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 چکیده
بهنام  مقدمه: منتقلگذاری  زبانی،  پدیده  یک  است.  عنوان  اجتماعی  و  بیانی  توصیفی،  معانی  کننده 

صورت گسترده  رسانی، آموزشی و فرهنگی بهنیز به جهت کارکردهای اطالع  ایران  عمومیهای  کتابخانه

تواند بر خلق  ها میگذاری صحیح آندر کشور هستند که هریک دارای نام هستند و نام  هاییشعبهدارای  

های  نام  در این مقاله تالش بر این است که وضع موجود ها کمک کند.  ارتقای جایگاه آن  و و موفقیت    رزشا

 های عمومی ایران بررسی شود و مشکالت آن استخراج گردد.کتابخانه

با روش تحلیل محتوا، اقدام به توصیف    یدر این پژوهش ط  پژوهشگران  شناسی:روش ابتدا  دو مرحله، 

  ها استفاده شد از کنترل تقاطعی برای اعتبارسنجی یافتهند که  های عمومی کردهای کتابخانهوضع موجود نام

یافته  و با  نامسپس  دستورالعمل  با  موجود  وضعیت  مطابقت  و  اول  سؤال  پاسخ  از  حاصل  گذاری  های 

با  کتابخانه ، مشکالت  شناختیعیارهای زبانخط فارسی و منحوه نگارش  های عمومی و همچنین مطابقت 

 گذاری فعلی را استخراج کردند. نام

ا جنسیت مردانه، که بیشتر مدار ب گذاری به اسامی انسان یشتر نام توان به گرایش ب نتایج مرحله اول، می   از :  هایافته 

اشاره کرد. همچنین بیشتر   بودند  های نزدیک به هماز نام شهدای انقالب اسالمی، علمای دین و مفاخر با اندازه 

خاصی یا دارای   متعلق به نام شهدای منطقه  هاخانه کتاباسامی متعلق به افراد معاصر بوده و بیشترین فراوانی در نام  

فرایند موجوِد   همچنین این نتیجه حاصل شد که   گمنام( بوده است. شهدای  یا    مشهد   )شهدای ویژگی خاص  

که این فقدان موجب مشکالتی   استای علمی  مشی های عمومی در کشور نشانگر نبود خط گذاری کتابخانه نام 

 شده است.  ها طول نویسه همچون    ی شناخت زبان مذهبی یا عدم توجه به معیارهای    های ت ساسیمانند عدم رعایت ح 

گذاری اماکن  های عمومی ایران نیز همچون نامگذاری کتابخانهتوان نتیجه گرفت که وضعیت ناممی  :نتیجه 
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افراد معاصر، بیشتر    و    مدار، مردانههای انسانگذاریها بررسی شد گرایش به نامکه در پیشینه  هایی گذرگاه و  

مقوله دیگر  کتابخانه  هااز  اسامی  میان  در  و  بیشاست  و  ها  معصومین  شهدا،  اسامی  به  مربوط  تکرار  ترین 

طور قابل توجهی اندک  گذاری بههای دینی است. توجه به مشاهیر علمی فرهنگی و بانوان در نامشخصیت

های  های عمومی همچون دیگر فضابر کتابخانهبوده است که این وضع نشانگر اعمال ایدئولوژی حاکمان  

عنوان ابزاری قدرتمند برای اجرای بهتر کارکردهای فرهنگی  گذاری بهتوان از نامشهری است و اگرچه می

کنند. همچنین  اجتماعی کتابخانه استفاده کرد ولی مسئوالن از این ابزار برای کنترل نمادین محیط استفاده می

  شود طور کامل اجرا نمیهای عمومی بهخانهگذاری نهاد کتابدستورالعمل فعلی نام این نتیجه حاصل شد که

های سازمانی و ملی وجود دارد. پیشنهاد  ها و دستورالعملهایی در میان وضعیت نام فعلی کتابخانهو مغایرت

 های عمومی اصالح شود. گذاری توسط نهاد کتابخانهمشی نامها رفع شده و همچنین خطشود مغایرتمی

 شور، ایرانهای عمومی کنهاد کتابخانه گذاری،ی، نامکتابخانه عموم ها:کلیدواژه 

 

 مقدمه 

قانون  کتابخانه های  شعبه  طبق  کتابخانه »   نظر  زیرهای عمومی کشور که  مدیریت    «های عمومی کشورنهاد 

نام هستند  هاشعبه این    همه.  است  گسترده در سراسر کشور    ،شوندمی مثال »کتابخانه عمومی   برای  ،دارای 

»کت یا  ک رسالت«  آنجا  از  بهشتی«.  شهید  عمومی  نام ابخانه  عملیه  اثر  گذاری،  و  خدمات،   گذار مهم  بر 

پس از بیان مسئله، و  در این پژوهش  .مشی خاصی انجام پذیرداصول و خط  طبق باید    ، ... استو محصوالت 

اشاره پس از    . همچنینشودمیپرداخته    های پژوهشی مبانی نظری، به بررسی پیشینه ها و ارائه  اصطالحتعریف  

 گیری انجام شد. و نتیجه بررسیهای حاصل  شده در پژوهش، یافته های استفاده روش به

 

 بیان مسئله 

طبق قانون مجلس شورای اسالمی تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و  

کشور« است )قانون تأسیس و  های عمومی  »نهاد کتابخانه   ۀ ن بر عهدهای عمومی در ایراکتابخانه سایر امور  

)در زمان آغاز این    راباب کتابخانه عمومی    2510نهاد  . این  (1382  ،های عمومی کشورحوه اداره کتابخانه ن

 د.کنمی تصورت مستقیم مدیریپژوهش( به 

بگذارند و    اثرنفعان آن  توانند بر ذیعنوان یک مکان عمومی( می مختلف یک کتابخانه )به   عناصر

دهنده به فرد، گذاری یکی از عوامل هویت ی از این عناصر، نام کتابخانه است. نام ان تأثیر بپذیرند. یکیا از آن

نام   شیء، انتخاب  با  حقیقت  در  است.  و...  طبیعت  در  موجود  مصادیق  یا  اشیاء،  برای    محصول  اشخاص، 

اغلب نقش    ،بر اساس همان نامشویم و  تعریف و جایگاه خاصی در جامعه قائل میبرای آنها  ،  ها و غیره خیابان
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عملکرد   باو  نسبت  در  می  محیط  آنها  شکل  و  پیرامون  محصول  سازندگان  قدرت،  نهادهای  گیرد. 

نیز بخشی از   میهای عموکه کتابخانه آنجایی. ازکنندمیگذاری اعمال قدرت  دهندگان خدمت، با نام ارائه

های عمومی قرار داده ریت نهاد کتابخانه دیم  برعهدۀ فضای عمومی هستند و ساماندهی این فضای عمومی  

نام  قدرت  از  باید  است،  کتابخانه شده  برای  گذاری  موفقیت  خلق  و  جایگاه  ارتقای  ارزش،  خلق  برای  ها 

خود برگزیند. اما طی   هایشعبه اده کرده و بهترین نام را برای  مشی عمومی، استفسازمان، تحت یک خط

های  های عمومی وجود نداشته و یا دستورالعملگذاری کتابخانه نام   برای  یواحد  مشیخط ادوار گذشته، یا  

  ها گذاری کتابخانهنام   زمینهد، چراکه هنوز مشکالتی در  ن اند به وضعیتی مطلوب منجر شوشده نتوانسته ابالغ 

 عیاجتما  زبانشناسی  اصول   با  تطابق   عدم  شهرستان؛  و   استان  سطح  در  هاکتابخانه   نام  مشابهت  و   نند تکرارما

نام با کارکرد کتابخانه    تناسب   گذاری؛ عدم بومی در نام   هاینکردن حساسیت   ؛ رعایت ...(و    بودن   طوالنی)

 .وجود دارد ...و   ای؛های منطقه یا ویژگی

 

 های پژوهش پرسش
پاسخ  های عمومی کشور وضعیت نام کتابخانه های زیر درباره به پرسشاین پژوهش قصد داریم  در

 ها را استخراج کنیم.گذاری نامهای این سیب ، مشکالت و آداده 

 چگونه است؟  ی ایرانعموم یها گذاری کتابخانه وضع موجود نام  -1

 ست؟ ی چ در ایران    ی عموم   ی ها گذاری کتابخانه نام موجود  مشکالت وضع    ها و ها، آسیب چالش   ن ی تر مهم  -2

 

 های مفهومی و عملیاتیتعریف

را با    یلیاست که دانش، اطالعات و آثار تخ  یماعجتا  یسازمان  یکتابخانه عمومعمومی:    کتابخانه 

سن،    ت، ینظر از نژاد، ملصرف   کسان،ی برابر و    یصورتکرده و به   هی رشته منابع و خدمات ته  کیاستفاده از  

ناتوان زبان،  مذهب،  اقتصاد  ،یجنس،  شغل  یوضع  تحص  ،یو  قرار   یلیدرجات  مردم  دسترس  در  و سواد، 

 (. 1386 ل،یدهد )جیم

هستند    یی ها کتابخانه های عمومی، آن دسته از  در پژوهش حاضر، منظور از کتابخانه   ملیاتی: تعریف ع 

که طبق قانون مجلس شورای اسالمی؛ تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر  

شوند.  شناخته می   های نهادی د و تحت عنوان کتابخانه شو های عمومی اداره می کتابخانه   امور آن تحت نظر نهاد 

 (.1397های عمومی کشور،  هستند )نهاد کتابخانه باب    2510  در زمان آغاز این پژوهش   ها این کتابخانه 
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یاب(  واژه د ) دانو فرایند تعیین نام می   هیتسم  ،نام نهادن  ،نام گذاشتنگذاری را  گذاری: دهخدا نام نام 

 کند. می اسم گذاشتن تعریف  تعیین نام کردن و راآن( در فرهنگ سخن  1382و انوری )

گذاری  یا مکان هستند. نام   ءیش ها و... بخشی از شناسنامه و هویت هر فرد،  مکان    اء، یاش  نام اشخاص، 

ترین خصوصیت زبان  بر جهان ملموس و معنوی، برای ذهن انسان و زندگی اجتماعی وی سودمند است. مهم

قسمت بزرگی از نیازهای منطبق بر ماهیت اجتماعی خود  انسان، نظام ارتباطی آن است و او قادر خواهد بود 

متناسب با جایگاه و وضعیت سوژه، باید اصولی   گذاری ر نام گذاری انجام دهد. در ه)ارتباطات( را توسط نام 

 رعایت شود که بتواند بر آن داللت کند.

های  های کتابخانه گذاری، انتخاب یک اسم برای شعبه تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از نام 

 های عمومی کشور است.عمومی توسط نهاد کتابخانه 

 

 مبانی نظری 
  ت ی موجود   ک ی اشاره به    ی که برا است  کلمات  از    ی گروه   ا ی کلمه  »   1بریتانیکاعریف  ت طبق  (  name»نام« )

م منحصربه  استفاده  ) شود ی فرد   »Zgusta, 2014 .)   نام   دستنامه و  آکسفورد«»نام  »نام   2گذاری  سی« شنانیز 

(onomastics را علم ) می خاص اسامیو استفاده از   ختاری منشأ، مطالعه( داندHough, 2016 .) 

های  نام   ی علم  یه ی تسم وجه   ای)   Toponymyکاررفته است.  به   Toponymyبرابر    نیز   «یشناسنامیجا» 

و اثبات    ی خی تار  ی شناسبان از جمله ز   یشناخت گوناگون زبان   ی ها ها از جنبه نام مکان   ل یو تحل  ه ی( تجز یی ایجغراف 

 ,Houghو    1394)احدیان،    است   « ی»نامِ جا  ی اضاف  ب ی مقلوب از ترک   ی ، اضافه اصطالح  ن ی . ااست  ها آن   ی معان

  ، هامزارع، بیشه   ، هاجنگل   ، هاابان یب   ،ها دشت   ، هادره   ، هاکوه   ، یمسکونمناطق    روستاها،   شهرها، اسامی  (.  2016

، خواه  نی زم   عوارض با    ارتباط  در  هر آنچه   اسامی  خالصه  و ها  رودخانه   ،ها چشمه   ها،برکه   ،ها ، دریاچه هاا دری

.  گیردمی   قرار   ی مورد بررسنامشناسی  جای   در   باشند،   آمده وجود  به   ی عیطب طور  به   خواه   باشند،   بشر   دست   ه ساخت 

  و »ساختار  « و گذشته  یخ یتار  هن ی شی پ «، » تی موقع  مکان و شده است: »   ذکر مهم    ی ژگوی  هس   ی یاجغرافی   نام   برای هر

های فوق  علمی متناظر با ویژگی سه حوزه    مرکز  در  ه علمی است ک   شناسینام جای   سبب  نهمی   ه بهوم«.  مف و  

 . (1393است )رفاهی علمداری،   ه قرار گرفت  ی( شناسو زبان   خ ی، تار ای جغراف)

  آن   به   نیز   ی اجتماعی شناسنظران زبان صاحب   دارد،   اجتماعی   مراودات   مهمی در   نقش   نام، ازآنجاکه  

 
1. Encyclopædia Britannica 

2. The Oxford Handbook of Names and Naming 
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  درزمانی،  دانش   یک   عنوان به   آغاز   در   شناسی نام   .گرفت   پا   اجتماعی«   شناسی نام »نام   به   دانشی   و   شدند   مند عالقه 

  دانش   یک   را از   شناسی نام   زمانی، هم   دیدگاه   اتخاذ   با   اجتماعی   شناسی اما زبان   پرداخت، ها می نام   شناسی ریشه   به 

 .( 1397خواه،  کرد )زندی، روشن و امیری تبدیل  معاصر    اجتماع   مطالعه   برای   دانشی   به   گرا گذشته 

نام جای و  اجتماعی  نامشناسی  بسیار گسترده هاحوزه شناسی  و شاخه ی  هستند  مطالعه  برای  های  ای 

شور های فیزیکی و اجتماعی در ک عنوان مکانهای عمومی به کتابخانه   ازآنجاکهرند.  یگمتعددی را نیز دربرمی

 پردازد. های عمومی میررسی نام کتابخانه ، این مطالعه به بوجود دارند

بر    گذاشتننام آنهاست،  ها و... بخشی از شناسنامه و هویت  مکان  اشیاء،   نام اشخاص،وجه به اینکه  با ت

ترین خصوصیت زبان  جهان ملموس و معنوی، برای ذهن انسان و زندگی اجتماعی وی سودمند است. مهم 

اهیت اجتماعی خود  خواهد بود قسمت بزرگی از نیازهای منطبق بر م انسان، نظام ارتباطی آن است و او قادر

گذاری متناسب با جایگاه و وضعیت سوژه، باید اصولی د. در هر نام کن  رفعگذاری  )ارتباطات( را توسط نام 

ها و اصولی متناسب با دیدگاه دینی، گذاری افراد، مالکرعایت شود که بتواند بر آن داللت کند. در نام 

با  اعی و بومی تعیین شده است. اجتم نام تجاری  1زاریابیهمچنین در حوزه  نیز    2و  و  نیز برای محصوالت 

های تجاری نظریات و مباحثی مطرح شده و اثرگذاری نام بر محصوالت و خدمات تجاری به  عنوان شرکت 

 (.1397احمدی، است ) اثبات رسیده 

صورت  تواند به می و    گیرد در جامعه صورت می   ا ی اش   ا ی   کردن افراد   ز ی متما   ی برا   ی است که فرایند گذاری  نام 

)فرنیا    هستند   یان گذار نام   د ی و عقا   ی و نشانگر طرز تلق   دارند   خود را   ص خا  ی معنا   ی اسام انجام شود.  هدفمند    ا ی   ی ع ی طب 

  رد ا و   ارتباطی   و   شناختی   نظام   در   نشود،   آن   به   توجهی   آنچه   و   کند نمی   توجه جلب   ندارد،   آنچه نام   (. 1397و براتی،  

  نمادین   آفرینش   شده سبب   داده   اختصاص   و ناِم  سازد می   اهمیت با را  آن   مکان   گذاری برای یک ازآنجاکه نام   .شود نمی 

  گاه   شود، می   گذاشته   مکان   یک   بر   که   نامی   .دهند می   شکل   ها مکان   از  ما را   ادراک   ها نام جای   ، شود می   هر مکان 

  پِس  در   ترتیب، این به   .دارد  نام   آن   مرجع  به   وافر او عالقه   از   حکایت  گاه  و   برگزیده   خود  برای   فرد  که  الگویی است 

  نشانی   که  شان ارجاعی   کاربرد  از  ها غیر نام   است. این   نهفته   بسیار   های داللت   روزمره،   های مکان  ظاهر سادۀ به   های نام 

  عوامل   از   یکی   گذاری م (. نا 1397خواه،  دارند )زندی، روشن و امیری   نیز   دیگری   معانی   کنند، می   ما آسان   برای   را   دادن 

  ی ها نام   مؤثر است.   ار ی بس   و   یل فرهنگ دخ   و سازی فرد، اجتماع  نام در هویت است.    و...   اشیاء   افراد،   به   دهنده هویت 

(.  1389  ه، د ی فت   ی )احمد   دهد می   نامیده شده   مکان   ا ی را به شخص    ی خاص   ت ی گذاری وجهه و هو مختلف و رسوم نام 

 
1. Marketing 
2. Branding 
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می   که  ی نام  در انتخاب  تسلط  نشان   رد موا   ی بعض   شود  بعض   ه حاکم   هیئت دهنده  در  توجه  نشان   موارد ی  و  دهنده 

د  شو ها تأکید می آن   مدنظر   ت ی هو بر  گیرند و  از افراد موردتوجه قرار می   ی گروه خاص   مورد شهروندان است. در هر  

 (. 1389ئی کاخ،  به نقل از یدالل   1965)گودیناف،    افراد دارد   ی مل   ت ی به هو   ی ستگ خود  ه  ک 

گردد؛ های طبیعی و تاریخی و عرف و سنت بازمی ها به پدیده رسد ریشه ناممی نظرنکه به با وجود ای

شده ده گذار نسبت به شیءِ نامیگذاری به قدرتِ فردِ ناممتخصصانی مانند رابینسون معتقدند که ریشه اصلی نام 

  ن یها اول مکان جدید نام   تصرف است و ی قدم برا ن یگذاری، اغلب اولقدرت ناموی: »  به عقیده گردد. بازمی

 ,Robinson, 1989 in Yeoh)«  استدهنده آن  لیشکتهای  و بازتاب قدرت گروه   دیجد  های رژیمنشانه 

  ابزارهای   ترینیکی از مهم است بلکه    مهم شناختی  نامجای   حیث تنها از  گذاری نهفرایند نام   رون یازا  (.1996

 (. Yeoh, 1996هست )  زین  طیمح نیکنترل نماد

سیاسی  عملی    ، های عمومی و دولتی ها و مکان گذاری خیابان ( معتقد است که نام 2017)   1پالونن   ری کا 

های بیروت لبنان به این نکته اشاره داشتند که مسئوالن  گذاری خیابان ( در نام 1980)   2کارتی دوراری و مک  است. 

تالش   که داشته حکومتی  را   اند  اجتماعی  تعادل  زیادی  حد  حفظ   - تا  کمک  و    به  مذهبی  اسامی  انعکاس  و 

 د آورند. وجو های بیروت به گذاری خیابان در نام   - دهنده فرهنگ شهروندان است های قومی که نشان وابستگی 

هولتس  و  نام 2016)  3شوشگیرات  که  معتقدند  مکان (  یک  گذاری    Dispositifاست.    Dispositifها 
،  یادار فیزیکی،، یمختلف نهاد فرایندهای برو دال   شد یاستفاده م 4فوکو شل یاست که توسط م اصطالحی

تقو  است  دانش  یو ساختارها  گفتمانی باعث  بدن  تی که  در  قدرت  اعمال  و  شون یم  یاجتماع  ه و حفظ  د 
 ها ابزار اعمال قدرت هستند. گذاری مکانمعتقدند که نام  رونیازا

که  یی است  ها ارزش کنندۀ  قل منت گذاری را یکی از اعمال اجتماعی انسان دانسته است که  نام   5ماکس وبر 

شوند. نمایش  نموده می باز های زبانی هستند(  ها )که نشانه های متفاوت با یکدیگر ترکیب و در قالب واژه به نسبت 

ها و نمادها  های موردنظر خود را در قالب نشانه او ارزش   و   های زبانی خاص انسان است صورت نشانه ها به این ارزش 

های موردنظر  کننده ارزش ، بیان اند ای تفکیک افراد یک مجموعه هایی بر که عمومًا برچسب ها  بخشد. نام تجسم می 

 (. 1389  ، ی ساعد به نقل از    76:  1363ی او هستند )ایمانی،  جامعه   ه و گذار، گرو عامل اجتماعی نام 

نام  بیان شد حاکی از این است که  ساز است. نهادهای و هویت   رگذار یتأث گذاری عملی مهم،  آنچه 

 
1. Palonen 
2. Drury & McCarthy 
3. Frédéric Giraut & Myriam Houssay-Holzschuch 
4. Michel Foucault 
5. max weber 
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به ارائه قدرت، سازندگان محصول و   نام دهندگان خدمت،    که یی ازآنجا کنند.  گذاری ِاعمال قدرت می وسیله 

عمومی  کتابخانه  عمومی  نیز  های  فضای  این  ساماندهی  و  هستند  عمومی  فضای  از  اختیار بخشی  نهاد    در 

خلق موفقیت  ا برای ارتقای جایگاه و  ه گذاری کتابخانه این نهاد باید از قدرت نام ،  داردهای عمومی قرار  کتابخانه 

 های خود برگزیند.ها را برای شعبه مشی عمومی، استفاده کند و بهترین نام برای سازمان، تحت یک خط 

 

 پژوهش پیشینه

های این حوزه به  پژوهش  ۀ ندارد. عمد  چندانینوپاست و پیشینه  یاجتماعی در ایران دانش یشناسنام 

نام  فرزنتبیین روند  و  گذاری  تغیی  هاگذرگاه دان  تبیین اجتماعی  یا  های  نام مکان  راتدر شهرهای مختلف 

پرداخته  ران  عمومی ای  هایگذاری کتابخانه به بررسی وضعیت نام یافت نشد که  اند و اثری  جغرافیایی پرداخته

 پردازیم. ها میپژوهش ترین در ادامه به معرفی مرتبط . اماباشد

  1357بعد از انقالب اسالمی    ران ی ا   ی ادار - ی اس ی س   ی گذاری واحدها نام   ر ی س   ل ی به تحل   ( 1382)   پور ی احمد 

با استفاده از    د ی کشور با   ک ی   ی مل   ی در داخل مرزها   ی ادار - ی اس ی س   ی واحدها   ک ی که تفک   گرفت   جه ی نت   و   پرداخت 

  ی و روابط اجتماع   ی خ ی تار   ، ی فرهنگ   ی ها ت ی کرده و به هو   ن ی را تضم   ی ن ی که وحدت سرزم   رد ی گ   رت صو   یی ها شاخص 

توسط    د ی با   شود، ی در حکم شناسنامه ساکنان آن واحد قلمداد م   ی ادار - ی اس ی نام هر واحد س   نکه ی ه کند و با توجه به ا وج ت 

  با   ی ادار - ی اس ی س   ی واحدها   گذاری پساانقالبی نام که  دریافت  خود    ق ی در تحق   ی و   شناخته شود.   ت ی به رسم نیز  ساکنان  

  مردم   بوده است، گرچه مقدس و نام شهدا انقالب    ی واژها   ، ی اس ی مبارزان س   ، ی مذهب   ی ها ت ی شخص   ی استفاده از اسام 

حکومت و مردم    ی ها دگاه ی تفاوت د بیانگر    . این امر کنند ی را استعمال م   ی قبل   ی ها در محاورات روزمره همچنان نام   غالبًا

   . ت س ا واحدها    ن ی ا   ی گذاری برا نام   ی ها شاخص   ی و ضررت استانداردساز   ی ادار - ی اس ی س   ی گذاری واحدها در امر نام 

  حوزه   سه   در ها  آن   تفاوت   و   ی ررسم ی غ   و   رسمی   اسامی   گذاری نام   ماهیت   درصدد تبیین (  1389)   ئی کاخ یدالل 

  استفاده   ها داده   ی آور جمع   برای   میدانی   و   اسنادی   ترکیبی   روش   از بود. وی    کرمان   شهر   مشاغل   و   مدارس   ، ها گذرگاه 

گرایش  دار م نسان ا   مقوله   به  حوزه   سه   هر   در  کرمان   ر ه ش  در گذاری نام  پژوهش،  این   ی ها افته ی   بر اساس  .است   کرده 

  گرایش   مشاهیر گذشته   به   غیررسمی   گذاری نام   در   و   معاصر   مشاهیر   به   رسمی گذاری  نام   در   مشاهیر   زیرمقوله   در   و   دارد 

   .دارد وجود    گرایش بیشتری   زیستی   مقوله   به   طبیعت   مقوله   در   و   مذکر   جنس   به   جنسیت   مقوله   در   .دارد 

پس  ،  مساجد استان تهران  یشناختنام  یبررس  برایگیری روش تحلیل محتوا  کار( با به 1389اکران )

جدول  صدر    زمان )عج( در  نام امام  مساجد،گذاری  نام   در  هبندی اسامی مساجد تهران دریافت ک از مقوله 

 که با  یمساجد  نیب  در  مؤنث است و  یهانام از    شیب  مذکر  یهابه استفاده از نام  شیگرا  .دارد  ها قراریفراوان
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  ن ی ب  از   .خوردیبه چشم م  گرانید  از   ش یب  القاب حضرت زهرا )س(  نام و  اند گذاری شده مؤنث نام   یهانام 

است  نیریاز سا  شی ب  دارمانسان مقوله    از  گذاری مساجدنام   استفاده در  مورد  یهامقوله    .بهره گرفته شده 

 شده است.  استفاده  معاصر ریمشاه از  شیب یخیتار  رینام مشاه  گذاری مساجد ازنام   در نیهمچن

گذاری  دریافت که نوع کاالها بر نام   در تهران   ی مصرف   ی گذاری کاالها نام   ی بررس ( در  1389افتخاری ) 

ها،  ها، رنگ است. در گروه مواد غذایی، باالترین فراوانی مربوط به اسامی طبیعی همچون نام انواع طعم   مؤثر ها  آن 

اند؛ در  ی به خود اختصاص داده باالتر مدار سهم  اسامی انسان   ست؛ در گروه پوشاک ها، گیاهان و جانوران ا کوه 

های زنانه  معناداری باالترین تعداد اسامی مربوط به نام   طور به آالت بهداشتی،  بهداشتی و چینی - ی گروه مواد آرایش 

 تری قرار دارد. ی، الکتریکی و محصوالت پلیمری اسامی مردانه در رتبه باال خانگ لوازم است، ولی در  

)کرداری آموزشمعابر  یهاگذاری نام (  1395پور  مؤسسات  قزو  ی ،  شهر  مشاغل  منظر را    ن یو  از 

  ی ها گذاریکه در نام   دادمطالعه نشان    نیا  جیده است. نتاکر  یمحتوا بررس  لیتحلروش  با    یاجتماع  یزبانشناس

 ییهجا  3و    2  یی خرد، ساختار آوا  یشناسغالب است. بر اساس زبان   شیگرا   ی ادار  جنس مذکر  ، نیشهر قزو

 یکوتاه است. در بررس  یگذاری با هجا به نام   شیگراوجود  را دارد که نشانگر    یفراوان  نیشتریگذاری بدر نام 

استعاره   ییمعنا  یابزارها  ییبوده است. در ساختار معنا طینوع واژه، واژگان بس  نیشتریها بنام  یساختار صرف

- یتجار  و مراکز  یابزارها در مؤسسات آموزش  نیا یلنداشته و  یربرد چندانها کاو مجاز در سطح گذرگاه 

 اند. شده گذاری شده به کار گرفته و محل نام  ییارتباط معنا جادیا یبرا  یطور مشهود به  یخدمات

،  و محله از توکی   5ها در  خصوصی همچون فروشگاه   مکان   123گذاری  ( وضعیت نام 2013)   1ژیانگ و تانابه 

های کمی مورد  کنگ را با روش تحلیل داده محله از هنگ   5محله از شانگهای چین و    3وساکا ژاپن،  محله از ا   4

های بومی آن مناطق انجام شده است ولی بیشتر  ها بیشتر به زبان گذاری نام   دهد که پژوهش نشان می بررسی قرار دادند.  

اری اثرگذار بوده است. همچنین  گذ ر روند نام سازی د جهانی  های جدید به زبان انگلیسی گرایش دارد و گذاری نام 

 نویسه بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند.    5ها نیز اسامی دارای  از لحاظ وضعیت نویسه 

و   ریزجای 2015)   2پِروِسویلت  »از  عنوان  با  خود  پژوهش  در  و  نام (  مکان  معناشناسی  تا  شناسی 

تحلیل  روش  ها با استفاده از  الت در چهار منطقه در سویس پرداختند. آن های مح نگاری« به مطالعه موردی نام مکان 

ریشه   ی کم های  داده  و  و  طبیعت  وضعیت  با  متناسب  بیشتر  مناطق  که  دریافتند  زم شناسی  پوشش  به    ن ی نسبت 

 اند. گذاری شده نام 

 
1. Jiang & Tanabe 
2. Villette & Purves 
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های  خانه گذاری کتاب حال هیچ پژوهشی به بررسی وضعیت نام که تابه مشخص شد    ها از تحلیل پیشینه 

گذاری  بررسی وضعیت نام توان نتیجه گرفت که پژوهشگران برای  . همچنین می ستعمومی ایران نپرداخته ا 

ها  بندی اسامی اقدام کرده و آن نسبت به مقوله های تحلیل محتوای کمی بهره بردند،  از روش جامعه تحقیق خود  

ها به  شناختی بررسی کردند و اکثر آن زبان   یا دینی و ملی    ی ها ت ی همچون جنسیت، هو   مختلفی های  را از جنبه 

های عمومی  گذاری کتابخانه ازآنجاکه نام   گرچه   ، ز پرداختند نی   ی ررسم ی غ در دو حوزه رسمی و    ا ه بندی نام تقسیم 

عالوه بر آن مشاهده    این تفکیک در پژوهش حاضر موضوعیت ندارد.   ، شود فقط حوزه رسمی را شامل می 

به دیگر    ت مدار نسب ها در شهرهای مختلف ایران، اسامی انسان و مکان   ها گذرگاه ری  گذا کردیم که در حوزه نام 

 .بیشتر متمایل است گذاری به اسامی مردانه  اسامی به طرز معناداری فراوانی بیشتری دارند و همچنین نام 

 

 شناسیروش

اد  وعه اسناز مجم یعدد فی محتوا مجال توص لیاست و ازآنجاکه تحل یفی پژوهش از نوع توص نیا

 رانیا  یعموم  یهاکتابخانه   یگذارنام   ت یوضع  یبررس  یبرا  یکم  یمحتوا  لیاز روش تحل  کندیرا فراهم م

 یکتابخانه عموم  2510همه    اهه یس  ،یشمارپاسخ به پرسش اول ابتدا با استفاده از تمام   ی. برامیاستفاده کرد

اکسل بود. جدول و    کروسافتیافزار ماه نرم مرحل  نی. ابزار پژوهش در امیقرار داد  یرا مورد بررس  ی نهاد

استفاده   یعنوان بانک اطالعات رسم( به1397)  یعموم  ی هاحت پوشش نهاد کتابخانه ت  ی هافهرست کتابخانه 

بهتر از   فیامکان توص  یکمّ  یمحتوا  لی در تحل  مندظام ن  ش یاطالعات با گرا  ی بندطبقه   نکهیشد. با توجه به ا

ها هستند  فته از داده برگر  یهاها مفهوم ( و مقوله 1388  نگر،ی)پوت و اسپر  دهدیم  قرارما    اریاطالعات را در اخت

به  ما  م آن   یجاو در کالم  قرار  داده   یمهم  یلیتحل  یهاده ی ا  هاده ی پد  رند،یگیها  از  استخراج هستند که  ها 

داده شدند.    ی امقوله ج  10در    یعموم  یهاکتابخانه   یاساس اسام  نی (. بر ا1397  ن، ی)استراوس و کرب  میکنیم

مطابق    زین   ی ها و اماکن شهرگذرگاه   یکاربرد داشت و اسام  ز یمورد ارجاع ن  یهانه یشیدر پ  ی بندنوع مقوله   نیا

ها  از مقوله   کیو انواع مختلف هر    یاوان پژوهش با توجه به فر  نیشدند که در ا  ی بندها طبقه مقوله   ن یبا هم

 . (1به خود اختصاص دادند )شکل   زیرا ن ییهارمقوله یها زاز آن  یبرخ
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 ایران  عمومی هایکتابخانه  اسامی  هایزیرمقوله  و بندیمقوله . 1شکل 

که بر کتابخانه   ینام فرد  تیمحاسبه شد. جنس  ز یمدارها نشهدا در هر مقوله از انسان   یفراوان نیهمچن
 مورد محاسبه قرار گرفت.نیز نهاده شده است  

تقسیم سه سطح فراملی، ملی و فروملی  مدار از حیث فراگیری به  سان های ان بندی مقوله وضعیت سطح 

مرزهای ایراِن آن هنگام بوده است در    خارج از هایی که زادگاهشان متعلق به  برای این اقدام، شخصیت   .شد 

ائمه  اسامی  مانند  گرفتند  قرار  فراملی  ) سطح  عر اطهار  یا  مکه  مدینه،  در  که  آن  ع(  از  پس  شدند.  متولد  اق 

بندی شدند. در  اند متناسب با شهرتشان به دو دسته ملی و فروملی تقسیم ده هایی که در ایران متولد ش یت شخص 

ای افراد است. برای نمونه، »علی شریعتی« شخصیتی ملی محسوب  اینجا فروملی به معنای تعلق محلی یا منطقه 

» می  ولی  هه شود،  دسته ژار ماموستا  در  می شخصیت   «  قرار  فروملی  دسته گ های  در  ترتیب  همین  به  بندی  یرد. 

 های ملی و فروملی در دسته ایرانی قرار گرفتند.های فراملی در دسته غیر ایرانی و شخصیت دیگری شخصیت 

های عمومی اختصاص پیدا  ها بر کتابخانه هایی که نام آن برای بررسی وضعیت معاصرت شخصیت 

این بوده که فرد یا کتابخانه عمومی نهاده است،    ها برری افرادی که اسامی آن عصکرده است، مالک هم 

 سال اخیر رخ داده باشد.   صدک زنده باشد یا وفات وی در ی

گیری شد. منظور اندازه  2های عمومی بدون احتساب فاصله های نام هر یک از کتابخانه 1فراوانی نویسه

  شود؛ ی م  یی معنا   ز یحروف، موجب تما است که مانند    ی نماد از زبان نوشتار   ن ی تر کوچک نگاره  نویسه یا تک   از 

  ی گذار نقطه   ی ها . حروف الفبا، ارقام، نشانه دهند   ر یی معنا را تغ   توانند ی م   ک ی»م«، »:«، »؟« و... که هر   ی مثل نمادها 
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 (.1381فر،  ی مد )مح   هستند   ها واره سه ی از نو   ی ا رمجموعه ی ز   ی (، همگ ی سجاوند   ی ها )نشانه   ی گذار و ِاعراب 

های عمومی یک مرتبه مورد بررسی قرار گیرد و حواشی آن  بخانه ود که نام تمامی کتا برای این کار الزم ب 

« در بانک اطالعاتی پژوهش به »امام علی )ع(« تغییر  منطقه آزاد بندر انزلی  امام علی )ع( ، » برای نمونه . شود   اصالح 

واقع شده بود عالوه بر نام کتابخانه   کتابخانه، نام شهر یا روستایی که در آن   2510کتابخانه از    70یابد. چرا که در  

 فت. ها مورد محاسبه قرار گر تعداد نویسه   LENافزار اکسل با استفاده از عملگر  ذکر شده بود. پس از آن در نرم 

نام  که  دوم  پرسش  به  پاسخ  کتابخانه برای  فعلی  چه  گذاری  و  دارد  مشکالتی  چه  عمومی  های 

گذاری  کردیم. سپس وضعیت نام بایست استخراج میول را می کند. پاسخ پرسش اهایی را ایجاد میچالش

ها و  عه کتابخانه ( که از سوی معاونت توس1390عمومی )های کتابخانه  گذاریفعلی با اصول دستورالعمل نام 

های عمومی مانند  های عمومی ابالغ شده بود، مطابقت داده شد. وضعیت نام کتابخانه کتابخوانی نهاد کتابخانه 

 شناختی نیز مورد مطابقت قرار گرفت.ها با معیارهای زبان ی بودن، یا نحوه نگارش آن طوالن

 

 ها یافته

  دهد ینشان م  هاافته یدست آمد.  ها به گانه نام کتابخانه   10  ی بندبر اساس مقوله   یفیشرح آمار توص

  ی مدار جا انسان   ی هاله نام درصد از کل، در مقو  70کتابخانه معادل    1931  زان یبه م  یعموم  ی هاکتابخانه   شتریب

پس گرفته و  مفاهاند  با    نیشتریب  یانتزاع   میازآن  را  خود    5/11معادل    کتابخانهباب    285مقدار  به  درصد 

صفات، نوع کتابخانه،    مدار،عت یمدار، طبنام مکان کتابخانه، زمان  یهامربوط به مقوله   یاختصاص دادند. اسام

 گرفتند.  یجا یبعد  یهابه رت در ب یبه ترت ریاقشار، نام کتاب و سا

 ها قابل مشاهده است.ها و درصد آن وضعیت فراوانی مقوله  1در جدول 
 

 های عمومی های اصلی نام کتابخانه مقوله  فراوانی .1جدول 

 درصد فراوانی  مقوله درصد فراوانی  مقوله

 5/0 13 نوع کتابخانه  9/76 1931 مدارانسان
 3/0 7 اقشار 4/11 285 انتزاعی

 2/0 4 کتاب 8/4 121 نام مکان کتابخانه 
 2/0 4 سایر  1/3 78 مدارزمان

 100 2510 مجموع 1/2 53 مدارطبیعت
 6/0 14 صفات

این مقادیر    . است   2شرح جدول  مدار به ترتیب بیشترین تعداد به های مقوله انسان وضعیت فراوانی زیرمقوله 

« و »چهارده معصوم )ع(« در فاصله  «، »علمای دین«، »مفاخر ی »شهدای انقالب اسالمی ها رمقوله ی ز دهد  نشان می 
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 زادگان و صحابی« با کمترین فراوانی در رتبه آخر قرار دارد. نزدیکی با یکدیگر قرار دارند و زیرمقوله »امام 

  ت یابعتها به تفکیک فراوانی و درصد وضعیت شهادت و  گذاری این زیرمقولههمچنین وضعیت نام 

مدار  که در مقوله انسان   یعموم  ی هادرصد از کتابخانه  2/73در مجموع    . (2جدول  است )  ها محاسبه شده آن

مدار  انسان   یهامقوله   ن یاز ا  یمیاز ن  شی اند و برا به خود اختصاص داده   یرانیا  یهات ی اند نام شخصگرفته   یجا

 درصد( ملقب به عنوان شهادت هستند.  3/51)
 های عمومی کتابخانه   ید بودن در نام مدار، وضعیت ایرانی و شه انسان   های . فراوانی و درصد زیرمقوله 2جدول  

 مدار انسان هایزیرمقوله 
 شهید ایرانی  مدار انسان

 درصد  فراوانی   درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 
 100 486 8/99 485 3/25 486 انقالب اسالمی شهدای 

 3/36 173 5/94 450 7/24 476 علمای دین 
 4/4 21 9/98 470 6/24 475 مفاخر 

 5/65 290 0 0 9/22 443 )ع( چهارده معصوم
 2/41 21 7/15 8 6/2 51 زادگان و صحابی امام

 3/51 991 2/73 1413 100 1931 مجموع 

های فراملی، ملی و فروملی مطابق جدول  مدار به سطوح شخصیت زیرمقوله انسان بندی پس از سطح

های فراملی فراوانی نام شخصیت   518مدار با  های ذیل مقوله انسان درصد از کتابخانه   8/26متوجه شدیم که    3

درصد    4/38هایی با شهرت ملی و  فراوانی( نام شخصیت  671درصد )با    8/34اند؛  را به خود اختصاص داده 

های  های فروملی را دارند. که در مجموع این میزان نشانگر توجه بیشتر به شخصیت فراوانی( شخصیت   742)با  

 ای است. و منطقه  محلی
 مدار به فراملی، ملی و فروملی های انسانبندی فراوانی و درصد تعلق زیرمقوله . سطح3جدول 

 مدارانسان زیرمقوله
 فروملی ملی فراملی  مدار انسان

 درصد  ی فراوان درصد  ی فراوان درصد  ی فراوان ی فراوان

 3/76 371 5/23 114 2/0 1 486 شهدای انقالب اسالمی 

 7/26 127 9/67 323 5/5 26 476 دین علمای 

 4/51 224 6/47 226 1/1 5 475 مفاخر 

  0  0 100 443 443 چهارده معصوم 

  0 7/15 8 3/84 43 51 زادگان و صحابی امام

 4/38 742 8/34 671 8/26 518 1931 مجموع 

های  وانی باالی نام های عمومی ایران از لحاظ جنسیت نیز نشان از فرابندی نام کتابخانه وضعیت دسته 

به نام   51درصد دارد و فقط    3/97مردانه به میزان   کتابخانه    34بانوان هستند که از این تعداد نیز    کتابخانه 
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 ریم هستند. دارای اسامی مربوط به حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت خدیجه و حضرت م

بودند    2  پژوهش  جامعه  در  نیز  نام بکتابخانه  » ه  وهای  سجاد  سید  مو  حاج  فاطمه  و  سویسیده   »

جدول  شدند. در درصدی را شامل می 1/0سهم  که« یادان سید محمدجعفر رکنی و سیده هایده رکنیزنده » 

 قابل مشاهده است. های عمومی مدار کتابخانه فراوانی و درصد جنسیت اسامی مقوله انسان  4
 مدار های انسان. فراوانی و درصد جنسیت زیرمقوله 4جدول 

 درصد ی وانفرا جنسیت

 3/97 1878 مرد 

 6/2 51 زن

 1/0 2 هردو

 100 1931 مجموع 

ها را برای خود برگزیده  آن   هایی که کتابخانه عمومی نامبا توجه به وضعیت معاصر بودن شخصیت 

افراد  مدار کتابخانه درصد از اسامی انسان  39نام )معادل    756نام،    1931است، از مجموع   های عمومی( به 

ترتیب  غیرمعاص همین  به  و  است  یافته  اختصاص  )معادل    1175ر  انسان   61کتابخانه  اسامی  از  مدار  درصد 

 های عمومی( به افراد معاصر اختصاص یافته است. کتابخانه 

زادگان و صحابی و از افراد غیرمعاصر و تمامی شهدای  ع( و امام معصوم ) تمامی چهارده    5طبق جدول  

کتابخانه   196کتابخانه که نام مفاخر را بر خود دارند،  475هستند. ولی از میان انقالب اسالمی از افراد معاصر  

ند.  ا درصد( نام مفاخر معاصر را بر خود اختصاص داده  59کتابخانه )  279درصد( نام مفاخر غیرمعاصر و   41)

  14کتابخانه )  66  اند، کتابخانه عمومی که نام علمای دین را به خود اختصاص داده   476به همین ترتیب از میان  

 خود اختصاص دادند.  درصد( نام مفاخر معاصر را بر   86کتابخانه )  410درصد( نام مفاخر غیرمعاصر و 
 و غیرمعاصر بودن  مدار به تفکیک معاصرهای انسان. فراوانی و درصد زیرمقوله 5جدول 

 مدار انسان  هایزیرمقوله 
 معاصر غیرمعاصر مجموع

 درصد  ی وانفرا درصد  فراوانی  فراوانی 

 100 486 0 . 486 شهدای انقالب اسالمی 

 13/86 410 9/13 66 476 علمای دین 

 74/58 279 3/41 196 475 مفاخر 

 0 . 100 443 443 چهارده معصوم 

 0 . 100 51 51 زادگان و صحابی امام

 85/60 1175 15/39 756 1931 مجموع 

انقالب    یهات یکه نام شخص  ییهاتابخانه مدار، ک ان مقوله انس  لیذ  یهاکتابخانه   یتمام  انیاز م  نیهمچن
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است.    یدرصد اسام  13کتابخانه است که معادل    256را به خود اختصاص دادند    یاسالم  یو جمهور  یاسالم

ها  شمارش آن  گرفتند،یم  یجا  نید  یو هم علما  یانقالب اسالم  یشهدا   انیافراد هم در م  نیکه ا  ییاز آنجا

(«، )ره   ینیچون »امام خم  ییهابه نام   توان ینمونه م  ی برا  ان یم  ن یرفت که از اصورت جداگانه صورت گبه 

 اشاره کرد.  «ی... طالقاناتی»آ ت«،ی آ دی چمران«، »شه دی»شه

که    ییآنها  کردند،ی نام داللت م  کیکه بر    ییهاها به اسمکتابخانه   یساختن اسام  کدست یاز    پس

که به نام حضرت   ییهانمونه همه اسم  یقرار گرفتند. برا  یرد بررسبودند مو  شتریب   ایمرتبه    10  یفراوان  یدارا

و »حضرت   طالب«یاببنی»عل  «،ی»امام عل  ن«،یرالمؤمنی»ام  ن«،یالموحدی)ع( داللت داشتند همچون »مول  یعل

فقط    یاسام  یسازکدست یاست که    نی )ع(« قرار گرفتند. نکته قابل توجه ا  ی»امام عل  دستک ینامِ    لیذ  ر«یام

پس    زیو مشابه آن ن  ر«یو »الغد  ر«یهمچون »غد  یگرید  یمدار منحصر نشد و اسامانسان   یهامقوله   یه اسامب

 جدول آمده است. نیدر ا یسازکدست یاز 

 مشاهده کرد. 6در جدول توان مینتایج این بررسی را 
 هاهای کتابخانه نام شده . فراوانی و درصد اسامی یکدست6جدول 

 فراوانی  شده  اسامی یکدست ردیف 
 درصد از  

 هاکل کتابخانه 
 فراوانی  اسامی یکدست شده  ردیف 

 درصد از  

 هاکل کتابخانه 

 64/0 16 دهخدا  21 9/7 178 … شهدای 1

 64/0 16 فرهنگ  21 75/2 69 امام زمان )عج( 2

 6/0 15 مجتمع فرهنگی  25 39/2 60 امام علی )ع( 3

 6/0 15 والیت 25 39/2 60 ص( محمد )حضرت  3

 56/0 14 امام حسن )ع( 27 83/1 46 شهید مطهری  5

 56/0 14 چمران شهید  27 71/1 43 امام رضا )ع( 6

 56/0 14 فرزندان امام خمینی  27 67/1 42 امام خمینی )ره(  7

 52/0 13 امام جواد )ع( 30 63/1 41 امام باقر )ع(  8

 52/0 13 امیرکبیر 30 59/1 40 امام صادق )ع( 9

 52/0 13 اهل بیت )س(  30 51/1 38 ع(حسین )امام  10

 52/0 13 بعثت  30 24/1 31 شهید بهشتی  11

 52/0 13 دانش 30 16/1 29 غدیر 12

 52/0 13 عالمه امینی  30 4/1 26 شهید باهنر 13

 52/0 13 مرکزی  30 4/1 26 حضرت زهرا )س( 13

 52/0 13 مالصدرا  30 88/0 22 عالمه طباطبایی 15
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 48/0 12 امام سجاد )ع( 38 88/0 22 اییشهید رج 16

 48/0 12 مدرس  د یشه 38 76/0 19 اندیشه 17

 48/0 12 شهید مفتح  38 72/0 18 سینا ابن 18

 44/0 11 فجر  41 72/0 18 فردوسی 18

 4/0 10 سعدی  42 72/0 18 کوثر 18

 4/0 10 شهریار 42 64/0 16 شهید آوینی 21

 4/0 10 مولوی  42 64/0 16 ای خامنها... آیت  21

ب  باال  جدول  اساس  سهم    178با    یفراوان  نیشتریبر  داشتن  و  اسام  یدرصد  9/7مرتبه  کل   یاز 

لواسانات،   یمثال شهدا  یاست )برا  یژگیو  کی  ایمنطقه    کی  یاز شهدا   یبیها، مربوط به نامِ ترک کتابخانه 

  ان ی)ع( در م  نیمنفر از معصو  7که  مشاهده کرد    توان یم  ن یو...(. همچن  ییایدر  رو ین  یگمنام، شهدا  یشهدا 

نکته اشاره کرد   نیبه ا  توانیپژوهش م  یهاافته ی  گریقرار دارند. از د  یعموم  یهاکتابخانه   یرتبه اول اسام  10

ب  مداررانسان یغ   یهانام از مقوله   نیکه اول   29با    ر«یرا به خود اختصاص داده است »غد  یفراوان  نیشتری که 

شخص   نی اول  گاه یمرتبه تکرار در رتبه هفدهم قرار گرفته است. جا  19با    شه« یو »اند  در رتبه دوازدهم  یفراوان

 است.  افته یاختصاص  یو فردوس  نایسصورت مشترک به ابن مرتبه تکرار به  18با  زیاز مفاخر ن

ن  چو   یی ها شدند. نام   م ی تقس   ی ادب   م ی و مفاه   ی ن ی د   م ی مفاه   رمقوله ی به دو ز   ق ی تحق   ن ی در ا   ی انتزاع   ی ها مقوله 

  د، ی همچون توح   یی ها و نام   ی ادب   م ی مفاه   ی ها رمقوله ی ز   ل ی و ... ذ   نه ی ادب، بشارت، تفکر، دانش، فرهنگ، گنج 

  زان ی م   و   7گرفتند. با توجه به جدول    ارقر   ی ن ی د   م ی مفاه   ی ها رمقوله ی ز   ل ی و... ذ   ت ی رسالت، عترت، معراج، وال 

 اند. به خود اختصاص داده   ی عموم  ی ها کتابخانه   از نام   ی سهم مساو   رمقوله یدو ز   ن ی که ا   م یاب ی ها درم آن   ی فراوان 
 

 انتزاعی  . فراوانی و درصد زیر مقوله مفاهیم7جدول 

 درصد فراوانی  زیرمقوله مقوله

 انتزاعی

 8/49 142 مفاهیم دینی

 2/50 143 ادبی مفاهیم

 100 285 مجموع 

های ملی«، مذهبی« و »مناسبتهای  مدار به دو زیرمقوله »مناسبتدر تقسیم مقوله زمان  8مطابق جدول  

تفاوت چشمگیری مشاهده   حدوداً نیز  یافته است و در این خصوص  سهمی مساوی به هر یک اختصاص 

اشاره کرد و در   ...هایی همچون غدیر، بعثت وتوان بر ای نمونه به نام های مذهبی میشود. از مناسبت نمی

 بهمن و... 22خرداد،  15های ملی به میان مناسبت
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 های عمومی های کتابخانه مدار نامهای زمانله . وضعیت فراوانی و درصد زیرمقو8ول جد 

 درصد فراوانی  زیرمقوله مقوله

 مدارزمان

 6/52 41 های مذهبی مناسبت

 4/47 37 های ملی مناسبت

 100 78 مجموع 

نداشتند  ها را  ی به زیرمقوله بند های دیگر به دلیل اینکه از فراوانی کمی برخوردار بودند امکان تقسیم مقوله 

 هایی از آن اسامی به ترتیب فراوانی اشاره خواهیم داشت: ها و همچنین به نمونه که در اینجا فقط به تعداد آن 

 و...؛  فرهنگی ع  مجتم هایی همچون: قمصر، فخرآباد،  فراوانی دارای نام   121مقوله نام مکان کتابخانه با   •

 هایی همچون: آفتاب، آالله، بامداد، گلستان، و ...؛ نام دارای  فراوانی 53مدار با مقوله طبیعت  •

 و...؛  فرهیختگان، فرزانگان، دانشمندهایی همچون: فراوانی دارای نام 14مقوله صفات با  •

 فراوانی فقط دارای یک نام: مرکزی؛  13مقوله نوع کتابخانه با  •

 ، جوانان و...؛کارگران، رهنگیانف، دانشجوهایی همچون: فراوانی دارای نام  7مقوله اقشار با  •

 ؛ و گلشن راز، بوستان سعدی،  المیزانهایی همچون:  فراوانی دارای نام 4مقوله نام کتاب با  •

،  دارالفنون ،  پاسارگادفراوانی همچون:    4گنجید با  از مقوالت دیگر نمی  کیچ یهمقوله سایر که در   •

 .قلمو  شماره یک

بود   یاز مسائل یکی زین  هاسهینو یبر اساس فراوان یعموم یهاکتابخانه  یگذارنام  تیوضع یبررس

 (.9را آشکار ساخت )جدول  یقابل توجه جینتا یشناختزبان  ث یکه از ح
 عمومی هایکتابخانه  نامدر   هانویسه و درصد  فراوانی وضعیت. 9جدول 

 ها درصد نویسه  ها فراوانی نویسه  هانویسه تعداد 

3 52 7/2 

4 147 86/5 

5 156 22/6 

6 125 98/4 

7 101 2/4 

8 139 54/5 

9 270 76/10 

10 285 35/11 

11 196 81/7 

12 171 81/6 
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13 238 48/9 

14 152 6/6 

15 146 82/5 

16 78 11/3 

17 65 59/2 

18 45 79/1 

19 37 47/1 

20 24 96/0 

21 24 96/0 

 35/2 59 نویسه 41تا   22از 

 100 2510 مجموع 

  یاسه ینو  10  ی هانام   ی است که دارا  ییهاکتابخانه   یاسام  ی برا  هاسه ی( نوی )نما  یفراوان  زان یم  نیشتریب

م م  10عدد    ز ین  انه یهستند.  نشان  م  دهدیرا  است.  89/10  یعموم  ی هاکتابخانه   یاسام  ی هاسه ینو  ن یانگیو 

 یمرتبه فراوان   52  ی دارا  سهینو  3  اب  یعموم  یهاکتابخانه   یهانام   نیترکوتاه   شودی طور که مشاهده مهمان

 ی فراوان   نهیشیو »صبا« اشاره کرد. ب  «ید   9همچون »نور«، »هدف«، »   ییهابه نام   توان یدست م نیبوده که از ا

 یالعظم الل ت ی»حضرت آ  یبه کتابخانه عموم  سهینو  41با    یعموم  ی هانام( در کتابخانه  نیتری )طوالن  سه ینو

 .داشتتعلق  «یگانیگلپا یمحمدرضا موسو دیس

 ریبه مشکالت ز  یعموم  یهاکتابخانه   یفعل  یگذارکه نام   میافتیپاسخ به پرسش دوم پژوهش، در  در

 منجر شده است: 

 تکرار و مشابهت  •

o   6تکرار اسامی در سطح کشور: مطابق جدول 

o است:    یعموم  یهاکتابخانه   یگذار دستورالعمل نام   4-3با بند    ریدر سطح استان که مغا   یتکرار اسام

که بر    ییهاکتابخانه با نام   10  ؛یغرب  جانیدر استان آذربا  یهنر  یابخانه با نام مجتمع فرهنگکت  11

)ص( در    حمدحضرت م  یهاکتابخانه با نام   6  الن؛ ی)ع( داللت دارند در استان گ  یحضرت امام عل

ابخانه  کت  6و    ؛یدر استان خراسان رضو  یمطهر  د یکتابخانه با نام شه  6  الن؛ یاستان تهران و استان گ

 با نام امام صادق )ع( در استان اصفهان و ... 

o    های عمومی گذاری کتابخانه تورالعمل نامدس  3-4بند  تکرار اسامی در سطح شهرستان که مغایر با

کتابخانه با اسامی    3شهر استان اصفهان،  ع( در شهرستان خمینی صادق )کتابخانه با اسامی امام    3است:  



 57   رانیا یعموم ی هاکتابخانه نام تیوضع یفیو ک یکم یبررس                               1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

 

 ای در شهرستان قم و...الل خامنه انه با نام آیت کتابخ 2و  ؛ س(زهرا )حضرت 

 ی اجتماع یشناسعدم تطابق با اصول زبان  •

o   107دارد:    رتیمغاهای عمومی نیز  گذاری کتابخانه دستورالعمل نام   5-3طوالنی بودن نام که با بند 

یا   دارای  اسامی  با  همچون:    20از    بیش  20کتابخانه  فارآیت نویسه  مجتهد  محمد  شیخ  ابی  الل 

کمالآیت ؛  سوادکوهی شریعتی  اسدالل  میرزا  آیت؛  آبادیالل  محمدالل حضرت  سید  رضا العظمی 

یادان سید محمدجعفر  زنده ؛  حسینی )ره(الل ملک الل سید کرامتحضرت آیت ؛  موسوی گلپایگانی

کاظم الل سیدمحمدآیت ؛  زاده دستجردیالل محمدرضا مهدی شهید آیت؛  رکنی و سیده هایده رکنی

 و...   کوهساری یاد دکتر کتایون منتصری  زنده ؛  الل میرزا طاهر ربانی شاهنجرانیآیت ؛  طباطبایی یزدی

 هارعایت نکردن نسبت جنسیت در اسامی کتابخانه  •

o   هستند، فقط    زن دهند و بیش از نیمی از کتابداران،  تشکیل می   زنان علیرغم اینکه نیمی از جمعیت کشور را

 اختصاص داده شده است.   زنان هایی که نام شخص را در تابلوی خود دارند، به  نه درصد از کتابخا   2/ 6

 یبوم  یهاتینکردن حساس  تیا/ رعایعدم تناسب  •

o  اکثریت  گذارینام با  جمعیتی  دارای  که  محالتی  یا  مناطق  در  مذهبی  وضعیت  با  نامتناسب  های 

  /زهک سیستان    ستاندک در شهرفیا    الغدیر،  امام رضا )ع(  هایکتابخانه سنت هستند همچون:  اهل 

امام جعفر صادق در شهرستان گنبد   کتابخانه و نقده/   ایرانشهرهای شهرستان والیت در   هایکتابخانه 

 ع( شهر اهل در استان فارس/ و...صادق ) کوثر در شهر سرباز. کتابخانه امام   کتابخانه کاووس/ 

 ی مکررهانام تغییر  •

o  مستوره  کتابخانه  <کتابخانه مرکزی بوکان <الدین ایوبی بوکانعالقه مردم به حفظ نام قبلی: صالح

که کتابخانه مستوره اردالن )که همان مستوره کردستانی از زنان شاعر کرد است( در حالی  کردستانی

ه، در نهایت  گذاری برای یک کتابخاندر شهر سنندج نیز واقع شده است. یعنی پس از سه مرتبه نام 

 شده است. نیز نام مشابه انتخاب  

 های عمومی( گذاری کتابخانه دستورالعمل نام  7-3درج شماره در نام )مغایرت با بند  •

o   کتابخانه سیار یارمهربان،  کتابخانه سیار  تهران:  استان  کتابخانه سیار  3یارمهربان  در  ،  4یارمهربان  ، 

مرکزی: کتابخانه    و در شهر اراک از استان  6ارمهربان  ی، کتابخانه سیار  5یارمهربان  کتابخانه سیار  

 شماره یک 

 های نگارشی:سانی در نگارش برخی حروف یا عالمت ناهم •
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o  ا.../ )س( و...الل/ سالمهای نگارش کلمات احترام دینی: سالم استفاده از حالت 

o  درج ه یا ۀ به جای ۀ 

o  ا...الل و آیت اله و آیت آیت 

o دینه  /دی 9 ،تیرفت ه /تیر  7 صورت حروف یا اعداد:م به ناهمسانی در نوشتن ارقا 

o  فاصله نیم نکردن رعایت 

o در نگارش همزه: خاتم االنبیاء/ خاتم االنبیا، رجائی/ رجایی سانی ناهم 

 دالیل دیگر: •

o عمومی طبرسی  -عمومی شهریار: عنوانفیلد نام عمومی در  ذکر 

o ودن این عنوان در برخی دیگر های سیار و نبذکر نام سیار برای برخی از کتابخانه 

o  برکت )شهید یوسفی( ؛ شهدای مدافع حرم )شاهد سابق(دو نام: دارای 

o شمس گیالنی )لنگرودی( : دارای دو فامیلی 

o خیری حاج سید سجاد و سیده فاطمه موسوی: ذکر نوع ساخت کتابخانه 

o ی ستانیبن عبدا... س یزبه جای حر یستانیحزین ابن عبدا... س: اشتباه بودن نام شخصیت 

o  :هایده رکنی محمدجعفر رکنی و سیده  یادان سیدزنده ذکر اسم چند نفر در نام 

o درج نکردن )ع( و... در انتهای نام ائمه معصومین 

 

 نتیجه

 های عمومی که در این تحقیق بررسی شده بود، نتایج زیر را در اختیار قرار داد: گذاری کتابخانه وضعیت نام 

های  ها ذیل مقوله اسامی کتابخانه   درصد از   4/91ها در مجموع  در بخش یافته   1مطابق جدول شماره  

 آن است.   قرار قدرت ت اس   فضایی برای و    ت ی بر اراده حاکم   ی مبتن   شتر ی ب مدار هستند که  مدار، انتزاعی و زمان انسان 

  ن ی بودند که نشان از ا  گرفته ی مدار جاها در مقوله انسان کتابخانه   یدرصد اسام  77در پژوهش حاضر  

  ن یاست. ا  شتر ی ب  ی گذار انواع نام  گر ی به نام افراد به نسبت د  ی عموم  ی ها ابخانه کت  ی گذار به نام  ش ی دارد که گرا 

  ی دارد. با نگاه   ی ( هماهنگ 1385کاخ )   ی ئ دالل ی ( و  1389)   ی (، افتخار 1389اکران )   ی ها پژوهش   ی ها افته ی نکته با  

 6/24مدار فقط  انسان   ی ها که در نام   م ی اب یی ( درم 2مدار )جدول شماره  انسان   ی ها رمقوله ی ز   ی فراوان   ت ی به وضع 

انقالب،    ی به نام شهدا   شود ی کتابخانه م   1405که شامل    گر ی درصد د   75/ 6و    افته ی درصد به مفاخر اختصاص  

که    سازد ی اه م ما را آگ  6به جدول شماره  ی نگاه  ن ی است. همچن  افته ی اختصاص  عصوم و چهارده م ن ی د ی علما 
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قرار    ها ت ی نام شخص   ی هجدهم فراوان   گاه ی در جا  ی و فردوس  نا ی س همچون ابن   ی و فرهنگ  ی علم   ی ها ت ی شخص 

  کرد ی رو   ن ی . ا د هستن   ی ن ی د   ی ها ت ی اند شخص بوده   شتر ی ب   ی فراوان   ی دارا   شان ی که باالتر از ا   ی افراد   ی اند و تمامگرفته 

  ی ارتباط کارکرد  جاد ی ا   ی را برا   ی گذار از آنکه فرصت نام   ش ی ب   ، ی گذار است که نظام حاکم بر نام   ن ی نشانگر ا 

 .کند ی خود استفاده م   ی دئولوژ ی اعمال ا   ی امکان برا   ن ی ( اختصاص دهد، از ا ی و اجتماع   ی )فرهنگ   کتابخانه 

  97/ 3با    ی عموم  ی ها مردان در کتابخانه   ی ها ت ی به شخص   ی گذار پژوهش، نام   ی ها افته ی طبق    ن ی همچن 

(، براز  1389(، اکران ) 1395)   پور ی مردانه دارد. کردار   ت ی جنس   ی گذار به نام   د ی شد   ش ی از گرا   ت ی درصد حکا 

ها، مدارس،  ساختمان   ها، گذرگاه   ی گذار خود در حوزه نام   قات ی در تحق   زی ( ن 1385کاخ )   ی ئ دالل ی ( و  1389) 

ها  تنها در نام کتابخانه نگاه نه   ن ی بودند. از آنجا که ا   افته ی مشابه دست    ی ا جه ی به نت مختلف    ی مساجد و... در شهرها 

  ی ت یبرخاسته از نگاه مردانة حاکم   ی اثرگذار   ن ی ا   رسد ی ، به نظر م وجود دارد   ز ی ن   ی شهر   ی فضاها   گر ی بلکه در د 

  ی اشاره شد افتخار  ها نه ی ش ی در آن لحاظ نشده است. چنانکه در پ   مدار ی نگاه مشتر   ن عنوا   چ ی در کشور باشد و به ه 

ال  است و اعم   ی ررسم ی غ   ی گذار حوزه که نام   ن ی بود در ا   افته ی در   ی مصرف   ی کاالها  ی گذار نام   ی ( در بررس1389) 

  ی بهداشت - یش ی آرا نمونه در گروه مواد    ی ها مؤثر است و برا آن   ی گذار قدرت دولت کمتر است، نوع کاال بر نام 

 زنانه است.   ی ها مربوط به نام   ی تعداد اسام   ن ی باالتر   ی طور معنادار به   ی بهداشت   آالت ی ن ی و چ 

فراد معاصر اختصاص های عمومی به ا مدار کتابخانه درصد از اسامی انسان   61در پژوهش حاضر حدود  

رسمی در شهر    گذاری که در آن گرایش نام   ( 1385ئی کاخ ) یدالل های پژوهش  که این یافته با یافته   داشت 

 کرمان را به مشاهیر معاصر اثبات شده بود مطابقت دارد.

ن  که در ای  قرار دارند های عمومی رتبه اول اسامی کتابخانه  10 ان ی در م ع( معصومین ) هفت تن از ائمه 

های پژوهش  این یافته با یافته   است. اسامی، نام حضرت امام زمان )عج( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده  

 ( نام 1389اکران  منظر  از  را  تهران  شهر  مساجد  اسامی  که  همچنین  (  دارد.  تطابق  بود  کرده  بررسی  شناختی 

حضرت زهرا  ث در مساجد شهر تهران متعلق به نام  ن نام مؤن داد که پرتکرارتری ( نشان می 1389اکران ) های  یافته 

یافته   )س(  با  نیز  این گزاره  نام کتابخانه است که  به  های پژوهش ما تطابق دارد و  القاب  یا  نام  به  های مسمی 

نیز نشانگر این نکته است که    های عمومی قرار دارد. س( در رتبه سیزدهم کتابخانه زهرا ) حضرت   این یافته 

ذ  نام فضای  کتابخانه گ هنی  نامگذارندۀ ذارنده  ذهنی  فضای  با  باالیی  اشتراک  عمومی  و    های  دارد  مساجد 

 ایدئولوژی شیعه در این حوزه حاکم است. 

های عمومی که در این تحقیق بررسی شده  گذاری کتابخانه شده از وضعیت نام مشکالت استخراج 

 بود، نتایج زیر را در اختیار ما قرار داد:



   1400، بهار و تابستان 1، شماره 11سال                      دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی،     60

 

شود و نظارتی نیز بر  طور کامل اجرا نمیهای عمومی به گذاری نهاد کتابخانه مل فعلی نادستورالعم

هایی بایست نام نمی  عتاًیطباند صورت نگرفته است، چرا که در صورت نظارت و بررسی  مواردی که اجرا نشده 

نیز دارای  دستورالعمل فعلی در برخی از موارد  همچنین مشابه در سطح استان و شهرستان وجود داشته باشد.

  تبیین   لزوم  و  ایرانی-اسالمی  یهات یشخص  تعدّد  به  اشاره دارد که: »نظر  4- 1مشکالتی است، برای نمونه، بند  

  داشته   متفاوت   نام   باید   دارند   قرار  استان  یک   سطح  در   که   ییهاکتابخانه جامعه،    در   هات ی شخص  این   نقش

 کتابخانه، دو برای  شخصیت یک نام  از ستفاده ا بر اصرار صورت درج شده است »در 4-6« اما در بند .باشند

عمومی  یکتابخانه  و   رضا امام  عمومی کتابخانه  :نمونه  .شود  استفاده   متفاوت آن شخصیت عناوین یا ها نام  از

نام الحججثامن  حضرت را  اگر مالک  که  هستند، چرا  یکدیگر  مغایر  بند  دو  این  تعدد  «  اساس  بر  گذاری 

ای و ملی دارای فراوانی بسیاری هستند که در های محلی، منطقه شخصیت   عتاً یبطها در نظر بگیریم،  شخصیت 

 م. نام یک فرد با عناوین مختلف نباشیگذاری دو کتابخانه به یک استان نیازمند نام 

عنوان ابزاری  گذاری اعمال قدرت کرد و از آن به توان توسط نام در نهایت باید گفت که اگرچه می 

ابزار  برای کنترل نمادین م توان  می  -که همانند چاقویی چندکاربرده است-حیط استفاده کرد ولی از این 

یا در جهت درگیرسازی و خلق   تعادل اجتماعی در جوامع چندفرهنگی  ایجاد  برای مشتریان  برای  ارزش 

 ها نیز استفاده کرد تا کاربران بتوانند ارتباط بیشتری با کتابخانه برقرار کنند.کتابخانه 
 

 دهای کاربردی پیشنها

)قومیتی، مذهبی، جنسیتی    برانگیزآمیز و حساسیت نام کتابخانه عمومی تبعیضبا توجه به اینکه نباید  (1

گذاری  های نام مالک   جزء یابیم که توجه به تنوع قومیتی و مذهبی در کشور باید  درمیو...( باشد.  

نام   مخصوصاًقرار گیرد و   های  که حساسیت -کشور    هایی که ممکن است در مناطق خاصی ازاز 

  مورد  چندینپرهیز کرد.  هایی شود،منجر به مشکالت و چالش  - قومیتی یا دینی در آن حاکم است

های عمومی پیشنهاد  به نهاد کتابخانه  که  است  شده   ذکر دوم پرسش هاییافته  بخش  در موارد  این  از

  در شودمی  پیشنهاد نیهمچندهد. شود تغییر نام در این مناطق را در اولویت دستورکار خود قرار می

  خاصی   ارزشی  بار  که  مدارطبیعت  هاینام   از  یا  و   شود   استفاده   منطقه  همان  از  مفاخری  نام   از  مناطق   این

 .شود استفاده  )و در اصطالح خنثی هستند(  ندارد   خود همراه  به  را

نام یافته به  باتوجه    همچنین  (2 درصد اسامی   97از  بیش    دادیگذاری که نشان مهایی از وضع موجود 

انسان کتابخانه  مقوله  ذیل  می های  پیشنهاد  است.  مردانه  جنسیت  به  متعلق  گذاری  نام در  شود  مدار 

نام   ییهااسمهای عمومی  کتابخانه  ها و مفاخری از  های زنانه داللت دارند و یا نام شخصیت که بر 
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اهد. در میان زنان اهل علم و فرهنگ  ید بکزنان را بیشتر مورد استفاده قرار دهد تا از این سوگیری شد

می نباشند  حیات  قید  در  که  به:  ایرانی  ام  ،یرزاخانیم  میمرتوان    خانمبییب  ی،اصفهان  یننصرت 

  یده سپ  ،منجمه  یجهب  ،یرابعه بلخ  گنجوی،  مهستی  آبادی،دولت   پروین  ینی،آمنه خانم قزو  ی،استرآباد

  اشاره ...  و  میرهادی  توران  یلی،باغبان اردب  ی،اقمشه   یاله  یهالدوله، مهدایران  یاتی،ح  بییب  ی،کاشان

 . کرد

که کمتر شناخته شده    یو ادب  یگذاری به افتخار اشخاص، مفاخر علمشود در صورت نام می  پیشنهاد  (3

حکمرانان و... بر    یا. چرا که نام شهدا  گیرند  قرار   استفاده   مورد  بیشترو مربوط به آن منطقه هستند  

ادا  یرسا همچون  خاماکن  مورزشگاه   ها،ابانیرات،  و...  ول  تواندیها  شود  مفاخر نام  اگر    یدرج 

 .بود خواهد  برخوردار بهتری ارتباط  از  د ینها بنش در کتابخانه بر سر یفرهنگ

از یک منبع   ینگارش یهاعالمت یاحروف  ییکسانی در نگارش برخ  رعایت برای شودمی پیشنهاد (4

 .شود استفاده  ی«فرهنگستان زبان و ادب فارس مصوب یدستور خط فارس» مشخص همچون کتاب 

. چرا که نام صحیح این  «»حریز بن عبدا... سیستانی  به   «حزین ابن عبدا... سیستانی»   کتابخانه   نام  تغییر (5

 فقیه شیعی حریز بن عبدا... سیستانی است. 

می (6 نهاد  پیشنهاد  محکتابخانه شود  ساکنان  نظرات  از  استفاده  برای  سازوکاری  عمومی  دوده  های 

اقدام می این  بگیرد؛ چراکه  نظر  نام در  انتخاب  برای  کتابخانه  فضای  خدمت  به  را  کتابخانه  تواند 

 تری برای مشتریان خود تبدیل کند.صمیمانه 

 

 شتریب یهاپژوهش  یبرا ییشنهادهایپ

وضعیت  انجام   (1 کتابخانه نام مقایسه  بین  نام گذاری  و  حاضر(  )پژوهش  نهاد  عمومی  گذاری  های 

گذاری را  تواند میزان شباهت یا تفاوت میان نوع نگاه به نام این پژوهش می  های مشارکتی.نه کتابخا

)نهاد کتابخانه در سازمان متولی کتابخانه  نهادی  های عمومی کشور( و مراکزی که مسئولیت  های 

 های مشارکتی را به عهده دارند نشان دهد. مدیریت کتابخانه 

ت (2 کتابخانه عمومیأسنجش  نام  کاربران  ثیر  و  اعضاء  استفاده  یا رضایت آن   بر  میزان    تواند یمها  و 

نام  نهایی را که همان اعضاء و کاربران  اثرگذاری  یا رضایت مشتری  بر کارکرد کتابخانه  گذاری 

 هستند نشان دهد. 
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 منابع 
، 6دوره    .شناسی مجله زبان و زبان  .استان همدان  یهانام   یبررسی ساختار صرفی جا.  (1394)احدیان، محمدمهدی.  

 linguistics.ihcs.ac.ir/article_1393.html-http://lsi از 1398مرداد شده در  یابی زبا  .12شماره 

( ملیکا.  فتیده،  منام  ی بررس (.  1389احمدی  استان  نیادیگذاری  د  رانیا  یهامراکز  . ی اجتماع  ی شناسزبان  دگاهیاز 

  1398اردیبهشت    5  شده در  یابی زبا  .آموزش زیان فارسی. دانشگاه پیام نور. گروه  کارشناسی ارشدنامه  پایان

 1c7c37dd1370f5ee87717e72875https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/00996 از

محمد.  یداحم برندهانام  ریتأث  ی بررس  (.1397)،  رو   تیبر شخص  ی فارس  یگذاری  پایانی زبانشناس  کردیبرند:  نامه  . 

 .مدیریت بازرگانی. دانشگاه تهران. گروه کارشناسی ارشد

تابستان    .فضا   ش ی و آما  ی ز ی برنامه ر   .ران ی ا   در ی  ادار - ی اس ی س ی  واحدها   گذاری نام   ر یس   بر ی  ل ی تحل  . ( 1382)   . ، زهرا پور احمدی 

 fa.html-5622-21-https://hsmsp.modares.ac.ir/article  از   1398تیر   7شده در    یابی ز با   . 29شماره    ، 1382

 می ابراه  هترجم  .یانهیمز  هینظر  دیفنون و مراحل تول  ی فیپژوهش ک  ی مبان  .(1397)  .نیکرب  تیاستراوس، انسلم و جول 

 ی. تهران: ن هفتم.چاپ  .افشار

( فرزانه.  کاالها نام   ی بررس(.  1389افتخاری،  د  ی مصرف   یگذاری  از  تهران  پایان ی اجتماع  ی زبانشناس  دگاهیدر  نامه  . 

  1398اردیبهشت    5شده در    ی یابز با  .ی خارجی. دانشگاه پیام نورهازبانشناسی و  زیان. گروه  کارشناسی ارشد

 https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d457228bab5ae218306829ed9a4254e1 از

ی  هازبان شناسی و  زبان. گروه  کارشناسی ارشدامه  نپایان.  استان تهران  مساجد  ی شناختنام   ی بررس(.  1389اکران، فاطمه. )

نور پیام  دانشگاه  در    یابی زبا  . خارجی.   از   1398اردیبهشت    18شده 
0cf9fc6f009516526eahttps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/78b0900e72335 

 : سخن. انتهر .سخن فشرده فرهنگ(. 1381) حسن. ری،نوا

  یها مرکز پژوهش  تیساشده از وب  ی ابی. باز(1375ی. )اماکن و مؤسسات عموم  ها،ابانیگذاری شهرها، خنام  نامهنییآ

 tp://rc.majlis.ir/fa/law/show/100486ht(: 28/08/1397) ی اسالم یمجلس شورا

ی  هازبانشناسی و  زیان . گروه  کارشناسی ارشدنامه  پایان.  نام معابر شهر تهران  ی شناختزبان  ی بررس(.  1389براز، طاهره. )

نور پیام  دانشگاه  .خارجی.  در  یابی زبا  .   از   1398اردیبهشت    18  شده 
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e00d9d2f5eea968a0549b6d9b648369f 

ها روش   م، یمفاه  ی ری اجتماعگذاسیاست   ی پژوهش برا  یهاروش (.  1388. )فردریک  د. و اسپرینگر، جی.پوت، آلن
 هران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.. ترجمه رضا فاضل. چاپ اول. تو کاربردها

های  ها و مشارکت کل توسعه کتابخانه  ( اداره1397)  .97های تحت پوشش نهاد تا پایان آذر  جدول و لیست کتابخانه

 های عمومی کشور. نهاد کتابخانه

. یی شکو  ی ه علترجم   .توسعه  یبرا  ونسکوی  /فالیا  ی: رهنمودها ی عموم  یهاخدمات کتابخانه(.  1386)  .پیلی، ف لیج

http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1393.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/009961c7c37dd1370f5ee87717e72875
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-5622-fa.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d457228bab5ae218306829ed9a4254e1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/78b0900e72335516526ea0cf9fc6f009
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100486
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e00d9d2f5eea968a0549b6d9b648369f
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 تهران: چاپار. 

شده در   یابی زبا  .فیروز رفاهی   :. تهرانهای ایراننگاهی به توپونیم  و   مبانی توپونیمی   .(1393)فیروز.    ،رفاهی علمداری

 https://ketabnak.com/book/70843 از 1397دی  16

نشریه مطالعات    .یارشتهانیمطالعات م  نی حوزه نو  ؛ی شناخت  ــی شناسی اجتماعنام.  ( 1395)  بهمن؛ احمدی، بهزاد.،  زندی
  :https://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.2571.2972Doi.  1، شماره  9دوره    .در علوم انسانی   یارشتهانیم

شهر تهران  یهاشاپی ها با کاف خانهگذاری قهوهمقایسه نام .(1397) .میمرخواه، امیریو من؛ روشن، بلقیس به ،زندی

د اجتماعنام  دگاهیاز  زبان  .ی شناسی  اجتماعفصلنامه  پیاپی  2شماره  ،  1دوره  .ی شناسی   .4  .Doi: 

i.org/10.30473/il.2018.5359https://dx.do 

محمدرضا.  ،  زندی نصرآبادی،  طوسی  مشگدانش  ی گذارلقب  ی بررس.  (1396)بهمن؛   دگاهید  از  شهرنیآموزان 

زبانی نشریه    .ی اجتماع  ی شناسزبان شماره  8دوره    .جستارهای  در    یابیزبا  .7،   از  1398خرداد    27شده 
http://ensani.ir/fa/article/385893 

نامه  . پایانی اجتماع  ی زبانشناس  دگاهیاز د  رانیا  یهاهگذاری مدارس و آموزشگانام  ی بررس(.  1389ساعدی، مهین. )

ارشد و  زبان. گروه  کارشناسی  نورهازبانشناسی  پیام  دانشگاه  در    یابی زبا  .ی خارجی.  اردیبهشت    18شده 

 https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ab71f46e6dd89b173ff1a680740f2895 از 1398

  فصلنامه   .وکارگذاری مراکز کسب نگرش صاحبان کسب اصفهان در نام  ی بررس.  (1397)مریم؛ براتی، صفورا.  ،  فرنیا
   :https://dx.doi.org/10.30473/il.2019.39775.1170DOI. 3 ۀشمار -دوم  ۀدور .ی اجتماع ی زبانشناس

 مجلس یهامرکز پژوهش تیساشده از وب ی ابی. باز(1382. )کشور ی های عمومقانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94038(:  25/09/1397. )ی اسالم یشورا

 ی زبانشناس  دگاهیاز د  نی و معابر شهر قزو   یتجار  ،ی آموزش  یهاگذاری مکان نام  ی بررس(.  1395پور، شهال. )کرداری

اردیبهشت  شده در    یابی زبا  .انگلیسی. دانشگاه گیالنزبان و ادبیات  . گروه  دکارشناسی ارشنامه  . پایانی اجتماع

 https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b91c802c6dfb22daefa495d90c0aa769 از 1398

 . ی . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم نگارش   ش؛ ی را ی و   نامه وه ی ش   (. 1381ضا. ) محمدر   فر، ی محمد 

نام  وبمدخل  از  شده  بازیابی  )نامشخص(  واژهگذاری.  )سایت  (: 16/02/1397یاب 

da/://www.vajehyab.com/dehkhohttps  نام+گذاری 

  . 17، شماره 9دوره  .علوم اجتماعی  فصلنامهی. نام معابر و اماکن عموم رییفرایند تغ ی بررس. ( 1381حمزه ) ریامی، مهراب

 https://qjss.atu.ac.ir/article_5211.html از 1398شهریور شده در  یابی زبا

 . های عمومی کتابخانه  یهای اداره دستورالعمل(.  1390. )هاکل امور کتابخانههای عمومی کشور، ادارهد کتابخانهنها

 نشر.تهران: مؤسسه انتشارات کتاب 

 [Dataset]  97(. جدول و لیست کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد تا پایان آذر  1397کشور. )   ی عموم   ی ها نهاد کتابخانه 

https://ketabnak.com/book/70843
https://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.2571.2972
https://dx.doi.org/10.30473/il.2018.5359
http://ensani.ir/fa/article/385893
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ab71f46e6dd89b173ff1a680740f2895
https://dx.doi.org/10.30473/il.2019.39775.1170
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94038
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b91c802c6dfb22daefa495d90c0aa769
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%20نام+گذاری
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%20نام+گذاری
https://qjss.atu.ac.ir/article_5211.html
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Abstract: 

Introduction : Naming as a linguistic phenomenon conveys descriptive, expressive and social  

meanings.  According to their information, educational and cultural functions, public 

libraries have branches throughout the country. Each of these branches has a name, and 

their proper naming can help create value and success and promote their status.  In this 

article, an attempt is made to examine the current situation of the names of the Iranian 

public libraries and extract its problems. 

Methodology: In two stages, the researchers first described the status of public library letters 

using the content analysis method. Crosscheck control was used to validate the 

findings. Then, they extracted the problems of naming based on the comparison of the 

current situation with the instructions for naming public libraries and the instructions 

for writing Persian script and linguistic criteria. 

Findings: The results of the first phase showed a tendency to using more 

anthropomorphically masculine names, including the names of martyrs of the Islamic 

Revolution, Religious, cultural and literary figures of similar values. Also, most of the 

names belong to contemporary people, and most of the names in the libraries belong 

to the martyrs of a particular region or have special characteristics (martyrs of 

anonymous or unknown martyrs). The current process of naming public libraries in 

the country did not indicate a scientific policy, leading to problems such as lack of 

religious sensitivity or lack of attention to linguistic criteria such as length of letters, 

etc. in public library naming. 

Conclusion: It can be concluded that the status of the naming of public libraries in Iran, as 

well as the naming of places and passages that were studied in the literature has a 

tendency to anthropocentric designations, masculine, contemporary people and 

among the names of libraries, the greatest repetition is related to the names of the 

martyrs, infallibles, and religious figures; and attention to the scientific, cultural and 

women celebrities in naming has been significantly lower. This situation reflects the 

ideological practices of the rulers on public libraries-like other urban spaces. Although 

naming can be used as a powerful tool to better perform the socio-cultural functions 

of the library, officials use this tool to symbolically control the environment. It was 

also concluded that the current guidelines for naming public libraries are not fully 

implemented and there are discrepancies between the current status of library names 

and organizational and national guidelines. It is recommended that conflicts are 

resolved and also naming policy was amended by Iranian Public Libraries Foundation. 
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