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 دهکیچ

ف و یا تضاعیات یاحفا،، تاو ،جاادیباا انتااام معناا باه ا یانظام نشانه یکعنوان زبان به

ه زباان منتاا  کا یی( معتاا  اسات معناا9111)نز یپاردازد  لاایم هاانسانن یقطع روابط ب

ن یا  در ایاجتمااع یو معناا یانیاب ی، معناایفیتوصا ین  بر سه دساته اساتم معنااکیم

 ین معاانیاا ننا ۀک منتاا یخاود باه ناوع یزباان  ۀیاپ  یاک عنوانباه «گااارینام»ان یم

 ا یاپ یشاتریب یبرجسات  ین معاانیااز ا یکای ین اسات در هار ناامکااست، گرچه مم

 یهااز سااازمان یکااینساا  در  چهاااردر  گاااارینامر تحااوم ین ماالااه ساایااناا   در اک

ن انااام از متولاا  9913 ،ن اسااا یاساات  باار هماا بررساای شاا هشااهر تهااران  یدولتاا

 ین اساامیاشا   ا یآورجماع یشااون یق درخات خویااز طر 9913تاا  9911 یهاسام

 یگااردآور یو خنثاا ی، فراملاای، ملاایماااه  یهاااتیشااام  هو یتیگااروه هااو چهاااردر 

و از  یلاک صاورتبه یتیهاو یهاااز گروه یاکآما ه در هار دساتهبا یهااان   دادهش ه

و  یفیآمااار توصاا یهااات افااراد بااا اسااتفاده از رو یجنساا براسااا  اار ید یسااو

ت یاابرگرفتااه از هو یهااادهاا  نامیج نشااان می  نتاااتحلیاا  شاا ن  یاسااتن اط یهاااآزمون

ب یااترتبااه یو فراملاا ی، خنثاایملاا یهاااو پااا از آن نام ین فراواناایبالاااتر یماااه 

ر یساا یدهناا   بررساایبااه خااود اختمااا  م یبن مین تاساایاارا در ا ین فراواناایشااتریب

 ی( اسااامقیااماورد تحا یانیااه در نساا  چهاارم )نساا  پاکاادها  یهااا نشااان متحاوم نام

 یهااش باه نامیگارا  ینزولا یریسا یمااه  یاماا اساام ،رو به رش  داشاته یرون  یمل

ر یساا یبعاا  یهابااوده اساات در نساا  کار اناا یاوم بساا یهاه در نساا کاا یفراملاا

ج ی، نتاایو خنثا یملا یهااتیباا هو ییهاارده اسات  در خماو  نامکا ا یاپ یصعود
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رو باه رشا  داشاته  یو مارد رونا هان در هار دو جانا زن ک یهاه نامکده  ینشان م

   است

 جنسیت، هویت ،گاارینام ،سی اجتماعیشنازبان: هاواژهدیلک

 مقدمه. ۱

 یانتزاعاا یه از بررسااکاااساات  یخااا  از مطالعااات زبااان ینااوع یاجتماااع یشناساازبان

ن یا  اکنا بررسای می یو اجتمااع یفرهن ا یا هیاپ  عنوانباهن را رد و آیاگیزبان فاصاله م

ه از یااآنتااوان م یجاا  انتاادهااایسااتم بااا ینخساات قاارن ب ماا یه در نکاا یرد پژوهشاایکاارو

گساترده  طورباهگاشاته  ۀهفتااد سا    گرفات، در دها کدوسوسور شا یانتزاع یشناسزبان

ام ل اااو، چااارلز یاالین، وی  برنشااتایااچااون باز یشناسااانمااورد توجااه واقااع شاا  و زبان

و  یزبااان متغیرهااای یهم ساات  ی  و    بااه بررساایااتاار ترادگیفرگوساان، جااان گااام رز، پ

ان ساااخت زبااان و یاام یاجتماااع یشناساازبان براسااا پرداختناا    یاجتماااع متغیرهااای

و تن اتناا   یااکنزد یا، رابطااهیو اجتماااع یزبااان متغیرهااایو  روناا هاساااخت جااامع و 

ان دو اصاااطلا  یاااشناساااان، مزبان ی( و اگرچاااه برخااا9963، یم رسااا)وجاااود دارد 

( 9111شاامن )یه فکااان  چنانز قائاا  شاا هیتمااا یاجتماااع یشناساازبااان و زبان یشناسااجامعه

 ترشایباا زباان ب نآ برخاوردگساترده دارد و  یازباان، حاوزه یشناساجامعه کاه معتا  اسات

ه در کااسات  یشناسادر واقاع هماان زبان یاجتمااع یشناسااسات، اماا زبان یشناختجامعه

  کن بررسی میز یرا ن یفرهن یزبان، بافت اجتماع مطالع 

از علااوم همااواره مااورد توجااه پژوهشاا ران بااوده  یمختلفاا یهااادر حوزه 9یشناساانام

انا   ردهکهاا اساتخرا  امگاشاته را از ن یهااز تما ن یشناساان، شاواه  مهمااست  باساتان

مهااجرت را  یه و ال اویابشار اول ینایگزینک، سایخیع تااریحوادث و وقاا ردپایمورخان 

 یم بااراکاامح یهااا بااه شااواه نام  شناسااان بااا مطالعاانناا   مردمکیهااا دن ااام ماادر نام

ز یاان یشناسااان   جامعه هیاجتمااار رساا یباا و ساااختارهایو  یجوامااع بشاار یریگ کشاا

دساات هااا بااهرا از نام یر و تحولااات اجتماااعییاان تغیاایت  یمساات م باارا کاز ماا ار یبخشاا

                                                             
1. onomastics or onomatology 

http://jlw.razi.ac.ir/?_action=article&kw=2190&_kw=%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://jlw.razi.ac.ir/?_action=article&kw=2190&_kw=%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
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مارده،  یهاااز زبان یهاا باه شاواه نام  ق مطالعایااز طر یشناساه زبانکطور آورد همانیم

 ( 9916، یناصرشاه)پردازد یم یزبان یج  یهاگونهینیبشیرو به اناراض و ال ته پ

ز یاان یشناساانام ۀمطالعااات در حااوز ،یارشااتهانیاام یهاااامااروزه بااا گسااتر  حوزه

 یشااتریت بیااها از جامعافتااهیرده و کاا ا یااپ یتحااوم اساساا یاربردکااو  یلحااان نظااربااه

 یشناسانام ۀحاوزن مطالعاات در یاعتاااد دارد نخسات (9111) 9برخاوردار شا ه اسات  آل او

شا ه انجاام  1یشناساشهیردن رکا ا یاباا ها پ پ یخیتاار یشناسازبان رمجموع یدر ز یزبان

افتاه یراه  یزباان یها ار شااخهیتر شا ه و باه دیساتم، تخممایان قرن بیاست س ا در پا

ف یاااساام خااا  تعر یااکا یاا یگااروه اساام را مطالعاا  یشناساا( نام1116) 9اساات  چم اارز

ن فهرسات یانا   اکیتر، ناام ارائاه ماقیار دقیاا باه تع یااز انوار اسم خا   یرده و فهرستک

، ینااام محمااولات تجااار ان،کاا، لاااب، نااام میخااانوادگنااام، نااام  یشااام  بررساا طولااانی

 ار اسات یو هار اسام خاا  د یارت ااط یهااو راه کشاورها، شاهرهاها، نام شیعنوان هما

  (9916، یناصرشاه)

و عاارپ  یفرهن اا باورهااای براسااا  عماا تاًان کااودک گاااارینامران، یااا  جامعاادر 

 یهااا، انتخااان نامیریاساااط ۀدوره در کاام باار جامعااه صااورت گرفتااه اساات، چنانکحااا

 ار، زماان یاو  مرساوم باوده اسات  سانت دیان، ساهران، سایمانن  رستم، افراس یحماس

ه فرزنا  باه سان کا یه هن اامکاشا ه بلیانجاام نم کودکاتول   ه به فاصل کبوده  گاارینام

نااام  یشناساانشااانه ن ساانت ال تااه در حااوزۀیاان   ااهگااشااتی ه باار او نااام میرساایازدوا  م

ان یارانی ن ایام در زماان گروکحاا یهااشیگرا ی( باا بررسا9931) یعایشاود  ربیم یبررس

خماو  ناام باه یمااه  یهاارا انتخاان نام یرانایماردان ا یهااشیاز گرا یکایبه اسالام، 

ر ییاباا تغ بناابرایننا   کیفرزن انشاان پاا از تولا  عناوان ما یاطهار برا  ام ر اسلام و ائمیپ

ن یداده اساات  چناا یرو یاساساا یان تحااولیاارانیا گاااارینامدر ساانت  یاجتماااع ۀدور

اباازار خطااان  صاارفاًران، یااا یه نااام در ادوار مختلااف اجتماااعکاا  آن اساات یااؤم ین رشاا

باوده اسات  آن ااه  یاجتمااعیفرهن ا باورهاایق و یاز علاا یاساکه انعکاشا ه بلینم یتلاا

                                                             
1. Algeo 

2. etymology 

3. Chambers 
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ن یوالا  یفرزنا  را باراسات آما ه حاق انتخاان ناام یب ۀدر قانون ث ت احوام مارر بار مااد

 یسااینوفرهناا  نااام و نام یبااا شاارور مهن ساا 9911امااا از سااام  شناساا  یت میبااه رساام

داشات ماننا  دختاار  یباوم  سا ا گااهیه کاهاا نام ین گااشاتن برخای  والا یارغم میعلا

 آقا ممنور اعلام ش  و گرگ یادیفتر، زکبا، 

 تاایثیرو  یفراملاا و ی، ماااه یت ملاایااان هویااوناا  میپ یهاا پ پااژوهش حاراار بررساا

و باا توجاه باه  اسات 9913تاا  9911 یهان ساامیزنان و ماردان با گاارینامها بر رون  آن

 ییهاا شناساار نامییابار رونا  تغ گااارتیثیرق عواما  یان تحایاش ، در ا ارائهه ک یحاتیتور

ه کاآما  دسات بهجاه ین نتیاه صاورت گرفات اکا یاهیامطالعاات اول یش ه است  بار م ناا

 یخیتااار یهاااهااا، دورهاربرد نامکاات و یاااهم کیااکتف باارای یعااامل عنوانبااهت یجنساا

 یهااتیهو تایثیرمختلاف و  یهادهاه یوجاود آما ه طارات باهییتغ ییعام  شناسا عنوانبه

 یچ اون  یه در بررساکاباشان   یتواننا  از جملاه عاواملیان احاد جامعاه میچن گانه در م

 قرارگرفتم  ر م  نظریز یهاق پرسشین تحایان رو در یدارن   از ا تیثیرن تحولات یا

نساا  )پاا ر و مااادر  چهااارافااراد در طااوم  گاااارینامچن گانااه باار  یهاااتیهو تاایثیر  9

پاا ربزرگان و مادربزرگااان، پاا ربزرگان و مادربزرگااان، پاا ران و مااادران، فرزناا ان( مااورد 

 زان بوده است؟یبه چه م یبررس

ت، چااه یجنساا کیااکبااه تف گاااارینامماار در ا چن گانااه یهاااتیش بااه هویدر گاارا  1

 شود؟یمشاه ه م یرون 

هاا چ وناه تیفرزنا ان باا توجاه باه اناوار هو گااارینامر تحاوم یدر گار زماان سا  9

 بوده است؟

 پژوهش ۀپیشنی. ۲

 شدهانجام یهاپژوهش. ۱. ۲

 عنااوان تحاات 9111تااا  9133 هایسااام یطاا هکاا یماالااات مجموعااه در 9کیفلورنساا

بااه  توجااه چااون یمختلفاا یایاازوا از را یروساا یهااانام از یامجموعااه داده، انجااام هااانام

                                                             
1. Florensky 
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 یمعاااان ،ینوشاااتار یهانشاااانه و اصاااوات ،یشناسااازبان ،یشناسااانارو یهامشخماااه

  بررسی کرده است  هانام یاجتماع یهاناش و ، خاست اهیکلورکفول

 یشاناختانساان ماوارد باهبررسای کارده  هکا ییهااامن در مجموعاه زیا( ن9131) 9فارث

 ه اساات داد نشااان توجااه فاارادا یرفتااار و یکاایزیف صی، خمااایطاایمح اورااار چااون

 یهاادوره در یاجتمااع و یفرهن ا راتییاتغ و تحولاات ییشناساا ی( بارا9131) 1 رساونیل

 انکاودک یبارا هکا ییهاانام او اعتاااد باه  ه اساتپرداختا هاانام یبررسا باه مختلاف یزمان

 انط اا  و شا ه متولا  تاازه فرزنا  باه نسا ت نیتماورات والا  از برگرفتاه شودیم انتخان

 ( باه9913) زاده( و رجاب9916) یع ا  زیان رانیاا در  هاساتآن یقاوم خاسات اه باا او نام

 اناا زده دساات یفرهن اایاجتماااع تحولااات و راتییااغت و گاااارینامطاا  یح در ییهااا یتحل

 میپردازیم هاآن  گاهید از هانام یبن ط اه حیتور و ریتفس به ادامه در هک

آکااان در   ق یلااهااای اشااخا  در شااناختی روی ناممردم پژوهشاای( 1116) 9آگیِکااوم

هااا را دارای آکااان و نام  جامعاارا بُعا  مهماای از  گاااارینامغناا انجااام داده اساات  آگیکااوم 

هااای خااا  آکااان، بناا ی او از نامداناا   در ردهاجتماااعی میمعنااا و کااارکردی فرهن اای

  ناام خاانواده 1روز تولا (   براساا   ناام روزهاا )9شاون م به چنا  دساته تاسایم میها نام

تولاا ، یعناای ترتیااب  ۀنحااوهااای مااوقعیتی )مکااان تولاا ، زمااان تولاا ،   نام9)نیاکااان(  

 Nyamekyε  نااام ماارت ط بااا خاا ا)یان(، مثاا ِ 1  نااام برگرفتااه از گاا  و گیاااه  1  (فرزناا ان

هااا و   نااام مشاااغ ، گروه3  اساام مسااتعار  1ی افتخاااری  هااا  نام6  1خاا ا  ه یاامعنااای بااه

  هابازی

، ساااکن 1نیتساایتاپی  ق یلااروی نااام اشااخا  در باار ( 1113های پااژوهش لم ااارد )یافتااه

هاای مونتاناا و آیا اهو در آمریکاا و ایالات آل رتاا در کاناادا، حااکی از ایان اسات کاه ایالت

 ان  اجتماعیفرهن یهای نام اشخا  در نیتسیتاپی جزء لاینفک سنت

                                                             
1. Firth 

2. Liberson 

3. Agyekum 

4. God’s gift 

5. Niitsitapi 
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اساام چهااارده )ها ( روا  و تکاارر کاااربرد برخاای اساام1191پااژوهش ع اا الکریم )

اسام خلفاا و برخای )های عارا  و اساامی دی اری را در میاان شایعه (هامعموم و یاران آن

 ده   ها نشان میرا در بین سنی (از صحابه

 از هکا اسات گرفتاه قارار پژوهشا ران از یاریبسا توجاه ماورد رانیاا در یاساامبررسی 

(، 9911) ی(، ع اا 9911) یزاده ارشاااد یاارخلی(، م9969) یمااانیا بااه تااوانیم جملااه آن

هااا پژوهش نیاادر ا رد  اگرچااهکاا( اشاااره 9931) بیاانااژاد و طی( و عل9911) یبحراناا

 نیایتع نیهم نا و ناام رییاتغ باه شیگارا علا  ،گااارینام منابع  یتحل چون یابعاد به شتریب

صاورت مختمار به یاساام نیاا یزباان سااختار شا ه، باه پرداخته گاارینام در ینید شیگرا

  خواهن  ش   یتحل و یمعرف ،قسمت نیا در هک ش ه اشاره

 دو در را هما ان شاهر اساناد ث ات در ده ث ات یاساام خاود قیاتحا در (9111) ی ایح 

 اسات  از ردهکا میتاسا یفارسا و یراسالامیغ یعربا ،یاسالام هااینام  ماولا ساه مرحله باه

 ننا گانکانتخاان یهااارز  و ن ار  باه یابیدسات یبارا یالهیوسا را هاانام ه اوکا آنجاا

  ااهیپا شااخص عنوانباه احاوام ث ات یناواح ریامتغ از ،هاانام یبررسا یبارا دانا ،یم

 یزباانشا  یر براساا  را یاساام اوم  مرحلا در یو اسات  ردهکا استفاده یاجتماعیاقتماد

 )ناام یناید  دسات دو باه را یعربا یاساام دوم  مرحلا در و یرعربایغ یفارسو  یعرب به هاآن

 هکا باود مسالله نیاا ان ریاب اااتیتحا جینتاا نا  کیم مایتاسا ینایردیغ و ائماه( و ام رانیاپ

 تاا اسات شاتریب مراتاب ن مکا درآما  یدارا  یاناح یاهاال انیم در یاسلام یت اسامیمح وب

 از انتاااد باا( 9916) ، ع ا یماابا  (  در9111، ی ایح )بالاا  درآما  یدارا یان اهاالیام در

 فرهناا خرده ملاای و خنثاای، اساالامی، غرباای، ماولاا  پاانج در را هااانام ماااکور، بناا یماوله

 ع اا ی  کناا می تاساایم فرعاای ماولااات بااه را اساالامی گاارایش و ساا ا کاارده بناا یط اه

 ایاران در موجاود فرهن ای هاایگرایش هما  کننا ۀمنعکا ح ی ای بن یدساته اسات معتا 

( 9916)ع ا ی  کاه متعا دی ماولاات رغمباه اسات معتاا ( 9913)زاده  رجاب اماا  نیسات

 را اساامی تماام و نیسات ماانع و جاامع وی بنا یماوله گرفتاه، در نظار خود بن یط اه در

 ذهناای، بناا یماوله و ح ی اای پااژوهش هایکاسااتی نظرگاارفتن در بااا لاااا  گیاارددر باار نمی

 چهااار بااه زبااانی ریشاا  حسااب باار را هااانام او  دهاا می ارائااه دی ااری بن یدسااته ع اا ی
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  کنا می تفکیاک هام از را هااآن بعا  و کارده تاسایم ترکای غربای و عربای، فارسی، ماول 

  است کرده هاداده تحلی  به اق ام ش هارائه بن یط اه براسا  وی

 در ماااه ی هویاات و ملاای هویاات ناااش بررساای بااه پژوهشاای در( 9969) ایمااانی

 از غیاار باه تحایاق، ایان هاییافتاه براساا   اساات پرداختاه فاار  اساتان در ناام انتخاان

 بیشاتر فرزنا  بارای مااه ی ناام انتخاان قاومیتی، هاایگروه بایا  در زبان،ترک پاسخ ویان

   است بوده هانام دی ر از

 در 9966-9961 زمااانی فاصاال  در نفاار 1913 اسااامی کااه( 9939) کرمااانی عسااکری

 بیشااتری مح وبیاات از عرباای اساالامی اسااامی کااه دهاا می نشااان تحلیاا  کاارده را کرمااان

 را درصاا  11 ،یعرباا را مطالعااه مااورد دختااران اسااامی از درصاا  11 وی  برخوردارناا 

 خماو  ن دریاسات  هم نا شامرده بار  ارید یهاازبان از را هیابا درصا  91 و یفارسا

 و یعربا را درصا  61 ،یفارسا را پسارانساادۀ  یاساام از درصا  99 یو پساران، یاساام

  است شمرده بر هار زبانیسا از را هیبا

 طیااب و نااژادعلی پرداختااه، اسااامی تحلیاا  بااه ترجااامع کااه هاااییپژوهش از یکاای

 در 9911 سااام در اشااخا  گاااارینام خمااو  در کااه تحایااق ایاان در  اساات( 9931)

 بیشاترین کاه اسام 19 هما  ماردان اساامی در کاه اسات شا ه ادعاا گرفته، صورت اصفهان

 بیشااترین اساامی کااه 19 از نیااز زنااان خمااو  در  باشاان می عرباای ان داشااته را فراواناای

 باشن  می یونانی اسم یک و فارسی اسم 1 عربی، اسم 91 ان داشته را فراوانی

 تهاران شاهر در فرزنا ان گااارینام تحاوم مطالعا  باا (9933) افشاار و حساینی نجاتی

 و دورۀ سااازن گی جناا ، پایااان دورۀ جناا ، دورۀ انالااان، )دورۀ دوره چناا  طااوم در

 کاه رسان می یافتاه ایان باه تهاران شاهر پاایین و شاهر شمام منطا  دو در اصلاحات( دورۀ

 سازد می نمایان را خود فرزن ان گاارینام تغییر در ها،ارز  در تغییر

 مریااوان زنااان فرهن اای هویاات پارامترهااای عاا مطال بااا( 9919) همکاااران و محماا پور

 هویاات و فارساای زبااان ملاای هویاات ساانجش هایلفااهؤم از یکاای کااه هااویتی لایاا  سااه در

 هویات بررسای ماورد گاروه در غالاب هویات ان  کاهرسای ه نتیجاه این به است زبان قومی
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 و ملاای هویاات و شاا  خواهاا  تاویاات آیناا ه در تاا ریجبااه ماا رن هویاات اساات  قااومی

  شودمی تضعیف ماه ی

 اسااتان در گزینینااام و نااام فرهناا  بررساای بااه تحایااای در( 9916) قربااانی و دانااش

 و دیناا اری متغیرهااای بااین کااه دهاا می نشااان ایاان پااژوهش نتااایج  اناا پرداخته هرمزگااان

 وجااود درصاا  11 سااطح در معناااداریرابطاا   نااام نااور انتخااان و هاااخانواده گرایاایملی

 بااه بیشااتر برخوردارناا  بالاااتری دیناا اری از کااه هاااییخانواده کااه صااورت ایاان بااه ،دارد

 کاه هااییخانواده ،بارعکا و  ناردا گارایش قاومی اساامی باه آن از پاا و اسلامی اسامی

   دارن گرایش خنثی فارسی س ا و ملی اسامی به برخوردارن  تریکم دین اری از

 برحسااب کردسااتان اسااتان در گاااارینام تنااور( 1191) احم وناا  و راساا  اساالامی

 در کاارد قااوم بااین در گاااارینام بران یزانناا ۀ اجتماااعی عواماا  بررساای و قااومی هویاات

 گااااراننام فرهن اای هویاات از گاااارینام هااا،آن گفتاا  بااه  اناا داده قاارار هاا پ را ایااران

 و هاااعرپ ساااختن آشااکار افکناا ،می پرتااو آن باار کااه ابعااادی از یکاای و دارد حکایاات

  است منطاه یک در اجتماعی هایارز 

 صاارفاًهااا نام یمعااان یه محتااواکاادهاا  یشاا ه نشااان مر م احاام مطاار باا یماارور

تولاا ،  یهاناهی، زمیو روانا یه حالاات روحاکاسات، بلیهاا نآن شا یمن اع و ر ۀدهنا نشاان

 کشااورهاین اه محااااکاا یااااتیاناا   تحا ین محتااوا دخیاادر ا نآ نظیاار ی  و امااوریااعاا

 ، رابطاا یرواناا یهااان حالتی اااناا ، ماشااخا  انجااام داده یاسااام ۀمختلااف در حااوز

 است  یاجتماع قشربن یو  ینژاد یهاشیمراتب اقت ار و گرا، سلسلهیشاون یخو

 گذارینام. ۳

بارده  یپا گااارینامت یاباه اهم یخیه انساان از چاه تاارکاتاوان گفات یناان نمیبا اطم

 یافکاق اشااره یا اران فااط از طریجااد ارت ااب باا دیه اکاه متوجاه شا  یاانساان اول  است

 کط مشاتریم در محایمساتا طورباهه کارا  چیزهااییتوانسات یچاون اشااره فااط م ست ین

ا فاارد یاان بااود یمااکدر  ی اارید یناا   اگاار خطاار در جاااکهااا حضااور دارناا ، مشااخص آن

  ااران را مطلااع سااازد ید ،اشاااره کمااکتوانساات بااا یرد، او نمکاای  ماایاارا ته  ی اارید

مهاام و  چیزهااای    بااه هماایااه باکااباارد  یله پاان مساالیاات ایااه انسااان بااه اهمکاا یهن ااام
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 ۀه در حااوزکا چیزهااییتنهاا توانسات باه اختماا  دها ، ناه یاطارافش ناام رارشاون ۀکت

ه توانسات باه کانا ، بلک اران ارت ااب لاازم برقارار ینا  و باا دک   قرار ن ارنا ، اشااره ید

 ( 9931، بینژاد و طیعل)اب  یز دست ین یآرامش درون

، 1یارجاااع یهاااتوانناا  در زبااان ناشیخااا  م یها( معتااا  اساات اساام9111) 9نزیلااا

از  یفاقاا  نااوع یع ااارتا بااهیااداشااته باشاان ، امااا مفهااوم ن ارناا   1یو خطاااب 9یارجاااعشاا ه

ن حاام یانا   باا اکعاام جا ا  یهاط ااه از اسام یاک عنوانباههاا را ه بتوانا  آنکا معناین 

باشان   باه  1یاا ترجماهیا 6یشاناختشهی، ر1نیماادن یمعناا یتواننا  دارایخاا  م یهااسم

 یهاامختلاف ارز  یهااه در فرهن کاناام اسات  ین معاانیرسا  هماینظار مهر حام باه

و ارز  خااود را  یمعااان 3دام یااک عنوانبااهنااام  ،ناا   در واقااعیآفریآن م یرا باارا یمتفاااوت

 ن  کسب میکسازد یخود برقرار م  یاول 1ه با م لومک یااز رابطه یادیتا ح  ز

 ی ااه احماا بااه فاارد در جامعااه اساات  ط ااق آن یبخشااتیرد نااام، هوکارکاان یتاارمهم

 ین حااام اجتماااعیو در عاا یفاارد یه اماارکااداناا  یم یت را فرایناا یااآورد، هوی( ماا9933)

شناسااان   جامعهناا کیرابطااه برقاارار ماا یان اجتمااار و فاارد نااوعیاام ب،یااترتنیاساات  باا 

ه بار کیاابا  و سا ا باا تییه فارد در جامعاه باه آن دسات ماکدانن  یم یت را احساسیهو

ت مسااتا  یااحسااا  هو ک ار دارد، باه درید یهاااه باا گروهکا ییهاااا تفاوتیاات کاشاترا

 ۀها درباااراز پرسااش یاآگاهانااه فاارد بااه مجموعااه ییپاسااخ و فرایناا ت یاارساا   هویم

جااا بااوده، چااه بااوده، چااه کسات، کیه او کاانیا  و اگاشااته دربااارۀ مثلاااًباشاا   یخاود  م

 یزیاریجاسات و در پکا  یاصالتعلاق دارد، منشای  یتایا ملیالاه، ناژاد یهست و به چاه ق 

 ( 9931، زادهو حسن یقمر)داشته است  یچه ناش یتم ن جهان و توسع 

                                                             
1. Lyons 

2. referential 

3. pseudo-referential 

4. addressing  

5. symbolic 

6. rhetorical  

7. translational  

8. signifier 

9. signified 
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رد کایماان مایزا یه هار گااه ماادرکاان رسام باود یان زرتشتیان و در میدر دوران ساسان

باار پساتان باه دهاانش ب اارنا ، نینخسات یه باراکاش از آنیآورد، پایا مایاباه دن یو نوزاد

رد و او کایدر گاو  ناوزاد زمزماه ما یاژهیاو یردنا   موبا  دعااکیرا خ ر م یاژهیموب  و

ا آن هااوم یاارا بااا پراهااوم  کودکاا  و آن اااه یاانامیش نهاااده بودناا ، میه بااراکاا یرا بااه نااام

ان یحیه مساکااسات  ین هماان رسامیاخات و ایریرد و بر سار  آن هاوم مکیا میتا 

 (  9939، یدهن  )بهرامی  انجام میبه نام غس  تعم

 صاارفاًهااا نام یمعااان یه محتااواکاادهاا  یشاا ه نشااان مباار م احاام مطاار  یماارور

 یهاناهی، زمیو روانا یه حالاات روحاکاسات، بلیهاا ناشاتاا  آن شا یمن اع و ر ۀدهن نشان

 کشاورهاین اه محاااکا یاااتیانا   تحا یوا دخن محتایادر ا نآ نظیار ی  و اماوریتول ، عاا

 ، رابطاا یرواناا یهااان حالتیاناا ، م اااشااخا  انجااام داده یاسااام ۀمختلااف در حااوز

 است  یاجتماع قشربن یو  ینژاد یهاشیمراتب اقت ار و گرا، سلسلهیشاون یخو

 چندگانه یهاتیها و هونام .۱. ۳

ه کااانجااام شاا ه اساات  گاااارینامنون تنهااا چناا  پااژوهش در حااوزه کران تااایاادر ا

ن یاا(  در ا9913زاده )(، رجااب9916) ی(، ع اا 9111) ی اایهااا ع ارتناا  ازم ح ن آنیتاارمهم

 یهاا، نامیتیشاه و خاسات اه خاود ابتا ا در چهاار گاروه هاویها با توجاه باه رپژوهش داده

پااژوهش  براسااا  یبناا ن ط اهیااه اکاا شاا ن  یبناا ط اه یو خنثاا ی، فراملاای، ماااه یملاا

فرزناا ان در شااهر مهاباااد از  گاااارینام روناا ( در خمااو  9916اران )کااو هم ی زناا

 انجام ش ه است   یاجتماع یشناس گاه زبانید

 یمل یهانام. ۱. ۱. ۳

مرباوب  یباه زباان فارسا تیسامعناشناه از نظار کاهساتن   ییهااهاا، نامن نامیمنظور از ا

  ران هساتن یاا یریو اسااط یخی، تااریملا یهاتیو ناام شخما یفارسا  شیر یبوده و دارا

ه تحات عناوان کا یو فرهن ا یعلما یهاتین ناام شخمایو و هم نایاورو ، آرشاام، آرک

 شون میم پایین یهارماولهیها شام  زن نامیا  رن یگیر قرار مینام مشاه
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 یاا شاهنامهیهن ک یهانام . مقولۀ۲. ۱. ۱. ۳

 هساتن  باساتان ایاران تااری  باه مرباوب کاه گارددمی اشاره هایینام به بن یماوله این در

پسارانه از  یهاا  نامانا آم هه در شااهنامه کا یو پهلواناان یااساطوره یهاشخمایت ناام یاا

  برخوردارنا  یشاتریب ین ماولاه از فراوانایادختراناه از ا یهااساه باا نامین دسات در ماایا

 یاو  باارایچاون ساهران و سا ییهااز نامیاو ، فرهااد و نیاورو ، دارکاماننا   ییهاانام

 شون   ین ماوله واقع مینه در ایا تهمیترا یژه، میمن یهاپسران و نام

 یمذهب یهانام .۲. ۱. ۳

هااا و الاااان اد شاا ه، نامیااهااا از آن یناایتااب مختلااف دکه در کااخ اوناا   یهااانام

گاروه ن یاان در ایار ادین اسالام و ساایاد یهاتیشخما یلاک طوربهام ر) ( و امامان و یپ

م، صااالح، یمانناا  ابااراه ییهاااشااه و نامیر، عاک، ابااوبیشااون   نااام محماا ، علاایگنجاناا ه م

 ون یا عاون ویم، یه، مریمان، سارا، آسیوسف، داوود، سلی

 یفرامل یهانام .۳. ۱. ۳

 یمااه  یهاار از نامیان دساته غیارنا   ال تاه ایگین دساته قارار میادر ا یخارج یهانام

قارار  یاافاراد در گاروه ج اگاناه ینای  تعلااات دیادلباودن باه یرغم خاارجیه علاکاست 

 ا، ارساالان، یاا)آ کاایانااا، ترید و ایاامانناا  تان ییاروپااا یهاااهااا شااام  نامن نامیاادارناا   ا

 ره هستن  ی( و غشکیلا) یماه ریغ یو با مفهوم یعرب ش یبا ر یهاسولماز(، نام

 یخنث مقولۀ .۴. ۱. ۳

 یبناا ور قاباا  ط اهکمااا یهااااز گروه یااکچیدر هاا یاز اسااام یه برخااکاا ییجااااز آن

ن افاراد یاا یبنا ط اه یبارا ین پاژوهش باا عناوان خنثایادر ا ین وده است، گاروه چهاارم

ن یااتااوان در ایعاات را میو ط  یر، مفهااومیمشاااه یهاه ماولااهکاادر نظاار گرفتااه شاا  

 صاارفاً یهااانام یرا باارا یخنثاا لماا ک( اسااتفاده از 9916) یمجموعااه دانساات  ع اا 

شاان یزعام اباه  دانا یموجاود م یش فرهن ایف گارایاگارفتن در ط م قراریاز ح یقرارداد

 هستن   ی، خنثیاسلام و ی، قومیش ملیم گرایاز ح ین اسامیا
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 ریمشاهمقولۀ  .۱. ۴. ۱. ۳

ه کاا گاااارینام یباارا یاساایو س ی، علماای، اجتماااعی، هنااریادباا یهاتیشخماا نااام

ن ماولاه یا( در ایعربا شا ینا )باا وجاود ریسا و مااین هان هم اونکمعاصارن  ناه  ررورتاً

 شود یگنجان ه م

 یمفهوم مقولۀ .۲. ۴. ۱. ۳

هساتن ،  یمنفا احیانااًمث ات و  ییباار معناا یدارنا  و دارا یواژگاان یه معنااکا ییهانام

دارنا  در ایان  یرامن یا معناایان هساتن  ی( معتاا  اسات، نمااد9111) نزیه لااکگونه ا آنی

 اار یفرهناا  بااه فرهناا  د یااکن اساات از کاامم یراامن ی  معناااگیرناا گااروه قاارار ماای

ژه در ناام یاون باهیار فارد هساتن  و ایاغ یها هیاها مما ا  پ ن نامیا یمتفاوت باش   گاه

  یادلاه باهکاان یاا پریانااز یساا، پریا، پریاماننا  پر ییهانام ،مثام یبرا  دختران مشهود است

رد و یااگیدختااران مااورد اسااتفاده قاارار م ن بااه یوه و عظماات بخشااکا شاایاا زی اشااناختی

 یناایه در جهااان خااار  صااورت عکاادهاا  یها ارجااار مهااا و فرشااتهیمفهااوم نااام بااه پر

 ن ارن   

 عتیگرفته از طبالهام یهاا نامیعت یطب مقولۀ. ۳. ۴. ۱. ۳

اهااان و اجاارام یو گ یعاایط  یها هیااه بااه پ کااهسااتن   یهااامنظااور آن دسااته از نام

 یلااوفر، سااحر، سااتاره، اختاار و مهتااان باارایمانناا  ن ییهااادهناا   نامیارجااار م یآساامان

ن پااژوهش یاپسااران در ا یعات بارایط  ماولاا  عنوانباهان کام و ماولاا  یدختاران در فارسا

 شود یپسرانه م یسهن  در فارس ومانن  ال رز  ییهاه شام  نامکدر نظر گرفته ش  

حات یف و توراایجااه بااه تعااارشاا ه بااا تویآورجمااع ین ماالااه اسااامیاان در ایبنااابرا

 یگااردآور یو خنثاا ی، فراملاای، ملاایماااه  یتیگااروه هااو 1ن بخااش در یااشاا ه در اارائااه

و  یلاک صاورتبهساو  یاکهاا از ن گروهیااز ا یاکآما ه در هار دستبه یهاان  و دادهش ه

ه در کان رو تلاا  شا ه اسات یا  از اتحلیا  شا ن ت افاراد یجنسا براسا  ر ید یاز سو

م یافاراد باا توجاه باه مفااه یانتخااب یهااز نسا  یاکه در هار کام ینشاان دهان پژوهش یا
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ر یم سایت بتاوانیاننا  تاا در نهاکیموجاود اساتفاده ما یهاااز نام یک امکشتر از یش ه بارائه

 م  یان سازینما یخوبش ه بهنییگروه تع یکها را در نام تحوم

 روش پژوهش. ۴

 نندگانکتکشر .۱. ۴

 یدولتاا یهااز سااازمان یکااینساا  در  چهاااردر  گاااارینامر تحااوم ین ماالااه ساایاادر ا

 چهااار یهااانااام )مجمااور نام 9913 ،ن اسااا یاساات  باار هماا بررساای شاا هشااهر تهااران 

 یارکاابااا هم یشاااون یق درخاات خویاااز طر 9913تااا  9911 یهان سااامانساا ( از متولاا 

ن یاار اشاا ه اساات  د یآورهااا جمااعت نامیااهو ینااان آن مجموعااه بااا هاا پ بررسااکارک

ه کاخاود را  ۀنسا  از خاانواد چهاار یاساام ین ساازمان دولتاینان اکارکنفر از  911ق یتحا

ن فرزنا ان خاود باوده یماادر بزرگاان، ماادران و پا ران و هم نا ان،پا ربزرگ اجا اد شام 

ه کا ینماودار درختا صاورتبهرا  ین اساامیان ااااانا  و سا ا محاداده ارائهن ارا به محاا

  بررسی کردن درآورده و  ،است یشاون یمعروپ به درخت خو

 پژوهش یهاداده یمحتوا .۲. ۴

 مختلاف از افاراد چهاار نسا  یهاانام شاون بررسای مین پاژوهش یاه در اکا ییهاداده

شااام  پاا ر و مااادر پاا ربزگان و مادربزرگااان،  چهااار نساا ن یااه اکاا شااودیم را شااام 

ن اسااا  هاار یشااود  باار هماایم، مااادران و پاا ران و فرزناا ان هااامادربزرگها و پاا ربزرگ

ن اار محاااایااخااود را در اخت چهااار نساا  ین سااازمان اسااامیاانااان حاراار در اکارکاز  یااک

 شود  یها بررسن نس یدر ا گاارینامر ییتغ یاملکر تیت بتوان سیقرارداده تا در نها

 ل پژوهشیروش و تحل. ۳. ۴

هااا دهدا یاساات  رو  گااردآور یلاایتحلیفیق توصاایااپااژوهش حاراار از نااور تحا

موجاود از  ینظار ین م اانین پاژوهش و هم نایامرباوب باه ا  نیشیپ یبرا یبوده ول ی انیم

، از یچهااار نساا  مااورد بررساا یهااابااه نام دسااتیابی اسااتفاده شاا   باارای یاتابخانااهکرو  

نااه صاا  نفاار از ین زمیاااسااتفاده شاا ه اساات  در ا یدولتاا یهااز سااازمان یکااینااان کارک

ه کااهااا درخواساات شاا  ان   از آن( انتخااان شاا هیا)خوشااه یتمااادف صااورتبهنااان کارک
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ها را از اسام یاک، هار محاااانننا   سا ا کم یخود را در چهاار نسا  ترسا یلیدرخت فام

 یتیهااو یهااااز گروه یکاایدر  یمااورد بررساا یهاااتین هویت و هم ناایجنساا براسااا 

 ییهارماولااهیز براسااا را  یو خنثاا یمربااوب بااه دو گااروه ملاا یهااارده و نامکاا یبناا ط اه

 اسااتراتژیرده اساات  بااا کاام یز تاساایاان یر و مفهااومیعاات، مشاااهیهاان، ط ک یهااار نامیاانظ

مشاخص  یآماار  ماورد نظار جامعا پارامترهااینموناه،  یهاشااخص براساا  یریگنمونه

 صااورتبهع بااوده و یااو درصاا  توز یشاا ه نشااان ر فراواناایآورجمااع یهاااو داده شاا 

 یسااتون نمودارهااایاز رو   یفیدر آمااار توصاا  تحلیاا  شاا ن  یو اسااتن اط یفیتوصاا

ت در یاات و هویجنساا  مشااخص شاا ن رابطاا یز باارایاان یاسااتفاده شاا  و در آمااار اسااتن اط

 ز استفاده ش  ین 9دویج حاص  از آزمون خیها از نتااز نس  یکهر 

 ی پژوهشهاافتهی. ۵

آمااار ج را بااا توجااه بااه یتااوان نتااایشاا ه میآورجمااع یهااانام یبااا توجااه بااه بررساا

  یاتحل ،موجاود یهاا  در بخاش اوم باا اساتفاده از دادهارزیاابی کارد یو اساتن اط یفیتوص

 شود یها ارائه مآن ی  استن اطیو س ا تحل یفیتوص
 

 هااز نسل یکها در هر نام ی. فراوان۱جدول 
 تعداد مردان تعداد زنان لکتعداد  نسل فیرد

 911 911 111 اوم 9

 916 911 611 دوم 1

 611 191 9966 سوم 9

 113 111 311 چهارم 1

 9116 9131 9913  کجمع  1

 

ها نشاان داده از نسا  یاک  هار کامشاخص اسات تعا اد  9ه در جا وم کاطاور همان

مجازا آما ه  صاورتبهز یاها تعا اد زناان و ماردان ناز نسا  یاکش ه است و س ا در هر 

  است

                                                             
1. Chi Square(x2) 
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ت و یجنساا کیااک( بااه تفیو فراملاا ی، ملاایگانه )ماااه سااه یهاااتیهو 1در جاا وم 

ها ن ساامیاه در طاوم اکادها  ین جا وم نشاان میاج اینس  آم ه است  نتااچهار  نیهم ن

دوم  در رت ا  یت مااه یاو هو 9 در رت ا  یت ملایاباا هو یاساام یریارگکا( بهچهار نس )

 ز شاه  بود یرا ن یفرامل یتوان اسامیم کیقرار دارد و در تع اد ان 
 

 هااز نسل یکها در هر نام ی. فراوان۲جدول 

 تیجنس نسل فیرد
ت یهو

 یمذهب

ت یهو

 یمل

ت یهو

 یفرامل

 یاسام

 یخنث

 119 1- 193 191 زنان اوم 9

 9 - 9 11 مردان اوم 1

 19 1 116 13 زنان دوم 9

 91 1 16 191 مردان دوم 1

 91 91 911 193 زنان سوم 1

 96 6 131 913 مردان سوم 6

 11 91 911 13 زنان چهارم 1

 91 16 193 911 مردان چهارم 3

 119 11 9911 9131   کجمع  99

 

هااا را بااه خااود اختمااا  داده اساات    نامکاااز درصاا   11/11 یلااکبااه  یملاا یهااانام

 11/91مااردان  یملاا یهااازنانااه و نام یهااا  نامکاااز درصاا   11/11زنااان  یملاا یهااانام

در نساا  اوم  یملاا یهااان نامیهم ناادهناا   ی  مکیمااردان را تشاا یهااا  نامکاااز درصاا  

چهااارم  نساا و در درصاا   19/99، نساا  سااوم درصاا  11/13نساا  دوم  ،درصاا  1/11

 یهااااانااا   دادهرا در هااار نسااا  باااه خاااود اختماااا  داده یاز اساااامدرصااا   11/61

درصاا  و  11/91، درصاا  96/91، درصاا  99/9ب یااترتدهاا  بااهیآماا ه نشااان مدسااتبه

هااا را بااه نام کاا اوم تااا چهااارم از  یهاه در نساا کااسااتن  ه یهااا ملاااز نام درصاا  31/96

 ان  خود اختما  داده

ز بااه خااود اختمااا  یااهااا را ن  نامکاااز درصاا   11/11 یلااکطااور بااه یماااه  یهااانام

زنااان و  هاااینام  کاااز درصاا   91/11زنااان  یماااه  یهاااان نامیاان میااه در اکاا اساات داده
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 مااردان را بااه خااود اختمااا  داده یهااانام  کاااز درصاا   19/11 مااردان یماااه  یهااانام

، نساا  درصاا  91/91نساا  دوم ،درصاا  61در نساا  اوم  یماااه  یهااان نامیهم ناا  اساات

در هاار نساا  بااه خااود  را یاز اسااام درصاا  91/16و نساا  چهااارم  درصاا  91/69سااوم 

در نساا  اوم  یماااه  یه اسااامکااافاات یتااوان دریم آمارهااا براسااا   اساات اختمااا  داده

 99/1 و نساا  چهااارمدرصاا   36/11، نساا  سااوم درصاا  11/3نساا  دوم  ،درصاا  99/1

ه کااافاات یتااوان درین رو میاا  از اهااا را بااه خااود اختمااا  داده اسااتنام  کاااز درصاا  

 یهایبررساا براساا  د خااوریشااتر از زناان بااه چشام میان ماردان بیاادر م یمااه  یهاانام

هاا   نامکااز  درصا  91/9ه کاتاوان اذعاان داشات یم یفراملا یهااداده در بخاش نامانجام

زناناه و  یهاا  نامکااز  درصا  31/9زناان  یفراملا یهاااختماا  دارد  نام ین اساامیبه ا

 هاییافتااهدهاا   ی  مکیمااردان را تشاا یهااا  نامکاااز  درصاا  91/1مااردان  یفراملاا یهااانام

، در نساا  دوم درصاا  1/1در نساا  اوم  یفراملاا یهاااه نامکاااساات  نآ بیااان رق یاان تحایااا

را باه خااود  یاز اسااام درصا  11/1و نساا  چهاارم  درصا  91/9، نسا  سااوم درصا  61/9

، نساا  دوم درصاا  96/1در نساا  اوم  یفراملاا یهااان نامیدهناا   هم ناایاختمااا  م

هااا را بااه خااود   نامکاااز  درصاا  11/1و چهااارم  درصاا  19/1، نساا  سااوم درصاا  91/1

 ی  اوم تاا باه نسا  چهاارم رونا از نسا یفراملا یهاااختما  داده اسات  اساتفاده از نام

  یام بایناکان یات بیجنسا کیاکرا باه تف یگوناه اساام نیام ایرو به رش  دارد و اگر بخاواه

شااتر از مااردان بااه چشاام یان زنااان بیاادر م یفراملاا یهاااها نامنساا  یه در تمااامکااگفاات 

رو باه رشا   یزناان رونا  یبارا فرازباانی یهااش باه انتخاان نامی، گرایع ارتبه خورد یم

و  ی ار )ملایت دیاان دو هویارا در م ین فراوانایتارمکهاا ن نامیاا یلاک طوربهداشته است  

ق علااوه بار ساه یان تحایادر ا باوده اسات  11 صارفاًهاا آن یزان فراوانیه مک( دارن  یماه 

ه از کام، چرایااقارار داده یرا در گاروه خنثا یاز اساام یبرخا یو فراملا ی، ماه یت ملیهو

بار   داد فاو  قارار یتیهاو ر ساه ماولا هاا را دگوناه نامن یاتوان اینم یتیو هو ییمعنانظر 

ز بااه خااود یااهااا را ن  نامکاااز  درصاا  19/6 یلااک طوربااه یخنثاا یهااان اسااا  نامیهماا

 هاااینام  کاااز  درصاا  11/3زنااان  یخنثاا یهاااان نامیاان میااه در اکاااختمااا  داده اساات 

مااردان را بااه خااود اختمااا   یهااا  نامکاااز  درصاا  11/1مااردان یخنثاا یهااازنااان و نام
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، درصاا  91/99، نساا  دوم درصاا  99در نساا  اوم  یخنثاا یهااان نامیهم ناا  داده اساات

را در هار نسا  باه خاود  یاز اساام ،درصا  91/6، و نسا  چهاارم درصا  19/9نس  ساوم 

 39/1در نساا  اوم  یخنثا یه اساامکااافات یتاوان دریج مینتااا براساا انا   اختماا  داده

از  درصاا  19/9 و نساا  چهااارم درصاا  11/9، نساا  سااوم درصاا  19/1، نساا  دوم درصاا 

 یخنثا یهااه نامکاافات یتاوان درین رو میاها را به خاود اختماا  داده اسات  از ا  نامک

در  یو ملا یت مااه یادو هو  سایاز ماا خاورد یشاتر از ماردان باه چشام میان زنان بیدر م

شاتر باه چشام یب یت مااه یاباا هو ییهاااوم نام ه در نسا کاافات یتاوان دریهر نسا ، م

شااتر بااوده یار بیبساا ینساا ت بااه ماااه  یملاا یاسااام یریارگکاانساا  دوم بااه خااورد و دریم

 یهااا اار نامید یع ااارتبااه  ا اسااتکااباار ع کاملاااًزان در نساا  سااوم یاان میااا یولاا ،اساات

باشا   یز میان معنااداریتفااوت  یاسات و دارا یملا یشاتر از اساامیدر نس  ساوم ب یماه 

 یمااه  هااینامشاتر از یب یزان قابا  تاوجهیاباه م یملا یهااچهاارم نام نسا ن در یهم ن

از  یماااه  یهااااوم و سااوم نام یهاه در نساا کااافاات یتااوان دریم ن رویاااساات  از ا

ن یا ار برخاوردار باوده اسات و در نسا  چهاارم اینسا ت باه دو نسا  د یشاتریب یفراوان

ن نسا  یاا یملا یهاارا در نام یر صاعودیتاوان سایم یساترده و باه درکار ییتغ کاملاًما ار 

هااا آن یهاماولااهریرا براسااا  ز یو خنثاا یملاا یهاااتااوان نامین میهم ناا رد کاامشاااه ه 

 اساتعات یو ط  یر، مفهاومیهان، مشااهک یهااهاا شاام  نامن نامیاا ماول ریز ارزیابی کرد 

قارار داد   یابیاماورد ارز زیارا ن هاماولاهن یاتاوان ایت میجنسا براساا ن قسمت یه در اک

 ر ی یکااز بااا یاا ر و نساا  سااوم و چهااارم نی یکاانساا  اوم و دوم بااا  یابیاان ارزیاادر ا

 99/11 جمعاااًهاان در نساا  اوم و دوم ک  رماولاایمااردان در ز یهاااشااون   نامی ه میساانج

افتااه یش یافاازا درصاا  11/61ن رقاام بااه یااه در دو نساا  سااوم و چهااارم اکاابااوده  درصاا 

ج یه نتااکا باودر یمشااه بررسای شا  ماولا ت ماردان یان جنسایه در مک ی رید  است  ماول

در دو  درصاا  19/91از دو نساا  اوم بااه  درصاا  19/3ز از یاان مااا ار نیاادهاا  اینشااان م

ن ماولاه شااه  باود  یاتاوان در ایرا م یر صاعودی، سایباه ع اارت   ه استیرس ینس  بع 

ر یشاا ه ساارکذ ا دو ماولاا کااعاات( در مااردان باار عیو ط  ی اار )مفهااومید دو ماولاا  یولاا

از  اسات  ز باودهیار نااچیعات بسایط   رد ماولاکاتاوان ادعاا یه مکا یداشته تاا حا  ینزول
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در مااردان در دو  یمفهااوم  آمااار ماولاا  شااودنمین پااژوهش ارائااه یاان رو آمااار آن در ایااا

افتااه یاهش کاا درصاا  11/11بااه  یه در دو نساا  بعاا کاابااوده  درصاا  16/93نساا  اوم 

ب شاام  یاترته باهکامتفااوت باا ماردان دارنا   کاملااً ی ین چهار ماوله ترتیاست  در زنان ا

شااود  همانناا  یر میهاان و مشاااهکعاات، یگرفتااه از ط الهااام یهااا، نامیمفهااوم یهاماولااه

برخاوردار ن اود  یر و قابا  تاوجهی چشام یان ماردان از فراوانایاه در مکاعات یط  یهانام

 یبنا ن ماولهیاباشا   در ایز میار نااچیر بسایمشااه از ماولا  یملا یز اساامیان زنان نیدر م

در دو  درصاا  9/91در دو نساا  اوم بااه  درصاا  1/6هاان زنااان از ک یهااااسااتفاده از نام

دختااران  یهااا بااراگونااه نامن یاان، اسااتفاده از ای ه اساات  بنااابراینساا  سااوم و چهااارم رساا

 19/11بااه  صاا در 99/11از  یمفهااوم یهاااداشااته اساات  اسااتفاده از نام یصااعود یروناا 

 یعاات باارایگرفتااه از ط الهااام یهاااافتااه اساات و اسااتفاده از نامیش یز افاازایاان درصاا 

 افته است یاهش ک درص  11/91به  درص  11/11زنان از  گاارینام

هااا را براسااا  تعاا اد آن یاسااام هااایگروهاز  یااکهاار  یتااوان فراواناایم 9در نمااودار 

 رد کمشاه ه 

 

 
 هاها در هر یک از نسلنام. فراوانی ۱نمودار 

هویت ماه ی

هویت ملی

هویت فراملی

گروه خنثی
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 توصیف اطلاعات .۱. ۵

 جنسیت چندگانه و یهاتیبرحسب هو هانسل گذارینامی و درصد . فراوان۳جدول 

 فراوانی و درصد جنس نسل
 تیهو

 لکجمع 
 یخنث یاسام یت فراملیهو یت ملیهو یمذهب تیهو

 اوم

 تیجنس

 مرد
 911 9 1 9 11 فراوانی

 11 99/1 1 1/9 19/1 درص 

 زن
 911 19 1 93 91 فراوانی

 11 33/1 911 11/1 16/6 درص 

 جمع
 111 16 1 19 913 فراوانی

 911 911 911 911 911 درص 

 دوم

 تیجنس

 مرد
 916 91 1 16 191 فراوانی

 19/6 11/1 96/1 19/6 31/9 درص 

 زن
 911 19 1 116 13 فراوانی

 13/1 11/9 69/6 16/1 91/1 درص 

 جمع 
 611 11 99 911 161 فراوانی

 911 911 911 911 911 درص 

 سوم

 تیجنس

 مرد
 611 96 6 131 913 فراوانی

 11/1 99/9 91/1 61/1 11/1 درص 

 زن
 191 91 91 911 193 فراوانی

 11/9 66/1 61/1 91/9 11/3 درص 

 جمع 
 9966 13 96 196 366 فراوانی

 911 911 911 911 911 درص 

 چهارم

 تیجنس

 مرد
 113 91 16 193 911 فراوانی

 11/9 11/1 11 19/1 11/6 درص 

 زن
 111 11 91 911 13 فراوانی

 11/1 11/9 61 13/1 11/1 درص 

 جمع 
 311 11 61 111 113 فراوانی

 911 911 911 911 911 درص 

 ک 

 تیجنس

 مرد
 9116 61 96 111 316 فراوانی

 11/9 91 91/9 19/1 11 درص 

 زن
 9131 993 69 111 693 فراوانی

 11/1 63 61/1 16/9 19 درص 

 جمع 
 9913 119 11 9911 9131 فراوانی

 911 911 911 911 911 درص 
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 یهاااتیبرحسااب هو هانساا  گاااارینامفراواناای و درصاا   ۀدهناا نشااان 9جاا وم 

 استفاده ش ه است  9ها از ج وم توافایتوصیف داده برای جنسیت است  چن گانه و

آماا ه بااا اسااتفاده از دسااتبه یهاااداده براسااا ماالااه را  سااؤالاتاز  یااکدر ادامااه هاار 

 کرد م یخواه یبررس یآمار یهارو 

 ها به چه صورت است؟از نس  یکهر  گاارینامچن گانه بر  یهاتیهو تیثیر

ن یاادو در اساان گان از آزمااون خاایینو چن گاناا  یهاااتیهو تاایثیربررساای  باارای

  ان کردهپژوهش استفاده 
 

 چندگانه یهاتیبرحسب هو هانسل گذارینام فراوانی و درصد .۴جدول 

 هانسل
 ارزش تیهو

x2 

 درجۀ

 d.fیآزاد

سطح 

 یخنث یاسام یفرامل تیهو یمل تیهو مذهبت یهو معناداری

 هانس 

 اوم
 16 1 19 913 فراوانی

391/191 1 1/119(**) 

 91/3 1/1 9/9 3/6 درص 

 دوم
 11 99 911 161 فراوانی

 96/1 99/9 11/9 91/1 درص 

 سوم
 13 96 196 366 فراوانی

 19/6 96/1 91/1 13/1 درص 

 چهارم
 11 61 111 113 فراوانی

 16/6 61 91/1 91/1 درص 

 جمع
 119 11 9911 9131 فراوانی

 911 911 911 911 درص 

  19/1 معنا داری درسطح (**)
 

برحسااب  هانساا  گاااارینام فراواناای و درصاا  نشااان دهناا ه ماایسااه، 1جاا وم 

ها برحساااب نسااا  گااااارینامفراوانااای  ماایساااه، بااارایچن گاناااه اسااات   یهااااتیهو

دها  کاه تفااوت دو اساتفاده شا   نتاایج فاو  نشاان میچن گانه از آزماون خای یهاتیهو

 چن گانااه از نظاار آماااری در سااطح یهاااتیها برحسااب هونساا  گاااارینامفراواناای 

                                                             
1. Crosstab Table 



 931                                                                               زنان و مردان چهار یگاارنام یهاشیگرا 

 

(19/1>P معنادار اسات ) در نسا  اوم و  یمااه  تیات، هویااز نظار هو ،ع اارت دی ارباه

ن در نساا  دوم و چهااارم دارای بیشااتری یملاا تیااهو سااوم دارای بیشااترین فراواناای و

براسااا  هویاات ماااه ی در نساا  سااوم و  گاااارینامفراواناای هساات   هم نااین بیشااترین 

بیشااترین شااود  در نساا  چهااارم مشاااه ه می یملاا تیاابراسااا  هو گاااارینامبیشااترین 

شااود و بیشااترین در نساا  چهااارم مشاااه ه می یفراملاا تیاابراسااا  هو گاااارینام

  شودمیدر نس  دوم مشاه ه  یخنث یبراسا  اسام گاارینام

در اماار  چن گانااه یهاااتیش بااه هویه در گااراکاام یرسااین پرسااش میااحااام بااه ا

 شود؟یمشاه ه م یت، چه رون یجنس کیکبه تف گاارینام

ت افاراد از ین جنسایچن گاناه و هم نا یهااتیهو بارای بررسای رابطا ن بخاش یدر ا

 دو استفاده ش  آزمون خی
 

 چندگانه برحسب جنسیت یهاتی. فراوانی و درصد هو۵جدول 

 چندگانه یهاتیهو
 ارزش تیجنس

x2 

 درجات

 d/f یآزاد
 سطح معناداری

 زن مرد

یهو
ت

ها
 ی

انه
 گ

چن
 

 یماه  تیهو
 693 316 فراوانی

613/39 9 1/119(**) 

 11/9 11/1 درص 

 یمل تیهو
 111 111 فراوانی

 11/9 91/1 درص 

 یفرامل تیهو
 69 96 فراوانی

 9/1 1/1 درص 

 یخنث یاسام
 993 61 فراوانی

 3/1 1/9 درص 

 جمع
 9131 9116 فراوانی

 911 911 درص 

  19/1 حمعنا داری درسط (**)

 

ها برحسااب نساا  گاااارینامماایسااه، فراواناای و درصاا   ۀدهناا نشااان 1جاا وم 

 یهاااتیماایسااه، فراواناای هو باارای  چن گانااه برحسااب جنساایت اساات یهاااتیهو
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دها  کاه اساتفاده شا   نتاایج فاو  نشاان می 9دوچن گانه برحسب جنسایت از آزماون خای

( P<19/1چن گانااه برحسااب جنساایت از نظاار آماااری در سااطح ) یهاااتیتفاااوت هو

 ت بااا هاام رابطااه دارناا یچن گانااه و جنساا یهاااتیع ااارت دی اار هو  بااهمعنااادار اساات

ماایساه باا زناان بیشاتر و از نظار آمااری  ماردان در یمااه  تیاباا هو گااارینامکه طوری

بارای  یخنثا یو اساام یفراملا تیا، هویملا تیاباا هو گااارینام ،بارعکا  معنادار است

 ماایسه با مردان بیشتر و از نظر آماری معنادار است  زنان در

 

 
 نه بر حسب درصدهای چندگانه در کل نموها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول ۲نمودار 

 

برحسااب  ،چن گانااه یهاااتیبرحسااب هو ها رانساا  گاااارینامتحااوم  ساایر 1نمااودار 

در  یماااه  یاساام ،ن نمااودار مشاخص اساتیاه در اکاطاور دها   همااانیدرصا  نشاان م

در نساا  دوم از  یخنثاا یهااادر نساا  چهااارم و نام یو فراملاا یملاا یهااانساا  سااوم، نام

در جاا وم فااو  باار حسااب درصاا  بااه  هااافراوانین یااه اکاا  ناابرخوردار ین فراواناایشااتریب

 ان  آم ه ش درینما

                                                             
1. Chi-Square Test 
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 های چندگانه در کل نمونه برحسب فراوانیها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول ۳نمودار 

 

 براسااا ها از نساا  یااکرا در هاار  گاااارینامر ی، ساایز باار حسااب فراواناایاان 9نمااودار 

ه مشااخص شاا ه کااطااور ن نمااودار همااانیااا دهاا   دریشاا ه نشااان ممشااخص یهاااتیهو

مرباوب باه  یه اساامکادها  یاسات و نشاان م یت مااه یامرباوب باه هو یاست خاط آبا

 یت ملایاخاط سا ز مرباوب باه هو  را در نسا  ساوم دارد ین فراوانایشاتریب یت ماه یهو

 را دارد  ین فراوانیشتریب ینام مل 111نس  چهارم با  ده  کهنشان می است و
 

 
 های چندگانه در نمونۀ مردان برحسب درصدها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول ۴نمودار 
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ت یجنسا براساا هاا نام تحاومر ین پاژوهش، سایاشا ه در اانجاام یهایاز بررسا یکی

ها از نسا  یاک، انتخاان ناام ماردان در هار 1  در نماودار باودها از نسا  یاکافراد در هر 

ت یاارناا  زرد مربااوب بااه هو باارای نمونااه،ماا ه اساات  آرش دیدرصاا  بااه نمااا براسااا 

 انیاام یر مشااخص شاا ه اساات، نااام فراملااین تمااویااه در اکااطااور اساات و همااان یفراملاا

ه کا یا رنا  آبایارا داشاته اسات و  ین فراوانایشاتریبدرصا   11مردان در نس  چهارم باا 

ماردان، ه کادها  یدر نسا  ساوم نشاان م درصا  9/31اسات باا  ی هت ماایامربوب به هو

 ان  ردهکشتر انتخان یرا در نس  سوم ب یماه  یاسام

 

 
 های چندگانه در نمونۀ مردان برحسب فراوانی ها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول ۵نمودار 

 

 ی  فراواناایااهااا بااه تحلآن یزان فراواناایاات مااردان و میجنساا براسااا ز یاان 1نمااودار 

 یخنثاا ینمونااه رناا  باانفش مربااوب بااه اسااام باارایپرداختااه اساات   چن گانااه یهاااتیهو

ار بارده کاهماردان با یدر نسا  دوم بارا یناام خنثا 91ه کادها  ین رن  نشاان میاست و ا

ان ر یااا رنا  زرد نمایارا دارد   ین فراوانایشاتری ار بید یهاان نسا یاه در مکاشا ه اسات 

را  یراوانان فیشاتریان ماردان نسا  چهاارم بیادر م یناام فراملا 16است و با  یت فراملیهو

 به خود اختما  داده است 
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 های چندگانه در نمونۀ زنان برحسب درصدها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول 6نمودار 

  
 یهایاز بررسا یکایها از نسا  یاکت افاراد در هار یجنسا براساا هاا نام تحاومر یس

ها از نساا  یااک، انتخاان نااام زنااان در هار 6  در نمااودار بااودن پاژوهش یااشاا ه در اانجاام

ت یاامربااوب بااه هو یرناا  آباا ،نمونااه باارایآماا ه اساات   ش دریدرصاا  بااه نمااا براسااا 

ان زناان یام یر مشاخص شا ه اسات، ناام مااه ین تماویاه در اکطور است و همان یماه 

مرباوب ه کا ا رنا  سا زیارا داشاته اسات  ین فراوانایشاتریب درصا  3/11در نس  سوم باا 

 یه زناان، اساامکادها  یدر نسا  اوم نشاان م درصا  1/11اسات اسات باا  یت ملایبه هو

 ان  ردهکشتر انتخان یرا در نس  اوم ب یمل
 

 
 های چندگانه در نمونۀ زنان برحسب فراوانیها برحسب هویتنسل گذارینام. سیر تحول 7نمودار 
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 ی  فراواناایااهااا بااه تحلآن یزان فراواناایاات زنااان و میجنساا براسااا ز یاان 1نمااودار 

 یخنثاا یرنا  باانفش مرباوب بااه اساام ،نموناه باارایپرداختااه اسات   چن گاناه یهااتیهو

ار بارده کاهماردان با یدر نسا  دوم بارا یناام خنثا 19ه کادها  ین رن  نشاان میاست و ا

ان ر یااا رناا  زرد نمایاارا دارد  ین فراواناایشااتری اار بید یهاان نساا یااه در مکااشاا ه اساات 

را  ین فراوانایشاتریان زناان نسا  چهاارم بیادر م یناام فراملا 91اسات و باا  یت فراملیهو

 به خود اختما  داده است 

 یریگجهینتبحث و . 6

ن زبااان باار ابعاااد یااا گااااریتیثیراساات   یران زبااان فارساایاادر ا یو ملاا یزبااان رساام

ار اساات  کران هساتن ، آشایاامختلاف در ا یهااهااا و فرهن زبان یه داراکا یمردما یزنا گ

 نماناا ه دوربااه  گااااریتیثیرن یاااز ا یتیو نماااد هااو یو فرهن اا یعنماار زبااان عنوانبااهنااام 

ت اسات  یاسات، جنسا ماؤثرز یان گااارینامه در امار کاار مهام یاز عواما  بسا یکیاست  

 یباارا عموماااًه کااجاانا  باشاا  و از واژۀیساااخته مو هم یاجتماااع ایت ماولااهیجنساا واژۀ

ت یرود، متفااوت اسات  جنسایار ماکاباه یشناساستی گاه زیااز دان هماان ماولاه فااط یب

م بار هار که فرهنا  حااکااسات  یاجتمااع یهاشاهیهاا و ان نشکهاا، ، ناشرفتارهاشام  

ار کا، افیتیجنسا یهااگااارد و در ارت ااب باا ناشیدو جانا زن و مارد م جامعه به عها ۀ

ت یجنسا دو ماولا  یاساتاشاود  در ریدر ماورد هار دو جانا در جامعاه مشااه ه م یقاال 

 عماا تاًه کااشااود ی ار میاادر جامعااه پ  یتیجنساا هایقشااربن ی، یتیجنساا یهاااو ناش

و  یفاارد یهااایع قاا رت، ثااروت، وجااه، آزادیاا  توزیاااز ق اساات  ییهااامربااوب بااه پادا 

حارار در  یمرات ات خاود در هارم سلسالهیااز جامعاه بناا بار موقع یه هر عضوک یاقتماد

 (  9911،انایسینرس)برد ین بهره مجامعه از آ

 یبن ه در دساتهکان اسات یاگاردد، ایمطار  م گااارینامه در ارت ااب باا امار ک یاتهکن

ش آن یپسااران باا یباارا یز ماااه یاار و نیهاان و مشاااهک یهااااسااتفاده از نام ،یملاا یهااانام

رسا  ناام فرزنا ان پسار عاما  ینظار مشاود  باهیار گرفتاه مکادختاران باه یه باراکاست 

 خااانواده اساات  یخااا ( و ماااه  یها)در ماولااه یملاا یهاااتین هویاایدر تع یتاارمهم

سااب ک یان رشاا  و پاارور  مااردان بااراکاا  مردمحااور بااودن جوامااع امیاادلن بااهیهم ناا
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 ،ریلااا در بخاش ناام مشااه ،فاراهم باودهبیشاتر مهام  یو علما یاسیس ،یاجتماع یهاناش

 ه دادۀکاتاوان اذعاان داشات یدختاران ط اق آماار م یو بارا نام پسران بیشتر اسات یفراوان

باا الهاام  عمومااًه کاام ه اسات  برخلااپ ناام دختاران یندست بهن بخش یدر ا یقاب  توجه

و  زی اشاااناختی معیارهاااای صااارفاًشاااود و ی ه میاااعااات برگزیاز عناصااار موجاااود در ط 

رد، ناام پساران یاگیباه خاود م یاحساسا  شاود و جن ایدر آن در نظر گرفتاه م ییآواخو 

ه انتخااان کاااز آن اسات  کین امار حااایااا شاود یانتخااان م یاحساساریم غیمفاااه براساا 

خااود دارناا  بااا  یروزمااره و اجتماااع یه در زناا گکاا ییهااانااام مااردان بااا توجااه بااه ناش

شاود متفااوت اسات و تلاا  شا ه اسات در انتخاان یم انتخاانزناان  یه باراکا ییهانام

  ه شود ید یترمکنام مردان لطافت و احسا  

 یهاااش بااه نامی  گاارایاا(، دل9931ب )یاانااژاد و طیعل یریگجااهیهااا و نتط ااق داده

ر یاا اار نظید یهااادر خااانواده اساات  پژوهش یات ماااه یااو روح یناایاعتاااادات د یماااه 

 یخااا  ماااه  باورهااای  یاادلبااه یعرباا یهااادهناا  انتخااان نامی( نشااان م9969) یمااانیا

ماردان نسا ت باه  یمااه  یهااق نشاان داده شا  نامیان تحایاه در اکگونه باش  و همانیم

 ۀه باه خاانوادکا ییهاااز راه یکای گااارینامبرخاوردار اسات و در  یشتریب یزنان از فراوان

 ب خشا  ، تا اومدها  خاود را باروز یت مااه یانا  تاا هوکیما کمک یر سنتکبا تف یماه 

، جلالاه و ناام یحسان ءاسامااز ناور  یمااه  ی ن ناامیانا ، برگزکمنتاا   یا به نس  بعا ی

 فرزن ان خود است   ی، براینید یهاتیام ران و امامان و شخمیپ

چن گاناه برحساب  یهااتیدها  کاه تفااوت هوین نشاان میآما ه هم نادساتبهنتایج 

چن گاناه و  یهااتیباه ع اارت دی ار هو  جنسیت از نظار آمااری در ساطح معناادار اسات

ماردان در بارای  یمااه  تیاباا هو گااارینامکاه  طاوریهبا در ارت اطنا ،ت باا هام یجنس

 تیاابااا هو گاااارینامماایسااه بااا زنااان بیشااتر و از نظاار آماااری معنااادار اساات و باارعکا 

زنااان در ماایسااه بااا مااردان بیشااتر و از نظاار آماااری  یخنثاا یو اسااام یفراملاا تیاا، هویملاا

 براساا  یماز اساا یانتخاان برخا ی  بارایاه تماکا دها مین امار نشاان یاا  معنادار است

 یت خاصاایهااا را بااه جنساااز نام یتااوان برخااینم یرد و گاااهیااگیت صااورت میجنساا



 دورۀ پنجاه و سوم، شمارۀ چهارم        مطالعات زبان و ترجمه                                                                             911 

 

مارت ط باا  یزناان و اساام یشاتر بارایعات بیمارت ط باا ط  ینموناه اساام یبارا  ردکمرت ط 

 شود یاستفاده م مردان یر برایاساط

تااوان یم یا حتاایااافتااه اساات یش یر افاازایاااخ یهادر سااام یملاا یهااااسااتفاده از نام

بالاا   تواناین امار را میا  ایاشاتر شااه  باود و دلیان زنان بیرا در م یمفهوم یهااربرد نامک

 هایگفتاهن مطلاب باا یان ایهم نا باشا  ت خاود یاافراد نسا ت باه هو یرفتن سطح آگاه

  رابطاا تواناا می لاتیزان تحماایاامعتااا  اساات م یو  ز مطابااات داردیاا( ن9939ض )یفاا

  بالااا رفااتن سااطح دانااش و یاادلبااه ،ن رویاااز ا  داشااته باشاا  گاااارینامبااا  یمیمسااتا

   یفرزن ان خود برگز یرا برا یمتنوع یهاتوان نامیم یو اجتماع یاسیس یهایآگاه

شااتر یان دختااران بیااخمااو  در مرا بااه یفراملاا یهااار اسااتفاده از نامیاااخ یهاسااام در

 هاا را اعت اارگوناه نامنیاساتفاده از ا بارای هااان یزهاز  یکایتاوان یم یدرساتهو باشاه یم 

 ی( اساام9931ب )یاناژاد و طیااات علی  ط اق تحادانسات ن باه فارد یژ بخشیو پرست دادن

ه کااجااا دارناا  و از آن (یغرباا و ژین )اعت ااار، پرسااتینماااد ییمعنااا یو خااارج یفرن اا

ران یاار ایانظ یشارفت در جاوامعینمااد پ یغرباا کشاورهایخماو  به یخاارج کشاورهای

 اعت ااردارنا ، باه حاا  یفرن ا ییبووه رنا کاهاا ن نامیااساتفاده از ا ،شاون ین ممحسو

 ن  کیم کمکفرد 

و  یملاا، فرایملاا یهاااتیاز هو یااکچیهااا را جاازو هاااز نام یبرخاا پااژوهشن یاادر ا

تاوان یرا مفراملای  و یملا شا یو ناه ر یمااه شا  یه ناه رکاچرا ،داد توان قارارینم یماه 

ه کاان  گنجانا ه شا ه یخنثا یباه ناام اساام یدر گروها ین اساامیرو ان یاز ادی   ها در آن

در   اناا ردهکاسااتفاده  ین نااور اسااامیاانفاار از ا 119 صاارفاًشاا ه یآوراساام جمااع 9913از 

ن گاروه یااز ماردان در ا یتارمکشاود و تعا اد یشتر باه زناان مرباوب میط اه ب اینمجمور 

   نشویمشاه ه م

ان یارا در م ین فراوانایشاتریب یت ملایاباا هو گااارینامه کات نشاان داد یها در نهاداده

از خااود فاارد را  یبخااش مهماا یت ملاایااهااا بااه خااود اختمااا  داده اساات  هو اار نامید

قاارار  تاایثیرافااراد در جامعااه را تحاات  یزناا گ یهااز جن ااه یاریدهاا  و بساای  مکیتشاا

ن و باا یار سان یبسا یهاناهیهاا باا صارپ هزه دولتکا  اسات یان دلیبه هم دقیااًده   یم
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بااازار مماارپ  یها و حتاا، رسااانهیاموزشاا نهادهااایگوناااگون مانناا   ابزارهااایاسااتفاده از 

م بار کحاا یهااو ارز  یمناافع ملا یشورشاان را در راساتاک یت ملایاننا  هوکیما یسع

 یساک  ملات متعلاق باه یو پتانسا یداننا  انارژیمهاا ننا   دولتکت یاجامعه حفا، و تاو

از فرهنا  و  یها بخشاگااارینامه کاجاا ملات را سااخته اسات  از آن نآ هویاته کااست 

ه در کاان اساات یااانتظااار ا یعاایط  طوربااه از آن هسااتن ، یت جامعااه و در واقااع نمااادیااهو

ه کاپایش بارود  یایسامت اساامها باهگااارینامنا  کیه میرا تجر یت ملیه هوک یاجامعه

 یت ملایابار هو تایثیرتاوان باا یم ،نیبناابرا نا  یبیهاا مت لاور منت خود را در آیجامعه هو

فرهنا  اسات  یها یآشاها و پاشانهبیآسا ین بررسایت و هم نایاشاام  تاو تیثیرن یه اک

ن یااقاارار داد  در ا یو اجتماااع یشاارفت فرهن اایو در راه پ کااردت یریرا ماا  یتااوان ملتاایم

 یهایگاارتاساایاز بااه سیاامهام نو ایاان   نااکیفاا مااین ناااش را ایتاار  رسااانه مهمیراه شاا

   کناایشااور بااه مااا گوشاازد مک یو ارت اااب جمعاا یعمااوم یهارسااانه لااان را در حااوزۀک

 یآموزشاا یررساامیو غ یرساام نهادهااایتااوان از ناااش آمااوز  و پاارور  و ین نمیهم نا

از زمااان  یابرهااه یباارا یبااه اماار آمااوز  حتاا یتااوجهیب  گاشاات یسااادگدر جامعااه بااه

  با مشک  مواجه سازدن ه یدر آ یطولان یهاسام یرا برا یت ملتیتوان  هویم

 تابنامهک

   تهرانم پژوهشک ه مطالعات فرهن ی و اجتماعی بنیادهای هویت ملی ایرانی(  9933احم ی،    )

  31-16(،  9)9شناسی، مجله زبان  گااری در ایرانشناسی و نام(  نام9969ایمانی، م  )

طر  پژوهشی  گااری نوزادان در شاهر شیراز دانش اه شیراز نامیابی فرهن  زمینه(  9911بحرانی، م  )

 نش ه  شیراز، ایران چاپ

 های فرهن ی   تهرانم دفتر پژوهشهای ایرانیانجشن(  9939بهرامی، ر  )

گزینی کودکان توسااط (  بررساای عوام  اجتماعی فرهن ی مؤثر بر نام9916دانش، ی ، و قربانی، ر  )

(، 1)9 دوفملنامه مشارکت و توسعه اجتماعی،مطالعه موردی استان هرمزگان(  های ایرانی )خانواده

31-911  

   تهرانم فرهن  و ان یشه شناسی تحولات ارزشیجامعه(  9931ربیعی، ر  )

   تهرانم سرو  گااریتحلی  اجتماعی نام( 9913زاده، ا  )رجب
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شااناساای در شااهر مهاباد از دی گاه زبان گااری فرزن ان(  رون  نام9916زن ی، ن ، و میرمکری، م  )

  93-9(، 91)1های غرن ایران، ها و گویشمطالعات زباناجتماعی  

گااری کودکان ایرانی براسااا  رویکرد های ج ی  در نامبررساای تناون(  9916ناصااری،    )شاااه

   191-119(، 99)1شناسی تط یای، های زبانای  پژوهشنشانه
 تهرانم حنانه  ( 9911تا  9911گااری کودکان تهرانی )م نامتحو(  9916ع  ی، ر  )

-9961های گااری دختران و پسران ایرانی در فاصل  سامهای نام(  گرایش9939عس ری کرمانی،    )

  16-11(، 9)91شناسی، زبانو عل  تغییر اسامی در بزرگسالان  9966

گااری در اصااافهان از دی گاه  یا  نامهاای جا(  بررسااای گرایش9931نژاد، ن ، و طیاب، م  )علی

، 99های دانشک ه ادبیات و علوم انسانی دانش اه اصفهان، مجله مطالعات و پژوهششاناسای  زبان

19-13   

های وال ین بر شااناختی ساایر تحولات و گرایششااناختی و جامعهبررساای زبان(  9939فیض،    )

 شرنش ۀ کارشناسی ارش (، دانش اه شیراز، ایران نام  منت)پایانگااری فرزن ان در شهر شیراز نام

   911-919(، 9)1پژوهی، زبان(  ناش زبان در هویت ملی  9931زاده، م  )قمری، م ، و حسن

بن ی (  مطالع  کیفی تغییرات در ساا ک زن گی و صااورت9919محم پور، ا ، ررااایی، م ، برنا، گ  )

، (زنان پژوهش) هنر و فرهن  در   زنشهر مریوان( هویتی زنان در کردستان ایران )مطالع  موردیم

6(9 ،)911-911  

  سسه مطالعات و تحایاات فرهن یؤمتهرانم   شناسی زباندرآم ی بر جامعه(، 9963)  م رسی، ی

(، 11)1شناسی،   مجله زبانهای زنان و مردان ایرانی(  ماایس  تنور نام9911زاده ارشادی، ن  )میرخلی 

31-911  

پژوهش جوانان، گااری فرزن ان در شااهر تهران  (  تحوم نام9933نجاتی حسااینی، م ، و افشااار،    )

  913-919، 9فرهن  و جامعه، 

   ترجمه بهمن نوروززاده چ نی  تهرانم افکار شناسی جنسیتمردم(  9911نرسیسانا، ا  )
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