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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the naming trends during recent three decades in 

Kalatarzan of Sanandaj, Iran. Name is a cultural and social phenomenon rooted in the beliefs of 

the individuals within the community. Thus, the process of children's naming can represent the 

process of social and cultural changes in the social system. Due to multidimensional aspect of 

naming, the present research was carried out adopting a cognitive-sociolinguistic approach 

because neither social nor cognitive linguistics can tackle exploring various aspects of naming. 

The research method is descriptive-analytical. In order to complete the task, 8325 boys and girls 

names were collected. The names were analyzed in terms of gender, differences in Sorani and 

Hewrami varieties of Kurdish, as well as the extent to which nature-inspired names have been 

used. The result demonstrated that national identity group had the highest frequency (2628 

names), followed by ethnic names (2440 names) and religious ones (2353 names) as second and 

third names with highest frequency. The result of the study indicated that names with national 

and religious identity had a decreasing trend and names with ethnic and international identity had 

increased. 
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 22/1/1422پذیرش:   8/61/6638 دریافت:

 چکیده
 مهمّ ةپدید ،منا .اس    بخ ش کالر رزان س نندج    در اخی ر  ۀسه ده   طول در فرزندان گذارینام روند بررسیحاضر  پژوهش از هدف

 ه ای ض رورت  ،ه ا ن ام ر رغییبا  اینبربنا ؛دارد یشهر جامعه ادفرا یخیررا و یفكر ،یملّ ،ینید یهاوربا در که س ا جتماعیا و فرهنگی

در نوش تار پ یش رو    ن ام،  زب انی  عنص ر  بودنچندبعدی دلیلبه .دنسازمی نمایان گذارینامچگونگی  در را خود مردم، فرهنگی جدید

 ب ه  ق ادر  ییرنهابه یک هیچ شناختی، شناسیزبان و شناسی زبانجامعهزیرا  ؛انجام گرفته اس  شناسی اجتماعی شناختیزبانچارچوب 

 ص ورت  ب ه  پس ر و دخت ر   نام 8427 در این راستا. رحلیلی اس  - روش پژوهش روصیفی .نیستند گذارینام گوناگون هایجنبه ربیین

همچن ین می نان اس تفاده از    و  ک ردی  ه ای س ورانی و ه ورامی زب ان    رفاوت گونه جنسی ،لحاظ  به هانام شد. گردآوری شماری رمام

ی برآمده از خاس تگاه هوی   ملّ     های سه دههمیانگین نام ،پژوهش های یافتهبراساس  طبیع  بررسی شده اس . ازگرفته های الهام نام

 .درا دار فراوان ی  دوم و س وم  ۀررری   ررب   ب ه  (2474) م ذهبی  ه ای نامو  (2332) قومی هاینام و  داشته را( 2228) فراوانی باالررین

 اس .    داشته افنایشی سیری ی،قومی و فراملّ های نام  به گرایش  و داشته شیهاک روندی مذهبی، و یملّ هوی  با های نام

 .کالررزان ،هوی  ذاری،گنام ،شناسی شناختیزبان ،شناسی زبانجامعه :ها کلیدواژه

 

 

شناس ی  ازدیدگاه زبان انبررسی انتخاب نام فرزند(. 1422)زانیار  اسدی، سید انور؛ بدخشان، ابراهیم؛ دستگشاده، عادل؛ نقشبندی،استناد: 

ه ای   ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان .()مطالعۀ موردی: بخش کالررزان در شهرستان سنندج 1427را  1422های در دهه اجتماعی شناختی
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 مهمقدّ -6

 درلدین وا ،درولّ  از پ  یش هی ی گاحتّ، ی  دآدنی  ا م  یزم  انی ک  ه ب  هو از س  وی اهوی   حاملد فرن  ام 

ی حتّ   اش وهویتید سنا، ارثاروی آبر ن  ام او ، مرگش ازپ     وب  رای او هس  تند  مناب نتخاا جس  تجوی

ه ای زی ادی در خ ود و     نش انه از عناصر زبانی هر جامعه اس  و  نامرود. میر کابهن همچنا سنگ قبرش

العاری طّاروان ب ه  می، بانیت زالعاطّابر افنون  گونی در اسامی افراد،ع و گونهرنوّ ه بهروجّبا  .با خود دارد

 ر، نگرش، عواطف و روحیات آن ق وم رفكّ ةنحو، مانیز ةدور ،صشخااندگی زفیایی اجغری فضارد مودر

   .یاف س  د یگرت دالعاطّری ابسیا و

کن یم، درحقیق   ب ه آن موجودی   و هوی        وقتی نامی را برای بخشی از کرة خاکی انتخ اب م ی   

روانند از زوای ا و ابع اد مختلف ی بررس ی ش وند و ب ه       ها می(. نام272: 2222، 1یوبخشیم )الجیو و الج می

ه  ای اجتم  اعی دارد، ش  ناخ  حی  ات اجتم  اعی کم  ک کنن  د. ازآنجاک  ه ن  ام نق  ش مهمّ  ی در اررب  ا 

ن ام  من د ش دند و دانش ی ب ه    شناسی اجتماعی نین به آن عالق ه شناسی و زبان و زباننظران جامعه صاح 

ه ا  شناس ی ن ام  مننل ۀ دانش ی درزم انی، ب ه ریش ه     شناس ی درآغ از ب ه   جتماعی آغاز شد. ن ام شناسی ا نام

گ را ب ه   شناس ی را از دانش ی گذش ته   زمانی؛ ن ام شناسی اجتماعی با ارّخاذ دیدگاه همپرداخ ؛ امّا زبان می

 (.2: 1427دانشی برای مطالعۀ اجتماع معاصر ربدیل کرد )زندی و احمدی، 

ه ایی در  نش انه  امّا ؛کنیمهای آن را انتخاب نمیای مهم هستند؛ اگرچه نشانهقابل مالحظهطور ها بهنام 

، 2م ا را ب ا خ ود دارن د )د اس تفانی     طبقه، سطح رحصیلی و ریشۀ نژادی همچون نام هستند که اطاّلعاری 

ایج اد حسّ ی   بر کردارها و پیشینۀ فرهنگی و اجتماعی وال دینش دارد و ب رای    4نام فرزند دالل (. 2212

 ی   اهمّ ب ه  هبا روجّ (.2211 ،3زسایونگرردوس و لكا)اِش ود  کار گرفت ه م ی  متماین در معنای مورد نظر به

 نماید.دقیق درمورد آن ضروری می سیربرو هش وپژ، دفر زندگی یعرصههام رما در 7گذارینام

تمرک ن اس   ک ه ب ه     ای( افراد در منطق ۀ کالر رزان در س نندج م   پژوهش حاضر روی نام )شناسنامه 

 ،مل فرهنگیاعودن نموظلحا ه بهروجّبا . صحب  میکنند از زب  ان ک  ردی و ه  ورامی نیراسو ه  ای گون  ه

 و شناس   یجامع   هب چورچا نوش   تار پ   یش رو  ه درشدذخارّد ایكررو، فیاییاجغر عرنوّو جتماعی ا

                                                                                                                                  
1. A. Algeo & K. Algeo 

2. E. De Stefani  

3. indication 

4. M. Elchardus & J. Siongers 

5. naming 



 4.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

ناص ر زب انی ک ه ن ام و     های اجتماعی و عشناخ  پدیدهزیرا  ؛دهد بواخو 1شناسی اجتماعی شناختی زبان

 اینك ه به ب ا روجّ ه    ،همچن ین  ؛گی رد در این رویكرد قرار می ،دهدگذاری را در زیر چتر خود قرار مینام

  شناس ی شناس ی زب ان و زب ان   جامع ه  ةشناسان در ح وز و زبان س ا 2شناسیمنار کاة ، حوزهامنای بررس

 بچورچادر  حاض ر  هشوپژ ر وان گف    م ی ان د؛  شناختی هریک به سهم خود به این موضوع پرداخته

 اس . 4شناختی - جتماعیاشناسی منا

بررس ی ک رده    ه ای جغرافی ایی  بن دی های مختلف و رقس یم  لهجه  به  هبا روجّ را هانام (1453)  زنگنه 

را بررس ی   اه  ن ام  ، جمعی   نمون ه   مثابۀنام بهچهارصد با انتخاب  (1488افشار ) وحسینی نجاری  اس .

بیش تر   ودارن د  تی س نّ  - ه ای اس المی  فرزندان مناطق جنوب رهران بیشتر ناماند که  یجه گرفتهنتو کرده 

  (1482) منص وری  .ان د  م درن برگنی ده   ه ای ایران ی  افراد ساکن در مناطق شمالی، برای کودکانشان ن ام 

را و زن ان   م ردان ه ای   ن ام  و رف اوت را مطالعه کرده ها ساختار اسامی زنان و مردان و ساخ  هجایی آن

  نام زن ان ب یش از ن ام م ردان ب ه       که  گرفته  و نتیجه  بررسی کردهها ها در این نام آن  ۀگان ازنظر ساخ  سه

 در نام زنان بیشترند.دارند، هجای سبک   الگوهایی که اس  و  شدههجاهای سبک ختم می

 دگاهی  ر مهاب اد ازد فرزن دان در ش ه   یگ ذار روند ن ام ( طی پژوهشی روی 1422زندی و میرمكری )

ه ای ب ا   مان د و ن ا  ک رده  یبن د دس ته  یتیدر چهار گروه هو  ،یازمنظر هو را هانامی اجتماع یشناسزبان

( در 1422احم دی )  ان د. ق رار داده  و مفه ومی  رن، مشاهیکه هایلۀ نامزیرمقو را دری هوی  کردی و ملّ

 رول د  بین محلّۀ رابطو  افراد گذارییربنای نامهای زسازی مفهوم چگونگید و زمانی رولّ ةبین دور ارربا 

 ای انجام داده اس .، بررسی گستردهبین جنسی  و انتخاب نام افراد ۀرابطو انتخاب نام و همچنین 

ن د،  دارارجاعی و خط ابی  های ارجاعی، شبهدر زبان نقشها به این نتیجه رسیده که نام (1255) 3الینن 

 (2222) 7آجیك وم  از اسامی عام جدا کند. قهیک طب مثابۀ ها را بهد که بتواند آنا فاقد نوعی از معنا هستنامّ

 وی (،آکان نام زب انی در غن ا اس     )اس .   های آکانی داشتهنام ای بر شناسی زبان، مطالعه جامعهدیدگاه از

 غی ر  ه ای نام ،وادگیهای خان نام ،از نام روزها ەشدگرفته هاینام : کرده اس  به چند دسته رقسیمرا ها نام

ه ای  ن ام  و وغری    ه ای عجی    ن ام  ،نام گیاهان و جانورانمربو  به  هایینام ،های مذهبینام ،رسمی

 دار.جه 
                                                                                                                                  
1. Cognitive Sociolinguistics 
2. onomastics 
3. Cognitive Socio-onomastics 
4. J. Lyons  
5. K. Agyekum  
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 پژوهش  یت و ضرورت اهمّ -2

زب ان و فرهن گ   ة ای ب رای مطالع ات در ح وز   رواند زمینهکه می اس مهم شناختی از این نظر بررسی نام

ب ه   ،من ا زی را   ؛، پرداختن به روضیح واضحات اس زبانی ایهپدید مثابۀبه گذاریامی  نباشد. ركیه بر اهمّ

اس  . ر ا ج ایی ک ه     هم ۀ آفری دگان    بلكه حقّ ،انسان رنها حقّ داشتن نهو هوی  بخشدمی هوی انسان 

  ه م ب ه حمای    آن، ان د و ج ن ن ام   که در جریان حوادث ازمیان رفتهاند بودهمللی  ،کندراریخ روای  می

 ،جتماعیت االرحوّۀ روان د نتیج   م ی  بانیو زفرهنگی ات رغییر جای نمانده اس .هها ب چینی از آن، راریخ

مثابۀ عناصر واژگانی در پیكرة ه ر زب ان، از ای ن رغیی رات     ها نین، بهاقتصادی، سیاسی و راریخی باشد. نام

هوی   و ه م در حف ه نهاده ای      گی ری هم در ش كل  ،هاپذیرند؛ بنابراین درک نقش پیچیدة آنرأثیر می

 .(232: 2212، 1اجتماعی مانند دول ، جامعه و جنسی  مهم اس  )ریروش

  ارزشی اس   ک ه  العاری بامنبع اطّ  خوانند، بلكهفردی را با آن می  واژگانی نیس  که ینام رنها برچسب 

ای  ی ا جامع ه    خ انواده  ی جایگ اه ف رد در  ی ، نژاد، مذه  و حتّ  د، ملّرواند حاوی جنسی ، مكان رولّ می

  ای ن نكت ه   از قت ی و .(122: 2222 ، 2فانده) در هر زبانی اس    ها ررین واژهپرمعنی از و رر از آن باشدبنرگ

نوش تار   .خواه د ش د   آش كار بر  پژوهشی  اهمّ آنگاه ،نیس   ساده یگذاری رنها انتخابنام  که شویمآگاه 

 شناس ی  زب ان  ه ای گ روه  و شناس ان جامع ه و زبانی برای  ماعیاجت رواند منبع مطالعاری مهمّمیپیش رو 

یا واح د ص نفی،    4انتخاب نام و عنوان، خواه برای شخص و خواه برای یک نهادطور کلّی به. شمار آید  به

بررس ی رون د    ،ی پ ژوهش ه دف کلّ    بن ابراین  ؛اثرگذاری متقابل با فرهن گ عم ومی جامع ه دارد    ۀرابط

در ط ول   ه ای زب ان ک ردی ش امل س ورانی و ه ورامی      رزان س نندج در گون ه  کالر ۀمنطقگذاری در  نام

ای ن  زی را م ردم    ؛اس   ش ناختی  شناسی اجتم اعی  زبانگیری از رویكرد با بهره 1427 را 1422های  سال

   .را دارندخود  های خاصّویژگی که گویندسخن میزبانی سورانی و هورامی  ۀمنطقه به دو گون

 پژوهشمورد  ةفی منطقمعرّ -6

 غ رب ای ران اس  .    واق ع در ه ای شهرس تان س نندج در اس تان کردس تان       یك ی از بخ ش   ،3کالر رزان 

کردن م ردم ب ه   آن ازجمله صحب  های خاصّه به ویژگیبخش کالررزان سنندج را با روجّ انگر پژوهش

 ناغل م ردم در منطق ه، طبیع   متف اوت و متم ای     ه ای مش   ، رف اوت هورامی و س ورانی زبانی  ۀدو گون

                                                                                                                                  
1. Y. Tirosh 

2. L. MPhande  

3. institution 

4. Kalatarzan 



 7.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

. ش ده اس    انتخ اب   و آشنایی وی با این منطقه انگرپژوهشبودن یكی از بومی های این بخش، دهستان

ن ام  هنار نفر، سه دهستان و یک شهر ب ه  (27)روستای رابعه و با جمعی  حدود  (38)بخش کالررزان با 

 (37)ی وان، در  س نندج ب ه مر   دارد و در مسیر جادةبخش کالررزان شهرستان سنندج  ی مرکنبا شویشه 

 سنندج واقع شده اس . کیلومتری شهر

ۀ که م ردم آنج ا ب ا گون      ، مرکن آن روستای آویهنگدهستان ژاورود غربی شاملهای مربوطه دهستان 

با مرکنی   روس تای    دهستان نگلبا مرکنی  شهر شویشه و  دهستان کالررزان ،گویندهورامی سخن می

 .(1)شكل  گویندسخن میگویش سورانی زبان کردی  زبانی این دو دهستان باۀ جامع که نگل

 
 مورد مطالعه ةفی منطق(. معر6ّشکل )

کالر رزان س نندج    ۀاز زب ان ک ردی در منطق     سورانی و ه ورامی  زبانی ۀدو گونحاضر، در پژوهش  

 ه ورامی،  ۀا درم ورد گون   ه ای زب ان ک ردی اس  ، امّ      سورانی یكی از گ ویش  ۀگون .دنشو بررسی می

ه ای   زب ان  هورامی را همچون سایر (2224) 1مكننینظران نظرات متفاوری دارند. صاح  ان وشناس زبان

ه ا   خاس تگاه ای ن گ ویش    بس ا چ ه  معتقد اس  ک ه  و داند هایی مستقل از کردی می گورانی و زازا، زبان

                                                                                                                                  
1. D. N. Mackenzie 
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 .ان د  به زاگرس جنوبی مهاجرت ک رده آنجا  ازهای حومۀ خنر بوده و گویشوران در زمان نامعلومی  استان

بر این باورن د ک ه ه ورامی زب انی      (1484) ، اشمی (1481) مینورسكینین همچون  یشناسان دیگرزبان

 مستقل از زبان کردی اس .

این رویك رد، ه ورامی    با ردّ( 1482) رابانی مانند زبانان ویژه خود هورامیگروهی دیگر و به درمقابل،

به چه ار ش اخۀ کرم انجی ش مالی، کرم انجی       ردی راو زبان ک شمارند میکردی برزبان چهارم  ۀرا شاخ

اس   ک ه   بر این ب اور  ( 1452) معین ،همچنین ؛کنند میزازایی رقسیم  لری و گورانی کرمانشاهی جنوبی،

 خص وص و هوزن ی ب    مهم اس . پهلوی با ابعمناز زبان کردی اورامی  زبان پهلوی، برای آشنایی بیشتر با

برخ ی اوق ات آن را اورام ه، اورام ن و      گ اهی آن را پهل وی و   و ش ده اس     م ی  خوانده گورانی مانند

از حاض ر  ه ورامی، در پ ژوهش    ةدرب ار  شناساننظر زباناختالف  دلیلبه ،بنابراین ؛اندگفته اورامنانیان می

 استفاده شده اس . گویشجای به گونهه واژ

 پژوهشروش  -4

ب ودن عنص ر زب انی ن ام، نوش تار      چندبعدی دلیلرحلیلی و استنباطی اس ؛ به –روش پژوهش، روصیفی 

شناس ی زب ان   شناسی اجتماعی شناختی انجام شده اس ؛ زیرا جامعهپیش رو با استفاده از چارچوب زبان

گ ذاری نیس تند.   ه ای گون اگون ن ام و ن ام    رنهایی قادر به ربی ین جنب ه  یک بههیچ شناسی شناختیو زبان

ه ا و  ش جدیدی اس   ک ه ب ا اس تفاده از همگرای ی و روش     شناسی اجتماعی شناختی شاخۀ کمابی زبان

شناسی زبان سروکار دارد، ک اربرد  شناسی شناختی و جامعهطور معمول با زبانهای نظری که بهچارچوب

 (2214، 1کند )هالمنزبانی را بررسی می

 شناسی اجتماعی شناختی، زب ان، نه ادی اجتم اعی و قس متی از ش بكۀ ش ناختی اس   ک ه        در زبان

: 2212، 2دارد )هادس ون دهندة جامعه درب ر  ها و روابط اجتماعی رشكیلاطاّلعات ما را دربارة افراد، گروه

مثاب ۀ یك ی از وج وه دان ش، بازر اب ابع اد اجتم اعی، فرهنگ ی،         شناسی شناختی زبان به(. در زبان231

 . بررس ی ب ازنمود   اسر پذیشناختی و کارکردی اس  و فهمیدن آن براساس فرایندهای ذهنی انجام روان

و  4شود )آن درویچ ش نكو  شناسی انجام میهای نامکمک مقولهشناختی، در رمامی سطوح زبان به دانش نام

 (4: 2217دیگران، 

ص ورت ک ه ب ا روش اس نادی و فعّ الیتی می دانی،       روش اجرای پژوهش حاضر ررکیبی اس ؛ بدین 

                                                                                                                                  
1. W. B. Hollmann  

2. R. A. Hudson  

3. O. K. Andryuchshenko  



 5.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

جود در ادارة ثب  احوال منطق ۀ کالر رزان گ ردآوری    ای افراد موبراساس دفارر ثب  مشخّصات شناسنامه

ه ا، از فهرس   اس امی در ادارات آم وزش و پ رورش و مراک ن       شده و برای باالرفتن دقّ  و مقدار داده

منظور ش ناخ  دلی ل انتخ اب ن ام فرزن د، ب ا       بهداشتی منطقۀ هدف استفاده شده اس . درمواردی نین به

های خاصّ مربو  ب ه  شده اس . جامعۀ آماری پژوهش حاضر، همۀ اسمگذار مصاحبه مثابۀ ناموالدین به

شده در ادارات ثب   اح وال و آم وزش و پ رورش     (، ثب 1427( را آخر شهریور )1422متولّدین دورة )

 (%45/74ه ای دختران ه و )  %( اسم24/32نام اس  که از این رعداد، ) (8427شهر شویشه اس  و شامل )

 پسرانه اس .   یهانام

ه ا از  لح اظ اب نار پ ژوهش ب رای اس تخراج ن ام      های اصلی باروش میدانی و بهآوری دادهبرای جمع 

گران حاضر استفاده شده اس  . در نوش تار پ یش رو، ب ا اس تفاده از      شدة پژوهشهای ساختهلیس چک

نخس    ، 1اف نار اس.پ ی.اس.اس.  کم ک ن رم  آمارهای روصیفی )فراوانی و درصد( و آمار استنباطی و ب ه 

ورحلی ل رح واّلت   ها با درنظرگرفتن رویدادهای سیاسی، اجتم اعی و اقتص ادی ب ه رجنی ه     براساس دوره

گذاری در جامعۀ هدف پرداخته شد؛ سپ  رحلیلی جامع از کلّ دورة مورد نظر )سی سال( ارائه ش ده   نام

  اس .  

 هاداده ورحلیلرجنیه -7

اس  و اس م پس رها و دختره ا     متفاوتبودن ثنّؤر یا مس مذکّگذاری فرزندان براساه به اینكه نامبا روجّ

( بررس ی  1427ر ا   1422رو هردو گروه با درنظرگ رفتن س ه ده ۀ )    ازاینمخصوص همان جن  اس ، 

 اند. شده

 ها براساس جنسیتداده وتحلیلتجزیه -1-6

 سازندگی ةپایان جنگ ایران و عراق و دور ةدوربا زمان هم (6631تا  6611) ةده -1-6-6

ها قابل مش اهده  (، رأثیر جنسی  بر نوع نام انتخابی، در درصد فراوانی نام1در این دهه، براساس جدول )

 ه ای آن ان، م ذهبی اس  ؛ ول ی      ک لّ ن ام  های مردانه، یعنی درواقع ب یش از نص ف   %( نام22/24اس : )

ه ای فراملّ ی   درص د فراوان ی ن ام   ، دهند. درمقابلهای مذهبی رشكیل میهای زنانه را ناماسم ،(23/42%)

%( و 17/32ه ای ملّ ی زنان ه )   زنانه برای جن  مؤنّث نسب  به جن  م ذکّر ب االرر اس  . فراوان ی ن ام     

 دهد.%( اس  که رفاوت بسیار کمی در این گرایش را نشان می87/72ملّی مردانه )های  نام

                                                                                                                                  
1. SPSS 
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 لاوّ ةدر دهتفکیک هویت براساس جنسیت ها بهدرصد فراوانی نام(. 6جدول )

 لاوّ ةده

 (6631تا  6611)

 تفکیک هویت در جنسیتنوع نام انتخابی به
 جمع

 مذهبی یفراملّ یملّ قومی تعداد و درصد

 پسر
 1325 722 121 725 225 رعداد

 22/24 23/35 87/72 84/71 درصد

 دختر
 1124 223 144 322 252 رعداد

 23/42 42/72 17/32 15/38 درصد

 لاوّ ةدور جمع کلّ
 2222 522 273 225 754 (1) ۀده رعداد کلّ

 - - - - (1) ۀده درصد کلّ

 تصالحاا ةدوربا زمان هم (6681تا  6631) ةده -1-6-2

ها بیشتر اس   و ب ه   های مذهبی درمقایسه با سایر نام(، درصد فراوانی نام2در این دهه، براساس جدول )

های مذهبی متعلّق ب ه  همچنان درصد فراوانی بیشتر درمورد نامرسد که های مذهبی می%( کلّ نام73/54)

ک  ه نش  ان   س %( ا22/72) نانهز ملّی یهامنا%( و 82/35) نهدامر ملّی یهامنا نیاوافر. س ا مذکّر جن 

 جن  ایبر قومی یهامنادوره،  ینمردان ه دارد. در ا  یملّ هایزنانه نسب  با نام یملّ هاینام شتربودنیاز ب

  ی  ه ا ب ا هو   ن ام  نكهیا یگر. نكتۀ دس ا هسید%( ر25/74) به مؤنّث قومی یهامنا%( و 24/32) هب مذکّر

 اس . شتریدر جن  مؤنّث ب یو ملّ یقوم های یهمانند هو نین یفراملّ

 دوم ةتفکیک هویت در جنسیت در دهها بهدرصد فراوانی نام (.2جدول )

 دوم ةده

 (6681تا  6631)

 فکیک هویت در جنسیتتنوع نام انتخابی به
 جمع

 مذهبی یفراملّ یملّ قومی تعداد و درصد

 پسر
 1752 228 133 322 428 رعداد

 73/54 38 82/35 24/32 درصد

 دختر
 1251 222 172 342 372 رعداد

 32/22 72 22/72 25/74 درصد

 دوم ةجمع کل دور
 2834 873 422 831 838 2 ۀده رعداد کلّ

 - - - - 2 دهۀ درصد کلّ

 تتباطاار عصرو العات اطّ ةدوربا زمان هم (6631تا  6681) ةده -1-6-6

 (2822) ، از مجم وع اس    در پایان دهه قومی )کردی(ی هامنا هجّصد قابل رودردهندة نشان ،(4)ول جد

ه ای  من ا ده د،  ها را رشكیل م ی رمامی هوی  ها درسوم نامبیشتر از یک نام که (1212) ،سوم ۀنام در ده

نی ن   یملّع نوازها منا .های مذهبی ک اهش یافت ه اس     نام ،های قبلنسب  به دهه کهریبهطواس .  قومی



 2.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

صد . درده د نش ان م ی   (%51/72) های دختران ه ب ا  فراوانی کمتری را از نام (%22/34) بار ذکّدر جن  م

ک  ه در ج  ن   س ا (%87/32)و  (%17/74)ررری  به رو م  ذکّ ثجن  مؤنّای بر یملّافری هامنی نااوافر

   .دهدث درصد فراوانی بیشتری را نشان مینّؤم

 سوم ةتفکیک هویت براساس جنسیت در دهها بهدرصد فراوانی نام(. 6جدول )

 سوم ةده
 (6631تا  6681)

 جمع تفکیک هویت در جنسیتنوع نام انتخابی به
 مذهبی یفراملّ یملّ قومی تعداد و درصد جنسیت

 پسر
 1333 332 123 432 328 رعداد
 72/22 87/32 22/34 85/38 درصد

 دختر
 1318 224 182 338 721 رعداد
 31/45 17/74 51/72 14/71 درصد

 سوم ةدور جمع کلّ
 2822 524 472 522 1212 4 ۀده رعداد کلّ
 - - - - 4 ۀده درصد کلّ

گذاری نوزادان براس اس هوی     دو گروه مستقل را درخصوص رفاوت نام t نتایج آزمون (3)جدول 

، ابت دا  دهد. در این ج دول جنسی  آنان )پسر و دختر( نشان می اساسمذهبی( برو ی ی، فراملّ)قومی، ملّ

واری ان    دهد.نشان میرا داری که سطح معنی شودداده میواریان  نشان برابری دو آزمون لون را برای 

کمت ر ب وده، درنتیج ه از س طر دوم ج دول       (27/2)داری از سطح معنیزیرا  ؛هم برابر نیستنددو نمونه با

مقدار ر ی هوی     حاضر پژوهش  شود. درها استفاده میها و بدون فرض برابری واریان رفاوت میانگین

بوده و س طوح معن اداری    (735/7)و  (525/11)، (288/3)ررری  ل، دوم و سوم بهاوّ ۀآمده در دهدس به

ی، ی، فراملّ  گذاری ن وزادان براس اس هوی   )ق ومی، ملّ      دهد نامکه نشان می دس  آمده( به221/2)ین ن

 .داردنان )پسر و دختر( اختالف مذهبی( برحس  جنسی  آ

 دو گروه مستقل برای تفاوت بین جنسیت و هویت tآزمون (. 4) جدول

 میانگین تعداد جنسیت فهلّمؤ
انحراف 

 معیار

 تفاوت میانگین ها آزمون لونز

 F ةآمار
سطح 

 داری یمعن
 t ةآمار

 ةدرج
 آزادی

 داری یمعن

 هوی 
 ل(اوّ ۀ)ده

 12/1 78/2 1325 پسر
22/31 221/2 288/3 22/2782 221/2 

 22/1 45/2 1124 دختر
 هوی 

 دوم( ۀ)ده
 24/1 24/2 1752 پسر

57/181 221/2 525/11 22/2824 221/2 
 28/1 12/2 1251 دختر

 هوی 
 ۀ)ده
 سوم(

 24/1 45/2 1333 رپس
22/122 222/2 735/7 42/2843 221/2 

 12/1 14/2 1318 دختر
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  مانیز ةس دورسااها برمنی نااواصد فردرتحلیل وتجزیه -1-2

پاسخ  ص دد درپرسشی که و ش ود   شامل میرا خیر ل اسا سیحاضر هش وپژدر مطالعه  ردمانی موز ةدور

 نیراکه به گویش سوکالر رزان س نندج    نشیندکر ۀطقمندر  خیرل اساسیس  که طی این اهستیم آن به 

 بری چه رأثیرت الین رحوّو اس  اته گرفرت الری صوچه رحوّ گوین  د،س  خن م  ی  ه  ورامی ۀو گون  

 .س اشته اگذاری گذمنای یربنای زهازیساممفهو

 (6618تا  6631) دورهها در این بررسی دوره پایان جنگ و سازندگی و درصد فراوانی هویت نام -1-2-6

 .  اس  ندگیزسا ةدوربه وف معر ۀدر این دهفسنجانی ر هاشمیری یاس جمهور ةدور

 (6631تا  6613)ندگی زسا ةدورنتخابی ی اهامنااع نوانی اواصد فردر(. 1)جدول 

 کل مذهبی یفراملّ یملّ قومیقومی مناع نو

 2222 522 273273 225 754754 ادرعد

 122 48/42 52/2 27/48 885/85/21 صددر

می ان   درمشابهی کم ابیش   ی سهمملّو مذهبی ی هامنانشان داد ک ه   (7)از جدول آمده دس بهنتایج 

 بروت، متفای هاازهنددر اکه هریک داد نسب  دوره ین ت االبه رحوّان آن را ند که میرودارها منا

 ک  ه س ا (%52/2) یفراملّ  ی هامناو  (%27/48) یملّ  ی هامنا .بودن  د گ  ذاررأثیردم مری یش فكراگر

 .  دهد ررری  بیشترین و کمترین درصد این دوره را نشان می به

 (6684تا  6631)ها در این دوره و درصد فراوانی هویت نام تصالحاا ةدوربررسی  -1-2-2

 (6684تا  6631)ت صالحاا ةدورنتخابی ی اهامنااع نوانی اواصد فردر (.1)جدول 

 صد()در کل مذهبی یفراملّ یملّ قومی مناع نو

 2834 873 422 831 838 ادرعد

 122 22/42 78/12 78/22 82/22 صددر

. یافت ه اس     کاهش قبل ةنسب  به دورکه  (%22/42)مذهبی ی هامنی نااوافر، (2)جدول  ه بهبا روجّ 

 ا،یدر، آیاشاالمی  را، ررکی )مثل ی هامنامانن  د  یفراملّ  ی هامنادرم  ورد  و %(78/22) یملّی هامنی نااوافر

در ای  ن دوره  (%78/12) قبل به ةدور (%52/2) از (، هلی  ا، مل  ودی، هل  ن یتارز همچ  ون) غربیز(، و لناا

%( در این دوره رسیده اس   ک ه   22/42های مذهبی نین به )افنایش نسبی داشته اس . درصد فراوانی نام

   ها اس .دهندة کاهشی جنئی در فراوانی این دسته از نام نشان



 11.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

 (6631تا  6684)سانه ت و رالعاطّانتخابی عصر ی اهامانع نو(. 3)جدول 

 کل مذهبی یفراملّ یملّ قومی مناع نو

 2822 524 472 522 1212 ادرعد

 122 72/23 42/12 22/25 22/47 صددر
 

ه ای م ذهبی   طوری که ن ام های مذهبی را دارد، به(، این دوره کاهش ردریجی نام5براساس جدول ) 

ب وده  یش افنارو ب ه   )کردی( قومیی هامنی نااواهند. فردمیص ختصاد اخوبهرا ا همنا کلّ %(7/23)فقط 

ه  ای فراملّ  ی در ای  ن دوره، فراوان  ی ن  امسد. ریم %(2/25)نین به  یملّ  ی هامنی نااوافرو  %(2/47)به و 

 نم ای  (1)نم ودار   دارد. پ یش های درمقایسه با دورهرا خود نی اواصد فردر ینباالرر که%( اس  42/12)

 .دهدسه دوره نشان میدر گذاری فرزندان کالررزان منا روند دررا ات رغییر یکلّ
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درصد کل نام ها به رفكیک هوی  در کل دهه ها

               

 
 ها درمجموعدوره ةو مقایسها( ها )دورهتفکیک دههها بهدرصد فراوانی هویت نام(. 6نمودار )

 

رد مو ةدور مذهبی طیی هاماصد ندر کاهش  یرون  د دهن  دة نش  ان ،(1) دارنموس ساارحلیل نتایج بر

شته دامالیمی کم  ابیش شی   س  وم ده  ۀخر و اوا س  ازندگی ةز دورغاآ ازلی وند ننروین اس . ا سیربر

ی هامنا .گی ر نیس    چش م مذهبی ی هامناس ساابران ندزفراری گذمنا (1422) دهۀدر که ریبهطو؛ س ا

د را ب ه  دهه، ج ای خ و   ینن اپایادر  ،نددها بومیجررین نارا ،%(48/42)نی اوابا فر لاوّ ةدوردر مذهبی که 

   .داشته اس یشی افناند روی ملّافری هامنا بعدندگی بهزسااز دوران  اند.های ملّی و محلّی دادهنام

سازندگی، اصالحات و عصر  ةهویت در طول سه دور ةبررسی تفاوت نمرمنظور به طرفهآزمون تحلیل واریانس یک (.8)جدول 

 العاتاطّ

 آماره

 دوره
 دارییسطح معن F ةآمار یانگین مجذوراتم آزادی ةدرج مجموع مجذورات

 22/45 2 74/53 هابین گروه

 45/1 8422 48/11353 هادرون گروه 222/2 24/25

  8423 22/11738 کل
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س ازندگی، اص الحات    ةمقیاس هوی  در سه دور ةبررسی رفاوت نمرمنظور به ،(8)براساس جدول 

داری ه ب ه س طح معن ی   روجّ  اده ش د. ب ا   طرف ه اس تف   از آزمون رحلی ل واری ان  ی ک    اررباطاتو عصر 

دار آزمون رحلی ل واری ان  معن ی    ؛ بنابراین،اس کمتر  (27/2)( اس  که از 222/2آمده برابر با ) دس  هب

 اررباط ات س ازندگی، اص الحات و عص ر     ةشده در مقیاس هوی   در س ه دور  کس  ةو بین نمر اس 

 رفاوت وجود دارد.

 یملّ قومی و با هویت طبیعیی هاهپدیدو طبیعت ز ابرگرفته ی هامنا -1-6

زم ین و آب و همچن ین ن ام     تی، جانوری، گی اهی موج ود در ه وا،   ی زیسهاطبیع  زیرمقولهۀ در مقول

 (2)جدول  نظر اس  مدّ های طبیعیمكان

 (6631تا  6611)سه دهه  در عتیطب از برگرفتههای درصد فراوانی نام(. 3)جدول 

 عتیطب از برگرفته یهانام تعداد ل، دوم و سوماوّ ةی دههانام تعداد کلّ 

 لاوّ ۀده

 1457را  1422

 254 2222 رعداد

 32/12 122 درصد

 دوم ۀده

 1487را  1452

 228 2834 رعداد

 38/12 122 درصد

 سوم ۀده

 1427را  1482

 428 2822 رعداد

 52/12 122 درصد

 مجموع

 سه دهه

 852 8427 رعداد کل

 72/12 122 رصد کلد

 ۀه ای ک ردی برگرفت ه از مقول     کالررزان، والدین برای انتخاب نام فرزندان خ ویش از واژه  ۀدر منطق

ی زبان ملّ   مننلۀطبیع  به ۀهای فارسی برگرفته از مقولی و همچنین واژهزبان قومی یا محلّ مثابۀطبیع  به

 هی رو چن ار،   ن،شیال، هاَلله، اللهگُ: گلهان و گیاهان، ختام درناهای کردی شامل ازجمله نام ؛اندبهره برده

ب ارین  ، )نسیم(وه سرهنگ ام(،  روژگار )هنگام روز(، شوگار )ش    : روژا، روژین،زیستی یهاهپدیدم ناو 

ل و  پول ه )پروان ه(، ه ه   ، پ ه هو(ال )آکَژ: نپرندگات و نااحیوم نا)بارش(، شنیا )ن وازش ب اد( و همچن ین    

 وان،سیر، کوآ رزان،ب کوس  ار، ، ک  ژان،کانی، چیا، شاهو : آالن،مناطق(و  ،هاه)کوه  ا مك  انم نا )عق  اب( و

 اس .  مهم  های چندگانهها با خاستگاه هوی که درمیان نام مریوان ماردین و د،مهابا

ل اس  ،  مّ  أش ناختی آن قاب ل ر   زیب ایی ۀ طبیع  که جنبۀ های مقولهای برگرفته از پدیدهبر نامافنون  

 رون د  م ی  قافیهو هموزن هم ،آوا هایی هم الدین برای همگونی نام فرزندانشان باهم به سراغ نامزمانی نین و



 14.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

ای ن   ۀجمل  از ؛را احساس همبستگی را درمیان فرزندان رقوی   کنن د   دهدنام می  که رشكیل یک ریتمیک

شینا، شنیا، شیما، سیما، ریما، س ینا،   ، رنیا،لینا، رینادیال، نیال، دنیا، دیبا، مینا، نینا، بینا، دینا،  انداز:عبارت هانام

 .نیما

اوراموی زبوان کوردی     ةانتخاب نام فرزندان بین گویش سوورانی و گونو  ة بررسی تفاوت در شیو -1-4

 اد  فرم اناب نتخای ایربنای زهازیساممفهو ةنحو بخش کالترزان سنندج و

ان ژاورود غرب ی  و دهس ت یش س ورانی  با گوزمیان سه دهستان مرکنی و دهستان نگل ایادشده  ۀدر منطق

 .  گیردای انجام میمقایسه (12)در جدول هورامی  ۀگون اب

 بخش کالترزان سنندج (6631تا  6611)های زبانی در سه دهه تفکیک هویت براساس گونهها بهدرصد فراوانی نام (.61)جدول 

 های زبان کردی در بخش کالترزانگونه
 های زبانیگونهبراساس هویت تفکیک نوع نام انتخابی به

 جمع
 مذهبی یفراملّ یملّ قومی تعداد و درصد

 سورانی
 2134 1272 283 1253 1847 رعداد

 87/22 14/11 14/42 82/22 درصد

 هورامی
 2182 524 222 273 227 رعداد

 22/42 22/12 25/22 52/25 درصد

 8427 2474 223 2228 2332 سه دهه رعداد کلّ سه دهه جمع کلّ

های سورانی و هورامی ازلحاظ گرایش ب ه  مورد مطالعه با گونه ۀدر بررسی روستاهای کردنشین منطق

نام در دهستان ژاورود غربی کالررزان ب ا   (2182)از مجموع فرزندان  گذاریامنمنظور به خاستگاه هویتی،

ن ام در دهس تان    (2134)وع از اسامی با هوی   ق ومی اس تفاده ش د و از مجم       %(52/25)هورامی  ۀگون

زب ان در  شود. افراد سورانیبا هوی  قومی دیده می %(82/22)مرکنی و نگل کالررزان با گویش سورانی 

ی نی ن ب ا   ی و فراملّ  های ملّ  هوی  خصوصاین منطقه دو درصد بیشتر به هوی  قومی گرایش دارند. در

کم ابیش   گ ویش س ورانی گ رایش    هرزان ب  ه ای کالر   ی، مردم دهس تان فراملّ %(1)ی و ملّ %(2)رفاوت 

گ ذاری فرزن دان ب ا    ناممنظور به گویش سورانی زبان کردی باهورامی ۀ گون ۀا در مقایسامّ ؛بیشتری دارند

 (1272)کالر رزان   نام م ذهبی در ک لّ   (2474)شود: از رعداد گیری دیده میرفاوت چشم ،هوی  مذهبی

 %(22/42)زب ان  که در نواحی ه ورامی ، درحالیهستند زبانیدر نواحی سوران %(87/22)نام مذهبی یعنی 

 ۀغرب ی ب ا گون     هس تان ژاورود ده د م ردم د  اند که این نش ان م ی  ها با گرایش مذهبی روی آوردهبه نام

ه ای  ها و دیگر عوامل هویتی مانن د ن ام  خاستگاه مذهبی بیشتری دارند و کمتر رح  رأثیر رسانههورامی 

 .  اندغربی قرار گرفته
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ه ا در  مورد پژوهش، با نگاه به رمامی ن ام ۀ های موجود در منطقکه با بررسی ناماس  گفته شود الزم 

ه ای  زبان کالر رزان ه یچ ن امی مش اهده نش د ک ه در یك ی از دهس تان        های سورانی و هورامیدهستان

ها از اس امی  آنۀ ر، همعبارت دیگعك ، بههزبان نباشد و بسورانی هایدهستاندر  اما ؛زبان باشدهورامی

مختل ف   ه ای دهس تان  ۀمقایس  منظ ور  ب ه کنند. حال انتخاب نام فرزندان خویش استفاده میبرای مشابه 

 ه نمایید:  روجّ زیربه جدول  ،ع یطب از برگرفتههای کالررزان ازلحاظ استفاده از نام

 ای زبانی کالترزانهدر گونه عتیطب از برگرفتههای درصد فراوانی نام ةمقایس (.66)جدول 

 های زبان کردی در بخش کالترزانگونه
 نوع نام انتخابی براساس طبیعت

 عتیطب از برگرفته یهانام تعداد هاتعداد کل نام تعداد و درصد

 سورانی
 248 2134 رعداد

 48/12 52/54 درصد

 هورامی
 231 2182 رعداد

 23/11 21/22 درصد

 جمع کل
 852 8427 رعداد کل

 72/12 122 درصد کل

ه ورامی و گ ویش س ورانی در اس تفاده از     ۀ گون   ۀبررس ی مقایس   منظور به، (11)جدول به ه با روجّ

 (248)سورانی کالر رزان،   ۀنام در منطق (2134)شود که از مجموع اسامی برگرفته از طبیع ، مشاهده می

زب ان  ه ورامی  ۀن ام در منطق    (2182)ه ای برگرفت ه از طبیع   و از مجم وع     ن ام  %(48/12)نام مع ادل  

گرفت ه از  ش ده، از اس امی اله ام   بررسیۀ های کودکان در سه دهنام %(23/11)نام معادل  (231)کالررزان، 

کنن د ک ه   زبان در روستاهایی زندگی م ی هورامی ۀمردم منطقبا روجّه به اینكه طبیع  استفاده شده اس . 

 ةبن ابراین اس تفاد   ؛م ردم باغ داری اس     بیش تر   شغلو دارد  خ گل و گیاه و در عبا رنوّ های بیشتر کوه

 ۀرواند یك ی از دالی ل ای ن ام ر باش د. درمقاب ل م ردم منطق         گذاری مینامبرای  طبیع های نام بیشتر از

ح ه ای مس طّ  در زم ین  زراع   مشغول دامداری و  ،آن جغرافیایی موقعیّ دلیل زبان کالررزان بهسورانی

از درص د کمت ری نس ب      و درنتیجه داردهای میوه و گل و گیاه کمتری ع درخ رنوّ این ناحیه هستند و

 اند.گرفته از طبیع  بهره گرفتههای الهامزبان از نامهورامی ۀبه منطق

 گیرینتیجه -1

   زمانی ةگذاری ازلحاظ جنسیت و دورهای چندگانه در نامخاستگاه هویت ةبررسی نتیج -1-6

جنسی  دی دگاه   وس  ا در آن دخی ل نی ن  هن گ  فر اامّ   ،س اجن  ی مقولهها ،جنسی اگرچه مبن ای  



 17.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

جنس   ی   .(414: 2217 ،1فولر)وارداف و  متف  اوت اس     یگر د جامع  ۀ به ای جامعهاز  رمذکّو ث مؤنّ

مناس  ص، خاای جامعهدر که  اررب ا  دارد هوی هایی و نقشها  ابو  اس   فرهنگی ی هارفتار براساس

در پ  ژوهش  کالر  رزان ۀمنطق  پ  دران و م  ادران  .(212: 2222 ،2ون)کامرد میشو نگاشتهن انازیا دان مر

ه ای م ذهبی ب رای    و از ن ام   ک رده   ی، برای نامی دن فرزن دان دخت ر بیش تر اس تفاده     لّی مها از نامحاضر 

 اند.   کرده  گذاری فرزندان پسر استفاده نام

 ۀمنطق  گرایش پ دران و م ادران    ان داد کهها نشها با هوی  کردی نین یافتهاستفاده از نام خصوصدر 

ی، ه ا ب ا هوی   فراملّ     ن ام ۀ درزمین  اس  .    اف نایش یافت ه   قومی(های کردی )برای انتخاب نام کالررزان

ی ه ای فراملّ   انتخ اب ن ام   یها یكی از انگینه س .ا  رشد در پیش گرفته  ندی رو بهدختران رو گذاری نام

. کش ورهای غرب ی نم اد    باش د ف رد    ب ه  بخشیدن (پرستیژ) اعتبارعی نو راستایدر رواندمی نفرزندابرای 

کن د.   اعتباربخشی ف رد کم ک م ی    ح ّ  ها بهنوع ناماز این  استفادهبنابراین  ؛ما هستند  ۀپیشرف  در جامع

ممكن اس  دلیل ای ن    دخترانگذاری ویژه در نامبه ها نیننام  گونهآوایی اینشناختی و خوشزیبایی ح ّ

 .  باشدر ام

   یسیاست حکومت مرکزو  ، نقش رسانهقومیی هامیش ناافزا -1-2

را زی مجای فضاو سانه ات ررأثیرو جان  حكوم  ازقومی ی هانبازگ ذاری ب  ا  ن ام یط اشردن همنموافر

و  ه  اکت  ابپ چاو ی  ررد ونوشتن آزادی  دانس   .دی کری هامنا ی  شافنا یك  ی از دالی  لان میرو

 .ه اس رقا بخشیدرا ارها نامه جایگاناگون ایرانی، های گوزبانبه ت نشریا

فرهنگ جامع ک ه ب ه ص ورت     یاف   انمیرو ه ا شیوفربکتا در گنینیمنا ةباررددی را یای زهابکتا
 .ش ود مش اهده م ی   نین دیکری هامناها بین کتاا در شده اس  ودآوری گر هامنارف لمعاا ةیرداو  هامنا

، هوشمندی رلفنهادر پ ی آن،   اه وهمررلفن  ،ینترن ن، ارلوینیو، یوراد دی ماننیسانههاورود ره به با روجّ

، ...و مهم ، مونیكا، سیتا، اوشین، آیلین، هاک ان های شود. برای نمونه نامها گرفته میهای زیادی از آننام

 ند.اهشدوارد ها منا ةرلوینیونی به پیكر ةسانر راهاز

 گیری نتیجه بحث و -1-6

 انتخاب نام فرزندان کالترزانمنظور به های طبیعیژوهش در استفاده از پدیدهپ ةنتیج -1-6-6

 ک ردی ه ای  کالررزان، والدین ب رای انتخ اب ن ام فرزن دان خ ویش از واژه      ۀنتایج نشان داد که در منطق

                                                                                                                                  
1. R.Wardhaugh & J. Fuller 
2. D. Cameron  
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 نل ۀ منطبیع  ب ه  ۀهای فارسی برگرفته از مقولزبان قومی و همچنین واژه مثابۀطبیع  به ۀبرگرفته از مقول

طبیع  ، ازمی ان مجم وع    ه ای برگرفت ه از   داد که ازمیان ن ام نتایج نشان  همچنین ؛اندی بهره بردهزبان ملّ

 %(22/44)نام برگرفت ه از طبیع   یعن ی     (228)، یی و محلّهای ملّبرگرفته از طبیع  در زبان نام (852)

های قومی هستند ک ه ای ن درص د    نام %(12/22) نام برگرفته از طبیع  یعنی (781)ی هستند و های ملّ نام

 ( اس .کردیگذار به زبان مادری خویش )نام ةگرایش و انگین ةدهندنشان

ه ای  رد ب ا اس م  ه ای کُ    هگذاری بچّ  نام ،ل قرن بیستماوّ ۀاز نیمپ  ( معتقد اس  که 2224) 1صدیق

 آن گ ذاری ن ام  فرهنگ قه،منط هر در عامل هر ی اهمّ و شده اس . نیاز گیرهمه کردیدلپذیر و پرمفهوم 

 گذارد.  می رأثیر هاافراد و مكان گذارینام فرهنگ بر اشكال مختلف به طبیع . دهدمی رشكیل را منطقه

 گذاری های سورانی و هورامی زبان کردی در نامپژوهش روی تفاوت گونه ةنتیج 1-6-2

مورد مطالعه نش ان داد ک ه    ۀین منطقهای زبانی سورانی و هورامی در روستاهای کردنشگونه ۀنتایج مقایس

بیشتر به هوی  ق ومی و   %(2)زبان در این منطقه های ذکرشده، فرزندان سورانیازلحاظ گرایش به هوی 

های کالررزان و نگ ل ب ا گ ویش    مردم دهستان %(1)ی نین با فراملّ هوی  خصوصی گرایش دارند. درملّ

ه ورامی و گ ویش س ورانی زب ان ک ردی       ۀگون   ۀمقایس   ا درامّ ؛بیشتری دارندکمابیش سورانی گرایش 

در ن واحی   %(87/22)ش ود.  گی ری دی ده م ی   رفاوت چشم ،گذاری فرزندان با هوی  مذهبیناممنظور  به

ه ا ب ا   ب ه ن ام   %(22/42)زب ان  که در نواحی هورامیهای مذهبی گرایش دارند، درحالیزبان به نامسورانی

ه ورامی زب ان    ۀغرب ی ب ا گون     دهد مردم دهستان ژاوروداین نشان میاند که گرایش مذهبی روی آورده

مانن د آویهن گ مراک ن     ،غربی ند. در روستاهای بنرگ دهستان ژاوروددارکردی خاستگاه مذهبی بیشتری 

و ماموستاهای آیین ی گ اهی م ردم را نی ن از      رایج بودهدیرزمان  ها ازهای دینی و آموزش به طلبهآموزش

دان ای ن  کنند. آنان در انتخ اب ن ام فرزن    های خارجی منع میو دیگر رسانه ای ماهوارههای  گیرندهداشتن 

زب انی، ه یچ ن امی    ۀ ش ده در ه ردو گون    های انتخابرمام نام میاندرضمن در ثیرگذار هستند.أروستاها ر

ه ای  میان ن ام یعنی از ؛ورامی یا سورانی باشد و در دیگری استفاده نشده باشدهة واژرنها  مشاهده نشد که

ه ای  اند و رنه ا رف اوت در می نان اس تفاده از گ روه     مشترک زبان کردی اسم فرزند خود را انتخاب کرده

 مختلف هویتی بوده اس .

 مورد پژوهش ةزبانی در منطقة در حوز عوامل انتخاب نام فرزند -1-6-4

ه ای  ب ر س لیقه  اف نون   ،انتخ اب ن ام  منظور بههای مختلف پژوهش مشاهده شد، بخش در که گونه همان
                                                                                                                                  
1. F. T. Sadiq  



 15.../ (1427)را  (1422)های شناسی اجتماعی شناختی در دههبررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبان

د دیگری مانند عوام ل  هاس ، عوامل متعدّع بسیاری در نامکه موج  رنوّ گذارشخصی والدین و افراد نام

الت ه ب ه رح وّ  زبانی، دینی، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتم اعی و فرهنگ ی دخی ل اس  . ب ا روجّ       

انتخاب نام افراد جامع ه نی ن ش ده     ةراری در شیومرور زمان، موج  رغییبه ،بردهمده در موارد نامآوجود به

 قمحقّ   زب انی  ایهپدی د  مثاب ۀ ب ه  گ ذاری هاس  که در نامارزشرشد رفاوت ای از مجموعهاین اس  و 

ه ای  نش انه  هاواژهزیرا  ؛شوددر قال  یک واژه ظاهر می زبانی یعنصر مننلۀبه ینامصورت شود و به می

ش ناختی،  ه ای زیب ایی  معی ار  .گی رد  زب ان ص ورت م ی   ب ا   اف راد ش ناخ   مینان  و ررفكّ و زبانی هستند

م ده از طبیع     آه ای بر (، گرایش مذهبی، نامیی، فراملّ، ملّقومیهای مختلف )ها، هوی وایی نامآ خوش

ین د رغیی ر   اب ا فر می ان  و در ای ن  ان د عوامل انتخاب ن ام ب وده  مورد پژوهش هرکدام به سهم خود  ۀمنطق

م ده از  آه ای بر ن ام  گفت ه، پیشمعیارهای براساس  ،اخیرۀ در دهکه  شد. مشاهده هستیمرو روبه ها ارزش

 خود اختصاص داده اس .گذاری را بههوی  قومی )کردی(، بیشترین درصد نام

 منابع
ۀ نام  . پای ان زب ان  ش ناختی  شناسیجامعه برمبنای سورانی کردی در خاص یها نام بررسی(. 1422احمدی، بهناد )

 رهران مرکن. نورشناسی همگانی، دانشگاه پیام ری زباندکت

های ایرانی نو. مترجم: آرمان بختی اری؛ عس كر   جلد دوم: زبانهای ایرانی. راهنمای زبان .(1484) یگر، رودشمی ا

 نیا. رهران: ققنوس.  بیدی و نگین صالحیبهرامی؛ حسن رضائی باغ

 .: گستردهنرهرا .ماد: منشأ، نژاد و راریخ رمدن کردستانوحدت قومی کرد و  (.1482) اهللرابانی، حبی 

 ۀفص لنام  .ایرش ته می ان  مطالع ات  نوین ةحوز شناختی؛اجتماعی شناسی(، نام1427)زندی، بهمن و بهناد احمدی 
 .125-22(، 1) 2 ،انسانی علوم در ایرشتهمیان مطالعات

 ۀفص لنام  .شناس ی اجتم اعی  شهر مهاباد ازدیدگاه زبانگذاری در (. روند نام1422میرمكری ) و منیژه ---------

 .18-1(، 12) 7، های غرب ایرانها و گویشمطالعات زبان

 .رهران: کتابسرا .ها از ایرانفرهنگ آوای نام (.1453زنگنه، پری )

 ، رهران: امیرکبیر.2جلد  .فرهنگ فارسی(. 1452معین، محمد )

 2شناس ی،  ه ای زب ان  پ ژوهش هجا در اسامی زنان و مردان در ای ران.  رحلیل بسامدی (. 1482زاد )مهررى، منصو

(1 ،)81-22. 

 سنندج: نشر ژیار. .زاده جالل جاللی :ترجمم .کردها نوادگان مادها (.1481)مینورسكی، والدیمیر فئودوویج 

ش جوان ان،  پ ژوه گذاری فرزندان در ش هر ره ران.   رحوّل نام (.1488) رفشااسمیه  و دسید محمو، نجاری حسینی
   .178-131 ،(4)فرهنگ و جامعه، 
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