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Abstract 
The present paper aimed to introduce cognitive socio-onomastics, an emerging 
scientific and research interdisciplinary and a branch of cognitive sociolinguistics. 
Onomastics has interested linguists as well as philosophers, historians, archeologists, 
anthropologists, and sociologists. Initially, onomastics was a diachronic field and dealt 
with the etymology of names. However, sociolinguistics, taking a synchronic approach, 
brought onomastics to the arena of studying contemporary social relations. Since 
names are linguistic elements in the linguistic knowledge of the individual, formed 
in the course of his/her social interactions, they are considered vital elements in the 
study of language and identity. Also, names are part of the cognitive construction of 
individuals in societies with plenty of social and linguistic variations. Since neither 
sociolinguistics nor cognitive linguistics can explain the various aspects of names and 
naming, combining the knowledge of language and the knowledge of society leads 
to choosing words and linguistic structures in harmony with the social context. The 
discussion in the paper leads to the conclusion that "cognitive socio-onomastics," as a 
scientific research interdisciplinary with a mixed approach, account for both cognitive 
and social aspects of naming.
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نام شناسی اجتماعی ــ  شناختی؛ 
حوزه نوین مطالعات میان رشته ای

بهمن زندی1، بهزاد احمدی2
دریافت: 1395/07/18؛        پذیرش: 1395/10/06

چکیده
اسـت.  اجتماعی ـ شـناختی«  »نام شناسـی  میان رشـته ای  مطالعاتـی  حـوزه  معرفـی  مقالـه،  هـدف 
کـه در آغـاز به عنـوان یـک دانـش درزمانی،  نام شناسـی، شـاخه ای از زبان شناسـی اجتماعـی اسـت 
هم زمانـی،  دیـدگاه  اتخـاذ  بـا  اجتماعـی  زبان شناسـی  ولـی  می پرداخـت،  نام هـا  ریشه شناسـی  بـه 
کـرد. نام هـا،  کهن گـرا بـه دانشـی بـرای مطالعـه اجتمـاع معاصـر تبدیـل  نام شناسـی را از یـک دانـش 
که نتیجۀ  مراودات اجتماعی و تعامل فرد با  که بخشـی از دانش زبانی را  عنصرهای زبانی هسـتند 
محیط پیرامون اسـت، تشـکیل می دهند. به  همین سـبب، آن ها در مطالعات زبان و هویت، نقش 
اساسـی ای ایفـا می کننـد. عالوه بـر ایـن، نام هـا در ساخت شـناختی افـراد، در جوامـع مختلـف بـا 
تنـوع زبانـی و فرهنگـی متفـاوت، نقـش مهمـی دارنـد؛ ازاین  رو زبان شناسـان شـناختی نیز بـه مطالعۀ 
نـام و نام گـذاری عالقه منـد هسـتند، امـا به دلیـل چندبعـدی بـودن عنصـر زبانـی نـام، زبان شناسـی 
گـون نـام  گونا اجتماعـی و زبان شناسـی شـناختی، هیچ یـک به تنهایـی قـادر بـه تبییـن جنبه هـای 
بـه  یکدیگـر  بـا  جامعـه  بـه  مربـوط  دانـش  و  زبـان  بـه  مربـوط  دانـش  پیونـد  نیسـتند.  نام گـذاری  و 
اجتماعـی،  بافـت  بـا  کـه  منجـر می شـود  دیگـر  زبانـی  سـاختارهای  و  واژه هـا  از  گونـه ای  انتخـاب 
هماهنـگ اسـت. براسـاس یافته هـای ایـن مقالـه، »نام شناسـی اجتماعی ـ شـناختی« به عنـوان یـک 
حـوزه مطالعاتـی میان رشـته ای بـا رویکـرد تلفیقـی، نام شناسـی را از یـک دانـش رشـته ای به دانشـی 
کـه قـادر اسـت به طـور هم زمـان »ابعـاد اجتماعی ـ شـناختی« مؤثـر در  میان رشـته ای تبدیـل می کنـد 

کنـد. نام گـذاری را به خوبـی تبییـن 
كلیدواژه ها: زبان شناسی اجتماعی، زبان شناسی شناختی، نام شناسی، نام گذاری.
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مقدمه
گرچـه زمـان و مـکان نمی شناسـند، ولـی زمـان، مـکان، افـراد و بسـیاری از چیزهـای دیگـر را  نام هـا ا
کـه تنهـا  می شناسـانند. نام هـای خـاص در تمـام عرصه هـای زندگـی حضـور دارنـد. حـوزه  پژوهشـی 
onoma”«، به معنـای  از واژۀ  یونانـی  کـه  بـه مبحـث نام هـای خـاص می پـردازد، نام شناسـی1 اسـت 
کـه در درجـۀ  اسـت  اسـامی خـاص  نام شناسـی،  گرفتـه شـده اسـت. موضـوع اصلـی مطالعـه   اسـم، 
نخسـت، عنصرهـای زبانـی بـه شـمار می آینـد. چنانچـه زبان شناسـی را به عنـوان رشـته اصلـی درنظـر 
 .)2013 کوتـس3،  118؛   ،2004 )داِنسـی2،  اسـت  زبان شناسـی  از  شـاخه ای  نام شناسـی  بگیریـم، 
از معنی شناسـی  را شـاخه ای  نام شناسـی  به طـور سـنتی  کریسـتال4 )2008، 339(،  تعریـف  براسـاس 
کـه اصطـالح نام آشـنای  کـه بـه مطالعـۀ ریشـه  نام هـای )خـاص( نهادینه شـده5 می پـردازد  می داننـد 
آن، »وجـه تسـمیه« اسـت، ولـی بعدهـا به دلیـل چندبعـدی بـودن نام هـا، نام شناسـی از دیدگاه هـای 
کـه در مهم تریـن تحـول، بـا روی آوردن پژوهشـگران بـه بررسـی نام  گرفـت  دیگـری نیـز مـورد توجـه قـرار 
کـه خـود، یکـی از  از دیـدگاه اجتماعـی، شـاخه جدیـدی به عنـوان نام شناسـی اجتماعـی پدیـد آمـد 
گِیکـوم6 )2006(، نام گذاری،  زیرشـاخه های »زبان شناسـی اجتماعـی« به شـمار می آیـد. براسـاس نظـر آ
بـا توجـه  و  کارکـردی فرهنگی ـ اجتماعـی دارنـد،  و  نام هـا معنـا  و  از هـر جامعـه ای اسـت  ُبعـد مهمـی 
بـه تنـوع جغرافیایـی و اجتماعـی موجـود در نام هـای انتخابـی مـردم، زبان  شناسـی اجتماعـی، متولـی 
مناسـبی بـرای مطالعـۀ تنـوع و تغییـرات هم زمانـی و درزمانـی در زمینـۀ نام هـا به شـمار می آیـد. عالوه بـر 
این، در سـال های اخیر، زبان شناسـان شـناختی نیز به سـاخت »اسـتعاره/مجاز بنیاد« نام های خاص 
عالقه منـد شـده اند و بخشـی از ادبیـات پژوهـش مربـوط بـه نام هـای خـاص را بـه خـود اختصـاص 
داده انـد )به عنـوان مثـال، بنگریـد بـه روحی، 1387؛ بختیار، 2013؛ بردار و بـردار زابو7، 2007؛ ُدبریچ، 

2010؛ بربروویـچ و دلیبگوویـچ زانیـچ8، 2013(.
بـا ایـن مقدمـه، به نظـر می رسـد می تـوان از منظر زبان شناسـی اجتماعی ـ شـناختی و به طـور دقیق تر، 

نام شناسـی اجتماعی ـ شـناختی9، بـه مطالعۀ نام های خـاص پرداخت.

1. Onomastics
2. Danesi
3. Coates
4. Crystal
5. institutionalized
6. Agyekum
7. Brdar and Brdar-Szabo
8. Berberović and Delibegović Džanić
9. cognitive socio-onomastics
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ــ  نامشناسیاجتماعی

شناختی؛حوزهنوین...

کنـون هیـچ اثـر علمـی ای منتشـر نشـده  بـا توجـه بـه اینکـه بـرای معرفـی ایـن حـوزۀ میان رشـته ای تا
کـه در ایـن مقالـه بـه معرفـی ایـن دانـش نوپـا بپردازیـم. ایـن مطالعـه بـرای تمـام  اسـت، بـر آن شـدیم 
کـه دربـاره ابعـاد مختلـف نام شناسـی تحقیـق می کننـد و همچنیـن، به منظـور نـوآوری در  پژوهشـگرانی 
برنامه هـای درسـی دانشـگاهی در حوزه هایـی ماننـد زبان شناسـی، جامعه شناسـی و انسان شناسـی و 

کارآمـد خواهـد بـود. انجـام پژوهش هـای دانشـگاهی در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی، 
گذشته، تاریخچۀ  نام شناسی و ابعاد مطالعات نام شناسی و سپس  در این مقاله ابتدا با نگاهی به 
شـرح مختصری از دیدگاه های نظری مربوط به مطالعات نام های خاص ارائه شـده اسـت. در ادامه، 
بـا بررسـی ُبعـد اجتماعـی و ُبعد شـناختی نام هـای خاص، به تفکیک، نام شناسـی اجتماعی ـ شـناختی 

شـرح داده شـده و دالیل و توجیه های نیاز به معرفی این میان رشـته ای بیان می شـود.

1. سیر مطالعات  نام شناسی
شـواهد نام شناسـی برای نخسـتین بار در حدود پنج تا شـش هزار سـال پیش، در مصر باسـتان مشـاهده 
کـه بیـن اسـم خـاص و اسـم عـام تمایز قائل شـدند و اسـم خاص خدایـان و فراعنـۀ مصر را  شـده اسـت 

به صـورت زیـر، درون حلقه هایـی بـر روی سنگ نوشـته ها می  نگاشـتند )هایـدو1، 2002، 8(:

كلیوپاترا با خط هیروگلیف  شكل شماره )1(. نام 

و  باسـتان  چینی هـای  نوشـته های  در  آشـوری ها،  و  کدی هـا  ا میخـی  خـط  سنگ نوشـته های  در 
بیشـتر  ویـژه ای،  مشـخص کنندۀ   عالمت هـای  نیـز  باسـتان  رومیـان  و  یونانیـان  نوشـته های  در  بعدهـا 
به صـورت خطـوط عمـودی یـا افقـی، بـرای تمییـز، تشـخیص، و برجسته سـازی نام هـای خـاص بـه کار 

کسـلر2، 1993، 1996؛ به نقـل از: هایـدو، 2002، 8(. ِککـی، 1975؛  می رفـت )ینسـن، 1970؛ 
بـا وجـود پیشـینۀ  تاریخـی طوالنـی مطالعـات مربوط به نام هـای خاص، نام شناسـی به عنوان یک 
گسترش این حوزۀ  کرد )ِداستفانی3، 2012، 441( و با  شاخۀ علمی دانشگاهی، در قرن نوزدهم ظهور 

1. Hajdú
2. Jensen, Keki, Keszler
3. De Stefani
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مطالعاتـی، »انجمـن بین المللـی علـوم نام شناسـی1« نیـز در سـال 1949 تأسـیس شـد )خـان و دیپـا2، 
2014، 457(. تحلیـل نام هـای خـاص در مطالعـات نام شناسـی ـ به طـور سـنتی ـ بیشـتر از چشـم انداز 
کـه انگیـزۀ  اصلـی و زیربنایـی  کـه تـالش بـر ایـن بـوده اسـت  »درزمانـی« بـوده  اسـت؛ بـه ایـن معنـی 
کاربـرد اولیـۀ نام هـای خـاص و سـیر تحـول زبان شـناختی آن هـا در طـول زمـان، توصیـف  پیدایـش و 
و تشـریح شـود  )ِداسـتفانی، 2012؛ اندرسـون، 2007(. در فرهنـگ زبـان و زبان شناسـی راتلـج3 نیـز در 
کیـد شـده اسـت: »مطالعـه علمـی ریشه شناسـی،  تعریـف نام شناسـی بـر همیـن جنبـه از نام شناسـی تأ

تحـول معنـا و توزیـع جغرافیایـی نام هـا« )باسـمن، 2006(.
بـا عنـوان  انتشـار مجلـه ای  بـه  نام شناسـی در سـطح جهـان می تـوان  در سـیر تکاملـی مطالعـات 
کـه از سـال 1952 بـا مشـارکت برخـی از زبان شناسـان،  کـرد  »نیمـز4« توسـط انجمـن نـام امریـکا5 اشـاره 
راه انـدازی شـده اسـت )برایـت، 2003، 670(. عالوه بـر ایـن نشـریه، نشـریه های عمومـی اصلـی دیگـر 
کامـل یـا بخشـی از آن هـا بـه زبـان انگلیسـی اسـت، عبارتنـد از: »نومینـا6«  کـه به طـور  دربـاره نام شناسـی 
بین المللـی  انجمـن  بـه  )متعلـق  »انومـا8«  ایرلنـد7(،  و  بریتانیـا  در  نام هـا  مطالعـات  انجمـن  )نشـریه  
مطالعات نام شناسـی9، تأسـیس در سـال 1950(. از نشـریه های تخصصی تر نام شناسـی نیز می توان به 
نشـریه انجمـن جاینـام انگلیـس10 )تأسـیس در سـال 1923 در دانشـگاه ناتینگهـام( و نشـریه  مطالعـات 
کـرد. در حـال حاضـر، تنهـا مجلـه  آی اس آی12  نام هـای اسـکاتلندی11 )کوتـس، 2013، 4319( اشـاره 
نـام امریـکا اسـت )فلـکان و  بـه انجمـن  در حـوزۀ نام شناسـی، »نام هـا: نشـریه نام شناسـی13« متعلـق 

کـه در امریـکا منتشـر می شـود. ِفلـکان14، 2013( 

1. international council of onomastic sciences )ICOS(

2. Khan, Tariq. and V, Deepa

3. routledge dictionary of language and linguistics
4. names

5. American Name Society

6. nomina

7. society for name studies in Britain and lreland: nomina

8. onoma

9. the international council of onomastic sciences )ICOS( 

10. journal of the English place-name society 
11. journal of Scottish name studies

12. ISI

13. NAMES: a journal of onomastics 

14. Oliviu Felecan and Nicolae Felecan
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گسترۀ  مطالعات نام شناسی 2. ابعاد و 
بـه   )2013( کوتـس  هسـتند.  فـراوان  نام شناسـی،  شـاخه های  نام هـا،  کاربـرد  گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا 
که شماری از آن ها عبارتند از: »انسان نام شناسی«،  کرده اسـت  شناخته شـده ترین این شـاخه ها اشـاره 
گروه هـای انسـانی«، »نام شناسـی معابـر«، »نام شناسـی آبراه هـا«، »نام شناسـی مکان هـای  »نام شناسـی 

جغرافیایـی« و »نام شناسـی حـوزه نجـوم«.
کـه در حوزه هـای جدیـدی  گسـترده اند  امـا پژوهش هـای نام شناسـی در عصـر حاضـر به انـدازه ای 
ماننـد مطالعـات فنـاوری و شـبکه های اجتماعـی نیـز وارد شـده اند. نام شناسـی حـوزه  سـایبر ازجملـه 
کـه بررسـی نام هـای انتخابـی در محیط  هـای دنیـای مجـازی و در بازی هـای  مطالعـات مـدرن اسـت 
رایانـه ای و اینترنتـی، و نام شناسـی شـبکه های مجـازی ماننـد لینکدیـن، فیس بـوک، یاهـو، توییتـر، 

گوگل پـالس و.. را دربـر می گیـرد )خـان و دیپـا ، 2014(.
کـه  می آیـد  به شـمار  حـوزه  ایـن  مطالعـات  پرکاربردتریـن  از  دیگـر  یکـی  نام هـا،  گویش شناسـی 
گونی  گونا مبتنی بـر مطالعـۀ  تنـوع جغرافیایـی نام هـا ـ چـه به لحاظ نـوع نام های انتخابی و چـه از حیث 
اسـت،  گویش مـدار  نام هـا  نظـام  دقیق تـر،  به طـور  اسـت.  مختلـف ـ  مناطـق  در  اسـم  یـک  تلفـظ   در 
دسـتخوش تغییـرات تاریخـی می شـود، و تنـوع جغرافیایـی و اجتماعـی نیـز در آن قابل مشـاهده اسـت. 
برمبنـای اصـول زبان شناسـی اجتماعـی )وارداف و فولـر، 2015، 149( می تـوان »نـام« را به عنـوان یـک 
گونه هـای قابل تشـخیص1، یعنـی صورت هـای متفـاوت به کاررفتـه در محیط هـای  متغیـر زبانـی دارای 
گرفـت؛ »نام شناسـی اجتماعـی2« به معنـای مطالعـه  وابسـتگِی3 نام گـذاری و سـاختار  مختلـف، درنظـر 
گـون، مطالعـه  تنـوع اجتماعـی نام هـا، و اسـتفاده از نام هـای مسـتعار و  گونا اجتماعـِی فرهنگ هـای 

کوتاه شـده  نام هـا )»ابـی«، »اسـی«، »یاسـی«( در عرصه هـای اجتماعـی مختلـف اسـت؛ شـکل 
گسـترۀ  آن هـا بـه شـاخه های  کـه  نگاهـی بـه تاریخچـه  مطالعـات نام هـای خـاص نشـان می دهـد 
کـه ازجملـه آن ها می تـوان به فلسـفه )به ویژه در فلسـفه تحلیلی(،  کشـیده شـده اسـت  مختلـف علمـی 
روان شناسـی   ،)2010 )تیـروش،  حقـوق  معنایـی(،  و  نحـوی  واج شـناختی،  نظـر  )از  زبا ن شناسـی 
)داِنسـی، 2004(،  مردم شـناختی ـ  زبان شناسـی  مردم شناسـی  ـ به ویـژه  و همـکاران، 1996(،  )والنتایـن 
جامعه شناسـی ـ به ویـژه جامعه شناسـی فرهنـگ ـ  )عبـدی، 1389(، مطالعـات فرهنگـی )جمشـیدی ها 
تاریـخ )نـام اشـخاص  نیلسـن4، 2007(،  و فوالدیـان، 1390(، ادبیـات ـ به ویـژه نقـد ادبـی ـ  )نیلسـن و 

1. identifiable variants
2. socio-onomastics
3. interdependence
4. Nilsen and Nilsen
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گذشـته( )َمیـن، 1996؛ پاسـتلز، 2002؛ شـوِرر،  کاوش در روابـط خانوادگـی در  به عنـوان منبعـی بـرای 
2004؛ اسـکات و دیگران، 2002؛ اسـکات اسـمیت، 1984 و 1985؛ ِتِبنهوف1، 1985 به نقل از: فینچ، 

کـرد. 2008، 711( و باستان شناسـی اشـاره 

3. دیدگاه های نظری
1-3. اسم خاص از دیدگاه فیلسوفان

خـود  نظریه پـردازی  و  فکـری  زمینـۀ   را  اسـم  دربـاره  بحـث  ارسـطو،  و  افالطـون  زمـان  از  فیلسـوفان 
»نام هـای  و  »نام هـای خـاص«  بـه دو دسـتۀ  را  نام هـا  رواقیـان،  نیـز  بـرای نخسـتین بار  و  می دانسـتند 
کردنـد )اندرسـون، 2007، 145(. عالقـۀ  فیلسـوفان بـه نام هـای خـاص از ایـن بـاور آن هـا  عـام« تقسـیم 
کـه بـا حـل مسـئلۀ نام هـای خـاص، مسـئله  معنـا و ارجاع حـل می شـود )و برعکس(  سرچشـمه می گیـرد 
)ون النگندونـک، 2007، 22(. نگاهـی بـه پیشـینۀ بررسـی و مطالعـه  اسـم در حیطـه  فلسـفه، نشـان 
صـدق  و  خـاص  اسـامی  ارجـاع  و  معنـاداری  محـور  حـول  غالبـًا  مـورد،  ایـن  در  بحـث  کـه  می دهـد 
کـه از چهره هـای برجسـته آن می تـوان بـه اندیشـمندانی  گزاره  هـای حـاوی اسـامی خـاص می چرخـد 

کـرد. کریپکـی5 اشـاره  گوتلـوب فرگـه3، برترانـد راسـل4 و سـول  ماننـد جـان اسـتوارت میـل2، 
کـه بـرای  از نظـر صفـوی )1384، 56( »آن دسـته از آرای فیلسـوفان زبـان و معنی شناسـان منطقـی 
کالن، قابل طبقه بندی  کلیـت خـود مطرح شـده اند، در قالـب نظریه هـای  شـناخت و تبییـن معنـی در 
کـه »مبنـای  کـرد  کـه ازجملـه می تـوان بـه »نظریـه  ارجاعـی )میـل6، 1973/1843(« اشـاره  هسـتند« 
ک9  ال آرای  بـه  کـه  انـگاره ای8  نظریـه   یـا  گرفـت،  قـرار   )1956( تارسـکی7  سـوی  از  معنـی  تعریـف 
همچنیـن  و  می دهـد،  قـرار  خـود  تأثیـر  تحـت  را   )1952/1892( فرگـه10  و  بازمی گـردد   )1955/1690(
کالن  گـزاره ای11 راسـل )1956/1905( و مـور )1962/1953(«. »در برابـر این دسـته از نظریه های  نظریـۀ 

1. Main, Postles, Schurer, Scott et al., Scott Smith, Tebbenhoff.
2. John Stuart Mill
3. Gottlob Frege
4. Bertrand Russell
5. Saul Kripke
6. Mill
7. Tarsky
8. ideational theory
9. Locke
10. Frege
11. propositional theory
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می تـوان بـه مجموعـه ای از نظریه هـای ُخـرد، ازجملـه نظریـۀ اوصـاف خـاص1 راسـل )1956/1905( 
مدنظـر  را  معنـی  مطالعـه   از  بخشـی  تنهـا  کـه  کـرد  اشـاره   )1980( کریپکـه  تاریخـی  علـی  نظریـۀ   یـا 
قـرار می دهنـد. مطالعـه دربـاره الفـاظ خـاص و عـام در قالـب نظریه هـای ُخـرد صـورت می پذیـرد« 

.)56  ،1384 )صفـوی، 
2-3. نظریه های زبان شناختی درباره نام های خاص

کوریلوویـچ3 )1956( بـر ایـن  در اوایـل قـرن بیسـتم، زبان شناسـانی همچـون ِیسپرسـن2 )1924، 66( و 
کثـر محتـوا، امـا حداقـل مصداق،  کلمه هـا هسـتند بـا حدا کـه نام هـای خـاص، طبقـه ای از  نظـر بودنـد 
یعنـی معنـای مفهومـی4 اسـم، تناسـب معکوسـی بـا معنـای مصداقـی5 آن دارد. ایـن دیـدگاه بـه نظریـه  

کثـر معنـاداری6« مشـهور اسـت. »حدا
نظریـه  مبتنی بـر زبان شناسـی شـناختی در مـورد نام هـای خـاص، از نظـر َون النگندونـک7 )2007، 
کثر معناداری نزدیک اسـت. پیشـگامان این رویکرد، سـوفیا و مارماریدو8 )1989(  51(، به نظریۀ حدا
و النگکـر )1991( هسـتند. سـوفیا و مارماریـدو بـه نام هـای خـاص از زاویـه ای ارتباطـی می نگرنـد و در 
کارآمدتـر و اقتصادی تـری10« )َون النگندونـک،  مقایسـه بـا وصـف معرف هـا9، آن هـا را »ابـزار ارتباطـی 
کـه ممکـن اسـت نام ها  2007، 51( می داننـد: »معنـای نام هـا، دربرگیرنـدۀ  مجموعـه  قضیه هایـی11 اسـت 
در هـر زمـان داللـت ضمنـی12 ای  بـه آن هـا داشـته باشـند« )َون النگندونـک، 2007، 51(. بنـا بـه نظـر 
النگکـر )1991(، نام هـای خـاص از الگـوی سـرنمونی دور می شـوند؛ یعنـی، »هـر اسـم واره ای13، مثـل 
گربۀ خاص( از یک نوع15  که به منزلۀ موردی14 )سـه  گربه سـیاه«، چیزی را نماسـازی می کند  »این سـه 
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2. Jespersen

3. Kurylowicz
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کمیت )سـه( و زمینـه1 را نیز دربر  گربـه، به طـور عـام( اسـتنباط می شـود و به عـالوه ویژگی های مربوط به  (
کارکردهـای معنایـی متعـدد2، یعنـی ویژگی هـای نـوع )ملـت(،  می گیـرد، امـا در نـام خـاص »عـراق«، 
کلمه نهفته اسـت )َون النگندونک، 2007، 55- کمیـت )مفـرد( و زمینـه )معرفـه بـودن( در همان یـک 

کـه  54(. َون النگندونـک )2007( دیـدگاه متفاوتـی در مـورد نام هـای خـاص دارد و بـر ایـن بـاور اسـت 
کارکـرد اصلـی آن هـا، داللـت بـر یـک شـیء  »نام هـای خـاص، نمایانگـر اسـم سـرنمونی3 هسـتند، زیـرا 
که  )یـا شـخص( اسـت. عالوه بـر ایـن، معانـی نام های خـاص، ماهیتـًا پیش فرض هایی در خـود دارند 
پـردازش آن هـا را سـاده تر می کنـد. همچنیـن، نام هـای خـاص، ویژگـی بی نشـان اسـم معرفـه بـودن4 را 
دارنـد و به طـور سـرنمونی مفـرد، قابل شـمارش، غیرجنـس5، و عینـی6 هسـتند. ایـن دیـدگاه بی نشـان  و 
که اسـامی عام را اسـم سـرنمونی  سـرنمون بـودن نام هـای خـاص بـا ایـن رویکرد النگکر متفاوت اسـت 

می دانـد« )النگکـر، 1991، 52(.
3-3. ابعاد اجتماعی و شناختی نام شناسی

در سـال های اخیر، زبان شناسـان اجتماعی و زبان شناسـان شـناختی، هر دو، از مطالعات نام شـناختی 
کرده اند. در این قسمت از مقاله این دو دیدگاه به تفکیک،  از دیدگاه اجتماعی و شناختی استقبال 

بررسی شده اند.
1-3-3. بعد اجتماعی نام شناسی

ایـن  می شـود؛  تلقـی  نوظهـوری  حـوزه   هنـوز  و  اسـت  جدیـدی  نسـبتًا  مفهـوم  اجتماعـی،  نام شناسـی 
جامعه شناسـی،  ماننـد  دیگـری  حوزه هـای  در  هـم  و  اجتماعـی  زبان شناسـی  در  هـم  اصطـالح، 
مردم شناسـی، و جغرافیا به کار می رود )برنز7، 2015(. »فلسـفۀ  زیربنایی رهیافت نام شناسـی اجتماعی 
کـه در آن بـه کار می رونـد و ازهمیـن رو  کـه نام هـا، محصـول و بخشـی از جامعـه ای هسـتند  ایـن اسـت 
کرد« )برامـِول، 2012، 57(؛ بنابراین، نام شناسـان اجتماعی  نمی تـوان آن هـا را جـدای از جامعـه تصـور 
»به جـای رهیافـت تاریخـی، رویکـردی جامعه شـناختی را در بررسـی داده هـای نام شـناختی درپیـش 
کـه باید درون بافت  می گیرنـد« )ِبرنـز، 2015، 18( و »نام هـا را برسـاخت های اجتماعـی8 تلقـی می کنند 

1. grounding
2. multiple semantic functions
3. represent the prototypical noun
4. unmarked nominal feature of definiteness
5. nongeneric
6. concrete
7. Burns, Alison
8. social constructs
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گرفته شـوند« )ِبرنز، 2015، 57(. براسـاس این رویکرد،  کـه در آن بـه کار می رونـد، درنظـر  اجتماعـی ای 
گان  نام هـای خـاص »نشـانه های زبانـی پیوندخـورده1 به جامعـه« و »بخش جدایی ناپذیر فهرسـت واژ
اجتماعی ـ زبانـی2 هـر جامعـه ای هسـتند« )ون النگندونـک3، 2007، 307-306(؛ بنابرایـن، بایـد آن هـا 

کـرد. را بـا توجـه بـه آنچـه پیرامونشـان می گـذرد، مطالعـه 
البتـه متخصصـان رشـته ها و حوزه هـای علمـی دیگـر نیـز به پژوهـش در زمینۀ نام شناسـی اجتماعی 
کـه در آن بـه کار می رونـد، مطالعـه  می کننـد. آن هـا بـرای  می پردازنـد و نام هـا را در بافـت اجتماعـی 
کار تکنیک هـای زبان شناسـی اجتماعـی را بـا پژوهـش در مـورد مسـائل نام شناسـی سـازگار  انجـام ایـن 
از  ناشـی  اشـخاص،  نـام  مطالعـه   بـه  پژوهشـگران  ایـن  آوردن  روی   .)59  ،2012 )برامـِول،  می کننـد« 
کاربـردی4 نام هـا در هـر جامعه و در راسـتای شـناخت بهتر ملت هـا و اقوام مختلف  اهمیـت فرهنگـی و 
گیکـوم )2006(، الزوُمر5 )2009(، ِزِنر و مـارزو6 )2015(، عبدی  اسـت. پژوهش هـای مختلـف، ازجملـه، ا
گون والـه8  ِانیـن و نکانسـا7 )2016(، ُا )1376 و 1389(، اسـالمی راسـخ و احمدونـد )2012 و 2015(، 
گونی هسـتند  گونا که نام ها نه تنها نشـانگر هویت هسـتند، بلکه منبع اطالعات  )2012( نشـان داده اند 
و بـه همیـن دلیـل، نه تنهـا ارجـاع آن هـا بـه اشـخاِص حامـل ایـن نام هـا، بلکـه معنـای دایرة المعارفـی 

گرفـت. آن هـا را نیـز بایـد درنظـر 
کـه پژوهـش خـود پیونـد نام شناسـی و زبان شناسـی اجتماعـی را  یکـی از نخسـتین پژوهشـگرانی 
کرد، اما،  ِکهـل9 )1971( بـود. پـس از او، لیبرسـون10 )1984( نیـز ایـن پیشـنهاد را مطرح  کـرد،  پیشـنهاد 
کـه بـرای نخسـتین بار به طـور منظـم و منسـجم بـه مطالعـۀ  نام گـذاری  درنهایـت، َون النگندونـک بـود 
در ایـن چارچـوب پرداخـت و در عنـوان مقالـه ای در سـال 1982 اصطـالح »نام شناسـی اجتماعـی« 
)َون النگندونـک، 1982( را بـه کار بـرد. لزلـی و سـکیپر11 )1990( شـماره  ویـژه ای را در نشـریه »نیمـز« 
بـه حـوزه  نام شناسـی اجتماعـی اختصـاص دادنـد و در آن خواسـتند از تکنیک هـای زبان شناسـی 
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3. Van Langendonck
4. pragmatic
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6. Eline Zenner and Stefania Marzo
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اجتماعـی و علـوم اجتماعـی بـرای پژوهـش در مورد مسـائل نام شناسـی اسـتفاده شـود )برامـِول، 2012، 
کنگـره علـم نام شناسـی در آوریـل 1993 در دانشـگاه ترِیـر آلمـان نیـز بـا معرفـی  57(. در هجدهمیـن 
نام شناسـی اجتماعـی به عنـوان یـک شـاخه مسـتقل، ایـن رشـته، رسـمیت بیشـتری یافـت )والنتایـن و 

همـکاران، 1996، 1(.
کـرد. نـام از  دالیـل فراوانـی را می تـوان در توجیـه اهمیـت مطالعـه دربـاره ُبعـد اجتماعـی مطـرح 
عناصـر زبانـی هـر جامعـه زبانـی ای اسـت و عالوه بـر اطالعـات زبانـی، اطالعاتـی در مـورد فرهنـگ، 
کـم، دوره  زمانـی، فضـای جغرافیایـی زندگـی اشـخاص و.. ارائـه می دهد. نام شـخص، به  گفتمـان حا
گذشـتۀ فـرد ربـط پیـدا می کنـد؛ البتـه  ویژگی هایـی ماننـد طبقـه اجتماعـی، مذهـب، و هویـت قومـی یـا 
گـذر زمـان و براسـاس مـکان و محیط فرهنگی ـ اجتماعی، دسـتخوش تغییر می شـود.  ایـن رابطـه نیـز در 
نام هـا نیازهـای یـک جامعـه زبانـی را بازتـاب می دهنـد و »برحسـب تغییـرات در ویژگی هـای مـردم، 
گروه هـای مختلـف اجتماعـی، دچـار دگرگونـی می شـوند«  هـم به عنـوان افـراد و هـم به عنـوان اعضـای 
که رابطۀ بسـیار نزدیکی با ارزش ها،  )فرکس1، 2015، 28(. نام گذاری، عمل اجتماعی خاصی اسـت 
سـنت ها، آرزوهـا، ترس هـا و رویدادهـای زندگـی واقعـی مـردم دارد. رویه هـای نام گـذاری، بینش ما در 
مـورد الگوهـای سـازمان اجتماعـی و فرهنگـی جوامـع و اطالعاتمـان دربـارۀ تغییـرات فرهنگـی وسـیع تر 
را افزایـش می دهنـد )الزوُمـر2، 2009(. نـام، اغلـب اطالعاتـی فراتـر از آنچـه در شناسـنامۀ  فـرد می آیـد، 
اسـت،  کـرده   انتخـاب  فرزنـدان خـود  بـرای  کـه یـک خانـواده  نام هایـی  بررسـی  »بـا  به همـراه دارد. 
می تـوان بـه ویژگی هـای ظریـف فرهنگـی و عقیدتـی آن هـا پـی بـرد« )طیـب و علی نـژاد، 1382، 40(. 
عالوه بـر ایـن، »مطلوبیـت نـام، تابـع عالیـق و سـالیق متغیـر در الیه هـای اجتماعـی اسـت؛ ازجملـه، 
طبقـه  اجتماعـی، قومیـت، باورهـای مذهبـی، و عالیـق دیگـر. آشـکارترین عوامـل اجتماعـی تأثیرگـذار 
]زمانی[/جغرافیایـی  تاریخـی  و  قومی ـ زبانـی، مذهبـی،  رسـوم  و  الگوهـا  از:  عبارتنـد  نـام  انتخـاب  بـر 

]مکانـی[« )ماتئـوس، 2014، 91(.
کی  کسـی از شـما بپرسـد: »شـما  گر  کـه نمایانگـر هویـت ما اسـت، زیرا ا نـام، عنصـری زبانـی اسـت 
هسـتید؟«، انتظـار دارد »نـام« خـود را بـه او بگوییـد )جـوزف، 2004، 1(. در جهـان مـدرن، هویـت هـر 
شـخص یکـی از ابعـاد مهـم، در شـناخت خـود، در تعامـل و ارتبـاط روزانـه بـا دیگـر اعضـای جامعـه و 
کـم، از نظر اقتصـادی، قانونی و حقوق شـهروندی، اجتماعی،  در رابطـه بـا نهادهـا و نظـام سیاسـی حا
و سیاسـی اسـت. نـام شـخص از نخسـتین لحظه هـای زندگـی شـخص )حتـی پیـش از تولـد، به عنـوان 
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از  پـس  چه بسـا  و  اسـت  او  همـراه  زندگـی،  لحظـۀ  واپسـین  تـا  نـام(  انتخـاب  بـرای  والدیـن  دغدغـۀ 
مرگـش، بـر روی آثـار او، در شناسـنامه  فرزندانـش، اسـناد هویتـی اش و...، همچنـان بـه کار مـی رود. در 
کـه افـراد بـرای »مانـدگاری«، نـام خـود را روی  دیوارنوشـته ها و یادگارنوشـته ها نیـز مشـاهده می کنیـم 
دیـوار حـک می کننـد )زنـدی، 1393(. جنکینـز1 )2008، 5( بـا ارائـه  تعریفـی از هویـت اجتماعـی2، 
کـی هسـتند«، بـه دوبعـدی  کـی هسـتیم و همچنیـن اینکـه دیگـران  یعنـی »فهـم مـا از اینکـه خودمـان 
بـودن یـا ویژگـی دوگانـۀ نام هـا اشـاره می کنـد: فردیـت و روابـط اجتماعـی. به عبـارت دیگـر، نام هـا هـم 
بـرای شناسـایی فـرد بـه کار می رونـد و هـم تعلـق و هویـت اجتماعـی او را نشـان می دهنـد. براسـاس 
کـه داللت بر پیوسـتگی اجتماعی  دیـدگاه فینـچ3 )2008(، نـام، یـک اهـرم اجتماعـی4 اسـت؛ نیرویـی 

دارد و »شـخِص حامـل نـام را در یـک شـبکه5 اجتماعـی قـرار می دهـد« )الفـورد، 1988(.
کـردار  یـا   )1  ،1378 )رجـب زاده،  فرهنگـی  عمـل  یـک  یـا  نهـاد،  یـک  نام گـذاری،  کـه  ازآنجا
کـه در آن رخ  از بسـتر زمانـی ای  کـردار اجتماعـی،  یـا  اجتماعـی )ماتئـوس، 2014( اسـت، هـر عمـل 
می دهـد، تأثیـر می پذیـرد. ُبعـد فرهنگـی نام هـا می توانـد ارتبـاط نام شناسـی را بـا حیطـۀ مردم شناسـی 
گان6 موجـود در انسان نام شناسـی،  زبـان و زبان شناسـی فرهنگـی نشـان دهـد. از ایـن چشـم انداز، واژ
شـواهدی از ارزش ها و باورهای یک جامعه ارائه می دهند و جزئیاتی را در مورد اصل و نسـب، شـغل، 
سـنت، و پایـگاه اجتماعـی آشـکار می کننـد و از طریـق نـام فـرد می تـوان بـه اطالعاتـی در مـورد مـکان و 
کم بر جامعـه، جغرافیای  زمـان تولـد، ایدئولـوژی و باورهـای ملـی، مذهبـی، یـا قومـی والدیـن فرد یـا حا
کشـور دسـت یافـت.  منطقـه و بسـیاری اطالعـات دیگـر، مثـِل نام هـای رایـج در هـر شـهر یـا منطقـه یـا 
کـه وجـه مشـترک نیرومندی بیـن زبان یک  مطالعـات مردم شـناختی زبـان بـر ایـن نظریـه اسـتوار اسـت 
کاربرد زبان جـزء عادت های فرهنگی  قـوم و عرف هـای فرهنگـی7 آن هـا وجـود دارد. به عبارت دیگـر، 
اسـت و زبان، ابزار قدرتمندی برای مشـاهده و درک جهان بینی یک جامعه  خاص اسـت و درواقع، 
می تـوان از زبـان، ماننـد لنـز میکروسـکوپ بـرای مشـاهده و درک عرف هـای اجتماعـی و فعالیت هـای 

کـرد )الزوُمـر، 2009، 16(. روزانـۀ یـک جامعـه اسـتفاده 
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2-3-3. بعد شناختی نام شناسی

نام گـذاری هـر چیـزی ـ تـا جایی کـه بـه توجه انسـان مربوط می  شـود ـ  به مثابه  خلق آن چیز اسـت. بی نام، 
یعنـی موردتوجـه  قرارنگرفتـه، و موردتوجـه   قرارنگرفتـه از نظـر شـناختی و از لحـاظ مقاصـد ارتباطـی، 
منظـری  از  نام شناسـی  بـه  پرداختـن   .)265  ،2000 آلجیـو،  و  )آلجیـو  نـدارد  وجـود  کـه  چیـزی  یعنـی 
کلی و در راسـتای روند  شـناختی، و بررسـی مسـائل بازنمود دانِش نام شناسـی در زبان، همسـو با منطق 
کـه بـر  تحلیـل تعامـل بین سـاختارهای  جـاری در پژوهش هـای شـناختی معاصـر در زبان شناسـی اسـت 
کرده انـد، زیـرا در هـر دو، رابطـۀ زبـان و  واقعیـت فرازبانـی مـورد توجـه اسـت و  شـناختی و زبانـی تمرکـز 
ایـن پژوهش هـا بـا هـدف مطالعـۀ رابطـه متقابـل بیـن صورت هـای زبانـی و همتـا و نظیـِر شـناختی  آن هـا 
ـ و  در  رأس همـۀ  آن هـا، برخـی سـاختارهای دانـش ـ و همچنیـن، مطالعـه الگـوی سـازمان دهی و پـردازش 

محتـوای مفهومـی در  زبـان انجـام می شـوند )آندریـوچ شـنکو1  و همـکاران، 2015، 1(  .
که در سـاخت  از منظر شـناختی، موضوع مطالعۀ نام شناسـی، واقعیت های نام شـناختی ای اسـت 
معنـا و در فراینـد  شـکل گیری انـواع دانـش در مـورد جهـان و بازتـاب آن هـا در زبـاِن سرشـار از تنـوع و 
گونـی، به صـورت دانـش  نام شـناختی، سـهیم هسـتند. ایـن امـر مسـتلزم مطالعـه  نام هـای خـاص در  گونا
بافـت دانـش و بازتـاب سیسـتم یکپارچـۀ دانـش  نام شـناختی اسـت. طرفـداران رویکـرد شـناختی بـه 
کارکرد  گاهی انسـان  می داننـد.  کمـک آ نام شناسـی، معنـای نـام خـاص را نتیجـۀ  بازتـاب واقعیـت بـه 
شـناختی پدیده هـای نام شناسـی، در مشـارکت نام هـای خـاص در فعالیـت ذهنـی انسـان و توانایـی 

حفـظ  دانـش زبانـی و نیـز دایرة المعارفـی، تجلـی می یابـد )آندریـوچ شـنکو  و همـکاران، 2015، 4(.
گیـری، درک و اسـتفاده  کـه »چگونـه انسـان قـادر بـه فرا در رویکـرد شـناختی، بحـث ایـن اسـت 
بـه همیـن دلیـل،  گارسـیا ـ رامیِرز2، 2010، 2(؛  زبـان طبیعـی و به ویـژه نام هـای خـاص اسـت« ) از یـک 
کـه بـه درک بهتـری از توانایی هـای شـناختی الزم  باورمنـدان بـه ایـن رویکـرد، در پـی ایـن هسـتند 
کننـد. ازآنجا کـه ایـن  بـرای سـخنگویان یـک زبـان، هنـگام اسـتفاده از نام هـای خـاص، دسـت پیـدا 
توانایی هـا سـبب درک نام هـای خـاص می شـوند، مطالعـه آن هـا بـه مـا  کمـک می کنـد تـا جایـگاه و 
کنیـم و در مقابـل، مطالعـۀ  نام هـای خـاص نیـز بـه  سـهم نام هـای خـاص را در محتـوای اندیشـه درک 

کمـک می کنـد. گاه شـدن مـا از توانایی هـای شـناختی  آ
که چگونـه نام های خـاص، فرایندهای  کـه در ایـن زمینـه مطرح اسـت این اسـت  پرسـش دیگـری 
ایـن  از  بخشـی  به عنـوان  زبـان،  همچنیـن  و  پیرامـون  جهـان  پدیده هـای  و  داده  بازتـاب  را  یادگیـری 

1. Andryuchshenko
2. García-Ramírez 
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کاربـرد آن را از سـخنگوی زبان جـدا نمی داند  جهـان را بازنمایـی می کننـد. رویکـرد شـناختی، زبـان و 
کمـک فرایندهایـی همچـون مقوله سـازی، نظریـۀ سـرنمون، یـا  و در ایـن دیـدگاه، توصیـف زبـان بـه 
کاربـرد  اسـتعارۀ مفهومـی و مجـاز مفهومـی انجـام می شـود )ِرزگـی1، 2012(. ازیک سـو، درک درسـت 
کاربـرد زبـان، و همچنیـن  گیـری و  عـادی نام هـای خـاص، بـر پدیده هـای فـراوان شـناختی ماننـد فرا
ماهیـت اندیشـه و بـاور پرتـو می افکنـد و از سـوی دیگـر، درک نام هـای خـاص بـدون داشـتن درک 
که چگونـه افکار و  درسـتی از ارجـاع، ممکـن نخواهـد بـود؛ بنابرایـن، نام هـای خـاص بـه مـا می آموزند 
کـردن اینکـه افـکار مـا در مـورد  خواسـته های مـا بـه جهـان ربـط می یابـد، و به این ترتیـب، بـا مشـخص 

کـه دنیـای مـا چگونـه اسـت. چـه چیـزی هسـتند، بـه مـا می آموزنـد 
براین اسـاس، پژوهـش در مـورد نام هـای خـاص از منظری شـناختی، به آن ها هـم به منزلۀ عناصری 
که آینۀ تجربه های انسـان در رابطه و رویارویی  در نظـام زبـان و هـم در مقـام عناصـری ذهنـی می نگرد 
کـه زبـان، محصول ذهن بشـر اسـت، می تـوان آن را  بـا دنیـای پیرامـون هسـتند. به عبـارت دیگـر، ازآنجا
کـرد. نام هـای خـاص نیـز واحدهـای زبانـی هسـتند و درنتیجـه،  همچـون پدیـده ای شـناختی مطالعـه 
کـه در جامعـه بـه  کرده انـد  کسـانی آن هـا را تولیـد  محصـول ذهـن بشـر تلقـی می شـوند، یعنـی همـان 
زندگـی عـادی خـود مشـغول هسـتند )ِرِزگـی، 2012( و البتـه، بخشـی از همیـن زندگـی عـادی به شـمار 
می آینـد. عالوه بـر ایـن، نام هـای خـاص در زبـان قـرار دارنـد و زبـان، در خدمـت سـاخت و انتقـال 
معنـا اسـت و از دیـِد زبان شـناس شـناخت گرا، پنجـره ای بـه ذهـن اسـت. زبـان در ذهـن انسـان ها و در 
گفتار بـروز می یابد. دراین صورت،  کردارهـای ارتباطـی به صورت  گان ذهنـی2 آن هـا قـرار دارد، و در  واژ
کـوه  کوچـک ـ از نـوک ایـن  گان ذهنـِی نام شـناختی، بخشـی  ـ هرچنـد  نام هـای خـاص، در قالـب واژ

یخـی بـزرگ را تشـکیل می دهنـد.
گان ذهنـی  »نام شناسـی شـناختی« سـروکارش بـا جعبـه سـیاه ذهـن انسـان و محتـوای آن، یعنـی واژ
کـه در توانایـی زبانـی3، دانـش در مـورد واژه هـا، و  کـرد  گان ذهنـی را می تـوان نظامـی تلقـی  اسـت. واژ
را  پیچیـده ای  کارکردهـای  سیسـتم،  ایـن  همچنیـن،  می دهـد؛  بازتـاب  را  آن هـا  ذهنـی4  همسـان های 
کـه نه تنهـا بـا ایـن واحدهـای زبانـی، بلکـه بـا بازنمودهـای دانـش فرازبانـی نظیـر5 آن هـا نیـز  اجـرا می کنـد 
گان ذهنـی قرار دارند و به چه صورت هسـتند، مسـئلۀ  مرتبـط اسـت. اینکـه چـه عناصـر اسـمی6 ای در واژ

1. Reszegi
2. mental lexicon
3. linguistic ability
4. mental equivalents
5. corresponding extra-linguistic knowledge representations
6. onymic entities
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کاماًل جدیـدی در مطالعۀ  کـه همیـن ویژگی سـبب می شـود به عنـوان جریـان  نام شناسـی شـناختی اسـت 
گان ذهنی  نام های خاص شـناخته شـود )کارپنکو1، 2016، 69(. درحالی که زبان شناسـی شـناختی بر واژ
و سـاختار آن متمرکـز اسـت، نام شناسـی شـناختی بـر وجـود ذهنـی2 نام هـای خـاص تمرکـز یافتـه اسـت. 
گان ذهنـی شـخص می شـود یـا  نام شناسـی شـناختی، درون داد )یـک واحـد اسـمی3 ناشـناخته وارد واژ
گان ذهنـی برای برقراری  توسـط شـخص آفریـده می شـود( و بـرون داد فرایندهای زبانی )نـام خاص از واژ

ارتبـاط بیـرون می آیـد یـا فرامـوش می شـود( را بررسـی می کنـد )کارپنکـو، 2016، 70(.
در مطالعات انجام شـده دربارۀ اسـامی خاص از دیدگاه زبان شناسـی شناخت گرا، ساخت معنای 
اسـتعاری/ مجـازی نام هـای خـاص، داللت کننـده بر انسـان موردنظـر بوده و این سـاخت معنا به عنوان 
گرفته می شـود. پژوهش های مختلفی در مـورد نام های خاص انجام  یـک فراینـد شـناختی پویـا درنظـر 
کاربرد »اسـتعاره/ که در هریک، برحسـب نوع بررسـی و رهیافت پژوهشـگر، الگویی برای  شـده اسـت 

مجازبنیاد« نام های خاص پیشـنهاد شـده اسـت. در پژوهش های انجام شـده در مورد نام های خاص 
کرد: بـا رویکـرد شـناختی، )دسـت کم( دو نـوع نگرش را می تـوان از یکدیگر متمایز 

گرفته  ( به عنوان قلمرو مبـدأ درنظر  کـه در آن نـام خـاص یک فرد )مشـهور نخسـت، چشـم اندازی 
کارهـای بختیـار )2013(، بـردار و  کارهـای انجام شـده در ایـن قالـب می تـوان بـه  کـه ازجملـه  می شـود 
که نـام خاص افراد  کـرد، و دیگـری، چشـم اندازی اسـت  بـردار زابـو )2007(، و روحـی )1387( اشـاره 
در آن، برمبنـای اسـتعاره سـاخته می شـود و در »قلمـرو مقصـد« قـرار می گیـرد. مطالعـۀ دبریـچ )2010( در 

مـورد نام هـای خـاص در زبـان، ازجملـه این گونـه پژوهش ها اسـت.
الگوهـای به کاررفتـه در پژوهش هـا در مـورد نـام خـاص و اسـتعاره نیـز عبارتنـد از: الگـوی انطباقـی 
لیـکاف و جانسـون )1980( و لیـکاف )1987(: براسـاس الگـوی مطرح شـده در پژوهـش ُدبریـچ )2010( 
کـه از طبیعـت،  دربـارۀ نام گـذاری و اسـامی خـاص در زبـان صربـی، نـام افـراد براسـاس اسـتعاره هایی 
گرفتـه شـده اند، سـاخته می شـود. به عبـارت  دیگر، مبنای سـاخت  گیاهـان، حیوانـات، و شـیء نمادیـن 
کـه در آن »طبیعت پیرامـون« قلمرو مبدأ  نام هـا، ایـن اسـتعاره  اسـت: »طبیعـِت پیرامون، انسـان اسـت«4؛ 
و »انسـان« قلمـرو مقصـد اسـت و براسـاس همیـن اسـتعارۀ مبتنی بـر »زیرنگاشـت های هستی شـناختی« 
کا، دانـکا و دانیـکا5(  گرفتـه می شـود، ماننـد »دا )بارسـلونا، 1390، 10( اسـم افـراد از طبیعـت پیرامـون 

به معنـی سـتاره صبـح.

1. Karpenko
2. mental existence
3. onym
4. Surroundings Is a Person.
5. Danica/Danka/Daca
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کیسـر2 )1990(: روحـی در پژوهـش خـود )1387( ایـن الگـو  گلوکسـبرگ و  الگـوی میان طبقـه ای1 
را در مـورد اسـتعاره اسـامی خـاص در زبـان فارسـی بـه کار بـرده اسـت. از نظـر روحـی )1387( و روحـی 
و راسـخ مهند )2011( الگـوی میان طبقـه ای )دسـت کم( در توصیـف اسـتعارۀ اسـامی خـاص در زبـان 
کـه در آن هرچه در  کارآمدتـر اسـت. الگـوی میان طبقـه ای، قائـل بـه رابطـۀ یک به یک نیسـت  فارسـی 
گروهی در زمان خلِق اسـتعاره شـکل  قلمرو مبدأ باشـد، قابل تعمیم به قلمرو مقصد اسـت. در عوض، 
کـه عضـوی از آن به عنـوان سـرنمون3 انتخـاب می شـود )مبـدأ( و به جای عضو دیگـر )مقصد(  می گیـرد 

می نشـیند )روحـی، 1387(.
الگـو  ایـن  از  خـود  پژوهـش  در   )2013( دلیبگوویچ زانیـچ  و  بربروویـچ  مفهومـی4:  آمیـزۀ  الگـوی 
کلینتـون، مایـکل جـوردِن سیاسـت اسـت«، آمیـزه  مفهومـی بـه شـیوه   کرده انـد. در مثـال »بیـل  اسـتفاده 

زیـر شـکل می گیـرد:

شكل شماره )2(. الگوی آمیزه مفهومی

1. class inclusion
2. Glucksberg, S., and Keysar, B.
3. prototype
4. conceptual blending
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بحث و نتیجه گیری؛ نام شناسی اجتماعی ـ شناختی، ظهور یک حوزه میان رشته ای نوین
در زبان شناسـی اجتماعی ـ شـناختی، زبـان، نهـادی اجتماعـی و بخشـی از شـبکه  شـناختی اسـت 
گروه هـای اجتماعـی و روابـط اجتماعـی تشـکیل دهندۀ جامعـه  کـه حـاوی اطالعـات مـا دربـارۀ افـراد، 
کـه  بـه همدیگـر اسـت  بـه جامعـه  زبـان و دانـش مربـوط  بـه  از طریـق پیونـد دانـش مربـوط  و  اسـت 
که با شـرایط بافت اجتماعی  کنیم  می توانیـم واژه هـا و سـاختارهای زبانـی دیگـر را به گونـه ای انتخاب 
هماهنـگ شـوند. به عبـارت دیگـر، معنـی اجتماعـی1، هرگونـه پیونـد بیـن واژه هـا یـا هـر واحـد زبانـی و 
مقوله هـای اجتماعـی را دربرمی گیـرد )هادسـون، 2010، 241(. نام هـا در جایـگاه عناصـر زبانی، بخشـی 
لدبـرگ، 

ُ
گ از دانـش زبانـی فـرد هسـتند و در رویکـرد شـناختی،  »دانـش زبـان، همـان دانـش اسـت2« )

کـه نام هـا حاصـل زندگـی اجتماعـی و روابـط بین افراد هسـتند، بـه دانش مربوط به  1995، 5( و ازآنجا
جامعـه و روابـط اجتماعـی ربـط پیـدا می کننـد.

زبان شناسـی  زیرمجموعـۀ  می تـوان  را  اجتماعی ـ شـناختی  نام شناسـی  به این ترتیـب، 
بین زبانـی،  و  درون زبانـی  تنـوع  زبـان،  از  کاربردبنیـاد  تصـور  کـه  آورد  به شـمار  اجتماعی ـ شـناختی 
و  فرهنـگ،  زبـان،  متقابـل  اثـر  و  اجتماعـی  معنـی  فرهنگـی،  الگـوی  سـرنمون ها،  و  مقوله بنـدی 
گـر دانـش نام شناسـی را بخشـی از دانـش زبانـی  ایدئولـوژی، جـزء مفهوم هـای بنیادیـن آن هسـتند. ا
کـه  قـرار دارد  درنظـر بگیریـم، دانـش زبانـی به طـور خـاص، و دانـش، به طـور عـام، در ذهـن فـردی 
روابـط متقابلـی بـا افـراد دیگـر درون جامعـه  دارد. از سـوی دیگر، این دانش خـود، نتیجۀ تعامل فرد با 
کاربـرد زبان اسـت. به عبـارت دیگر،  اعضـای دیگـر جامعـه و دنیـای پیرامـون و انباشته شـده درنتیجـۀ  
کـه مردم در  کاربردبنیـاد، موضـوع اصلـی مطالعه، زبانی اسـت  در رویکـرد شـناختی، براسـاس »نظریـه  
که بـرای تعیین ماهیت  کاربـرد، بهترین شـاهدی اسـت  دنیـای واقعـی تولیـد و درک می کننـد. زبـان در 
ِکِمرxv ،2000 ،3(؛ بنابراین، در زبان شناسـی  و سـازمان خـاص هـر نظـاِم زبانـی دراختیـار داریم« )بارلـو و 
شـناختی، هرگونـه شـرحی بـر نام هـای خـاص، دانـش دایرة المعارفـی مرتبـط بـا ایـن نام هـا را را دربـر 
گزیـر در بافـت تعییـن می شـود و بـا آن هـا همچـون سـاخت های دیگـر زبانـی  می گیـرد؛ معنـی آن هـا نا
کـردن نظـام زبـان از  برخـورد می شـود )بـردار و بردار ـ زابـو، 2007(؛ در زبان شناسـی اجتماعـی نیـز »جـدا 

)وارداف4، 2015، 312(. اسـت«  آن غیرممکـن  کاربـرد 
کاربـردی،  معنـای  نام هـا،  اصلـی  معنـای  اینکـه  یعنـی  نام هـا،  دایرة المعارفـی  معنـی  بـه  توجـه 

1. social meaning
2. knowledge of language is knowledge
3. Barlow and Kemmer 
4. Wardhaugh
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می یابـد،  تجلـی  اسـتفاده،  بافـت  در  دایرةالمعارفـی  »معنـی  و  دربرمی گیـرد  را  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
کـه انتخـاب معنـی دایرةالمعارفـی متأثر از عوامل بافتی اسـت« )ایوانـز، 2007، 73(. معنای  به گونـه ای 
کـه در یکـی نام هـای اسـالمی سـنتی  فرهنگی ـ اجتماعـی نام هـای »بهمـن« و »بهـزاد« در دو جامعـه، 
ماننـد »عبدالـه«، »عبدالرحیـم«، »یحیـی«، و.. رواج دارنـد و در دیگـری نام هـای جدیدتـری ماننـد 
گـر یـک نـام در اولـی »امروزی تـر« به نظـر  »امیـد«، »پویـا« و »آرتیـن« رایـج هسـتند، متفـاوت اسـت؛ ا

برسـد، در دومـی جـزء نام هـای »قدیمـی« به شـمار می آیـد.
زبان شناسـی  زیرمجموعـۀ  کـه  اجتماعی ـ شـناختی  نام شناسـی  میان رشـته ای  مطالعاتـی  درحـوزه  
عوامـل  و  نام هـا،  انتخـاب  در  تنـوع  نام هـا،  اجتماعـی  معنـی  اسـت،  اجتماعی ـ شـناختی 
اجتماعی ـ شـناختی ناظـر بـر انتخـاب نام هـا بررسـی می شـود. همچنیـن، می کوشـد بـا بررسـی سـاخت 
پیرامـون،  زبانـی، جهـاِن  یـک جامعـۀ  در  کـه  نشـان دهـد  نام هـای خـاص،  »اسـتعاری/مجازبنیاد« 
امـا  باشـد،  فـرد  آغـاز مفهوم سـازی ها ممکـن اسـت در شـناخت  زیـرا  چگونـه مفهوم سـازی می شـود؛ 
که پدیده ای فردی اسـت، فرهنگی نیز هسـت و ممکن اسـت به صورت  مفهوم سـازی به همان اندازه 

.)2011 )شـریفیان،  شـود  ظاهـر  فرهنگـی«  »شـناخت 
کل گرایانـۀ1 شـناختی، بـه مـا در  مطالعـۀ مفهوم هـای نام شناسـی از منظـری اجتماعـی بـا رویکـرد 
در  زبـان  یـک  سـخنگویان  مفهومـی  و  زبانـی  جهان بینـی  اصلـی  ویژگی هـای  مـورد  در  نتیجه گیـری 
تعییـن هـدف  مبنـای  انتخـاب موضـوع و جهت گیـری مطالعـه،  کمـک می کنـد.  منطقـه ای خـاص 
کنـدوکاو در مـورد واحدهـای نام شـناختی به عنـوان ابـزار  کـه همانـا  اصلـی در انجـام پژوهـش هسـتند 
بازنمایـی محتـوای مفهومـی اسـت. رسـیدن بـه ایـن هـدف بـا پذیرفتـن چنـد پیش فـرض امکان پذیـر 
کنـش متقابـل زبـان و جامعـه، نظام منـدی زبـان، و اینکـه زبـان به طـور  کـه عبارتنـد از: رابطـه و  اسـت 
و  شـنکو  )آندریـوچ  دارنـد  بازنمونـی  و  بازتابـی  کارکـردی  ویـژه،  به طـور  خـاص  نام هـای  و  عـام، 

.)3  ،2015 همـکاران، 
نام شناسـی اجتماعی ـ  شـناختی می توانـد بـا پیـروی از زبان شناسـی اجتماعی ـ شـناختی )کـه نه تنهـا 
بـه حوزه هـای  گان، معنی شناسـی، بلکـه همچنیـن  زبـان ماننـد واج شناسـی، دسـتور، واژ بـه سـاختار 
فرهنـگ  و  زبـان  و  ایدئولـوژی،  و  زبـان  هویـت،  و  زبـان  ماننـد  زبانـی  پژوهش هـای  در  کاربردی تـر 
گویش شناسـی  می پـردازد (، سـاختار زبانـی نام هـا )ازجملـه شـیوه ها و تنـوع موجـود در تلفـظ نام هـا یـا 
افقـی )جغرافیایـی( و عمـودی )اجتماعـی( نام هـا(، رابطـه  زبـان بـا هویـت و ایدئولـوژی و فرهنـگ )از 
طریـق بررسـی تأثیـرات باورهـای قومـی، ملـی، و مذهبـی و حتـی تأثیرهـای جهانی شـدن بـر انتخـاب 

1. holistic
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کاوش در برنامه ریـزی زبانـی و خط مشـی زبانـی نظام هـای سیاسـی  نام هـا(، و خط مشـی زبانـی )بـا 
کـن و معابـر عمومـی( را مطالعـه  کـم در قالـب ترویـج نام هـای موردنظـر و دخالـت در نام گـذاری اما حا

کنـد و بـه بررسـی ارتبـاط تنـوع زبانـی بـا صورت بنـدی اجتماعـی1 بپـردازد.
از فرضیه هـای نظریـۀ  نام شناسـی و همچنیـن، یکـی  از مبانـی روش شناسـی در مطالعـات  یکـی 
بازنمـود نام شـناختی2، وجـود رابطـه بیـن سـطح مفهومـی و سـطح زبانـی اسـت. نشـانۀ نام شناسـی3، 
کمـک می کنـد تـا در مـورد  دانـش زبـان4 را به عنـوان بخشـی از دانـش جهـان بازنمایـی می کنـد و بـه مـا 
بازنمـود مقوله هـای نام شـناختی، به عنـوان راهی برای سـاختار بخشـیدن به محتـوای مفهومی5، بحث 
کمک  کنیـم. تحلیـل بازنمـود دانـش نام شناسـی، یعنـی بازنمـود  نام شـناختی، در همـۀ سـطوح زبـان به 
مقوله هـای نام شناسـی انجـام می شـود. »بازنمـود نام شـناختی« بـه انتقـال دانـش نام شناسـی به صورت 
مفاهیـم )واحدهـای دانـش6( و  واحدهـای زبـان7 )واحدهـای زبان شـناختی8( اشـاره دارد )آندریـوچ 

شـنکو  و همـکاران، 2015، 3(. 
می تـوان  اجتماعی ـ شـناختی  نام شناسـی  میان رشـته ای  بـه  نیـاز  تأییـد  در  کـه  دیگـری  اسـتدالل 
که از دیرباز بـا انتقادهایی روبه رو  کـرد، بـه بحـث روش پژوهـش در نام شناسـی مربوط می شـود  مطـرح 
که هنوز  کرده اسـت؛ نقـدی  بـوده اسـت. زلینسـکی9 )1970( از ادبیـات پژوهـش در مـورد نام هـا انتقـاد 
گسـترده ای از ادبیـات پژوهـش دربـارۀ نام هـا، بـه حیطـۀ فلسـفه،  کـه بخـش  هـم وارد اسـت ایـن اسـت 
ریشه شناسـی، یـا دسـتور تعلـق دارد و توجـه چندانـی بـه ابعـاد اجتماعـی، فرهنگـی، یـا روان شـناختی 
و  پیچیدگـی  فاقـد  را  نام هـا  مـورد  در  موجـود  ادبیـات   )1992( ِبـل10  و  لیبرسـون  اسـت.  نشـده  نام هـا 
بـه  لوینسـون )2003، 69؛  نظریه پـردازی، ضعیـف می داننـد.  نظـر  از  و  نظام منـدی در روش شناسـی 
کهن ترین  نقـل از ِداسـتفانی، 2012، 442( نیـز انتقـاد به جایـی دارد مبنی بـر اینکـه نام شناسـی، یکـی از 
شـاخه های زبان شناسـی اسـت؛ امـا بـا وجـود سـنت دیریـن مطالعـه در ایـن زمینـه، نظریه پـردازی در 
ایـن حیطـه چنـدان مـورد توجـه نبـوده اسـت. ِداسـتفانی )2012، 442( در پاسـخ بـه ایـن انتقـاد، اتخاذ 

1. social stratification
2. onomastic representation
3. onomastic sign
4. represents language knowledge
5. conceptual content
6. units of knowledge
7. units of language
8. linguistic units
9. Zelinsky
10. Lieberson and Bell
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کـه در مکالمه هـای  دیـدگاه هم زمانـی1 را پیشـنهاد می کنـد؛ یعنـی مطالعـه نام هـای خـاص، آن گونـه 
معمولـی بیـن افـراد بـه کار می روند. رویکـرد موردتوجه ِداسـتفانی، مبتنی بر  رویکرد تعاملی، با اسـتفاده 

از روش هـای تحقیـق به کاررفتـه در تجزیه وتحلیـل مکالمـه2 و زبان شناسـی تعاملـی3 اسـت.
بنابراین، نام شناسی با اتخاذ روش پژوهش تجربی و پیکره بنیاد زبان شناسی اجتماعی ـ شناختی 
گرفتـن نظریـه و روش تلفیقـی و نویـن، نه تنهـا بـه نقدهـای روش شـناختی پاسـخ می دهـد،  و بـا درنظـر 

کرد. بلکـه همچنیـن، جایـگاه واالتـری در میـان علـوم اجتماعی و علوم شـناختی پیـدا خواهد 

1. synchronic view
2. conversation analysis
3. interactional linguistics
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