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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.
Keywords Onomastics, naming, identity, coffee shop,
traditional café, Tehran.
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چكیده

پژوهش حاضر بر مبنای نامشناسی اجتماعی و با هدف مقایسۀ
نامگذاری قهوهخانهها با کافیشاپهای شهر تهران از دیدگاه
 این پژوهش از نوع کاربردی.هویتهای چندگانه انجام شده است
 قهوهخانه و090  با بررسی نام، تحلیلی-بوده و به روش توصیفی
 نتایج حاکی از آن. کافیشاپ شهر تهران انجام شده است010
است که هویت فردی در نامگذاری قهوهخانهها بسیار بیشتر از
 نامهای، به لحاظ هویت جنسیتی.کافیشاپها تجلی یافته است
مردانۀ ایرانی در قهوهخانهها رواج بیشتری از کافیشاپها دارد؛
حال آنکه در نامگذاری کافیشاپها تمایز جنسیتی بارزی به چشم
ً سهم هویت قومی در نامگذاری هر دو مکان تقریبا.نمیخورد
 نامهای ملی و مذهبی در، از سوی دیگر.یکسان و قابلتوجه است
 در حالی که صاحبان،نامگذاری قهوهخانهها نقش بیشتری دارند
 هویت، همچنین.کافیشاپها به نامهای ملی توجه بیشتری دارند
.فراملی حضور معناداری در نامگذاری کافیشاپهای تهران دارد
، قهوهخانه، کافیشاپ، هویت، نامگذاری، نامشناسی:کلیدواژهها
.تهران

 بهمن زندی:* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
اجتماعی بودن زبان بستر مناسبی برای تولد دانش نوینی بـه
نام زبانشناسی اجتماعی 1فراهم آورده است ،که به کنکـاش
دربارۀ کاربردهـا و کارکردهـای زبـان بـه عنـوان یـک ابـزار
ارتبــاطی در جامعــه مــیپــردازد .یکــی از ابتــداییتــرین و
نــاگزیرترین موضــوعاتی کــه بــدون اســتثناء بــرای تمــامی
هستارها 2صادق است و بدون آن برقراری ارتباط و شناساندن
شناساندن و شناختن موجودیتهـا بـه معنـای واقعـی کلمـه
غیرممکن میشود« ،نام» 3است .از آن رو که نام نقش مهمی
در مــراودات اجتمــاعی دارد ،صــاحبنظــران زبــانشناســی
اجتمــاعی نیــز بــه آن عالقــهمنــد شــدند و دانشــی بــه نــام
«نامشناسی اجتماعی» 4پا گرفت .نامشناسی در آغاز به عنوان
یک دانش درزمانی ،به ریشهشناسی نـامهـامیپرداخـت ،امـا
زبانشناسی اجتماعی با اتخاذ دیدگاه همزمانی ،نامشناسـی را
از یک دانش گذشتهگرا به دانشی برای مطالعۀ اجتماع معاصر
تبدیل کرد (زندی و احمدی.)0 ،0911،
«وقتی نامی را برای بخشی از این کرۀ خاکی برمیگزینیم،
در حقیقت به آن موجودیت میبخشـیم و هویـت 5مـیدهـیم»
(الجیو 6و الجیو .)010 :0111 ،7میتـوان گفـت کـه در دنیـای
انسانها ،نامگذاری 8چیزی به معنای آفرینش آن اسـت .آنچـه
نامی ندارد ،توجهی جلب نمیکند و آنچه توجهی بـه آن نشـود،
در نظام شناختی و ارتباطی نیز وارد نمیشود .یک قطعـه ملـک
نامگذارینشده ،صرفاً فاصلهای بین دو مکان است .نـامگـذاری
یک مکان آن را حائز اهمیت میسازد ونام تخصیص داده شـده
سبب آفرینش نمادین یک مکان میشود .جاینامها ادراک مـا
را از یک مکان شکل میدهند.
میتوان گفت که نام ،نخستین دارایی واقعـی هـر انسـانی
است که حتی پس از رخت بربستن او از این جهان نیز جاودانـه
باقی میماند .هرچند که بسیارند انسانهایی که این اصلیترین
مولفۀ شناسایی خود را نمیپسندند و چه بسا کوشش میکننـد،
نامی را که انتخاب والـدین و میـرا گذشـتگان اسـت ،تغییـر
دهند .با این توصیف،میتوان گفت که نام یکایک مـا ،بـیش از
1. sociolinguistics
2. entity
3. name
4. socio–onomastics
5. identity
6. J. Algeo
7. K. Algeo
8. naming

آن که بازگوکنندۀ عقاید و اندیشههای خودمان باشـد ،راوی آراء
و آرزوهای والدینمان است .حال اگر سـپهری عمـومی 9وجـود
داشته باشد که هم یکی از آحاد یک ملت ،پدیدآورندۀ آن باشـد
و هم جمعی از اتباع یک ملت حضـوری فعـال و همیشـگی در
آن داشته باشند؛ ازسویی نام آن را بتوان تقریباً آزادانه ،دستکم
در مقطع کنونی ،در محدودۀ قوانینی نـه چنـدان دسـتوپـاگیر
انتخاب کرد ،بدیهی است که این نام بیانگر عقایـد اجتمـاعی و
ویژگیهای فرهنگی و روانی پدیدآورندۀ آن عرصه و همراهـان
همیشــگیاش و نشــانگر جهــتگیــری سیاســی ،فرهنگــی و
اجتماعی آن مکان خواهد بود.
الطایی هویت را اینگونه تعریف کرده است:
«هویــت مجموعــۀ خصوصــیات و مشخصــات اساســی
اجتماعی ،فرهنگی ،روانـی ،زیسـتی و تـاریخی همسـانی
است که بر ماهیت یا ذات گروه ،بـه معنـای یگـانگی یـا
همانندی اعضاء آن با یکدیگر ،داللت میکند و آنان را در
یک ظـرف زمـانی و مکـانی معـین بـهطـور مشـخص و
قابلقبول و آگاهانه از دیگر گروهها و افراد متعلق به آنهـا
متمایز میسازد».
(الطایی)091 :0971 ،

چنانچه این تعریف از هویـت را در نظـر بگیـریم ،آنگـاه
نامگذاری بهوضوح بازتابی از چارچوب فکـری و هـویتی هـر
جامعۀ مفروض خواهد بود .از آنجا که هویت مقولهای ثابت و
تغییرناپذیر نیست ،بررسی و مقایسۀ نامگذاری نهادهای جدید
و قدیم میتواند بیانگر انسجام در میان آحاد یک ملت (هویت
ملی ،)10میزان توجه به ارزشهای قومی (هویـت قـومی )11و
مذهبی (هویـت مـذهبی )12یـا اسـتقبال از آراء و ارزشهـای
جهانی (هویت فراملی یا بینالمللـی )13در گذشـته و در حـال
حاضر باشد.
جفتهای متضاد و پدیدههای دوقطبـی مفهـومی رایـج در
جامعۀایران محسـوب مـیشـوند؛ کـه از جملـه بـارزترین آنهـا
میتوان به مرد در برابر زن ،پیر در برابر جوان و سنتهای ملی
در مقابل جهانی شدن اشاره کرد .بدیهی است کـه هـر یـک از
این قطبهای متضاد نمادها ،قلمروها و عرصههایی خاص خود
دارد .بیراه نیست اگر بگـوییم کـه جفـت قهـوهخانـه در برابـر
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10. national identity
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کافیشاپ نمود تقابل فرهنگ سنتی در برابر فرهنگ جهانی در
قلمرو این مکانها اسـت کـه هـر دو خصوصـیت بـارز سـپهر
عمومی ،یعنی محلی برای بیان آزادانۀ دیدگاهها را دارند.
بــه گفتــۀ معتکفــی و عالیــی ( )07 :0919قهــوهخانــه و
قهوهخانهنشینی ،که برخی آن را سوغات عثمانیان مـیداننـد،
در دوران صفویه رواج یافت و به دلیل نیـاز دیـرین بشـر بـه
برقراری ارتباط ،مبادلۀ اخبار و سرگرمی،با اقبال مواجـه شـد.
پا گرفتن نخستین قهوهخانهها در دوران صفوی سرشته شدن
نهاد قهوهخانه با عقاید مذهبی-اسالمی را به خـوبی توضـیح
میدهد .محیط فرهنگی قهوهخانهها نیز غنای خاصی داشـته
است؛ سخنوری مرشدان ،مشاعرۀ ادبا ،شاهنامهخوانی و نقالی،
قوپوزنوازی عاشیقهای آذربایجـانی و نقاشـیهـای دیـواری
محیطی را فراهم آورده بود که خستگی چشم و گوش و جان
را میزدود .امادیری نپایید که برنامههای پرسروصدای رادیـو
جــای صــدای خســتۀ نقــاالن را گرفــت و تصــاویر متحــرک
تلویزیون نگاهها را به خود خیره ساخت .افزون بر این ،بـا بـاز
شدن پای اتومبیل به ایران ،مردان ایرانی دیگر نمیتوانسـتند
اهل خانه را به بهانۀ بعد مسافت در خانه نگاهدارند و خود بـه
قهوهخانه بیایند ،بنابراین ،تفریحات مردانه باید کمکـم جـای
خود را به تفریحـاتی خـانوادگی مـیداد .گسـترش ارتباطـات
قهوهخانۀ امروزی را به مکانی تبـدیل کـرد کـه پیونـد آن بـا
فرهنگ و هنر ،اگر هم نگسسته باشد ،به مویی بند است.
اگــر قهــوهخانــه را نمــاد ســنتگرایــی در نظــر بگیــریم،
کافیشاپ جلوۀ جهانی شدن است .گروه اول نگرشـی منفـی
به کافیشاپ دارد و آن را محل تجمع جوانانی مرفه و بیدرد
میداند .اما گروه دوم کـه عمـدتاً متشـکل از جوانـان اسـت،
کافیشاپ را محلی میداند که اجازه میدهد خـود را فـار از
آداب و رســوم و قیــود دســتوپــاگیر بیــان کننــد .بــااین
توصیف،کافیشاپ بستر مناسبی برای مطالعۀ فرهنگ ،خـرده
فرهنگ ،مقاومت فرهنگی ،مصرف ،سـبک زنـدگی و هویـت
جوانان است (فاضـلی.)00 :0911 ،جوانـان کـافیشـاپرو بـا
روحیهای منعطف به فراتر از مرزهـای تـاریخی و جغرافیـایی
مینگرند و خود را شـهروندان جهـان مـیداننـد .عـالوه بـر
این،کافیشاپ مهمانپذیرتر از قهوهخانه است؛ اگر زنان اجازۀ
ورود به قهوهخانه را نداشتند ،درهای کافیشاپ به روی تمـام
گروههای جنسی باز است.
موضوع پژوهش حاضر بررسی نامگذاری قهوهخانـههـا و
کافیشاپهای شهر تهران است .نـامگـذاری هـر دو مکـان،
اگرچه تاحدی در چارچوبی تعریفشـده و مطـابق بـا قـوانین

تدوینشده صورت میگیرد ،اما عمدتاً تـابع سـلیقه و گـرایش
صاحب آن است .شکی نیست کـه خـوشآوا و خـوشطنـین
بــودن نــام فــراورده یــا خــدمت قابــلارائــه ،دغدغــۀ هــر
صاحبپیشهای به هنگام انتخاب نام است؛ اما واضح است که
این نام بیش از هر چیز بیـانگر عقایـد اجتمـاعی ،فرهنگـی و
روانی آن فرد و مشتریانی است که سودای جلبشان را در سـر
دارد .زمانی که پای قهوهخانه و کافیشاپ به میـان مـیایـد،
صحبت از پاتوقهایی است کـه نقشـی پررنـگ در خـاطرات
مشــتریان خواهن ـد داشــت .مشــتریان بــرای تبــادل افکــار و
خاطرهسازی یا خاطرهبازی به این پاتوقهـامیاینـد ،بنـابراین
بدیهی است که عموماً پای به جایی نخواهند گذاشت که نـام
آن برخالف نگرشها و عقایدشـان باشـد .بـا ایـن توصـیف،
پربسامد بودن یک نام نشاندهندۀ تلقی افراد از هویت فردی
و جمعیشان است .عالوه بر ایـن ،هنگـامی کـه بـه مقایسـۀ
نامگذاری قهوهخانهها و کـافیشـاپهـا در ابرشـهری ماننـد
تهران میپردازیم ،تحول نـامگـذاری تصـویر پرمعنـایی را از
تغییر نگرشهـای فرهنگـی و اجتمـاعی پایتخـتنشـینان ،از
گذشته تا حال ،به تصویر خواهد کشید.
یکی از ملزومات جلب مشتریان وفـادار انتخـاب نـام بـه
فراخور سلیقۀ گروه هـدف اسـت .همـانطـور کـه بعیـد بـود
2
پهلوانان طرفدار قهوهخانۀ «قنبـر» 1پـا بـه کافـۀ«لقانطـه»
بگذارند ،بانوان شیکپوش کافۀ لقانطه نیز جایی در قهوهخانۀ
قنبر نداشتند .نامگذاری فرایندی خنثی نیست ،بلکه حکایت از
باورها ،عالئق و گرایشهای فرد یا اجتماعی دارد که آن نـام
را مناسب دانسـته اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،تغییـر در الگـوی
نامگذاری تحولی بیمعنا نیست و چنانچـه بـه خـوبی بـه آن
پرداخته شود ،دگرگونیهایی مشـخص مـیگـردد کـه ارزش
خاصی را پررنگ کرده یا آن را بـه دسـت فراموشـی سـپرده
است .نامی که بر یک مکان گذاشته مـیشـود ،گـاه الگـویی
است که فرد برای خود برگزیده و گاه حکایت از عالقـۀ وافـر
او به مرجع آن نام دارد.
بــه ایــن ترتیــب ،در پــس نــامهــای بــهظاهرســادۀ ایــن
مکانهـای روزمـره ،رمزورازهـای بسـیار نهفتـه اسـت .ایـن
نامهاغیر از کاربرد ارجاعی اصلیشان که نشانی دادن را برای
ما آسان میکنند ،معانی دیگری نیز دارند .برای مثـال ،نـامی
 .0از قهوهخانههای قدیمی تهران
 .0یکی از کافههای قدیمی تهران که نام آن از کافهای به همین نام در
پاریس گرفته شده است.
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که فردی بر قهوهخانه یا کافیشاپ خود میگذارد ،مـیتوانـد
نمودی از باورها و هویت وی باشد.
با این توصیف ،همـانطـور کـه اشـاره شـد ،نـام چنـین
مکانها ،یا بهتر بگـوییم ،پـاتوقهـایی را مـیتـوان یکـی از
نمودهای بیرونی هویت دانست .بنابراین ،بررسی نـامگـذاری
قهوهخانهها و کـافیشـاپهـا محملـی اسـت بـرای مقایسـۀ
تفکرات و روحیـات نسـل قـدیمی سـنتگـرا و نسـل جدیـد
جهانیگرا.

چارچوب نظری
هر نام شبکهای درهـمتنیـده از باورهـا ،ارزشهـا ،عالئـق و
مؤلفههایی است که میتواند برخاسته از هویت باشد .بنابراین،
نام یکی از نمودهای بیرونی هویت است و مطالعۀ نامشناختی
رهیافتی است برای بررسی نظام هویتی جامعه.
دهخدا در در لغتنامه ( ،0977جلد  )09110 :01هویت را
تشخص میداند که گاه بر وجود خارجی اطـالق مـیگـردد و
گاه بر ماهیت یا تشخیص اطالق میگردد که عبارت است از
حقیقت جزئیه.
قادری ( )00 :0910معتقد است هویـت بـه مثابـه امـری
احساسی یا آگاهانه ،واقعی یا ذهنی ،موجود یا جعلی ،معطوف
به پاسخ چیستی و کیستی انسانها به صورت فردی و جمعی
است« .خودشناسی» و «دیگرشناسی» دو محور عمدۀ هویت
هستند که ساختار آن را شکل میدهند.
در مجموع مـی تـوان بـرای هویـت دو سـطح فـردی و
اجتماعی قائل شد:
 )0هویت فردی:هویت فردی یا همان خود،بازتابی اسـت
از مقولهبندی ،نامگذاری و طبقهبندی فرد از خودش در درون
مقوالت یا طبقات اجتماعی .هویت فردی به معنای چه کسی
بودن است؛ این که ما خویشتنِ خویش را چگونه میشناسـیم
و میخواهیم چگونه شناخته شویم.از نظر گیـدنز ()11 :0971
هویت فردی در واقع همان چیزی است که فرد بـه مصـداق
اصطالح خودآگاهی ،بـر آن آگـاهی دارد .بـه عبـارت دیگـر،
هویت فرد چیزی نیست که به او تفویض شـده باشـد ،بلکـه
چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمـره ایجـاد
کند .هویت معمـوالً در نگـرشهـا و احساسـات افـراد نمـود
مییابد و بستر شکلگیری آن زندگی جمعی است.
 )0هویت اجتماعی :هویت اجتماعی به تعریـف گـودرزی
( )01-00 :0911شیوههایی است که به واسطۀ آنهـا افـراد و
جماعتها در روابط اجتمـاعی خـود از افـراد و جماعـتهـای

دیگر متمایز میشوند .از دیدگاه تاجفل )011 :0110(1هویـت
اجتماعی بخشی از برداشت فرد از خود است که از آگـاهی او
نسبت به عضویت در گروههای اجتماعی سرچشمه میگیـرد.
هویت اجتماعی شامل گسترهای بـزرگ از هویـتهـا ،چـون
هویت جنسی ،قومی ،ملی،مذهبی و فراملی است.
مقولههای هویت اجتماعی را میتوان به شرح زیر تعریف
کرد:
2
 )0هویت جنسی :چنانچه هویـت را شناسـهای در نظـر
بگیریم که انسانها خود را به وسـیلۀ آن نسـبت بـه دیگـران
تعریف میکنند ،آنگاه به اختصار میتوان گفت هویت جنسـی
شناسهای است که براساس فیزیولوژی انسـان اسـتوار اسـت؛
هرچند که به فیزیولوژی انسان ختم نمیشود .هویت جنسـی
رابطهای است که به واسطۀ این فیزیولـوژی بـرای ایـن کـه
انسان خـود را نسـبت بـه اطرافیـان تعریـف کنـد ،مشـخص
میشود (قادری؛ .)000 ،0910
 )0هویت قومی:هویت قومی یا فروملی بخشی از هویـت
3
اجتماعی است ،اما اهمیت آن چنان است که به باور اسمیت
اگر ملتها خود را به یک ریشۀ قومی واقعی یا خیالی متصـل
نکنند ،فرومی پاشند .زبان ،دین و مذهب ،تعلق جغرافیـایی و
تبار مشترک واقعی یـا خیـالی از فراگیرتـرین شاخصـههـای
هویت قومی به حساب میایند .گروههای قومی تمایل دارنـد
مانند ملت ،خود را در خانوادهای گستردهتـر معرفـی کننـد .در
نتیجه،هویتهای قومی اغلب برای شناسایی سیاسـی بـه پـا
میخیزند ،مگر آن که گروه قومی هویت خود را در نهادهـا و
موارد دیگر با دولت مربوطه همشکل نماید (گودرزی:0911 ،
.)94–90
 )9هویت ملی :هویت ملی بـه تعریـف گـودرزی (:0911
 )91-00فراگیرترین ،باالترین و مشروعتـرین سـطح هویـت
است .هویت ملی دایر بر یک واحد مسـتقل سیاسـی بـه نـام
کشور است .بر این اساس ،همـۀ افـرادی کـه دارای تابعیـت
کشوری باشند ،هویـت ملـی مربـوط بـه آن کشـور را دارنـد.
هویت ملی را در گذشته منش ملی ،سـجیۀ ملـی یـا کـاراکتر
ملی مـیگفتنـد .آنتـونی اسـمیت هویـت ملـی را بازتولیـد و
بازتفسیر دائمی الگوی ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و
سنتهایی میدانـد کـه میـرا متمـایز ملـتهـا را تشـکیل
میدهند .مهمترین عناصر تشکیلدهندۀ هویت ملی عبارتنـد
1. Tajfel
2. identifier
3. Smith
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از :وجود سازمان سیاسی واحـد ،پیشـینۀ مشـترک تـاریخی و
فرهنگ ،زبان ،دین و سرزمین مشترک .هویت ملی از دیدگاه
جامعه شناختی دارای ابعـاد اجتمـاعی ،تـاریخی ،جغرافیـایی،
سیاسی ،دینی ،فرهنگی ،زبانی و ادبی است.
 )4هویت مذهبی :هویت مذهبی را میتوان مجموعـهای
شناختی ،اعتقادی و روانی شامل ارزشها ،هنجارهـا ،باورهـا،
احساسات ،نمادها ،طرز تلقیها و آگاهیهای مختص به یـک
خودِ فردی-اجتماعی دانسـت کـه حـول یـک محـور غـایی
(مفهوم مقدس) سازمان یافته است (رئوفی.)011 :0911 ،
 )1هویت فراملی :هویت فراملی پیامد فرایند جهانی شـدن
است و از انسان شهروندی جهـانیشـده مـیسـازد .دهشـیری
( )17-11 :0971معتقد است نزدیکی و تفاهم بین ملتها ،کـه
رهاورد انقالب ارتباطاتی ،انفجار اطالعاتی و پیشرفتهای فنـی
است ،هنجارهای مشترکی را بر کل جهان حاکم میگرداند کـه
اعتقاد به هویت بشـری فراملـی را افـزایش مـیدهـد .فاضـلی
( )491 :0910نیز معتقد است تحوالت نهادی نشـئتگرفتـه از
مدرنیتــه و فراینــدهای مدرنیتــۀ متــأخر ،ماننــد گردشــگری،
مهاجرت ،رسانهها ،ماهواره ،اینترنـت و غیـره ،باعـث گسـترش
آگاهی ملتها از شیوههای مختلف زندگی شـده اسـت و افـراد
مفهوم «خود» را در مقیاسی فراملی تشکیل میدهند.
یکــی از مصــداقهــای جهــانی اندیشــیدن رو بــه افــول
گذاشتن قهوهخانهها و اقبال به کافیشاپهایی اسـت کـه در
گوشهگوشۀ شهر برپایۀ معیارهای جهانی پاگرفتهاند.
این نوشتار به مطالعۀ رابطه زبان و هویـت مـیپـردازد و
نامگذاری را به عنوان یکـی از ابزارهـای زبـان بـرای بـازگو
کــردن هویــت ،در دو مکــان ســنتگــرای قهــوهخانــه و
جهانیشدۀکافیشاپ ،به عنوان موضوع اصلی مطالعه انتخاب
کرده است.

مروری بر پیشینۀ پژوهش
چنان که اشاره شـد ،نـامشناسـی اجتمـاعی در ایـران دانـش
نوپایی است که پیشینۀ چندانی ندارد .عمدۀ پژوهشهای این
حوزه به تبیین روند نامگذاری فرزندان و معـابر در شـهرهای
مختلف یا تبیین اجتماعی تغیرات نام مکـانهـای جغرافیـایی
پرداختــهانــد ،کــه در ادامــه بــه معرفــی مــرتبطتــرین
پژوهشهامیپردازیم.
برایت )0119( 1از دیدگاه زبانشناسی مـردمشـناختی بـه
بررســی اســامی خــاص مکــانهــا و افــراد در میــان بومیــان
1. Bright

آمریکای شمالی پرداخته است .سؤال اصلی تحقیق این است
که آیا گروه واژگـانی کـه بـه توصـیف یـک فـرد یـا مکـان
میپردازد ،نمونهای از یک اسم خاص به شمار میاید یا خیـر.
برای مثال ،آیا «مرد مقیم کنار رودخانـه» یـا «صـخرۀ کنـار
رودخانه» نمونهای از اسم خاص انسـان یـا مکـان محسـوب
میشوند یا خیر .برایت در ابتـدا شـرایط اسـامی خـاص را در
زبان انگلیسی و چند زبان دیگر بررسی مـیکنـد .بـه عنـوان
نمونه ،اسامی خاص در انگلیسی با حرف تعریف نمیایند ،امـا
آنچه مهم است ،نه قوانین دستوری ،که تعاریف معناشـناختی
و کاربردشناختی از اسم خاص است .به اختصار میتوان اسـم
خاص را قراردادی اجتماعی دانست کـه بـه یـک موجودیـت
هویت میبخشد؛ با این توصیف گروههای واژگانی فـوق نیـز
نمونههایی از اسامی خاص در آن زبان به شمار میایند.
اکشوالکوا )0104( 2پس از تأکید بر اهمیت اسامی خاص
برای هویتبخشی به آدمیان یا اشیاء ،تلفظ یا نگارش اشـتباه
یک اسم خاص را نمونهای از تحریف هویـت معنـا مـیکنـد.
هدف از ایـن مقالـه تبیـین دالیـل تحریـف نـامهـا از قبیـل
سهلانگاری ،کمسوادی و عدم اطالع ،دوزبانگی ،ارتباط بـین
فرهنگی و ،در این مطالعۀ موردی ،اثـر مشـترک ملیـتهـای
روس و قزاق بر یکـدیگر اسـت .فراینـد بازیـابی و بازسـازی
نامهای تاریخی و اصالح قواعد یکپارچه برای ترجمۀ اسـامی
خاص به زبانهای دیگر در قزاقستان مؤید رشـد خودآگـاهی
قومی مردم قزاق ،شکلگیـری نظـام ارزشـی و درک هویـت
ملــی اســت .خــانوادههــای قــزاق مــدرن هنگــام نــامگــذاری
فرزندانشان به عناصر ملـی  -ulyو  -kyzyتوجـه بیشـتری
نشــان مــیدهنــد .عــالوه بــر ایــن ،اســامی خــاص ســاختار
معناشناختی پیچیده و ویژگیهـای منحصـربهفـردی از نظـر
ریشهشناسی و فرم دارند .نادیده انگاشتن این ویژگیها هنگام
بازگرداندن اسامی خاص به زبانهای دیگر نارضـایتی و سـوء
تفاهم در پی خواهد داشت.
طیب و علینژاد ( )0910برای انجام یک مقایسۀ تحلیلی
در مورد گرایشهای جدید ایرانیان در نامگذاری ،همۀ نامهای
انتخابشده در سال  0977و نامهای تغییریافته از مهر ماه تـا
دی ماه سال  0911را در استان اصـفهان بررسـی کـردهانـد.
پژوهشگران منابع مذهبی ،ملی و اسطورهای ،واژگانی ،فرنگی
و زیباییشناختی را برای انتخاب نام برشمردهاند کـه انتخـاب
هر یک مبین تمایالت و آرزوهای نامگذار است .در نـامهـای
2. Aksholakova
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پسرانه و دخترانه،به ترتیب،غلبه با اسامی مذهبی و واژگانی یا
زیباشناختی است .همچنین ،تأکید والدین بر بیهمتا بودن نام
فرزندشان در میـان خویشـاوندان ،بیـانگر روحیـۀ فردگرایـی
انسان معاصر است.
ندیم ( )0914نیز نظام نامگـذاری غیررسـمی عامـه را در
میان جزیرهنشینان قشم بررسی کرده است .این پژوهشگر به
دلیل انتخـاب کـردن گـروه سـنی بـاالتر از  91سـال ،روش
مصــاحبۀ عمیــق را بــرای پــژوهش برگزیــده اســت .بررســی
نامهای ساحلنشینان جنوب ایران نشان میدهد که نامهـای
مذهبی و پس از آن نـامهـای ملـی بیشـترین رواج را دارنـد.
نتیجهگیری جالب این تحقیق آن است که شـیوۀ نـامگـذاری
غیررســمی یکــی از عــواملی اســت کــه همبســتگی قــومی
قشمنشینان را تقویت میکند.
نجاتی حسینی و افشار ( )0911سعی کـردهانـد بـا مطالعـۀ
موردی نامگذاری فرزندان در شهر تهران به مقایسۀ ارزشهای
نسلهای قبل و بعد از انقالب بپردازند .این پژوهشگران فـرض
کردهاند که میان جنسیت ،دورههای تاریخی و منطقۀ مسکونی،
از یکسو ،و نام ،از سـوی دیگـر ،رابطـه وجـود دارد .مقـوالت
نامگذاری عبارتند از :ایرانی (سنتی یا مدرن) ،اسالمی (سنتی یـا
مدرن) و غربی .تاریخ  11سـالۀ اخیـر ایـران نیـز بـه پنجـدورۀ
انقالب ،جنگ ،پایان جنگ ،سازندگی و اصالحات تقسیمبنـدی
شده است .ابرشهر تهران نیز به دو قسمت شمالی (منـاطق -0
 )0و جنوبی (مناطق  )00-7تقسیم شده است .نمونهگیـری بـه
روش خوشهای چندمرحلهای تصـادفی انجـام شـده و جمعیـت
نمونه  411نفر است .بر اساس ایـن پـژوهش ،مـردان بـیش از
زنان دارای اسامی اسالمی-مـدرن هسـتند؛ اسـامی اسـالمی-
سنتی در میانفرزندان مناطق جنوبی شهر تهـران بیشـتر اسـت؛
حال آن که اکثر افراد ساکن در مناطق شمالی شـهر نـامهـای
ایرانی-مدرن را برای فرزنـدانشـان برگزیـدهانـد .در واقـع ،بـا
احتیاط میتوان اینگونه نتیجهگیـری کـرد کـه پـس از جنـگ
ایران و عراق ،تمایل به نامهای اسالمی ناب کاهش پیدا کـرده
و نامهای ایرانی یا غربی رواج بیشتری یافتهاند.
جمشــیدیهــا و فــوالدی ( )0911در مقالــهای بــا عنــوان

بررسی تحوالت فرهنگ عمـومی در ایـران براسـاس تحلیـل
نامگذاری ،نام را یکی از ابزارهای کارا برای شناسایی تحوالت
و تغییرات فرهنگی دورههای تاریخی مختلف دانسـته و سـعی
کردهاند فرایند تحوالت فرهنگ عمومی را بـا رویکـرد نظـری
دولتمحور و با استفاده از تحلیل فرایند نامگذاری در ایـران از
ســال  ،0911-0941در ایــن بــازۀ زمــانی مشــخص نماینــد.

محققــان  11اســم پربســامد را در ایــن بــازه تحلیــل کــرده و
برحسب گـرایشهـای فرهنگـی نهفتـه در آنهـا طبقـهبنـدی
کردهاند .سپس برای تعیـین تـأثیر رویکـرد دولـتهـا و بسـتر
اجتماعی و سیاسی بر گرایشهای فرهنگی نامگـذاری ،تـاریخ
 11سالۀ ایران را از سال  0941به بعد براساس نقش و رویکرد
دولتها بـه هشـت دورۀ تـاریخی تقسـیم کـردهانـد و سـپس
تحوالت نامگذاری را برحسب ایـن دورههـای تـاریخی مـورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج مؤید سلطۀ گرایش ملی-اسالمی بر
نامگذاری است که در دورۀ اصالحات افزایش معناداری نشـان
داده است .گرایش به اسـامی اسـالمی مـدرن در سـال 0917
افزایش چشمگیری داشته است .نکتۀ شاخص در باب گـرایش
نامگذاری اسالمی ایـدئولوژیک رابطـۀ معنـادار آن بـا انقـالب
است .گرایش رو به رشد اسامی حامل فرهنگ ایرانی باسـتانی
در چند سال قبل از انقالب ،پس از انقالب کاهش چشمگیری
داشته ،اما در دوران سازندگی مجـدداً رو بـه افـزایش گذاشـته
است .گرایش ایرانی مدرن نیز پدیدهای نوظهور است که پـس
از جنگ به سرعت گسترش یافته است.
اشــرف نظــری و همکــاران ( )0910در مقالــهای تحــت
عنوان فرهنگ ،سیاست نامگذاری و بازنمایی هویت :بررسـی

مجموعههای طنز صداوسیمای جمهـوری اسـالمی ایـران در
دهه  ،0911با رویکرد مطالعات فرهنگی و بهرهگیری از روش
گفتمان ،سیاست نامگذاری را در مجموعههای طنز صداوسیما
بررسی کردهاند .پژوهشگران پنج سـریال تلویزیـونی طنـز را
انتخاب کرده و نـامهـای مـورد اسـتفاده را از آنهـا اسـتخراج
کردهاند .نتیجه حاکی از آن است که سیاستهای نـامگـذاری
در برنامههای طنز صداوسیمای جمهوری اسالمی موجب بـه
حاشیه راندن بعضی نـامهـا شـده اسـت؛ چـرا کـه در طـول
دهههای گذشته ،نامهای گفتمان مسلط همواره اکثریت نامها
را در حوزۀ زندگی اجتماعی به خود اختصـاص دادهانـد ،حـال
آن که در برنامههای طنـز اکثریـت نـامهـا ایرانـی هسـتند و
نامهای اسالمی کمترین کاربرد را دارنـد .بنـابراین ،سیاسـت
حاکم منجر به بازنمایی طنزگونـۀ اسـامی ایرانـی و تضـعیف
نظام معنایی آنها از طریق مطایبه شده است.
قنبری عدیوی ( )0910در مقالهای با عنوان تأثیر مـذهب
بر نامگذاری مردم چهارمحال و بختیـاری،یکـی از الگوهـای
پرطرفدار و پربسامد ایرانیـان بـرای نـامگـذاری را برگزیـدن
نامهای مقدس مذهبی میداند .محقق دهها ترکیـب یـک تـا
سه جزئی فارسی (شامل فارسی و گویش بختیاری) ،عربـی و
ترکی ساختهشده و رایج در بین مـردم را بـه روش میـدانی و
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کتابخانهای گردآوری ،گروهبندی و ارائه کرده است.
کردی و براتچیان ( )0919در مقالۀ پخـش سـریالهـای
تلویزیونی ماهوارهای و فرهنگ نامگذاری مـردم ،بـه مطالعـۀ
رابطــۀ نــامهــای ایرانــی بــا پخــش ســریالهــای تلویزیــونی
پرداختهاند .جامعۀ آماری شامل متولـدین سـالهـای -0910
 0910است .پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشـی انجـام
شده است؛ نتایج اسنادی بیانگر وجود رابطـهای معنـادار بـین
نامهای کودکان و پخش سریال است ،حال آن کـه در روش
پیمایشی ،پاسخگویان به پرسشنامهها تأثیر ماهواره و فرهنگ
خارجی را بر نامگذاری فرزندانشان تأیید نکردهاند.
گودرزی و بختیـاری ( )0911در مقالـهای تحـت عنـوان

میزان توجه به مؤلفههای هویـت ملـی در نـامگـذاری معـابر
اصلی شهر تهـران ،پـس از ارائـۀ تعریفـی از هویـت ،هویـت
فردی و هویت جمعی ،هویت ملی را بخشی از هویت جمعـی
معرفی کرده و بر اهمیت آن به عنوان یکـی از عوامـل مهـم
انسجام اجتماعی و سازگاری ملی در جامعه تأکید میکنند .در
این بین نام شاخصی برای هویتیابی گروهـی ،تمایزبخشـی،
شناخت گروهبنـدیهـا و گسسـتهـای اجتمـاعی ،تحـوالت
فرهنگی ،شـناخت خـرده فرهنـگهـای بالفعـل و رونـدهای
مختلف درون فرهنگ و جامعه است .نامگذاری معـابر نشـان
دهنده میزان توجه به هویت ملـی اسـت کـه از سـوی تفکـر
حاکم بر جامعه صورت میگیرد .پژوهشگران اسامی معـابر را
برحسب چهار نماد مشاهیر ملی ،مفاهیم ملی ،اسـم مکـان و
رویدادهای ملی تقسـیمبنـدی کـرده و چهـار بعـد فرهنگـی،
تاریخی ،سیاسی و دینی را برای هویت ملـی قائـل شـدهانـد.
نتایج بیانگر آن است که در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران
به شکل متوازنی به ابعاد هویت ملی توجه نشده است و سهم
بُعد سیاسی بیش از بقیه ابعاد هویت ملی است و مفهومی که
از ملت در این نوع نامگذاریها آشکار میشود ،ملت به معنای
سیاســی اســت کــه در آن یکپــارچگی کنــونی مهــمتــر از
پیشینۀتاریخی و فرهنگی و حتی دینی است.
قلیفامیان و کالهدوز محمدی ( )0911در مقالهای تحـت
عنوان بررسی الگوهای زبانی در نامگذاری مراکز کسـب و کـار
شهر تبریز ،به مطالعۀ تنوع الگوهای زبانی در انتخاب نام مراکز
اداری و صنفی شهر تبریز پرداختهاند .محققان سه منطقۀ مرفـه
و برخوردار ،نیمهبرخوردار و نـابرخوردار را تعیـین و از هـر یـک
 911واحد را انتخاب کردهاند .یافتهها نشـان از حضـور پررنـگ
زبان فارسی در نامگذاری مراکز کسب و کار تبریز دارد .مقایسۀ
یافتهها حاکی از آن است که میان استفاده از الگوهای زبـانی و

رفاه اقتصادی و اجتماعی ارتباط وجود دارد.

روش تحقیق
این پژوهش بـا هـدف مقایسـۀ نـامگـذاری قهـوهخانـههـا و
کافیشاپهای شهر تهران از دیـدگاه هویـتهـای چندگانـه
انجام شده است .در خصوص هویت فردی این فرضیه اتخـاذ
شده است که هویت فـردی در نـامگـذاری قهـوهخانـههـا و
کافیشاپهای تهران به یک اندازه اهمیت دارد .دربارۀ هویت
جنســی ایــن فرضــیه اتخــاذ شــده کــه در دنیــای مردانــۀ
قهوهخانهها ،جنسیت مردانه غالب است ،حال آن که در دنیای
پستمدرن کـافیشـاپهـا تمـایز جنسـیتی بـارزی بـه چشـم
نمیخورد .فرضیۀ پژوهش در باب هویت قومی این بـود کـه
هویت قومی علیرغم زندگی اقوام مختلف در ابرشهر تهـران،
حضور پررنگی در نامگذاری قهوهخانههـا و کـافیشـاپهـای
شهر تهران ندارد .در خصوص مؤلفههای هویت ملی ،مذهبی
و فراملی این فرضیهها اتخاذ شد که مؤلفههای هویت ملی و
مــذهبی در نــامگــذاری قهــوهخانــههــا پررنــگتـــر از
کافیشاپهااست ،حال آن که مؤلفههـای هویـت فراملـی در
نامگذاری کافیشاپها جلوۀ بیشتری از قهوه خانهها دارد.
دادههای پژوهش به شیوۀ اسنادی و از سایتهای کتـاب
اول ،همگردی و ایراننمایه جمعآوری شده است .در مجمـوع
نام  090قهوه خانه و  010کافیشاپ گـردآوری شـد ،سـپس
فراوانی توزیع نامها در هر صنف به تفکیک جنسـیت ،هویـت
فردی(نام یا نام خانوادگی فرد) و هویتهای اجتماعی(هویـت
قومی،هویت ملی،هویت مذهبی وهویت فراملی) تعیین شد .از
آنجــا کــه کلیــۀ نــامهــای در دســترس قهــوهخانــههــا و
کافیشاپهای تهران بررسی شده اسـت ،روش نمونـهگیـری
پژوهش از نوع تمامشماری است.
نامهای قهوهخانهها و کافیشاپهابا توجـه بـه اهـدف و
فرضیاتتحقیق بر اساس جنسـیت (مردانـه و زنانـه) و هویـت
چندگانــه (هویــت فــردی ،قــومی ،ملــی ،مــذهبی و فراملــی)
مقولهبندی شد .درصـد فراوانـی هـر مقولـه محاسـبه شـد و
صحت فرضـیات بـا اسـتفاده از دو آزمـون خـیدو و آزمـون
دوجملهای ناپارامتری بررسی شد.

یافتههای تحقیق
همانطور که انتظار میرفـت ،نـامهـای مبتنـی بـر جنسـیت
مردانه ،در قهوهخانهها (با برتری  1150درصد در مقابـل 9510
درصد) بر نامهای زنانه غلبه دارند .حال آنکه در کافیشاپها
تمایز جنسیتی بـارزی در نـامگـذاری وجـود نـدارد و نسـبت

بهمن زندی ،بلقیس روشن و مریم امیریخواه :مقایسۀ نامگذاری قهوهخانهها با کافیشاپهای شهر تهران از دیدگاه 11 ...
نامهای مردانه به زنانه  09510به  00511درصد اسـت.سـطح
معنیداری نتایج آزمون خیدو برای نامگذاری قهوهخانههـا و
کافیشاپهـای تهـران مبـین آن اسـت کـه در نـامگـذاری
قهوهخانهها غلبه با هویت مردانـه اسـت ،امـا در نـامگـذاری
کافیشاپها تمایز جنسیتی بارزی وجود ندارد .نتایج در نمودار
شمارۀ ( )0نشان داده شده است.
جدول شمارۀ ( )0درصد فراوانی نام گذاری قهوهخانههـا
و کافیشاپ های تهـران را بـر اسـاس مقولـههـای هویـت
چندگانه نشان می دهد .براسـاس ایـن جـدول از بـین 090
قهوهخانه ،صاحبان  010قهوهخانه( )% 49510ترجیح دادهاند،
نامی را برای کسب خود انتخاب کنند که نشان دهندۀ هویت
فردی باشـد .حـال آن کـه صـاحبان کـافیشـاپهـا کمتـر
فردگرایانه عمل کرده اند و تنها نام  40کـافیشـاپ (09511
 )%اشاره کننده به هویت فردی است .همچنین ،صاحبان 91
قهوهخانه ( )% 01511نـامی را بـرای کسـب خـود انتخـاب
کرده اند که یادآور هویت محلی شـان در ابرشـهر هزاررنـگ
تهران باشد .در کافیشاپ ها نیز تقریباً ایـن درصـد صـادق
است و نام  47کافیشـاپ ( )% 01517نشـان دهنـدۀ عالقـۀ
صاحب کافه به هویت قومی اسـت .در ایـن میـان ،نـام 91
قهوهخانه ( )% 00591نشان دهندۀ ملی گرا بودن صاحب آن
است؛ حـال آن کـه ایـن درصـد در کـافیشـاپهـا بـه 01
کافیشاپ ( )% 0511تقلیل می یابد .نتایج آزمون دوجملهای
ناپارامتری نیز نشان مـی دهـد کـه مؤلفـۀ هویـت ملـی در
قهوهخانهها پررنگتر از کافیشاپها است.

 07قهوهخانه ( )% 00504دارای نـامی منبعـث از هویـت
مذهبی هستند ،حال آنکه این تعداد در میان  010کافیشاپ
موردمطالعــه تنهــا یــک مــورد ( )% 1594اســت .از بــین 090
قهوهخانه فقط نام  0قهوهخانه ( )% 0511به فراتر از مرزهـای
ایران مینگرد .اما صاحبان  11کافیشاپ ( )% 01570دیـدی
فراملی دارند .نتایج آزمون دوجملـهای ناپـارمتری نیـز نشـان
میدهد که مولفۀ هویـت مـذهبی در قهـوهخانـههـا و مولفـۀ
هویت فراملی در کافیشاپها پررنـگتـر اسـت .نتـایج ایـن
بررسی در نمودار شمارۀ ( )0قابلمشاهده است.
جدول  .1درصد فراوانی نامگذاری قهوهخانهها و کافیشاپها بـه
تفکیک جنسیت
جنسیت مردانه

جنسیت زنانه

قهوهخانه

11501

9510

کافیشاپ

09510

00511

جدول  .2درصد فراوانی نامگذاری قهوهخانههـا و کـافیشـاپهـا
براساس مقولههای هویت چندگانه
هویت

هویت

هویت

هویت

هویت

فردی

قومی

ملی

مذهبی

فراملی

قهوهخانه 49510

01511

00591

00504

0511

کافیشاپ 09511

01517

0511

1594

01570

نمودار  .1توزیع فراوانی نام قهوهخانهها و کافیشاپهای تهران به تفکیک جنسیت
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نمودار .2توزیع فراوانی نام قهوهخانهها و کافیشاپهای تهران بر اساس هویتهای چندگانه

نتیجهگیری
در این پـژوهش ابتـدا بـه بررسـی بـروز تمـایز جنسـیتی در
نامگذاری قهوهخانهها و کافیشاپهای شهر تهـران پرداختـه
شد .طبق انتظار،نامگذاری در دنیـای مردانـۀقهوهخانـههـا بـا
میزان  % 1150در مقابل  % 9510به نفع جـنس مـذکر اسـت.
حال آن که در نامگذاری کافیشاپها تمایز جنسـیتی بـارزی
( % 09510مردانه در مقابل  % 0051زنانه) به چشم نمیخورد.
در مجموع درصد فراوانی و نتایج آزمون خیدو فرضـیههـای
اتخــاذ شــده را ،مبنــی بــر غالــب بــودن جنســیت مردانــه در
نامگذاری قهوهخانههای مردانه و بارز نبودن تمایز جنسیتی در
نامگذاری کافیشاپهای تهران تأیید میکند.
میتوان گفت کـه در گذشـته و در تفکـر سـنتی مجـال
چندانی برای ابراز عقیده و بروز فردیتها نبود ،حال آن که در
عصر جدید ،تریبونهای مختلفی برای اظهـارنظر وجـود دارد.
انسان در دنیای بستۀ سنتی ،در نهایت میتوانست به کیستی
خود اشاره کند ،بنابراین جای تعجب نیست کـه از بـین 090
قهوهخانه ،صاحبان  )% 49510( 010قهـوهخانـه نـام خـود را
برای کسب خود برگزیدهاند تا در میان جمع متمـایز شـوند و
نامشان بارها و بارها تکرار شود .اما انسان امروزیمیتوانـد بـا
دست بازتری عمل کند و بـرای شناسـاندن خویشـتن صـرفاً
مجبور به استفاده از نام خود نیسـت .بنـابراین ،از میـان 010
کافیشاپ فقط  40کافیشاپ ( )% 09511نام فرد را بـر خـود

دارند .این آمار و ارقام فرضیۀ اتخاذ شده ،یعنی یکسان بـودن
هویت فردی در نامگذاری قهوهخانهها و کافیشاپها را تأیید
نمیکند.
بررسی تجلی هویت قومی در نامگذاری قهـوهخانـههـا و
کافیشاپها ما را بـه نتـایج جـالبی مـیرسـاند % 01511 .از
قهوهخانهها و  % 01517از کافیشاپها نامی اشارهکننـده بـه
هویت قومی دارند .این اعداد و ارقـام نقـش نداشـتن هویـت
قومی در نامگذاری قهوهخانهها و کافیشاپهای تهـران را رد
میکند .در واقع این نتیجه هم گویای دلتنگی مهاجران قبلی
و صاحبان فعلی قهوهخانههاو کافیشاپهابرای زادبوم خـود و
هم متناظر با دنیای متناقضنمای پست مدرن است که افـراد
سعی میکنند ،در عین پیوستن بـه جرگـۀ همگـنسـازی ،بـا
هویتزدایی نیز مقابله کنند.
اما بررسی تجلی هویت ملیدر نـامگـذاری قهـوهخانـههـا و
کافیشاپهـا نشـاندهنـدۀ پررنـگتـر بـودن هویـت ملـی در
نامگذاری قهوهخانهها نسبت به کافیشاپها است .از بـین 090
قهوهخانه ،نام  91قهوهخانه ( )% 00591نشـاندهنـدۀ ملـیگـرا
بودن صاحب آن است؛ حال آن که این تعداد در کافیشـاپهـا
به  01کـافیشـاپ ( )% 0511تقلیـل مـییابـد .نتیجـۀ آزمـون
دوجملهای ناپارامتری نیز فرضیۀ اتخاذشده را تأیید میکند.
هویــت مــذهبی نیــز طبــق انتظــار جایگــاه پررنگــی در
نامگذاری کـافیشـاپهـای تهـران نـدارد و از مجمـوع 010
کافیشاپ ،فقط یک کافیشاپ نامی مشعر بر هویت اسالمی
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دارد .این عدد برای قهوهخانههایی که مدح ائمه،دستکـم در
گذشته،یکی از برنامههای پرطرفدار آنها بوده است بـه 00504
 %افزایش مییابد .بنابراین ،فرضیۀ مبتنی بر پررنگتر بـودن
هویــت مــذهبی در نــامگــذاری قهــوهخانــههــا نســبت بــه
کافیشـاپهـا ،بـا توجـه بـه درصـد فراوانـی و نتیجـۀآزمون
دوجملهای ناپارامتری تأیید میشود.
همــانطــور کــه انتظــار مــیرفــت ،هویــت فراملــی در
کافیشاپهایی که میخواهند عضـوی از جهـان بـدون مـرز
باشند ،نقش بارزی دارد .سهم هویـت فراملـی در نـامگـذاری
قهوهخانهها  % 0511و در نامگذاری کـافیشـاپهـا % 01570
است .با این توصیف ،فرضیۀ پژوهش ،مبنی بر بیشتر به چشم
خوردن مؤلفههای هویت فراملی در نامگذاری کافیشـاپهـا
نســبت بــه قهــوهخانــههــا ،بــا توجــه بــه درصــد فراوانــی و
نتیجۀآزمون دوجملهای ناپارامتری تأیید میشود.
نکتۀ جالبی که در طبقهبندی نامگذاری قهـوهخانـههـا و
کافیشاپهای تهران براساس هویتهـای پـنجگانـه بـه آن
برمیخوریم ،این است که  % 91504از کافیشاپها نـامی بـر
خود دارند که تداعیکنندۀ هیچ یک از هویـتهـای پنجگانـه
نیست؛ حال آن که این عدد برای قهوهخانهها فقـط % 01594
است .جای نگرفتن در هیچ دستهبندیای یکی از ویژگیهای
دنیای پست مدرن است .تنوع نامهای کافیشـاپهـا گویـای
رهایی از تعلقات و گریز از عادتهای کهنه و کلیشهای است.
شاید بتوان گفت که امروزه هویت تنهـا منشـأ نامگـذاری بـه
شمار نمی رود و منابع دیگری نیز وجود دارند که نسل امـروز
در انتخاب نام بر آنها تکیه می کنند .البته عوامل دیگری نیـز
در نامگذاری دخیلند که نمیتوان آنها را نادیده گرفـت؛ شـاید
بعضی نامها صرفاً به دلیل خوشآوا بودن انتخاب شده باشند،
شاید صاحب مکان بنا به دالیل مختلفی مانند حفظ مشتریان
قبلی ،تمایلی به تغییر نام مکان خریداری شده نداشته باشد یا
نام را صرفاً با توجه به موقعیت جغرافیایی آن مکـان انتخـاب
کرده باشد.
شماری از نتایج بهدسـتآمـده بـه نتـایج پـژوهشهـای
پیشین شـباهت دارد .بـرای مثـال ،نجـاتی حسـینی و افشـار
( )0911در تحول نامگذاری فرزندان در شهر تهـران بـه ایـن
نتیجه رسیدند که جامعۀ ایران پس از جنگ ایران و عـراق از
نامهای اسالمی ناب رویگردان شده و به نامهـای ایرانـی و
حتی غربی گرایش پیدا کـرده اسـت .ایـن نتیجـه بـا برتـری
معنــادار نــامهــای منبعــث از هویــت فراملــی در نــامگــذاری
کافیشاپها نسبت به قهوهخانهها همراستا اسـت .درواقـع در

دورانهای گذاری که جامعۀ ایران و به ویژه تهران پشت سر
گذاشته است ،صاحبانِ احتماالً جوانِکافیشاپها ترجیح دادنـد
که طرز تفکر سنتگرا را کنـار بگذارنـد و بـهجـای نـامهـای
مذهبی از نامهای فراملی یا ایرانی فراموششده استفاده کنند.
البته نامهای اسالمی در بسـیاری از نقـاط ایـران هنـوز هـم
نامهای غالب برای نامگذاری فرزندان بهشمار میآیند؛ بـرای
مثال ،قنبری عدیوی ( )0910نشان داده اسـت کـه نـامهـای
«علــی» و «محمــد» در مــردان و «فاطمــه» در میــان زنــان
بیشترین بسامد را در نامگذاری مـردم چهارمحـال وبختیـاری
دارند .همچنین ،جمشیدیها و فوالدیان ( )0911نیز بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند که گرایش ملی-اسـالمی بـرای نـامگـذاری
فرزندان مسلطترین گرایش طی  11سـال اخیـر بـوده اسـت،
اگرچه روند بهکـارگیری اسـامی اسـالمی-سـنتی در جامعـۀ
ایرانی رو به کاهش گذاشته است.
در مقالۀ دهقانیان و حاجیزاده ( ،)0914مکانها ،نـامهـا و
هویت مکانی :مطالعۀ مـوردی شـهر تهـران ،نیـز بـه تشـابه و
درعینحال تفاوت جالبی برمـیخـوریم .پژوهشـگران بـه ایـن
نتیجه رسیدهاند که نامهای برگرفته از اسامی انسـانی بـاالترین
فراوانی را در نام محلهها و شهرکهای تهران دارند .ایـن رونـد
داللت بر تقدس رهبر ،قهرمان ،فرمانروا و به طور کلی نیـروی
هدایتکنندۀ اجتماع است .به جرأت میتوان گفت کـه صـاحب
هر قهوهخانه و کافیشاپی ،به ویژه قهوهخانههای سـنتگـرای
معتقد به پدرساالری ،خود را حاکم بـر فضـای کوچـک تحـت
تملکشان میدانستند و به همین دلیل نام خـود را بـرای نشـان
دادن قدرت خود بر ملکشان برگزیدهاند .چنانچـه بپـذیریم کـه
اکثر صاحبان قهوه خانهها مرد بوده و هستند ،این پرشمار بودن
نامهـای مردانـه و پررنـگ بـودن هویـت فـردی و جنسـی در
نامگذاری قهوهخانهها را به طریق دیگری نیز مـیتـوان توجیـه
کرد .همان طور که نرسیسیانس ( )010 :0919میگوید ،مردهـا
نظرات خود را صریحتر بیان میکنند .پیشنهادها از سوی مردان
مستقیمتر و شفافتر مطرح میشـود و برخوردشـان نسـبت بـه
موضوع مشخصتر ،معلومتر و مستقیمتر است .بنابراین ،مـردان
صاحب قهوهخانه در مقابل زنان فرضی صـاحب قهـوه خانـه و
کافیشاپ در ابراز قدرت و بیان هویت فردی مستقیمتـر عمـل
کرده و به سادگی نام خود را بر ملکشـان نهـادهانـد .از سـویی،
نباید از یاد ببریم که بانوان ایرانی سـالهـا در جامعـۀ متعصـب
سنتی و مردساالر ایران به نام خود نامیده نمیشدند و با الفاظی
مانند «منزل» و «ضعیفه» مورد ارجاع و خطاب قرار میگرفتند.
شاید دور از حقیقت نباشد اگر فرض کنیم که رد پای این طـرز
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تفکر هنوز هم در ذهن مردان و زنان ایران بـاقی مانـده اسـت.
نادری (11 :0910ـ )11به خوبی به این نکته اشاره کرده اسـت
که حضور اجتماعی و مشـارکت مسـتقیم اجتمـاعی در منطـق
زنانۀ سنتی برای مرد ارزش محسوب میشود ،نه برای زن .امـا
نگاه مدرن این باور را درهم میشکند و به تصور بـیقـدرتی در
زن سنتی دامـن مـیزنـد .قـدرت سـنتی زنانـه هنـوز هـم در
ریشههای ذهنی زنان مدرن امروزی بسیار قدرتمند اسـت و بـه
صورت بازاندیشیشده در بسیاری از موارد در انتخابها و تعیین
نوع حضور و مشارکت زنان در فضاهای شـهری نقشـی تعیـین
کننده دارد .از طرفی طیب و علینژاد ( )0910در یـک مقایسـۀ
تحلیلی در مورد گرایشهای جدید ایرانیان در نامگذاری به این
نتیجه رسیدهاند که تأکیـد والـدین بـرای بـیهمتـا بـودن نـام
فرزندشان در میان خویشاوندان ،بیانگر روحیۀ فردگرایی انسـان
معاصر است .به تعبیر فاضلی ( )040 :0910رسـوخ ارزشهـای
فردگرایانه در جامعۀ ایرانی هـمزمـان بـا پیـدایش شهرنشـینی
مدرن است .این فردگرایی در نـامگـذاری قهـوهخانـههـا نمـود
بارزی دارد که به شکل برتری  49510درصدی نامهای منبعـث
از هویــت فــردی تجلــی یافتــه اســت .امــا ایــن فردگرایــی در
نامگذاری کافیشاپها وضعیت پیچیدهتر و خالقانهتری به خود
میگیرد .استفاده از نامهـای کـمتکـرار گونـههـای جـانوری و
گیــاهی (ماننــد «چیچــیالس» و «کاراکــال») و اصــطالحات
گویشهای خاص (مانند «تیشن») در کنار نامهای فـردی ،در
عین متمایز ساختن مکان ،نـوعی حـس وحـدت و همبسـتگی

برگرفته از هویت قومی را نیز ایجاد میکنـد کـه نـدیم ()0914
نیز در نامگذاری غیررسمی جزیـرهنشـینان قشـم بـه آن اشـاره
کرده است .این خالقیت برگرفته از نوگرایی و تغییری است که
به بیان فاضلی ( )11 :0910به عنـوان نـوعی ارزش در دنیـای
اجتماعی مدرن پذیرفته مـیشـود .در هـر دو مقالـۀ صـراحی و
لطفی فروشـانی ( )0911و قلـیفامیـان و کالهـدوز محمـدی
( )0911نیز بـه پررنـگ بـودن نـامهـای فـردی  % 0050 -در
اصفهان و  % 0957در تبریز  -در نامگذاری مراکز تجاری اشاره
شده است.
برتری نامهای برگرفته از هویت فراملی در نامگذاری
کافیشاپها پیامد جهانی شدن و تبدیل شدن شهروند پست
مدرن تهرانی به شهروند جهانی است .همانطور که فاضلی
( )000 :0910گفته است ،ظرفیت آرزومندی شهروند تهرانی
بسط و توسعه یافته است .شهروندان تهرانی در کنشهای
مختلف خود ،از جمله نامگذاری ،تنها معطوف به سنت و
گذشته نیستند ،بلکه با امید به بهبود آینده و تغییر محیط
زندگی خود نیمنگاهی نیز به آینده دارند و دائماً وضع امروز
خود را با وضعیت شهر و شهرنشینی در کشورهای
توسعهیافتۀ غربی مقایسه میکنند .یکی از مصادیق این
آرزومندی پروبالیافته را میتوان در کافههایی مانند «کافه
لندن» جستجو کرد که به نام شهری دیگر نامیده شدهاند و
شهروند تهرانی سعی کرده در گوشۀ کوچکی که در تملک
خود دارد ،شهر رؤیاهایش را بازنمایی کند.
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هویــت مکــانی :مطالعــۀ مــوردی شــهر تهــران .معرفــت
فرهنگی اجتماعی ،دورۀ  ،0شمارۀ .00-40 ،4
رئوفی ،محمود ( .)0911مؤلفههای هویت دینی .فصلنامۀ دین
و ارتباطات ،دورۀ هفدهم ،شمارۀ اول و دوم.000-10 ،
زندی ،بهمن و بهزاد احمدی ( .)0911نامشناسـی اجتمـاعی-
شناختی؛ حوزۀ نوین مطالعـات میـانرشـتهای .فصـلنامۀ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،دورۀ  ،1شمارۀ ،0
.007-11
طیب ،محمدتقی و بتول علینژاد (.)0910بررسی گرایشهای
جدید نامگذاری در اصفهان از دیدگاه زبانشناسی .مجلـۀ
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دورۀ ،0
شمارۀ  90و .11-90 ،99

بهمن زندی ،بلقیس روشن و مریم امیریخواه :مقایسۀ نامگذاری قهوهخانهها با کافیشاپهای شهر تهران از دیدگاه 10 ...

فاضلی ،نعمت اله ( .)0910فرهنگ و شهر؛ چرخش فرهنگـی
در گفتمانهای شهری .تهران :تیسا.
فاضلی ،نعمـت الـه ( .)0911کـافیشـاپ و زنـدگی شـهری.

نادری ،سارا ( .)0910درآمدی بر روایت زنانه از شهر .تهران :تیسا.
نجاتی حسینی ،سـیدمحمود و سـمیه افشـار ( .)0911تحـول
نامگـذاری فرزنـدان در شـهر تهـران .پـژوهش جوانـان،
فرهنگ و جامعه (جـوان و مناسـبات نسـلی) ،شـمارۀ ،9
.011-040
ندیم ،مصطفی (  .)0914نظام نامگذاری غیررسـمی عامـه در
میان جزیرهنشینان قشـم .نامـۀ انسـانشناسـی ،دورۀ ، 4
شمارۀ .001-047 ،7
نرسیسیانس ،امیلیا ( .)0919مردمشناسی جنسیت .تهران :نشر
افکــار و ســازمان میــرا فرهنگــی ،معاونــت پژوهشــی،
پژوهشکدۀ مردمشناسی.
بانک اطالعات اصناف ،لیست چایخانه و قهوهخانههای سنتی
تهـــــــــــــران ،برگرفتـــــــــــــه  0910/1/1از:
 http://www.irannamayeh.com/بانککککککک -

تهران :تیسا.
قادری ،حاتم ( .)0910سویههای هویت .تهران :شیرازه.
قلیفامیان ،علـیرضـا و مانـدانا کالهـدوز محمـدی (.)0911
بررسی الگوهای زبانی در نامگذاری مراکز کسـب و کـار
شهر تبریز .فصلنامۀ مطالعـات فرهنـگ-ارتباطـات ،دورۀ
 ،07شمارۀ .001-011 .99
قنبری عدیوی ،عباس ( .)0910تأثیر مـذهب بـر نـامگـذاری
مردم چهارمحال و بختیاری .دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات
عامه ،دورۀ  ،0شمارۀ .017-19 ،0
کردی ،ناهید و طاهر براتچیان ( .)0919پخـش سـریالهـای
تلویزیونی ماهوارهای و فرهنگ نامگذاری مـردم .رسـانه،
دورۀ  ،00شمارۀ .11-79 ،0
گودرزی ،حسین ( .)0911مفاهیم بنیادین در مطالعات قـومی.
تهران :انتشارات تمدن ایرانی.
گودرزی ،حسین و مهـدی بختیـاری ( .)0911میـزان توجـه بـه
مؤلفههای هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران.
فصلنامۀ مطالعات ملی ،دورۀ  ،07شمارۀ .71-19 ،0
گیدنز ،آنتـونی ( .)0971تجـدد و تشـخص :جامعـه و هویـت
شخصی در عصر جدید .مترجم :ناصـر موفقیـان .تهـران:
نشر نی.
معتکفــی ،فــرزین و عباســعالیی چهــره بــرق ( .)0919روزی
روزگاری قهوهخانه .تهران :انتشارات جهان جام جم.
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