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چکیده
هدف از پژوهش دستیابی به ماهیت «نامگذاری مشاغل» شهر سنندج در نیمه دوم سددهی
اخیر است .به دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف مدوردنرر ،اید بررسدی بدا اسدتهاده از
چارچوب زبانشناسی اجتماعی -شناختی و در حدوزه مشداغل انجدام گر تده اسدت .رو
انجام پژوهش ،تحلیل محتوا اسدت و رو

و ابدرار گدردیوری ااتعدا

هدم مشداهده و

اسنادی است .جامعه یماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل با احتساب  3711مدورد اسدت.
ابق نتایج ای پژوهش ،در نامگذاری مشاغل بهعنوان راحوزه غیررسدمی عامدل اجتمداعی
نامگذاری ،صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که ضای رهنگی و سیاسی جامعده
بر ینان حاکم است نامگذاری صور

گر ته اسدت .در اید حدوزه بیشدتر از اسدامی ا دراد

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

گر ته از ابیعت نیر به زیرمقولهی گیداهی متمایدل اسدت و مههدومسدازی زیربندای

انتخاب نامهای استعاری موجود ،نمادی از با ت رهنگی ،تحدوت

سیاسدی ،اجتمداعی و

ابیعت خاص منطقه مورد مطالعه است.
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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

واژگان کلیدی :نامگذاری ،زبانشناسی اجتماعی ،زبان شناسدی شدناختی ،هویدت ،مههدوم-
سازی ،رهنگ رسمی و غیررسمی.
 .1مقدمه

نام یک عنصر زبانی است و زبان نیر دانشی است که در ذه هر گویشور مرار دارد ،دستور
جهانی در ذه شکل گر ته و زبانهای یموختهشده را کنترل میکند (چامسدکی .)1382 ،زبدان
نرامی منسجم از مواعد و نشانههایی یوایدی مدراردادی اسدت کده بدهصدور

خدتو و بددون

وابستگی به زمان و مکان در جوامع انسانی ،ایهاگر نقشهای متعددی از جملده نقدش ارتبداای
می باشد .زبان وسیلهای اجتماعی است ،ومتی صحبت میکنیم واژهها را بیهدف از دهان خارج
نمیکنیم ،بلکه مقصودمان خطاب به دیگران و ایجاد ارتباط بدا ینهاسدت .صدر ا نمدیکوشدیم
کرمان را بر زبان یورده و بلند ادا کنیم ،بلکه هد مان تاثیرگذاشت بدر دردی اسدت کده بدا او
تکلم میکنیم (هربر  .)1996 ،موهبت زبان تنها ویژگی انسان است که همهی ما را بده لحداظ
ژنتیک مشخص و از سایر موجودا

زنده متمایر میسازد (لرمان لوئیس.)1996 ،

نام شناسی مطالعه «نامهای خاص» اعم از نام انسانهدا ،شدهرها ،دریاهدا ،رودهدا ،حیواندا
وغیره است .ای مطالعا

ممک است در حوزههدای مدردمشناسدی و انسدانشناسدی ،جامعده-

شناسی ،زبانشناسی و...گنجانده شود .نامشناسی شاخهای از زبانشناسی اجتماعی است کده بده
بررسی نام و پیشینها

میپردازد .زبانشناسی اجتماعی همان زبانشناسی است (لبداو.)1972 ،

زبان بهتدریج تغییرمیکند ،اما نام ا راد در اغلب موارد از نسلی به نسل دیگر ثابت میماندد بده
ای جهت نامشناسان اعتقاد دارند نام شکل سیل شدهی زبان است .به تعداد نام ا راد داسدتان-
هایی وجود دارد ،وظیهه نامشناسان یا ت ای گونه داستانهاست .لذا پرداخت به مطالعهی ندام-
ها ،گام مهیدی است که تا مد ها از ین غهلت شده اسدت .بداوجود پیشدینۀ تداریخی ادوتنی
مطالعا

مربوط به نامهای خاص ،نامشناسی بهعنوان یدک شداخۀ علمدی دانشدگاهی ،در مدرن

نوزدهم ظهور کدرد (دسدتهانی )441 :2012 ،1و بدا گسدتر

اید حدوزه مطالعداتی "انجمد

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

1. De Stefani
)2. international council of onomastic sciences (ICOS
3. Khan, T.and Deepa V.
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راجع به مطالعه بُعد اجتماعی مسئلهی نامگذاری ،مطالبی مابل تامدل اسدت .ندام از عناصدر
زبانی هر جامعه زبانی است و عتوه بر ااتعا

زبانی ،ااتعداتی در مدورد رهندگ ،گهتمدان

حاکم ،دوره زمانی ،ضای جغرا یدایی زنددگی اشدخاص … ارائده مدیدهدد .ندام شدخص ،بده
ویژگیهایی مانند ابقه اجتماعی ،مذهب و هویت مومی یا گذشتۀ رد ربط پیددا مدیکندد البتده
ای رابطه نیر درگذر زمان و بر اسداس مکدان و محدیط رهنگدی اجتمداعی ،دسدتخو

تغییدر

میشود (زندی و احمدی .)1395 ،از دیدگاه یگیِکوم ،)2006( 1نامگذاری ،بُعدد مهمدی از هدر
جامعه است و نامها معنا و کارکردی رهنگی اجتماعی دارند و با توجه بده تندو جغرا یدایی و
اجتماعی موجود در نامهای انتخابی مردم ،زبانشناسی میتواندد متدولی مناسدبی بدرای مطالعدۀ
تغییرا

همزمانی و درزمانی درزمینۀ نامها باشد.

در چند دههی اخیر ،زبانشناسان شناختی نیر به سداخت "اسدتعاره بنیداد" ندامهدای خداص
روییوردهاند و مسمتی از ادبیا

پژوهش راجع به نامهای خاص را به خود اختصداص دادهاندد

(دبریچ 2010 ،بختیار .)2013 ،در زبانشناسی شناختی ،هرگونه توضیح بدر ندامهدای خداص،
دانش دایرۀالمعار ی دربرگیرندهی ای نامها است معنی ینها ناگریر در با ت مشخص میشود
و با ینها همچون ساختهای دیگر زبانی برخدورد مدیشدود (بدردار و بدردار زابدو.)2007 ،2
ار داران رویکرد شناختی به نامشناسی ،معنای نام خاص را نتیجۀ بازتداب وامعیدت بده کمدک
یگاهی انسان میدانند .کارکرد شناختی پدیدههای نامشناسی ،در مشدارکت ندامهدای خداص در
عالیت ذهنی انسان و توانایی حهظ دانش زبانی و نیر دایر ۀالمعار ی ،تجلی مییابدد )ینددریو
شنکو 3و همکاران .)4 ،2015 ،نامهای خاص از خصایص ادراکی 4جدا هستند ،جرو همگدانی-
های بی زبانها به شمار میییند و زودتر از دیگر عناصر زبانی همچون اسامی عام و صهتهدا
یاد گر ته میشوند .ما نامها را برای صحبت در باره جهان تجربیدا مدان بدهکدار مدیبدریم ،و
همچنی با کمک نامها میتوان تصور کرد که جهان چگونه باشد (گارسیا-رامیرز .)2:2010
بخش وسیعی از واژگان هر سرزمی  ،اسامی و نامهاست .با توجه به اینکه انتخداب ندام 5در
حوزههای گوناگون یک امر اجتنابناپذیر است ،لذا مطالعده موضدو اهمیدت پیددا مدیکندد و
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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جهت کمک به صاحبان مشاغل ،سیاستگذاران شهری و همچنی بسیاری از مؤسسا

و نهاد-

های دیگر امری ضروری است.
از دیدگاه مردمشناختی نیر ،بی زبان یک موم و عرفهای رهنگدی 1ینهدا وجده مشدترکی
موی وجود دارد .در وامع ،کاربرد زبان جرو عادا

رهنگی است و زبان ،ابراری است مدرتمند

بدرای مشداهده و درک جهدانبیندی یدک جامعدهی خداص و مدیتدوان از زبدان همچدون لندر
میکروسکوپ جهت مشاهده و درک عرفهای اجتماعی یدک جامعده اسدتهاده کدرد (الرومُدر

2

.)16:2009
 .1-1بعد اجتماعی نامگذاری

هرچند که خصلت اجتماعی زبان کامت مورد پذیر

و تأکید زبدانشناسدان مدرار داشدته و

زبان همواره یک نهاد اجتماعی به شمار یمده است ،در گذشدته بده نقدش عوامدل اجتمداعی در
ساخت ،کاربرد و تحول زبان چندان توجهی نمیشد .با تأکیدی که ا رادی مانند جرج هربدر
مید )1934( 3روانشناس اجتماعی یمریکایی و ینتدون میده 1936( 4زبدانشدناس رانسدوی بدر
خصلت و اهمیت اجتماعی زبان و همبستگی ین در با ت اجتماعی داشتند تا نیمه مدرن حاضدر
مورد بررسیهای علمی دمیق و گسترده مرار نگر ت (بییرویش.)1374 ،
مرن بیستم ،مرن مطالعه زبان در با ت اجتماعی ین خواهد بود (ینتون میه .)1936 ،در وامدع،
تنها در سه دهه گذشته است کده نقدش عوامدل اجتمداعی در سداخت ،کداربرد و تحدول زبدان
موردتوجه جدی زبانشناسان مرارگر ته است .مطالعا

ا درادی مانندد ویلیدام لبداو )1972( 5را

باید از نخستی گامهای اساسی در ای رشته دانست که بدا بهدرهگیدری از رو هدای جامعده-
شناسی و زبانشناسی ،همبستگی متغیرهای زبدانی و اجتمداعی را بده شدیوهای علمدی و مدنرم
نمایان کرد .زمینه اصلی تحقیقا

لباو گوناگونیهای زبانی و توجیده ینهدا بدر پایده متغیرهدای

اجتماعی است ،اما در کنار و در جهت ای مطالعا

بهتدریج جنبههای دیگر زبان در ارتباط بدا

عوامل اجتماعی ،رهنگی ،سیاسی ،تاریخی و غیره نیدر موردتوجده مدرار گر دت بدهادوریکده

1. Cultural Practices
2. Al-Zumor
3. Mead, G. H.
4. Meillet A.
5. Labov, W.
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زبانی ،دامنهای بسدیار گسدترده پیدداکرده اسدت (رابیندر.)1370 ،1

امروزه ای رشته از مطالعا

اکنون بررسی زبان در با ت اجتماعی ین موضوعی واحد نیست که بتوان تنها از یک زاویده بده
ین نگریست ،بلکه ارتباط زبان با عوامل مختلف اجتماعی ،رهنگی ،سیاسی ،تاریخی و غیره بدا
ابعاد متنو ین در خور مطالعا

گسترده است.

با در نرر گر ت زبان ،رهنگ و هویت و نقش ینها در نامگذاری ،شرحی بدر ینهدا مابدل
تامل است .نقش زبان در ساخت هویت ،یکی از مهمتری مباحث نرری نو بده مسدئله هویدت
است .نام هم به عنوان یک عنصر زبانی و نماد رهنگی یک رد ،در یشکار ساخت هویدت وی
نقش اساسی دارد .از دیدگاه ادوارد ساپیر « :رهنگ را می توان به ینچه جامعهای انجام میدهدد
یا میاندیشد ،تعریدف کدرد (سداپیر .»)218 :1949 ،رابدر
« رهنگ شامل تمامی رو

رابیندر ( )29 :1966بیدان مدیکندد:

زندگی یک جامعه است» .جان تینر رهنگ را «دانشی» میداند که

از اریق اجتما کسب می شود یعنی« ،دانشی که رد به دلیدل اینکده عضدوی از یدک جامعده
خاص است دارای ین باشد (تینر.)1982 ،2
« رهنگ عبار

است از الگوهایی صریح جهت ر تارهای اکتسابی و مابل انتقال به وسیلهی

نمادها ،دروامددددددددع الگوهایی که در مجمو متمایرتری دستاورد گروههای انسانی را تشکیل
میدهند .هستهی اصلی رهنگ عبار

از ا کار و عقایدی که بهاور تاریخی پدید یمده و

گرینش شدهاند» (لیو و همکاران .)54 :2015 ،3رهنگ هر جامعه یینهای است که بازتددددابی از
ابعاد شخصیتی و انسانی مردم ین جامعه است (جمشیدیها و وتدیان.)43 :1390 ،
از نرر پژوهشگران ،رهنگ ،دانش رد به عنوان عضوی از یک جامعه زبانی اسدت کده بده
صور
مدر

عاد

در ارتباط با ا راد دیگر ین جامعه و دیگر جوامع به کار می گیرد .نامها با بحث

و گهتمان نیر پیوند میخورند .از دههی  ،1970مردمشناسدان بده کردارهدای ندامگدذاری

گهتمانی 4عتمهمند شدهاند که گروههای غالب جهت حهظ مدر

به کار میگیرند .دولتهدا و

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

1 . Robins, R. H.
2 . Lyons, J.
3 . Liu and et al
4 . Discursive Naming Practices
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خدود مدرار مدیدهندد (وُم بدروک و بدودنهدورن

1

.)2:2006
مههوم هویددت اخیرا در مطالعا

محققانددی از علوم گوندداگون دنبال میشود .روانشناسان،

جامعهشناسان ،متخصصان حوزه رهنگ ،مردمشناسان ،یلسو ان ،و بسیاری دیگر دتیلی بر
تمددایر بی انوا مختلف هویت ماننددد هویددتهددای :زبانی ،رهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،مومی و
غیره یوردهاند .امددروزه بحث هویت به موضو تحقیق در زبانشناسی هددم کشددیدهشددده است»
(اکشتکووا .)466-465 :2014 ،2درک نقش پیچیدهی ندامها ،هم در شکلگیری برداشت نسبت
به هویت و هم در بازتاب و حهظ نهادهای اجتماعی مﺜل دولت ،جامعه و جنسیت دارای
اهمیت است (تیرو .)249 :2010 ،
مهمتری نو از انوا هویت ،هویت ملی است ،زیرا در حوزه رهنگ ،اجتمدا  ،سیاسدت و
حتی امتصاد نقشی تعیی کننده دارد و در حوزههای متهاو

زندگی میتواند بده مددر

حداکم

مشروعیت دهد و بر میران نهوذ ین بیا راید (بروجردی.)1379 ،
توجه به خرده رهنگهای یک کشور نیر اعم از رهنگهای مبیلهای ،مدذهبی و ابقدهای در
جامعهشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در حقیقت یکی از راههای شناخت رهندگ
یک کشور ،یشنایی دمیق با خدرده رهندگهدای ین کشدور اسدت (الطدایی .)1387 ،تحقیدق در
خرده رهنگهای یک ملت همانند عنصر نامشناسی ای امکان را به وجود مییورد که بتوانیم به
عمق و کنه خلقیا

و روحیا

ین ملت پی برده ،کارکردهای یداب و رسوم و سنتها را درک

نموده و عناصر رهنگ جامعه را نه از بات بلکه از پائی و بهصور

ریر بازشدناخته و تعریدف

کنیم.
 .1-2بعد شناختی نامگذاری

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

اجتمداعی وی از محدیط

پیرامون ،نامها در مقولههای خاص رهنگی و هویتی مرار گر ته و با مراجعه به پیشنمونههدای
موجود در ذه  ،یک زبانشناس شناختی اجتماعی مادر خواهد بود که به مطالعه نامهای خاص
بپردازد .از دیدگاه (کرا ت و کروز )2004 ،زبانشناسی شناختی رابطهی بی زبان انسان ،ذهد

1 . Vom Bruck, G. & Barbara B.
2 . Aksholakova
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او و تجارب اجتماعی او از جهان پیرامون و همچنی نحوه هم و شیوه مههومسازی است .لدذا،
انتخاب رویکرد شناختی در کنار رویکرد اجتماعی در ای پژوهش امری یشکار به شدمار مدی-
یید .براساس زبانشناسی شناختی ،مهاهیم انتراعی در ذه انسان با بهرهگیری از مهداهیم عیندی
سازمانبندی میشوند .زبانشناسان شناختی برعکس زبانشناسان زایشی ،زبان را نرامی جددا از
سایر موای ذهنی نمیدانند و معتقدند که ذه به صور

حوزهای نیست .زبانشناسان شدناختی

با تکیه بر اصل تعمیم ،بر ای باورند که جنبده هدای مختلدف داندش زبدانی بدر اسداس برخدی
تواناییهای شناختی ساخته میشوند .به سخنی دیگر ،اگدر ماعددهای شدناختی وجدود دارد ،در
همه بخشهای زبان به کار میروند .نمونههایی از تعمیمپذیری مواعد شدناختی را مدیتدوان در
بحث «مقولهها» و «چندمعنایی» مشاهده کرد (گلهام.)1381 ،
یکی از رضیههای مهم در زبانشناسی شناختی ای است که ما دانش خدود از جهدان را در
مالب مقولههای همپوشان سازماندهی میکنیم و برخی از اعضای یک مقولده از اعضدای دیگدر
ین کانونیتر هستند .برای نمونه ،در مقولۀ «وسایل منرل» برخی چیرها همچون مبلمان از دیگدر
چیرها همچون ظرفشویی و سهتار کانونیتر هستند .در حالی که ظرفشویی و سهتار را مدی-
توان به ترتیب در مقولۀ «وسایل یشپرخانه» یا «یت

موسیقی» گنجاند ،امکان مرار دادن ینهدا در

مقولۀ اثاثیۀ خانه نیر وجود دارد .لذا در زمینه نامگذاری نیر براساس مقولههای زبانی به بررسدی
عمددل نامگددذاری پرداختدده مددیشددود .در مههومسازی پدیدددههددا ،رایندهای شناختی مﺜل
ارحوارهسازی 1و مقولهبندی 2را نمیتوان مورد غهلدت مدرار داد (شریهیان  .)3 :2011مقوتتی
که بر مبنای تجربیا

ردی خود ساختهایم ،مقوت

مههومی هسددتند و برای انتقال ای مقوت

مههومی به دیگران ،به نشانههای زبانیای نیاز داریم که نمادی برای ای ا کار و مهاهیم باشند
به سخنی دیگر ای نشانهها همان مقولههای زبانی هستند (رادن و دیرون.)4 :2007 ،
رایندهای شناختی ،توانایی استهاده از زبان را با کاربرد تهکر و پرداز

ادراک و حا ره در

بر دارند (بدناریکووا .)15 :2013 3مسائلی که در علوم شناختی به ینهدا اهمیدت داده مدیشدود
مرتبط با کارکرد ذه انسان ،چگدونگی پدرداز
ابقهبندی ای ااتعا

ااتعدا

محدیط زنددگی از اریق حواس و

در حا ره است (لابنر .)171 ،2002 ،4با توجه به بُعداجتماعی نام ا دراد
1 . Schematisation
2 . Categorisation
3 . Bednaricova Maria
4 . Lobner Sebastian
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و اماک که توسط صاحبان مشاغل نامگذاری میشود ،پیوند ینها با رهنگ جامعهی مدوردنرر
مابل بررسی است کده اگر تمدام جواندب را بنگدریم ،مبنای کار ،زبانشناسی اجتماعی-شناختی
خواهد بود چراکه زبانشناسی اجتماعی و زبانشناسی شناختی ،هیچیک بهتنهایی مادر به تبیدی
جنبههای گوناگون نامگذاری نیستند.
با در نرر گر ت اینکده تحقیدق در حدوزه زبدانشناسدی اجتمداعی -شدناختی ،در سدطحی
کاربردبنیاد دنبال میگردد میتوان گهدت زبدانشناسدی شدناختی ،ذاتدا اجتمداعی اسدت ،زیدرا
درصور

کاربرد بنیاد بودن ین ،با ت اجتماعی به میان مییید و کاربرد در با ت جامعده ظداهر

میگردد .زبانشناسان شناختی به بررسی رابطه میان زبان انسان ،ذه او و تجارب اجتمداعی و
یریکی او میپردازند (راسخمهند  .)6 :1392به عبارتی ،زبانشناس شناختگرا ،زبان را در ذهد
انسان با عالیت زبانی ،درون جامعهای پویا و سرشار از تنو زبانی و تنو اجتماعی تصور می-
کند (وارداف و ولر.)84 :2015 1
در بعد شناختی نامگذاری ،نحوهی مههومسازیهای زیربندای انتخداب ندام مشداغل مددنرر
است و مهاهیم نقش سازندهای ایها مدیکنندد .مهداهیم ،بازنمودهای ذهنی هسدتند که در حهدظ
دانش مربوط به مقولهها در ذه کمک میکنندد و باعدث مدیشدوند تدا بتدوانیم اشیاء را درون
مقولهی درست مربوا به خود مرار دهیم .مهاهیم ،ازنرر شدمول 2در سطوح مختلهی وامدعمدی-
شوند :سطح بنیادی  ،3سطح شامل 4و سدطح زیرشدمول( 5کدروز .)2006 ،6بدرای نمونده مقولده
ابیعت شامل جانوری ،گیاهی و زیستی میشود زیرمقوله زیستی نیر شامل باران ،نسیم ،او ان
وغیره میشود.
در پژوهش حاضر مقولههایی که نامگذاری مشاغل به ینها گرایش بیشتری دارند بهصور
مقولههای انسانمدار (نام ا راد و مشاهیر) ،ابیعتمدار (نامهدای گیداهی ،جدانوری و زیسدتی)،
مکانمدار (نام خیابان ،روستا ،شهر) ،زمانمدار (نام روزها ،مداههدا و صدلهدا) ،شدی مددار و
اسامی انتراعی (تت  ،وحد  ،اختو و  )...در جدول دستهبندی شدده اسدت .برخدی از اید
مقولهها هم زیرمقولههایی دارند ،برای نمونه مقوله ابیعتمدار دارای زیدر مقولدههدای گیداهی
1 . Wardhaugh,R. & Fuller, J.
2 . inclusiveness
3 . basic level
4 . superordinate level
5 . subordinate level
6 . Cruse
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(پونه ،گل سرخ ،شبدر ،شقایق ،شیتن و  ،)...جانوری (شاهی  ،عقاب ،یهو ،غرال ،پرستو و )...
و زیستی (باران ،او ان ،نسیم ،شبنم و  )...است.
در زمینهی مقولهبندی ،پیش نمونهها سرچشمه ین بهحساب میییند .بدون تواندایی مقولده-
بندی پدیدههای محیط پیرامون ،انسان در محیطی یشوبگونه سردرگم میماند ،ولی مقولهبندی
از رهگذر وجود سرنمونها به شناخت انسان از جهان سداماندهی مدیدهدد ،لدذا او مدیتواندد
ابقهبندی نماید (ا راشدی .)1378 ،ایدوانر )175 :2007( 1بدر اید

پدیدهها را در مالب مقوت

باور است که پیشنمونهها باز نمودهای ذهنی و انتراعی هستند که از کلیه ویژگدیهدای اصدلی
یک مقوله برخوردارند .مقوت

موجود در یک ابقه ،به اور ابیعی از اریق شدناخت نمونده-

هایبارز یا همان سرنمونها در مقابل سایر اعضا در ذهد سدخنگویان جمدعیوری مدیشدوند.
یعنی سخنگویان نمونههای موجود را از اریق شباهتهایشان با پدیش نمونده ین حدوزه ،در ین
ابقه مرار میدهند (تیلور.)576 :2006 ،2
موضو برجسته دیگر در زبان شناسی شناختی استعاره اسدت ،اسدتعاره همدواره بده عندوان
موضو کانونی ای حوزه به حساب یمده است ،چراکه یشکارا به بیان رابطه میان ذه و زبدان
می پردازد .علم شناخت مطالعه علمی تواناییها و ظر یتهای ذه انسان است ،پدرداز هدای
ذهنی و پیمانهای بودن ذه از مهاهیم کلیدی مطرح در ای علدم هسدتند .لدذا در ندامگدذاری،
بسیاری از نام ها بدا مههدوم اسدتعاری خدود ،ذهد پژوهشدگران را بده خدود معطدوف نمدوده-
است .استعاره در مههوم سنتیا
تت  ،مههوم شناختیا

صر ا یک یرایه ادبی زیندتبخدش کدتم اسدت ،امدا در اید

مدنرر است .مههوم شناختی استعاره وامدار رویکردی نوی است که

زبانشناسی به نام جرج لیکاف و یلسو ی به نام مارک جانسون ین را مطدرح نمودندد .ازنگداه
ایشان ،استعاره تنها به ملمرو ادبیا

محدود نیسدت بلکده در زبدان روزمدره همده سدخنگویان،

حضوری همه جانبه دارد و به ینها استعارههای مههومی یا شناختی میگویندد (زلتدان کدوچش،
 .)7 :2010از دیدگاه کری زبان شناسی شناختی ،استعاره امکان هم یک حدوزه تجربده را بدر
حسب حوزههای دیگر مهیا میکندد (لیکداف و ترندر .)1989 ،بدر اسداس اید دیدگاه ،استعاره
رایندی شناختی است که با ایجاد تناظر 3بی پدیدههایی که درکشان یسدان و یدا دشوار است،

1 . Evans, V.
2 . Taylor, J. R.
3 . Correspondence
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خود را از جهددان پیرامددون مههومسازی نمدداییم (ریمر:2010 ،1

.)248
 .2فرهنگ ،زبان و جغرافیای سنندج

شهر سنندج مرکر استان کردستان در اصله  512کیلدومتری غدرب شدهر تهدران مرارگر تده
است .بر اساس بریورد سال  1397ای شهر با جمعیتی معادل  555،750نهدر ،پرجمعیدتتدری
شهر استان محسوب می گردد .از لحاظ وضعیت ابیعی و املیمی ،شدهری کوهسدتانی اسدت بدا
کوهها ،جنگلها و پوشش گیاهی ویژه ین که از اسامی ای مندابع در ندامگدذاری اسدتهاده شدده
است .داخل شهر نیر به صور

تپه ماهور از تپههای متعددی کده از لحداظ تداریخی و مدذهبی

حائر اهمیت هستند تشکیل شده است ،مردم منااق کردنشی شهر سنندج را «سنه» میگویندد و
در وامع سنندج معرب واژهی مرکب «سنهدژ» است .ای شهر با هجوم مغول ویران شدد ،مرکدر
حکومتی ای شهر پس از ویرانی ،به ملعه حس یباد در کنار شهر منتقل شد .اید ملعده در مدرن
هشتم هجری ممری توسط «سلیمان خان اردتن» که ین را بنا نهاد سنه دژ نامیده شد که بدر اثدر
گذشت زمان و تلهظهای گوناگون به «سنهدج» و سپس «سنندج» تغییر یا ت .سدنه در رهندگ
اوستایی به معنای شاهی است ،هرچند کده در مدورد واژهی سدنه تعداریف دیگدری نیدر

لغا

وجود دارد .یکی از رویدادهای برجسته رهنگی ای منطقه ثبت شهر سدنندج بده عندوان شدهر
ختو موسیقی در یونسکو در روردی  1398بود .مهمتری هنرهدا و صدنایع دسدتی منطقده را
میتوان مالی ،گلیم ،سجاده با ی(جاجیم) ،شال با ی و تهیه پارچههای پشمی و گیوه دوزی ندام
برد.
ساکنی شهر سنندج با لهجه اردتنی از گویش سورانی زبان کردی تکلم مدیکنندد .تعریدف
یک زبان به عنوان «کردی» همواره دستخو

عوامل غیر زبانشناختی بهویژه عوامل سیاسدی و

رهنگی بوده است .در وامع «زبان کُردی به ایهی از زبانها و گویشهای ایرانی شداخه شدمال
غربی ااتو میشود که از نرر زبانشناسی گاه به هم نردیک و گاه نسدبت بده هدم دورندد .از
دیدگاه مکنری )2003(2منرور از زبان مادی ،زبان کُردی است .وتدیمیر مینورسکی نیدر معتقدد
است« :اگر کُردها از نوادگان مادها نباشند ،پس بر سر ملتی چنی که و مقتدر چه یمدهاست و
1 . Riemer N.
2 . Mackenzi
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ای همه مبیله و تیره مختلف کرد که به یک زبان ایرانی و جدای از زبان دیگدر ایرانیدان تکلدم
میکنند از کجا یمدهاند؟» (مینورسکی .)1381 ،1بر اساس اسناد تداریخی ،حقیقتدی کده تداکنون
پابرجاست بیانگر ای است که زبان کردی امروزی نتیجه تکامدل زبدان مدادی اسدت (زبیحدی،
 .)42 :1369ابق ایردی ( )172:1992زبان کردی دارای سه گویش اصلی اسدت :کرمدانجی ،در
بخش شمالی کردستان عراو ،سورانی در ایران و جنوب کردستان عراو زازا نیر در ترکیه رایج
است .بیشتری تعداد گویشوران کرمانجی هستند که امروزه توسط حددود سده چهدارم کردهدا
صحبت میشود .کرمانجی به دو بخش :شمال کرمانج (بادینانی) و جندوب کرمدانج (سدورانی)
تقسیم شده است .بادینانی زبان سابق بسیاری از کردهای ترکیه و تقریبا همه کردهای سوریه و
اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنی زبان شمال خراسان در ایران است .سدورانی نیدر زبدان
تعدادی از کردها در ایران و عراو با حدود  6میلیون گویشور است .از نرر تابانی زبدان کدردی
به چهار شاخهی کرمانجی شمال ،کرمانجی جنوب ،کرمانشاهی -لری و گورانی -زازایی تقسیم
شده است (ابیبی.)241 :1388 ،
 .3پیشینه و چارچوب نظری پژوهش

جهت بررسی نامگذاری از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی پژوهشهای بسدیاری انجدام گر تده
است .برای نمونه در زمینه نام ا راد و نام معابر براسداس یدک بررسدی اجمدالی بدر روی شدهر
تهران و ساکنان ین در سدهی اخیر توسط ایمدانی ( )1365تحقیقدی انجدام گر تده اسدت ابدق
مطالعه وی ،نام معابر اغلب بر اساس ب کری دورهای که ناشی از ارز هدای دسدتگاه مددر
حاکم است ساخته میشود .لیک تأثیر ب های کری دیگر مانند ب

کری غدربگدرا را بدویژه

در سالهای  1350-1369را در ینها مدیتدوان مشداهده کدرد .ایدب و علدیندژاد ( )1382ادی
پژوهش نسبتا جامعی ،گرایشا

جدید نامگذاری در اصههان را از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی

پیگیری نمودهاند .ای محققی از تحلیل  7447نام ای نتیجه رسدیدهاندد کده ایرانیدان از اسدامی
ارسی برای نامگذاری پسران خود نسبت به نامگذاری دختران کمتر استهاده مدیکنندد .اسدامی
عربی بیشتری گوناگونی را داشته و بیشتری نامها را دربر میگیرد .از سویی دیگر ینان به جنبه
زیباییشناختی و معنای ضمنی که تینر به ین معتقد است ،پرداختهاند.

1 . Minorsky
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اسدی ( )1389با پژوهشی روی دستیابی به ماهیت «نامگذاری معدابر ،مددارس و مشداغل»
در شهر سنندج و تحول ین در سدهی اخیدر از دیددگاه جامعدهشناسدی زبدان نشدان داد کده در
نامگذاری معابر و مدارس به عنوان راحوزه رسمی عامل اجتماعی نامگذار ،شهرداری ،شدورای
شهر و اداره یموز

و پرور

است نامگذاری در راحوزهی رسمی در زیر مقوله مشاهیر ،بده

هویت ملی گرایش دارد .در نامگذاری مشاغل به عنوان راحوزه غیدر رسدمی بیشدتر از اسدامی
انسانی استهاده شده است.
احمدی و همکاران ( )1397در مقالهای تحت عنوان "بررسی نامگذاری اشخاص در بانده از
دیدگاه نام شناسی اجتماعی" به بررسی تأثیر تحوّت

اجتماعی – رهنگی ،بر انتخاب ندامهدای

خاص در میان گویشوران کردزبان شهر بانه به تجریه و تحلیل دادهها براساس عنصر اجتمداعی
هویت پرداختهاند .ابق یا تههای ایشان در دورۀ صدسداله گسدتردگی ندامهدای ملّدی و مدومی،
روندی صعودی داشتهاند ،اما نامهای عربی مههومی روند کاهشی چشمگیری داشتهاند.

از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی 1میتوان به پژوهش احمددی ( )1396اشداره کدرد،
وی در پایاننامه خدود تحدت عندوان "بررسدی نامهدای خداص در کدردی سدورانی بدر مبندای
زبانشناسی اجتماعی-شناختی" اذعان داشدته کده در جوامع چندزبانه مﺜل ایران ،تنو و تکﺜر در
انتخاب نامهای برگر ته از زبان وگویش مومی ،از زبان ملی ،از دیگر زبانهای مورد استهاده و
در زمان معاصر از زبانهای راملی ،میتواند ای امکان را برای اشخاص در جامعه راهم سازد
تا از اریق ین ،هویتهای متمایری را از خود نمایان سازند .وی چگدونگی مههدومسدازیهدای
زیربنای نامگذاری ا راد و رابطۀ بی محلّ تولد و انتخاب نام و همچنی رابطۀ بدی جنسدیت و
انتخاب نام ا راد را مورد مطالعه مرار داده است.
تزم به ذکر است که پژوهشگرانی مانند زندی و احمدی ( )1395در مقالهای تحدت عندوان
"نامشناسی اجتماعی-شناختی حوزه مطالعا

میانرشدتهای" اید حدوزه پژوهشدی را «زبدان-

شناسی اجتماعی– شناختی» معر ی کردهاند ،همچندی مدرسدی و مرهدری ( )1397از عبدار
زبانشناسی اجتماعی– شناختی جهت چارچوب نرری خود نام بردهاند .اما لیکاف ( )2009بدر
ای باور است که نقش عوامل شناختی بر اجتماعی تقدم دارد ،زیرا زبانشناسان شدناختی بودندد
که برای اولی بار بُعد اجتماعی زبان را در عالیتهای پژوهشی خود به کار گر تندد .همچندی
1 . Cognitive sociolinguistics
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دبیرمقدم و همکاران ( )1397در مقاله خدود تحدت عندوان "زبانشناسدی شدناختی -اجتمداعی:
رویکردی نوی به معنا و تنوعا

زبانی" ای عنوان را ذکر نمودهاند.

در ای تت  ،با بررسی نامهای خاص از دیدگاه اجتماعی و شناختی با ظهدور یدک حدوزه
میانرشتهای یعنی زبانشناسی اجتماعی -شناختی میتوان به بررسی نامهای خاص و بده ویدژه
نامهای مشاغل در شهر سنندج پرداخت .توسط زبان بهعنوان نهادی اجتماعی و بخشی از شبکه
شناختی ،از اریق پیوند دانش مربوط به زبان و داندش مدرتبط بدا جامعده مدیتدوانیم واژههدا و
ساختارهای زبانی دیگر را بهنوعی انتخاب نماییم که با با ت اجتماعی هماهنگ گردد (هادسدون
 .)241:2010رویکرد شناختی ،زبان و کاربرد ین را از سخنگوی زبان جدا نیست .توصیف زبان
به کمک رایندهایی مانند مقولهسازی ،نرریۀ سرنمون ،استعارۀ مههومی و مجاز مههومی انجدام-
پذیر است (رزگی.)2012 ،1
با مطالعۀ نامهای خاص مشاغل که توسط ا راد جامعه انتخاب مدیشدود مدیتدوان از منردر
"زبانشناسی اجتماعی -شناختی "2به بررسی ین پرداخت .در ای رویکدرد در حدال رشدد ،بدا
پژوهش در سطحی کاربرد بنیاد 3ابعادشناختی -اجتماعی 4زبان مابل پیگیری است (گیدرارتس و
همکاران  .)1:2010تنگاکر ( )376:1999بر ای باور است که زبانشناسی شناختی وارد حدوزه-
های گهتمان و تعامل اجتماعی شده است .در زبانشناسی اجتماعی نیر جداسازی نردام زبدان از
کاربرد ین غیرممک است (وارداف.)312 ،2015 ،
باوجود خیل عریمی از مهاهیم موجود در ذه انسان در رویارویی با جهان پیرامون ،مقوله-
بندی مهاهیم دادهها ضرورتی حیاتی است .تمام ای مقولهها به یدک پدیشنمونده یدا سدرنمون

5

شبیه هستند (استرنبرگ و استرنبرگ  .)322 :2012هر مقولهای بهنرام کلی مقولهها متعلق است
و مقولههای زبانی هم اعضای نرام زبان هستند که معنای هرکدام برحسب مقولههدای دیگدر و
کل نرام زبان تعیی و مشخص میگردد ،لذا اضا ه شدن عضوی به ای مجموعه بدر کدل نردام
تأثیر میگذارد (احمدی.)1396 ،
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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نامگذاری مشاغل در شهر سنندج به کدام مقوله 1گرایش بیشتری دارد؟ چده رابطدهای بدی
تهاو

در نامگذاری بر اساس جنسیت و نحوهی مههومسازیهای زیربنای انتخاب نام مشداغل

وجود دارد؟ نامگذاری در زیر مقولهی 2مشاهیر به کدام هویت (محلی ،ملی و راملی) گدرایش
بیشتری دارد و شیوه مههومسازیهای زیربنای انتخاب نام مشداغل چگونده اسدت؟ ندامگدذاری
مشاغل در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر ،گذشتهگراست یا معاصرگرا؟ نامگدذاری مشداغل
در شهر سنندج در مقوله ابیعت به کدام زیر مقوله گرایش دارد؟
رضیاتی که در مورد موضو موردنرر وجود دارد به شرح ذیل است:
نامگذاری مشاغل در شهر سنندج به مقوله ابیعدت گدرایش بیشدتری دارد .ندامگدذاری بده
جنسیت مذکر بیشترگرایش دارد و مههومسازی زیربنای ین حضور بیشدتر مدردان روی مغدازه-
هاست .نامگذاری مشاغل در شهر مذکور به هویت ملی گرایش دارد و در زیر مقولده مشداهیر،
به مشاهیر گذشته گرایش دارد .در مقوله ابیعت نیر با الهام از اسامی موجود در ابیعت به زیدر
مقوله زیستی گرایش دارد.
 -4روششناسی پژوهش

با توجه به جهتگیری پژوهش حاضر ،یعنی نامشناسی و نامگذاری مشاغل در سدنندج کده
بنیان ین چارچوب زبانشناسی اجتماعی -شناختی است ،تاثیر دیددگاههدای حداکم در جامعده-
شناسی زبان و زبانشناختی بر رو کار حائر اهمیت است  .ازنرر وارداف و دولر ()17:2015
جامعهشناسی زبان باید هم داده و هم نرریه را مورد توجه مرار دهد و هر پژوهشی باید با یدک
پرسش که با دادههای جامعهشناسی زبان مابل پاسخگویی باشد ،یغاز گردد و کار محقدق یدا ت
پاسخ به ای پرسشهاست.
مدل دستهبندی و مقولهبندی انوا شغلها در حوزه مشاغل شهر سنندج در ای پژوهش بدا
الهام از پایاننامه اسدی( )1389با راهنمایی استاد بهم زندی انجام گر ته است .در وامع جهت
چگونگی ابقهبندی دادهها با توجه به خاستگاه اکﺜریت نامها˓ ابتدا در سه گروه هویتی نامهدای
ملی ،روملی و راملی ابقهبندی شدند .سپس ،هر کدام از گروههدای هدویتی ملدی و روملدی
(محلی) نیر با توجه به ویژگیهای معنایی خود ،به مقولههای دیگری مانند نامهای که  ،ندام-
1. Category
2. Sub-category
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های برگر ته از ابیعت ،نام مشاهیر و مههومی مقولهبندی شدند و هر کدام از ای مقولهبندیها
به اور جداگانه دستهبندی و سپس در مقایسه با هدم مدورد تحلیدل یمداری و اسدتنباای مدرار
گر تند.
زبانشناسی شناختی بدده عنددوان جنبشی تجربی تددت کددرده اسددت کلیت زبان را به مﺜابهی
پدیدهای اجتماعی شناختی تبیی نماید .مدل زبان پیشنهادی زبانشناسی شناختی بهادور عمدوم
بر رو

و داده تأکید دارد و زبانشناس در میددان پدیدهای مرار میگیرد کدده ساختاری اجتماعی

دارند (گلی  .)3 :2010 1در مطالعا

زبانشناسی شناختی ،وجود چارچوب نرری با رو های

تجربی موی تجریه و تحلیل کمّی پیکره ،به اید هددف اهمیدت خاصدی داده است (هدیل  2و
همکاران .)92:2008

ای پژوهش به شیوهی تحلیل محتوا 3در مالب رو

تحقیق کمیتگرا انجدام گر تده اسدت.

در ای رو  ،بهاور نراممندی دادهها توصیف میشوند و دادههای کمی به کیهی تبددیل مدی-
شود و با مقولهبندی کردن ،تغییرا

رهنگی نیر استنباط میشود.

عناصر تشکیلدهندهی نامگدذاری در حدوزهی مشداغل دارای مقدوتتی مانندد انسدانمددار،
ابیعتمدار ،مکانمدار ،شیءمدار ،انتراعیمدار ،زمدانمددار و اسدامی انتراعدی اسدت .در وامدع
صاحبان مشاغل گوناگون ،تابلوهای مغازههای خود را با نامهایی که از ای مقولهها گر ته مدی-
شود نصب میکنند.
در ای پژوهش برای بررسی نامهای متعلق به مقوله انسانمدار از سه متغیر هویت ،جنسیت
و زمان استهاده شده است .متغیر هویت به سه دستهی هویت راملی ،ملی و روملدی (محلدی)
تقسیمشده است .هویت راملی شامل اسامی است که به زبانهای خدارجی اسدت و وارد زبدان
ارسی یا کردی شده است ،مانند پاستور ،سیبل ،هل و  ...هویت ملی شامل کلیه اسامی است
که برای گویشور ارسی زبان ،ارسی و ایرانی بهحساب می یید .هویت روملدی (محلدی) نیدر
شامل اسامی است که متعلق به رهنگ مومی (کردی) باشد ،مانند هدژار ،مدانع ،هدیم و غیدره.
متغیرجنسیت مربوط به مقوله انسانمدار است مانند نامهای مؤنث (مریم ،مینا ،یتنا ،تیندا و ،)....
نددامهددای مددذکر (انددور ،ئدداتن ،عبدداس ،کددورو

و  .)...متغیددر مشدداهیر از مقولدده انسددانمدددار

1 . Glynn, D.
2 . Heylen, K.
3. Content Analysis
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استخراجشدهاند و جرء نام مشاهیر گذشدته گدرا (مبدل از زمدان مشدرواه) ،مانندد ردوسدی و
پاستور ،یا جرء مشاهیر معاصر (بعد از عصر مشرواه) مانند نیمایوشیج و شهریار هستند.
جامعه یماری ای تحقیق کلیهی مشاغل مختلف شهر سنندج در ده دستهی گوناگون شدغلی
شامل :مشاغل یموزشی ،رهنگی ،رسانهای و رایاندهای ،پوشداک ،یرایشدی ،درمدانی ،خدوراکی،
لوازمخانگی ،خدما

ساختمانی ،خدما

مسا رتی و خدما

خدودرو اسدت ،یعندی مشدخص

میگردد که صاحبان ای مشاغل چه نامی را برای مغازه ،یموزشگاه ،کارگداه و بنگداه خدود بدر
روی تابلو انتخاب کردهاند .برای نمونه واژه "شیتن" روی تدابلو بدا عندوان یرایشدگاه شدیتن
مدنرر است که در ای پژوهش بررسی خواهد گردید ای اسم بدر چده اساسدی انتخداب شدده
است .با توجه به دادههای اخذ شده ،اسامی در سه جدول نرما رار اکسل وارد مدیشدود کده در
مرحله ی بعد تعداد اسامی در هر مقوله محاسبه خواهد شد .برای مﺜال :در زیر مقولدهی گیداهی
نامهایی مانند نسترن ،رز ،چنار ،شیتن ،پونه ،گل سدرخ ،کداکتوس و غیدره و در زیدر مقولدهی
جانوری هم نامهایی مانند سهره ،یهو ،غرال ،شاهی  ،پرستو ،عقاب و غیره وجود دارد .در زیدر
مقولهی زیستی نامهایی مﺜل شبنم ،باران ،نسیم ،او ان ،مهتاب و غیره مشاهدهشده اسدت .و در
یمار استنباای ،برای در ارتبداط مدرار دادن متغیرهدا با استهاده از نرم ا رار اس پدی اس اس 1به
توصیف راوانی ااتعا

بدست یمده و یزمونهای مربواه پرداخته میشود.

 -5ارائه و تجزیهوتحلیل دادهها

با توجه به ارمام ارائهشده در جدولهای مربواه ،بررسی میگردد کده ندامگدذاری در شدهر
سنندج به کدام مقوله و زیر مقوله گرایش بیشتری دارد .همچنی مشخص میگدردد کده نحدوه
مههوم سازیهای زیربنای انتخاب نام مکانهای مشاغل چگونه است.
 -5-1مقولهبندی نامهای استخراجشده:

نامهایی که در ای پژوهش موردمطالعه مرارگر تهاند در مقولههدای مختلدف داخدل نمدودار
مابل مشاهده است .یعنی نام انتخابی برای مکان مشاغل جرو یکی از ای مقولههاست( .نمدودار
)1

1. SPSS
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شکل  -1مقولهبندی نامهای موردمطالعه

جهت مطالعه دمیقتر نام شناسی شهر سنندج ،برخی مقولههدای دوو مانندد انسدانمددار و
ابیعت مدار به زیر مقولههایی تقسیمشدهاند که با عنوان متغیرهای هویت ،جنسدیت و مشداهیر
در مقوله انسانمدار و زیدر مقولدههدای جدانوری ،گیداهی و زیسدتی در مقولده ابیعدت مددار
موردبررسی مرارگر تهاند.

 -5-2دستهبندی مشاغل مختلف

جدول شماره  2نشان داد که نام گذاری مشاغل در شهر سنندج به مقوله انسانمدار گدرایش
بیشتری دارد بهاوریکه  73درصد را شامل میشود .در مقایسه با دیگدر مقولدههدا بده ترتیدب
مقوله انتراعی ،ابیعت مدار ،مکان مدار ،نهادها ،زمان مدار و کمتدری گدرایش بده شدی مددار
است .یعنی تابلوی مکان مشاغل را با نام ا راد عادی یا نام مشاهیر در معدر

مدرار مدیدهندد.

اسامی دارای مههوم انتراعی و ابیعت مدار نیر به ترتیب در مرحله دوم و سوم جهت نامگذاری
انتخاب شده است .در وامع پیش نمونه و ارحواره ذهنی صاحبان مشاغل جهدت انتخداب ندام
مکان شغلی شان بیشتر بر اساس نام پسدرانه و دخترانده ا دراد جامعده هددف اسدت .در بخدش
بررسی هویتی نحوه مههومسازیهای انتخاب نام ای ا راد مورد بحث مرار میگیرد.
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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد
جدول  -1مشاغل مختلف سنندج

ردیف نوع مشاغل انسانمدار
1

مدار

مدار

مدار

مدار

یر

56

21

7

7

43

21

24

3

182

184

30

21

4

51

11

28

5

334

3

پوشاک

639

36

12

6

35

5

24

5

762

4

یرایشی

188

6

9

1

19

9

10

1

243

5

درمانی

114

12

13

0

16

5

17

3

180

6

خوراکی

538

45

26

2

25

16

4

1

657

339

15

14

3

24

4

9

5

412

8

ساختمانی

399

29

30

8

38

4

11

4

523

9

مسا رتی

25

11

15

2

17

3

1

2

76

242

15

16

17

23

3

24

1

341

2724

220

163

50

291

81

152

30

3711

2

7

10

یموزشی

طبیعت

مکان

شیئ

انتزاعی

زمان

نهادها

سا

جمع

رسانهای و
رایانهای

خدما
منرل

خدما
خودرو
جمع کل

جدول  -2جمعبندی مقولههای مشاغل
حوزه

تعداد

درصد

انسانمدار

73.40 2724

ش مدار

50

1.35

زمان مدار

81

2.20

نهادها

152

4.10

مکان مدار

163

4.39

ابیعت مدار

220

5.95

انتراعی

291

7.85

سایر

30

0.8

جمع مقولهها 3711

100
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 -5-3نامگذاری با نشات از مقولهی طبیعت

نتایج حاصله از جدول  3نشان داد که نامگذاری در مقولهی ابیعت به زیدر مقولده گیداهی
گرایش دارد ،بهاوریکه زیرمقوله گیاهی  47درصد را شامل می شود که بدا اخدتتف کمدی در
درجه دوم به زیر مقوله زیستی گرایش دارد اما به زیر مقولهی جانوری کمتری گدرایش بدا 13
درصد مشاهده میشود .با توجه به اینکه سطح معناداری از  0.05کمتر میباشدد لدذا مشدخص
گردید که نام گذاری در مقوله ابیعت تهاو

و تمایر ایجاد میکند .از نرر زبانشناسی شناختی،

اسامی الهام گر ته از ابیعت با استعاره از عناصر موجود در ابیعدت بدرای ندام امداک انتخداب
میگردد یعنی زیربنای مههومسازیهای انتخاب نام ،الهام از زیباییهای ابیعت و روح زیبدایی-
شناختی میان مردم منطقه است .به باور لیکاف و جانسون ،اسدتعارههددا بده صدور

ناگهدان و

اتهامی درست نمدیشدوند ،بلکده با تکیه بر کنشهای متقابل ما با محیط پیرامون پایهریری مدی-
گردد .از دیرباز ابیعت و عوامل ابیعی به خاار نقش با اهمیتی که در بریورده کدردن نیازهدای
مردم ایها میکردهاند در نامگذاری نام ا راد ،مکانهدای جغرا یدایی ،ندام مشداغل و غیدره نقدش
داشتهاند .نیاز و اهمیت عاملی مانند ابیعت با پوشش گیاهی متنو به اشکال مختلف در منطقده
به تدریج رهنگ نامگذاری ین منطقه را نیر تحت تاثیر مرارداده و ارحوارههای ذهندی ا دراد را
تشکیل داده است.
جدول  -3نامگذاری مشاغل در مقولهی طبیعت
حوزه

تعداد درصد

گیاهی

99

45

جانوری

29

13

زیستی

92

42

 -5-4نامگذاری در حوزه انسانمدار بر اساس جنسیت

در مقوله انسان مدار بدا بررسدی متغیدر جنسدیت در حدوزه مشداغل بدا مشداهده جددول ،4
نام گذاری در ای حوزه به جنس مذکر گرایش بیشتری دارد .ازلحاظ متغیرهای دیگر به ترتیب:
نام خانوادگی ،جنس مؤنث و نهایتا نامهای خویشاوندی کمتری گدرایش دارد .بعدد از اسدامی
مذکر ،صاحبان مشاغل ،نام خانوادگی خویش را جهت نامگذاری مکدان شدغلی خدود انتخداب
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میکنند بر اساس جدداول چونکده  sig = 0 / 281 <0 / 0 5اسدت ،لدذا  H0رد نمدیشدود و
منطبق با رضیه مربواه گرایش در مقوله انسانمدار به اسامی مذکر است .در زمینههدایی مانندد
مکانیکی ،لرکاری و بهاورکلی کارهای سدنگی  ،مدردان عدالترندد و ازاید رو ،اصدطتحا
مربوط به ای حوزهها بیشتر مردانه هستند بنابرای با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی
دارد اما ازینجاکه زنان و مردان نقشهای اجتماعی کامت یکسانی بر عهدده ندارندد ،جنسدیت را
نیر معموت یک عامل اجتماعی به شمار یوردهاند .لذا زیربنای مههومسازیهای انتخداب ندام در
ای حوزه به همان نو شغل انتخابی مردان و زنان در جامعه هدف برمیگردد.
جدول  -4نامگذاری مشاغل (جنسیت)
ردیف

نوع شغل

انسانمدار

مذکر

مؤنث نام خانوادگی خویشاوندی

1

یموزشی

56

18

21

15

2

2

رایانه و رسانه

184

134

24

27

1

3

پوشاک

639

517

71

40

11

4

یرایشی

188

109

41

34

4

5

درمانی

114

48

9

54

3

6

خوراکی

538

400

33

103

2

خانگی

339

272

16

50

1

8

خدما

ساختمانی

399

248

12

136

3

9

خدما

مسا رتی

25

22

2

1

0

10

خدما

خودرو

242

166

7

60

9

2724

1934

236

518

36

7

خدما

جمع کل

 -5-5نامگذاری در شهر سنندج از لحاظ هویت

نتایج حاصله از جدول  5نشان داد که از میان  186نام ا راد مشهور جهدت انتخداب ندام در
حوزه مشاغل  43درصد نام گذاری متغیر هویت در شهر سنندج ،به هویت محلی گدرایش دارد،
البته با اختتف ناچیری ،هویت ملدی در رتبدهی دوم مدرار دارد .بندابرای ابدق بررسدی سدطح
معناداری مشخص گردید که چون سطح معناداری از  0.05کمتر میباشد ،میان هویتهای سه-
گانه تهاو

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

ا رایش عالیت نهادهای یموزشی مانند رسانههای داخلدی رادیو و تلویریون با پخش برنامههای
گوناگون به زبان کردی ،موجب نگاهی رهنگی تازه در میان ا راد منطقه شدده اسدت .بده مدول
پوتر و همکاران ( )2014یکی از مباحث بنیادی مطرح در زبانشناسی اجتمداعی شدناختی ،اثدر
متقابل زبان ،رهنگ و ایدئولوژی است.
جدول  -5حوزهی هویت

حوزه

تعداد درصد

محلی

81

43

ملی

76

41

راملی

29

16

سطح معناداری

0.043

 -5-6نامگذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر

نتایج حاصل از جدول  6نشان داد که  53درصد نامگذاری در سنندج ،معاصرگرا مدیباشدد
نتایج حاصل از یزمون  tنشان داد که چون سطح معناداری از  0.05کمتر میباشد لدذا مدیتدوان
گهت که تهاو

معناداری بی حوزهها وجود دارد ،بنابرای میتوان گهت که نامگذاری در شهر

سنندج در مقوله انسانمدار با توجه به تاثیر رسانهها در معر ی دانشمندان ،مهرمانان ،هنرمنددان،
شعرا و ایﺜارگران به مشاهیر معاصر گرایش دارد.
جدول  -6نامگذاری مشاغل در زیر مقوله مشاهیر
حوزه

تعداد درصد

گذشته

87

47

معاصر

99

53

سطح معناداری

0.023

 -6بحث و بررسی

یکی از موضوعا

در بررسی نامگذاری بحث جنسیت به عنوان یدک متغیدر زبدانشدناختی

است .هرچند در بسیاری از جوامع امروزی ،زنان و مردان بهاور مشترک در بیشتر عالیتهدای
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اجتماعی شرکت دارند اما به نرر میرسد که در برخی از زمینهها تهاو های زبانی معینی میدان
ای دو گروه وجود دارد .بنابرای با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی دارد اما ازینجاکده
زنان و مردان نقشهای اجتماعی کامت یکسانی بر عهده ندارندد ،جنسدیت را نیدر معمدوت یدک
عامل اجتماعی به شمار یوردهاند .لذا زیربنای مههومسازیهای انتخداب ندام در اید حدوزه بده
همان نو شغل انتخابی مردان و زنان در جامعه هدف برمیگردد.
نامگذاری بازگوکننده خاارهای مومی و یادگاری از بخشی از تاریخ است ،لدذا ندو ندامهدا
برانگیرندهی ضایی جهت بررسی علمی دمیقتر هستند .در دههی اخیر با در نرر گدر ت تدأثیر
رسانههای ارتباط جمعی روی جوامع بشری دنیا در تبادل رهنگی ،تغییراتی مشاهده شده است
که زیربنای مههومسازی ای اسامی میتواند ریشه در تبادل رهنگی داشته باشد.
بعد از بررسی نام گذاری در ملمرو جغرا یایی تحقیق که شامل حوزهها و راحوزههاست بدا
بررسی مقولهها و زیرمقولههای گوناگون نقش زبانشناسی اجتماعی -شناختی با مباحث مرتبط
با ین مانند نقش استعاری اسامی ،سرنمون و ارحواره ذهنی ا راد جامعه هددف نمایدان اسدت.
وضعیت جغرا یایی کوهستانی منطقه مورد پدژوهش و زنددگی مدردم در دامندهی کدوههدای بدا
پوشش گیاهی متنو  ،بر زبان مردم منطقه تأثیر گذاشته است» .برای یدک کدرد ،کدوه همچدون
تجسد خدایان است .کوه مادر او ،مأم و پناهگاه او ،حا ظ و حامی او ،خانهی او ،مررعهی او،
محل امرار معا

او ،یار و ر یق یگانهی او است« (ایردی  .)188:1992در ای پژوهش عدتوه

برجستجو در بُعد اجتماعی -رهنگی نامها ،هدف از انجام ین ورود به درون ذه کنشگران بوده
است تا وجوه مشترک بی ذهنی ا راد یکجامعه را که از روی مههومسازیهایشان مشهود است،
یشکار شود .جمع ای مههومسازیها و وجوه مشترک ینها ما را بدهسدمت شدناخت رهنگدی
جامعهی موردمطالعه سوو میدهد کده از اهدداف مهدم مدوردنرر در زبدانشناسدی اجتمداعی-
شناختی است .برای مﺜال در استهاده از نامهای متنو زیرمقولهی ابیعت ،با توجه بده ویژگدی-
های زیستی منطقه کوهستانی سنندج ،اکﺜریت اسامی مورد استهاده از ای مقولده بدا اسدتعاره از
محیط پیرامون انتخاب شدهاند و نامها نمادی از عتمه به جنبه زیباییشناختی اسدامی گدلهدا و
درختان موجود و همچنی الهام از بلندپروازی پرندگان خاص منطقه و کوههدای دراوان اسدت
که هرکدام نامی دارد و از ای نامها جهت نامگذاری مکان مشاغل استهاده شده اسدت .با توجه
به جهت گیری جنبهی شناختی ای پژوهش ،یکی از اهداف مطالعده ساخت استعاری ندام هدای
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خاص جهتکشف نحوه مههومسازی محیط پیرامون در جامعهی موردمطالعه است .برای مﺜدال،
تعدادی از نامهایی مکان مشاغل ذکر میشود .در ضم تلهظ کلما

کردی در جدول ضدمیمه

ابق الهبای یوایی موسوم به  IPAیوانویسی شده است.
 چیا (کوه) ،شاهو (نام یک کوه) ،ئاریر (ندام کدوهی نردیدک سدنندج) ،ئاویدهر (کدوه کندار
سنندج) ،شاخهوان (کوهنورد) و  ...نامهایی هسدتند کده بده صدور

اسدتعاری در ملمدرو

معنایی ینها ،نمادی از استحکام و سربلندی مشاهده میشود .جای ذکر است کده در زبدان
ارسی و کردی هیچ واژهای با مصو
پژوهش واژههایی مانند "یریر" به صور

یغاز نمیگردد ،لذا با توجه به الهبای کردی ،در ای
"ئاریر" نوشته شده است.

 هیرو (در کردی نام یک گل) ،شیتن (در کردی نام یک گل) ،ههنار (انار) ،ههتله (یتله) و
 ...که در مههومسازی زیربنای ای اسامی زیبایی و لطا ت نههته است.
 کانی (چشدمه) ،روژان (روزهدا) ،بیدان (صدبحدم) ،رونداک (روشدنایی) ،پرشدنگ (شدعا
خورشید) ،سروه (نسیم) ،تا گه /tɑvgæ/به معنی یبشار که در زبان کردی روی "ف" سده
نقطه گذاشته میشود و همخوان لبی دندانی سایشی واکدار  /v/تشکیل میشدود .اید ندو
اسامی پدیدههای ابیعی زیستی هستند که دارای ملمدرو معندایی ندور و روشدنایی و امیدد
هستند.
 خبا

(مبارزه) ،شور

(میام) ،ههلو (عقاب) ،هیر

(حمله) و  ...اسدمهدایی هسدتند در

زبان کردی که در نحوه مههومسازی زیربنای ای نامهدا ،مبدارزه ،بلنددپروازی و دوسدت-
داشت وا وجود دارد.
نو بشر ،همواره در اول تاریخ سعی نموده تا انسان و جهان پیرامون را بهتر بشناسدد و در
ای راه مو قیت خود را مدیون ذه است که او را از گونههای مادونش متمدایر سداخته اسدت.
یکی از راههای واکاوی ذه مطالعهی مههومسازیهدای زیربندای ندامگدذاری در رهندگهدای
مختلف است .اعضای یک گروه رهنگی ،هنگام تبادل تجربیا

مههومی خود ،همواره بدر سدر

«الگوهددایی» برای تهکددر و ر تار خود در کشددمکش هستند .یددک گروه رهنگی به ا رادی گهته
مددیشددود که مههومسازیهای کددموبددیش مشابهی از تجربیا
گستر

شهرنشینی ناشی از مهدداجر

دارند (شریهیان  .)26 :2011با

روستاییان به شهر ،تلهیقی از رهنگ شهری و روستایی

شکل گر ت که ای مسئله به سهم خود موجب تأثیرگذاری در انتخاب ندام شدده اسدت و »به
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ظهور رهنگ تازه و دورگه روستا شهری در با ت حاشیهنشی انجامید که التقاای از ر تارهای
روستایی ولی شهریمنشانه است« (مادرزاده و همکاران.)1392 ،
با در نرر گر ت هویت راملی نامها نیر میتوان بیان داشت که جهانیشدن یا جهانیسازی،
ابعاد گوناگون و رایندهای متنو ین و در نهایت پیامددهای ین بدر هویدت و رهندگ جوامدع
امری روش است .رایندی که در ین ،عرصههای گوناگون زندگی ،گستره جهانی پیدا میکنند.
به مول چامسدکی ،در رایندد جهدانی شددن« :امتصداد جهدانی ،نیروهدای سیاسدی و رهنگدی
بهسرعت ،کره زمی را زیر نهوذ مرارمیدهند و به ایجاد یک بدازار تدازه جهدانی ،سدازمانهدای
سیاسی راملی و رهنگ جهانی تازه دست میزنند» (چامسکی.)1382 ،
 -7نتیجهگیری

از نتایج بهدستیمده از ارمام موجود و تجریهوتحلیل در بررسیهای یماری ینهدا مدیتدوان
گهت که عامل اجتماعی نامگذار یعنی صداحبان حر دههدا روی انتخداب ندام تاثیرگدذار اسدت.
بنابرای  ،با توجه به بعد رهنگی ،سیاسی و امتصادی موردنرر ،سلیقهی شخصی به کار میرود.
انتخاب نام یک رابطهی اثرگذاری متقابل با رهنگ عمومی جامعه دارد .جامعه ما شدامل امدوام
مختلف با رهنگ ،یداب ورسوم خاص خود است .بدی لحاظ امری ابیعدی اسدت کده تمایدل
بیشتری به استهاده از عناوی محلی وجود داشته باشد .در ضم از لحاظ متغیر جنسیت جهدت
استهاده در نام گذاری مشاهده میشود که نام گذاری بده جنسدیت مدذکر گدرایش بیشدتری دارد
چراکه در جامعه هدف مردان بیشتر شغلها را برعهده دارند.
در تجریهوتحلیل زیرمقولهی مشاهیر از لحاظ متغیرهای زمانی ،مشداهیر معاصدر و مشداهیر
گذشته مدنرراست کده بطدور کلدی در تمدامی حدوزهی ندامگدذاری مشداغل در شدهر سدنندج
معاصرگرا است و ای نشانی از عتمهمندی به مشاهیر در دنیای امروز نامگذار اسدت .ضدمنا از
لحاظ هویت مشاهیر هم مشخص شد که در حوزههای مشاغل ،هویت محلی بیشدتری درصدد
را دارا است .مههومسازی زیربنای انتخاب نام توسدط صداحبان مشداغل ،اهمیدت بده رزانگدان
منطقهی مورد مطالعه و تشویق دیگران به سمت داشت الگوهدای شایسدته در محدیط پیرامدون
است .باتوجه به اینکه "نام" در اول تاریخ محهوظ میماند و جدرء رهندگ جامعده محسدوب
میشود لذا بررسی بیشتر موضو توسط زبانشناسدان شدناختی و اجتمداعی مابدلتأمدل اسدت
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چراکه نامگذاری مکانهای مختلف توسط ا راد جامعه دارای دتیدل خداص جامعدهشدناختی و
زبانشناختی است.
در ای پژوهش با بررسی بازتاب مههومسازیها نامهای انتخابی در زبدان ،چگدونگی ا کدار
ا راد و احساس کردن در مالب نامگذاری مشاغل توسط صاحبان ینان در ای

رهنگهدا تجلدی

پیداکرده است .به مول سعید ( )304 :1997اسدتعاره ابدراری اسدت بدرای تشدخیص چگدونگی
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
اعتبار و پرستژ را میرساند و در نهایت انتخاب نام بر اساس پدیدههای ابیعت مبتندی بدر بعدد
زیباییشناختی ا راد نامگذار است.
کتابنامه

 -1احمدی ،بهراد .)1396( .بررسی نامهای خاص در کردی سورانی بر مبنای جامعهشناسیِ
شناختیِ زبان .رسالهی دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشگاه پیام نورتهران مرکر.
-2

احمدی ،بهراد زندی ،بهم

نجهیان ،یرزو روش  ،بلقدیس .)1397( .بررسدی ندامگدذاری

اشخاص در بانه از دیدگاه زبانشناسی اجتمداعی .فصلنامه مطالعات زبانها و گوویشهوای
غرب ایران ،سال ششم ،شماره  ،22صص .19-1

 -3اسدی ،سیدانور .)1389( .بررسی نامگذاری در شوهر سونندج از دیودگاه زبوانشناسوی
اجتماعی .پایاننامهی ارشد زبانشناسی ،دانشگاه پیام نورتهران مرکر.
 -4الطایی ،علی .)1387( .بحران هویت قومی در ایران .تهران :شادگان.
 -5ا راشی ،یزیتا .)1378( .نگاهی به شها یت و تیرگدی معندایی در سدطح واژه هدای مرکدب.
مجله زبان و ادب ،مجله دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبوایی،
شماره  9و  ،10صهحا

74 - 61

 -6بروجردی ،مهرداد .)1379( .رهنگ و هویت ایرانی در راسوی مرز .فصولنامه مطالعوات
ملی .شماره پنج ،سال دوم ،پائیر .79
 -7چامسکی ،نوام .)1382( .بهره کشی از مردم نئولیبرالیسم و نظم جهوانی ،متدرجم حسد
مرتضوی ،چاپ دوم .تهران ،نشر دیگر ،تاریخ انتشار به زبان اصلی .1999
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 -8جمشیدىها ،غتمرضا وتدیان ،مجید« .)1390( .بررسی تحوت
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رهنگ عمومی در

ایران بر اساس تحلیل نامگذاری» ،فصلنامه انجمﻦ ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
سال ههتم ،شماره  ،24پاییر  ،1390صص .39-64
 -9گلهام ،ارستن .)1381( .زبانشناسی شناختی و استعاره ،تازه های علوم شناختی :سدال ،4
شماره .3
 -11دبیرمقدم ،محمدد یوسدهی راد ،اامده شدقامی ،ویددا متشدرعی ،سدید محمدود.)1397( .

زبانشناسی شناختی اجتماعی :رویکردی نوی به معنا و تنوعا زبانی .فصلنامه علموی -
پژوهشی زبانشناسی اجتماعی( .شماره دوم).29-20 .
 -11راسخمهند ،محمد .)1392( .درآمدی بر زبانشناسی شناختی ،نظریهها و مفواهیم  .تهدران :
سمت.

-12رابیندر ،یر .ا  .)1370( .تاریخ مختصور زبوانشناسی ،ترجمده علدی محمدد حدقشدناس.
تهران :نشر مرکر.
 -13زندی ،بهم  .)1383( .اصول و مبانی برنامه ریزی درسی ،آموزش زبان فارسوی .تهدران:
انتشارا

دانشگاه پیام نور.

 -14زندی ،بهمد و احمددی ،بهدراد .)1395( .ندامشناسدی اجتمداعی-شدناختی ،حدوزه ندوی
مطالعا

میانرشته ای ،فصلنامه مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی ،دوره نهم ،شماره

 ،1زمستان  1395صص 99-127
 -15ابیبی ،حشمت اهلل .)1388( .مبانی جامعهشناسی و مردمشناسی ایالت و عشایر ،تهران.
-16ایب ،محمد تقی و علدی ندژاد ،بتدول .)1382( .بررسدی گرایشدهای جدیدد نامگدذاری در
اصههان از دیدگاه زبان شناسی ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصوفهان،
دوره دوم ،شماره  ،32-33صص 23-58
-17مادرزاده ،امید محمدپور ،احمد مادرى ،امید .)1392( .تجار
تغییرا

مرزی و تهسیر مردم از

جهاندددددریست خانواده .فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ ،دوره  ،6شماره

 ،22تابستان .61-84 :1392
 -18مینورسکی ،وتدیمیر ئودوویج .)1381( .کردها نوادگان مادهوا .متدرجم :جدتل جتلدی
زاده .سنندج :نشر ژیار
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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.
Keywords: Naming, Sociology of Language, Cognitive Linguistics
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