای زبانی کته عامتل مهمتی در انتقتال ا العتاتی از قایتل
هویت و نژاد و زبان هستند ،از این امر متأثر خواهند شد.
عامل بسیار مهم دیگری که در میزان قدرت زبانی مؤثر است و به همان نسات در امر نامگذاری نیتز
مؤثر است ،عامل جنسیت است .واژۀ جنسیت 22یک مقولۀ اجتماعی و هم ساخته
جنس

2٧

21

متیباشتد و از واژۀ

که عموماً برای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیستشناسی به کتار متیرود ،متفتاوت استت.

جنسیت مشمول رفتارها ،نقشها ،کنشها و اندیشههای اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هتر جامعته
به عهدۀ دو جنس زن و مرد میگذارد و در ارتااط با نقشهای جنسیتی ،افکتار قتالای در متورد هتر دو
جنس در جامعه مشاهده میشود که دامنۀ انتظارات را از هر دو جنس رح ریخته و تعیین میکنتد و در
راستای دو مقولۀ جنسیت و نقشهای جنسیتی ،قشربندیهای جنسیتی در جامعه پدیتدار متیشتود کته
عمدتاً مربوط به پاداشهایی از قایل توزیع قدرت ،ثروت ،وجه ،آزادیهای فردی و اقتصتادی متیشتود
که هر عضوی از جامعه بنا بر موقعیت خود در هرم سلسلهمراتای حاضر در جامعه از آن بهتره متیبترد
(نرسیسیانس .)2٠-2 :2٧2٠،نکتهای که در این مورد در ارتااط با امر نامگتذاری مطترح متیگتردد ،ایتن
است که در دستهبندی نامهای ملی استفاده از نامهای کهن و مشاهیر و نیز مذهای برای پستران بتیش از
آنچه است که برای دختران به کار گرفته میشود .به نظر میرسد نام فرزنتدان پستر عامتل مهمتتری در
تعیین هویتهای ملی و مذهای خانواده است؛ و همچنین به دلیل مردمحور بودن جوامع امکتان رشتد و
پرورش مردان برای کسب نقشهای اجتماعی و سیاسی و علمی مهم فراهمتر بوده و لذا در بختش نتام
مشاهیر فراوانی نام پسران از درجۀ باالتری برخوردار بوده و برای دختران اق آمار حاضر در حد ناودن
است .بر خالف نام دختران که عموماً با الهام از عناصر موجود در ایعتت برگزیتده متیشتود و صترفاً
معیارهای زیااییشناختی و خوشآوایی در آن در نظر گرفته میشود ،نتام پستران بتر استاس مفهومتاتی
خشکتر انتخاب میگردد .در گرایش به انتخاب نامهای ملی کهن در پستران متیتتوان بته دلیتل رشتد
نمادگرایی که عادی از زبان روشه به آن میپردازد نیتز اشتاره نمتود .از نظتر روشته ( ،2٧8٣بته نقتل از
11. gender
12. constructed
13. sex
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عادی )2٧61 ،کنش اجتماعی کامالً و دائماً در نمادگرایی غو هور استت و نمادهتا در رابطته بتا کتنش
اجتماعی دو کارکرد اساسی دارند :کارکرد ارتاا ی و کاردکرد مشارکتی .نخستین کارکرد همان است کته
به وسیلۀ نمادگرایی در انتقال پیام میان دو یا چند فرد به کار گرفته میشود و دومین کارکرد همان استت
که به وسیلۀ نمادگرایی به احساس تعلق به گروه یا جماعت کمک میکند و یا آن را برمیانگیزد .از نظتر
روشه کارکرد مشارکت چهار شکل اساسی دارد ،نمادهایی کته هماستتگی را ممکتن متیستازند تتا بته
اعضای جماعات یادآوری نمایند که به آن جماعت تعلق دارند و آنها را از دیگران متمایز میکننتد ،ایتن
نمادها نه تنها جماعت را به ور عینی نمایش میدهند ،بلکه میتوانند کمک کنند تا احساسات و تعلتق
و هماستگی اعضاء را برانگیزند و حفظ کنند (عادی .)22 :2٧61 ،با توجه به موضوعی که در ارتاتاط بتا
زبان و قدرت مطرح گردید ،نمادها و مفاهیم همان میتوانند باشند که قدرت با استفاده از ابزار زبتان آن
را به جامعۀ تحت حاکمیت خود منتقل مینماید.
عالوه بر آنچه بیان گردید ،اق دادهها و نتیجهگیری در پتژوهش علتینتژاد و یتب ( ،)2٧61دلیتل
گرایش به نامهای مذهای اعتقادات دینی و روحیات مذهای در خانواده است .دالیتل دیگتری نیتز قابتل
ذکراند ،از جمله اینکه این گرایش در ایران میتواند بیانگر نوعی هژمونی سیاسی -مذهای و فرهنگی نیز
باشد .گرامشی )22٣2( 22معتقد است هژمونی به مفهوم تسلط یک اقه نه تنها از نظر اقتصادی بلکته از
جناههای اجتماعی ،سیاسی و ایدئولوژیک نیز است .دربارۀ زبان ،ویدوسان )2226( 21معتقد است زبتان
فینفسه حائز ویژگی هژمونیک نیست ،چرا که اگر دارای یک قدرت امپریالیستی باشتد ،نمتیتتوان ایتن
قدرت ماورای کنترل را به چالش کشید؛ بنابراین کاربران زبتان هستتند کته از آن بته عنتوان یتک ابتزار
هژمونیک استفاده میکنند .با این حال آیا میتوان گفت تفوق فرهنگ اسالمی در منا ق ما و تأثیر آن بته
ویژه بر پدیدۀ نام و امر نامگذاری کودکان بنا به این دلیل باشتد؟ ترپانیته )2222( 28متیگویتد :هژمتونی
چیزی بیش از تفوق صرف یک عنصر به عنصر دیگر است؛ بته بیتان دیگتر ،عامتل پتذیرش استت کته
شالودۀ این مفهوم را میسازد .هژمونی ضرورتاً با دیکتاتوری همراه نیست ،اما نیاز بته قتدرت دارد .ایتن
قدرت آن گونه که هانتر ( )1٠22میگوید میتواند منابع یا سرچشمههتای متفتاوتی داشتته باشتد .بترای
مثال پیروی از یک فرهنگ به دلیل احترام اخالقی یا باور بته برتتری ارزشهتای آن .نکتاتی کته عنتوان
گردید ،میتوانند عواملی بترای فراوانتی نتامهتای متذهای در مقایسته بتا نتامهتای کتردی باشتند و در
14. A. Gramsci
15. H. Widdowson
16. R. Trepanie
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پژوهشهای دیگر نیز انتخاب نامهای عربی به دلیل باورهای خاص مذهای ذکر شده استت .امتا همتان
گونه که اشاره شد ،نامهای مذهای پسرانه فراوانی چشمگیرتری نسات به نامهای مذهای دخترانه دارنتد.
بنابراین اق آنچه ذکر شد ،جنسیتی که یکی از هویتهای مورد احترام یا ارزشمند جامعه را نماینتدگی
مینماید ،مرد است .در نامگذاری یکی از راههایی که به یک خانوادۀ مذهای با تفکر سنتی کمک میکنتد
تا هویت مذهای خود را بروز ،تداوم یا به نسل بعدی منتقل نماید ،برگزیدن نامی متذهای از نتوع استما
حسنی ،جالله و نام پیاماران و امامان و شخصیتهای دینی ،برای فرزندان خود استت .در انتختاب نتام
دختران این حساسیت وجود ندارد .کمتر انتخاب شدن نامهای مذهای برای دختران به دلیل اهمیتتی کته
مذهب در جامعه دارد ،میتواند نشان از موقعیت فرودست زنان که اسپندر )226٠( 2٣به آن اشتاره دارد،
باشد .زنان بیانگر هویتهای مطرح و مهم در جامعه نیستند .اق تحقیقی کته باستتانی ()26-6٠ :2٧6٣
انجام داده است ،میتوان گفت آنچه این تفاوتها را در نگرش به جنسیتها باعث میگردد ،کلیشتههتا
هستند .کلیشهها همیشه انعکاسدهندۀ واقعیات موجود نیستند .کلیشهها هستند که شاید باعث میگردنتد
نقشهای فرعی و درجۀ دوم به زنان واگذار گردد (گرت226-٣2 :2٧6٠ ،؛ باستانی.)1٧ :2٧6٣ ،
بررسی نامهای ملی در این پژوهش به تفکیک جنسیت و مقولتهبنتدیهتای مختلت

آن در هتر دو

جنس در مواردی با یافتههای پتژوهش میرخلیتلزاده ارشتادی ( )2٠٣-62 :2٧٣1و علتینتژاد و یتب
( )16-1٧ :2٧61که نشان دادند فراوانی نامهای مذهای (عربی در پژوهشهتای متذکور) در نتامگتذاری
پسران بیش از دختران است ،مطابقت دارد .با این تفاوت که این پژوهشگران در پژوهش خود نتامهتای
عربی مذهای و غیرمذهای را از هم جدا نکرده و در نتیجه در آن پژوهش نامهتای عربتی رتاتۀ یکتم را
داشته و نامهای ملی در پس آن قرار گرفته است .اما در پژوهش حاضر نامهایی که از نظتر معناشتناختی
دینی ناوده و تنها ریشۀ عربی داشتهاند ،در گروه نامهای فراملی قرار گرفتهاند.
در خصوص افزایش گرایش پدران و مادران مهابادی برای انتخاب نامهای کردی متیتتوان بته ایتن
نکته اشاره نمود که این گرایش اق آنچه عادی ( )2٧61در پژوهش خود در مورد نامهای کردی به آن
اشاره مینماید ،بسیار پیشتر از سال  2٧٣2شروع شده است .اق یافتههای عادی ی حدود یک دهه از
 2٧11الی  2٧81اسامی کردی از حدود  %2کل اسامی پسران به حدود  %21رسیده استت کته بتا ثاتاتی
چندساله مجدداً افزایش یافته و به حدود  %1٠کل استامی پستران در  2٧٣٣رستیده استت .اتق همتان
یافتهها اسامی با ریشۀ کردی نزد زنان از حدود  %1/1در دهتۀ  ٧٠بته حتدود  %6/1در دهتۀ  1٠رستیده
17. D. Spender
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است و این روند افزایشی در دهۀ  8٠در نامگذاری کودکان دختر مشاهده میگردد بته انتدازهای کته در
پایان این دهه به حدود  %٧٠افزایش مییابد که افتزایش چشتمگیری استت (عاتدی .)2٧8 :2٧61 ،ایتن
گرایش به ور مستقیم میتواند نتیجۀ وجود تغییر و تحوالت سیاسی و اجتماعی باشد که بخصوص در
این ناحیۀ جغرافیایی به دلیل سوابق تاریخی و استراتژیک بودن در مقایسه با منا ق دیگر باشد .از ستوی
دیگر ،پدیدۀ جهانی شدن و دسترسی به ا العات از راه تکنولوژی عامل مهم دیگری در پرداختن مجدد
به هویت و بازیابی و بازسازی آن است .ملیت از انواع هویتهتای اجتمتاعی متتدرن استتت کتته بتته
واستطۀ شترایط جهانی شدن بعد تازهای به خود گرفته و از الک محلی بودن و منطقتهای بتودن بیترون
آمده است.
به نظر میرسد جهانی شدن در مورد هویت ملی و هویت قومی در کردستان ایران بیشترین تتأثیرش
را از ریق تخریب هویتهای پیشین و شکستن تصورات قالای از قوم گذاشته باشد و باعتث شتده بتا
تزریق خون فرهنگی جدیدی ،عناصر هویتی فرهنتگهتا را به تکاپو وادارد .کردها به بازستازی ختود و
اهتداف ختود از راههتای گونتاگون متیپتردازند (همان) .یکی از ایتن راههتا را متیتتوان پترداختن بته
شکلی حساستر از گذشته به امری ارزشی چون پدیدۀ نامگذاری بر فرزنتدان دانستت .مرحلتۀ بحتران
هویت مرحلهای اجتنابناپذیر در بازسازی هویتی است ،اما عاور از آن بته نیرومنتدی عناصتر فرهنگتی
بستگی دارد .به باور لنسکی ،8٠ :2282( 26به نقل از عادی )2٧ ،2٧61 ،اساسیترین نظام نمادین در هتر
جامعه یعنی زبان ،خاص همان جامعه است و درک مفاهیم و نمادهای آن بترای اعضتای جوامتع دیگتر
مشکل است .ادوارد ساپیر در این مقوله چنان پیش میرود که ادعا میکند دریافت هر قوم از واقعیت تتا
حد زیادی ناخودآگاهانه و بر اساس نمادها و رسوم گفتاری آن گروه ،ساخته و پرداخته شده و در نتیجه
جامعههای مختل

در دنیاهای مختل

زندگی میکنند و نته در یتک دنیتای مشتابه بتا برچستبهتای

مختل .
اینکه چرا در کل نامهای کردی در سالهای اخیر افزایش و چرا در این میان بر انتخاب نامهای کهن
و نامهای مفهومی برای دختران نیز بیش از نامهای مربوط به ایعت که اهمیت آنها بیشتتر از نقطتهنظتر
زیااییشناختی است ،تأکید شده است ،میتواند اق آنچه گرامشی ( )22٣2بیان متیدارد بته دلیتل بتاال
رفتن سطح آگاهی افراد نسات به هویت خود باشد؛ زیرا آنها در سالهتای اخیتر در معترض ا العتاتی
قرار گرفتند که از جوانب دیگر بر آنها منع شده بود .این موضوع بتا آنچته فتیض ( )2٧6٧در رابطته بتا
18. G. Lenski
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معناداری سطح تحصیالت با دقت و حساسیت بر انتخاب نام میگوید نیز مطابقت دارد .این حساستیت
میتواند به دلیل باال رفتن سطح دانش و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و زبانی باشد .در واقع مجموعتۀ
نامها که چریس لنینگ )1٠٠٠( 22از آن به عنوان «مخزن نام» یاد میکند ،با باال رفتن سطح آگاهی افتراد،
وسیعتر و دارای تنوع بیشتری میگردد .پدیدۀ جهانی شدن تنها به بازسایی هویت کمک نمینماید ،بلکه
میتواند موجاات برتری و اعتاار بخشیدن به هویتهای دیگر بخصوص به هویتتهتایی کته از لحتا
اقتصادی ،علمی و اعمال نفوذ فرهنگی قتوی و قدرتمنتد بتوده و از امکانتات بیشتتری بترای تالیغتات
برخوردارند نیز باشد .شاید دربارۀ افزایش نامهای فراملی در دختران یکی از انگیتزههتا جهتت انتختاب
نامهای فراملی برای کودکان در جهت نوعی اعتاار و پرستیژ بخشیدن به فرد باشد .اق علینژاد و یب
( )٧٣ :2٧61اسامی فرنگی و خارجی معنایی نمادین داشته و از آنجا که کشورهای ختارجی بخصتوص
کشورهای غربی نماد پیشرفت در جامعۀ ما هستند ،استفاده از این نوع نامها کته رنتگ و بتویی فرنگتی
دارند ،به حس اعتااربخشی فرد کمک میکند .تحقیق در امر نامگذاری در چارچوبهای مختل

دیگتر

نیز توصیه میگردد.
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