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 ( )نویسنده مسئول(ایران سنندج، کردستان، دانشگاه شناسی، زبان گروه دانشیارابراهیم بدخشان )

 (ایران سنندج، اسالمی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد انگلیسی، ادبیات و زبان گروه استادیارگشاده ) عادل دست

 (ایران سنندج، کردستان، دانشگاه کردی وادبیات  زبان گروه استادیارزانیار نقشبندی )
 

 247-276صص: 

 چکیده

ی  شهر سنندج در نیمه دوم سدده « گذاری مشاغل نام»یابی به ماهیت  هدف از پژوهش دست

بررسدی  بدا اسدتهاده از     دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف مدوردنرر، اید   اخیر است. به 

شناختی و در حدوزه مشداغل انجدام گر تده اسدت. رو        -شناسی اجتماعی چارچوب زبان

انجام پژوهش، تحلیل محتوا اسدت و رو  و ابدرار گدردیوری ااتعدا  هدم مشداهده و       

اسدت.   مدورد  3711ا احتساب اسنادی است. جامعه یماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل ب

عنوان  راحوزه غیررسدمی عامدل اجتمداعی     گذاری مشاغل به ابق نتایج ای  پژوهش، در نام

گذاری، صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که  ضای  رهنگی و سیاسی جامعده   نام

گذاری صور  گر ته اسدت. در اید  حدوزه بیشدتر از اسدامی ا دراد       بر ینان حاکم است نام

گذاری در شهر سنندج  نام استهاده شده و به لحاظ متغیر جنسیت، بیشتر اسامی مردانه است.

در زیر مقوله مشداهیر، معاصرگراسدت و بده هویدت محلدی گدرایش بیشدتری دارد کده در         

ارحواره ذهنی ا راد جامعه هدف به نوعی بدازخوانی هویدت مدومی نههتده اسدت. اسدامی       

سدازی زیربندای   ی گیداهی متمایدل اسدت و مههدوم    مقولهنشا  گر ته از ابیعت نیر به زیر

های استعاری موجود، نمادی از با ت  رهنگی، تحدوت  سیاسدی، اجتمداعی و    انتخاب نام

 ابیعت خاص منطقه مورد مطالعه است. 
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-شناسدی شدناختی، هویدت، مههدوم     شناسی اجتماعی، زبانگذاری، زبان نام :واژگان کلیدی

 غیررسمی.سازی،  رهنگ رسمی و 

 . مقدمه1

 دارد، دستور مرار هر گویشور ذه  در که است نیر دانشی نام یک عنصر زبانی است و زبان

(. زبدان  1382چامسدکی،  )کند  می کنترل را شده یموخته های زبان و گر ته شکل ذه  در جهانی

 صدور  خدتو و بددون    یوایدی مدراردادی اسدت کده بده     هایی نرامی منسجم از مواعد و نشانه

های متعددی از جملده نقدش ارتبداای    وابستگی به زمان و مکان در جوامع انسانی، ایهاگر نقش

 خارج دهان از هدفبی را هاواژه کنیممی صحبت ومتی است، اجتماعی ایوسیله باشد. زبان می

 کوشدیم نمدی  صدر ا   .هاسدت ین ایجاد ارتباط بدا  و دیگران به مقصودمان خطاب بلکه کنیم،نمی

 او بدا   دردی اسدت کده    بدر  هد مان تاثیرگذاشت  بلکه کنیم، ادا بلند و یورده زبان بر را  کرمان

ی ما را بده لحداظ   (. موهبت زبان تنها ویژگی انسان است که همه1996هربر ، )کنیم می تکلم

 (.1996سازد )لرمان لوئیس،  ژنتیک مشخص و از سایر موجودا  زنده متمایر می

هدا، شدهرها، دریاهدا، رودهدا، حیواندا       اعم از نام انسان« ای خاصه نام»نام شناسی مطالعه 

-شناسدی، جامعده  شناسدی و انسدان  هدای مدردم  وغیره است. ای  مطالعا  ممک  است در حوزه

شناسی اجتماعی است کده بده   ای از زبانشناسی شاخهشناسی و...گنجانده شود. نامشناسی، زبان

(. 1972شناسی است )لبداو،  شناسی اجتماعی همان زباننپردازد. زبا ا  میبررسی نام و پیشینه

ماندد  بده   کند، اما نام ا راد در اغلب موارد از نسلی به نسل دیگر ثابت میتدریج تغییرمی زبان به

-ی زبان است. به تعداد نام ا راد داسدتان شناسان اعتقاد دارند نام شکل  سیل شدهای  جهت نام

-ی ندام هاست. لذا پرداخت  به مطالعهگونه داستان ناسان یا ت  ای شهایی وجود دارد، وظیهه نام

 ادوتنی  تداریخی  پیشدینۀ  ها از ین غهلت شده اسدت. بداوجود  ها، گام مهیدی است که تا مد 

 مدرن  در دانشدگاهی،  علمدی  یدک شداخۀ   عنوانبه شناسیخاص، نام های نام به مربوط مطالعا 

 انجمد  "و بدا گسدتر  اید  حدوزه مطالعداتی       (441: 2012، 1دسدتهانی )کدرد   ظهور نوزدهم

2شناسینام علوم المللی بی 
 .(457: 2014، 3دیپا و خان)تأسیس شد  1949نیر در سال  "

                                                           
1. De Stefani 
2. international council of onomastic sciences (ICOS) 
3. Khan, T.and Deepa V. 
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 از عناصدر  ندام  اسدت.  تامدل  گذاری، مطالبی مابلی ناممسئله اجتماعی بُعدراجع به مطالعه 

 گهتمدان   رهندگ،  مدورد  در ااتعداتی  زبانی، ااتعا  عتوه بر و است  زبانی جامعه هر زبانی

بده   شدخص،  دهدد. ندام  مدی  ارائده  … اشدخاص  زنددگی  جغرا یدایی   ضای زمانی، دوره حاکم،

البتده   کندد  مدی  پیددا  ربط  رد گذشتۀ یا مومی هویت و مذهب اجتماعی، ابقه مانند هایی ویژگی

 تغییدر  دسدتخو   اجتمداعی،   رهنگدی  محدیط  و مکدان  بر اسداس  و زمان درگذر نیر رابطه ای 

 هدر  از مهمدی  گذاری، بُعدد  نام (،2006) 1. از دیدگاه یگیِکوم(1395زندی و احمدی، ) شود می

 و جغرا یدایی  تندو   توجه بده  با و دارند اجتماعی  رهنگی کارکردی و معنا ها نام و است جامعه

 مطالعدۀ  بدرای  متدولی مناسدبی   تواندد شناسی می زبان مردم، انتخابی های نام در موجود اجتماعی

 .باشد ها نام درزمینۀ درزمانی و زمانیهم تغییرا 

خداص   هدای  ندام " بنیداد  اسدتعاره  "سداخت  به نیر شناختی شناسان زبان اخیر، یچند دهه در

اندد   اختصداص داده  خود به را خاص های نام راجع به پژوهش ادبیا  از مسمتی و اندیوردهروی

 خداص،  هدای  ندام  بدر  توضیح هرگونه شناسی شناختی، زبان (. در2013   بختیار، 2010دبریچ، )

 شود می مشخص با ت در ناگریر ها ین معنی است  ها نام ای  یالمعار ی دربرگیرنده دایرۀ دانش

 . (2007، 2زابدو  بدردار  و بدردار ) شدود مدی  زبانی برخدورد  دیگر هایساخت همچون ها ین با و

 کمدک  بده  وامعیدت  بازتداب  نتیجۀ را خاص نام معنای شناسی،به نام شناختی رویکرد ار داران

 در خداص  هدای  ندام  مشدارکت  در شناسی،نام هایپدیده دانند. کارکرد شناختیانسان می یگاهی

 ینددریو   (یابدد می تجلی ۀالمعار ی، دایر نیر و زبانی دانش توانایی حهظ و انسان ذهنی  عالیت

3شنکو
-همگدانی  جرو جدا هستند، 4ادراکی خصایص از خاص های نام .(4، 2015همکاران،  و 

 هدا و صهت عام اسامی همچون زبانی و زودتر از دیگر عناصر ییندبه شمار می هازبان بی  های

 بدریم، و کدار مدی  مدان بده  تجربیدا   جهان در باره صحبت ها را براینام ما .شوند می یاد گر ته

 (.2:2010 رامیرز-گارسیا) باشد چگونه جهان تصور کرد که توانها مینام کمک با همچنی 

در  5هاست. با توجه به اینکه انتخداب ندام  بخش وسیعی از واژگان هر سرزمی ، اسامی و نام

کندد و  ناپذیر است، لذا مطالعده موضدو  اهمیدت پیددا مدی     های گوناگون یک امر اجتنابحوزه

                                                           
1. Agyekum 
2. Brdar, M. and RitaBrdar S. 
3. Andryuchshenko 
4. perceptual characteristics 
5. Name Selection 
7. embodiment of the deity 
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-ز مؤسسا  و نهادگذاران شهری و همچنی  بسیاری اجهت کمک به صاحبان مشاغل، سیاست

 های دیگر امری ضروری است.  

1 رهنگدی  های و عرف موم یک زبان بی  شناختی نیر،مردم از دیدگاه
 مشدترکی  وجده  هدا  ین 

 مدرتمند زبان، ابراری است و است  رهنگی عادا  جرو زبان کاربرد در وامع، دارد. وجود موی

 لندر  از زبدان همچدون   تدوان مدی  و خداص  ییدک جامعده   بیندی جهدان  درک و مشداهده  بدرای 

2الرومُدر ) کدرد  اسدتهاده  یدک جامعده   اجتماعی هایعرف درک و مشاهده جهت میکروسکوپ
 

16:2009.) 

 گذاری. بعد اجتماعی نام1-1

شناسدان مدرار داشدته و    کید زبدان أمورد پذیر  و ت کامتهرچند که خصلت اجتماعی زبان 

بده نقدش عوامدل اجتمداعی در      گذشدته در زبان همواره یک نهاد اجتماعی به شمار یمده است، 

کیدی که ا رادی مانند جرج هربدر   أت باشد. ساخت، کاربرد و تحول زبان چندان توجهی نمی

شدناس  رانسدوی بدر    زبدان  1936) 4ی و ینتدون میده  یمریکایشناس اجتماعی روان (1934) 3مید

در با ت اجتماعی داشتند تا نیمه مدرن حاضدر   ین همبستگی و اجتماعی زبان  و اهمیت خصلت

 (.1374یرویش، های علمی دمیق و گسترده مرار نگر ت )بیبررسی مورد

(. در وامدع،  1936مرن بیستم، مرن مطالعه زبان در با ت اجتماعی ین خواهد بود )ینتون میه، 

زبدان  تنها در سه دهه گذشته است کده نقدش عوامدل اجتمداعی در سداخت، کداربرد و تحدول        

( را 1972) 5شناسان مرارگر ته است. مطالعا  ا درادی مانندد ویلیدام لبداو    موردتوجه جدی زبان

-هدای جامعده  گیدری از رو  بهدره  بدا  کههای اساسی در ای  رشته دانست باید از نخستی  گام

ای علمدی و مدنرم   بده شدیوه   را شناسی، همبستگی متغیرهای زبدانی و اجتمداعی  شناسی و زبان

هدا بدر پایده متغیرهدای      های زبانی و توجیده ین د. زمینه اصلی تحقیقا  لباو گوناگونیرک نمایان

های دیگر زبان در ارتباط بدا  تدریج جنبه اما در کنار و در جهت ای  مطالعا  به اجتماعی است،

کده   ادوری  عوامل اجتماعی،  رهنگی، سیاسی، تاریخی و غیره نیدر موردتوجده مدرار گر دت بده     

                                                           
1. Cultural Practices 
2. Al-Zumor 
3. Mead, G. H. 
4. Meillet A. 
5. Labov, W. 
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(. 1370، 1بیندر اای بسدیار گسدترده پیدداکرده اسدت )ر    ته از مطالعا  زبانی، دامنهامروزه ای  رش

اکنون بررسی زبان در با ت اجتماعی ین موضوعی واحد نیست که بتوان تنها از یک زاویده بده   

بدا  ین نگریست، بلکه ارتباط زبان با عوامل مختلف اجتماعی،  رهنگی، سیاسی، تاریخی و غیره 

  خور مطالعا  گسترده است. در ین ابعاد متنو 

هدا مابدل   گذاری، شرحی بدر ین ها در نامبا در نرر گر ت  زبان،  رهنگ و هویت و نقش ین

 هویدت   مسدئله   بده  نو نرری مباحث مهمتری  از یکی هویت، ساخت  در زبان تامل است. نقش

 وی هویدت  ساخت  یشکار در  رد، یک  رهنگی نماد و زبانی عنصر یک عنوان به هم نام .است

دهدد  ای انجام میینچه جامعه  رهنگ را می توان به: »اپیرادوارد ساز دیدگاه . دارد اساسی نقش

: کندد بیدان مدی  ( 29: 1966رابدر  رابیندر )  («. 218: 1949پیر، ااندیشد، تعریدف کدرد )سد   یا می

که  داندمی« دانشی»جان تینر  رهنگ را «. زندگی یک جامعه است تمامی رو  رهنگ شامل »

 جامعده  از یدک عضدوی   اینکده  به دلیدل   رددانشی که »از اریق اجتما  کسب می شود  یعنی، 

 (.1982، 2)تینر باشددارای ین  خاص است

ی سیلهوبه ل نتقاامابل و کتسابی ی اهار تار جهتلگوهایی صریح از است ر  اعبا » رهنگ

تشکیل را نسانی ی اهاوهگرورد ستادمتمایرتری    مجمودر لگوهایی که ا ، دروامددددددددعهادنما

ه و مدییخی پدید رتار که بهاوی عقایدر و  کار  از اصلی  رهنگ عبای اهند. هستهدمی

 بازتددددابی ازست که ای اینهیهر جامعه   رهنگ (.54: 2015 ،3رانهمکاو )لیو « نداهگرینش شد

  (.43: 1390 ،نیاد وتو ها یجمشید)ست اجامعه دم ین نسانی مرو اشخصیتی د بعاا

بده   جامعه زبانی اسدت کده  عضوی از یک  عنوان رد به  دانش ، رهنگاز نرر پژوهشگران، 

 بحث با ها. نامبه کار می گیرد جامعه و دیگر جوامعین دیگر در ارتباط با ا راد  عاد صور  

گدذاری   کردارهدای ندام   بده  شناسدان مردم ،1970 یدهه از خورند.می پیوند نیر گهتمان و مدر 

 و هدا گیرند. دولت می کار به مدر  حهظ جهت غالب هایگروه که اندشده مندمهعت 4گهتمانی

 اماک  عمدومی  نام و گذرواژه گواهینامه، شناسایی، مدارک از استهاده با جهان، سراسر در نهادها

                                                           
1 . Robins, R. H. 
2 . Lyons, J. 
3 . Liu and et al 
4 . Discursive Naming Practices 
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 1هدورن بدودن  و بدروک  )وُم دهندد مدی  مدرار  خدود  نردار   بدی  ذره زیر را ا راد هاخیابان و نام

2:2006.) 

ن، شناساد. روانمیشول نباد گوندداگونم علونددی از محققا  مطالعاا  در خیراهویددت  ممههو

تیلی بر دیگر ری دبسیان، و  یلسو ان، شناسادممر،  رهنگزه حون متخصصان، جامعهشناسا

و مومی ، مذهبی، جتماعی، ا رهنگی، بانی: زهددایماننددد هویددت مختلف هویتا  نوابی   تمددایر

 «ستا شدددهکشددیده هددم شناسینباز درتحقیق   بحث هویت به موضو امددروزه. نداه یوردهغیر

شت نسبت دابری شکلگیردر هم  ،هاندام ی هنقش پیچیددرک  (.466-465: 2014 ،2واکشتکو)ا

دارای جنسیت و جامعه ، لتدوجتماعی مثل ی اهادحهظ نهاب و تازبادر هم و به هویت 

 (.249: 2010 ،و ست )تیرا اهمیت

  از انوا  هویت، هویت ملی است، زیرا در حوزه  رهنگ، اجتمدا ، سیاسدت و   تری  نو مهم

حداکم   بده مددر   تواند میهای متهاو  زندگی حوزه و در کننده داردتعیی  حتی امتصاد نقشی

 (.1379 راید )بروجردی، بیادهد و بر میران نهوذ ین مشروعیت 

ای در  ای، مدذهبی و ابقده   های مبیله اعم از  رهنگ نیر کشور های یک  رهنگ توجه به خرده

های شناخت  رهندگ  برخوردار است و در حقیقت یکی از راه ای شناسی از اهمیت ویژهجامعه

(. تحقیدق در  1387ین کشدور اسدت )الطدایی،     یهدا   رهندگ  یشنایی دمیق با خدرده  یک کشور،

یورد که بتوانیم به  می ای  امکان را به وجود شناسیهمانند عنصر نام های یک ملت  رهنگ خرده

ها را درک  رسوم و سنت و  عمق و کنه خلقیا  و روحیا  ین ملت پی برده، کارکردهای یداب

صور  ریر بازشدناخته و تعریدف    نموده و عناصر  رهنگ جامعه را نه از بات بلکه از پائی  و به

 کنیم.

 گذاری. بعد شناختی نام2-1

گدر ت  تجربیدا  اجتمداعی وی از محدیط      با شناخت از عملکدرد ذهد  انسدان و در نردر    

هدای  نمونههای خاص  رهنگی و هویتی مرار گر ته و با مراجعه به پیشها در مقولهپیرامون، نام

های خاص شناس شناختی اجتماعی مادر خواهد بود که به مطالعه نامموجود در ذه ، یک زبان

 ذهد   انسان، زبان بی  یشناختی رابطه شناسی( زبان2004کروز،  و بپردازد. از دیدگاه )کرا ت

                                                           
1 . Vom Bruck, G. & Barbara B. 
2 . Aksholakova 
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است. لدذا،   سازیمههوم شیوه و  هم او از جهان پیرامون و همچنی  نحوه اجتماعی تجارب و او

-امری یشکار به شدمار مدی   پژوهش ای  در شناختی در کنار رویکرد اجتماعی رویکرد انتخاب

 یند یع میاز مهداه  یریگ با بهره در ذه  انسان یانتراع میمهاه ی،شناخت یشناس زبانیید. براساس 

جددا از   یزبان را نرام ،یشیشناسان زا زبانعکس بر یشناسان شناخت . زبانشوند یم یبند سازمان

شناسان شدناختی   زباننیست.  یا حوزه معتقدند که ذه  به صور  و دانند ینم یذهن یموا ریسا

هدای مختلدف داندش زبدانی بدر اسداس برخدی         که جنبده  بر ای  باورندبا تکیه بر اصل تعمیم، 

ای شدناختی وجدود دارد، در    دیگر، اگدر ماعدده   سخنیشوند. به  های شناختی ساخته می توانایی

تدوان در   پذیری مواعد شدناختی را مدی   هایی از تعمیم روند. نمونه های زبان به کار می همه بخش

 (.1381م، رد )گلهامشاهده ک« چندمعنایی»و « ها مقوله»بحث 

است که ما دانش خدود از جهدان را در     یا یشناخت شناسیمهم در زبان هایهیاز  رض یکی

 گدر ید یمقولده از اعضدا  یک  یاز اعضا یو برخ مکنییم دهیهمپوشان سازمان هایمالب مقوله

 گدر یاز د مبلمانهمچون  رهایچ یبرخ« منرل وسایل» ۀنمونه، در مقول برای. هستند تریین کانون

-یرا مد  تارسهو  شوییظرفکه  حالی در. هستند تریکانون تارسهو  شوییظرفهمچون  رهایچ

گنجاند، امکان مرار دادن ینهدا در   «یقییت  موس» ای «وسایل یشپرخانه» ۀدر مقول بترتی به توان

ه بررسدی  های زبانی بگذاری نیر براساس مقولهلذا در زمینه نام وجود دارد. ریخانه ن یۀاثاث ۀمقول

شناختی مثل ی یندهاا ر، هدداپدیددده زیساممههوشددود. در عمددل نامگددذاری پرداختدده مددی   

مقوتتی  (.3: 2011ن )شریهیامورد غهلدت مدرار داد    تواننمیرا  2یمقولهبندو  1زیساارهارحو

  ی  مقوتل انتقاای ابرهسددتند و  مههومی  مقوت، یماساختهد خودی  ر  تجربیای که بر مبنا

  مهاهیم باشندر و  کاای  ای ابردی یم که نماز دارنیاای بانیی زبه نشانههاان، یگردمههومی به 

 (.4: 2007 ،ونیر)رادن و دهستند  بانیی زمقولهها ها همانبه سخنی دیگر ای  نشانه

در حا ره و  ادراک داز پر را با کاربرد تهکر و نباده از زستهاانایی اتو، شناختیی یندهاا ر

شدود  به ینهدا اهمیدت داده مدی   شناختی م علودر  ئلی که(. مسا15: 2013 3وایکور)بدنا دارندبر 

و  اساریق حو، چگدونگی پدرداز  ااتعدا  محدیط زنددگی از      ننسااه  ذمرتبط با کارکرد 

 ا دراد  منا جتماعیابُعد به توجه . با(171، 2002 ،4بنرا)ل است حا ره  در اتعاای  ی اابقهبند

                                                           
1 . Schematisation      
2 . Categorisation 
3 . Bednaricova Maria 
4 . Lobner Sebastian 
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مدوردنرر   یجامعه  رهنگ با هاین پیوند شود،گذاری میاماک  که توسط صاحبان مشاغل نام و

 شناختی-جتماعیا شناسینباز ر،کا یمبنا ،تمدام جواندب را بنگدریم    گرا مابل بررسی است کده 

 تبیدی   به مادر تنهاییبه یک هیچ شناختی، شناسیزبان و شناسی اجتماعیچراکه زبان دبو هداخو

 نیستند. گذارینام گوناگون هایجنبه

شدناختی، در سدطحی    -شناسدی اجتمداعی  با در نرر گر ت  اینکده تحقیدق در حدوزه زبدان    

 اسدت، زیدرا   اجتمداعی  ذاتدا   شدناختی،  شناسدی زبدان  گهدت  توانگردد  میکاربردبنیاد دنبال می

در با ت جامعده ظداهر   یید و کاربرد به میان می اجتماعی با ت ین، بنیاد بودن کاربرد درصور 

 اجتمداعی و  تجارب و او ذه  انسان، زبان میان رابطه بررسی به شناختی شناسانزبان .گرددمی

 ذهد   در را زبان شناختگرا، شناسزبان عبارتی، به .(6: 1392 مهندپردازند )راسخمی او  یریکی

-اجتماعی تصور می و تنو زبانی  تنو  از ای پویا و سرشارجامعه درون زبانی،  عالیت با انسان

 (.84: 2015 1 ولر و کند )وارداف

مشداغل مددنرر    ندام  انتخداب  زیربندای  هایسازی ی مههوم گذاری، نحوهدر بعد شناختی نام

در حهدظ  که  هسدتند  هنیی ذهادنموزباکنندد. مهداهیم،   ای ایها مدی است و مهاهیم نقش سازنده

ء را درون شیااشدوند تدا بتدوانیم    باعدث مدی  کنندد و  در ذه  کمک میبه مقولهها ط نش مربودا

-مدی وامدع مختلهی ح سطودر  2شدمول نرر ، از. مهاهیمهیمار دمر به خود ست مربوای درمقوله

(. بدرای نمونده مقولده    2006، 6)کدروز  5و سدطح زیرشدمول   4، سطح شامل3شوند: سطح بنیادی 

مل باران، نسیم، او ان شود  زیرمقوله زیستی نیر شاابیعت شامل جانوری، گیاهی و زیستی می

 شود.وغیره می

صور   ها گرایش بیشتری دارند به گذاری مشاغل به ین هایی که ناموهش حاضر مقولهژدر پ

، هدای گیداهی، جدانوری و زیسدتی(    )نام مدار، ابیعت)نام ا راد و مشاهیر( مدارهای انسانمقوله

، شدی  مددار و   هدا( هدا و  صدل  ها، مداه ز)نام رو مدار، زمان)نام خیابان، روستا، شهر( مدارمکان

بندی شدده اسدت. برخدی از اید      در جدول دسته )تت ، وحد ، اختو و ...( اسامی انتراعی

هدای گیداهی   مدار دارای زیدر مقولده  هایی دارند، برای نمونه مقوله ابیعتها هم زیرمقولهمقوله

                                                           
1 . Wardhaugh,R. & Fuller, J. 
2 . inclusiveness  
3 . basic level 
4 . superordinate level 
5 . subordinate level 
6 . Cruse 
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...(  ، یهو، غرال، پرستو و، عقاب...(، جانوری )شاهی ، شبدر، شقایق، شیتن و )پونه، گل سرخ

 ...( است. ، نسیم، شبنم وو زیستی )باران، او ان

-. بدون تواندایی مقولده  ییندحساب میبه ین سرچشمهها پیش نمونه ،بندیمقولهی در زمینه

بندی ماند، ولی مقولهگونه سردرگم می، انسان در محیطی یشوبمحیط پیرامونهای بندی پدیده

تواندد  لدذا او مدی   دهدد، مدی  دهیها به شناخت انسان از جهان سدامان سرنموناز رهگذر وجود 

بدر اید     (175: 2007) 1نراایدو (. 1378نماید )ا راشدی،  بندی ها را در مالب مقوت  ابقهپدیده

هدای اصدلی   ها باز نمودهای ذهنی و انتراعی هستند که از کلیه ویژگدی نمونهپیش باور است که

-به اور ابیعی از اریق شدناخت نمونده   ،ابقه موجود در یکک مقوله برخوردارند. مقوت  ی

شدوند.  یوری مدی سایر اعضا در ذهد  سدخنگویان جمدع    در مقابلها سرنمونهمان  یا بارزهای

در ین ، با پدیش نمونده ین حدوزه    شانهایاز اریق شباهتموجود را  هاییعنی سخنگویان نمونه

 (.576: 2006، 2)تیلور ددهنابقه مرار می

، اسدتعاره همدواره بده عندوان     استعاره اسدت  زبان شناسی شناختیموضو  برجسته دیگر در 

به بیان رابطه میان ذه  و زبدان   یشکارااست، چراکه  به حساب یمدهموضو  کانونی ای  حوزه 

هدای  داز پدر  است، های ذه  انسانها و ظر یتمی پردازد. علم شناخت مطالعه علمی توانایی

گدذاری،  . لدذا در ندام  ای بودن ذه  از مهاهیم کلیدی مطرح در ای  علدم هسدتند  و پیمانه ذهنی

-ها بدا مههدوم اسدتعاری خدود، ذهد  پژوهشدگران را بده خدود معطدوف نمدوده          بسیاری از نام

اید    در امدا ، اسدت بخدش کدتم   ا  صر ا یک یرایه ادبی زیندت استعاره در مههوم سنتی است.

است که  ی وامدار رویکردی نو شناختی استعاره ا  مدنرر است. مههومم شناختیمههو تت ،

 نگداه ین را مطدرح نمودندد. از   شناسی به نام جرج لیکاف و  یلسو ی به نام مارک جانسونزبان

، در زبدان روزمدره همده سدخنگویان    بلکده  ، استعاره تنها به ملمرو ادبیا  محدود نیسدت  ایشان

)زلتدان کدوچش،    گویندد شناختی مییا های مههومی و به ینها استعارهدارد  حضوری همه جانبه

 کری زبان شناسی شناختی، استعاره امکان  هم یک حدوزه تجربده را بدر     (. از دیدگاه7: 2010

ره ستعاه، ایدگاد بدر اسداس اید    (. 1989)لیکداف و ترندر،    کندد می مهیاهای دیگر هحسب حوز

، ستار اشودیدا  و  شان یسدان کدرکه  هاییپدیدهبی   3اظرتند یجااست که با اشناختی ی یندا ر

                                                           
1 . Evans, V. 
2 . Taylor, J. R. 
3 . Correspondence 
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: 2010 ،1یمر)ر نمدداییمزی ساممههواز جهددان پیرامددون د را خو  تجربیاتددا به ما کمک میکند 

248.)   

 . فرهنگ، زبان و جغرافیای سنندج2

کیلدومتری غدرب شدهر تهدران مرارگر تده       512شهر سنندج مرکر استان کردستان در  اصله 

تدری    نهدر، پرجمعیدت   555،750ای  شهر با جمعیتی معادل  1397ساس بریورد سال است. بر ا

گردد. از لحاظ وضعیت ابیعی و املیمی، شدهری کوهسدتانی اسدت بدا      شهر استان محسوب می

گدذاری اسدتهاده شدده    ها و پوشش گیاهی ویژه ین که از اسامی ای  مندابع در ندام  ها، جنگلکوه

های متعددی کده از لحداظ تداریخی و مدذهبی      تپه ماهور از تپهاست. داخل شهر نیر به صور  

گویندد و   می« سنه»حائر اهمیت هستند تشکیل شده است، مردم منااق کردنشی  شهر سنندج را 

مرکدر   ،هجوم مغول ویران شدد  باشهر است. ای  « دژ سنه»ی مرکب در وامع سنندج معرب واژه

اید  ملعده در مدرن    منتقل شد.  در کنار شهر یبادحکومتی ای  شهر پس از ویرانی، به ملعه حس 

که بدر اثدر    ه شدبنا نهاد سنه دژ نامیدکه ین را « اردتن سلیمان خان»هشتم هجری ممری توسط 

در  رهندگ    تغییر یا ت. سدنه « سنندج»و سپس « دجسنه»های گوناگون به گذشت زمان و تلهظ

ی سدنه تعداریف دیگدری نیدر     ورد واژهلغا  اوستایی به معنای شاهی  است، هرچند کده در مد  

شهر سدنندج بده عندوان شدهر      ی ای  منطقه ثبت رهنگ ی برجستهدادهایاز رو یکی وجود دارد.

دسدتی منطقده را   مهمتری  هنرهدا و صدنایع    بود. 1398ی   رورد در ونسکویدر  یقیختو موس

ندام  گیوه دوزی و  های پشمی، سجاده با ی)جاجیم(، شال با ی و تهیه پارچهممالی، گلی توانمی

  برد.

 فید تعرکنندد.  ساکنی  شهر سنندج با لهجه اردتنی از گویش سورانی زبان کردی تکلم مدی 

و  یاسد یعوامل س ژهیو به یشناخت زبان ریعوامل غ همواره دستخو  «یکرد»زبان به عنوان  کی

شدمال   اخهشد  یرانیا یهاشیها و گواز زبان یهیبه ا یزبان کُرد»بوده است. در وامع  ی رهنگ

از  و گاه نسدبت بده هدم دورندد.     کیگاه به هم نرد یشناس که از نرر زبان شود یااتو م یغرب

نیدر معتقدد    وتدیمیر مینورسکی( منرور از زبان مادی، زبان کُردی است. 2003)2دیدگاه مکنری

است و  نوادگان مادها نباشند، پس بر سر ملتی چنی  که  و مقتدر چه یمده اگر کُردها از» است:

                                                           
1 . Riemer N. 
2 . Mackenzi 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
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و تیره مختلف کرد که به یک زبان ایرانی و جدای از زبان دیگدر ایرانیدان تکلدم     مبیلهای  همه 

بر اساس اسناد تداریخی، حقیقتدی کده تداکنون      (.1381، 1)مینورسکی« اند؟ یمده کنند  از کجا می

پابرجاست بیانگر ای  است که زبان کردی امروزی نتیجه تکامدل زبدان مدادی اسدت )زبیحدی،      

 رد ،یاسدت: کرمدانج   یاصل شیسه گو یدارا یزبان کرد( 172:1992(. ابق ایردی )42: 1369

 جیرا هیدر ترک ریو جنوب کردستان عراو  زازا ن رانیدر ا یکردستان عراو، سوران یبخش شمال

هستند که امروزه توسط حددود سده چهدارم کردهدا      یکرمانج شورانیتعداد گو  یشتریاست. ب

( ی( و جندوب کرمدانج )سدوران   ینانیبخش: شمال کرمانج )باد دوبه  ی. کرمانجشودیصحبت م

و  هیسور یهمه  کردها بایو تقر هیترک یهااز کرد یاریزبان سابق بس ینانیشده است. باد میتقس

زبدان   رید ن یاست. سدوران  رانیزبان شمال خراسان در ا  یسابق و همچن یشورو ریاتحاد جماه

از نرر تابانی زبدان کدردی   است.  شوریگو ونیلیم 6 دودو عراو با ح رانیاز کردها در ا یتعداد

زازایی تقسیم  -لری و گورانی -کرمانشاهیی کرمانجی شمال، کرمانجی جنوب، به چهار شاخه

 (.241: 1388شده است )ابیبی، 

 . پیشینه و چارچوب نظری پژوهش3

های بسدیاری انجدام گر تده    گذاری از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی پژوهشجهت بررسی نام

است. برای نمونه در زمینه نام ا راد و نام معابر براسداس یدک بررسدی اجمدالی بدر روی شدهر       

( تحقیقدی انجدام گر تده اسدت ابدق      1365ی اخیر توسط ایمدانی ) ران و ساکنان ین در سدهته

هدای دسدتگاه مددر     ای که ناشی از ارز  کری دورهمطالعه وی، نام معابر اغلب بر اساس ب 

گدرا را بدویژه   های  کری دیگر مانند ب   کری غدرب شود. لیک  تأثیر ب حاکم است ساخته می

ادی  ( 1382) ندژاد ایدب و علدی  تدوان مشداهده کدرد.    را در ینها مدی  1350-1369های در سال

شناسی اجتماعی گذاری در اصههان را از دیدگاه زبانجامعی، گرایشا  جدید نام پژوهش نسبتا 

کده ایرانیدان از اسدامی     اندد رسدیده نام ای  نتیجه  7447ای  محققی  از تحلیل اند. نمودهپیگیری 

اسدامی   .کنندد مدی  استهاده نامگذاری دختران کمترنسبت به  ران خود ارسی برای نامگذاری پس

به جنبه  ینان گیرد. از سویی دیگررا دربر می هانامو بیشتری   عربی بیشتری  گوناگونی را داشته

 اند.پرداخته ،که تینر به ین معتقد است شناختی و معنای ضمنیزیبایی

                                                           
1 . Minorsky 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87
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« نامگذاری معدابر، مددارس و مشداغل   »( با پژوهشی روی دستیابی به ماهیت 1389اسدی ) 

شناسدی زبدان نشدان داد کده در     ی اخیدر از دیددگاه جامعده   در شهر سنندج و تحول ین در سده

گذار، شهرداری، شدورای  نامگذاری معابر و مدارس به عنوان  راحوزه رسمی عامل اجتماعی نام

ی رسمی در زیر مقوله مشاهیر، بده  گذاری در  راحوزهو پرور  است  نامشهر و اداره یموز  

گذاری مشاغل به عنوان  راحوزه غیدر رسدمی بیشدتر از اسدامی     هویت ملی گرایش دارد. در نام

 انسانی استهاده شده است.

گذاری اشخاص در بانده از   بررسی نام"ای تحت عنوان ( در مقاله1397احمدی و همکاران )

 هدای  ندام  انتخاب بر  رهنگی، – اجتماعی تحوّت  تأثیر بررسی به "شناسی اجتماعی نامدیدگاه 

ها براساس عنصر اجتمداعی   تجریه و تحلیل دادهبه  بانه شهر کردزبان گویشوران میان در خاص

 مدومی،  و ملّدی  هدای  ندام  صدسداله گسدتردگی   ایشان در دورۀ های یا ته اند. ابقپرداختههویت 

   .اند داشته چشمگیری کاهشی روند مههومی عربی های اما نام اند، اشتهد صعودی روندی

( اشداره کدرد،   1396احمددی )  توان به پژوهشمی 1از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی 

 یبدر مبندا   یسدوران  یخداص در کدرد   ینامهدا  یبررسد "نامه خدود تحدت عندوان    وی در پایان

در تکثر   و تنوان، یرابانه مثل زمع چنداجودر اذعان داشدته کده    "یشناخت-یاجتماع یزبانشناس

ده و ستهارد اموی هانبازیگر ، از دملین با، از زگویش مومیو نبااز زبرگر ته ی هامناب نتخاا

زد هم ساا ر اشخاص در جامعهای برن را مکاای  اند امیتو، ملیا ری هانبااز ز زمان معاصردر 

هدای  سدازی  مههدوم  چگدونگی  نمایان سازند. وی دخورا از  یمتمایری هویتها ،یناریق از تا 

بدی  جنسدیت و    ۀرابطو انتخاب نام و همچنی   تولد بی  محلّۀ رابطو  ا راد گذاریزیربنای نام

 را مورد مطالعه مرار داده است.   انتخاب نام ا راد

ای تحدت عندوان   ( در مقاله1395تزم به ذکر است که پژوهشگرانی مانند زندی و احمدی )

-زبدان »اید  حدوزه پژوهشدی را     "ایرشدته شناختی  حوزه مطالعا  میان-شناسی اجتماعینام"

( از عبدار   1397اند، همچندی  مدرسدی و مرهدری )   معر ی کرده« شناختی –شناسی اجتماعی

( بدر  2009اند. اما لیکاف )شناختی جهت چارچوب نرری خود نام برده –شناسی اجتماعیزبان

زبانشناسان شدناختی بودندد   ای  باور است که نقش عوامل شناختی بر اجتماعی تقدم دارد، زیرا 

های پژوهشی خود به کار گر تندد. همچندی     عالیتبار بُعد اجتماعی زبان را در  اولی که برای 

                                                           
1 . Cognitive sociolinguistics 
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  :اجتمداعی  -ناختیشد  زبانشناسدی "( در مقاله خدود تحدت عندوان    1397دبیرمقدم و همکاران )

 اند.ای  عنوان را ذکر نموده "زبانی تنوعا  و معنا به نوی  رویکردی

های خاص از دیدگاه اجتماعی و شناختی با ظهدور یدک حدوزه     در ای  تت ، با بررسی نام

های خاص و بده ویدژه    توان به بررسی نامشناختی می -اجتماعی شناسی زبان ای یعنیرشتهمیان

 شبکه از بخشی و اجتماعی عنوان نهادیدر شهر سنندج پرداخت. توسط زبان به های مشاغل نام

 و هدا  واژه تدوانیم  مدی  جامعده  مدرتبط بدا   داندش  و زبان به مربوط دانش پیوند اریق شناختی، از

گردد )هادسدون   اجتماعی هماهنگ با ت با که انتخاب نماییم نوعی به را دیگر زبانی ساختارهای

 زبان نیست. توصیف جدا زبان سخنگوی از را ین کاربرد و زبان شناختی، (. رویکرد241:2010

-انجدام  مههومی مجاز و مههومی استعارۀ سرنمون، نرریۀ سازی،مقوله مانند  رایندهایی کمک به

 .(2012، 1رزگی) پذیر است

 منردر  از تدوان  شدود مدی  که توسط ا راد جامعه انتخاب مدی  خاص مشاغل های نام مطالعۀ با

2شناختی -شناسی اجتماعی زبان"
رشدد، بدا    حدال  پرداخت. در ای  رویکدرد در  به بررسی ین "

3بنیاد کاربرد در سطحی پژوهش
4اجتماعی- ابعادشناختی 

 و مابل پیگیری است )گیدرارتس  زبان 

-حدوزه  شناسی شناختی واردزبان باور است که ای  ( بر376:1999) (. تنگاکر1:2010 همکاران

از  زبدان  نردام  جداسازی نیر اجتماعی شناسی زبان در .شده است اجتماعی تعامل و گهتمان های

 .(312، 2015وارداف، )است  غیرممک  ین کاربرد

-پیرامون، مقوله جهان با در رویارویی انسان ذه  در موجود مهاهیم از عریمی خیل باوجود

 5نمونده یدا سدرنمون   یدک پدیش   به هاای  مقولهحیاتی است. تمام  ها ضرورتیمهاهیم داده بندی

 ها متعلق استمقوله کلی نرام به ایمقوله (. هر322: 2012استرنبرگ  و استرنبرگ)شبیه هستند 

 و دیگدر  هدای مقوله برحسب هرکدام که معنای هستند زبان نرام اعضای هم زبانی هایمقوله و

 نردام  کدل  بدر  مجموعه ای  به عضوی شدن گردد، لذا اضا ه می مشخص و تعیی  زبان نرام کل

 (.1396احمدی، )گذارد می تأثیر

 :هدف پژوهشگران از انجام ای  پژوهش پاسخ به سؤات  ذیل است

                                                           
1 Reszegi 
2 Cognitive sociolinguistics 
3 usage-based 
4 socio-cognitive dimensions 
5 prototype 
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 بدی   ای رابطده  چده  گرایش بیشتری دارد؟ 1در شهر سنندج به کدام مقوله مشاغل گذاری نام

 مشداغل  نام انتخاب زیربنای هایسازی ی مههوم نحوه و جنسیت اساس بر گذاری نام در تهاو 

مشاهیر به کدام هویت )محلی، ملی و  راملی( گدرایش   2یگذاری در زیر مقوله نام دارد؟ وجود

 گدذاری  ندام  ؟مشداغل چگونده اسدت    نام انتخاب زیربنای هایسازی و شیوه مههوم بیشتری دارد

 مشداغل  گدذاری  نام گراست یا معاصرگرا؟در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر، گذشته مشاغل

 ر شهر سنندج در مقوله ابیعت به کدام زیر مقوله گرایش دارد؟د

  رضیاتی که در مورد موضو  موردنرر وجود دارد به شرح ذیل است:

 بده گدذاری   ندام  در شهر سنندج به مقوله ابیعدت گدرایش بیشدتری دارد.    مشاغل گذاری نام

-دان روی مغدازه سازی زیربنای ین حضور بیشدتر مدر  بیشترگرایش دارد و مههوم مذکر جنسیت

 ،رزیر مقولده مشداهی  و در  به هویت ملی گرایش داردمشاغل در شهر مذکور گذاری  نامهاست. 

به زیدر  با الهام از اسامی موجود در ابیعت  نیر در مقوله ابیعت به مشاهیر گذشته گرایش دارد.

 مقوله زیستی گرایش دارد.

 پژوهش  شناسی روش -4

 کده  شناسی و نامگذاری مشاغل در سدنندج نام یعنی حاضر، پژوهش گیریجهت به توجه با

-جامعده  در حداکم  هدای تاثیر دیددگاه  شناختی است، -اجتماعی شناسی زبان بنیان ین چارچوب

( 17:2015 دولر )  و وارداف کار حائر اهمیت است . ازنرررو  شناختی برزبان و زبان شناسی

 یدک  با باید دهد و هر پژوهشی مرار مورد توجه نرریه را هم و داده هم باید زبان شناسیجامعه

 یدا ت   محقدق  کار گویی باشد، یغاز گردد وپاسخ مابل زبان شناسیجامعه هایداده با که پرسش

 هاست.به ای  پرسش پاسخ

ها در حوزه مشاغل شهر سنندج در ای  پژوهش بدا  بندی انوا  شغلبندی و مقولهمدل دسته

( با راهنمایی استاد بهم  زندی انجام گر ته است. در وامع جهت 1389اسدی)نامه الهام از پایان

هدای  ابتدا در سه گروه هویتی نام ˓هاها با توجه به خاستگاه اکثریت نامبندی دادهچگونگی ابقه

هدای هدویتی ملدی و  روملدی     بندی شدند. سپس، هر کدام از گروهملی،  روملی و  راملی ابقه

-های که ، ندام های دیگری مانند نام های معنایی خود، به  مقولهه به ویژگی)محلی( نیر با توج

                                                           
1. Category 
2. Sub-category 
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ها بندی بندی شدند و هر کدام از ای  مقوله از ابیعت، نام مشاهیر و مههومی مقوله  های برگر ته

با هدم مدورد تحلیدل یمداری و اسدتنباای مدرار         و سپس در مقایسه  بندیاور جداگانه دسته  به

 گر تند.

ی به مثابهن را بازکلیت کددرده اسددت تددت جنبشی تجربی بدده عنددوان شناسی شناختی نباز

ادور عمدوم   بهشناسی شناختی نبادی زپیشنهان بال زمدتبیی  نماید. جتماعی شناختی ای اهپدید

جتماعی ری اساختاد کدده میگیرار مرای هپدیدس در میددان شنانبادارد و زتأکید رو  و داده بر 

 یها، وجود چارچوب نرری با رو شناسی شناختینبا  زمطالعادر  (.3: 2010 1ند )گلی دار

2)هدیل  ست ه، به اید  هددف اهمیدت خاصدی داده ا    پیکر کمّی تحلیل و تجریه یمو تجربی
 و 

 .(92:2008همکاران 

. گر تده اسدت  انجدام   گراکمیت تحقیق رو  مالب در 3ی تحلیل محتواای  پژوهش به شیوه

-های کمی به کیهی تبددیل مدی  شوند و داده توصیف می های دادهمنداور نرام در ای  رو ، به

 شود.بندی کردن، تغییرا   رهنگی نیر استنباط میبا مقولهو  شود

 ،رمددا ی مشداغل دارای مقدوتتی مانندد انسدان    گدذاری در حدوزه   ی نامدهندهعناصر تشکیل

در وامدع  . اسدامی انتراعدی اسدت    ومددار  مدار، زمدان انتراعی مدار،ءشی مدار،مکان مدار،ابیعت

-ها گر ته مدی هایی که از ای  مقولههای خود را با نامصاحبان مشاغل گوناگون، تابلوهای مغازه

 کنند.  شود نصب می

مدار از سه متغیر هویت، جنسیت  های متعلق به مقوله انسان برای بررسی نام پژوهشدر ای  

هویت  راملی، ملی و  روملدی )محلدی(   ی دستهه متغیر هویت به س و زمان استهاده شده است.

اسدت و وارد زبدان    خدارجی های  است. هویت  راملی شامل اسامی است که به زبان شده تقسیم

هویت ملی شامل کلیه اسامی است   و ...  ، هل مانند پاستور، سیبل، شده است یا کردی  ارسی

نیدر  یید. هویت  روملدی )محلدی(    حساب می که برای گویشور  ارسی زبان،  ارسی و ایرانی به

هدژار، مدانع، هدیم  و غیدره.     باشد، مانند   )کردی( شامل اسامی است که متعلق به  رهنگ مومی

(، ، یتنا، تیندا و .... یم، مینا)مر مؤنث های نام مانند است مدار مقوله انسان مربوط بهمتغیرجنسیت 

مدددار  متغیددر مشدداهیر از مقولدده انسددان (.و ... عبدداس، کددورو انددور، ئدداتن، هددای مددذکر ) نددام

                                                           
1 . Glynn, D. 
2 . Heylen, K. 
3. Content Analysis 
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)مبدل از زمدان مشدرواه(، مانندد  ردوسدی و       گذشدته گدرا   اند و جرء نام مشاهیر شده استخراج

 .هستندشهریار مشرواه( مانند نیمایوشیج و  پاستور، یا جرء مشاهیر معاصر )بعد از عصر

ی گوناگون شدغلی  دسته ی مشاغل مختلف شهر سنندج در دهجامعه یماری ای  تحقیق کلیه

یرایشدی، درمدانی، خدوراکی،     ، پوشداک، ایای و رایانده ، رسانه رهنگی شامل: مشاغل یموزشی،

اسدت، یعندی مشدخص    خدما  مسا رتی و خدما  خدودرو   خانگی، خدما  ساختمانی، لوازم

احبان ای  مشاغل چه نامی را برای مغازه، یموزشگاه، کارگداه و بنگداه خدود بدر     گردد که صمی

روی تدابلو بدا عندوان یرایشدگاه شدیتن       "شیتن"اند. برای نمونه واژه روی تابلو انتخاب کرده

مدنرر است که در ای  پژوهش بررسی خواهد گردید ای  اسم بدر چده اساسدی انتخداب شدده      

شدود کده در   ا رار اکسل وارد مدی اخذ شده، اسامی در سه جدول نرمهای با توجه به داده .است

ی گیداهی  ی بعد تعداد اسامی در هر مقوله محاسبه خواهد شد. برای مثال: در زیر مقولده مرحله

ی پونه، گل سدرخ، کداکتوس و غیدره و در زیدر مقولده     شیتن،  نسترن، رز، چنار، هایی مانندنام

و غیره وجود دارد. در زیدر   عقابشاهی ، پرستو، یهو، غرال،  ه،سهر هایی مانندجانوری هم نام

. و در شده اسدت  و غیره مشاهده ، مهتابباران، نسیم، او انشبنم، هایی مثل  ی زیستی ناممقوله

به 1اس پدی اس اس   ار رم انرده از ستهاابا یمار استنباای، برای در ارتبداط مدرار دادن متغیرهدا     

 شود.میخته داپرهای مربواه ه و یزمونمدیدست ب  اتعاانی اواتوصیف  ر

 ها داده وتحلیل یهتجزارائه و  -5

گدذاری در شدهر    کده ندام   گردد، بررسی میمربواه یها شده در جدول با توجه به ارمام ارائه

گدردد کده نحدوه    همچنی  مشخص میسنندج به کدام مقوله و زیر مقوله گرایش بیشتری دارد. 

 های مشاغل چگونه است.  زیربنای انتخاب نام مکانهای مههوم سازی

 شده:  های استخراج بندی نام مقوله -1-5

هدای مختلدف داخدل نمدودار      اند در مقوله هایی که در ای  پژوهش موردمطالعه مرارگر ته نام

هاست. )نمدودار  مابل مشاهده است. یعنی نام انتخابی برای مکان مشاغل جرو یکی از ای  مقوله

1) 

                                                           
1. SPSS 
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 های موردمطالعه بندی نام مقوله -1کل ش

 

مددار و   هدای  دوو مانندد انسدان     تر نام شناسی شهر سنندج، برخی مقوله جهت مطالعه دمیق

اند که با عنوان متغیرهای هویت، جنسدیت و مشداهیر    شده هایی تقسیم ابیعت مدار به زیر مقوله

تی در مقولده ابیعدت مددار    هدای جدانوری، گیداهی و زیسد     مدار  و زیدر مقولده   در مقوله انسان

 اند. موردبررسی مرارگر ته

 

 بندی مشاغل مختلفدسته -2-5

مدار گدرایش   گذاری مشاغل در شهر سنندج به مقوله انسان نشان داد که نام 2جدول شماره 

هدا بده ترتیدب     شود. در مقایسه با دیگدر مقولده   درصد را شامل می 73که  اوری بیشتری دارد به

کمتدری  گدرایش بده شدی  مددار       یعت مدار، مکان مدار، نهادها، زمان مدار ومقوله انتراعی، اب

دهندد.  را با نام ا راد عادی یا نام مشاهیر در معدر  مدرار مدی    است. یعنی تابلوی مکان مشاغل

گذاری اسامی دارای مههوم انتراعی و ابیعت مدار نیر به ترتیب در مرحله دوم و سوم جهت نام

وامع پیش نمونه و ارحواره ذهنی صاحبان مشاغل جهدت انتخداب ندام    انتخاب شده است. در 

شان بیشتر بر اساس نام پسدرانه و دخترانده ا دراد جامعده هددف اسدت. در بخدش        مکان شغلی

 گیرد.های انتخاب نام ای  ا راد مورد بحث مرار میسازیبررسی هویتی نحوه مههوم
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 مشاغل مختلف سنندج -1جدول 

 مدار انسان نوع مشاغل ردیف
طبیعت 

 مدار

مکان 

 مدار

شیئ 

 مدار
 انتزاعی

زمان 

 مدار
 نهادها

سا

 یر
 جمع

 182 3 24 21 43 7 7 21 56 یموزشی 1

2 
ای و رسانه

 ای   رایانه
184 30 21 4 51 11 28 5 334 

 762 5 24 5 35 6 12 36 639 پوشاک 3

 243 1 10 9 19 1 9 6 188 یرایشی 4

 180 3 17 5 16 0 13 12 114 درمانی 5

 657 1 4 16 25 2 26 45 538 خوراکی 6

7 
خدما  

 منرل
339 15 14 3 24 4 9 5 412 

 523 4 11 4 38 8 30 29 399 ساختمانی 8

 76 2 1 3 17 2 15 11 25 مسا رتی 9

10 
خدما  

 خودرو
242 15 16 17 23 3 24 1 341 

 3711 30 152 81 291 50 163 220 2724 جمع کل

 
 های مشاغل بندی مقوله جمع -2جدول 

 درصد تعداد حوزه

 73.40 2724 مدارانسان

 1.35 50 ش  مدار

 2.20 81 زمان مدار

 4.10 152 نهادها 

 4.39 163 مکان مدار

 5.95 220 ابیعت مدار

 7.85 291 انتراعی

 0.8 30 سایر

 100 3711 هاجمع مقوله 
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  ی طبیعت مقوله با نشات از گذاری نام -3-5

ی ابیعت به زیدر مقولده گیداهی     گذاری در مقوله نشان داد که نام 3نتایج حاصله از جدول  

شود که بدا اخدتتف کمدی در     درصد را شامل می 47که زیرمقوله گیاهی  اوری گرایش دارد، به

 13ی جانوری کمتری  گدرایش بدا    درجه دوم به زیر مقوله زیستی گرایش دارد اما به زیر مقوله

باشدد لدذا مشدخص     می کمتر 0.05با توجه به اینکه سطح معناداری از  شود. می هدهدرصد مشا

شناسی شناختی، کند. از نرر زبانگذاری در مقوله ابیعت تهاو  و تمایر ایجاد می گردید که نام

اسامی الهام گر ته از ابیعت با استعاره از عناصر موجود در ابیعدت بدرای ندام امداک  انتخداب      

-های ابیعت و روح زیبدایی های انتخاب نام، الهام از زیباییسازیزیربنای مههوم گردد یعنیمی

بده صدور  ناگهدان و    هددا  به باور لیکاف و جانسون، اسدتعاره  شناختی میان مردم منطقه است.

-ریری مدی پیرامون پایه کنشهای متقابل ما با محیط تکیه بر با شدوند، بلکدهنمدی درست اتهامی

اهمیتی که در بریورده کدردن نیازهدای    باز ابیعت و عوامل ابیعی به خاار نقش بااز دیرگردد. 

هدای جغرا یدایی، ندام مشداغل و غیدره نقدش       گذاری نام ا راد، مکاناند در نامکردهیمردم ایها م

منطقده   به اشکال مختلف در عاملی مانند ابیعت با پوشش گیاهی متنو  اهمیت و اند. نیازداشته

های ذهندی ا دراد را   تحت تاثیر مرارداده و ارحواره را نیر منطقه ین گذارینام رهنگ  به تدریج

 .  تشکیل داده است

 
 ی طبیعت گذاری مشاغل در مقوله نام -3 جدول

 درصد تعداد حوزه

 45 99 گیاهی

 13 29 جانوری

 42 92 زیستی

 

 مدار بر اساس جنسیت گذاری در حوزه انسان نام -4-5

 ،4مدار بدا بررسدی متغیدر جنسدیت در حدوزه مشداغل بدا مشداهده جددول           انساندر مقوله 

ازلحاظ متغیرهای دیگر به ترتیب:  گذاری در ای  حوزه به جنس مذکر گرایش بیشتری دارد. نام

بعدد از اسدامی    .های خویشاوندی کمتری  گدرایش دارد نام خانوادگی، جنس مؤنث و نهایتا  نام

گذاری مکدان شدغلی خدود انتخداب     انوادگی خویش را جهت ناممذکر، صاحبان مشاغل، نام خ
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شدود و  رد نمدی  H0اسدت، لدذا    sig=   0/  281 >0/  0 5کنند بر اساس جدداول چونکده   می

ی مانندد  یهدا در زمینهمدار به اسامی مذکر است. منطبق با  رضیه مربواه گرایش در مقوله انسان

، اصدطتحا   رو ید  ترندد و ازا ، مدردان  عدال  اورکلی کارهای سدنگی   مکانیکی،  لرکاری و به

ها بیشتر مردانه هستند  بنابرای  با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی مربوط به ای  حوزه

یکسانی بر عهدده ندارندد، جنسدیت را     های اجتماعی کامت دارد اما ازینجاکه زنان و مردان نقش

های انتخداب ندام در   سازیلذا زیربنای مههوم د.اننیر معموت  یک عامل اجتماعی به شمار یورده

 گردد. ای  حوزه به همان نو  شغل انتخابی مردان و زنان در جامعه هدف برمی

   
 جنسیت() گذاری مشاغلنام -4 جدول

 خویشاوندی نام خانوادگی مؤنث مذکر مدار انسان نوع شغل ردیف

 2 15 21 18 56 یموزشی 1

 1 27 24 134 184 و رسانه رایانه 2

 11 40 71 517 639 پوشاک 3

 4 34 41 109 188 یرایشی 4

 3 54 9 48 114 درمانی 5

 2 103 33 400 538 خوراکی 6

 1 50 16 272 339 خدما  خانگی 7

 3 136 12 248 399 خدما  ساختمانی 8

 0 1 2 22 25 خدما  مسا رتی 9

 9 60 7 166 242 خدما  خودرو 10

 36 518 236 1934 2724 جمع کل

 

 گذاری در شهر سنندج از لحاظ هویت نام -5-5

نام ا راد مشهور جهدت انتخداب ندام در     186نشان داد که از میان  5نتایج حاصله از جدول 

گذاری متغیر هویت در شهر سنندج، به هویت محلی گدرایش دارد،   درصد نام 43حوزه مشاغل 

ی دوم مدرار دارد. بندابرای  ابدق بررسدی سدطح      رتبده البته با اختتف ناچیری، هویت ملدی در  

-های سهباشد، میان هویت کمتر می 0.05معناداری مشخص گردید که چون سطح معناداری از 

گانه تهاو  معناداری وجود دارد. با حضور شداعران و هنرمنددان کردسدتان عدراو در دو دهده      
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منااق مرزی ایجاد کرد، همچنی  با  اخیر، یک  ضای متهاو  در میان کردهای ایران به ویژه در

 یبا پخش برنامههان تلویریوو یو رادهای داخلدی  مانند رسانهشی زموی یهادیش  عالیت نهاا را

 مدول  کردی، موجب نگاهی  رهنگی تازه در میان ا راد منطقه شدده اسدت. بده   ن بازبه  گوناگون

 اثدر  شدناختی،  اجتمداعی  ناسیشزبان در مطرح بنیادی  مباحث از یکی( 2014) همکاران و پوتر

 است. ایدئولوژی و  رهنگ زبان، متقابل
 

 ی هویت حوزه -5جدول 

 درصد تعداد حوزه

 43 81 محلی

 41 76 ملی

 16 29  راملی

 0.043 سطح معناداری

 

 گذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر نام -6-5

باشدد   مدی  در سنندج، معاصرگراگذاری  نام درصد 53نشان داد که  6حاصل از جدول  نتایج

تدوان   باشد لدذا مدی   کمتر می 0.05نشان داد که چون سطح معناداری از  tنتایج حاصل از یزمون 

گذاری در شهر  نامتوان گهت که  ها وجود دارد، بنابرای  می گهت که تهاو  معناداری بی  حوزه

ی دانشمندان، مهرمانان، هنرمنددان،  ها در معر با توجه به تاثیر رسانه مدار سنندج در مقوله انسان

 دارد.معاصر گرایش  به مشاهیر شعرا و ایثارگران
 

 گذاری مشاغل در زیر مقوله مشاهیر نام -6جدول 

 درصد تعداد حوزه

 47 87 گذشته

 53 99 معاصر

 0.023 سطح معناداری

  بحث و بررسی -6

شدناختی  یدک متغیدر زبدان    به عنوان گذاری بحث جنسیت یکی از موضوعا  در بررسی نام

هدای  اور مشترک در بیشتر  عالیت است. هرچند در بسیاری از جوامع امروزی، زنان و مردان به
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های زبانی معینی میدان  ها تهاو رسد که در برخی از زمینهاجتماعی شرکت دارند اما به نرر می

بنابرای  با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی دارد اما ازینجاکده   وجود دارد.ای  دو گروه 

یکسانی بر عهده ندارندد، جنسدیت را نیدر معمدوت  یدک       های اجتماعی کامت زنان و مردان نقش

های انتخداب ندام در اید  حدوزه بده      سازیلذا زیربنای مههوم اند.عامل اجتماعی به شمار یورده

 گردد. دان و زنان در جامعه هدف برمیهمان نو  شغل انتخابی مر

 هدا  ندام  ندو   ، لدذا ای مومی و یادگاری از بخشی از تاریخ استگذاری بازگوکننده خااره نام

با در نرر گدر ت  تدأثیر   ی اخیر در دهههستند.  تر یقدم ی  ضایی جهت بررسی علمیبرانگیرنده

تغییراتی مشاهده شده است ، هنگیدنیا در تبادل  رروی جوامع بشری  ی ارتباط جمعیهارسانه

 تواند ریشه در تبادل  رهنگی داشته باشد.سازی ای  اسامی میکه زیربنای مههوم

بدا  هاست  ها و  راحوزهگذاری در ملمرو جغرا یایی تحقیق که شامل حوزه بعد از بررسی نام

ا مباحث مرتبط شناختی ب -اجتماعیشناسی زبان نقش های گوناگونها و زیرمقولهبررسی مقوله

 .نمایدان اسدت   با ین مانند نقش استعاری اسامی، سرنمون و ارحواره ذهنی ا راد جامعه هددف 

بدا   هدای کدوه  یدامنده  در مدردم  زنددگی  و مورد پدژوهش  منطقه جغرا یایی کوهستانی وضعیت

 همچدون  کدوه  کدرد،  یدک  برای«است.  گذاشته تأثیر منطقه مردم زبان بر پوشش گیاهی متنو ،

 او، یاو، مررعه یخانه او، حامی و حا ظ او، پناهگاه و مأم  او، مادر است. کوه خدایان تجسد

 (. در ای  پژوهش عدتوه 188:1992 )ایردی »است او ییگانه ر یق و یار او، معا  امرار محل

 بوده کنشگران ذه  به درون ورود ین انجام از هدف ها،نام  رهنگی-اجتماعی بُعد در برجستجو

 است، مشهود هایشانسازیروی مههوم از که را جامعهیک ا راد ذهنیبی  مشترک وجوه تا است

  رهنگدی  شدناخت  سدمت  بده  را ما ها ین مشترک وجوه و هاسازیمههوم ای  جمع .شود یشکار

 -شناسدی اجتمداعی  زبدان  در مدوردنرر  مهدم  اهدداف  از کده  دهدسوو می موردمطالعه یجامعه

-ی ابیعت، با توجه بده ویژگدی  های متنو  زیرمقولهبرای مثال در استهاده از نام .شناختی است

های زیستی منطقه کوهستانی سنندج، اکثریت اسامی مورد استهاده از ای  مقولده بدا اسدتعاره از    

هدا و  شناختی اسدامی گدل  ها نمادی از عتمه به جنبه زیباییاند و ناممحیط پیرامون انتخاب شده

هدای  دراوان اسدت    جود و همچنی  الهام از بلندپروازی پرندگان خاص منطقه و کوهدرختان مو

توجه  باگذاری مکان مشاغل استهاده شده اسدت.  ها جهت نامکه هرکدام نامی دارد و از ای  نام

 یهدا  ری ندام ستعااساخت  مطالعده اف هداز ایکی ، هشوی  پژاشناختی ی جنبه یریگ جهتبه 
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. برای مثدال،  ستامطالعه ردمو ی ن در جامعهمواپیر محیط زیساممههوه کشف نحوجهتص خا

شود. در ضم  تلهظ کلما  کردی در جدول ضدمیمه  هایی مکان مشاغل ذکر میتعدادی از نام

 یوانویسی شده است. IPAابق الهبای یوایی موسوم به 

  کندار   ر )کدوه کوه(، شاهو )نام یک کوه(، ئاریر )ندام کدوهی نردیدک سدنندج(، ئاویده     )چیا

هایی هسدتند کده بده صدور  اسدتعاری در ملمدرو       وان )کوهنورد( و ... نامسنندج(، شاخه

شود. جای ذکر است کده در زبدان   ها، نمادی از استحکام و سربلندی مشاهده میمعنایی ین

گردد، لذا با توجه به الهبای کردی، در ای  ای با مصو  یغاز نمی ارسی و کردی هیچ واژه

 نوشته شده است. "ئاریر"به صور   "یریر"ایی مانند هپژوهش واژه

 تله )یتله( و نار )انار(، هههیرو )در کردی نام یک گل(، شیتن )در کردی نام یک گل(، هه

 سازی زیربنای ای  اسامی زیبایی و لطا ت نههته است.... که در مههوم

       روشدنایی(، پرشدنگ )شدعا     کانی )چشدمه(، روژان )روزهدا(، بیدان )صدبحدم(، رونداک(

سده   "ف"به معنی یبشار که در زبان کردی روی /tɑvgæ/ خورشید(، سروه )نسیم(، تا گه

/ تشکیل میشدود. اید  ندو     vشود و همخوان لبی دندانی سایشی واکدار /نقطه گذاشته می

های ابیعی زیستی هستند که دارای ملمدرو معندایی ندور و روشدنایی و امیدد      اسامی پدیده

 ند. هست

 هدایی هسدتند در   لو )عقاب(، هیر  )حمله( و ... اسدم خبا  )مبارزه(، شور  )میام(، هه

-هدا، مبدارزه، بلنددپروازی و دوسدت    سازی زیربنای ای  نامزبان کردی که در نحوه مههوم

 داشت  وا  وجود دارد. 

 در و ناسدد بش بهتر را انسان و جهان پیرامون تا سعی نموده اول تاریخ در همواره بشر، نو 

اسدت.   سداخته  متمدایر  مادونش هایگونه از را او که مدیون ذه  است را خود مو قیت راه ای 

هدای    رهندگ  در گدذاری  ندام  زیربندای  هدای سازیمههوم یذه  مطالعه واکاوی هاییکی از راه

بدر سدر    هموارهد، مههومی خو  تجربیا تبادلم هنگا،  رهنگیوه یک گری عضاامختلف است. 

گهته ادی  را رهنگی به وه گریددک هستند.  کشددمکشد در خور  تاو ر تهکددرای بر« الگوهددایی»

با  (.26: 2011ن ند )شریهیا  دارتجربیااز مشابهی  یشوبدد ی کددمهازیساممههو کهشددود  مددی

ستایی ی و رو رهنگ شهراز تلهیقی ، به شهرن ستاییارو مهدداجر از شهرنشینی ناشی   گستر

 به «ویرگذاری در انتخاب ندام شدده اسدت    تأث  مسئله به سهم خود موجب که ای شکل گر ت
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ی هار تااز رلتقاای انجامید که ا نشی  یهحاشبا ت در  یروستا شهرگه زه و دور رهنگ تار ظهو

 (.1392ران، همکادرزاده و )ما» ستامنشانه یلی شهروستایی رو

 ،سازیشدن یا جهانی جهانیداشت که توان بیان ها نیر میبا در نرر گر ت  هویت  راملی نام

بدر هویدت و  رهندگ جوامدع      پیامددهای ین و در نهایت  ابعاد گوناگون و  رایندهای متنو  ین

کنند.  های گوناگون زندگی، گستره جهانی پیدا می رایندی که در ین، عرصه امری روش  است.

سیاسدی و  رهنگدی   امتصداد جهدانی، نیروهدای    »  رایندد جهدانی شددن:   در به مول چامسدکی،  

هدای  دهند و به ایجاد یک بدازار تدازه جهدانی، سدازمان    سرعت، کره زمی  را زیر نهوذ مرارمی به

 .(1382)چامسکی،  «زنند راملی و  رهنگ جهانی تازه دست می سیاسی

 گیری نتیجه -7

وان تد  هدا مدی   های یماری ینوتحلیل در بررسی و تجریه موجودیمده از ارمام  دست از نتایج به

 .اسدت  تاثیرگدذار روی انتخداب ندام    هدا یعنی صداحبان حر ده   گذار گهت که عامل اجتماعی نام

. رود ی شخصی به کار میسلیقه ،با توجه به بعد  رهنگی، سیاسی و امتصادی موردنرر بنابرای ،

ی اثرگذاری متقابل با  رهنگ عمومی جامعه دارد. جامعه ما شدامل امدوام   انتخاب نام یک رابطه

اسدت کده تمایدل     امری ابیعدی ورسوم خاص خود است. بدی  لحاظ  مختلف با  رهنگ، یداب

بیشتری به استهاده از عناوی  محلی وجود داشته باشد. در ضم  از لحاظ متغیر جنسیت جهدت  

 گذاری بده جنسدیت مدذکر گدرایش بیشدتری دارد      ه نامشود کگذاری مشاهده می استهاده در نام

 .ها را برعهده دارندچراکه در جامعه هدف مردان بیشتر شغل

 مشداهیر معاصدر و مشداهیر   ، ی مشاهیر از لحاظ متغیرهای زمانیوتحلیل زیرمقوله در تجریه

گدذاری مشداغل در شدهر سدنندج      ی ندام گذشته مدنرراست کده بطدور کلدی در تمدامی حدوزه     

ضدمنا  از  گذار اسدت.  مندی به مشاهیر در دنیای امروز نامعتمه و ای  نشانی از گرا استمعاصر

های مشاغل، هویت محلی بیشدتری  درصدد   لحاظ هویت مشاهیر هم مشخص شد که در حوزه

سازی زیربنای انتخاب نام توسدط صداحبان مشداغل، اهمیدت بده  رزانگدان       مههوم را دارا است.

و تشویق دیگران به سمت داشت  الگوهدای شایسدته در محدیط پیرامدون     ی مورد مطالعه منطقه

ماند و جدرء  رهندگ جامعده محسدوب     در اول تاریخ محهوظ می "نام" باتوجه به اینکهاست. 

تأمدل اسدت    اجتمداعی مابدل   شدناختی و  شناسدان توسط زبان موضو  شود لذا بررسی بیشترمی
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شدناختی و  جامعه دارای دتیدل خداص جامعده   های مختلف توسط ا راد گذاری مکان چراکه نام

 شناختی است.زبان

زبدان، چگدونگی ا کدار     در های انتخابیها نامسازیمههوم بازتاب بررسی با پژوهش ای  در

 هدا تجلدی   رهنگ ای  در گذاری مشاغل توسط صاحبان ینان نام مالب در احساس کردنو  ا راد

تعاره ابدراری اسدت بدرای تشدخیص چگدونگی      ( اسد 304: 1997به مول سعید ) .پیداکرده است

اندیشیدن و ر تارهای زبان یک جامعه. برای نمونه نام ملی نمداد امتددار و عرمدت اسدت، ندام      

محلی به نوعی بازخوانی هویت مومی است. انتخاب نام  راملی برای مکان شغلی خود، ندوعی  

های ابیعت مبتندی بدر بعدد    پدیدهرساند و در نهایت انتخاب نام بر اساس اعتبار و پرستژ را می

 گذار است.شناختی ا راد نامزیبایی

 کتابنامه
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Abstract 

The aim of this study was to explore the phenomenon of “naming businesses” in the 

city of Sanandaj, Kurdistan, Iran. Investigating this phenomenon in the domain of 

businesses was carried out cognitive-sociolinguistically. Content analysis was used 

as the method of the research. The procedures and instrumentations of data were 

observational and documental. The population of the study included 3711 shops. The 

result of this study showed that for business naming as a non-formal hyper domain 

the social nominating factors are business holders. It is the cultural and political 

atmosphere of the society which influences that domain. Most names regarding 

gender as a variable are selected based on human masculane names. Naming 

business in Sanandaj in celebrity sub-category has tendency towards contemporary 

celebrities and also has tendency toward the local identity. Names derived from 

nature also belong to the plant subcategory. And conceptualization of choosing 

names seen in this domain is originated from metaphor of the cultural context and 

topology of the study area. 
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