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 :1392تا  1382كردستان از  استان در فرزندان يگذار نام در تحول
  هانهيزم و عوامل يبررس

  
  2، حبيب رضازاده1يليدل شهاب

  
  )15/04/97پذيرش  خيتار ،15/011/95افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

 يموقعيت انتخاب نام فرزندان است. بررس هاانسان يطلبتيهو ورظه يها محل از يكي
باشد.  زيافراد ن يو قوم ياسيس ،يفرهنگ يهاشيگرا و قيعال از يحاك توانديمها "نام"

 وكند يم رييمختلف در طول زمان تغ يهافرهنگخرده ريتأث تحتها، انتخاب انواع نام
 يگذار نام تحول. اگر دارد نشان هر جامعد گوناگون يفرهنگ ياز قوت و ضعف روندها

 م،يده قرار يبررس و يواكاو هدف يقوم و يمل تيهو مسائل دغدغة ةيزاو ازرا  افراد
 در متمركزند، آن در رفارسيغ اقوام كه رانيا كشور از يمناطق در يگذار نام تحول ريس

 دار،هدف و صخا ينيگزنام به ليتما درصورت و يمل تيامن چون يمسائل با درازمدت،
 يگذار نام در تحول يبررس به ق،يتحق نيا در. است همراه ييايجغراف يپارچگ كي با

 نشان پژوهش نيا جينتا. ميپردازيم 1392تا  1382كردستان از  استان در فرزندان
 شده كردستان استان در فرزندان يگذارنام در تحول سبب يعوامل سلسله كه دهديم

 ،يارتباط ابزار و ارتباطات گسترش ،ياسيس نظام يژكاركردك شامل علل نيا. است
 تفاوت ،يآموزش نظام يناكارآمد ،يمل گفتمان فيتضع ،يقوم يها گفتمان به توجهي بي

 است 1392 تا 1382 يهاسال انةيم در استان نيا در گراقوم گفتمان وجود و يمذهب
  .است انجاميده گذاري نام در تحول ايجاد به كه
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  .كردستان ،يمدارقوم ت،يقوم ،يگذار نام ت،يهو: دييلك واژگان
  مسئله انيو ب مقدمه

 راتييتغ نديفرآ يتجل توانديم كه است يموارد از يكي افراد يهانام تحول و رييتغ يبررس
 هر مانند ينيگزنام درواقع،. باشد يفرهنگـ  ياجتماع نظام در افراد نگرش رييتغ يحت و ياجتماع
مقوله يگذارنام. رديپذيم ريتأث يفرهنگ و ياجتماع ،يروان يهازهيانگ و هارزشا از يگريد عمل

 نديدر فرآ زين يشده است. علوم اجتماع يگوناگون بررس يهادگاهيد از كه است يا
افراد وارد شده و آن را از زواياي گوناگون بررسي كرده است.  2"انتخاب نام"و  1"يگذار نام"

شود و از اين  اجتماعي و فرهنگي معيني انجام مي 3"زمينة"عمل ديگر، در گذاري، مانند هر  نام
 در تر،عيوس يافق در يگذار نام عمل رو،)؛ ازاين2: 1378زاده،  پذيرد (رجب ها تأثير مي مؤلفه
 توجه با توان يم و است جمع آن در موجود جمعي يها شيگرا نيمب گروه، و قوم جامعه، سطح

 ها"نام"جامعه قضاوت كرد.  رييدرباب تحول و تغ هانام تحول و يذارگ نام روند رييتغ به
 ،ياجتماع يهاها و گسستيبندشناخت گروه ،يبخشزيتما ،يگروه يابيتيهو يبرا يشاخص

مختلف در  يبالفعل و روندها يهافرهنگ)، شناخت خردهياعتقادـ  ي(ارزش يتحوالت فرهنگ
 از يحاك است ممكنها "نام" ي). بررس74: 1386 نز،يدرون فرهنگ و جامعه هستند (جنك

 ريتأث تحتها، باشد. انتخاب انواع نام زيافراد ن يو قوم ياسيس ،يفرهنگ يهاشيگرا و قيعال
 ياز قوت و ضعف روندها است ممكنكند كه يم رييدر طول زمان تغ گوناگون يهافرهنگخرده
 فرزندان يگذار نام در تحول يهدف بررسبا  قيتحق ني. اباشد داشته نشان هدر جامع يفرهنگ

  .پردازديآن م يهانهيعوامل و زم ي) به بررس1392تا  1382كردستان (از  استان در
  

  پژوهش روش
 ازجمله "ييمبنا ةينظر روش". است استفاده شده 4مبنايي ةينظر  پژوهش از روش نيا در

 خاص تيموقع كي دررا  افراد نام يمعان و هادگاهيد منظم شناخت قصد كه است ييهاروش
به امكان و مطالعه موضوع با پژوهشگر كامل يريدرگ رينظ هايي ويژگي با روش نيا. دارد
 مجدد يهاليتحل امكان و هاداده و اطالعات يآورجمع چندگانة و متعدد يهاروش يريكارگ

________________________________________________________ 
1. Name-Giving 
2. The Choice of the Name 
3. Context 
4. Grounded Theory 
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 از يقيدق ينظر تشناخ تا كوشديم) هاداده يگردآور( دانيم و) هاداده ليتحل( هينظر انيم
  ).16: 1391 ،يمانيا( كند فراهم محقق يبرا مطالعه تحت دةيپد

 تمام روش، اين در. آيد مي بيرون هاداده دل از نظريه ،ييمبنا ةينظر روش در ب،يترتنيا  به
 متقابالً و منسجم رهيافتي همچون نظريه ساخت و ها داده تحليل ها، داده آوري جمع مراحل
 توليد به و شروع تحقيقدرباب پرسش  اوليه هاي ايده با ايزمينه نظرية. شوند مي ديده مرتبط
 محقق واست  كلي پژوهش موضوع اي،زمينه قيتحق روش در .شود مي ختمنتايج  گزارش

 كند،مي مطرح كه هايي پرسش و است موضوع پنهان كاركردهاي و جوانب شناخت دنبالبه
 خود اي زمينه نظرية در تحقيق هاي ). پرسش1995 1ن،ي(چمبرل هستند باز و كلي عموماً،
 تحقيق هاي پرسش. )36: 1385 ن،يكورب و استراس( است آغازين و اصلي پرسش يك از منبعث

 كليت درك براي. هستند مطالعه تحت پديدة شناخت و مفاهيم مبين اي زمينه نظرية در
 ازآنجاكه اي، زمينه نظريةدر  .پردازد مي تعاملي هاي پرسش طرح به محقق ابتدا، در مسئله،
 تا اند كلي صورتبه بيشتر نيز تحقيق فرضيات شوند،مي مطرح باز و كلي صورتبه ها پرسش
 نقش روش نيا در هاهيفرض). 36: 1385 ن،يكورب و استراس( مشخص و اختصاصي فرضيات
- داده بطن از هينظر نيتكو نديفرآ از يجزئ و دارد يصور جنبة آنها از استفاده حال،نيباا دارند،

به كه است آن نيازمند روش نيا در فرضيه توليد). 215: 1384 ،يكيبل( آيند مي شمار به ها
 كنيم آزمون را آن اينكه نه كنيم، پيشنهاد را فرضيه تا باشيم داشته) ها نام( "داده" كافي اندازة

  ).2: 1997 2(گالسر و استراوس،
 نيگفت برطبق ا توانرو مياربست آن در پژوهش پيشدر تشريح ارتباط نظرية مبنايي و ك

است. در اين ) مرتبط كارشناسان با( ها مصاحبه و) ها نام فهرست( هاافتهي بر محقق تمركزروش 
شده در ثبت احوال استان در طي  هاي ثبت يابي به كلية نام دستپژوهش، در مرحلة نخست، با 

غربي، ـ  ها به اسالمي ا ازطريق تفكيك نامو كشف و فهم تحول آنه 1392- 1382هاي  سال
با انجام  3اسالمي، غربي، ايراني و قوميـ  قومي، عربيـ  اسالمي، ايرانيـ  قومي، ايرانيـ  اسالمي
كشف علل و عوامل مؤثر در  يدرپ ناسانش نظران دانشگاهي و جامعه هايي با صاحب مصاحبه

  . ميگرفته برآمد تحوالت صورت
  

  پژوهش نةيشيپ به يانتقاد ينگاه
________________________________________________________ 

1. Chamberlain 
2. Glaser & Strauss 

  نظران انتخاب شده است. بندي با توجه به هدف پژوهش و مشورت با صاحب اين شيوة تقسيم.  3
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 يالگو: است رفته كار به ها نام يبند ميتقس در الگو دو شتريپ پژوهش اين موضوع نةيزم در
 ها نام همدان شهر در خود قيتحق در) 1385( يبيحب). 1376( يعبد يالگو و يبيحب قيتحق
 را ها نام ،يزبان شةير به توجه با اول، مرحلة در: است كرده ميتقس مقوله سه به مرحله دو در را
 از را مقوله دو يعرب هاي نام مقولة درون سپس، است؛ كرده ميتقس) يرعربيغ( يفارس و يعرب به
  ).4: 1385 ،يبيحب( ينيرديغ و ينيد: است كرده كيتفك هم

 شيگرا شش و ياصل مقولة پنج با يديجد شيوة ذكرشده، يبند مقوله از انتقاد با ،يعبد
 در موجود يفرهنگ يها شيگرا همة يبيحب يبند مقوله ،يعبد ازنظراست.  كرده ارائه يفرع

 ظاهر يغرب يها شهير با ييها نام انتخاب با كه ،يغرب يها شيگرا. كند نمي منعكس را رانيا
 دهيناد... و يكرد ،يترك مثل رانيا در موجود يها زبان شةير با ييها نام طورنيهم شود، يم

 يبند ميتقس رايز ؛»ستين كامل هم يشناخت روش ظلحابه« يبند ميتقس اين. است شده گرفته
 يبيترك هاي نام. كرد خَلط گريكدي با توان ينم را دونيا و شييگرا اي باشد يا شهير ديبا اي

 گنجانده يا مقوله چه در ستين معلوم كه "يعلدوست" مثل دارد، وجود شهير دو با نيز ياريبس
 مقولة پنج در شيگرا لحاظ به را ها نام يعبد قاد،انت نيا با). 39-38: 1376 ،يعبد( شد خواهد

 ،يعبد( فرهنگخرده ،ياسالم ،يخنث ،)يباستان( يمل ،يغرب شيگرا: كند يم يبند طبقه ياصل
1376 :27 -29.(  

 است،كردستان  استان در فرزندان يگذار نام در تحول لعةمطابا توجه به هدف پژوهش، كه 
 پژوهش، ياصل هدف به دنيرس و بهتر فهم جهت نظران، بصاح از چند يتن با مشورت و

 است؛ پژوهش نيا يبرا مناسب يژگيو نيچند واجد كه ميداد صورت را خود يبند ميتقس
  :ازجمله
 نيا ياصل هدف كه افراد، يتيهو قيعال به توجه با را مناطق نيا در يگذارنام تحول 

  .دهديم نشان است، پژوهش
 به توجه ضمن چراكه ندارد؛ زين را يعبد و يبيحب يبندميقست مشكالت يبندميتقس نيا 

. است كرده ميتقس كردستان استان در شان ياسيس و ياجتماع نةيزم برپاية را آنها ها، نام شةير
 ،ي(فارس نام فرهنگ كتاب نيچند از يريگ بهره ضمن زمينه، نيا در خطا رساندن حداقلبه يبرا

 روند و منطقه تحوالت نظرانو صاحب استان مطلع و آگاه افراد با)، ياسالم ،يعرب ،يترك ،يكرد
  .ميكرد مشورت يگذارنام
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 بودند، چون  شتريب ايدو جزء  يكه دارا يهاي را (نام 1يبيترك يها نام تحول ريس
  .دهدينشان م زيو...) ن ياشارعلي اشار،يمحمد ن،يرحسيمحمدطاها، ام

 با ييآشنا ضمن تا شود داده يحاتيتوض زين ها نام يبندميتقس هاي عنوان درباب تا است الزم
 اندگرفته قرار هايبندميتقس از كيهر در كه ييهانام يمحتوا از ها، عنوان نيا انتخاب ييچرا

  .ميشو آگاه زين
 آنها جزء كي و دارند جزء دو كه رنديگيم قرار يهاي نام دسته نيا در: يغربـ  ياسالم

  .رديگيم قرار دسته نيا در اليمحمدآت مثال، يبرا ست؛ا يغرب گريد جزء و ياسالم
 آنها جزء كي و دارند جزء دو كه رنديگيم قرار هايي نام دسته نيا در: يقومـ  ياسالم

  .رديگيم قرار دسته نيا در محمدراژان مثال، يبرا است؛ يقوم گريد جزء و ياسالم
 آنها جزء كي و دارند جزء دو كه درنيگيهايي قرار م دسته نام نيدر ا :ياسالمـ  يرانيا

  .رديگيم قرار دسته نيا در محمدپارسا مثال، يبرا است؛ ياسالم گريد جزء و يرانيا
 و يرانيا آنها جزء كي و دارند جز دو كه رنديگيهايي قرار م دسته نام نيدر ا :يقومـ  يرانيا
  .رديگيم قرار دسته نيا در وانيرسيام مثال، يبرا است؛ يقوم گريد جزء

و با  ياز عرب يهاي اسالم نام نيب كياز افتادن در مباحث تفك زيپره يبرا :ياسالمـ  يعرب
گذاشتن  گريكديپژوهش نيست و در كنار  نيهدف ا نهايا نيب قيدق كيتفك نكهيتوجه به ا

 هايي را كه صرفاً عربي يا صرفاً اسالمي بود و نام 2كند،يبه هدف پژوهش وارد نم يدو، خلل اين
اند، در اين دسته قرار داديم؛  اسالمي تشكيل شدهـ  هاي عربي هاي دوجزئي را، كه از جزء حتي نام

  .رنديگ براي مثال، محمد، اسامه، محمدرسول در اين دسته قرار مي
 قرار شونديشناخته م يغرب شتريداشتند و ب يغرب شةيهايي كه ر دسته، نام نيدر ا :يغرب

  گيرند. يسا، ژينوس، ديانا در اين دسته قرار ميبراي مثال، اد 3رند؛يگيم

________________________________________________________ 
  ).39: 1376ي (عبدي، علدوست مثل ،اند تشكيل شده شهير كه از دو ها آن دسته از نام يبيترك . 1
گفتني است كه اگر پژوهشي با فهم تحول انتخاب نام افراد يا گرايش افراد در انتخاب نام فرزندانشان در  . 2

هاي عربي و اسالمي از يكديگر جدا شوند، چون در اين  مناطقي چون خوزستان صورت گيرد، شايسته است نام
كردستان اين جدايي وجود ندارد   تواند جداي از هويت اسالمي آنان باشد. اما در استان ناطق هويت عربي افراد ميم

  .هاي اسالمي و عربي را در يك دسته قرار داد توان نام رو هم مي و ازهمين

ليل د به "ميترا"رفت يا هاي غربي قرار نگ كه هم غربي، هم ايراني و هم عربي است، جزو نام "سارا"براي مثال،  . 3
  هاي غربي قرار نگرفت. كاربرد فراوان آن در زبان فارسي، باوجود ريشة غربي، در دستة نام
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اي ايراني و...  اي، اسطوره هايي كه ريشة ملي، فارسي، شاهنامه در اين دسته، نام 1ايراني:
  .رنديگيم قرار دسته نيا در ديجمش ومرث،يك ر،ياردش مثال، يبرا رند؛يگ يم قرار اند داشته

 كه هايي نام شده يسع و رنديگيقرار م يكردخالص  شةيهايي با ر دسته، نام نيدر ا :يقوم
هم ذيل اين دسته قرار گيرند؛ براي مثال،  2شونديم شناخته يقوم هاي نام  مناطق نيا در

  گيرند. اژين، ژيار، آكو در اين دسته قرار مي
 نيز هايي نام و يهودي ،يارمن هاي نام به ها، نام يبنددسته و كيتفك در كه است ذكر انيشا
آنها در  رييتأث تعداد كم آنها و بي ليدلبه كه گرفتند،ينم قرار يادسته چيه در كه ديمبرخور

  . ميپژوهش، آنها را در دستة متفرقه قرار داد جةينت
  

  مطالعه مورد نمونة و جامعه
تشكيل   در استان 1392 تا 1382 يها پژوهش را تمام متولدان سال نيا مطالعه مورد جامعة

  آنان در ثبت احوال انجام شده است. يگذار دهند كه نام مي
 افراد از ثابتي درصد يا معين رقم هيچ ق،يتحق نيا در دقيق نمونة يك حجم برآورد براي
 بايد كه شود مربوط هايي داده يا پژوهش، ماهيت به است ممكن امر اين. ندارد وجود جامعه
 سال ده در شده انجام يهايگذار نام "تمام"كه  معنا نيتجزيه و تحليل شوند؛ بدو  آوريجمع

 ي. از بررسشوديم ليتحل آن يروند تيوضع و گيرد مي قرار يبررس تحت 1392 تا 1382
 شرح نيا به م،يكنيم دنبال را يمهم هدف مزبور، استان احوال ثبت در شده ثبت يهانام "تمام"

  استان در ها يگذار نام تحول به نتوان ديشا پرتكرار و پردامنه نام 100 اي 50 يبررس با صرفاً كه
 نيا و است ياسالمـ  يعرب حوزة به متعلق پرتعداد و اول نام 50 همچنان چراكه برد؛ يپ هدف
 مجموع از 1382 سال در كشور كل در كه ينحوبه دارد؛ تطابق زين كشور يكل روند با امر

 را يفراوان نيشتريب كه است بوده اول نام 50 به متعلق نام 385590 پسر، والدت 572380
. اند داده ليتشك يرانيا يهانام را يمابق و ياسالمـ  يعرب يها نام را ها نام درصد 80 و داشته
 در كه است اول نام 50 به متعلق نام 338323 دختر، والدت 545025 مجموع از سال، نيدرهم

________________________________________________________ 
ملي شده است و دليل آن نيز پرهيز از ايجاد  - عنوان ايراني با تأكيد دكتر احمدي جايگزين عنوان فارسي.  1

  حساسيت اقوام به كلمة فارسي بوده است.

يابي به اطالعات  رساندن خطا و دست حداقل رو براي به هاست و ازهمين كيك مربوط به اين نامترين تف . مهم2
فرهنگي نيز ـ  چند از فعاالن اجتماعي يري از چندين كتاب فرهنگ نام، با تنيگ تر، در اين مورد ضمن بهره دقيق

  مشورت شده است.
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 اول نام 50 يبررس در. دارد را اول مقام يرانيا و ياسالمـ  يعرب يهانام همچنان زين آنها يبررس
 از كهينحوبه دارند؛ برتري يرانيا سپس و ياسالمـ  يعرب يهانام همچنان 1391 سال در

. است اول اسم 50 حوزة به متعلق اسم 552890 سال نيا در پسر متولد 714781 مجموع
درميان  كهينحوبه است؛ صادق همچنان امر نيا زين 1391 سال در دختر متولدان درباب

 هاي نام كه دارد تعلق اول اسم 50 به متعلق اسم 501270 سال، نيا در دختر متولد 675611
حال آنكه، براي بررسي دقيق و منتج به نتيجة اين پژوهش، صرفاً  1.است يرانيا و ياسالمـ  يعرب

 در و اند كرده يط را ينديفرآ چه هايگذار نام كه فتايدر توانها ميگذاري با بررسي تمام نام
 كوچك و محدود ارقام در يحت ها،نام تكرار يفراوان از كه بيترت نيا به. دارند قرار يامرحله چه
 و رييتغ زانيم ساله، ده ريمس در آن تيوضع يبررس و) سال كي در مورد 10 اي 5نمونه  ي(برا

 يآمار جامعة تمام پژوهش، نيا در. شوديم ريپذينيبشيپ زين روشيپ دهة در ها نام نيا تحول
  است و بنابراين، پژوهش فاقد جامعة نمونه است.  "ينيسراسرب" يمعنابه كه ايم كرده يبررس را
  

  پژوهش يها افتهي
  كردستان استان در 1392 تا 1382 يهاسال يط شده انتخاب هاي نام در تحول ريس

 كردستان استان در فرزندان يگذار نام در تحول ليتحل
 در 1392 تا 1382 يها سال يط احوال ثبت مراكز در شده ثبت هاي نام تمام يبررس نتيجة
 2 و 1 نمودار دو و 2 و 1 جدول دو در كه است يتوجه جالب نكات يحاو كردستان، استان
  .است مشخص سال هر در يانتخاب يها نام تنوع و تعداد

  1392- 1382 يها سال كردستان استان در هرسال در يتخابان يها نام تعداد. 1 جدول
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________________________________________________________ 
  به سايت سازمان ثبت احوال مراجعه شود. 1392تا  1382هاي  اسم اول در دورة زماني سال 50. براي مشاهدة جدول 1
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 :شوديم مشاهده 1 جدول در كه گونههمان

 مجموع و 1392 سال در 9219 تعداد و 1382 سال در 8417 تعداد با يرانيا هاي نام 
 رشد. است داده اختصاص خودبه را استان نيا در يانتخاب هاي نام اول مقام سال، ده در 96562

  .استدرصد 10 حدود در سال ده يط يرانيا هاي نام
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 و 1382 سال در 5546 تعداد با كه دارند قرار يقوم هاي نام ،يانتخاب هاي نام دوم رتبة در 
 98 يرشد از و دارند قرار دوم رتبة در 90559 مجموع و 1392 سال در 10982 تعداد

  .برخوردارند درصدي
 ياسالمـ  يهاي عرب كردستان در رتبة سوم قرار دارد. نامدر استان  ياسالمـ  يعرب هاي نام 

سال با تعداد  و درمجموع ده 6976با تعداد  1392و در سال  9165با تعداد  1382در سال 
 كه شوديم مشاهده 5 جدول در دقت با. است ديده خود به رادرصد 24 يمنف رشد، 86432

 تا و گرفته يشيپ ياسالمـ  يعرب هاي نام از يقوم يها نام تعداد 1387 سال در بار نياول يبرا
 .است شده انتخاب ياسالمـ  يعرب هاي نام از شتريب همچنان 1392 سال يانتها

 تعداد به 1382 سال در 520 تعداد از كه دارند قرار يغرب هاي نام جدول، چهارم رتبة در 
 يرشد كه است دهيرس 10166 تعداد به سال ده درمجموع و است دهيرس 1392 سال در 1166
  .دهد مي نشان را درصدي 124
 و 1392 سال در فقره 360 و 1382 سال در فقره 105 با زين ياسالمـ  يرانيا هاي نام 

استان قرار  نيدر ا يانتخاب پرتعداد هاي نام پنجم رتبة در سال ده يط در فقره 2613 مجموع
  .است كرده رشد درصد 243 كه رد،يگيم

 سال در 45 فراواني با) شهير ازنظر نامشخص و يهند ،يهودي ،ي(ارمن متفرقه هاي نام 
 تعداد ازنظر ششم رتبة در سال ده  يط در 2085 مجموع و 1392 سال در 303 و 1382

  .رديگيم قرار استان در يانتخاب هاي نام
 و 1392 سال در فقره 111 و 1382 سال در فقره 43 با زين يقومـ  ياسالم هاي نام 

يم نشان شيافزا درصد 158 كه رنديگيم قرار هفتم رتبة در سال ده يط در 1017 مجموع
  .دهد
 در 57 مجموع و 1392 سال در 6 و 1382 سال در 8 فراواني با زين يغربـ  ياسالم هاي نام 

  .است بوده رو روبه درصد 25 يمنف رشد با و رنديگيم قرار هشتم گاهيجا در سال ده يط
 در 28 مجموع و 1392 سال در 3 و 1382 سال در 3 فراواني با زين يقومـ  يرانيا يها نام 

 .رنديگيم قرار جدول آخر رتبة در سال، ده يط

 98 نظر مورد سال ده يط استان نيا در يقوم هاي نام رشد كه است الزم نكته اين به توجه
 رشد بل،درمقا. ميشاهد زين يقومـ  ياسالم يهانام يبررس در را روند نيهم و است بوده درصد
 شده سبب روند نيهم و است يافته كاهش درصد 24 سال ده يط ياسالمـ  عربي هاي نام تعداد
 يرانيا هاي نام. باشد ترنييپا زين يقوم هاي نام از استان نيا در ها نام از گروه نيا تعداد كه است

  .است بوده رو روبه رشد درصد 9,5 با زين
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  كردستان استان در هانام تحول علل

 نيد ،ياجتماع طيمح ن،يوالد التيتحص زانيم ازجمله ياريبس يِكل يرهايمتغ نام، انتخاب در
 توسعه، زانيم ،يرسم آموزش ها، نام بودن مد ت،غايتبل ن،يوالد يطلبتشخص افراد، مذهب و

اما در  د،هستن ليخاص و... دخ فرهنگ به تعلق ،ياجتماع طبقة به تعلق افراد، سكونت محل
 استان، يمذهب و يقوم بافت ليدلبه كردستان، استان در شده انتخاب يهاتحول نام يبررس
 يرهايمتغ ديبا عراق، كردستان مياقل و عراق يكشورها با يجوار هم و منطقه بودن يمرز
بيان علل اصلي  در 2نظر مشاوران صاحب 1كرد، بررسي منطقه نيا در نام تحول در را يگريد

 در كه اندكرده هاي قومي به عواملي اشاره و افزايش درخور توجه نام  ها در اين استان تحول نام
  پرداخت. ميخواه تحول نيا يامدهايپ به زين انتها در و شوديآنها اشاره م به ذيل سطور
 تيحساس است آن مبلغ نظام كه اي يمذهب گفتمان به مردم :ياسيس نظام يكژكاركرد .1
هاي قومي هستيم و در مناطق  مردم به نام مناطق قومي، شاهد تمايل در رونيازهم و دارند

آورند. درواقع، بعد از انقالب اسالمي تا مدتي (اوايل  ميي روي هاي ملي و ايران غيرقومي به نام
دهة هفتاد) گفتمان رسمي مقبول جمع كثيري از مردم بود و اتفاقاتي چون انقالب و سپس 

 يبرخ رونيازهم و شد يگفتمان رسم تيسبب مقبول (ره)خميني جنگ و شخصيت امام
 از اما نبود، سازمشكل چندان... و يخارج استيس ،ياقتصاد يهاعرصه در نظام يها يناكارآمد
 ياجتماع و ياسيس باز يفضا جاديا و اصالحات دولت انتخاب با ژهيوبه و هفتاد دهة اواسط
 با تقابل در مردم رونيازهم و شد شتريب و آشكارتر نظام يهاكژكارآمد يبرخ به هاواكنش
 ساختار كه هايي نام با كه دنديورز رتمباد خود فرزندان يبرا ييهانام انتخاب به يرسم گفتمان

 هاي نام انتخاب كاهش روند رو،نيازهم و داشت زاويه بود آنها يحام و مبلغ ياسيس
 حوزة از كه ميهست زين ييهانام رييتغ شاهد يحت و شوديم آغاز دهه نيا از ياسالمـ  يعرب
  .اند چرخيده يقوم هاي نام ةحوز سمتبه يقوم مناطق در اي يرانيا حوزة سمت به ياسالمـ  يعرب

 انتخاب موضوع با گريد يها پژوهش كه طورهمان: ي. گسترش ارتباطات و ابزار ارتباط2
 در مؤثر يرهايمتغ ازجمله يارتباط ابزار گسترش دهند،يم نشان رانيا ديگر مناطق در ها نام

 ليدلبه و است نبوده ريتأث يب ريمتغ نيا از ها تحول نام زيكردستان ن استان در. است نام انتخاب
________________________________________________________ 
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 ات،ينشر نترنت،يچون ماهواره، ا يارتباط يابزارها شيمنطقه، افزا نيخاص ا يبافت قوم
 به هانام تحول شاهد آن جةيدرنت كه است شده مناطق نيا در يقوم يآگاه سبب... و مسافرت

 ات،ينشر چون يمتنوع و گسترده يارتباط يابزارها از يقوم يها انيجر. ميهست يقوم يهانام
 افراد نيب يشفاه ارتباط يحت و نديجو يم بهره خود گفتمان گسترش يبرا نترنتيا ماهواره،

 به مراجعه. شود يم يقوم يها نام انتخاب و يقوم گفتمان شيافزا سبب گريكدي با مناطق نيا
 يهانآنت به يحت(كه  هيهمسا يكشورها يداريشن و يداريد يهارسانه ،يمرز برون يهارسانه
 سبب) ي(استان يمحل يداخل يهارسانه و) است دردسترس يسادگ به و ندارد نياز خاص و مجهز
  .ابدي شيافزا يقوم يها نام به مراجعه اقبال تا است شده

 :1376 انتخابات پس ياسيس باز يفضا جاديا و اصالحات يِاجتماع درخواست گسترش. 3
 ،يآزاد و ياسيس باز يفضا جاديا در يسع و طلب اصالح دولت كارآمدن يرو با، 1370 دهة در
 تمام كردند تالش فضا نيا در و افتندي تيفعال و وجود ابراز مجال يقوم يها گفتمان ناگهان به

با  ...،و تيمشروع يكار يب ،يفرهنگ بحران چون بود، ريدرگ آنها با نظام كه را ييها بحران
دليل اين است كه قوم  م مشاركت و... بهعد ، كاري قوميتي خاص مرتبط و اعالم كنند كه بي
بسيج مردمي را نيز تشكيل داد. تمام اين اتفاقات   خاصي در مركز حاكم است و در اين فضا

 اتينشر ظهور به فضا نيدركنار فضاي آزاد دورة اصالحات سبب گسترش اين گفتمان شد. ا
 گفتمان مروج كه شد ينسل يريگ شكل سبب ها تيفعال نيهم. ديانجام عيوس سطح در گرا قوم
 در يقوم يها نام انتخاب شيافزا آن كاركردهاي از يكي ت،يدرنها كه شونديم محسوب يقوم

  .است مناطق نيا
 و هافرهنگ خرده به كيدئولوژيا ينگاه با يتيريمد يهااستيس« :مشاركت ١مسئلة. 4
 و هافرهنگخرده دادنن مشاركت سبب نگاه نيا)؛ 1393(هوشمند،  »كنديم نگاه هاتيقوم
 از ييهاگروه تا شده آن سبب امر نيهم و است شده كشور كالن ياسيس تيريمد در هاتيقوم

 يمختلف يهاتيفعال به اتفاق، نيا به واكنش در و بدانند نظام از خارج را خود همواره مردم
 كي تسلط از ياشن را مشاركت نديفرآ از دوربودن و بحران نيا وجود يقوم فعاالن. آورند يرو

 دست به زين را يمل گفتمان از تيمشروع سلب توان رونيازهم و داننديم مركز در خاص قوم
 مخالفت هدف دارد يرسم گفتمان و يمل گفتمان از يانشانه هرآنچه نديفرآ نيا در. آورند مي
 به نكهيا علتهب ياول كه كرد اشاره ياسالم و يرانيا يهانام به توانيم ازجمله. رديگيم قرار

انتخاب كنار گذاشته  نديو از فرآ شوديم مخالفت آن با مناطق نيا در دارد تعلق يمل گفتمان
________________________________________________________ 

1. Problem  
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 و يحام است، ييكارآ فاقد كه ،ياسيس نظام نكهيا به باورها يبرخ ليدل به زين يدوم و شود،يم
  .ماند مي مهجور يرسم گفتمان با مخالفت در است، آن مبلغ

 و اعتناست يب يقوم مسائل درمقابل ياسيس نظام: 1يقوم يهاگفتمان به تيحساس عدم. 5
 آن فعاالن و يقوم يها بحث يبرا يامن ةيحاش شيدايپ به نيهم و ندارد تيحساس زين همچنان

 آسان تيفعال به بود وگو گفت و بحث يفضا جاديا مشوق كه زين اصالحات دولت. است شده منجر
 يتيحساس يقوم مباحث به نظام افراد از ياريبس درواقع،. كرد كمك آنان اتينشر و گرا قوم فعاالن
 نيز ييگرا يمل يهاتيفعال از يناش يهايدشوار. ندارند آن يتبع آثار از ياطالع نكهيا اي ندارند
 به گفتمان نيا سپس و شده ها دانشگاه در ژهيو به مناطق نيا در يقوم گفتمان گسترش سبب
 كه ييها بحران يبرخ با و افتهي گسترش يقوم گفتمان فضا، نيا در. است كرده نفوذ جامعه درون

 گفتمان ياسيس جيبس دركنار ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس يها بحران. است شده تيتقو داد يرو
 شاهد ما البته،. است شده يقوم يها نام شيافزا انتها در و يقوم گفتمان گسترش سبب يقوم
  .است شده انتخاب يقوم نام ر،ييتغ از بعد هك ميا بوده زين ييها نام رييتغ

 زين يگفتمان مل فيبه تضع ديبا ،يقوم يهانام شيافزا درباب :يمل گفتمان فيتضع. 6
گفتمان ملي  فيمردم شاهد تضع ي. وقتكند يم تياز آن حما زين ياسياشاره كرد كه ساختار س

و  بودن يرانينظام، ا ني. در اشود يمآن نيز فراموش  يها رود و نام باشند، اين گفتمان از ياد مي
. در ميهست رانيو ا يمل خيشدن تار مالزم آن به محاق رفته است و ما شاهد بدنام يِرانيا يها نام

شوند و  نهاده مي يمنف يها تيو... بر شخص ومرثيهمچون هوشنگ، ك يمل يها نام ما،يصداوس
به  تيضوع، دركنار عدم حساسمو ني. اشود يم يهاي مل مردم از نام يسبب دلزدگ نيهم

 ،يراني. گفتمان اكند يمعطوف م يقوم يها مناطق را به نام نيتوجه مردم ا ،يگفتمان قوم

________________________________________________________ 
 و ژار هه ماموستا فرهنگ مانند ييها فرهنگ در كه ياسم هر يبرا دستانكر استان احوال ثبت كل ةادار. ١

 و كند يم صادر شناسنامه باشد، شده ثبت يگريد فرهنگ هر اي يخضر شهاب ديس يها تيشخص و ها نام فرهنگ
 يتيمحدود چيه نهاد نيا كردستان استان احوال ثبت ركليمد گفتة بنا به .ندارد وجود يتيمحدود نهيزم نيا در
 نهاده فراتر زين قانون از را پا يگاه استان، بودن يمرز به توجه با يحت و ستين قائل يكرد هاي نام يگذار نام يبرا
 كشور در كه هايي نام است، كرده موافقت استان در هم آدانا و انويليميا ن،يويك مانند زين يخارج هاي نام يبرخ با و

 مواجه يتيمحدود با زين... و شاهو شوان، رش،يه بات، خه شورش، مانند هايي نام انتخاب يحت .هستند ممنوع
 .است مردم با تعامل يگذار نام بخش در كردستان استان احوال ثبت كل ةادار يكل و ياصول استيس. شود ينم
 با تواند يم شخص باشد، نداشته وجود يگذار نام مرجع يكرد يها فرهنگ در هم ياسم كه يدرصورت ،ليدل نيهم به
 اسم آن با و رديبگ را اسم آن بودن يكرد يةدأييت كردستان، دانشگاه يكرد اتيادب و زبان گروه به راجعهم

   .شد خواهد صادرهم  شناسنامه
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 را دولت تيحساس يقوم گفتمان اما گيرد، مي قرار هيحاش در مخالف، گفتمان مثابة به
 گفتمان. كند مي پيدا شتريب جيبس و يمال لحاظ به توانمندشدن فرصت رو، نيازهم و انگيزد برنمي

 يبرا مانور قدرت و ابزار و است گرفته قرار ياسيس ساختار يمهريب هدف آن فعاالن و يمل
  .ندارد را خود جيترو

 در زين يا انهيگرا دهيفا نگاه مردم كه كرد توجه ديبا: نام انتخاب در انهيگرادهيفا نگاه. 7
 دستگاه يمنف واكنش اي مخالفت توجهم كه يزمان مردم. دارند خود فرزندان يبرا نام انتخاب
 يقوم يها نام به دولت كه بينند مي درعوض و شوند يم يرانيا و يمل هاي نام دربرابر حاكم
 البته،. آورند يم روي يقوم يها نام جانب به خود فرزندان نام انتخاب در ندارد، يمنف تيحساس

 به زين يليتما چندان مردم م،ستيس مناسب يكارآمد عدم ليدل همان به كه داشت توجه ديبا
  .ندارند ستميس تيحما مورد ياسالم ياسام انتخاب
- تيهو حوزة در يآموزش نظام يهاژهيكارو درخصوص :يآموزش نظامخرده يناكارآمد. 8
 است شده سبب يآموزش نظام يكژكاركرد گفت ديبا اشخاص نام انتخاب مشخصاً و يساز

 نوعي و باشند ناآشنا رانيا گذشتة با كشور ندةيآ يسانان يروين و امروز يهابچه و فرزندان
  .گيرد صورت افراد نيا دربارة يتيهو يسازدشمن
 يهانام شيافزا علل ازجمله: يرسم مذهب با كردستان استان مردم يمذهب تفاوت. 9
 سبب منطقه نيا در يمذهب تفاوت. است استان نيا در مذهب بحث كردستان استان در يقوم
 و قومي مؤلفة دو ازآنجاكه. است شده يقوم يها نام شيافزا جه،يدرنت و ييگرا قوم انيجر تيتقو

 يو مركز يرسم تياند، دربرابر هو شده رانده هيحاش به يتيهو لحاظ به استان در يمذهب
 يگذار گيرند كه نام در پيش مي يخود اقدامات تيهو تيكنند و درجهت تثب مقاومت مي
  مقاومت است.  نياز ا يا فرزندان جلوه

 در يقوم يهانام گسترش در گريد عامل :هااستان نيا در گراقوم يهاگفتمان وجود. 10
 منطقه يرسم و يمل گفتمان با مخالفت در كه گراستقوم يهاگفتمان وجود كردستان، استان
 )عراق كشور(در  كردستان مياقل ليتشك با كردستان، استان در گرا قوم گفتمان. است يجار
  .است داشته دنبال به را يقوم يها نام انتخاب ديتشد و شده تر يقو

 تردد و كردستان مياقل سيتأس دارند، ميرمستقيغ ريتأث يخارج عوامل: يخارج عوامل. 11
 شده منطقه نيا از يكرد يها نام يبرخ يريگوام سبب منطقه، نيا به كرد وطنان هم آسان
 يسوآن يهاتياقل تيوضع به يمرزدرون هايتياقل ،يتيهو مقاومت درجهت كه گونه آن. است
-هم... و ياقتصاد ةيحاش)، ي(سن مذهب(كرد)،  تيقوم مانند يمسائل در چون و نگرنديم مرزها
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 و كننديم سهيمقا آنها با را خود تيوضع و رنديپذ مي ريتأث مرز يسو آن از هستند راه هم و درد
  . شوديم استان نيا در نيوالد يانتخاب يهانام در شيازپشيب تحول سبب رقابت نيا

  
  

  
  يريگجهينت

 يهاها و گسستيبندشناخت گروه ،يبخشزيتما ،يگروه يابيتيهو يبرا يشاخص هانام
 يبالفعل، روندها يهافرهنگ)، شناخت خردهياعتقاد ،ي(ارزش يتحوالت فرهنگ ،ياجتماع

 يريگشكل ،يوبر يتفهم يشناسعهجام ساحت درد. هستنمختلف در درون فرهنگ و جامعه 
. دانست عوامل نيا از يجزئ را نام انتخاب توانياست كه م يمتأثر از عوامل "تيهو"مفهوم 
 شكل هويتي ندهيآ در كند، يرويپ) ي(قوم يخاص يالگو از استان نيا در نام انتخاب اگر حال،
 درازمدت در و يمل رهنگف يبرا يديتهد و است تضاد در يمل و يرسم گفتمان با كه گيرد مي
 در نباشد، عامدانه مناطق نيا در يقوم يها نام انتخاب اگر يحت. شد خواهد تلقي يمل تيامن

 كسب يآگاه خود يها نام دربارة است شده گذاشته آنها بر يقوم يها نام كه يافراد درازمدت
 نيب زيتما سبب است ممكن است، يمل تيهو و يمل يآگاه درمقابل كه ،يآگاه نيا و كنند يم
متأثر  نيوالد تيكه انتخاب نام از هو گونههمان ،ساده يانيب در. شود هاگروه گريد با افراد نيا

 از يحاك تواننديم ها نامگذارد و  كه نام بر او گذاشته شده نيز تأثير مي يفرد تياست، بر هو
  .باشند افراد يقوم و ياسيس ،يفرهنگ يها شيگرا و عاليق

 و كنديم رييتغ زمان طول در گوناگون يها فرهنگخرده ريتأث تحت ها، نام عانوا انتخاب
 از را افراد يگذار نام تحول اگر. گيرديم قرار جامعه در يفرهنگ يروندها ضعف و قوت از يحاك
 در يگذار نام تحول ريسديد كه  خواهيم م،يكن يواكاو يقوم و يمل تيهو مسائل دغدغة ةيزاو

 تيامن چون يمسائل با درازمدت در متمركزندآن  در رفارسيغ اقوام كه رانيا كشور از يمناطق
 بوده همراه ييايجغراف يپارچگكي با دار، هدف و خاص هاي ينيگز نام به ليتما درصورت و يمل

 كهينحوبه دارد، وجود نظركردستان اختالف استان در هاتحول نام يامدهاي. البته، درباب پاست
اما  1،»دانندينم ييگرايمل ضد و يزيمركزگر واكنش هرگونه يمعنابه« را تحول نيا يبرخ

گيري هويت نيستند، بلكه  هاي تنها سبب شكل برخي ديگر، خالف اين نظر، معتقدند كه نام

________________________________________________________ 
  )4/6/1393مصاحبه با احسان هوشمند (.  1
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طور غيرمستقيم به تهديدي  هاي قومي به دهند. اين انتخابِ نام موقعيت فردي را نيز شكل مي
شود. درواقع، اين روند نوعي تهديد فرهنگي است كه درنهايت  براي امنيت ملي تبديل مي

رو باشيم، گفتمان و  هاي قومي روبه كند. زماني كه با گسترش نام ي را نيز تهديد ميامنيت مل
 يقوم يها گفتمان جيترو يبرا را فضا موضوع نيمگذارد و ه فرهنگ ملي رو به فراموشي مي

  1.شود يم منجر مناطق نيا در يمل رهنگف حذف به اتفاقات نيا. كند يم آماده
بر  نظرانصاحب و كارشناسان مزبور، استان در هانام انتخاب تحول ريس ينيبدر زمينة پيش

تحول  ريباشد، مس يشده) باق هاي اشاره تحول (همان علت نيكه علل ا يباورند كه تا زمان نيا
 است، شده تحول نيا جاديا سبب كه ييرهايمتغ اگرمنوال خواهد بود.  نيهمچنان بر هم زين

 روند نيا زين ندهيآ در باشد، داشته وجود همچنان...، و يكارآمد ت،يمشروع مسئلة همچون
  .بود ميخواه مناطق نيا در يقوم يها نام شيافزا شاهد و داشت خواهد ادامه
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  .دانش سيپرد. تهران: ياراحمدي تورج ترجمة ،ياجتماع تيهو) 1386( چاردير ،نزيجنك
 مركز: تهران ،ياسالم انقالب از بعد و قبل اشخاص ياسام و ها نام تحول) 1385نادر ( ،يبيحب

  .ياديبن يها پژوهش
  .روشن: تهران ،يگذار نام ياجتماع ليتحل) 1378احمد ( زاده،رجب
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 براساس اصفهان در يگذار نام ديجد يها شيگرا يبررس«) 1382( نژاديعل بتول و يمحمدتق ب،يط
  .58- 23: 33و32 شمارة دوم، دورة ،اصفهان دانشگاه يانسان علوم و اتيادب دانشكدة مجلة ،»يشناس زبان

  .ياديبن يها پژوهش مركز: تهران ،1375ـ1345 يتهران كودكان يگذار نام تحول) 1376عباس ( ،يعبد
 تا حهياصب و هالل از خوزستان، يها عرب يگذار نام فرهنگ به ينگاه«) 1389( قاسم ،ريكث آل منصور
  http://www.borwall.com/%D8%A7دسترسي در:  ،»راشن و اليفر
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