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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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بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی در دهههای ( )6611تا
()6631؛ مطالعة موردی :بخش کالترزان در شهرستان سنندج
سید انور اسدی ،6ابراهیم بدخشان ،2عادل دستگشاده ،6زانیار نقشبندی

4

 -1دانشجوی دکتری زبانشناسی ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران -2 .دانشیار گروه
زبانشناسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران -4 .استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج،
ایران -3 .استادیار گروه زبان وادبیات کردی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
دریافت6638/61/8 :

پذیرش1422/1/22 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی روند نامگذاری فرزندان در طول سه ده ۀ اخی ر در بخ ش کالر رزان س نندج اس
فرهنگی و اﺟتماﻋی اس

 .نام ،پدیدة مﻬمّ

که در باورهای دینی ،ملّی ،فﻜری و راریخی افراد ﺟامﻌه ریشه دارد؛ بنابراین با رغییر ن امه ا ،ض رورته ای

ﺟدید فرهنگی مردم ،خود را در چگونگی نامگذاری نمایان میسازند .بهدلیل چندبﻌدیبودن ﻋنص ر زب انی ن ام ،نوش تار پ یش رو در
چارچوب زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی انجام گرفته اس ؛ زیرا ﺟامﻌهشناسی زبان و زبانشناسی شناختی ،هیچیک بهرنﻬایی ق ادر ب ه
ربیین ﺟنبههای گوناگون نامگذاری نیستند .روش پژوهش روصیفی  -رحلیلی اس  .در این راستا  8427نام پس ر و دخت ر ب هص ورت
رمامشماری گردآوری شد .نامها بهلحاظ ﺟنسی  ،رفاوت گونهه ای س ورانی و ه ورامی زب ان ک ردی و همچن ین می نان اس تفاده از
نامهای الﻬامگرفته از طبیﻌ

بررسی شده اس  .براساس یافتههای پژوهش ،میانگین نامهای سه دهه برآمده از خاس تگاه هوی

باالررین فراوانی ( )2228را داشته و نامهای قومی ( )2332و نامه ای م ذهبی ( )2474ب هررری
نامهای با هوی

ملّ ی

ررب ۀ دوم و س وم فراوان ی را دارد.

ملّی و مذهبی ،روندی کاهشی داشته و گرایش به نامهای قومی و فراملّی ،سیری افنایشی داشته اس .

کلیدواژهها :ﺟامﻌهشناسی زبان ،زبانشناسی شناختی ،نامگذاری ،هوی  ،کالررزان.

استناد :اسدی ،سید انور؛ بدخشان ،ابراهیم؛ دستگشاده ،ﻋادل؛ نقشبندی ،زانیار ( .)1422بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناس ی

اﺟتماﻋی شناختی در دهههای  1422را ( 1427مطالﻌۀ موردی :بخش کالررزان در شﻬرستان سنندج) .فصلنامۀ مطالﻌات زبانها و گویشه ای
غرب ایران.18-1 ،)22( 8 ،
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 -6مقدّمه
ن ام فرد حامل هوی

وی اس

و از زم انی ک ه ب هدنی ا م یآی د ،حتّی گاهی پ یش از رولّ د ،والدین در

ﺟس تجوی انتخاب نام ب رای او هس تند و پ

از مرگش ،ن ام او بر روی آﺛار ،اسناد هویتیاش و حتّ ی

سنگ قبرش همچنان بهکار میرود .نام از ﻋناصر زبانی هر ﺟامﻌه اس

و نش انهه ای زی ادی در خ ود و

با خود دارد .با روﺟّه به رنوّع و گونهگونی در اسامی افراد ،افنون بر اطّالﻋات زبانی ،میروان ب ه اطّالﻋاری
درمورد فﻀای ﺟغرافیایی زندگی اشخاص ،دورة زمانی ،نحوة رفﻜّر ،نگرش ،ﻋواطف و روحیات آن ق وم
و بسیاری اطّالﻋات دیگر دس

یاف .
ب ه آن موﺟودی

وقتی نامی را برای بخشی از کرة خاکی انتخ اب م یکن یم ،درحقیق

و هوی

میبخشیم (الجیو و الجیو .)272 :2222 ،1نامها میروانند از زوای ا و ابﻌ اد مختلف ی بررس ی ش وند و ب ه
ش ناخ

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

صاح نظران ﺟامﻌهشناسی و زبان و زبانشناسی اﺟتماﻋی نین به آن ﻋالق همن د ش دند و دانش ی ب هن ام
نامشناسی اﺟتماﻋی آغاز شد .ن امشناس ی درآغ از ب همننل ۀ دانش ی درزم انی ،ب ه ریش هشناس ی ن امه ا
میپرداخ ؛ امّا زبانشناسی اﺟتماﻋی با ارّخاذ دیدگاه همزمانی؛ ن امشناس ی را از دانش ی گذش تهگ را ب ه
دانشی برای مطالﻌۀ اﺟتماع مﻌاصر ربدیل کرد (زندی و احمدی.)2 :1427 ،
نامها بهطور قابل مالحظهای مﻬم هستند؛ اگرچه نشانههای آن را انتخاب نمیکنیم؛ امّا نش انهه ایی در
نام هستند که اطّالﻋاری همچون طبقه ،سطح رحصیلی و ریشۀ نژادی م ا را ب ا خ ود دارن د (د اس تفانی،2
 .)2212نام فرزند دالل  4بر کردارها و پیشینۀ فرهنگی و اﺟتماﻋی وال دینش دارد و ب رای ایج اد حسّ ی
متماین در مﻌنای مورد نظر بهکار گرفت ه م یش ود (اِلﻜاردوس و سایونگرز .)2211 ،3با روﺟّه ب ه اهمّی
نامگذاری 7در رمام ﻋرصههای زندگی فرد ،پژوهش و بررسی دقیق درمورد آن ضروری مینماید.
پژوهش حاضر روی نام (شناسنامهای) افراد در منطق ۀ کالر رزان در س نندج متمرک ن اس
گون هه ای سورانی و ه ورامی از زب ان ک ردی صحب

ک هب ه

میکنند .با روﺟّه به لحاظنمودن ﻋوامل فرهنگی،

اﺟتماﻋی و رنوّع ﺟغرافیایی ،رویﻜرد ارّخاذشده در نوش تار پ یش رو چارچوب ﺟامﻌ هشناس ی و
1. A. Algeo & K. Algeo
2. E. De Stefani
3. indication
4. M. Elchardus & J. Siongers
5. naming

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (4/... )1427

زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی 1خواهد بود؛ زیرا شناخ

پدیدههای اﺟتماﻋی و ﻋناص ر زب انی ک ه ن ام و

نامگذاری را در زیر چتر خود قرار میدهد ،در این رویﻜرد قرار میگی رد؛ همچن ین ،ب ا روﺟّ ه به اینﻜ ه
بررسی نامها ،حوزة کار نامشناسی 2اس

و زبانشناسان در ح وزة ﺟامﻌ هشناس ی زب ان و زب انشناس ی
پژوهش حاض ر در چارچوب

شناختی هریک به سﻬم خود به این موضوع پرداختهان د؛ م یر وان گف
نامشناسی اﺟتماﻋی  -شناختی 4اس .

زنگنه ( )1453نامها را با روﺟّه به لﻬجههای مختلف و رقس یمبن دیه ای ﺟغرافی ایی بررس ی ک رده
اس  .نجاری حسینی و افشار ( )1488با انتخاب چﻬارصد نام بهمثابۀ ﺟمﻌی

نمون ه ،ن امه ا را بررس ی

کرده و نتیجه گرفتهاند که فرزندان مناطق ﺟنوب رﻬران بیشتر نامه ای اس المی  -س نّتی دارن د و بیش تر
افراد ساکن در مناطق شمالی ،برای کودکانشان ن امه ای ایران ی م درن برگنی دهان د .منص وری ()1482
ساختار اسامی زنان و مردان و ساخ
ازنظر ساخ

هجایی آنها را مطالﻌه کرده و رف اوت ن امه ای م ردان و زن ان را

سهگانۀ آنها در این نامها بررسی کرده و نتیجه گرفته که نام زن ان ب یش از ن ام م ردان ب ه

هجاهای سبک ختم میشده اس

و الگوهایی که هجای سبک دارند ،در نام زنان بیشترند.

زندی و میرمﻜری ( )1422طی پژوهشی روی روند ن امگ ذاری فرزن دان در ش ﻬر مﻬاب اد ازدی دگاه
زبانشناسی اﺟتماﻋی نامها را ازمنظر هوی  ،در چﻬار گروه هویتی دس تهبن دی ک ردهان د و ن امه ای ب ا
هوی

کردی و ملّی را در زیرمقولۀ نامهای کﻬن ،مشاهیر و مفﻬ ومی ق رار دادهان د .احم دی ( )1422در

ارربا بین دورة زمانی رولّد و چگونگی مفﻬومسازیهای زیربنای نامگذاری افراد و رابطۀ بین محلّ رول د
و انتخاب نام و همچنین رابطۀ بین ﺟنسی

و انتخاب نام افراد ،بررسی گستردهای انجام داده اس .

الینن )1255( 3به این نتیجه رسیده که نامها در زبان نقشهای ارﺟاﻋی ،شبهارﺟاﻋی و خط ابی دارن د،
امّا فاقد نوﻋی از مﻌنا هستند که بتواند آنها را بهمثابۀ یک طبقه از اسامی ﻋام ﺟدا کند .آﺟیﻜ وم)2222( 7
ازدیدگاه ﺟامﻌهشناسی زبان ،مطالﻌهای بر نامهای آکانی داشته اس ( .آکان نام زب انی در غن ا اس

) ،وی

نامها را به چند دسته رقسیم کرده اس  :نامهای گرفتهشدە از نام روزها ،نامهای خانوادگی ،نامه ای غی ر
رسمی ،نامهای مذهبی ،نامهایی مربو به نام گیاهان و ﺟانوران ،ن امه ای ﻋجی

وغری

و ن امه ای

ﺟﻬ دار.
1. Cognitive Sociolinguistics
2. onomastics
3. Cognitive Socio-onomastics
4. J. Lyons
5. K. Agyekum
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 -2اهمّیت و ضرورت پژوهش
بررسی نامشناختی از این نظر مﻬم اس
باشد .رﻜیه بر اهمّی

که میرواند زمینهای ب رای مطالﻌ ات در ح وزة زب ان و فرهن گ

نامگذاری بهمثابۀ پدیدهای زبانی ،پرداختن به روضیح واضحات اس ؛ زی را ن ام ،ب ه
 .ر ا ﺟ ایی ک ه

انسان هوی

میبخشد و هوی داشتن نهرنﻬا حقّ انسان ،بلﻜه حقّ هم ۀ آفری دگان اس

راریخ روای

میکند ،مللی بودهاند که در ﺟریان حوادث ازمیان رفتهان د و ﺟ ن ن ام ،آنه م ب ه حمای

راریخ ،چینی از آنها بهﺟای نمانده اس  .رغییرات فرهنگی و زبانی م یروان د نتیج ۀ رحوّالت اﺟتماﻋی،
اقتصادی ،سیاسی و راریخی باشد .نامها نین ،بهمثابۀ ﻋناصر واژگانی در پیﻜرة ه ر زب ان ،از ای ن رغیی رات
رأﺛیر میپذیرند؛ بنابراین درک نقش پیچیدة آنها ،هم در ش ﻜلگی ری هوی
اﺟتماﻋی مانند دول  ،ﺟامﻌه و ﺟنسی
نام رنﻬا برچسبی واژگانی نیس

مﻬم اس

و ه م در حف ه نﻬاده ای

(ریروش.)232 :2212 ،1

که فردی را با آن میخوانند ،بلﻜه منبع اطّالﻋاری باارزشی اس

میرواند حاوی ﺟنسی  ،مﻜان رولّد ،ملّی  ،نژاد ،مذه

که

و حتّ ی ﺟایگ اه ف رد در خ انواده ی ا ﺟامﻌ های

بنرگرر از آن باشد و از پرمﻌنیررین واژهها در هر زبانی اس

(فانده .)122 :2222 ،2وقت ی از ای ن نﻜت ه

آگاه شویم که نامگذاری رنﻬا انتخابی ساده نیس  ،آنگاه اهمّی

پژوهش بر آش ﻜار خواه د ش د .نوش تار

پیش رو میرواند منبع مطالﻌاری مﻬمّ اﺟتماﻋی و زبانی برای ﺟامﻌ هشناس ان و گ روهه ای زب انشناس ی
بهشمار آید .بهطور کلّی انتخاب نام و ﻋنوان ،خواه برای شخص و خواه برای یک نﻬاد 4یا واح د ص نفی،
رابطۀ اﺛرگذاری متقابل با فرهن گ ﻋم ومی ﺟامﻌ ه دارد؛ بن ابراین ه دف کلّ ی پ ژوهش ،بررس ی رون د
نامگذاری در منطقۀ کالررزان س نندج در گون هه ای زب ان ک ردی ش امل س ورانی و ه ورامی در ط ول
سالهای  1422را  1427با بﻬرهگیری از رویﻜرد زبانشناسی اﺟتم اﻋی ش ناختی اس

؛ زی را م ردم ای ن

منطقه به دو گونۀ زبانی سورانی و هورامی سخن میگویند که ویژگیهای خاصّ خود را دارند.
 -6معرّفی منطقة مورد پژوهش
کالر رزان ،3یﻜ ی از بخ شه ای شﻬرس تان س نندج در اس تان کردس تان واق ع در غ رب ای ران اس

.

پژوهشگران بخش کالررزان سنندج را با روﺟّه به ویژگیهای خاصّ آن ازﺟمله صحب کردن م ردم ب ه
دو گونۀ زبانی هورامی و س ورانی ،رف اوته ای مش اغل م ردم در منطق ه ،طبیﻌ

متف اوت و متم این
1. Y. Tirosh
2. L. MPhande
3. institution
4. Kalatarzan

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (7/... )1427

دهستانهای این بخش ،بومیبودن یﻜی از پژوهشگران و آشنایی وی با این منطقه انتخ اب ش ده اس
بخش کالررزان با ( )38روستای رابﻌه و با ﺟمﻌی
شویشه با مرکنی

.

حدود ( )27هنار نفر ،سه دهستان و یک شﻬر ب هن ام

بخش کالررزان شﻬرستان سنندج دارد و در مسیر ﺟادة س نندج ب ه مری وان ،در ()37

کیلومتری شﻬر سنندج واقع شده اس .
دهستانهای مربوطه شامل دهستان ژاورود غربی ،مرکن آن روستای آویﻬنگ که م ردم آنج ا ب ا گون ۀ
هورامی سخن میگویند ،دهستان کالررزان با مرکنی

شﻬر شویشه و دهستان نگل با مرکنی

روس تای

نگل که ﺟامﻌۀ زبانی این دو دهستان با گویش سورانی زبان کردی سخن میگویند (شﻜل .)1

شکل ( .)6معرّفی منطقة مورد مطالعه

در پژوهش حاضر ،دو گونۀ زبانی سورانی و ه ورامی از زب ان ک ردی در منطق ۀ کالر رزان س نندج
بررسی میشوند .گونۀ سورانی یﻜی از گ ویشه ای زب ان ک ردی اس

 ،امّ ا درم ورد گون ۀ ه ورامی،

زبانشناسان و صاح نظران نظرات متفاوری دارند .مﻜننی )2224( 1هورامی را همچون سایر زب انه ای
گورانی و زازا ،زبانهایی مستقل از کردی میداند و مﻌتقد اس

ک ه چ هبس ا خاس تگاه ای ن گ ویشه ا
1. D. N. Mackenzie
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استانهای حومۀ خنر بوده و گویشوران در زمان نامﻌلومی از آنجا به زاگرس ﺟنوبی مﻬاﺟرت ک ردهان د.
زبانشناسان دیگری نین همچون مینورسﻜی ( ،)1481اشمی

( )1484بر این باورن د ک ه ه ورامی زب انی

مستقل از زبان کردی اس .
درمقابل ،گروهی دیگر و بهویژه خود هورامیزبانان مانند رابانی ( )1482با ردّ این رویﻜ رد ،ه ورامی
را شاخۀ چﻬارم زبان کردی برمیشمارند و زبان کردی را به چﻬ ار ش اخۀ کرم انجی ش مالی ،کرم انجی
ﺟنوبی ،کرمانشاهی لری و گورانی زازایی رقسیم میکنند؛ همچنین ،مﻌین ( )1452بر این ب اور اس

که

برای آشنایی بیشتر با زبان پﻬلوی ،زبان کردی اورامی از منابع مﻬم اس  .پﻬلوی با وزن ی ب هخص وص و
مانند گورانی خوانده م یش ده اس

و گ اهی آن را پﻬل وی و برخ ی اوق ات آن را اورام ه ،اورام ن و

اورامنانیان میگفتهاند؛ بنابراین ،بهدلیل اختالف نظر زبانشناسان درب ارة ه ورامی ،در پ ژوهش حاض ر از
واژه گونه بهﺟای گویش استفاده شده اس .
 -4روش پژوهش

روش پژوهش ،روصیفی – رحلیلی و استنباطی اس ؛ بهدلیل چندبﻌدیب ودن ﻋنص ر زب انی ن ام ،نوش تار

پیش رو با استفاده از چارچوب زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی انجام شده اس ؛ زیرا ﺟامﻌهشناس ی زب ان
و زبانشناسی شناختی هیچیک بهرنﻬایی قادر به ربی ین ﺟنب هه ای گون اگون ن ام و ن امگ ذاری نیس تند.
زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی شاخۀ کمابیش ﺟدیدی اس

ک ه ب ا اس تفاده از همگرای ی و روشه ا و

چارچوبهای نظری که بهطور مﻌمول با زبانشناسی شناختی و ﺟامﻌهشناسی زبان سروکار دارد ،ک اربرد
زبانی را بررسی میکند (هالمن)2214 ،1
در زبان شناسی اﺟتماﻋی شناختی ،زب ان ،نﻬ ادی اﺟتم اﻋی و قس متی از ش بﻜۀ ش ناختی اس

که

اطّالﻋات ما را دربارة افراد ،گروهها و روابط اﺟتماﻋی رشﻜیلدهندة ﺟامﻌه درب ر دارد (هادس ون:2212 ،2
 .)231در زبانشناسی شناختی زبان به مثاب ۀ یﻜ ی از وﺟ وه دان ش ،بازر اب ابﻌ اد اﺟتم اﻋی ،فرهنگ ی،
روانشناختی و کارکردی اس

و فﻬمیدن آن براساس فرایندهای ذهنی انجامپذیر اس  .بررس ی ب ازنمود

دانش نامشناختی ،در رمامی سطوح زبان بهکمک مقولههای نامشناسی انجام میشود (آن درویچ ش نﻜو 4و
دیگران)4 :2217 ،
روش اﺟرای پژوهش حاضر ررکیبی اس ؛ بدینص ورت ک ه ب ا روش اس نادی و فﻌّ الیتی می دانی،
1. W. B. Hollmann
2. R. A. Hudson
3. O. K. Andryuchshenko

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (5/... )1427

براساس دفارر ﺛب

مشخّصات شناسنامهای افراد موﺟود در ادارة ﺛب
و مقدار دادهه ا ،از فﻬرس

شده و برای باالرفتن دقّ

احوال منطق ۀ کالر رزان گ ردآوری

اس امی در ادارات آم وزش و پ رورش و مراک ن

بﻬداشتی منطقۀ هدف استفاده شده اس  .درمواردی نین بهمنظور ش ناخ

دلی ل انتخ اب ن ام فرزن د ،ب ا

والدین بهمثابۀ نامگذار مصاحبه شده اس  .ﺟامﻌۀ آماری پژوهش حاضر ،همۀ اسمهای خاصّ مربو ب ه
متولّدین دورة ( )1422را آخر شﻬریور ( ،)1427ﺛب شده در ادارات ﺛب
شﻬر شویشه اس

و شامل ( )8427نام اس

اح وال و آم وزش و پ رورش

که از این رﻌداد )%32/24( ،اسمه ای دختران ه و ()%74/45

نامهای پسرانه اس .
برای ﺟمعآوری دادههای اصلی باروش میدانی و بهلح اظ اب نار پ ژوهش ب رای اس تخراج ن امه ا از
چکلیس های ساختهشدة پژوهشگران حاضر استفاده شده اس

 .در نوش تار پ یش رو ،ب ا اس تفاده از

آمارهای روصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی و ب هکم ک ن رماف نار اس.پ ی.اس.اس ،1.نخس
براساس دورهها با درنظرگرفتن رویدادهای سیاسی ،اﺟتم اﻋی و اقتص ادی ب ه رجنی هورحلی ل رح وّالت
نامگذاری در ﺟامﻌۀ هدف پرداخته شد؛ سپ

رحلیلی ﺟامع از کلّ دورة مورد نظر (سی سال) ارائه ش ده

اس .
 -7رجنیهورحلیل دادهها
با روﺟّه به اینﻜه نامگذاری فرزندان براساس مذکّر یا مؤنّثبودن متفاوت اس
مخصوص همان ﺟن

و اس م پس رها و دختره ا

اس  ،ازاینرو هردو گروه با درنظرگ رفتن س ه ده ۀ ( 1422ر ا  )1427بررس ی

شدهاند.
 -6-1تجزیهوتحلیل دادهها براساس جنسیت
 -6-6-1دهة ( 6611تا  )6631همزمان با دورة پایان جنگ ایران و عراق و دورة سازندگی

در این دهه ،براساس ﺟدول ( ،)1رأﺛیر ﺟنسی

بر نوع نام انتخابی ،در درصد فراوانی نامها قابل مش اهده

اس  )%24/22( :نامهای مردانه ،یﻌنی درواقع ب یش از نص ف ک لّ ن امه ای آن ان ،م ذهبی اس

؛ ول ی

( ،)%42/23اسمهای زنانه را نامهای مذهبی رشﻜیل میدهند .درمقابل ،درص د فراوان ی ن امه ای فراملّ ی
زنانه برای ﺟن

مؤنّث نسب

به ﺟن

نامهای ملّی مردانه ( )%72/87اس

م ذکّر ب االرر اس

 .فراوان ی ن امه ای ملّ ی زنان ه ( )%32/17و

که رفاوت بسیار کمی در این گرایش را نشان میدهد.
1. SPSS
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جدول ( .)6درصد فراوانی نامها بهتفکیک هویت براساس جنسیت در دهة اوّل
نوع نام انتخابی بهتفکیک هویت در جنسیت

دهة اوّل
( 6611تا )6631
پسر
دختر
ﺟمع کلّ دورة اوّل

تعداد و درصد

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

رﻌداد

225

725

121

722

درصد

71/84

72/87

35/23

24/22

رﻌداد

252

322

144

223

درصد

38/15

32/17

72/42

42/23

رﻌداد کلّ دهۀ ()1

754

225

273

522

درصد کلّ دهۀ ()1

-

-

-

-

جمع
1325
1124
2222

 -2-6-1دهة ( 6631تا  )6681همزمان با دورة اصالﺣات

در این دهه ،براساس ﺟدول ( ،)2درصد فراوانی نامهای مذهبی درمقایسه با سایر نامها بیشتر اس

وب ه

( )%54/73کلّ نامهای مذهبی میرسد که همچنان درصد فراوانی بیشتر درمورد نامهای مذهبی متﻌلّق ب ه
ﺟن

مذکّر اس  .فراوانی نامهای ملّی مردانه ( )%35/82و نامهای ملّی زنانه ( )%72/22اس

از بیشتربودن نامهای ملّی زنانه نسب

ک ه نش ان

با نامهای ملّی مردان ه دارد .در این دوره ،نامهای قومی برای ﺟن

مذکّر به ( )%32/24و نامهای قومی مؤنّث به ( )%74/25رسیده اس  .نﻜتۀ دیگر اینﻜه ن امه ا ب ا هوی
فراملّی نین همانند هوی های قومی و ملّی در ﺟن

مؤنّث بیشتر اس .

جدول ( .)2درصد فراوانی نامها بهتفکیک هویت در جنسیت در دهة دوم
نوع نام انتخابی بهتفکیک هویت در جنسیت

دهة دوم
( 6631تا )6681
پسر
دختر
ﺟمع کل دورة دوم

تعداد و درصد

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

رﻌداد

428

322

133

228

درصد

32/24

35/82

38

54/73

رﻌداد

372

342

172

222

درصد

74/25

72/22

72

22/32

رﻌداد کلّ دهۀ 2

838

831

422

873

درصد کلّ دهۀ 2

-

-

-

-

جمع
1752
1251
2834

 -6-6-1دهة ( 6681تا  )6631همزمان با دورة اطّالعات و عصر ارتباطات

ﺟدول ( ،)4نشاندهندة درصد قابل روﺟّه نامهای قومی (کردی) در پایان دهه اس

 ،از مجم وع ()2822

نام در دهۀ سوم )1212( ،نام که بیشتر از یکسوم نامها در رمامی هوی ها را رشﻜیل م یده د ،ن امه ای
قومی اس  .بهطوریکه نسب

به دهههای قبل ،نامهای مذهبی ک اهش یافت ه اس

 .نامها ازنوع ملّی نی ن

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (2/... )1427

مذکّر با ( )%34/22فراوانی کمتری را از نامهای دختران ه ب ا ( )%72/51نش ان م یده د .درصد

در ﺟن

مؤنّث و م ذکّر بهررری

فراوانی نامهای فراملّی برای ﺟن

ک ه در ﺟ ن

( )%74/17و ( )%32/87اس

مؤنّث درصد فراوانی بیشتری را نشان میدهد.
جدول ( .)6درصد فراوانی نامها بهتفکیک هویت براساس جنسیت در دهة سوم
نوع نام انتخابی بهتفکیک هویت در جنسیت

دهة سوم
( 6681تا )6631

تعداد و درصد

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

جنسیت

رﻌداد

328

432

123

332

1333

درصد

38/85

34/22

32/87

22/72

رﻌداد

721

338

182

224

درصد

71/14

72/51

74/17

45/31

رﻌداد کلّ دهۀ 4

1212

522

472

524

درصد کلّ دهۀ 4

-

-

-

-

پسر
دختر
ﺟمع کلّ دورة سوم

جمع

1318
2822

ﺟدول ( )3نتایج آزمون  tدو گروه مستقل را درخصوص رفاوت نامگذاری نوزادان براس اس هوی
(قومی ،ملّی ،فراملّی و مذهبی) براساس ﺟنسی
آزمون لون را برای برابری دو واریان

آنان (پسر و دختر) نشان میدهد .در این ﺟ دول ،ابت دا

نشان داده میشود که سطح مﻌنیداری را نشان میدهد .واری ان

دو نمونه باهم برابر نیستند؛ زیرا سطح مﻌنیداری از ( )2/27کمت ر ب وده ،درنتیج ه از س طر دوم ﺟ دول
رفاوت میانگینها و بدون فرض برابری واریان ها استفاده میشود .در پژوهش حاضر مقدار ر ی هوی
بهدس آمده در دهۀ اوّل ،دوم و سوم بهررری
نین ( )2/221بهدس
مذهبی) برحس

( )11/525( ،)3/288و ( )7/735بوده و س طوح مﻌن اداری

آمده که نشان میدهد نامگذاری ن وزادان براس اس هوی
ﺟنسی

(ق ومی ،ملّ ی ،فراملّ ی،

آنان (پسر و دختر) اختالف دارد.
جدول ( .)4آزمون  tدو گروه مستقل برای تفاوت بین جنسیت و هویت
انحراف

مؤلّفه

جنسیت

تعداد

میانگین

هوی
(دهۀ اوّل)

پسر

1325

2/78

1/12

دختر

1124

2/45

1/22

پسر

1752

2/24

1/24

دختر

1251

2/12

1/28

پسر

1333

2/45

1/24

دختر

1318

2/14

1/12

هوی
(دهۀ دوم)
هوی
(دهۀ
سوم)

آزمون لونز

معیار

آمارة F

سطح
معنیداری

تفاوت میانگین ها
آمارة t

درجة
آزادی

معنیداری

31/22

2/221

3/288

2782/22

2/221

181/57

2/221

11/525

2824/22

2/221

122/22

2/222

7/735

2843/42

2/221
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 -2-1تجزیهوتحلیل درصد فراوانی نامها براساس دورة زمانی

دورة زمانی مورد مطالﻌه در پژوهش حاضر سی سال اخیر را شامل میش ود و پرسشی که درص دد پاسخ
به آن هستیم این اس

که طی سیسال اخیر در منطقۀ کردنشین کالر رزان س نندج که به گویش سورانی

و گون ۀ ه ورامی س خن م یگوین د ،چه رحوّالری صورت گرفته اس

و این رحوّالت چه رأﺛیری بر

مفﻬومسازیهای زیربنای نامگذاری گذاشته اس .
 -6-2-1بررسی دوره پایان جنگ و سازندگی و درصد فراوانی هویت نامها در این دوره ( 6631تا )6618

دورة ریاس ﺟمﻬوری هاشمی رفسنجانی در این دهۀ مﻌروف به دورة سازندگی اس .
جدول ( .)1درصد فراوانی انواع نامهای انتخابی دورة سازندگی ( 6613تا )6631
نوع نام

قومیقومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

کل

رﻌداد

754754

225

273273

522

2222

درصد

21/85/885

48/27

2/52

42/48

122

نتایج بهدس آمده از ﺟدول ( )7نشان داد ک ه نامهای مذهبی و ملّی سﻬم کم ابیش مشابﻬی در می ان
نامها دارند که میروان آن را به رحوّالت این دوره نسب

داد که هریک در اندازههای متفاوت ،بر

گرایش فﻜری مردم رأﺛیرگ ذار بودن د .نامهای ملّ ی ( )%48/27و نامهای فراملّ ی ( )%2/52اس
بهررری

ک ه

بیشترین و کمترین درصد این دوره را نشان میدهد.

 -2-2-1بررسی دورة اصالﺣات و درصد فراوانی هویت نامها در این دوره ( 6631تا )6684
جدول ( .)1درصد فراوانی انواع نامهای انتخابی دورة اصالﺣات ( 6631تا )6684
نوع نام

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

کل (درصد)

رﻌداد

838

831

422

873

2834

درصد

22/82

22/78

12/78

42/22

122

با روﺟّه به ﺟدول ( ،)2فراوانی نامهای مذهبی ( )%42/22که نسب

به دورة قبل کاهش یافت ه اس

.

فراوانی نامهای ملّی ( )%22/78و درم ورد نامهای فراملّ ی مانن د نامهای ررکی (مثل المی را ،یاشار ،آیدا،
الناز) ،و غربی (همچ ون رزیتا ،هلی ا ،مل ودی ،هل ن) از ( )%2/52دورة قبل به ( )%12/78در ای ن دوره
افنایش نسبی داشته اس  .درصد فراوانی نامهای مذهبی نین به ( )%42/22در این دوره رسیده اس
نشاندهندة کاهشی ﺟنئی در فراوانی این دسته از نامها اس .

که

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (11/... )1427
جدول ( .)3نوع نامهای انتخابی عصر اطّالعات و رسانه ( 6684تا )6631
نوع نام

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

کل

رﻌداد

1212

522

472

524

2822

درصد

47/22

25/22

12/42

23/72

122

براساس ﺟدول ( ،)5این دوره کاهش ردریجی نامهای مذهبی را دارد ،بهطوری که ن امه ای م ذهبی
فقط ( )%23/7کلّ نامها را بهخود اختصاص میدهند .فراوانی نامهای قومی (کردی) رو ب ه افنایش ب وده
و به ( )%47/2و فراوانی نامهای ملّ ی نین به ( )%25/2میرسد .در ای ن دوره ،فراوان ی ن امه ای فراملّ ی
( )%12/42اس

که باالررین درصد فراوانی خود را درمقایسه با دورههای پ یش دارد .نم ودار ( )1نم ای

کلّی رغییرات را در روند نامگذاری فرزندان کالررزان در سه دوره نشان میدهد.
درصد کل نام ها به رفﻜیک هوی

در کل دهه ها
35
30
25
20
15
10
5

ﻣﺟﻣﻭﻉ ۶۶۶۶- ۵۵۵۵
ﻓﺭﺍﻣﻠﯽ
ﻣﺫﻫﺑﯽ

0
ﻣﻠﯽ

ﻗﻭﻣﯽ

نمودار ( .)6درصد فراوانی هویت نامها بهتفکیک دههها (دورهها) و مقایسة دورهها درمجموع

رحلیل نتایج براساس نمودار ( ،)1نش اندهن دة رون د کاهش ی درصد نامهای مذهبی طی دورة مورد
بررسی اس  .این روند ننولی از آغاز دورة س ازندگی و اواخر ده ۀ س وم شی

کم ابیش مالیمی داشته

اس ؛ بهطوریکه در دهۀ ( )1422نامگذاری فرزندان براساس نامهای مذهبی چش مگی ر نیس

 .نامهای

مذهبی که در دورة اوّل با فراوانی ( ،)%42/48رایجررین نامها بودند ،در پایان این دهه ،ﺟ ای خ ود را ب ه
نامهای ملّی و محلّی دادهاند .از دوران سازندگی بهبﻌد نامهای فراملّی روند افنایشی داشته اس .
جدول ( .)8آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی تفاوت نمرة هویت در طول سه دورة سازندگی ،اصالﺣات و عصر
اطّالعات
آماره

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

53/74

2

45/22

درون گروهها

11353/48

8422

1/45

کل

11738/22

8423

دوره

آمارة F

25/24

سطح معنیداری

2/222
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براساس ﺟدول ( ،)8بهمنظور بررسی رفاوت نمرة مقیاس هوی
و ﻋصر اررباطات از آزمون رحلی ل واری ان
بهدس آمده برابر با ( )2/222اس
اس

در سه دورة س ازندگی ،اص الحات

ی کطرف ه اس تفاده ش د .ب ا روﺟّ ه ب ه س طح مﻌن یداری

که از ( )2/27کمتر اس ؛ بنابراین ،آزمون رحلی ل واری ان

و بین نمرة کس شده در مقیاس هوی

مﻌن یدار

در س ه دورة س ازندگی ،اص الحات و ﻋص ر اررباط ات

رفاوت وﺟود دارد.
 -6-1نامهای برگرفته از طبیعت و پدیدههای طبیعی با هویت قومی و ملّی
در مقولۀ طبیﻌ

زیرمقولههای زیستی ،ﺟانوری ،گی اهی موﺟ ود در ه وا ،زم ین و آب و همچن ین ن ام

مﻜانهای طبیﻌی مدّ نظر اس

(ﺟدول )2

جدول ( .)3درصد فراوانی نامهای برگرفته از طبیعت در سه دهه ( 6611تا )6631
تعداد کلّ نامهای دهة اوّل ،دوم و سوم

تعداد نامهای برگرفته از طبیعت

دهۀ اوّل

رﻌداد

2222

254

 1422را 1457

درصد

122

12/32

دهۀ دوم

رﻌداد

2834

228

 1452را 1487

درصد

122

12/38

دهۀ سوم

رﻌداد

2822

428

 1482را 1427

درصد

122

12/52

مجموع

رﻌداد کل

8427

852

سه دهه

درصد کل

122

12/72

در منطقۀ کالررزان ،والدین برای انتخاب نام فرزندان خ ویش از واژهه ای ک ردی برگرفت ه از مقول ۀ
طبیﻌ

بهمثابۀ زبان قومی یا محلّی و همچنین واژههای فارسی برگرفته از مقولۀ طبیﻌ

بهمننلۀ زبان ملّ ی

بﻬره بردهاند؛ ازﺟمله نامهای کردی شامل نام درختان ،گیاهان و گلها :گُالله ،هَالله ،شیالن ،چن ار ،هی رو
و نام پدیدههای زیستی :روژا ،روژین ،روژگار (هنگام روز) ،شوگار (ش

هنگ ام) ،سروه (نسیم) ،ب ارین

(بارش) ،شنیا (ن وازش ب اد) و همچن ین نام حیوانات و پرندگان :کَژال (آهو) ،پ هپول ه (پروان ه) ،ه هل و
(ﻋق اب) و نام مﻜ انه ا (کوهها ،و مناطق) :آالن ،شاهو ،چیا ،کانی ،ک ژان ،کوس ار ،برزان ،آکو ،سیروان،
مﻬاباد ،ماردین و مریوان که درمیان نامها با خاستگاه هوی های چندگانه مﻬم اس .
افنون بر نامهای برگرفته از پدیدههای مقولۀ طبیﻌ

که ﺟنبۀ زیب اییش ناختی آن قاب ل رأمّ ل اس

،

زمانی نین والدین برای همگونی نام فرزندانشان باهم به سراغ نامهایی همآوا ،هموزن و همقافیه م یرون د

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (14/... )1427

که رشﻜیل یک ریتمیک نام میدهد را احساس همبستگی را درمیان فرزندان رقوی

کنن د؛ ازﺟمل ۀ ای ن

نامها ﻋبارتانداز :مینا ،نینا ،بینا ،دینا ،دیبا ،دنیا ،دیال ،نیال ،لینا ،رینا ،رنیا ،شینا ،شنیا ،شیما ،سیما ،ریما ،س ینا،
نیما.
 -4-1بررسی تفاوت در شیوة انتخاب نام فرزندان بین گویش سوورانی و گونوة اوراموی زبوان کوردی
بخش کالترزان سنندج و نحوة مفهومسازیهای زیربنای انتخاب نام افراد

در منطقۀ یادشده ازمیان سه دهستان مرکنی و دهستان نگل با گویش س ورانی و دهس تان ژاورود غرب ی
با گونۀ هورامی در ﺟدول ( )12مقایسهای انجام میگیرد.
جدول ( .)61درصد فراوانی نامها بهتفکیک هویت براساس گونههای زبانی در سه دهه ( 6611تا  )6631بخش کالترزان سنندج
نوع نام انتخابی بهتفکیک هویت براساس گونههای زبانی

گونههای زبان کردی در بخش کالترزان
سورانی
هورامی
ﺟمع کلّ سه دهه

تعداد و درصد

قومی

ملّی

فراملّی

مذهبی

رﻌداد

1847

1253

283

1272

درصد

22/82

42/14

11/14

22/87

رﻌداد

227

273

222

524

درصد

25/52

22/25

12/22

42/22

رﻌداد کلّ سه دهه

2332

2228

223

2474

جمع
2134
2182
8427

در بررسی روستاهای کردنشین منطقۀ مورد مطالﻌه با گونههای سورانی و هورامی ازلحاظ گرایش ب ه
خاستگاه هویتی ،بهمنظور نامگذاری فرزندان از مجموع ( )2182نام در دهستان ژاورود غربی کالررزان ب ا
گونۀ هورامی ( )%25/52از اسامی با هوی

ق ومی اس تفاده ش د و از مجم وع ( )2134ن ام در دهس تان

مرکنی و نگل کالررزان با گویش سورانی ( )%22/82با هوی
این منطقه دو درصد بیشتر به هوی

قومی دیده میشود .افراد سورانیزب ان در

قومی گرایش دارند .درخصوص هوی های ملّ ی و فراملّ ی نی ن ب ا

رفاوت ( )%2ملّی و ( )%1فراملّی ،مردم دهس تانه ای کالر رزان ب ه گ ویش س ورانی گ رایش کم ابیش
بیشتری دارند؛ امّا در مقایسۀ گونۀ هورامی با گویش سورانی زبان کردی بهمنظور نامگ ذاری فرزن دان ب ا
هوی

مذهبی ،رفاوت چشمگیری دیده میشود :از رﻌداد ( )2474نام م ذهبی در ک لّ کالر رزان ()1272

نام مذهبی یﻌنی ( )%22/87در نواحی سورانیزبان هستند ،درحالیکه در نواحی ه ورامیزب ان ()%42/22
به نامها با گرایش مذهبی روی آوردهاند که این نش ان م یده د م ردم دهس تان ژاورود غرب ی ب ا گون ۀ
هورامی خاستگاه مذهبی بیشتری دارند و کمتر رح
غربی قرار گرفتهاند.

رأﺛیر رسانهها و دیگر ﻋوامل هویتی مانن د ن امه ای
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الزم اس

گفته شود که با بررسی نامهای موﺟود در منطقۀ مورد پژوهش ،با نگاه به رمامی ن امه ا در

دهستانهای سورانی و هورامی زبان کالر رزان ه یچ ن امی مش اهده نش د ک ه در یﻜ ی از دهس تانه ای
هورامیزبان باشد؛ اما در دهستانهای سورانیزبان نباشد و بهﻋﻜ  ،بهﻋبارت دیگر ،همۀ آنها از اس امی
مشابه برای انتخاب نام فرزندان خویش استفاده میکنند .حال ب همنظ ور مقایس ۀ دهس تانه ای مختل ف
کالررزان ازلحاظ استفاده از نامهای برگرفته از طبیﻌ  ،به ﺟدول زیر روﺟّه نمایید:
جدول ( .)66مقایسة درصد فراوانی نامهای برگرفته از طبیعت در گونههای زبانی کالترزان
گونههای زبان کردی در بخش کالترزان

نوع نام انتخابی براساس طبیعت
تعداد و درصد

تعداد کل نامها

تعداد نامهای برگرفته از طبیعت

رﻌداد

2134

248

درصد

54/52

12/48

رﻌداد

2182

231

درصد

22/21

11/23

رﻌداد کل

8427

852

درصد کل

122

12/72

سورانی
هورامی
ﺟمع کل

با روﺟّه به ﺟدول ( ،)11بهمنظور بررس ی مقایس ۀ گون ۀ ه ورامی و گ ویش س ورانی در اس تفاده از
اسامی برگرفته از طبیﻌ  ،مشاهده میشود که از مجموع ( )2134نام در منطقۀ سورانی کالر رزان)248( ،
نام مﻌ ادل ( )%12/48ن امه ای برگرفت ه از طبیﻌ

و از مجم وع ( )2182ن ام در منطق ۀ ه ورامیزب ان

کالررزان )231( ،نام مﻌادل ( )%11/23نامهای کودکان در سه دهۀ بررسیش ده ،از اس امی الﻬ امگرفت ه از
طبیﻌ

استفاده شده اس  .با روﺟّه به اینﻜه مردم منطقۀ هورامیزبان در روستاهایی زندگی م یکنن د ک ه

کوههای بیشتر با رنوّع گل و گیاه و درخ
بیشتر از نامهای طبیﻌ

دارد و شغل بیش تر م ردم باغ داری اس

؛ بن ابراین اس تفادة

برای نامگذاری می رواند یﻜ ی از دالی ل ای ن ام ر باش د .درمقاب ل م ردم منطق ۀ

سورانیزبان کالررزان بهدلیل موقﻌیّ

ﺟغرافیایی آن ،مشغول دامداری و زراﻋ

در زم ینه ای مس طّح

هستند و این ناحیه رنوّع درخ های میوه و گل و گیاه کمتری دارد و درنتیجه از درص د کمت ری نس ب
به منطقۀ هورامیزبان از نامهای الﻬامگرفته از طبیﻌ

بﻬره گرفتهاند.

 -1نتیجهگیری
 -6-1بررسی نتیجة خاستگاه هویتهای چندگانه در نامگذاری ازلحاظ جنسیت و دورة زمانی

اگرچه مبن ای ﺟنسی  ،مقولههای ﺟن

اس  ،امّ ا فرهن گ نی ن در آن دخی ل اس

و دی دگاه ﺟنسی

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (17/... )1427

مؤنّث و مذکّر از ﺟامﻌهای به ﺟامﻌ ۀ دیگر متف اوت اس
براساس رفتارهای فرهنگی اس

(وارداف و فولر .)414 :2217 ،1ﺟنس ی

و با نقشها و هوی هایی اررب ا دارد که در ﺟامﻌهای خاص ،مناس

مردان یا زنان انگاشته میشود (کامرون .)212 :2222 ،2پ دران و م ادران منطق ۀ کالر رزان در پ ژوهش
حاضر از نامهای ملّی ،برای نامی دن فرزن دان دخت ر بیش تر اس تفاده ک رده و از ن امه ای م ذهبی ب رای
نامگذاری فرزندان پسر استفاده کردهاند.
درخصوص استفاده از نامها با هوی

کردی نین یافتهها نشان داد که گرایش پ دران و م ادران منطق ۀ

کالررزان برای انتخاب نامهای کردی (قومی) اف نایش یافت ه اس

 .درزمین ۀ ن امه ا ب ا هوی

فراملّ ی،

نامگذاری دختران روندی رو به رشد در پیش گرفته اس  .یﻜی از انگینههای انتخ اب ن امه ای فراملّ ی
برای فرزندان میرواند درراستای نوﻋی اﻋتبار (پرستیژ) بخشیدن ب ه ف رد باش د .کش ورهای غرب ی نم اد
پیشرف

در ﺟامﻌۀ ما هستند؛ بنابراین استفاده از ایننوع نامها به ح ّ اﻋتباربخشی ف رد کم ک م یکن د.

ح ّ زیباییشناختی و خوشآوایی اینگونه نامها نین بهویژه در نامگذاری دختران ممﻜن اس

دلیل ای ن

امر باشد.
 -2-1افزایش نامهای قومی ،نقش رسانه و سیاست ﺣکومت مرکزی

فراهمنمودن شرایط ن امگ ذاری ب ا زبانهای قومی ازﺟان
میروان یﻜ ی از دالی ل افنای ش نامهای کردی دانس

حﻜوم

و رأﺛیرات رسانه و فﻀای مجازی را

 .آزادی نوشتن و ردری

و چاپ کت ابه ا و

نشریات به زبانهای گوناگون ایرانی ،ﺟایگاه نامها را اررقا بخشیده اس .

کتابهای زیادی را دربارة نامگنینی در کتابفروشیه ا میروان یاف ک ه ب ه ص ورت فرهنگ ﺟامع

نامها و دایرة المﻌارف نامها گردآوری شده اس

و در این کتابها نامهای کردی نین مش اهده م یش ود.

با روﺟّه به ورود رسانههایی مانند رادیو ،رلوینیون ،اینترن  ،رلفن همراه و در پ ی آن ،رلفنهای هوشمند،
نامهای زیادی از آنها گرفته میشود .برای نمونه نامهای مﻬم  ،مونیﻜا ،سیتا ،اوشین ،آیلین ،هاک ان و،...
ازراه رسانة رلوینیونی به پیﻜرة نامها وارد شدهاند.
 -6-1بحث و نتیجهگیری
 -6-6-1نتیجة پژوهش در استفاده از پدیدههای طبیعی بهمنظور انتخاب نام فرزندان کالترزان

نتایج نشان داد که در منطقۀ کالررزان ،والدین ب رای انتخ اب ن ام فرزن دان خ ویش از واژهه ای ک ردی
1. R.Wardhaugh & J. Fuller
2. D. Cameron
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برگرفته از مقولۀ طبیﻌ

بهمثابۀ زبان قومی و همچنین واژههای فارسی برگرفته از مقولۀ طبیﻌ

ب همننل ۀ

زبان ملّی بﻬره بردهاند؛ همچنین نتایج نشان داد که ازمیان ن امه ای برگرفت ه از طبیﻌ

 ،ازمی ان مجم وع

در زبانهای ملّی و محلّی )228( ،نام برگرفت ه از طبیﻌ

یﻌن ی ()%44/22

( )852نام برگرفته از طبیﻌ

نامهای ملّی هستند و ( )781نام برگرفته از طبیﻌ

یﻌنی ( )%22/12نامهای قومی هستند ک ه ای ن درص د

نشاندهندة گرایش و انگینة نامگذار به زبان مادری خویش (کردی) اس .
صدیق )2224( 1مﻌتقد اس

که پ

از نیمۀ اوّل قرن بیستم ،نامگذاری بچّ هه ای کُ رد ب ا اس مه ای

دلپذیر و پرمفﻬوم کردی همهگیر شده اس  .نیاز و اهمّی
منطقه را رشﻜیل میدهد .طبیﻌ

هر ﻋامل در هر منطقه ،فرهنگ ن امگ ذاری آن

به اشﻜال مختلف بر فرهنگ نامگذاری افراد و مﻜانها رأﺛیر میگذارد.

 2-6-1نتیجة پژوهش روی تفاوت گونههای سورانی و هورامی زبان کردی در نامگذاری

نتایج مقایسۀ گونههای زبانی سورانی و هورامی در روستاهای کردنشین منطقۀ مورد مطالﻌه نش ان داد ک ه
ازلحاظ گرایش به هوی های ذکرشده ،فرزندان سورانیزبان در این منطقه ( )%2بیشتر به هوی
ملّی گرایش دارند .درخصوص هوی

ق ومی و

فراملّی نین با ( )%1مردم دهستانهای کالررزان و نگ ل ب ا گ ویش

سورانی گرایش کمابیش بیشتری دارند؛ امّا در مقایس ۀ گون ۀ ه ورامی و گ ویش س ورانی زب ان ک ردی
بهمنظور نامگذاری فرزندان با هوی

مذهبی ،رفاوت چشمگی ری دی ده م یش ود )%22/87( .در ن واحی

سورانیزبان به نامهای مذهبی گرایش دارند ،درحالیکه در نواحی هورامیزب ان ( )%42/22ب ه ن امه ا ب ا
گرایش مذهبی روی آوردهاند که این نشان میدهد مردم دهستان ژاورود غرب ی ب ا گون ۀ ه ورامی زب ان
کردی خاستگاه مذهبی بیشتری دارند .در روستاهای بنرگ دهستان ژاورود غربی ،مانن د آویﻬن گ مراک ن
آموزشهای دینی و آموزش به طلبهها از دیرزمان رایج بوده و ماموستاهای آیین ی گ اهی م ردم را نی ن از
داشتن گیرندههای ماهوارهای و دیگر رسانههای خارﺟی منع میکنند .آنان در انتخ اب ن ام فرزن دان ای ن
روستاها رأﺛیرگذار هستند .درضمن درمیان رمام نامهای انتخابش ده در ه ردو گون ۀ زب انی ،ه یچ ن امی
مشاهده نشد که رنﻬا واژة هورامی یا سورانی باشد و در دیگری استفاده نشده باشد؛ یﻌنی ازمیان ن امه ای
مشترک زبان کردی اسم فرزند خود را انتخاب کردهاند و رنﻬ ا رف اوت در می نان اس تفاده از گ روهه ای
مختلف هویتی بوده اس .
 -4-6-1عوامل انتخاب نام فرزند در ﺣوزة زبانی در منطقة مورد پژوهش

همانگونه که در بخشهای مختلف پژوهش مشاهده شد ،بهمنظور انتخ اب ن ام ،اف نون ب ر س لیقهه ای
1. F. T. Sadiq

بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اﺟتماﻋی شناختی در دهههای ( )1422را (15/... )1427

شخصی والدین و افراد نامگذار که موﺟ

رنوّع بسیاری در نامهاس  ،ﻋوامل متﻌدّد دیگری مانند ﻋوام ل

زبانی ،دینی ،سیاسی ،اقتصادی ،ﺟغرافیایی ،اﺟتم اﻋی و فرهنگ ی دخی ل اس
بهوﺟودآمده در موارد نامبرده ،بهمرور زمان ،موﺟ
اس

و این مجموﻋهای از رشد رفاوت ارزشهاس

رغییراری در شیوة انتخاب نام افراد ﺟامﻌ ه نی ن ش ده
که در نامگ ذاری ب همثاب ۀ پدی دهای زب انی محقّ ق

میشود و بهصورت نامی بهمننلۀ ﻋنصری زبانی در قال
زبانی هستند و رفﻜّر و مینان ش ناخ

 .ب ا روﺟّ ه ب ه رح وّالت

یک واژه ظاهر میشود؛ زیرا واژهها نش انهه ای

اف راد ب ا زب ان ص ورت م یگی رد .مﻌی اره ای زیب اییش ناختی،

خوشآوایی نامها ،هوی های مختلف (قومی ،ملّی ،فراملّی) ،گرایش مذهبی ،نامه ای برآم ده از طبیﻌ
منطقۀ مورد پژوهش هرکدام به سﻬم خود ﻋوامل انتخاب ن ام ب ودهان د و در ای نمی ان ب ا فراین د رغیی ر
ارزشها روبهرو هستیم .مشاهده شد که در دهۀ اخیر ،براساس مﻌیارهای پیشگفت ه ،ن امه ای برآم ده از
هوی

قومی (کردی) ،بیشترین درصد نامگذاری را بهخود اختصاص داده اس .
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