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 مهمقدّ -9

 اما م،یکنینم انتخاب را آنها ما که دارند وجود هایینشانه نام هر در. اندمهم یامالحظه قابل نحو به هانام

 بتا را متا نیوالتد یتیهو تعلقات و مذهب ،یلیتحص سطح ،یجتماعا ۀ اق لیقا از یا العات هانشانه نیا

 عنتوان بته هتانتام استت معتقتد او. داندیم زبان هر در اژهو نیمهمتر را نام (1٠٠8) 2مفانده. دارند خود

 بوده زبان هر واژگان در واژه نیدارتریمعن ،شودیم انیب ای شناسانده یقتیحق آنها از استفاده با که یکلمات

 زاتیتمتا تمام بلکه ،شوندیم گذاشته مکان و طیمح بر تنها نه رایز ؛اندزبان کی وجود بخش نیمهمتر و

 کته انتدداده نشتان یعلمت مطالعتات(. 2٠8: 1٠٠8 مفانده،) انداندوخته خود در زین را اهانیگ و جانوران

 ارائته ،دارد نتام پیتفل کته یپسر و شودیم دهینام رونیتا که یپسر مورد در را یمختلف اتیفرض جهان

 ریست بر یاحظهمال قابل ریثأت وجود، نیا با باشند، اشتااه اغلب است ممکن اتیفرض آن هرچند ؛دهدیم

 شخص خود یهانشیگز بر یناخودآگاه ریثأت تواندیم یحت نام کی. باشند داشته توانندیم افراد یزندگ

 نتام بتا دندانپزشتک یشتماریبت اریبس تعداد که کنندیم ادعا یعلم قاتیتحق یبعض. بگذارد یزندگ در

 .  دارند نام لورن که ییوکال و دارند جودو سیدن

 بستا چته و شناسانزبان شناسان،مردم زبان، ۀفالسف توجه که است یارشته نیب ۀنیزم کی یشناسنام 

 یشناستمتردم و یفلستف مفهومات از یایترک با اگر نام موضوع. است کرده جلب خود به را یعاد افراد

 و زبان گرفتن دهیناد ،یشناسمردم مطالعات در. دهدیم قرار اریاخت در را هالیتحل نیبهتر رد،یپذ صورت

 .انتدنشانه کی عنوان به هانام یحاو ،هستند یفرهنگ هر مهم نماد که هازبان تمام و بوده ناممکن گفرهن

 و عوا ت  و افکتار هتا،نگترش بته تتوانیمت یادیتز حد تا ،جامعه هر در هانشانه نیا لیتحل قی ر از

 و یمتذها و یفرهنگت یاورهتاب و هتاارزش متادران، و پتدران یهاشیگرا. برد یپ جامعه آن اتیروح

 تتوانیمت لذا ،است استنااط و استخراج قابل ،گذارندیم خود فرزندان بر که ینام قی ر از آنان یاجتماع

 .کند ریدرگ تواندیم را یادیز یهارشته نام موضوع گفت

 ریثأتت و یفراملت و یمتذها ،یمل ،یکرد تیهو انیم وندیپ یبررس از است عاارت حاضر پژوهش هدف

 :ریز االتؤس پاسخ به دنیرس یراب مهاباد شهر در پسران و دختران یگذارنام روند بر آنها

 چته یمهابتاد کودکتان یگتذارنتام بر (یفرامل ،یمذها ،یکرد ،یمل) چندگانه یهاتیهو ریثأت زانیم -2

 است؟ بوده اندازه

                                                             
4. L. Mphande 



 ٧/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 مشتاهده یرونتد چته ،تیجنست کیتتفک بته یگتذارنتام امر در چندگانه یهاتیهو به شیگرا در -1

 ؟دشویم

 است؟ بوده چگونه هاتیهو انواع به توجه با فرزندان یگذارنام تحول ریس زمان گذر رد -٧

 یشناسروش -2

 یجستتجو یبترا و بتوده یدانیتم هاداده یگردآور روش. است یلیتحل -یفیتوص نوع از یجار قیتحق

 و یمجتاز و یواقعت یفضتا دو در جستتجو بتا یاکتابخانه روش از مربوط یهاهینظر و قیتحق اتیادب

 چتک هتانتام استتخراج منظتور بته. دیتگرد استفاده تالیجید یهاکتابخانهو  ،یعلم ا العات یهاگاهیپا

 در ابتتدا آنهتا تیتاکثر خاستگاه و شهیر به توجه با( هانام) هاداده و رفت کار به ساختهمحقق یهاستیل

 از یتک هتر بعتد ۀمرحلت در. شتدند یبند اقه یفرامل و یکرد ،یمذها ،یمل یهانام یتیهو گروه چهار

 ماننتد یگترید یهتارمقولتهیز بته خود ییمعنا یهایژگیو به توجه با زین یکرد و یمل یتیهو یهاگروه

 نیتا در یآمتار ۀجامعت. دنتدیگرد میتقست یمفهتوم و ریمشتاه عت،ی ا از برگرفته یهانام کهن، یهانام

 بتر یریتگنمونته یاستتراتژ با .است یمهاباد 2٧61 یال 2٧٣2 یهاسال متولد آموزاندانش یۀکل پژوهش

 یهتاداده و گرفتت قترار بترآورد متورد یآمتار ۀجامع نظر مورد یپارامترها ،نمونه یهاشاخص اساس

 EXCEL یافزارهانرم از استفاده با و بوده عیتوز درصد و یفراوان انگریب شدهیبند اقه و شدهیگردآور

 ستتوگرامیه روش از یفیتوص آمار در. گرفتند قرار لیتحل مورد یاستناا  و یفیتوص صورت به SPSS و

 و تیجنست) رهتایمتغ دادن قرار ارتااط در یبرا یاستناا  آمار در. شد استفاده( ساده یستون ینمودارها)

 .شد استفاده 1 یخ یفراوان آزمون از حاصل جینتا از ،(سن

   گذاریامهای نسنت -3

 کتاربرد و معنتا و رنتدیگیمت کار به را زبان هاانسان آن با که است خاص و یاساس ۀویش کی یگذارنام

 مطالعتات در. ردیتگیمت قترار یشتناختزبتان و یفرهنگت ،یخیتار ،یفلسف مااحث نیتریکانون در هانام

 به یاجتماع یشناسزبان ۀمجموع ریز یاجتماع یشناسنام ۀشاخ ژهیو هب و یشناسنام ۀحوز ،یشناختزبان

 مربوط زین یشناسمردم و یشناسجامعه ،یتاارشناس به 1یمیآنتروپون ای اشخاص نام ۀمطالع .رودیم شمار

 ؛٣1٣: 2221 ،8لجئتوآ رک.) دیتنمایمت یبررست کتاربرد و فترم نظتر از را هتانتام ،یمیآنتروپون .گرددیم

                                                             
5. anthroponymy 

6. J. Algeo 
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 ینمادهتا نیتتریخصوصت از یکتی اشتخاص ختاص یاهنام 6الوسون نظر از (.1٠6: 1٠٠8، ٣کومیآج

 لیتدال بته نتام رییتتغ و بتوده متا بتا یزندگ سراسر در هانام. هستند ملت کی یحت و فرد کی شاخص

 ستتین یمعمتول و یعتی ا چنتدان کتار امتا استت ممکن اگرچه یمذها ای یفرهنگ ،یشخص گوناگون

   .(11: 2262 الوسون،)

 ،آوردیمت( 2٧66) یاحمتد آنچته  اتق .استت جامعته در فرد هب یبخشتیهو نام کارکرد نیمهمتر 

 یاجتمتاع حتال نیعت در و یفترد یامتر که داندیم یندیفرا را تیهو ،یسوئد شناسروان ،2کسونیار

. (22: 2٧66 ،یاحمتد) کنتدیمت برقترار رابطته ینتوع فرد و اجتماع انیم کسونیار ،بیترت نیبد. است

 بتا ستپس و ابتدییم دست آن به جامعه در فرد که دانندیم یحساسا از عاارت را تیهو شناسانجامعه

. رستدیمت مستتقل تیتهو احساس درک به دارد، گرید یهاگروه با که ییهاتفاوت ای اشتراکات بر هیتک

 ۀدربتار متثالً باشتد،یمت خودش ۀدربار هاپرسش از یامجموعه به فرد ۀآگاهان ییپاسخگو ندیفرا تیهو

 دارد، تعلتق یملتت ایت و نژاد ،لهیقا چه به و هست چه بوده، چه بوده، کجا ست،یک او نکهیا و اشگذشته

 و یقمتر) استت داشتته ینقشت چته یجهتان تمتدن ۀتوستع و یزیتریپ در و کجاست اشیاصل أمنش

 .(218: 2٧62 ،زادهحسن

 ایتدن بته ینتوزاد و کردیم نمایزا یمادر هرگاه که بود رسم انیزرتشت انیم در و انیساسان دوران در 

 موبتد. کردنتدیم خار را یاژهیو موبد ،بگذارند دهانش به پستان بار نینخست یبرا آنکه از شیپ ،آوردیم

 آنگتاه و دیتنامیمت ،بودنتد نهتاده شیبترا که ینام بهرا  او و کردیم زمزمه نوزاد گوش در یاژهیو یدعا

 استت یرسم همان نیا و ختیریم هوم آب سرش بر و کردیم سیتقد هوم آب ای پراهوم با را کودک

 انجتام مهرگان در تولد روز نینخست در مراسم نیا هرگاه. دهندیم انجام دیتعم غسل نام به انیحیمس که

 از یتک هتر استالم از پتس امتا .(2٧6٧ ،یبهرامت) شدیم وندهم مهر نام با ستیبا یم نوزاد نام ،شدیم

 نیتا. استت متفتاوت اریبست هتم با گاه که اندکرده اجرا یرسوم خود یراب رانیا در موجود یهافرهنگ

 را ششتم شتب خراسان در .شودیم اکتفا آن از یاخالصه ذکر به تنها نجایا در که اندمفصل اریبس رسوم

 آن از اجنته تتا کننتدیمت اهیست بتاروت با را نوزاد بدن و صورت. رندیگیم جشن دعا و ورد خواندن با

 زائتو لچتک بتر گترید ستوزن هفتت و نتوزاد لچک یرو سوزن هفت. نکنند عوض را نوزاد و دبترسن

 شتروع قتل با که قرآن ۀسور) قل هفت یدعا. نشود کینزد آنها به و بترسد هاسوزن از آل تا گذارندیم
                                                             
7. K. Agyekum 
8. E. D. Lawson 

9. E. Erikson 



 1/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 بته و اقامته چتپش گوش در و اذان نوزاد راست گوش در دانیسپشیر از یکی...  و خوانندیم را (شود

 گرفتته عتتی ا دل از شتریب هانام کردستان در. گذاردیم کودک یرو را ا هار ۀائم از یکی نام خود لیم

 زائتو زن نیبتال بر کوچک ییچاقو آل داشتن نگه دور یبرا نیوالد. دارند یحماس یروح و معنا ای شده

 مراستم .نتداکترده ریاست را آل یزمان دهبو عیشا که رندیگیم یاخانواده از زین یاپارچه تکه و گذارندیم

 ختانواده دیستپشیر و کشندیم نوزاد چشمان به سرمه. است همراه یکرد یقیموس نواختنبا  هفتم شب

 آوردیمت زبان بر را نوزاد نام و خواندیم چپ گوش در بار سه و راست گوش در بار سه را حمد ۀسور

 در .استت پستر کودکتان ختاص که دارد نام ‘بانه زهیگو’ نوزاد ادننه گهواره بر مراسم .(2٧21 ،انیاری)

 کته نهتم و هشتم نه و باشد منیبد تا است زدهمیس نه که ازدهمی شب در نوزاد، تولد از پس جانیآذربا

 یبترا زیتن آنهتا. کنندیم یگذارنام را کودک ،ژهیو یمراسم یبرگزار با برساند، یگزند او به شور چشم

 اگر و رندیگیم نظر در فرزند یبرا نام دو اغلب هایآذر. گذارندیم زائو سر پشت ییچاقو آل دنبو دور

 بتر عتالوه کته میهستت روروبه یادیز یزبان یغنا با یآذر فرهنگ در .نام ده از شیب ،باشد دردانه نوزاد

 قوجتق کته گونته همتان اهتتترکمن انیم در .دارند زین یمثات و قیعم ییمعنا بار اایز ییقایموس ساخت

 بته و ندارد یخوب یمعنا آنها فرهنگ در رایز ،گذارندینم کودکان بر را زنده افراد نام ،سدینویم( 2٧22)

 و کرده انتخاب یگذارنام یبرا را یروز روز، 2٠ تا ٧ نیب آنها .است فرد آن یبرا مرگ خواست یمعنا

 از پتس روز سته بلوچستان در .نوشت خواهد را یو سرنوشت کودک، یگذارنام از پس خدا معتقدند

. شودیم ییرایپذ آنها از ینیریش و یچا با و شوندیم حاضر زنان کودک، شستن و غسل مراسم در تولد

 اگتر .کننتدیمت انتختاب او یبرا ینام ،مانندیم داریب صاح تا و شودیم گفته یششگان که ششم شب در

 کننتدیمت انتختاب را یو نام مادربزرگ ای مادر باشد دختر نوزاد اگر و پدربزرگ ای پدر ،باشد پسر نوزاد

 یبترا .استت یارزشت دستتگاه و امر کی یگذارنام سدینویم( 2٧62) یوسفی خداجو .(2٧٣6 ،یناصر)

 شتده دهیتد کته یختواب به تیعنا با یگذارنام کردن، باز را مقدس کتاب یال قی ر از یگذارنام نمونه

 و مستتعار یهتانام با یگذارنام ،(یگذارنام در یماد فوق یروین نقش و عهیطاالءماورا از الهام به توجه)

 از. باشتندیمت رهیغ و یهنر یهانام آن بارز ۀنمون و دهندیم یفرد به دوستان ای خانواده گروه که یالقاب

 ۀشترفتیپ جوامع رد یحت که کندیم رهاشا هانام ییجادو قدرت به یارزش یگذارنام در یقرش مناع همان

 ایت فترد سرنوشت توانندیم که است یااندازه تا آنها قدرت نکهیا و شودیم توجه آن به هنوز زین یکنون

 ای بدهد دهرنیپذ نام به را یقدرت تواندیم نام کی. بزنند رقم را ندهیآ و کنند دگرگون را یملت یحت ای قوم

 نیتا رایتز .است تیاهم حائزبسیار  یبامسم نام یماهنگه یاشهیاند نیچن در .کند سلب او از را ییروین
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...  و مهتارت حرفته، گاه،یجا مقام، شان،نیما و اریبس یمعان حامل ،دارد که ییجادو قدرت بر عالوه نام

 وجتود یارزشت یگذارنام ستمیس در که یعوامل از گرید یکی ،یگذارنام یجادو بر وهعال .است یمسم

 در یاجتمتاع هتر کته ردیتگیم قرار توجه مورد زین نکته نیا یشناسنام علم رد .است مناسات انیب ،دارد

 و استت ثرؤمت یگذارنام ستمیس در که دارد ارهایمع و هاارزش از ییهاشاکه خود یخیتار مختل  ادوار

 رییتتغ حتال در زین یاسام یمعان و هاواژه ،میمفاه ،است تحول حال در یبشر مختل  جوامع که نجاآ از

 .(26 :2٧62 ،یوسفی اجودخ) ندهست

 قیتحق یهاافتهی -4

ابتتدا در چهتار گتروه  خود و خاستگاه شهیتوجه به ر با هاداده ،شد ذکر مقدمه بخش در که گونه همان

 شتده زتریر یبنداقه  نیا ،بعد ۀلشدند. در مرح یبندقه ا یو فرامل یکرد ،یمذها ،یمل یهانام یتیهو

 یگرید یهامقوله بهخود  ییمعنا یهایژگیبا توجه به و زین یکردو  یمل یتیوه یهاو هر کدام از گروه

 شدند.  میتقس یمفهوم یهانامو  ریمشاه نام عت،یاز  ا فتهربرگ یهانام ،یاکهن و شاهنامه یهانام مانند

 چندگانه یهاتیهو و هانام -4-9

 یمل یهانام

 ۀشتیر یداراو  بتوده مربتوط یبه زبان فارست ینظر معناشناخت از کههستند  ییهاها، نامنام نیمنظور از ا

 یهتانام ای و لوفرین ای . دانا، دارا، ستارهندهست رانیا یریو اسا  یخیتار ،یمل یهاتیشخصنام  و یفارس

قترار  ریمشتاه نتامعنتوان  تحتت که یو فرهنگ یعلم یهاتینام شخص نیکهن مانند کوروش و همچن

 .رندیگیم

 یهبمذ یهانام

 تور  )ص( و امامان و بته اماریها والقاب پ، نامشده ادیاز آنها  ینید در کتب مختل  که وندخدا یهانام

، ابتوبکر ،یعلت، محمتد نتام. شوندمی گروه گنجانده نیدر ا انیاد ریسا واسالم  نید یهاتیشخص یکل

 ای کنعان ،وبیا ،عقوبی ،میمر ،هیآس ،سارا ،مانیسل ،داوود ،وس ی ،صالح ،میابراه مانند ییهانامو  شهیعا

 ... یسیعو  یموس

 یکرد یهانام

 ،روژان ،منیهتاند. شتده داده یگروه جتا نیدر ا ،ستا یفرهنگ کرد وزبان  مربوط به که ییهانام ۀیکل

 ... و ایدلن ،تارا ،رکویش ،ژیگالو



 ٣/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 یفرامل یهانام

 رغتمیعلت کته استت یمتذها یهانام از ریغ ین دستهگیرند. الاته ادسته قرار می نیدر ا یخارج یهانام

 ییاروپا یهاشامل نام هانام نیا. دارند قرار یاجداگانه گروه در افراد ینید تعلقات لیدل به بودن یخارج

 ،نتایت ،نیمتت) یمذهاریو با مفهوم غ یعرب ۀشیها با ر(، نامسولماز، ارسالن ،دایآ) یترک ،(اناید ،ایتانمانند )
 .هستند رهی( و غالیل ،الیشک

 یکردو  یمل یهانام یهامقولهریز

 یاشاهنامه ایکهن  یهانام ةمقول

 یهتاتینام شخص ای هستندباستان  رانیا خیتار مربوط به که گرددیم اشاره ییهانام به یبندمقوله نیا در

 یهتانتام بتا سهیمقا در تدس نیاز ا پسرانه یهااند. نامشده آورده در شاهنامه که یو پهلوانان یااسطوره

 زیتو ن فرهتاد ،وشیتدار، کتوروش ماننتد ییهتانام برخوردارند. یشتریب یاز فراوان مقوله نیاز ا دخترانه

 واقتع مقولته نیتادر  نتهیتهم ایتو  ترایم ،ژهیمن یهاپسران ... و نام یبرا اوشیسو  سهرابچون  ییهانام

ن اترجمتبا م نهیزم نیکتب در ا ریو سا یکرد ۀشاهناممراجعه به  ضمن یکرد یهادر مورد نام .شوندیم

جهتت پرستش از خاستتگاه  یمانند هترودوت، گزنفتون، استترابو و بورکتا یمیقد سندگانیکرد آثار نو

 ینورسکیم بر اساس ماد که ۀنام پادشاهان سلسل بخش نیا در. گرفت صورت مشورتها از نام یتعداد

از استالم،  شیسرداران کرد پت ایخوانند، و نام سران یدها را از نوادگان آنها مکر ،شدهآثار ذکر و( 2٧6٠)

 یو ... و بترا کتاردو، آکتو، ریتهژ ،اکوید ،نیآرتمانند  ییهامگرفتند. نا یجا یکهن کرد یهانام ۀدر مقول

 .گرفتند جای مقوله نیدر ا ایمد ای ایدیمو  النیدو  نایآر، آوان یهادختران نام

 ریاهمش ةمقول

 ضترورتاً کته گتذاری،بترای نام یاسیس زیو ن یعلم ،یاجتماع ،یهنر ،یادب یهاتینام شخصاز  استفاده

 یکترد یهاو در نام (یعرب ۀشی)با وجود ر نایس ،ماینچون  ییهانام یفارس یهاکهن. در نام معاصرند نه

 یهتااستت. نتام شتده گنجانتده ولتهمق نیتدر ا زین اردالن یحت ای شوایپ ،بوداق، بارزان ،منیه، هژارنام 

 .اندقابل بحثریو غ زیناچ اریبس مقوله نیدر ا دخترانه

 یمفهوم ةمقول

 2٠نتزیال کته گونته آن ای هستند، یمنف اناًیمثات و اح ییبار معنا یدارند و دارا یواژگان یمعنا که ییهانام

                                                             
10. J. Lyons 
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 فرهنتگ بته کیاز  ممکن است یضمن یدارند. معنا یضمن یمعنا ای هستند نینماد است،معتقد( 22٣٣)

در نتام  ژهیتو هبت نیتهستتند و ا فتردریغ یهادهیها مصداق پدنام نیا یمتفاوت باشد. گاه گریفرهنگ د

 ایت یشتناختییاایز لیدال هب که انیپر ای نازیپر ،سایپر ،ایپرمانند  ییهامثال نام یدختران مشهود است. برا

هتا ارجتاع ها وفرشتهیپر و مفهوم نام به ردیگیقرار م مورد استفادهدختران  به دنیو عظمت بخش شکوه

 دانتاماننتد  ییهتانتام یواژگان یهانام نیاز ا گری. نوع دندارند ینیکه در جهان خارج صورت ع دهدیم
 ایتدلن ایو  یپسران در کرد یبرا اریوشهو  یهاورو  زاناو  یدختران در فارس یبرا فرزانه ایپسران  یبرا
 .یدختران در کرد یبرا تاراو  اریدل ای

   عتیاز طب گرفتهالهام یهانام ای عتیطب ةمقول

دهنتد. یارجتاع مت یو اجترام آستمان اهتانیو گ یعتی ا یهادهیپد به ها هستند کهاز نام منظور آن دسته

 ۀعنتوان مقولت مکان به ۀو مقول یدختران در فارس یبرا مهتابو  اختر، ستاره، سحر ،لوفرینمانند  ییهانام

 یدر فارست ستهند ای الارزمانند  ییهاشامل نام شد که پژوهش در نظر گرفته نیپسران در ا یبرا عتی ا

...  و )نام گتل( زهیگز( و )سرچشمه یکان)مانند روز(،  نیروژمانند  ییهانام زین یشود. در کردیم پسرانه

 یجتا مقولته نی... در ا و روانیس، نیماردها مانند نام مکان زی)آتش( و ن آگر)کوه(،  ایچمانند  ییهاو نام

 .اندشده داده

 :است ریز شرح به حاصل جینتا یآمار یهاداده بر اساس

 دخترانته یملت یهتانتام. اندداده اختصاص خود به را هانام کل از %٧2.62 یکل به( یفارس) یمل یهانام

. دهنتدیمت لیتشتک را پسترانه یهتانام کل از %٧2 پسرانه یمل یهانام و دخترانه یهانام کل از ٣1%.٧1

 اختصتاص ختود بته را هتانام کل از %٧٣.11 هفتاد، ۀده دوم ۀمین ،٣2 یال ٣2 یهاسال در یمل یهانام

 اختصتاص ختود بته را هانام از %٧1.11 هشتاد، ۀده اول ۀمین ،61 یال 6٠ یهاسال در هانام نیا. نداداده

 ۀمرحل در .است یکاهش( یفارس) یمل یهانام با فرزندان یگذارنام روند یکل هب که یمعن نیا به. نداداده

 روشتن استت، گرفتته صتورت هتارمقولتهیز بته توجه با و هاتیجنس کیتفک به که هاداده یبررسبعد 

 از هتانتام نیتا. دارنتد یشتیافزا یرونتد کهن یهانام ۀرمقولیز در پسران( یفارس) یمل یهانام شودیم

 یهتانتام ۀمقول ریز در. انددهیرس 61 تا 6٠ نیب یهاسال در %86.11 به ٣2 یال ٣2 یهاسال در ٣8%.82

یعنتی مقولتۀ  هتامقولته ۀیبق .میهست( 2.٠2 به 8.21 از) پسران یبرا ریمشاه نام شیافزا شاهد زین ریمشاه

 بته 1٣.٣2 از یمفهتوم یهتانتام .اندداشتته یشتکاه ریس پسران در عتی ا به مربوط یهانام و یمفهوم

. ندارنتد پسترانه یهانام انیم در یذکر قابل گاهیجا عتی ا از گرفتهالهام یهانام و افتهی کاهش 11.26%



 2/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 یهتانام بیترت به آن از پس. اندداشته را یفراوان نیشتریب یمفهوم یهانام ۀمقول در دخترانه یمل یهانام

 دخترانته یهتانتام در یذکتر قابل رقم چیه ریمشاه نام. دارند قرار ریمشاه و کهن عت،ی ا از گرفتهالهام

 %2.٠2 از دخترانته کهتن یهانام از استفاده که است گونه نیا به یبندمقوله نیا در هاشیگرا ریس. ندارد

 کهتن یهتانام از استفاده راینبناب. است دهیرس 61 یال 6٠ یهاسال در %1.٧8 به ٣2 یال ٣2 یهاسال در

 از یمفهتوم یهتانتام از استتفاده .استت داشتته یشتیافزا یروند دختران یگذارنام یبرا (یفارس) یمل

 دختتران یگتذارنام یبرا عتی ا از گرفتهالهام یهانام از استفاده. است افتهی شیافزا %81.6٠ به 11.12%

 در کتاهش ایت شیافتزا جهت یذکر قابل رقم چیه ریمشاه نام. است افتهی کاهش %٧1.٧1 به %28.86 از

 صتفر زین و( دختران نام) 2 گروه به افتهی اختصاص درصد و یفراوان بودن باالتر. ندارد دختران نام مورد

 کنتد،یمت انیتب را تیجنست بته توجه با هاتیهو نیب تفاوت بودن معنادار که ،1 یخ آزمون در یپ بودن

 جتنس یبترا آن بته شیگرا از شیب یمل یهانام از استفاده با دختران یگذارنام به شیگرا دهدیم نشان

 دو هتر یبرا مهاباد در کودکان یگذارنام جهت یکل هب یمل یهانام از استفاده هانیا تمام با .است مقابل

 .دارد یکاهش یروند جنس

 %22.٠6 دخترانه یمذها یهانام. دهندیم لیتشک را هانام کل از %16.12 یکل  ور به یمذها یهانام 

 یهتانتام .دهنتدیم لیتشک را پسرانه یهانام کل از %٧6 پسرانه یمذها یهانام و دخترانه یهانام کل از

 یهاسال در که داده لیتشک را هانام کل از %12.61 هفتاد، ۀده دوم ۀمین ،٣2 یال ٣2 یهاسال در یمذها

نشتان  یآمتار یهتاداده ازحاصل  جینتا. است افتهی کاهش %1٣.٠6 به ،هشتاد ۀهد اول ۀمین ،61 یال 6٠

از  افتتهیاختصاص %٧2.6٣ و باالتر از مقدار مورد انتظار و 28٧٧( ی)مل 2گروه  یهاامن یدهند فراوانیم

ز کمتتر ا 16.2٣آنهتا  بته افتتهیدرصد اختصتاص و2٧٧٧( یمذها یها)نام 1گروه  ینسات کل، و فراوان

 بته. دهتدینشان مت یصفر بودن پ به با توجهدو گروه را  نیادار بودن سطح تفاوت او معن است 2گروه 

 یهتانتام از کمتر مهاباد در یمذها یهانام از استفاده با فرزندان یگذارنام که معنا نیا به یرآماریغ زبان

 آمتار از حاصتل جینتتا بته توجه با. است دختران از شیب پسران در یمذها تیهو با یهاناماست.  یمل

 یهتانتام) 1 گتروه نکتهیا فترض. استت فرضشیپ زانیم از کمتر که بوده صفر با یمساو یپ یاستناا 

 در شتدهمشتاهده یفراوانت. شتودیمت رد دهد، اختصاص خود به را کل نسات از %1٠/٠( پسرانه یمذها

( دخترانته یمتذها) 2 گتروه در شتدهمشتاهده یاوانفر. است انتظار مورد مقدار از شیب( یمذها) 1 گروه

 ۀپستران) 1 گتروه یهتانتام یفراوانت دهتدیمت نشان جینتا آن بر عالوه. است انتظار مورد مقدار از کمتر

 و 21٠ ،(یمتذها ۀدخترانت) 2 گتروه یهتانام یفراوان که یحال در بوده ٧٣.21 آن درصد و 661( یمذها
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 کته یپ مقدار بودن صفر زین و درصدها و هایفراوان تفاوت به توجه با. ستا 22.٠6 آن به مربوط درصد

 پستران یبترا یمذها یهانام از استفاده با یگذارنام اوالً گرددیم اثاات است، فرضشیپ مقدار از کمتر

 ولا ستطح در (یمذها یهانام) 1 گروه یبرا شدهمشاهده یفراوان آنکه دوم و است مقابل جنس از شیب

 یهتانتام) 1 گتروه یبترا شتدهمشتاهده یفراوان. است انتظار مورد مقدار از شیب( ٣2 یال ٣2 یهاسال)

 هتایفراوان تفاوت به توجه با. است انتظار مورد زانیم از کمتر( 61 یال 6٠ یهاسال) 1 سطح در( یهامذ

 یبترا یمتذها یهانام از استفاده در یگذارنام روند گفت توانیم یپ مقدار بودن صفر زین و درصدها و

 .دارد یکاهش یریس مهاباد در جنس دو هر

 یکترد یهتانتام آن %11.٣6 کته انتدداده لیتشک را هانام کل از %12.22 یکل  ور به یکرد یهانام 

. استت پسترانه یهتانتام کتل از پسرانه یکرد یهانام آن %28.22 و بوده دخترانه یهانام کل از دخترانه

 اختصتاص ختود بهرا  هانام کل از %2٣.٧2 هفتاد، ۀده دوم ۀمین ،٣2 یال ٣2 یهاسال در یکرد یهانام

 اختصتاص ختود بته را هانام از %12.22 هشتاد، ۀده اول ۀمین ،61 یال 6٠ یهاسال در هانام نیا. نداداده

فترض شیپ زانیکمتر از م است کهبا صفر  یمساو یدهد پینشان م یحاصل از آمار استناا  جینتا. ندداد

 2گتروه  نکهیدهد. فرض ایجنس نشان م کیتفک را به تیهو نیادار بودن سطح تفاوت در یو معن بوده

 یشتود. مقتدار فراوانتیمت رفتتهیدهند، پذیخود اختصاص م از نسات کل را به ٠/ 1٠( یکرد ۀدختران)

 1 امر در متورد گتروه نیمقدار مورد انتظار است و هم از شی( بیکرد ۀ)دختران 2در گروه  شدهمشاهده

 2گتروه  یهتانتام یفراوانت ،یآمتار جینتتابر آن  عالوه( کمتر از مقدار مورد انتظار است. یکرد ۀ)پسران

و درصتد  ٧62( را )پسترانه 1گروه  یهانام یو فراوان 82.٧1آن را  و درصد مربوط به 8٠6( را )دخترانه

)دختران(  2گروه  به افتهیو درصد اختصاص یدهند. باالتر بودن فراوانینشان م ٧6.٣2را  افتهیاختصاص

 استتفاده بتا دختر فرزندان یگذارنام کندیم اثاات یصفر بودن پ به دار بودن سطح تفاوت با توجهاو معن

 2در ستطح  شتدهمشتاهده یفراوانت (ی)کرد گروه نیهمدر از جنس مقابل است.  شیب یکرد یهانام از

 ی( فراوانت61 یالت 6٠ یهتا)ستال 1( کمتر از مقدار مورد انتظار است و در ستطح ٣2 یال ٣2 یاهل)سا

ختود  از نسات کل را به %1٠ (یکرد) یهانام نکهیاز مقدار مورد انتظار است. فرض ا شتریب شدهمشاهده

 رفتتهی( پذ61 یالت 6٠ یهتا)ستال 1( رد و در ستطح ٣2 یال ٣2 یها)سال 2در سطح  ،اختصاص دهند

 یهتاستال در گروه نیها در انام ید فراواندهینشان م (ی)کرد گروه نیا یبرا زین یآمار ۀجیشود. نتیم

برابتر بتا  61 یالت 6٠نام در ستال  یفراوان که یحال در ،بوده 22.2٣و درصد آن  2٠6برابر با  ٣2 یال ٣2

و صتفر بتودن  یدر دو سطح مورد بررست شدهتفاوت مشاهده هب . با توجهاست 16.2٧و درصد آن  162



 22/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 بتا مهابتاد شهر در فرزندان یگذارنام روند گرددیم اثاات رساند،یمدار بودن تفاوت را امعن که یمقدار پ

در  ،شتودیمت مربتوط هتارمقولتهیز یبعد که به بررس ۀمرحل در .است یشیافزا یکرد یهانام از استفاده

 و دارد یشتیافزا یریست ریو مشتاه یکهن، مفهوم یهاانتخاب نام به لیم پسرانه یکرد یهانام دنیبرگز

. ختوردینمت چشتم بته آن در ذکر قابل یرییتغ و بوده ثابت عتی ا از گرفتهالهام یهانام به شیگرا ریس

 از. انتدافتهی شیفزاا هشتاد ۀده اول ۀدر دور %2٧.٠٧ هفتاد به ۀدوم ده ۀدر دور %22.٣1 از کهن یهانام

 %12 بته 12.٠٧ از شیافزا به رو یروند زین یکرد یهانام گروه از یمفهوم یهانام ۀمقول در گر،ید یسو

 یمحلت یهتانام در. اندافتهی شیافزا %26.22 به %2٧.٣2از  زین رینام مشاه کهآناست. ضمن  قابل مشاهده

 ۀمتین در %2.26 از دخترانته کهن یهانام. است افتهی شیزااف یمفهوم و کهن یهانام به شیگرا ،دخترانه

 زیتن یمفهتوم یهتانتام در شیافزا نیا. اندافتهی شیافزا هشتاد ۀده اول ۀمین در %6.22 به هفتاد ۀده دوم

 دختتران نام عتی ا ۀمقول در اما .است دهیرس %22.22 به %2٠.26 از هانام از مقوله نیا. گرددیم مشاهده

 کتاهش 21.1٠ بته 1٧.22 از دخترانته یکترد یهانام از مقوله نیا. دهدیم نشان خود از یکاهش یدرون

 در یکترد تیتهو از برآمتده یهتانتام .نتدارد وجتود یذکر قابل روند ریمشاه نام مورد در. است افتهی

 صتفر با یمساو یپ دهدیم نشان یاستناا  آمار از حاصل جینتا. است پسران از شتریب دختران یگذارنام

 کیتتفک بته را هتاتیهو انواع در تفاوت سطح بودن دار یمعن و بوده فرضشیپ زانیم از کمتر که است

 .دارد یشیافزا یروند مهاباد در کودکان یگذارنام جهت یکرد یهانام از استفاده. دهدیم نشان جنس

 یالت ٣2 یهتاستال در هتانام نیا .اندداده لیتشک را هانام کل از %21.26 یکل  ور به یفرامل یهانام 

 %21.22 هشتتاد، ۀدهت اول ۀمین ،61 یال 6٠ یهاسال در و هانام کل از %21.11 هفتاد، ۀده دوم ۀمین ،٣2

 کتاهش بته رو مهاباد شهر فرزندان یگذارنام در یکل هب هانام نیا از استفاده. دهندیم لیتشک را هانام از

 واقتع در. کنتدیمت انیتب را رشتد بته رو یروند دختران یگذارنام در تیجنس کیتفک به آماراما  .است

 نیمتترک هکت هتانتام نیتا .است یشیافزا مهاباد در دختر فرزندان یبرا هانام گونه نیا انتخاب به شیگرا

 رد 21.26 آن درصتد و ٣11 یفراوان نظر از ،دارند بحث مورد یهاتیهو ریسا انیم در را یفراوان زانیم

 بتا یمستاو یپت دهنتدیمت نشان یاستناا  آمار از حاصل جینتا. باشندیم شدهیگردآور یهانام کل انیم

 کتل نستات از %1٠( دخترانه یفرامل) 2 گروه نکهیا فرض. است فرضشیپ مقدار از کمتر که است صفر

. استت انتظار مورد مقدار از کمتر شدهمشاهده یفراوان 2 گروه در. شودیم رد ،دهد اختصاص خود به را

 کمتتر انتظتار متورد مقتدار از زین شدهمشاهده یفراوان( پسرانه یفرامل) 1 گروه در که ستا یحال در نیا

 گروه یفراوان که است گونه نیا به انتظار مورد زانیم از هایفراوان نیا بودن کمتر که تفاوت نیا با. است
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 آن درصتد و 186( پسترانه) دوم گروه یفراوان و بوده کل نسات از 22.٧6 آن درصد و 216( دخترانه) 2

 .است کل نسات از 22.1٧

 یریگجهینت و بحث -5

 یدارا کته یمردمت یزبان بر ابعتاد زنتدگ نیا یرگذاریثأت است. یزبان فارس ایران در یو مل یزبان رسم

 و یعنصتر زبتان کیتعنوان  ام به. ناستمارهن  و آشکارهستند،  رانیمختل  در ا یهاها و فرهنگزبان

 یرستم لیتستو بته دل کیاز  یفارس زبان است. دور نمانده هب یگذارریثأت نیاز ا یتیو نماد هو یفرهنگ

 قتدرت، همچتون یمیبته مفتاه ،میبنگر آن به یتحول نظام اجتماع ۀچیدر از اگر ،گرید یبودن و از سو

 مدرسته، ماننتد دارند، ارتااط زبان ۀحوز با که یاجتماع ینهادها و یاجتماع روابط آموزش، ،یدئولوژیا

دوجاناته  یازبان و قتدرت رابطته انیم ۀطبرا  .گرددیم مربوط زین احزاب و یجمع یهارسانه دانشگاه،

ق زبتان آن یتواند از  ریم ،هر کس که صاحب قدرت باشد .گذار هستندریتأث یگریبر د کیاست و هر 

... حاصتل  و درآمتد الت،یثروت، تحصت ،یمنزلت اجتماع قیاز  ر قدرت نی. ااعمال کند یگریرا بر د

بتا  ییایتپو ۀتارها هستتند. قتدرت و ستاختار رابطتستاخ ،کندیم نهیشود و آنچه زبان قدرت را نهادیم

ستاختار  ،قتدرت دهتد.یمت لیرا تشتک یو سازمان اجتمتاع یت اساس کنش فردداشته و قدر گریکدی

. رنتدیگیهرم قرار مت نیا ریهستند که ز یکسان ودارد  یسأکه ر یمعن نیدارد به ا یو هرم یمراتاسلسله

 قتدرت سوم نوعاما  .میکنیم نظرصرف آن شرح از ناودن مرتاط لیدل به که است یفرد قدرت دوم نوع

 بته بلکته ،یاستیس و یادار نظتام در گترفتن قرار خا ر به نه و است یفرد نه واقع در که است یقدرت

 ینژادهتا ایت یتیقتوم یهاگروه ای یتیجنس یهاگروه مثل یاجتماع یهاگروه انواع در گرفتن قرار خا ر

 در مقابتل دآوریمت دستت بته بودن دپوستیسف خا ر به یکس که یقدرت مثل ،دیآیم دست به مختل 

 هتردست کتم گرفتت.  یگذارنام مانند یمهم امر در توانینم را زبان ۀدربار هاتیواقع نیا .پوستاناهیس

 چتارچوب در ،ردیتگ تصتور زبتان ۀلیوس به تفکر انتقال ۀجینت در و باشد یزبان تحرک ۀجینت در آنچه

 چتارچوب نیا در .ردیگیم قرار زبان چارچوب در زین یگفتار کنش دیگر، عاارت به. ردیگیم قرار زبان

 ازین یگفتمان ای کیدئولوژیا دستگاه به خود یهژمون تیتقو جهت ،یاسیس نظام هر کارگزاران و عامالن

 بته یاستیس یریپذجامعه انیجر در و ندیفرا نیا درو  دینما نیتضم را جامعه قوام آن ۀلیوس به که دارد

 انتقتال یرسم یمعان یسازکپارچهی جهت در مردم به یمیمفاه آن ۀلیوس هب که هست ازین یزبان آموزش

 زبان شناسانجامعه نظر از .است  رفهکی و هیسوکیانتقال  و ارتااط نیا متمرکز یهاستمیسدر  که دابی

 ریتتحق دچتار ابتد،ییمت میتعلت یگرید زبان تحت اشیاجتماع یزندگ شروع همان از کودک که یزمان



 2٧/ یاجتماع یشناسزبان دگاهید از مهاباد شهر در فرزندان یگذارنام روند
 

 یامتر اشیاجتمتاع و یاستیس ،یروانت ،یفکر یهاعرصه یتمام بر یرگشتگیتحق نیا نعکاسا. شودیم

 آنهتاکه به مرور در  یحس و تفکر نیهم لیلکه جوامع فرودست به د ستیهی. بدشد خواهد یشگیهم

مربوط به فرهنگ خود فاصله  یاز بروز رفتارها ایخود و  یاز سخن گفتن به زبان مادر ،شودیم نهینهاد

 لیتاز قا یدر انتقتال ا العتات یکته عامتل مهمت یزبان یهانشانه ۀمثاب به زینو نام و لقب و عنوان  ردیبگ

 .شد دنخواه ثرأمت امر نیا از ،و نژاد و زبان هستند تیهو

 زیتن یگذارنام امر در نسات همان به ومؤثر است  یقدرت زبان زانیکه در م یگریمهم د اریعامل بس 

 ۀاز واژ باشتد ویمت 21و هم ساخته یاجتماع ۀمقول کی 22تیسجن ۀژاست. وا تیعامل جنساست،  ثرؤم

متفتاوت استت.  ،رودیبه کتار مت یناسشستیز دگاهیهمان مقوله فقط از د انیب یبرا که عموماً 2٧سجن

هتر جامعته  براست که فرهنگ حاکم  یاجتماع یهاشهیها و اند، کنشهانقش ،مشمول رفتارها تیجنس

در متورد هتر دو  یافکتار قتالا ،یتیجنس یهاو در ارتااط با نقش گذاردیدو جنس زن و مرد م ۀبه عهد

کنتد و در یم نییو تع ختهیاز هر دو جنس  رح ر انتظارات را ۀشود که دامنیجامعه مشاهده م جنس در

شتود کته یمت داریتدر جامعه پد یتیجنس یهایقشربند ،یتیجنس یهاو نقش تیجنس ۀدو مقول یستاار

شتود یمت یو اقتصتاد یفرد یهایقدرت، ثروت، وجه، آزاد عیتوز لیاز قا ییهامربوط به پاداش عمدتاً

د بتریحاضر در جامعه از آن بهتره مت یمراتادر هرم سلسله خود تیبر موقع از جامعه بنا یکه هر عضو

 نیتا ،گترددیمت مطترح یگتذارمورد در ارتااط با امر نام نیادر که  یانکته(. 2٠-2: 2٧2٠انس،یسی)نرس

از  شیپستران بت یبرا یمذها زین و ریمشاه وکهن  یهااز نام استفاده یمل یهانام یبنددسته در کهاست 

 در یمهمتتر عامتلرسد نام فرزنتدان پستر ینظر م شود. بهیم کار گرفته دختران به یراب است که آنچه

مردمحور بودن جوامع امکتان رشتد و  لیدل هب نیهمچن و است؛خانواده  یو مذها یمل یهاتیهو نییتع

 نتام بختش در لذا و بوده ترفراهم مهم یو علم یاسیو س یاجتماع یهانقشکسب  یپرورش مردان برا

 ندختران  اق آمار حاضر در حد ناود یبرخوردار بوده و برا یباالتر ۀدرج از پسران نام یفراوان ریشاهم

 صترفاً و شتودیمت دهیتبرگز عتتی ا در موجود عناصر از الهام با عموماً که دختران منا خالف است. بر

 یبتر استاس مفهومتات نتام پستران شود،یم گرفته نظر در آن در ییآواخوش و یشناختییاایز یارهایمع

رشتد  لیتدل بته تتوانیکهن در پستران مت یمل یهاانتخاب نام به شیگرا در. گرددیم انتخاب ترخشک

 بته نقتل از ،2٧8٣) . از نظتر روشتهنمتود اشتاره زیتپردازد نیم آن به روشه زبان از یعاد که یینمادگرا

                                                             
11. gender 

12. constructed 

13. sex 



 2٧28 زمستان، 22، شمارۀ پنجمایران، سال های غرب ها و گویش/ فصلنامۀ مطالعات زبان22
 

بتا کتنش  و نمادهتا در رابطتهور استت غو ه ییدر نمادگرا دائماًو  کامالً یکنش اجتماع (2٧61 ،یعاد

 کته است همان کارکرد نینخست. یو کاردکرد مشارکت یکارکرد ارتاا  :دارند یدو کارکرد اساس یاجتماع

کارکرد همان استت  نیشود و دومیم کار گرفته چند فرد به ایدو  انیم امیدر انتقال پ یینمادگرا ۀلیوس هب

 نظتر از. زدیانگیآن را برم ایکند و یجماعت کمک م ای گروه احساس تعلق به به یینمادگرا ۀلیوس هب که

 ستازند تتا بتهیمت ممکتن را یهماستتگ کته یینمادها دارد، یاساس شکل چهار مشارکت کارکرد روشه

 نیتکننتد، ایم زیمتما گرانیآن جماعت تعلق دارند و آنها را از د به که ندینما یادآوریجماعات  یاعضا

سات و تعلتق توانند کمک کنند تا احسایم دهند، بلکهیم شینما ینی ور ع تنها جماعت را به ادها نهنم

 بتا رتاتاطا در که یموضوع به توجه با(. 22: 2٧61 ،یعاد) دو حفظ کنن زندیرا برانگ ءاعضا یو هماستگ

ا استفاده از ابزار زبتان آن که قدرت ب باشند توانندیمهمان  میو مفاه نمادها ،دیگرد مطرح قدرت و زبان

 .دینمایخود منتقل م تیتحت حاکم ۀرا به جامع

 لیتدل ،(2٧61) بیت  و نتژادیعلتپتژوهش  در یریگجهینت و هاداده  اق د،یگرد انیآنچه ب بر عالوه 

 قابتل زیتن یگترید لیتدال است. در خانواده یمذها اتیو روح ینیاعتقادات د یمذها یهانام به شیگرا

 زین یفرهنگ و یمذها -یاسیس یهژمون ینوع انگریب تواندیم رانیا در شیگرا نیا نکهیا از جمله ،ذکراند

از  بلکته یتنها از نظر اقتصاد نه  اقه کیمفهوم تسلط  به یهژمون ( معتقد است22٣2) 22یگرامش. دباش

( معتقد است زبتان 2226) 21دوسانیزبان، و ۀدربار است. زین کیدئولوژیو ا یاسیس ،یجتماعا یهاجناه

 نیتتتوان اینمت ،باشتد یستیالیقدرت امپر کی یاگر داراکه چرا  ،ستین کیهژمون یژگیحائز و نفسهیف

ابتزار  کیتعنتوان  از آن بته ند کتههستت کاربران زبتان نیبنابرا ؛دیچالش کش کنترل را به یقدرت ماورا

 آن بته ریثأدر منا ق ما و ت یاسالم فرهنگتفوق  توان گفتیم ایحال آ نیکنند. با ایم استفاده کیهژمون

 یهژمتون: دیتگوی( مت2222) 28یتهباشتد؟ ترپان لیدل نیا کودکان بنا به یگذارامر نام نام و ۀدیپدبر  ژهیو

 کته استت رشیپتذ عامتل ،گترید انیتب بته ؛است گرید عنصر به عنصر کی صرف تفوق از شیب یزیچ

 نیتا .قتدرت دارد بته ازیاما ن ،ستین همراه یکتاتوریبا د ضرورتاً یمونسازد. هژیمفهوم را م نیا ۀشالود

 یباشتد. بترا داشتته یمتفتاوت یهتاسرچشمه ایتواند منابع یم دیگوی( م1٠22) هانتر که ونهگ قدرت آن

 عنتوان کته ینکتات. آن یهتاارزش یبرتتر باور بته ای یاحترام اخالق لیدل به فرهنگ کیاز  یرویمثال پ

 در و باشتند یکترد یهتانتام بتا ستهیمقا در یمتذها یهتانتام یفراوانت یبترا یعوامل توانندیم دید،گر

                                                             
14. A. Gramsci 

15. H. Widdowson 

16. R. Trepanie 
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 همتان امتا. استت شده ذکر یمذها خاص یباورها لیدل به یعرب یهانام انتخاب زین دیگر یهاپژوهش

 .دارنتد ترانهدخ یمذها یهانام نسات به یرتریچشمگ یفراوان پسرانه یمذها یهانام ،شد اشاره که گونه

 ینتدگیرا نما ارزشمند جامعه ایمورد احترام  یهاتیاز هو یکی که یتیجنس اق آنچه ذکر شد،  نیبنابرا

 دکنتیکمک م یبا تفکر سنت یمذها ۀخانواد کی به که ییهااز راه یکی یگذارنام درمرد است.  د،ینمایم

از نتوع استما  یمتذها ینام دنیبرگز د،ینتقل نمام ینسل بعد به ایخود را بروز، تداوم  یمذها تیتا هو

فرزندان خود استت. در انتختاب نتام  یبرا ،ینید یهاتیو امامان و شخص امارانیو نام پ جالله ،یحسن

 کته یتتیاهم لیدل دختران به یبرا یمذها یهانام شدنانتخاب  کمتروجود ندارد.  تیحساس نیدختران ا

دارد،  آن اشتاره ( به226٠) 2٣اسپندر کهفرودست زنان  تیموقعنشان از تواند یدارد، م مذهب در جامعه

 (26-6٠: 2٧6٣) یباستتان کته یقیتحق  اق. ستندین مطرح و مهم در جامعه یهاتیهو انگریبباشد. زنان 

هتا شتهیکل ،گرددیها باعث متیجنس در نگرش به راها تفاوت نیا آنچه گفت توانیم ،است داده انجام

گردنتد یباعث م دیکه شا هستندها شهیکل. ستندیموجود ن اتیواقع ۀدهندانعکاس شهیها همشهیند. کلهست

 .(1٧: 2٧6٣ ی،؛ باستان226-٣2: 2٧6٠، )گرت زنان واگذار گردد دوم به ۀو درج یفرع یهانقش

دو مختلت  آن در هتر  یهتایبنتدو مقولته تیجنس کیتفک پژوهش به نیدر ا یمل یهانام یبررس 

 بیتنتژاد و  یعلت و( 2٠٣-62: 2٧٣1) یارشتاد زادهلیترخلیم پتژوهش یهاافتهیبا  یموارد درجنس 

 یگتذارنتام در( متذکور یهتادر پژوهش ی)عرب یمذها یهانام یفراوان دادند نشان که( 16-1٧: 2٧61)

 یهتاخود نتامر پژوهش د پژوهشگران نیا که تفاوت نیا بااز دختران است، مطابقت دارد.  شیپسران ب

را  کتمی ۀرتات یعربت یهتاپژوهش نام آندر  جهیو در نت را از هم جدا نکرده یمذهاریو غ یمذها یعرب

 یشتناختاز نظتر معنا که ییهااما در پژوهش حاضر نام .است در پس آن قرار گرفته یمل یهاو نام داشته

 .اندقرار گرفته یراملف یهادر گروه نام ،اندداشته یعرب ۀشیو تنها ر ناوده ینید

 نیتبته ا تتوانیمت یکرد یهانام انتخاب یبرا یمهاباد مادران و پدران شیگرا شیخصوص افزا در 

 آن به یکرد یهانام مورد در خود پژوهش در( 2٧61) یعاد اق آنچه  شیگرا نینکته اشاره نمود که ا

 از دهه کی حدود ی  یعاد یهاافتهی  اق. است شده شروع 2٧٣2 سال از شتریپ اریبس ،دینمایم اشاره

 یثاتات بتا کته استت دهیرس %21 حدود به پسران یاسام کل %2 حدود از یکرد یاسام 2٧81 یال 2٧11

 اتق همتان  .استت دهیرست 2٧٣٣ در پستران یاستام کل %1٠ حدود به و افتهی شیافزا مجدداً چندساله

 دهیرست 1٠ ۀدهت در %1/6 حتدود بته ٧٠ ۀدهت در %1/1 حدود از زنان نزد یکرد ۀشیر با یاسام هاافتهی

                                                             
17. D. Spender 
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 در کته یاانتدازه بته گرددیم مشاهده دختر کودکان یگذارنام در 8٠ ۀده در یشیافزا روند نیا و است

 نیتا. (2٧8 :2٧61 ،یعاتد) استت یریچشتمگ شیافتزا که ابدییم شیافزا %٧٠ حدود به دهه نیا انیپا

باشد که بخصوص در  یو اجتماع یاسیو تحوالت س رییوجود تغ ۀجیتن تواندیم میمستق  ور به شیگرا

 ی. از ستوباشد گریبا منا ق د سهیبودن در مقا کیو استراتژ یخیسوابق تار لیبه دل ییایجغراف ۀیناح نیا

 مجدد پرداختندر  یگریعامل مهم د یبه ا العات از راه تکنولوژ یشدن و دسترس یجهان ۀدیپد ،گرید

هتای اجتمتاعی متتدرن استتت کتته بتته ملیت از انواع هویت .است آن یبازساز و یابیباز و تیهو به

ای بتودن بیترون ای به خود گرفته و از الک محلی بودن و منطقتهواستطۀ شترایط جهانی شدن بعد تازه

 آمده است. 

ثیرش أشدن در مورد هویت ملی و هویت قومی در کردستان ایران بیشترین تت یجهان رسدیم نظر به 

های پیشین و شکستن تصورات قالای از قوم گذاشته باشد و باعتث شتده بتا را از  ریق تخریب هویت

به بازستازی ختود و  کردهاهتا را به تکاپو وادارد. تزریق خون فرهنگی جدیدی، عناصر هویتی فرهنتگ

پترداختن بته  تتوانیمت را هتاراه نیتااز  یکی )همان(. دندازپترهتای گونتاگون متیاهتداف ختود از راه

بحتران  ۀبر فرزنتدان دانستت. مرحلت یگذارنام ۀدیپد چون یارزش یامراز گذشته به  ترحساس یشکل

عاور از آن بته نیرومنتدی عناصتر فرهنگتی  اما ،ناپذیر در بازسازی هویتی استای اجتنابهویت مرحله

 هتر در نینماد نظام نیتریاساس (٧2 ،612٧، به نقل از عادی، 8٠: 2282) 26به باور لنسکی .بستگی دارد

 گترید جوامتع یاعضتا یبترا آن ینمادها و میمفاه درک و است جامعه همان خاص زبان، یعنی جامعه

 تتا تیواقع از قوم هر افتیدر کندیم ادعا که رودیم شیپ چنان مقوله نیا در ریساپ ادوارد. است مشکل

 جهینت در و شده پرداخته و ساخته گروه، آن یگفتار رسوم و نمادها اساس بر و ناخودآگاهانه یادیز حد

 یهتابرچستب بتا مشتابه یایتدن کیت در نته و کنندیم یزندگ مختل  یاهایدن در مختل  یهاجامعه

 .مختل 

 کهن یهانام انتخاب بر انیم نیا در چرا و شیافزا ریاخ یهاسال در یکرد یهانام کل در چرا نکهیا 

 نظترنقطته از شتتریب آنها تیاهم که عتی ا به مربوط یهانام از شیب زین دختران یبرا یمفهوم یهانام و

بتاال  لیتدل بته داردیمت انیب( 22٣2) یگرامش آنچه  اق تواندیم ،است شده دیکأت است، یشناختییاایز

 یاتمعترض ا العت در ریتاخ یهتاسال در آنها اریز ؛باشد خود تیهو به نسات افراد یآگاه سطح رفتن

 بتا رابطته در( 2٧6٧) ضیفت آنچته بتا موضوع نیا .بود شده منع آنها بر گرید جوانبکه از  گرفتند قرار

                                                             
18. G. Lenski 
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 تیحساست نیا. دارد مطابقت زین دیگویم نام انتخاب بر تیحساس و دقت با التیتحص سطح یمعنادار

 ۀمجموعت واقع در. باشد یزبان و یاجتماع و یاسیس یهایآگاه و دانش سطح رفتن باال لیدل به تواندیم

 افتراد، یآگاه سطح رفتن باال با کند،یم ادی «نام مخزن» عنوان به آن از( 1٠٠٠) 22نگیلن سیچر که هانام

 بلکه ،دینماینم کمک تیهو ییبازسا به تنها شدن یجهان ۀدیپد. گرددیم یشتریب تنوع یدارا و ترعیوس

 لحتا  از کته ییهتاتیتهو به بخصوص گرید یهاتیهو به دنیبخش اعتاار و یبرتر موجاات تواندیم

 غتاتیتال یبترا یشتتریب امکانتات از و بتوده قدرتمنتد و یقتو یفرهنگ نفوذ اعمال و یعلم ،یاقتصاد

 انتختاب جهتت هتازهیتانگ از یکیدر دختران  یفرامل یهانام شیافزا ۀدربار دیشا. باشد زین برخوردارند

 بینژاد و  یعل  اق. باشد فرد به دنیبخش ژیپرست و اعتاار ینوع تجه در کودکان یبرا یفرامل یهانام

 بخصتوص یختارج یکشورها که آنجا از و داشته نینماد ییمعنا یخارج و یفرنگ یاسام( ٧٣: 2٧61)

 یفرنگت ییبتو و رنتگ کته هانام نوع نیا از استفاده هستند، ما ۀجامع در شرفتیپ نماد یغرب یکشورها

 گترید مختل  یهاچارچوب در یگذاردر امر نام قیتحق .کندیم کمک فرد یعتااربخشا حس به دارند،

 .گرددیم هیتوص نیز

 منابع
 .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ ۀتهران: پژوهشکد .یرانیا یمل تیهو یادهایبن(. 2٧66) دیحم ،یاحمد

 .ه فرهنگ، هنر و ارتاا اتتهران: پژوهشگا .هاها و نگرشفرهنگ، ارزش ت،یجنس(. 2٧6٣سوسن ) ،یباستان
 .یفرهنگ یهاتهران: دفتر پژوهش .انیرانیا یهاجشن (.2٧6٧عسکر ) ،یهرامب

 .یاجتمتاع یشناسزبان دگاهیشهر رشت از د یرسمریو غ یرسم یگذارنام یبررس(. 2٧62) نای، میوسفی داجوخ
 نور. امیدانشگاه پ ،یشناسارشد زبان یکارشناس ۀمناانیپا

تهران:  .عرب( و )بلوچ، ترکمن، کرد رانیا یگروه قوم 2 انیکودکان در م یگذارتحول نام(. 2٧61عااس ) ،یعاد

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یمعاونت پژوهش

گتذاری در اصتفهان از دیتدگاه هتای جدیتد نتام(. بررسی گرایش2٧61) بی  یمحمد تق دیسنژاد، بتول و یلع

و  ٧1 ۀشمار ،های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانمطالعات و پژوهش ۀمجل .شناسیزبان

٧٧ ،1٧-16. 

 یگتذارنتام بتر نیوالتد یهاشیگرا و تحوالت ریس یشناختجامعه و یشناختزبان یبررس(. 2٧6٧) الیسه ض،یف
 هدانشتگا ،زبانتانیرفارستیغ بته یفارست زبتان آموزش ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. رازیش شهر در فرزندان

 .رازیش

                                                             
19. C. Laning 
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 .2٣1-21٧، ٧ ۀشمار ،یپژوهزبان .یمل تیهو در زبان نقش(. 2٧62) زادهحسن محمد و رضا محمد ،یقمر

امتام اعظتم شتهر گناتد  ۀ: محلتیمتورد ۀمطالع ترکمن، قوم در نوزاد یگذارنام فرهنگ(. 2٧22) وس ی قوجق،

 /http://anthropology.ir/sites/default/files/public/anthropologyfilesبرگرفتتته از:  .کتتاووس

17440.doc 
 .گرید. تهران: ییبقا ونیکتا مترجم: .تیجنس یشناسجامعه(. 2٧6٠) یاستفان گرت،

 .اریتهران: ژ .زادهیجالل جالل مترجم: .کردها، نوادگان مادها .(2٧6٠) ریمیوالد ،ینورسکیم

 ۀ، شمار2٠، سال شناسیزبان ۀمجل .مردان ایرانیهای زنان و تنوع نام ۀ(. مقایس2٧٣1زاده ارشادی، بابک )میرخلیل

 .2٠٣-62 :1٠، پیاپی 1

 http://balochstan.lxb.ir . برگرفته از:در بلوچستان یگذارنام(. 2٧٣6) عاداهلل ،یناصر

 .افکارتهران:  .تیجنس یشناسمردم(. 2٧2٠) ایلیام انس،یسینرس

 :از برگرفتته .ملتلالنیهانتر استتاد روابتط بت نیریبا ش اهمصاح .یواقع ای یذهن مفهوم کی(. 1٠22) نیریش هانتر،
http://www.mehrnameh.ir/article/680 

 .نیتهران: صابر .هافرهنگ نام(. 2٧21) مانیپ ان،یاری
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