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 چكیده

شناسی اجتماعی و با هدف مقایسة  پژوهش حاضر بر مبنای نام
های شهر تهران از دیدگاه  شاپ ها با کافی خانه گذاری قهوه نام

های چندگانه انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی  هویت
خانه و  قهوه 292تحلیلی، با بررسی نام  -بوده و به روش توصیفی

م شده است. نتایج حاکی از آن شاپ شهر تهران انجا کافی 232
ها بسیار بیشتر از  خانه گذاری قهوه است که هویت فردی در نام

های  ها تجلی یافته است. به لحاظ هویت جنسیتی، نام شاپ کافی
ها دارد؛  شاپ ها رواج بیشتری از کافی خانه مردانة ایرانی در قهوه

رزی به چشم ها تمایز جنسیتی با شاپ گذاری کافی که در نام حال آن
گذاری هر دو مکان تقریباً  خورد. سهم هویت قومی در نام نمی

های ملی و مذهبی در  توجه است. از سوی دیگر، نام یکسان و قابل
ها نقش بیشتری دارند، در حالی که صاحبان  خانه گذاری قهوه نام

های ملی توجه بیشتری دارند. همچنین، هویت  ها به نام شاپ کافی
 های تهران دارد.  شاپ گذاری کافی معناداری در نامفراملی حضور 
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Abstract 

This socio-onomastics research compares naming 

Tehran traditional cafés (qahveh khaneh) and 

coffee shops from a multiple identities 

perspective. Using a descriptive analytic method, 

this applied study examined around 232 traditional 

cafés and 296 coffee shops in Tehran. The results 

display that the individual's identity plays a 

strikingly more significant role in naming 

traditional cafes than coffee shops. Moreover, 

from the perspective of gender identity, the use of 

masculine name characters is more prevalent in 

traditional cafés than coffee shops, while there 

exists no significant gender distinction in naming 

coffee shops. The role of ethnic identity was 

almost similar yet noticeable in the two places. On 

the other hand, while traditional cafes opt for 

national and religious names, the coffee shops use 

national names more frequently. Also, the results 

indicate a significant use of international identity 

in naming coffee shops. 
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 مقدمه 
اجتماعی بودن زبان بستر مناسبی برای تولد دانش نوینی بهه  

فراهم آورده است، که به کنکهاش   1شناسی اجتماعی نام زبان

دربارۀ کاربردهها و کارکردههای زبهان بهه عنهوان یهر ابهزار        
تههرین و  پههردازد. یکههی از ابتههدایی  تبهها ی در جامعههه مههی ار

نههاگزیرترین موضههوعاتی کههه بههدون اسههتتنام بههرای تمههامی  

صادق است و بدون آن برقراری ارتباط و شناساندن  2هستارها

هها بهه معنهای واقعهی کلمهه       شناساندن و شناختن موجودیت

است. از آن رو که نام نقش مهمی  3«نام»شود،  غیرممکن می

شناسههی  نظههران زبههان مههاعی دارد، صههاح در مههراودات اجت
منههد شههدند و دانشههی بههه نههام  اجتمههاعی نیههز بههه آن ع قههه

شناسی در آغاز به عنوان  پا گرفت. نام 4«شناسی اجتماعی نام»

پرداخهت، امها    ههامی  شناسی نهام  یر دانش درزمانی، به ریشه
شناسهی را   زمانی، نام شناسی اجتماعی با اتخاذ دیدگاه هم زبان

گرا به دانشی برای مطالعة اجتماع معاصر  نش گذشتهاز یر دا
 (.2 :7931 تبدیل کرد )زندی و احمدی،

گزینیم،  وقتی نامی را برای بخشی از این کرۀ خاکی برمی»

« دههیم  مهی  5بخشهیم و هویهت   در حقیقت به آن موجودیت می

تهوان گفهت کهه در دنیهای      (. می212: 2333، 7و الجیو 6)الجیو

چیزی به معنای آفرینش آن اسهت. آنچهه    8گذاری نامها،  انسان

کند و آنچه توجهی بهه آن نشهود،    نامی ندارد، توجهی جل  نمی
شود. یر قطعهه ملهر    در نظام شناختی و ارتبا ی نیز وارد نمی

گهذاری   ای بین دو مکان است. نهام  نشده، صرفاً فاصله گذاری نام
داده شهده   سازد ونام تخصیص یر مکان آن را حائز اهمیت می

ها ادراک مها   نام شود. جای سب  آفرینش نمادین یر مکان می
 دهند. را از یر مکان شکل می

توان گفت که نام، نخستین دارایی واقعهی ههر انسهانی     می
است که حتی پس از رخت بربستن او از این جهان نیز جاودانهه  

ترین  هایی که این اصلی ماند. هرچند که بسیارند انسان باقی می
کننهد،   پسندند و چه بسا کوشش می ولفة شناسایی خود را نمیم

نامی را که انتخاب والهدین و میهراگ گذشهتگان اسهت، ت ییهر      
توان گفت که نام یکایر مها، بهیش از    دهند. با این توصیف،می

                                                      
1. sociolinguistics 

2. entity 

3. name 

4. socio–onomastics  

5. identity 

6. J. Algeo 

7. K. Algeo 

8. naming 

های خودمان باشهد، راوی آرام   آن که بازگوکنندۀ عقاید و اندیشه

وجهود   9ری عمهومی و آرزوهای والدینمان است. حال اگر سههه 

داشته باشد که هم یکی از آحاد یر ملت، پدیدآورندۀ آن باشهد  
و هم جمعی از اتباع یر ملت حضهوری فعهال و همیشهگی در    
کم  آن داشته باشند؛ ازسویی نام آن را بتوان تقریباً آزادانه، دست
وپهاگیر   در مقطع کنونی، در محدودۀ قوانینی نهه چنهدان دسهت   

ت که این نام بیانگر عقایهد اجتمهاعی و   انتخاب کرد، بدیهی اس
های فرهنگی و روانی پدیدآورندۀ آن عرصه و همراههان   ویژگی

گیههری سیاسههی، فرهنگههی و  اش و نشههانگر جهههت همیشههگی
 اجتماعی آن مکان خواهد بود.

 گونه تعریف کرده است: الطایی هویت را این

هویههت مجموعههة خصوصههیات و مشخصههات اساسههی   »
انهی، زیسهتی و تهاریخی همسهانی     اجتماعی، فرهنگی، رو

است که بر ماهیت یا ذات گروه، بهه معنهای یگهانگی یها     
کند و آنان را در  همانندی اعضام آن با یکدیگر، داللت می
 هور مشهخص و    یر ظهرف زمهانی و مکهانی معهین بهه     

ها و افراد متعلق به آنهها   قبول و آگاهانه از دیگر گروه قابل
 «سازد. متمایز می

 (793: 7918)الطایی، 

گهاه   چنانچه این تعریف از هویهت را در نظهر بگیهریم، آن   
وضوح بازتابی از چارچوب فکهری و ههویتی ههر     گذاری به نام

ای ثابت و  جامعة مفروض خواهد بود. از آنجا که هویت مقوله
گذاری نهادهای جدید  ت ییرناپذیر نیست، بررسی و مقایسة نام

ان آحاد یر ملت )هویت تواند بیانگر انسجام در می و قدیم می

( و 11های قومی )هویهت قهومی   (، میزان توجه به ارزش10ملی

ههای   ( یها اسهتقبال از آرام و ارزش  12مذهبی )هویهت مهذهبی  

( در گذشهته و در حهال   13المللهی  جهانی )هویت فراملی یا بین

 حاضر باشد.

های دوقطبهی مفههومی رایهج در     های متضاد و پدیده جفت
شهوند؛ کهه از جملهه بهارزترین آنهها       ةایران محسهوب مهی  جامع
های ملی  توان به مرد در برابر زن، پیر در برابر جوان و سنت می

در مقابل جهانی شدن اشاره کرد. بدیهی است کهه ههر یهر از    
هایی خاص خود  های متضاد نمادها، قلمروها و عرصه این قط 
نهه در برابهر   خا راه نیست اگر بگهوییم کهه جفهت قههوه     دارد. بی

                                                      
9. public sphere 

10. national identity 

11. ethnic identity 

12. religious identity 

13. international identity 
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شاپ نمود تقابل فرهنگ سنتی در برابر فرهنگ جهانی در  کافی
ها اسهت کهه ههر دو خصوصهیت بهارز سهههر        قلمرو این مکان

 ها را دارند.   عمومی، یعنی محلی برای بیان آزادانة دیدگاه
خانههه و  ( قهههوه71: 7939بههه گفتههة معتکفههی و ع یههی )

داننهد،   مانیان مهی نشینی، که برخی آن را سوغات عت خانه قهوه
در دوران صفویه رواج یافت و به دلیل نیهاز دیهرین بشهر بهه     

با اقبال مواجهه شهد.    برقراری ارتباط، مبادلة اخبار و سرگرمی،
ها در دوران صفوی سرشته شدن  خانه پا گرفتن نخستین قهوه

اس می را به خهوبی توضهی    -خانه با عقاید مذهبی نهاد قهوه
ها نیز غنای خاصی داشهته   خانه هوهدهد. محیط فرهنگی ق می

خوانی و نقالی،  است؛ سخنوری مرشدان، مشاعرۀ ادبا، شاهنامه
ههای دیهواری    های آذربایجهانی و نقاشهی   قوپوزنوازی عاشیق

محیطی را فراهم آورده بود که خستگی چشم و گوش و جان 
های پرسروصدای رادیهو   زدود. امادیری نهایید که برنامه را می

سههتة نقههاالن را گرفههت و تصههاویر متحههرک جههای صههدای خ
ها را به خود خیره ساخت. افزون بر این، بها بهاز    تلویزیون نگاه

توانسهتند   شدن پای اتومبیل به ایران، مردان ایرانی دیگر نمی
اهل خانه را به بهانة بعد مسافت در خانه نگاهدارند و خود بهه  

کهم جهای    کمخانه بیایند، بنابراین، تفریحات مردانه باید  قهوه
داد. گسهترش ارتبا هات    خود را به تفریحهاتی خهانوادگی مهی   

خانة امروزی را به مکانی تبهدیل کهرد کهه پیونهد آن بها       قهوه
 فرهنگ و هنر، اگر هم نگسسته باشد، به مویی بند است. 

گرایههی در نظههر بگیههریم،  خانههه را نمههاد سههنت اگههر قهههوه
منفهی   شاپ جلوۀ جهانی شدن است. گروه اول نگرشهی  کافی

درد  شاپ دارد و آن را محل تجمع جوانانی مرفه و بی به کافی
داند. اما گروه دوم کهه عمهدتاً متشهکل از جوانهان اسهت،       می
دهد خهود را فهارا از    داند که اجازه می شاپ را محلی می کافی

وپههاگیر بیههان کننههد. بههااین    آداب و رسههوم و قیههود دسههت  
فرهنگ، خهرده   شاپ بستر مناسبی برای مطالعة توصیف،کافی

فرهنگ، مقاومت فرهنگی، مصرف، سهبر زنهدگی و هویهت    
رو بها   شهاپ  (.جوانهان کهافی  22: 7933جوانان است )فاضهلی،  

ای منعطف به فراتر از مرزههای تهاریخی و ج رافیهایی     روحیه
داننهد. عه وه بهر     نگرند و خود را شههروندان جههان مهی    می

اگر زنان اجازۀ  خانه است؛ پذیرتر از قهوه شاپ مهمان این،کافی
شاپ به روی تمهام   خانه را نداشتند، درهای کافی ورود به قهوه

 های جنسی باز است.  گروه
هها و   خانهه  گذاری قهوه موضوع پژوهش حاضر بررسی نام

گهذاری ههر دو مکهان،     های شهر تهران است. نهام  شاپ کافی
شهده و مطهابق بها قهوانین      اگرچه تاحدی در چارچوبی تعریف

گیرد، اما عمدتاً تهابع سهلیقه و گهرایش     صورت می شده تدوین
 نهین   آوا و خهوش  صاح  آن است. شکی نیست کهه خهوش  
ارائههه، دغدغههة هههر   بههودن نههام فههراورده یهها خههدمت قابههل  

ای به هنگام انتخاب نام است؛ اما واض  است که  پیشه صاح 
این نام بیش از هر چیز بیهانگر عقایهد اجتمهاعی، فرهنگهی و     

مشتریانی است که سودای جلبشان را در سهر   روانی آن فرد و
ایهد،   شاپ به میهان مهی   خانه و کافی دارد. زمانی که پای قهوه

هایی است کهه نقشهی پررنهگ در خها رات      صحبت از پاتوق
مشههتریان خواهنههد داشههت. مشههتریان بههرای تبههادل افکههار و 

اینهد، بنهابراین    ههامی  بازی به این پاتوق سازی یا خا ره خا ره
ت که عموماً پای به جایی نخواهند گذاشت که نهام  بدیهی اس

ها و عقایدشهان باشهد. بها ایهن توصهیف،       آن برخ ف نگرش
دهندۀ تلقی افراد از هویت فردی  پربسامد بودن یر نام نشان

شان است. ع وه بر ایهن، هنگهامی کهه بهه مقایسهة       و جمعی
هها در ابرشههری ماننهد     شهاپ  ها و کهافی  خانه گذاری قهوه نام
گهذاری تصهویر پرمعنهایی را از     پردازیم، تحول نهام  ان میتهر

نشهینان، از   ههای فرهنگهی و اجتمهاعی پایتخهت     ت ییر نگرش
 گذشته تا حال، به تصویر خواهد کشید.

یکی از ملزومات جل  مشتریان وفهادار انتخهاب نهام بهه     
 هور کهه بعیهد بهود      فراخور سلیقة گروه ههدف اسهت. همهان   

 2«لقانطهه »پها بهه کافهة    1«قنبهر »ة خان پهلوانان  رفدار قهوه

خانة  پوش کافة لقانطه نیز جایی در قهوه بگذارند، بانوان شیر
گذاری فرایندی خنتی نیست، بلکه حکایت از  قنبر نداشتند. نام

های فرد یا اجتماعی دارد که آن نهام   باورها، ع ئق و گرایش
را مناس  دانسهته اسهت. بهه ایهن ترتیه ، ت ییهر در الگهوی        

معنا نیست و چنانچهه بهه خهوبی بهه آن      ذاری تحولی بیگ نام
گهردد کهه ارزش    هایی مشهخص مهی   پرداخته شود، دگرگونی

خاصی را پررنگ کرده یا آن را بهه دسهت فراموشهی سههرده     
شهود، گهاه الگهویی     است. نامی که بر یر مکان گذاشته مهی 

است که فرد برای خود برگزیده و گاه حکایت از ع قهة وافهر   
 ع آن نام دارد. او به مرج

ایههن   ظاهرسههادۀ هههای بههه بههه ایههن ترتیهه ، در پههس نههام
 ها رازهای بسیار نهفته است. این نام و های روزمره، رمز مکان

مها   شان که نشانی دادن را بهرای   غیر از کاربرد ارجاعی اصلی
کنند، معانی دیگری نیز دارند. برای متال، نامی کهه   آسان می

                                                      
 های قدیمی تهران خانه از قهوه. 7
ای به همین نام در  های قدیمی تهران که نام آن از کافه یکی از کافه. 2

 پاریس گرفته شده است.
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توانهد   گهذارد، مهی   شاپ خهود مهی   یخانه یا کاف فردی بر قهوه
 نمودی از باورها و هویت وی باشد.

 هور کهه اشهاره شهد، نهام چنهین        با این توصیف، همهان 
تهوان یکهی از    ههایی را مهی   ها، یا بهتر بگهوییم، پهاتوق   مکان

گهذاری   نمودهای بیرونی هویت دانست. بنابراین، بررسی نهام 
قایسهة  هها محملهی اسهت بهرای م     شهاپ  ها و کهافی  خانه قهوه

گهرا و نسهل جدیهد     قهدیمی سهنت    تفکرات و روحیهات نسهل  
 گرا. جهانی

 چارچوب نظری
هها، ع ئهق و    تنیهده از باورهها، ارزش   ای درههم  هر نام شبکه

تواند برخاسته از هویت باشد. بنابراین،  هایی است که می مؤلفه
شناختی  نام یکی از نمودهای بیرونی هویت است و مطالعة نام

 رهیافتی است برای بررسی نظام هویتی جامعه.  
ت را ( هوی29132: 71، جلد 7911)نامه  ل تدهخدا در در 

گهردد و   داند که گاه بر وجود خارجی ا ه ق مهی   تشخص می
گردد که عبارت است از  گاه بر ماهیت یا تشخیص ا  ق می

 حقیقت جزئیه.  
( معتقد است هویهت بهه متابهه امهری     77: 7982قادری )

احساسی یا آگاهانه، واقعی یا ذهنی، موجود یا جعلی، معطوف 
صورت فردی و جمعی ها به  به پاسخ چیستی و کیستی انسان

دو محور عمدۀ هویت « دیگرشناسی»و « خودشناسی»است. 
 دهند. هستند که ساختار آن را شکل می

در مجموع مهی تهوان بهرای هویهت دو سهط  فهردی و       
 اجتماعی قائل شد:

بازتابی اسهت  ( هویت فردی:هویت فردی یا همان خود،7
درون  بندی فرد از خودش در گذاری و  بقه بندی، نام از مقوله

مقوالت یا  بقات اجتماعی. هویت فردی به معنای چه کسی 
شناسهیم   بودن است؛ این که ما خویشتنِ خویش را چگونه می

( 81: 7918خواهیم چگونه شناخته شویم.از نظر گیهدنز )  و می
هویت فردی در واقع همان چیزی است که فرد بهه مصهداق   

یگهر،  اصط ح خودآگاهی، بهر آن آگهاهی دارد. بهه عبهارت د    
هویت فرد چیزی نیست که به او تفویض شهده باشهد، بلکهه    
چیزی است که فرد باید آن را به  ور مداوم و روزمهره ایجهاد   

هها و احساسهات افهراد نمهود      کند. هویت معمهوالً در نگهرش  
 گیری آن زندگی جمعی است. یابد و بستر شکل می

( هویت اجتماعی: هویت اجتماعی به تعریهف گهودرزی   2
هایی است که به واسطة آنهها افهراد و    ( شیوه22-21: 7981)

ههای   ها در روابط اجتمهاعی خهود از افهراد و جماعهت     جماعت

( هویهت  211: 7387)1شوند. از دیدگاه تاجفل دیگر متمایز می

اجتماعی بخشی از برداشت فرد از خود است که از آگهاهی او  
گیهرد.   های اجتماعی سرچشمه می نسبت به عضویت در گروه

هها، چهون    ای بهزر  از هویهت   ت اجتماعی شامل گسترههوی
 هویت جنسی، قومی، ملی،مذهبی و فراملی است.

توان به شرح زیر تعریف  های هویت اجتماعی را می مقوله
 کرد:

در نظهر   2ای ( هویت جنسی: چنانچه هویهت را شناسهه  7

ها خود را به وسهیلة آن نسهبت بهه دیگهران      بگیریم که انسان
توان گفت هویت جنسهی   آنگاه به اختصار میکنند،  تعریف می
ای است که براساس فیزیولوژی انسهان اسهتوار اسهت؛     شناسه

شود. هویت جنسهی   هرچند که به فیزیولوژی انسان ختم نمی
ای است که به واسطة این فیزیولهوژی بهرای ایهن کهه      رابطه

انسان خهود را نسهبت بهه ا رافیهان تعریهف کنهد، مشهخص        
 (. 722، 7982شود )قادری؛  می

( هویت قومی:هویت قومی یا فروملی بخشی از هویهت  2

 3اجتماعی است، اما اهمیت آن چنان است که به باور اسمیت

ها خود را به یر ریشة قومی واقعی یا خیالی متصهل   اگر ملت
نکنند، فرومی پاشند. زبان، دین و مذه ، تعلق ج رافیهایی و  

ههای   شاخصهه  تبار مشترک واقعی یها خیهالی از فراگیرتهرین   
های قومی تمایل دارنهد   ایند. گروه هویت قومی به حساب می
تهر معرفهی کننهد. در     ای گسترده مانند ملت، خود را در خانواده

های قومی اغل  برای شناسایی سیاسهی بهه پها     نتیجه،هویت
خیزند، مگر آن که گروه قومی هویت خود را در نهادهها و   می

: 7981ل نماید )گودرزی، شک موارد دیگر با دولت مربو ه هم
92–94.) 

: 7981( هویت ملی: هویت ملی بهه تعریهف گهودرزی )   9
تهرین سهط  هویهت     ( فراگیرترین، باالترین و مشروع22-93

است. هویت ملی دایر بر یر واحد مسهتقل سیاسهی بهه نهام     
کشور است. بر این اساس، همهة افهرادی کهه دارای تابعیهت     

آن کشهور را دارنهد.   کشوری باشند، هویهت ملهی مربهوط بهه     
هویت ملی را در گذشته منش ملی، سهجیة ملهی یها کهاراکتر     

گفتنهد. آنتهونی اسهمیت هویهت ملهی را بازتولیهد و        ملی مهی 
ها و  ها، نمادها، خا رات، اسطوره بازتفسیر دائمی الگوی ارزش

هها را تشهکیل    دانهد کهه میهراگ متمهایز ملهت      هایی می سنت
هندۀ هویت ملی عبارتنهد  د ترین عناصر تشکیل دهند. مهم می

                                                      
1. Tajfel 

2. identifier 

3. Smith 
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از: وجود سازمان سیاسی واحهد، پیشهینة مشهترک تهاریخی و     
فرهنگ، زبان، دین و سرزمین مشترک. هویت ملی از دیدگاه 
جامعه شناختی دارای ابعهاد اجتمهاعی، تهاریخی، ج رافیهایی،     

 سیاسی، دینی، فرهنگی، زبانی و ادبی است.
ای  وعهه توان مجم ( هویت مذهبی: هویت مذهبی را می4

ها، هنجارهها، باورهها،    شناختی، اعتقادی و روانی شامل ارزش
های مختص به یهر   ها و آگاهی احساسات، نمادها،  رز تلقی

اجتماعی دانسهت کهه حهول یهر محهور غهایی       -خودِ فردی
 (.711: 7983)مفهوم مقدس( سازمان یافته است )رئوفی، 

شهدن  ( هویت فراملی: هویت فراملی پیامد فرایند جهانی 1
سهازد. دهشهیری    شهده مهی   است و از انسان شهروندی جههانی 

ها، کهه   ( معتقد است نزدیکی و تفاهم بین ملت31-31: 7913)
های فنهی   رهاورد انق ب ارتبا اتی، انفجار ا  عاتی و پیشرفت
گرداند کهه   است، هنجارهای مشترکی را بر کل جهان حاکم می

دههد. فاضهلی    یاعتقاد به هویت بشهری فراملهی را افهزایش مه    
گرفتهه از   ( نیز معتقد است تحوالت نهادی نشهتت 491: 7932)

مدرنیتههه و فراینههدهای مدرنیتههة متههنخر، ماننههد گردشههگری،    
ها، ماهواره، اینترنهت و غیهره، باعهس گسهترش      مهاجرت، رسانه
های مختلف زندگی شهده اسهت و افهراد     ها از شیوه آگاهی ملت
 دهند. شکیل میرا در مقیاسی فراملی ت« خود»مفهوم 

هههای جهههانی اندیشههیدن رو بههه افههول  از مصههداقیکههی 
هایی اسهت کهه در    شاپ ها و اقبال به کافی خانه گذاشتن قهوه

 اند.  گوشة شهر برپایة معیارهای جهانی پاگرفته گوشه
پهردازد و   نوشتار به مطالعة رابطه زبان و هویهت مهی  این 

بهرای بهازگو   گذاری را به عنوان یکهی از ابزارههای زبهان     نام
خانههه و  گههرای قهههوه  کههردن هویههت، در دو مکههان سههنت  

شاپ، به عنوان موضوع اصلی مطالعه انتخاب  شدۀکافی جهانی
 کرده است. 

 مروری بر پیشینة پژوهش
شناسهی اجتمهاعی در ایهران دانهش      چنان که اشاره شهد، نهام  

های این  نوپایی است که پیشینة چندانی ندارد. عمدۀ پژوهش
گذاری فرزندان و معهابر در شههرهای    ن روند نامحوزه به تبیی

ههای ج رافیهایی    مختلف یا تبیین اجتماعی ت یرات نام مکهان 
تههرین  انههد، کههه در ادامههه بههه معرفههی مههرتبط      پرداختههه
 پردازیم. هامی پژوهش

شهناختی بهه    شناسی مهردم  دیدگاه زبان ز( ا2339) 1برایت

ن ههها و افههراد در میههان بومیهها بررسههی اسههامی خههاص مکههان

                                                      
1. Bright 

آمریکای شمالی پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این است 
که آیا گروه واژگهانی کهه بهه توصهیف یهر فهرد یها مکهان         

اید یا خیهر.   ای از یر اسم خاص به شمار می پردازد، نمونه می
صهخرۀ کنهار   »یها  « مرد مقیم کنار رودخانهه »برای متال، آیا 

وب ای از اسم خاص انسهان یها مکهان محسه     نمونه« رودخانه
شوند یا خیر. برایت در ابتهدا شهرایط اسهامی خهاص را در      می

کنهد. بهه عنهوان     زبان انگلیسی و چند زبان دیگر بررسی مهی 
ایند، امها   نمونه، اسامی خاص در انگلیسی با حرف تعریف نمی

آنچه مهم است، نه قوانین دستوری، که تعاریف معناشهناختی  
توان اسهم   می و کاربردشناختی از اسم خاص است. به اختصار

خاص را قراردادی اجتماعی دانست کهه بهه یهر موجودیهت     
های واژگانی فهوق نیهز    بخشد؛ با این توصیف گروه هویت می

 ایند.  هایی از اسامی خاص در آن زبان به شمار می نمونه

از تنکید بر اهمیت اسامی خاص  س( پ2374) 2اکشوالکوا

بخشی به آدمیان یا اشیام، تلفظ یا نگارش اشهتباه   برای هویت
کنهد.   ای از تحریف هویهت معنها مهی    یر اسم خاص را نمونه

هها از قبیهل    هدف از ایهن مقالهه تبیهین دالیهل تحریهف نهام      
سوادی و عدم ا  ع، دوزبانگی، ارتباط بهین   انگاری، کم سهل

ههای   مطالعة موردی، اثهر مشهترک ملیهت    فرهنگی و، در این
روس و قزاق بر یکهدیگر اسهت. فراینهد بازیهابی و بازسهازی      

های تاریخی و اص ح قواعد یکهارچه برای ترجمة اسهامی   نام
های دیگر در قزاقستان مؤید رشهد خودآگهاهی    خاص به زبان

گیهری نظهام ارزشهی و درک هویهت      قومی مردم قزاق، شکل
گههذاری  ی قههزاق مههدرن هنگههام نههامههها ملههی اسههت. خههانواده

توجهه بیشهتری    kyzy-و  uly-فرزندانشان به عناصر ملهی  
دهنههد. عهه وه بههر ایههن، اسههامی خههاص سههاختار   نشههان مههی

فهردی از نظهر    ههای منحصهربه   و ویژگی  معناشناختی پیچیده
ها هنگام  شناسی و فرم دارند. نادیده انگاشتن این ویژگی ریشه

های دیگر نارضهایتی و سهوم    بانبازگرداندن اسامی خاص به ز
 تفاهم در پی خواهد داشت.

( برای انجام یر مقایسة تحلیلی 7982نژاد )  ی  و علی
های  گذاری، همة نام های جدید ایرانیان در نام در مورد گرایش

های ت ییریافته از مهر ماه تها   و نام 7911شده در سال  انتخاب
انهد.   سهی کهرده  را در استان اصهفهان برر  7983دی ماه سال 

ای، واژگانی، فرنگی  پژوهشگران منابع مذهبی، ملی و اسطوره
اند کهه انتخهاب    شناختی را برای انتخاب نام برشمرده و زیبایی

ههای   گذار است. در نهام  هر یر مبین تمای ت و آرزوهای نام

                                                      
2. Aksholakova 
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پسرانه و دخترانه،به ترتی ،غلبه با اسامی مذهبی و واژگانی یا 
همتا بودن نام  چنین، تنکید والدین بر بیزیباشناختی است. هم

فرزندشان در میهان خویشهاوندان، بیهانگر روحیهة فردگرایهی      
 انسان معاصر است. 

گهذاری غیررسهمی عامهه را در     ( نیز نظام نام7984ندیم )
نشینان قشم بررسی کرده است. این پژوهشگر به  میان جزیره

وش سهال، ر  93دلیل انتخهاب کهردن گهروه سهنی بهاالتر از      
مصههاحبة عمیههق را بههرای پههژوهش برگزیههده اسههت. بررسههی 

ههای   دهد که نام نشینان جنوب ایران نشان می های ساحل نام
ههای ملهی بیشهترین رواج را دارنهد.      مذهبی و پس از آن نهام 

گهذاری   گیری جال  این تحقیق آن است که شهیوۀ نهام   نتیجه
غیررسههمی یکههی از عههواملی اسههت کههه همبسههتگی قههومی  

 کند.   ن را تقویت مینشینا قشم
انهد بها مطالعهة     ( سعی کهرده 7988نجاتی حسینی و افشار )

های  گذاری فرزندان در شهر تهران به مقایسة ارزش موردی نام
های قبل و بعد از انق ب بهردازند. این پژوهشگران فهرض   نسل
های تاریخی و منطقة مسکونی،  اند که میان جنسیت، دوره کرده
از سهوی دیگهر، رابطهه وجهود دارد. مقهوالت      سو، و نام،  از یر
گذاری عبارتند از: ایرانی )سنتی یا مدرن(، اس می )سنتی یها   نام

سهالة اخیهر ایهران نیهز بهه پنجهدورۀ        13مدرن( و غربی. تاریخ 
بنهدی   انق ب، جنگ، پایان جنگ، سازندگی و اص حات تقسیم

-7شده است. ابرشهر تهران نیز به دو قسمت شمالی )منها ق  
گیهری بهه    ( تقسیم شده است. نمونه27-1( و جنوبی )منا ق 2

ای تصهادفی انجهام شهده و جمعیهت      ای چندمرحله روش خوشه
نفر است. بر اساس ایهن پهژوهش، مهردان بهیش از      433نمونه 

-مهدرن هسهتند؛ اسهامی اسه می    -زنان دارای اسامی اس می
سنتی در میانفرزندان منا ق جنوبی شهر تههران بیشهتر اسهت؛    

ههای   حال آن که اکتر افراد ساکن در منا ق شمالی شههر نهام  
انهد. در واقهع، بها     شهان برگزیهده   مدرن را برای فرزنهدان -ایرانی

گیهری کهرد کهه پهس از جنهگ       گونه نتیجه توان این احتیاط می
های اس می ناب کاهش پیدا کهرده   ایران و عراق، تمایل به نام

 اند. یافتههای ایرانی یا غربی رواج بیشتری  و نام
ای بهها عنههوان  ( در مقالههه7933ههها و فههوالدی ) جمشههیدی

بررسی تحوالت فرهنگ عمهومی در ایهران براسهاس تحلیهل     
، نام را یکی از ابزارهای کارا برای شناسایی تحوالت گذاری نام

های تاریخی مختلف دانسهته و سهعی    و ت ییرات فرهنگی دوره
رویکهرد نظهری    اند فرایند تحوالت فرهنگ عمومی را بها  کرده
گذاری در ایهران از   محور و با استفاده از تحلیل فرایند نام دولت
، در ایههن بههازۀ زمههانی مشههخص نماینههد.  7988-7943سههال 

اسههم پربسههامد را در ایههن بههازه تحلیههل کههرده و  13محققههان 
بنهدی   ههای فرهنگهی نهفتهه در آنهها  بقهه      برحس  گهرایش 

هها و بسهتر    ولهت اند. سهس برای تعیهین تهنثیر رویکهرد د    کرده
گهذاری، تهاریخ    های فرهنگی نام اجتماعی و سیاسی بر گرایش

به بعد براساس نقش و رویکرد  7943سالة ایران را از سال  13
انهد و سههس    ها بهه هشهت دورۀ تهاریخی تقسهیم کهرده      دولت

ههای تهاریخی مهورد     گذاری را برحس  ایهن دوره  تحوالت نام
اس می بر -طة گرایش ملیاند. نتایج مؤید سل بررسی قرار داده

گذاری است که در دورۀ اص حات افزایش معناداری نشهان   نام
 7911داده است. گرایش به اسهامی اسه می مهدرن در سهال     

افزایش چشمگیری داشته است. نکتة شاخص در باب گهرایش  
گذاری اس می ایهدئولوژیر رابطهة معنهادار آن بها انقه ب       نام

حامل فرهنگ ایرانی باسهتانی   است. گرایش رو به رشد اسامی
در چند سال قبل از انق ب، پس از انق ب کاهش چشمگیری 
داشته، اما در دوران سازندگی مجهدداً رو بهه افهزایش گذاشهته     

ای نوظهور است که پهس   است. گرایش ایرانی مدرن نیز پدیده
 از جنگ به سرعت گسترش یافته است.

ی تحههت ا ( در مقالههه7937اشههرف نظههری و همکههاران )
گذاری و بازنمایی هویت: بررسهی   فرهنگ، سیاست نامعنوان 
های  نز صداوسیمای جمههوری اسه می ایهران در     مجموعه
گیری از روش  ، با رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره7983دهه 

های  نز صداوسیما  گذاری را در مجموعه گفتمان، سیاست نام
ونی  نهز را  اند. پژوهشگران پنج سهریال تلویزیه   بررسی کرده

ههای مهورد اسهتفاده را از آنهها اسهتخراج       انتخاب کرده و نهام 
گهذاری   های نهام  اند. نتیجه حاکی از آن است که سیاست کرده

های  نز صداوسیمای جمهوری اس می موج  بهه   در برنامه
هها شهده اسهت؛ چهرا کهه در  هول        حاشیه راندن بعضی نهام 

ها  ه اکتریت نامهای گفتمان مسلط هموار های گذشته، نام دهه
انهد، حهال    را در حوزۀ زندگی اجتماعی به خود اختصهاص داده 

هها ایرانهی هسهتند و     های  نهز اکتریهت نهام    آن که در برنامه
های اس می کمترین کاربرد را دارنهد. بنهابراین، سیاسهت     نام

حاکم منجر به بازنمایی  نزگونهة اسهامی ایرانهی و تضهعیف     
 یبه شده است.نظام معنایی آنها از  ریق مطا

تنثیر مهذه   ای با عنوان  ( در مقاله7932قنبری عدیوی )
،یکهی از الگوههای   گذاری مردم چهارمحال و بختیهاری  بر نام

گهذاری را برگزیهدن    پر رفدار و پربسامد ایرانیهان بهرای نهام   
ها ترکیه  یهر تها     داند. محقق ده های مقدس مذهبی می نام

تیاری(، عربهی و  سه جزئی فارسی )شامل فارسی و گویش بخ
شده و رایج در بین مهردم را بهه روش میهدانی و     ترکی ساخته
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 بندی و ارائه کرده است. ای گردآوری، گروه کتابخانه
ههای   پخهش سهریال  ( در مقالة 7939کردی و براتچیان )

، بهه مطالعهة   گذاری مهردم  ای و فرهنگ نام تلویزیونی ماهواره
تلویزیههونی هههای  هههای ایرانههی بهها پخههش سههریال رابطههة نههام
-7982ههای   اند. جامعة آماری شامل متولهدین سهال   پرداخته
است. پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشهی انجهام    7932

ای معنهادار بهین    شده است؛ نتایج اسنادی بیانگر وجود رابطهه 
های کودکان و پخش سریال است، حال آن کهه در روش   نام

هواره و فرهنگ ها تنثیر ما پیمایشی، پاسخگویان به پرسشنامه
 اند. شان تنیید نکرده گذاری فرزندان خارجی را بر نام

ای تحهت عنهوان    ( در مقالهه 7931گودرزی و بختیهاری ) 
گهذاری معهابر    های هویهت ملهی در نهام    میزان توجه به مؤلفه
، پهس از ارائهة تعریفهی از هویهت، هویهت      اصلی شهر تههران 

معهی  فردی و هویت جمعی، هویت ملی را بخشی از هویت ج
معرفی کرده و بر اهمیت آن به عنوان یکهی از عوامهل مههم    

کنند. در  انسجام اجتماعی و سازگاری ملی در جامعه تنکید می
یابی گروههی، تمایزبخشهی،    این بین نام شاخصی برای هویت

ههای اجتمهاعی، تحهوالت     هها و گسسهت   بنهدی  شناخت گروه
ههای بالفعهل و رونهدهای     فرهنگی، شهناخت خهرده فرهنهگ   

گذاری معهابر نشهان    تلف درون فرهنگ و جامعه است. ناممخ
دهنده میزان توجه به هویت ملهی اسهت کهه از سهوی تفکهر      

گیرد. پژوهشگران اسامی معهابر را   حاکم بر جامعه صورت می
برحس  چهار نماد مشاهیر ملی، مفاهیم ملی، اسهم مکهان و   

بنهدی کهرده و چههار بعهد فرهنگهی،       رویدادهای ملی تقسهیم 
انهد.   ، سیاسی و دینی را برای هویت ملهی قائهل شهده   تاریخی

گذاری معابر اصلی شهر تهران  نتایج بیانگر آن است که در نام
به شکل متوازنی به ابعاد هویت ملی توجه نشده است و سهم 
بُعد سیاسی بیش از بقیه ابعاد هویت ملی است و مفهومی که 

لت به معنای شود، م ها آشکار می گذاری از ملت در این نوع نام
تههر از  سیاسههی اسههت کههه در آن یکهههارچگی کنههونی مهههم  

 پیشینةتاریخی و فرهنگی و حتی دینی است.
ای تحهت   ( در مقاله7931فامیان و ک هدوز محمدی ) قلی
گذاری مراکز کسه  و کهار    بررسی الگوهای زبانی در نامعنوان 

کز ، به مطالعة تنوع الگوهای زبانی در انتخاب نام مراشهر تبریز
اند. محققان سه منطقة مرفهه   اداری و صنفی شهر تبریز پرداخته

برخوردار و نهابرخوردار را تعیهین و از ههر یهر      و برخوردار، نیمه
ها نشهان از حضهور پررنهگ     اند. یافته واحد را انتخاب کرده 933

گذاری مراکز کس  و کار تبریز دارد. مقایسة  زبان فارسی در نام
ست که میان استفاده از الگوهای زبهانی و  ها حاکی از آن ا یافته

 رفاه اقتصادی و اجتماعی ارتباط وجود دارد.

 روش تحقیق
هها و   خانهه  گهذاری قههوه   مقایسهة نهام  این پژوهش بها ههدف   

ههای چندگانهه    های شهر تهران از دیهدگاه هویهت   شاپ کافی
انجام شده است. در خصوص هویت فردی این فرضیه اتخهاذ  

هها و   خانهه  گهذاری قههوه   در نهام شده است که هویت فهردی  
های تهران به یر اندازه اهمیت دارد. دربارۀ هویت  شاپ کافی

شههده کههه در دنیههای مردانههة   جنسههی ایههن فرضههیه اتخههاذ 
ها، جنسیت مردانه غال  است، حال آن که در دنیای  خانه قهوه

هها تمهایز جنسهیتی بهارزی بهه چشهم        شهاپ  پستمدرن کهافی 
خورد. فرضیة پژوهش در باب هویت قومی این بهود کهه    نمی

رغم زندگی اقوام مختلف در ابرشهر تههران،   علی هویت قومی
ههای   شهاپ  هها و کهافی   خانه وهگذاری قه نامحضور پررنگی در 

های هویت ملی، مذهبی  شهر تهران ندارد. در خصوص مؤلفه
های هویت ملی و  ها اتخاذ شد که مؤلفه و فراملی این فرضیه
تهههر از  ههها پررنههگ   خانههه  گههذاری قهههوه   مههذهبی در نههام  

ههای هویهت فراملهی در     هااست، حال آن که مؤلفه شاپ کافی
 ها دارد. شتری از قهوه خانهها جلوۀ بی شاپ گذاری کافی نام

های کتهاب   های پژوهش به شیوۀ اسنادی و از سایت داده
آوری شده است. در مجمهوع   نمایه جمع اول، همگردی و ایران

شاپ گهردآوری شهد، سههس     کافی 232قهوه خانه و  292نام 
ها در هر صنف به تفکیر جنسهیت، هویهت    فراوانی توزیع نام

های اجتماعی)هویهت   رد( و هویتفردی)نام یا نام خانوادگی ف
قومی،هویت ملی،هویت مذهبی وهویت فراملی( تعیین شد. از 

ههها و  خانههه هههای در دسههترس قهههوه  آنجهها کههه کلیههة نههام  
گیهری   های تهران بررسی شده اسهت، روش نمونهه   شاپ کافی

 شماری است. پژوهش از نوع تمام
هابا توجهه بهه اههدف و     شاپ ها و کافی خانه های قهوه نام

رضیاتتحقیق بر اساس جنسهیت )مردانهه و زنانهه( و هویهت     ف
چندگانههه )هویههت فههردی، قههومی، ملههی، مههذهبی و فراملههی( 

بندی شد. درصهد فراوانهی ههر مقولهه محاسهبه شهد و        مقوله
دو و آزمهون   صحت فرضهیات بها اسهتفاده از دو آزمهون خهی     

 ای ناپارامتری بررسی شد. دوجمله

 های تحقیق یافته
ههای مبتنهی بهر جنسهیت      رفهت، نهام   ار می ور که انتظ همان

 9532درصد در مقابهل   1152ها )با برتری  خانه مردانه، در قهوه
ها  شاپ که در کافی های زنانه غلبه دارند. حال آن درصد( بر نام
گهذاری وجهود نهدارد و نسهبت      بهارزی در نهام   تمایز جنسیتی
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درصهد است.سهط     72513به  79517های مردانه به زنانه  نام
هها و   خانه گذاری قهوه دو برای نام داری نتایج آزمون خی نیمع

گهذاری   ههای تههران مبهین آن اسهت کهه در نهام       شاپ کافی
گهذاری   ها غلبه با هویت مردانهه اسهت، امها در نهام     خانه قهوه
ها تمایز جنسیتی بارزی وجود ندارد. نتایج در نمودار  شاپ کافی

 ( نشان داده شده است.7شمارۀ )
هها   خانه گذاری قهوه ( درصد فراوانی نام2) جدول شمارۀ

ههای هویهت    های تههران را بهر اسهاس مقولهه     شاپ و کافی
 292دهد. براسهاس ایهن جهدول از بهین      چندگانه نشان می

اند،  %( ترجی  داده 49532خانه) قهوه 732خانه، صاحبان  قهوه
دهندۀ هویت  نامی را برای کس  خود انتخاب کنند که نشان

هها کمتهر    شهاپ  کهه صهاحبان کهافی    حهال آن فردی باشهد.  
 79581شهاپ )  کهافی  47اند و تنها نام  فردگرایانه عمل کرده

 91کننده به هویت فردی است. همچنین، صاحبان  %( اشاره
%( نهامی را بهرای کسه  خهود انتخهاب       71533خانه ) قهوه
شهان در ابرشههر هزاررنهگ     اند که یادآور هویت محلی کرده

ها نیز تقریباً ایهن درصهد صهادق     شاپ یتهران باشد. در کاف
دهنهدۀ ع قهة    %( نشهان  71581شهاپ )  کافی 41است و نام 

 98صاح  کافه به هویت قومی اسهت. در ایهن میهان، نهام     
گرا بودن صاح  آن  %( نشان دهندۀ ملی 72598خانه ) قهوه

 78هها بهه    شهاپ  کهه ایهن درصهد در کهافی     است؛ حهال آن 
ای  یابد. نتایج آزمون دوجمله %( تقلیل می 2538شاپ ) کافی

دههد کهه مؤلفهة هویهت ملهی در       ناپارامتری نیز نشان مهی 
 ها است. شاپ تر از کافی ها پررنگ خانه قهوه

%( دارای نهامی منبعهس از هویهت     77524خانه ) قهوه 21
شاپ  کافی 232که این تعداد در میان  مذهبی هستند، حال آن

 292. از بههین %( اسههت 3594موردمطالعههه تنههها یههر مههورد )
%( به فراتر از مرزههای   2513خانه ) قهوه 2خانه فقط نام  قهوه

%( دیهدی   28512)  شاپ کافی 81نگرد. اما صاحبان  ایران می
ای ناپهارمتری نیهز نشهان     فراملی دارند. نتایج آزمون دوجملهه 

هها و مولفهة    خانهه  دهد که مولفة هویهت مهذهبی در قههوه    می
تهر اسهت. نتهایج ایهن      ا پررنهگ ه شاپ هویت فراملی در کافی

 مشاهده است. ( قابل2بررسی در نمودار شمارۀ )
 

ها بهه   شاپ ها و کافی خانه گذاری قهوه درصد فراوانی نام. 7جدول 

 تفکیر جنسیت
 

 جنسیت زنانه جنسیت مردانه 

 9532 11523 خانه قهوه

 72513 79517 شاپ کافی

 

هها   شهاپ  هها و کهافی   خانه گذاری قهوه درصد فراوانی نام .8جدول 

 های هویت چندگانه براساس مقوله
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 های چندگانه بر اساس هویتتهران های  شاپ ها و کافی خانه قهوهتوزیع فراوانی نام  .8نمودار
 

 گیری نتیجه
در این پهژوهش ابتهدا بهه بررسهی بهروز تمهایز جنسهیتی در        

های شهر تههران پرداختهه    شاپ ها و کافی خانه گذاری قهوه نام
هها بها    خانهه  گذاری در دنیهای مردانهةقهوه   شد.  بق انتظار،نام

% به نفع جهنس مهذکر اسهت.     9532% در مقابل  1152میزان 
تمایز جنسهیتی بهارزی    ها شاپ گذاری کافی حال آن که در نام

خورد.  % زنانه( به چشم نمی 7251% مردانه در مقابل  79517)
ههای   دو فرضهیه  خی  در مجموع درصد فراوانی و نتایج آزمون

اتخههاذ شههده را، مبنههی بههر غالهه  بههودن جنسههیت مردانههه در 
های مردانه و بارز نبودن تمایز جنسیتی در  خانه گذاری قهوه نام
 کند. های تهران تنیید می شاپ گذاری کافی نام

توان گفت کهه در گذشهته و در تفکهر سهنتی مجهال       می
ها نبود، حال آن که در  چندانی برای ابراز عقیده و بروز فردیت

های مختلفی برای اظههارنظر وجهود دارد.    عصر جدید، تریبون
توانست به کیستی  انسان در دنیای بستة سنتی، در نهایت می

 292ن جای تعج  نیست کهه از بهین   خود اشاره کند، بنابرای
خانهه نهام خهود را     %( قههوه  49532) 732خانه، صاحبان  قهوه

اند تا در میان جمع متمهایز شهوند و    برای کس  خود برگزیده
توانهد بها    نامشان بارها و بارها تکرار شود. اما انسان امروزیمی

دست بازتری عمل کند و بهرای شناسهاندن خویشهتن صهرفاً     
 232تفاده از نام خود نیسهت. بنهابراین، از میهان    مجبور به اس

%( نام فرد را بهر خهود    79581شاپ ) کافی 47شاپ فقط  کافی

دارند. این آمار و ارقام فرضیة اتخاذ شده، یعنی یکسان بهودن  
ها را تنیید  شاپ ها و کافی خانه گذاری قهوه هویت فردی در نام

 کند. نمی
هها و   خانهه  قههوه  گذاری بررسی تجلی هویت قومی در نام

% از  71533رسهاند.   ها ما را بهه نتهایج جهالبی مهی     شاپ کافی
کننهده بهه    ها نامی اشاره شاپ % از کافی 71581ها و  خانه قهوه

هویت قومی دارند. این اعداد و ارقهام نقهش نداشهتن هویهت     
های تههران را رد   شاپ ها و کافی خانه گذاری قهوه قومی در نام

نتیجه هم گویای دلتنگی مهاجران قبلی  کند. در واقع این می
هابرای زادبوم خهود و   شاپ هاو کافی خانه و صاحبان فعلی قهوه

نمای پست مدرن است که افهراد   هم متناظر با دنیای متناقض
سهازی، بها    کنند، در عین پیوستن بهه جرگهة همگهن    سعی می
 زدایی نیز مقابله کنند. هویت

هها و   خانهه  گهذاری قههوه   نهام اما بررسی تجلی هویت ملیدر 
تهر بهودن هویهت ملهی در      دهنهدۀ پررنهگ   هها نشهان   شاپ کافی
 292ها است. از بهین   شاپ ها نسبت به کافی خانه گذاری قهوه نام
گهرا   دهنهدۀ ملهی   %( نشهان  72598خانه ) قهوه 98خانه، نام  قهوه

هها   شهاپ  بودن صاح  آن است؛ حال آن که این تعداد در کافی
یابهد. نتیجهة آزمهون     %( تقلیهل مهی   2538پ )شها  کهافی  78به 

 کند. ای ناپارامتری نیز فرضیة اتخاذشده را تنیید می دوجمله
هویههت مههذهبی نیههز  بههق انتظههار جایگههاه پررنگههی در  

 232ههای تههران نهدارد و از مجمهوع      شهاپ  گذاری کهافی  نام
شاپ نامی مشعر بر هویت اس می  شاپ، فقط یر کافی کافی
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کهم در   هایی که مدح ائمه،دست خانه ی قهوهدارد. این عدد برا
 77524های پر رفدار آنها بوده است بهه   گذشته،یکی از برنامه

تر بهودن   یابد. بنابراین، فرضیة مبتنی بر پررنگ % افزایش می
ههها نسههبت بههه  خانههه گههذاری قهههوه هویههت مههذهبی در نههام

هها، بها توجهه بهه درصهد فراوانهی و نتیجهةآزمون         شهاپ  کافی
 شود. ناپارامتری تنیید می ای دوجمله

رفههت، هویههت فراملههی در   ههور کههه انتظههار مههی  همههان
خواهند عضهوی از جههان بهدون مهرز      هایی که می شاپ کافی

گهذاری   باشند، نقش بارزی دارد. سهم هویهت فراملهی در نهام   
%  28512هها   شهاپ  گذاری کهافی  % و در نام 2513ها  خانه قهوه

مبنی بر بیشتر به چشم است. با این توصیف، فرضیة پژوهش، 
هها   شهاپ  گذاری کافی های هویت فراملی در نام خوردن مؤلفه

ههها، بهها توجههه بههه درصههد فراوانههی و   خانههه نسههبت بههه قهههوه
 شود. ای ناپارامتری تنیید می نتیجةآزمون دوجمله

هها و   خانهه  گذاری قههوه  بندی نام نکتة جالبی که در  بقه
گانهه بهه آن    نجههای په   های تهران براساس هویت شاپ کافی
ها نهامی بهر    شاپ % از کافی 91574خوریم، این است که  برمی

ههای پنجگانهه    کنندۀ هیچ یر از هویهت  خود دارند که تداعی
%  73594ها فقهط   خانه نیست؛ حال آن که این عدد برای قهوه

های  ای یکی از ویژگی بندی است. جای نگرفتن در هیچ دسته
هها گویهای    شهاپ  های کافی دنیای پست مدرن است. تنوع نام
ای است.  های کهنه و کلیشه رهایی از تعلقات و گریز از عادت

شاید بتوان گفت که امروزه هویت تنهها منشهن نامگهذاری بهه     
شمار نمی رود و منابع دیگری نیز وجود دارند که نسل امهروز  
در انتخاب نام بر آنها تکیه می کنند. البته عوامل دیگری نیهز  

توان آنها را نادیده گرفهت؛ شهاید    دخیلند که نمیگذاری  در نام
آوا بودن انتخاب شده باشند،  ها صرفاً به دلیل خوش بعضی نام

شاید صاح  مکان بنا به دالیل مختلفی مانند حفظ مشتریان 
قبلی، تمایلی به ت ییر نام مکان خریداری شده نداشته باشد یا 

مکهان انتخهاب    نام را صرفاً با توجه به موقعیت ج رافیایی آن
 کرده باشد.

ههای   آمهده بهه نتهایج پهژوهش     دسهت  شماری از نتایج به
پیشین شهباهت دارد. بهرای متهال، نجهاتی حسهینی و افشهار       

بهه ایهن    گذاری فرزندان در شهر تههران  تحول نام( در 7988)
نتیجه رسیدند که جامعة ایران پس از جنگ ایران و عهراق از  

ههای ایرانهی و    ده و به نامگردان ش های اس می ناب روی نام
حتی غربی گرایش پیدا کهرده اسهت. ایهن نتیجهه بها برتهری       

گههذاری  هههای منبعههس از هویههت فراملههی در نههام معنههادار نههام
راستا اسهت. درواقهع در    ها هم خانه ها نسبت به قهوه شاپ کافی

های گذاری که جامعة ایران و به ویژه تهران پشت سر  دوران
ها ترجی  دادنهد   شاپ حتماالً جوانِکافیگذاشته است، صاحبانِ ا

ههای   جهای نهام   گرا را کنهار بگذارنهد و بهه    که  رز تفکر سنت
شده استفاده کنند.  های فراملی یا ایرانی فراموش مذهبی از نام

های اس می در بسهیاری از نقهاط ایهران هنهوز ههم       البته نام
رای آیند؛ به  شمار می گذاری فرزندان به های غال  برای نام نام

ههای   ( نشان داده اسهت کهه نهام   7932متال، قنبری عدیوی )
در میههان زنههان « فا مههه»در مههردان و « محمههد»و « علههی»

گذاری مهردم چهارمحهال وبختیهاری     بیشترین بسامد را در نام
( نیز بهه ایهن   7933ها و فوالدیان ) دارند. همچنین، جمشیدی

ری گهذا  اسه می بهرای نهام   -اند که گرایش ملی نتیجه رسیده
سهال اخیهر بهوده اسهت،      13ترین گرایش  ی  فرزندان مسلط
سهنتی در جامعهة   -کهارگیری اسهامی اسه می    اگرچه روند به

 ایرانی رو به کاهش گذاشته است. 
هها و   ها، نهام  مکان(، 7934زاده ) در مقالة دهقانیان و حاجی

، نیهز بهه تشهابه و    هویت مکانی: مطالعة مهوردی شههر تههران   
خهوریم. پژوهشهگران بهه ایهن      البی برمهی حال تفاوت ج درعین

های برگرفته از اسامی انسهانی بهاالترین    اند که نام نتیجه رسیده
های تهران دارند. ایهن رونهد    ها و شهرک فراوانی را در نام محله

داللت بر تقدس رهبر، قهرمان، فرمانروا و به  ور کلی نیهروی  
صهاح   توان گفت کهه   کنندۀ اجتماع است. به جرأت می هدایت
گهرای   های سهنت  خانه شاپی، به ویژه قهوه خانه و کافی هر قهوه

معتقد به پدرساالری، خود را حاکم بهر فضهای کوچهر تحهت     
دانستند و به همین دلیل نام خهود را بهرای نشهان     تملکشان می

اند. چنانچهه بههذیریم کهه     دادن قدرت خود بر ملکشان برگزیده
هستند، این پرشمار بودن  ها مرد بوده و اکتر صاحبان قهوه خانه

ههای مردانهه و پررنهگ بهودن هویهت فهردی و جنسهی در         نام
تهوان توجیهه    ها را به  ریق دیگری نیز مهی  خانه گذاری قهوه نام

گوید، مردهها   ( می732: 7989کرد. همان  ور که نرسیسیانس )
کنند. پیشنهادها از سوی مردان  تر بیان می نظرات خود را صری 

شهود و برخوردشهان نسهبت بهه      تر مطرح می افتر و شف مستقیم
تر است. بنابراین، مهردان   تر و مستقیم تر، معلوم موضوع مشخص
خانه در مقابل زنان فرضی صهاح  قههوه خانهه و     صاح  قهوه

تهر عمهل    شاپ در ابراز قدرت و بیان هویت فردی مستقیم کافی
 انهد. از سهویی،   کرده و به سادگی نام خود را بر ملکشهان نههاده  

هها در جامعهة متعصه      نباید از یاد ببریم که بانوان ایرانی سهال 
شدند و با الفاظی  سنتی و مردساالر ایران به نام خود نامیده نمی

گرفتند.  مورد ارجاع و خطاب قرار می« ضعیفه»و « منزل»مانند 
شاید دور از حقیقت نباشد اگر فرض کنیم که رد پای این  هرز  
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ن و زنان ایران بهاقی مانهده اسهت.    تفکر هنوز هم در ذهن مردا
( به خوبی به این نکته اشاره کرده اسهت  33ه38: 7932نادری )

که حضور اجتماعی و مشهارکت مسهتقیم اجتمهاعی در منطهق     
شود، نه برای زن. امها   زنانة سنتی برای مرد ارزش محسوب می

قهدرتی در   شکند و به تصور بهی  نگاه مدرن این باور را درهم می
زنهد. قهدرت سهنتی زنانهه هنهوز ههم در        مهن مهی  زن سنتی دا

های ذهنی زنان مدرن امروزی بسیار قدرتمند اسهت و بهه    ریشه
ها و تعیین  شده در بسیاری از موارد در انتخاب صورت بازاندیشی

نوع حضور و مشارکت زنان در فضاهای شههری نقشهی تعیهین    
( در یهر مقایسهة   7982نژاد ) کننده دارد. از  رفی  ی  و علی

گذاری به این  های جدید ایرانیان در نام حلیلی در مورد گرایشت
همتها بهودن نهام     اند که تنکیهد والهدین بهرای بهی     نتیجه رسیده

فرزندشان در میان خویشاوندان، بیانگر روحیة فردگرایی انسهان  
ههای   ( رسهو  ارزش 742: 7932معاصر است. به تعبیر فاضلی )
بها پیهدایش شهرنشهینی    زمهان   فردگرایانه در جامعة ایرانی ههم 
هها نمهود    خانهه  گهذاری قههوه   مدرن است. این فردگرایی در نهام 
های منبعهس   درصدی نام 49532بارزی دارد که به شکل برتری 

از هویههت فههردی تجلههی یافتههه اسههت. امهها ایههن فردگرایههی در 
تری به خود  تر و خ قانه ها وضعیت پیچیده شاپ گذاری کافی نام
ههای جهانوری و    تکهرار گونهه   ههای کهم   مگیرد. استفاده از نا می

و اصههط حات «( کاراکههال»و « چیچههی س»گیههاهی )ماننههد 
های فهردی، در   در کنار نام«( شن تی»های خاص )مانند  گویش

عین متمایز ساختن مکان، نهوعی حهس وحهدت و همبسهتگی     

( 7984کنهد کهه نهدیم )    برگرفته از هویت قومی را نیز ایجاد می
نشهینان قشهم بهه آن اشهاره      رسمی جزیهره گذاری غیر نیز در نام

کرده است. این خ قیت برگرفته از نوگرایی و ت ییری است که 
( به عنهوان نهوعی ارزش در دنیهای    88: 7932به بیان فاضلی )

شهود. در ههر دو مقالهة صهراحی و      اجتماعی مدرن پذیرفته مهی 
فامیهان و ک ههدوز محمهدی     ( و قلهی 7933لطفی فروشهانی ) 

% در  7252 -ههای فهردی    ه پررنهگ بهودن نهام   ( نیز به 7931)
گذاری مراکز تجاری اشاره  در نام -% در تبریز  2951اصفهان و 
 شده است.  

گذاری  های برگرفته از هویت فراملی در نام برتری نام
ها پیامد جهانی شدن و تبدیل شدن شهروند پست  شاپ کافی

ی  ور که فاضل مدرن تهرانی به شهروند جهانی است. همان
( گفته است، ظرفیت آرزومندی شهروند تهرانی 722: 7932)

های  بسط و توسعه یافته است. شهروندان تهرانی در کنش
گذاری، تنها معطوف به سنت و  مختلف خود، از جمله نام

گذشته نیستند، بلکه با امید به بهبود آینده و ت ییر محیط 
وضع امروز نگاهی نیز به آینده دارند و دائماً  زندگی خود نیم

خود را با وضعیت شهر و شهرنشینی در کشورهای 
کنند. یکی از مصادیق این  یافتة غربی مقایسه می توسعه

کافه »هایی مانند  توان در کافه یافته را می آرزومندی پروبال
اند و  جستجو کرد که به نام شهری دیگر نامیده شده« لندن

تملر  شهروند تهرانی سعی کرده در گوشة کوچکی که در
 خود دارد، شهر رؤیاهایش را بازنمایی کند.

 منابع
(. 7937پور ) پور و محسن حسن اشرف نظری، علی،علی حسن

گذاری و بازنمهایی هویهت: بررسهی     فرهنگ، سیاست نام
های  نز صداوسیمای جمهوری اس می ایهران   مجموعه
، 1، دورۀ تحقیقات فرهنگیفصلنامة ه.ش.  7983در دهة 
 .22-7، 4شمارۀ 

. تههران:  بحران هویت قومی در ایهران (. 7918الطائی، علی )
 نشر شادگان.

(. بررسهی  7933ها، غ مرضها و مجیهد فوالدیهان )    جمشیدی
تحههوالت فرهنههگ عمههومی در ایههران براسههاس تحلیههل 

فصلنامة انجمن ایرانهی مطالعهات فرهنگهی و    گذاری.  نام
 .29-93، 24، شمارۀ 1ۀ . دورارتبا ات

. تهران: موسسهة چهاپ و   نامه ل ت(. 7911دهخدا، علی اکبر )
 انتشارات دانشگاه تهران.

 (. جههانی شهدن و هویهت ملهی.     7913دهشیری، محمدرضا )

 
 .733-17، 1، شمارۀ 2، دورۀ فصلنامة مطالعات ملی

هها و   ها، نام (. مکان7934زاده ) دهقانیان، حمید و کاظم حاجی
معرفههت مکههانی: مطالعههة مههوردی شهههر تهههران. هویههت 

 .22-47، 4، شمارۀ 2، دورۀ فرهنگی اجتماعی
فصلنامة دین های هویت دینی.  (. مؤلفه7983ی، محمود )رئوف

 .772-37، دورۀ هفدهم، شمارۀ اول و دوم، و ارتبا ات
-شناسهی اجتمهاعی   (. نام7931زندی، بهمن و بهزاد احمدی )

فصهلنامة  ای.  رشهته  میهان  شناختی؛ حوزۀ نوین مطالعهات 
، 7، شمارۀ 3، دورۀ ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

33-721. 
های  (.بررسی گرایش7982نژاد )  ی ، محمدتقی و بتول علی

مجلهة  شناسی.  گذاری در اصفهان از دیدگاه زبان جدید نام
، 2، دورۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 .18-92 ،99و  92شمارۀ 
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فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگهی  (. 7932فاضلی، نعمت اله )
 . تهران: تیسا.های شهری در گفتمان

. شهاپ و زنهدگی شههری    کهافی (. 7933فاضلی، نعمهت الهه )  
 تهران: تیسا.
 . تهران: شیرازه.های هویت سویه(. 7982قادری، حاتم )

(. 7931رضها و مانهدانا ک ههدوز محمهدی )     فامیان، علهی  قلی
گذاری مراکز کسه  و کهار    بررسی الگوهای زبانی در نام

، دورۀ ارتبا هات -فصلنامة مطالعهات فرهنهگ  شهر تبریز. 
 .721-733. 99، شمارۀ 71

گهذاری   (. تنثیر مهذه  بهر نهام   7932قنبری عدیوی، عباس )
فرهنگ و ادبیات  دوفصلنامةمردم چهارمحال و بختیاری. 

 . 731-89، 2، شمارۀ 7، دورۀ عامه
ههای   (. پخهش سهریال  7939کردی، ناهید و  اهر براتچیان )

، رسهانه گذاری مهردم.   ای و فرهنگ نام تلویزیونی ماهواره
 . 33-19، 7، شمارۀ 22دورۀ 

. مفاهیم بنیادین در مطالعات قهومی (. 7981گودرزی، حسین )
 .تهران: انتشارات تمدن ایرانی

(. میهزان توجهه بهه    7931گودرزی، حسین و مههدی بختیهاری )  
گذاری معابر اصلی شهر تهران.  های هویت ملی در نام مؤلفه

 .13-19، 7، شمارۀ 71، دورۀ فصلنامة مطالعات ملی
تجهدد و تشهخص: جامعهه و هویهت     (. 7918گیدنز، آنتهونی ) 

مترجم: ناصهر موفقیهان. تههران:    شخصی در عصر جدید. 
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