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  )١٦٦تا  ١٤٣(از ص 
  ١/١٠/١٣٩٨؛ تاريخ پذيرش مقاله: ٤/٤/١٣٩٨تاريخ دريافت مقاله: 

  پژوهشي-علمي

  
  چكيده

ي كه باشند. هدف نوع و در هر دورة تاريخهاست از هر نامدانش مطالعة  ،)Onomastics( شناسينام
تواند نش ميوع اين دا. موضتعلق گيردچيزي است كه نامي بر آن ين دانش، اسامي خاص و در واقع هرا

گوناگون  هايبههاي گوناگون با اهداف گستردة پژوهشي باشد. هدف از نگارش اين مقاله تبيين جنحوزه
  رداختن به اين دانش است.هاي مرتبط با آن و همچنين توضيح ضرورت پشناسي و بيان دانشنام

ن ساختن جايگاه ايقيم و روشنمستصورت مستقيم و غيردادن پيشينة توجه به اين موضوع بهنشان
غرافيا، جاري با گذشيوة نامكه ازآنجا هدف ديگر نگارش اين مقاله است. ،دانش در مطالعات علمي ايران

ر د توانديناگون مهاي گوها و مكانبررسي روند اين تغييرات در زمان ،كندزبان، دين و زمان تغيير مي
كاركردهاي  ،شودمي» اسامي خاص« سبب اهميتآنچه حقيقت مسائل مختلف كارگشا باشد. در

گر سيار ديبهاي شناسي و شاخهشناسي، سندشناسي، باستانفرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي، زبان
هاي ورهماكن در داهاي افراد و علت تغيير نام شدنروشن جملهازتواند نتايج مهم و كاربردي است كه مي

ايج ديگر را و بسياري نت هاي گوناگون در جغرافيايي خاصذ زبانتاريخي مختلف و همچنين ميزان نفو
؛ تهاي گوناگون اسهاي بيشتر در شاخهشناسي در ايران نيازمند پژوهشدهد. همچنين نامدستبه

 د واص داره دورة معاصر اختصاسالمي باسامي ايران  بارةشده درشناسي انجامه بيشتر تحقيقات نامكچرا
  . توجه شده است كمتر ،رهبه پيش از اين دو

  
انش د، اريخي، القاب تاسامي خاصهاي جغرافيايي، هاي اشخاص، نام: اونوماستيك، نامواژگان كليدي

  .شناسينام
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  مقدمه. ١
، ياريبس قيعال از اماكن، و اشخاص نسب و نام يشناسشهير و هيتسم وجهآگاهي از 

 ،انه، چرايي خلق و معناي آمي خاصاساپرداختن به  .است يانسان علوم محققان ژهيوبه
 البته با ،هايي از توجه به اين موضوعاما رگه ؛شوداي شناخته ميرشتهدانشي نوين و بين

پژوهشگران از  بسياري .شودمي يافت اسالمي ايران مطالعات از برخي در متفاوت، يرويكرد
 .اندهرا بررسي كرد اماكنامي افراد و اس ويژه در علم جغرافيا و رجال،به ،دورة اسالمي

باشد مانند اماكن و افراد  ،اسامي خاص ،تاريخي اگر مجموعة هدف ةاللغـهمچنين در فقه
رو ازاين؛ تلقي شود شناسينامتواند پژوهشي مي ،باشد شدها بررسي نهو روند تغيير آ

   ت.نيسپيشينه بدون  هاييپژوهشچنين  دادنبراي انجام يامروز پژوهشگرانذهنيت 
و  انبراي درك دنياي آن ،شوداز آن با عنوان ميراث گذشتگان ياد ميامروز چه آن

خاص اسامي  ؛شودمهم پنداشته مي ،گيري جهان امروزهمچنين فهم چگونگي شكل
هاي امروزي و كه نامبل ،تنها اسامي تاريخينه. انداين ميراث هايهاز نموننيز  ماندهجايبر
از گذشته و  ،هانام. حائز اهميت استنيز  ،شودگذاري مربوط ميچه به فرهنگ نامآنهر

شناسي و گوناگون فرهنگي، تاريخي، زبانهاي پژوهشد كاربرد وسيعي در نتوانمي ،حال
 برخي كشورهادر  ،شناسينامپرداختن به آنها در قالب  به همين خاطر ؛دنداشته باش ...

ز اين دانش از صورت سنتي خود جدا شده و به . در ايران نيآِيدشمارميبهدانشي مستقل 
  ا در آغاز راه و مستلزم توجه و پروراندني شايان است.؛ امشكل نوين درآمده است

  ذكر همچنين ش،هايزيرشاخه و شناسينام دانش معرفي دربارة حاضر پژوهش
 ،نگوناگو كشورهاي در موضوع اين دربارة پژوهش پيشينة بيان آن، با مرتبط هايدانش

 .است حوزه اين در تحقيقات اهميت و ضرورت شرح عالوهبه ،اسالمي دورة ويژه ايرانبه
و ابعاد گستردة آن  شناسينامتعريف جامعي از  ،به منابعتوجهت بادر اينجا سعي شده اس

از  بسياري پاسخ كه شود داده نشان و بررسي حوزه اين در گرفتهصورت هايپژوهش و ارائه
 شناسينامتوان به كمك دانش شناسي و ... را مييخي، جغرافيايي، زبانهاي تارپرسش

جداگانه و بدون طور به ،رشتههايي كه شايد هر؛ پرسشآورددستتر بهسادهتر و دقيق
 ،شناسينامع وموضدليل انتخاب  پاسخ دهد.ا نهآبه  بتواند ترسخت شناسيناماستفاده از 

 اين .است اسالمي دورة ايران با مطالعات مرتبط درين توان توجه اندك و بهره نگرفتن از ا

كارهاي  و داشته درخوري هايپيشرفت كشورها برخي در دانش اين كه است يحال در
  شناسينامد توجه خاص به دانش ترديبي اساس آن شكل گرفته است.شمندي برارز
  . شوداي رشتههاي ارزشمند مستقل و بينتواند موجد پژوهشمي
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  شناسينام. ٢
اند كه به ارائه داده آنتعاريف گوناگوني از  ،شناسيناممؤسسات و افراد فعّال در حوزة 

شناسي از زبان ايشاخه را شناسينام هانامهتلغ برخي كند.مي كمك مفهوم اين بهتر درك
و به پردازد به مطالعة تاريخ، ريشه و ساختار اسامي خاص مي دانند كهشناسي ميو واژه

سازوكار را  شناسينامهمچنين  .استو اماكن تقسيم شده  دو بخش مطالعة اسامي افراد
 ;Onomastique, 2003: 1031( كنندمي بيان خاص اسم يك كاربرد و گيريشكل

Namenkunde, 2019: www.duden.de & Webster, 1988: 825(. المعارف بريتانيكاةداير، 
: (سوژهد و مجموعة هدف نكاسامي از تمامي جهات معرفي مي را علم مطالعة شناسينام

هاي اجتماعي، حيوانات، نژادها و گروه ،هاها، راهافراد، اماكن، اسامي موجود در طبيعت، اسامي ساختمان
   چيزيهر زيرا ؛ددانمي وسيع بسيار را آن )اسامي خياليو حتي اشياء  وقايع، اسامي نجومي،

زبان اين اسم متفاوت است و تمامي نواحي فرهنگي و  هر در باشد، داشته اسم تواندمي
    اما شوراي . ) ,Name: “2014Zgusta”( گيردجغرافيايي و ادوار تاريخي را در بر مي

هاي آن دارد، و حوزه شناسينامتر از تعريفي جامع ١)ICOS( شناسينامالمللي علم بين
داند، هاي خاص از هر نوع ديگر ميمطالعة اسامي افراد، اماكن و نام اين علم را  اين شورا

به بررسي  شناسينامكند كه و بيان مي داندمياسامي را از نظر فرهنگي و سياسي مهم 
تماعي يا مناطق اج هايگروه شده ازهاي يافتو مطالعة تاريخچة اسامي اشخاص و يا نام

استفاده  بردن به الگوي توسعة جغرافيايي يا اجتماعي آنهاپي برايو  پردازدخاص مي
ا در بستر زبان يا هآن داشتنو پويا نگه كه براي توليد نامرا هاي زباني دستگاه شود ومي

   ؛ الگوهاي فعلي اسامي و فرآينددكنمطالعه مي ،روندميكارهاي جامعة هدف بهزبان
هاي مشخص؛ بار معنايي ايجاد محبوبيت و اشاعة اسامي يا انواع نام رايگذاري بنام

 فرهنگ يك در يكسان ماهيت براي مختلف هاينام كاربردنامكان به اسامي؛ چگونگي
، چگونگي عكسرت به اسم خاص و يا بامشترك؛ چگونگي تبديل كلمات عادي و عبار

ل عاري يا تبديل اسامي به ماهيتي كه در اصصورت استبردن اسامي خاص بهكاربه
اين واقعيت كه اسامي در سراسر مرزهاي زباني  اند؛ مشكالت عملي ناشي ازنداشته

گذاري گر يك ماهيت مشترك باشند؛ ناموند و ممكن است اسامي مختلف، بيانرميكاربه
 چه و هستند چه طوركليبه خاص نهايت مطالعة اينكه اساميافراد، اماكن و غيره و در

 ؛)icosweb.net :Coates( هستند شناسيناممطالعة همه از مباحث مورددارند،  كاركردي
 فرهنگي اجتماعي، ايشناسانه جنبهو روان شناسانهزبان جنبة بر عالوه شناسينام بنابراين

است؛ از هر نوع و » اسامي خاص«مطالعة  شدان ،شناسينام عواق در دارد. نيز تاريخي و
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كه در التين به آن  »شناسينام«واژة . زمان و زبان و مكاني كه باشنددر هر 
 و »نام« به معناي »اونوما«از لغت يوناني  ،شودگفته مي )Onomastic( »اونوماستيك«
گذاري آنچه مربوط به نام« معناي به ،)ὀνομαστικός( »اونوماستيكوس« تركامل طوربه

 ;Liddell and Scott, 1883: 1056-1057; Webster, 1988: 825( گرفته شده است ،»است

Namenkunde, 2019: www.duden.de .( تواند مي از يك بُعد شناسينامبررسي اسامي مورد
 از اساس انواع اسم باشد و، يعني تفكيك برو ... ناتحيوا، د، اماكن، مشاغلشامل افرا

  .گيردرا دربر گوناگون هايزبان و ييجغرافيا نواحي تاريخي، ادوار تواندمي ،ديگر بُعدي
 اسامي دورة معاصر ،)Historical Onomastics( تاريخي شناسيناممنابع مطالعاتي 

وجود بر اشيا ود در اسناد و نسخ خطي، اسامي ماسامي موج تواندبلكه مي ،نيست
كه پژوهشي صورتيخاصي دارد، باشد. همچنين در كه اسم ئيشيو هر ها تاريخي، كتيبه

اعم از نام  ،جامعهتواند اسامي موجود در منبع مطالعاتي مي بپردازد، دورة معاصر به
  .باشدهاي گوناگون در گويشو ... افراد، اماكن 

  

  شناسينام دربارةهش ضرورت پژو. ٣
از يكديگر هستند كه  اشيا و اماكن د،افرا دادنتشخيص و تميز ايرب واژگاني ،هانام

» شناسايي«نام  هر اصلي اركردك گرچه .اندآوردهوجودبه را آنها پيش سال هزاران از هاانسان
رد مانند كارك شود؛اما ظرفيت آن را دارد كه حامل كاركردهاي فرعي و ثانوي  ،است

گذاري قطعًا شيوة نامكه چرا ؛ديني، سياسي، جغرافيايي، قومي )٢: ١٣٨٩صفري، فرهنگي (
  كند.با جغرافيا، زبان، دين، زمان و سطح اجتماعي تغيير مي

چرا با اين نام شويم: رو ميهها روبپرسشاين خاص با  يماه با اسهدر مواجغالباً 
چيست؟  ها؟ ريشة اين اسمهستندباني چيست؟ به چه ز هاد؟ معناي آننشوخوانده مي

مختلف تاريخي  هايدوره در يمااس اين تغييرات روند ؟هستند تاريخي دورة كدام به مربوط
هايي كه در پرسشاند؟ است؟ اسامي رايج در هر دوره چه بوده به چه صورت بوده

كدام طبقة  د؟ مربوط بهن: به كدام جنس تعلق دارشوندمطرح مي اسامي افرادمواجهه با 
د؟ ن؟ آيا به فرهنگ خاصي اشاره داراند؟ مربوط به كدام دين و مذهبهستنداجتماعي 

شناسي : آيا مربوط به عوارض زمينشويمرو ميها روبهبا اين پرسش هانام جاي دربارة
؟ آيا به رخداد اندهاي گياهي و جانوري موجود در منطقه مرتبط؟ آيا به گونههستند

توان بنابراين، مي ؟اندنام يك بنا يا اثر تاريخي ؟ آيا بازماندةاشاره دارند يخي خاصيتار
ها و قواعد حاكم بر بررسي نام شود.ه ميها پاسخ دادها  به اين پرسشبا مطالعة نامگفت 

طور مستقيم تواند بسياري از موارد اجتماعي و فرهنگي جامعه را كه در جايي بهآنها مي
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: بندي كردتقسيمتوان است، روشن سازد. اسامي را به دوصورت مي به آن اشاره نشده
كه هر دو وجه نجا؛ ازآاساس تاريخ، جغرافيا و زبانيكي براساس نوع اسم و ديگري بر
  .شودكلي در ادامه بيان ميطورهمراه با يكديگرند، كاربرد اسامي به

منابع تاريخي به دليل خوانش اسامي خاص در اسناد و نسخ خطي و  به اينكهباتوجه
هايي همراه بوده است و سبب همواره با دشواري ،گذاريحركتنبودن نقطة مميزه و 

با ارائة فهرستي با ساختار بهينه  ،آمدن چند قرائت براي يك اسم خاص شده استپديد
توان از آنها در بازخواني و مي ،و الگوي مشخص از اين اسامي در هر دورة تاريخي

كه طوريبه ؛)٥مقدمه/: ١٣٨٤افشار، د و نسخ خطي دورة مشابه كمك گرفت (تصحيح اسنا
ق موارد مشابه موجود در با تطبي توان، ميدر مواردي كه ابهاماتي در خوانش وجود دارد

خصوص اسامي و در كردمشكل را برطرف  ،به زمان و مكان سند يا نسخهتوجهفهرست با
هاي گوناگون از يك اسم د صورتا به دليل وجوافراد از بروز اشتباه در شناسايي آنه

. )١١١: ١٣٨٢ صادقي، و ٦: ١٣٧٦شيمل، به تعدد القاب و عناوين جلوگيري كرد (توجهبا
 شدة موجود در متنها با بررسي ديگر اسامي جغرافيايي خواندهجاي نام بارةعالوه دربه

ومي گوناگون از يك جاي هاي بالخطها و رسمداشتن خوانشدستبا دريا  اسناد و نسخ
ارائة تلّفظ صحيح و با را بازخواني  اينشدهخوانده شايد بتوان نامِ ،نام و رجوع به فهرست
  هاي مطالعاتي نيز كمك كرد.  به ساير زمينه ،اسامي در اين فهارس

بلكه مجموعة وسيعي از معاني در آن نهفته است  ،نام افراد تنها يك انتخاب نيست
 ،و سياست مذهب جامعه، فرهنگ، زبان، در تغيير باشد. جامعه وضعيت بازتاب تواندمي كه
بر فرد  جامعه كه است اثري واقع در و باشد تأثيرگذار افراد گذارينام در مستقيماً  تواندمي
 شوددر نگاه به اسم و معناي آن، روابط محيط اجتماعي و تاريخي آشكار مي .گذاردمي

  ).٣٠: ١٣٧٨ و زاده؛ رجب٣: ١٣٨٩صفري، ؛ ٢: ١٣٨٣ ؛ فيض،٩٠-٨٨: ١٣٩٦ دانش و قرباني،(
هاي از سالاين مسئله  .سازدجنسيت آنها را مشخص مي نخست،نام افراد در وهلة 

جالب است كه  .دور وجود داشته و در بيشتر موارد نام زنان متفاوت از مردان بوده است
ديل شده يا نامي براي زنان و مردان كس تبرعدر مواردي نامي زنانه به نامي مردانه يا ب

توان مي كه است موضوعي ،افراد اسامي جنسيت در تدريجي تغييرات .است بوده مشترك
بررسي جايگاه  از همچنين .)٦ :١٣٨٥ امين،( يافت دست آن به مياسا تغيير روند بررسي با

را دريافت  آنها تبمراسلهلس شايد و اختيارات حوزة نيز و مناصب توانمي ،اسناد در اسامي
ابهامات تاريخي را برخي  ،هاها و سفرنامهنگاريتاريخو با كنار هم قراردادن اسناد و 

هاي حاالت روحي و رواني، زمينه هامعاني نامتر ساخت. روشنا را نهكم آيا دست برطرف
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ماعي آنان جايگاه اجت ،هاهمچنين اجزاي نام .دهدرا نيز نشان مي مانند آنتولد، عقايد و 
) ٥٨: ١٣٩٢فر و عبدالقهار، رحيمي و ١٤٥ـ  ١٤٤: ١٣٨٨افشار و نجاتي حسيني، ( دكنرا روشن مي

پيوندهاي سببي  و رهنگيف و اقتصادي حكومتي، علمي، هايخاندان شناخت در تواندمي و
ها انسان ها، شناخت قبايل، مشاغل و اقوام و فضال، بزرگان و هنرمندان، نگرشو نسبي آن

گذاري هاي نامگذاري و اولويتبه جنسيت در گذشته و حال، تغيير رويكردها در نام
  ). ١٣٠-١٢٩: ١٣٨٠الحكمايي، شيخمفيد باشد ( هاي تاريخيدوره

حدودًا از چه يك از اجزاي اسم) (هرنام ب، لقب و پيشصبررسي اين نكته كه هر من
رارداشته است، گاهي در تشخيص زماني تا چه زماني كارآيي داشته و در چه جايگاهي ق

 ترِ يا در دريافت معناي روشن )اگر كه زمان كاربري كوتاه باشد( زمان حدودي زندگي افراد
تاريخ با همان صورت ظاهري تغيير  طيكه برخي از اين اجزا ؛ چرادهنده استواژه ياري

اند تغيير كرده اند و در هر دوره از نظر مرتبه، جايگاه و معنامعنايي و محتوايي داشته
بنابراين بايد توجه داشت كه معنا و مفهوم هر جز  ؛خواجه، خانم، خاتون، ايشي، آغا و ...)مانند (

به بستر و دورة تاريخي آن مطرح شود. همچنين با بررسي اسامي افراد و توجهبا دبايمي
تواند مي اسامي خاص .در زبان فارسي دريافترا هاي ديگر توان تأثير زبانمي ،اماكن
  د.باشنفوذ و ورود فرهنگ جديد به جامعه  نشانة

بخش بيشتري از نام آنها، احتمال خطا در  كميا دست شدن نام كامل افرادبا مشخص
، براينشود. عالوهپنداشتن افراد يكسان كم ميانگاشتن دو فرد متفاوت يا متفاوتيكسان

اين  ،به تاريخ سند مشخص شودتوجهتقريبي زندگي افراد باكه شجره يا زمان صورتيدر
 الملوكةتذكرمثال: مينورسكي در تصحيح  ؛طرف خواهد شدامات تاحدودي برابه
ه زمان نك، حال آپنداردباقر مجلسي يكسان ميرا با ميرمحمد» ميرمحمدباقر مالباشي«

). مثال ٤١٧: ١٣٨٩ گل،صفتن.ك: ( كند كه وي فردي ديگر استزندگي وي ثابت مي
به توجهاست كه نگارندة مقاله با تاريخ سالنيكيهويت مترجم  بارةاي درمقاله ،ديگر
كند كه گذاري در دورة قاجار بيان ميو قواعد نام تاريخ سالنيكيهاي موجود در داده

اي يا همان الدوله علي مقدم مراغههمان محمّد حسن بن حاجب ،حسن بن علي مترجم
الحكمايي، شيخپي به هويت آن فرد نبرده بود ( اعتمادالسلطنه است كه مصحح كتاب

سندي از دورة تيموري  اي ديگر كه در نقد بازخواني). همچنين در مقاله١٢-١٠: ١٣٩١
در بازخواني صحيح  شناسينامروشني تأثير دانش هايي كه بهبه نمونه نگاشته شده،

كه در دورة  »يقلمهدي«همچون نام ؛ اشاره شده است ،دهداسامي خاص را نشان مي
خوانش اشتباه است به دليل استفاده از نام مهدي و  تيموري كاربردي نداشته و قطعاً
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عنوان نامي زنانه به »خانهآقا«همچنين نام ». مهريقن است«هچنين واژة قلي و احتماالً 
 »دآغاخان«يا  »آقاخاند« نام اين كه گفت توانمي (خداوندگار) »خاند« پسوند با آشنايي با كه

است  المجالس ةـنزه ديگر،). مثال ٢١-١٩: ١٣٨٧هاشمي، بوده است و موارد بسيار ديگر (
كه در آن مصحح براي شناسايي شاعران كوشش كرده است و در مواردي به دليل 

آورده شده  ،اسامي به همان شكلي كه در متن اصلي آمده ،بودن شعر و شاعرهناشناخت
كه شايد  الدّين اشهري)(جماليا جمال اشهري ين شرواني) (عزّالدّهمچون عّز شرواني  ؛است

  ).١٣٧٥شرواني، ا را شناسايي كرد (نهبه ساختار اسامي بتوان آتوجهبا
اهميت بررسي اسامي افراد به شرح  ،اطالعاتكدكني در يادداشتي در روزنامة شفيعي

افراد  ةام و كنيو تأثيري كه عوامل تاريخي، جغرافيايي، نژادي و سياسي در انتخاب ن
يكي  را هاها با نامكنيه ةنام پدران و پسران و رابط ةرابطتبيين است. وي پراخته  ،داشته

اند »ابوالحسن«ها، »علي« درصدِ  چند ،مثال براي كه شماردمي بررسي اين نكات ترينمهم از
خ آن را در كند و پاساشاره ميها گذاريطبقات و اين نام ةرابطبه اهميت  او. )٦: ١٣٨٥(

 صورت يكها بهفهرست كردن نامبندي و طبقهكند كه همچنين بيان مي .دانداسناد مي
هاي از پرسش انبوهي به پاسخ سبب و است اهميت حائز بسيار انهآ تحليل و داده پايگاه

در اين را چنين پژوهشي از داليل اهميت يكي شود و ميتاريخي و مدني و فرهنگي 
هاي آن دخالت ندارد و گيرِي دادهكس، جز حقيقت تاريخ، در شكلچهي«كه  داندمي

گونه مطالعات اين از .)٦ :١٣٨٥ كدكني، (شفيعي »نيست متحد ملل سازمان نظارت به هم نيازي
كه چرا فالن نام با فالن اين د.برهاي متعارض پيتوان به مرزهاي جغرافيايي ايدئولوژيمي

عرِب جاهلي  هاينام درصد و است مقدار چه ايراني هاينام درصدِ است؟ همراه بيشتر كنيه
هايي؟ و نوع هاي تركي از كي شروع شده و در چه ناحيهگذاري با نامچه مقدار است؟ نام

 .)(همان ؟است مردان) تا زنان سالطين، تا (بردگان طبقاتي و قبايل چه با مرتبط هانام
افراد يك خاندان،  ةا يك كلمه در زنجيرمطالعه در حفظ اشتقاقات يك نام ي  همچنين

 دربارةمطالعه  ايشان .تاوردهاي خاص خود را داشته باشدتواند دسموضوعي است كه مي
يا ادوار  يوع آن در جاهاتاريخي خاص و عدم ش دورةيا در  جغرافياشيوع يك نام در 

  ).همان( داندمينيز مهم را ديگر 
انتخاب نام جديد  بهكنند. همچنين ان بيان مياز جهرا پيشينيان ر ها، تصونامجاي

 ,Zgusta( كنندكمك ميهاي مختلف هاي گوناگون يا تبديل اسامي در زباندر زمينه

2014: “Name” & Hough, onomastics.co.uk.( ها حقايق بررسي نام اماكن و وجه تسمية آن
 و فرهنگ جغرافيا تاريخ، د،افرا بين رابطة و منطقه هر ةاولي نساكنا تاريخ دين، به مربوط
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 هشناسي بمطالعات باستان براي هاييداده توانمي ،اماكن اسامي بهتوجهبا .كندمي بيان را
هاي كه ريزترين نامبه آنتوجهباهمچنين  .)هجده -: هفده١٣٨٧الحكمايي، شيخآورد ( دست
ي هاي جزئنام شامل باديآ هر اما ،است آبادي نام ،هاآبادي فرهنگ يا نامهلغت در شدهثبت

   ثبت اسامي اماكن ضرورت دارد. ،سرعت در حال نابودي استفراواني است كه به
ها و اوزان شناخت واحدهاي سنجش، واحد پول، مقياس بههمچنين بررسي اسامي 

  مانند: ِدرَهم، دينار، مَن، قبضه، تومان، خرمَن و ... . ؛كمك كندتواند رايج در هر دوره مي
تواند مي ،هاي مختلفها و زبانهاي حيوانات و گياهان در گويشتطبيقي نام بررسي

اي خاص كه ممكن است تغيير هاي مختلف گياهي و جانوري ناحيهبه شناخت گونه
در  مذكورهاي گياهي شناخت گونه ،براي مثال ؛كمك كند ،باشند يا منقرض شده يافته
 هايبه استفاده از دستور آنها با اسامي امروزي،هاي نام اي در زمينة طب و تطبيقرساله

، هاي حيوانات در لهجهمثال ديگر استخراج نام .كندميپزشكي موجود در آن كمك 
 حيواناتاست كه شايد در بررسي خواستگاه نهيابي آهاي گوناگون و ريشهزبان و گويش

  مفيد باشد. هايا وجه تسمية آن
 هايگويش شناخت به و است اهميت داراي نيز شناسيزبان نظر از اسامي به پرداختن

- به اسامي ميتوجهبا همچنين .كندمي كمك مشخص تاريخي دورة در منطقه هر در رايج

هاي زباني، تغييرات آوايي و توان تداوم و تحول اسامي جغرافيايي مناطق مختلف، گونه
گذاري بر نام را نطقههاي رايج در منوشتاري، الگوهاي مهاجرت، تأثير گويش و زبان

  ).: هجدههمان( كردبررسي 
 ابزاري  استفادة سياسي اهداف براي انهآ از گاه كه دارند اهميت ايدازهان به اسامي

انجام  غربي آسياي در استعمارگر هايحكومت نفوذ با كه هاييگذارينام همچون ؛شودمي
و  شودبه همين نام خوانده ميبراي كشوري كه امروز » آذربايجان«نام  ؛ مانندشده است

 ،دانندآن را آذربايجان تاريخي مي ،بدون توجه به پيشينة اين موضوعمردم اين سرزمين 
كه بُدِنهُورن و بُروك  ديگر مثالي است! داشته نام »انارّ « گذشته در منطقه اين آنكه حال

تر پيش كه قومي نام بر تكيه با است فلسطين جاي به اسراييل گذارينام ،كنندبيان مي
  ).Bruck and Bodenhorn, 2006: 12اند (ساكن آنجا بوده

  

  شناسينام هايپيشينة پژوهش. ٤
هايي همچون اسامي بندي دادهبندي موضوعات گوناگون، دستهبا پيشرفت علم و طبقه

توجه بيشتري قرار گرفتند. در دورة ميانه ، موردترتيب اساميبيشتر مطرح شد و بدين
توجه معاصر مورد در دورة تنهاو ه عنوان دانش موضوعيتي نداشتبههنوز  شناسيمناهم 
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ها آنگيرد و شناسان قرار ميتوجه زباندر وهلة اول مورد اين موضوع .گيردجدي قرار مي
هاي مختلف چون اوستا، وداها، مهابهارات و رامايانا و ... تأثير هاي زبانبا بررسي اسطوره
فرهنگ  م.١٦د. از قرن نگذاربه نمايش ميرا  ياسام بر بيني بشرو جهانباورها و تفكرات 

ها ، نوشتن تذكرههمچنين بسيار پيش از آن. هايي حاوي اسامي خاص رايج شدندلغت
نگارش  نيز و پس از آن م.١٧. در قرن رفتشمارميبهاي بخشي از اين دانش گونهبه نيز

د شد و اسامي خاص و كاركردشان زيا ،شدروع ميها كه از كشور، ايالت و شهر شنامجاي
  ).Hajdú, 2003: 8-15(توجه قرار گرفت دستور زبان موردعنوان بخشي از به

        تمركز  ).Ibid: 27( آغاز شد م.١٩ قرندر جهان از  شناسيناممطالعة علمي 
ثبت  كهرا؛ چي رفتبه سمت تاريخ ملّ و سپسبر مطالعات تاريخي بود ابتدا  انشناسنام

شناسي تاريخي تطبيقي به توسعة آن و به زبان توانستزبان مي هراسامي خاص در 
 هركه الزمة پيشرفت آنجاكتب زيادي تأليف شد و همچنين از كمك كند. نشريات و

شدن آن و وجود مؤسسه، سازمان، دانشكده و گروهي مشخص و مستقل مستقل ،يدانش
و مؤسسات  هاگروه ها،انجمن ؛خاص اسامي مطالعة ايبر مختلف كشورهاي در ،)Ibid( است

كه امروزه نيز . اين مؤسسات آمدوجودبه هاها يا مستقل از آنبه دانشگاه وابسته ،مختلفي
هاي صورت نشريه يا از طريق پايگاهوردهايشان را بهدستا ،دهندبه فعاليت خود ادامه مي

دهند. حوزة مطالعاتي برخي ار افراد قرار ميدر اختي اله و ...داده، فرهنگ لغت، كتاب، مق
يين تع. المللي دارندها محدود به جغرافياي خاصي است و برخي ديگر فعاليت بيناز آن

اساس جغرافيا، مذهب و بازة زماني خاص باشد يا محدودة مطالعاتي آنها ممكن است بر
، حيوانات، گياهان، (اسامي افراد، اماكناساس انواع اسامي خاص ممكن است محدوديتي بر

اين مؤسسات برخي از د. در ادامه به معرفي نباش داشته اي و بسياري ديگر)اسامي اسطوره
  شود:اشاره مي تأسيس تاريخ اساسبر

ها ناميابي جايدر دانشگاه ناتيگهام به ريشه :)EPNS٢(هاي انگليس نامانجمن جاي. ١
 ٣»هاي انگليسنامجاي انجمن مجلة« انتشار م.١٩٦٩ از پردازد.مي هاآن توسعة چگونگي و

در زمينة اسامي  :ن سازمان ملل متحدگروه متخصصا .٢؛ )URL1است (كرده را آغاز 
يه و استانداردسازي اسامي جغرافيايي در سراسر جهان با تك جغرافيايي با هدف يكسان

ريتانيا و انجمن مطالعات اسم در ب. ٣)؛ URL2(كند فعاليت ميبر گويش هر منطقه 
اسامي  دربارةكه در جزاير بريتانيا  پژوهشگرانيهدف گردآوري  با ٤:)SNSBI(ايرلند 

از  )Nomina( »هانام« عنواناي با نامهو سال )3URL( اندازي شدراه كردند،پژوهش مي
هاي در زمينة بررسي نام پژوهشيعلوم اتريش هم  آكادمي. ٤؛ رساندميچاپبه م.١٩٧٧
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نظر ژوهش ازآغاز كرد كه اين پ  ٥)IPNB( »نامة ايرانينام«با عنوان امي افراد) (اسايراني 
داشت و  شناسينامهاي تاريخي مرتبط به ساختاري رويكرد خاصي به تمامي جنبه

و بيشتر  كردرا بررسي مياسامي افراد  شناسي و وجه تسميةشناسي، ريختشهري
نظر رودريگر اشميت، منفرد مايرهوفا و هاينر آيشنا زير  طرح(اين شناسانه داشت ديدگاهي زبان

 ٦هاي خانوادگيشجرة مطالعات نام. ٥؛ )4URL(ند) تدريج افرادي به آن اضافه شدآغاز شد و به
هاي خانوادگي سراسر جهان است كه به مركز عالي جهاني مطالعة نام :اسمي) (نسبت

مجمع همكاري شمال . ٦؛ )5RLU( پردازدهاي مختلف ميتبارشناسي و بررسي خاندان
كشورهاي  پژوهشگران از ايمجموعه ٧:)NORNA( اسم به وابسته تحقيقات زمينة در اروپا

كند فعاليت مي شناسينامكه با هدف ترويج و تشويق تحقيقات  است مختلف اروپايي
)6URL( ي اسامي افراد ٨:م١٣١٤-١٠٩٣ در اسكاتلند از . پايگاه دادة افراد قرون وسطا٧؛

و  كرده سند گردآوري ٨٦٠٠ بيش ازبراساس  ،اندكه در اين بازة زماني نقش داشته
برخي مؤسسات . ٧؛ )7URLاست ( دهنموهاي خانداني آنها را نيز بررسي نسبت

شش در را ها ناماي كه جايمجموعه مانندمحدودتر،  حوزة فعاليت باي محلّ  شناسينام
  م. ١٩٧٨از  ٠١،انجمن در ايرلنداين . كندرسي ميبر ٩(ايرلند شمالي)اولستر ة منطق

 :هاي غنانامجاي. ٨؛ )URL8رساند (ميچاپبه »هاي اولسترنامجاي«اي با نام نشريه
 و عادي افراد از و ستغنا كشور هاينامجايتحقيقاتي براي بررسي معنا و ريشة  طرحي
ارتمان تحقيقات اروپاي دپ. ٩؛ )URL9كند (براي همكاري استقبال مي هاسازمان
در  هاي افراد و اماكننام: به در دانشگاه كپنهاگ بخش اسامي در دانمارك ١١شمالي

اين گيري چگونگي شكل بارةپردازد و اطالعاتي درچنين تبارشناسي ميدانمارك و هم
چند بخش  بر ٢١:سوئد زبان و فرهنگ عامة. مؤسسة ١٠دهد؛ اسامي در اختيار قرار مي

دارد و در بخش اسامي، اسامي ريزي زباني تمركز عامه، اسامي و برنامه رهنگگويش، ف
 ة(نحومعني، تلفظ و هجي  با هاي اوليه تا حال همراهاز زمان را استفاده در سوئدمورد

گيرد. اين مؤسسه پايگاه داده و فرهنگ لغتي از اسامي افراد و اماكن تهيه ميدربرنگارش) 
بنابراين  ؛)URL10( را پيشنهاد دهد ناسب اين اساميصورت ماست  كردهو سعي 

پردازند و مي شناسينامها و نشريات گوناگوني خارج از ايران به دانش مؤسسات، دانشگاه
 دربارة گوناگون كشورهاي در شناسينام بر عالوه كنند.مي فعاليت صورت مستقل يا وابستهبه

در قالب علم رجال و با هدف نيز اسالم  پس ازدر عالم اسالمي و  ،اسالميهاي غيرنام
توضيحاتي در ه در ادامه ك به اسامي اسالمي پرداخته شده است ،بررسي راويان احاديث

 آمده است. اين باره
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  اسالمي شناسينامهاي پژوهش .١-٤
علم رجال در به توان مي ،دارندارتباط بيشتري  شناسينامهاي اسالمي كه با از پژوهش

در علم تلف و المختلف) ؤ(مهاي راويان مبحث تشابه نام نيز جم و انساب وبخش ترا دو
  . اشاره كرددرايه 

  

  علم رجال. ١-١-٤
احوال  بارةدربا هدف بررسي صّحت يا عدم صّحت احاديث، علم رجال علمي است كه 

 الراضي العبداهللا،راويان احاديث ( ،حقيقت موضوع علم رجالدر ؛كندراويان حديث بحث مي

در استخراج و استنباط صحيح احكام  آن) و اهميت ١٢-١١: ١٣٦٩ ؛ سبحاني،٧: ٢٠٠١
كه آن هم به بررسي بستگي دارد شرعي است كه به تشخيص حديث صحيح از ناصحيح 

  ).٨: ٢٠٠١ الراضي العبداهللا،راويان احاديث وابسته است (
  

  علم تراجم. ٢-١-٤
مي از زباني به زبان ديگري است تراجم در لغت جمع ترجمه و به معناي بيان كال

شرح  و كارنامه، تاريخ حيات كسي، سرگذشت) و همچنين به معني تراجم: ١٣٥٥ نفيسي،(
جهت جايگاهي كه در علوم ازدر علم تراجم افراد  .)تراجم: ١٣٧٧دهخدا، است ( حال كسي

ستگاه اين علم خا ،رجالخالف علم شوند و برمطرح مي ،و فنون، جامعه و سياست دارند
تواند ولي مي ،)١٦-١٥: ١٣٦٩سبحاني، ندارد و پيش از اسالم نيز مطرح بوده است (اسالمي 

توان به دو دسته تراجم را مي كتب باشد. مانند علم رجال در خدمت علوم اسالمي
كه در اين صورت  پردازندنامة راويان احاديث مياي به معرفي زندگيدسته :تقسيم كرد

ني غير از به معرفي بزرگا ،اي ديگرو دسته گيرندرجال قرار مي جهت كمك به علمدر
رجال  ،هاي تراجم كه به راويان احاديث پرداخته استجملة كتابپردازند. ازراويان مي

هستند كه رجال نجاشي ) ١٤٢٧(طوسي،  (االبواب) يطوس رجال و )١٣٦٥نجاشي، ( نجاشيال
طوسي به  رجالكند و منبعي موثق است. كوشيده است راويان و علماي شيعه را معرفي 

نها نقل شده باشد. ازجمله پردازد كه روايتي از آعصومين ميمعرفي اصحاب ائمة م
 اتيالوف فوات)، ١٤٢٠ثعالبي، ( عصرال اهل محاسن يف هرالدّ ةیتیمـرجالي، هاي غيركتاب

ياقوت حموي، ( االدباجممع)، ١٤١٦فوطي، ابن( االلقابمعجم يف اآلدابمجمع، تا)(كُتبي، بي

اهل حديث پرداخته و برخي بانوان را ) است. ازجمله كتب تراجم جديد كه به غير ١٩٩٣
بانوان عالمه )، ١٤٢١، ۃحسون و مشكو( المؤمنات النساء اعالم : از اند، عبارتاندمعرفي كرده

اعلمي حائري، ( النساء تراجم اعالم) و ١٣٧٩هاى علميه خواهران، مركز مديريت حوزه( و آثار آنها

ساير  .داراي اهميت هستند ،پردازندان مي) كه از اين جهت كه به معرفي اسامي بانوتابي
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ذكر تنها رو كه هدف از آنها ازاين ،اندكتب تراجمي كه به غير از راويان احاديث پرداخته
  اند.شده در ذيل تذكره شرح داده ،بزرگان اسالمي نبوده است

  

  م انسابعل. ٣-١-٤
     آن سخن  يو جزئ يكل يهامردم و قاعده يهااز نسبعلم انساب يا تبارشناسي، 

 ١تا: حاجي خليفه، بي( نسب اشخاص است نييو غرض از آن احتراز از خطا در تع گويدمي

به انساب تنها  از آنهابرخي  د ونكنميرا معرفي شجره و نسب افراد  هانامهنسب ).١٧٨ و
يي كه اين دانش منشأجاآنازاند. نامه به معرفي القاب نيز پرداختهذيل نسب و برخي ديگر

هاي رجالي و غير از آن تقسيم نامهستة نسبد به دوآن را توان مي ،غير از اسالم دارد
. گيرددر خدمت علم رجال قرار مي ،پردازدكرد كه دستة اول كه به راويان احاديث مي

ه بررسي كردنيز  را منابعي است كه القاب ءنوع اول و جز، از )١٣٨٢(سمعاني  االنساب
از نوع  )١٤٢٧(عوتبي صحاري، صحاري االنساب و  )١٤٠٧كلبي، (ابن النسبةجمهراست و 

شده نام شهرها، بنديكوشيده است كامالً طبقه خود االنسابدر سمعاني . دوم هستند
ترتيب الفبا منطقه را بهال و علماي هر ا ذكر كند و نام رجترتيب الفبها را بهقبايل و قريه

معرفي نسب راويان احاديث است كه با  ،هدف ،هايي اين چنينآنها بياورد. در كتاب زير
انساب عرب  ،النسبۃجمهرشود. توجه به خاندان آنها ميزان اعتبار سخنشان مشخص مي

 ،اندنقش داشته سالما و عرب تاريخ در زياد يا كم كه افرادي و است نوشته دقتكمالاب را
ويژه در علم به ،شناسيصحاري ابتدا از اهميت نسب االنسابمعرفي كرده است. در 

حديث گفته و سپس انساب عرب و طبقات آن را بيان كرده است. در زمينة علم انساب 
در ارتباط با دانش اين دانش تنها معرفي هدف در اينجا و كتب بسياري نگاشته شده 

  است. بين اين دومشترك  صولفو  شناسينام
اهميت  ،اسامي ،راويان حديث و تعيين هويت آنهادر علم رجال به دليل اهميت 

اسامي در اين  دربارةالبته هدف از پژوهش  ؛مذهبي يافتند و بيشتر به آنها توجه شد
صورت به شناسينامموضوع رجالي منابع در  ،حقيقتتشخيص هويت فرد است. در ،علم

ابد. همچنين يشود و دامنة كار به سمت ديگري گسترش ميرسي نمياختصاصي بر
د، نكنجهت كه نام و تاريخ حيات افراد را بيان ميآناز شناسينامتراجم در زمينة كتب 
مندان، تا دانش حديث راويان از سرشناس افراد معرفي هم تراجم رويكرد اما اند؛اهميت حائز

ت و هدف آن بررسي نام فرد و تأثيري كه زندگي وي دوره اسادبا، حكما و هنرمندان هر 
علم انساب در ميان شايد و محيط بر انتخاب نام او و اجزاي آن داشته است، نيست. 

دانش  ابرا بيشترين نزديكي  ،تبعهنام و ب بيشترين توجه را به خودِ  ،بردهنام موارد
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 ،رويهربه .اخت افراد استولي هدف آن نيز پرهيز از خطا در شن داشته باشد، شناسينام
د، اما نكنميكمك بسياري به ما  شناسينامهاي در پژوهش مذكور، گرچه علوم اسالمي

  د.ندار شناسينامهدفي متفاوت از 
  

  مؤتلف و المختلف. ٤-١-٤
 ،مشابه و از نظر نطق و تلفظ متفاوت باشند يكه از نظر نوشتارصورتياسامي رجال در

مانند حناط و خياط، جرير و حريز، عبيس و عنبس  ؛شونده ميگفت »مؤتلف و المختلف«
كه اسناد و نسخ . ازآنجا)٩٧، ١٣٩٦ميردامادي، و  ١٤٥، ١: ١٣٩٠حافظيان، ( و بسياري ديگر

لذا احتمال خطا در آنها زياد است و  ،شدندخطي در بيشتر موارد بدون نقطه نگارش مي
 تأليف شده زمينهاين كتبي در  ،كمك به شناخت راويان و خوانش متن احاديث براي
دارقطني  مختلف و المؤتلفهاي آنها از نمونه ؛شوندهمين نام خوانده ميكه به  است

  .توان نام بردرا مي )١٤١١(ابن ماكوال  المختلف و المؤتلفو  )١٤٠٦(
  

  ندر ايرا دورة اسالمي شناسينامهاي پژوهش. ٢-٤
يا مفاهيم مرتبط با آن وجود  شناسيناممؤسسه يا انجمن مستقلي با عنوان  ،در ايران

 ،هاي گوناگوندر زمينهو ...)  (كتاب، مقاله، مصاحبهشده ندارد. گرچه در خالل كارهاي انجام
هدف و  ،در بيشتر موارد ؛ اماانداي به اسامي پرداختهگونهتوان مواردي يافت كه بهمي

تنها به ارائة فهرستي  ،هاناماند. در بسياري از فرهنگِ داشته شناسينامي غير از رويكرد
جايگاه اجتماعي و ه از اسامي افراد و معناي آن اكتفا شده و الگوي ساختاري نام، پيشين

ها و المعارفةدر توضيحات برخي داير ،هانامجاي بارةالبته در ؛است نشدهبررسي  آن
ها نيز بيان ه يا نام كهن آنتسميوجه  ،هامحلّه و ا نام واليات، شهرهاها همراه بفرهنگ

به ظاهر توجهعاميانه و دريافتن معناي واژه بامشكل اشتقاق  ،است. در برخي منابع شده
يابي، داشتن الگوي اين اسامي، ريشه دربارة صورت انجام پژوهشكه در وجود داردآن 

 سائلاين م ،جغرافياي تاريخيدر هاي بيشتر بررسي و مشخص براي اسامي هر دوره
  د.شوبررسي ر واژه بايد در بستر تاريخي خود ه ،حقيقتبرطرف خواهد شد. در

بررسي متمركز بر موضوع لقب و  ،ها در دورة معاصراز توجه به نام زياديبخش 
پردازد و كمتر بخش ديگر به موضوع نام در ايران امروزي مي. القاب قاجاري است

توان ها را نيز ميالبته تذكره ؛شي در حوزة اسامي پيش از قاجار صورت گرفته استپژوه
در  .اندهرچند با هدف شرح حال بزرگان تأليف شده دانست، شناسينام هايپژوهش

بسياري از تحقيقات در ايران و ها همانند تراجم در علوم اسالمي هستند. واقع تذكره
خارج است. در  مقالهكه از بحث اين  اندپرداختهامي اس شناسي اجتماعيجهان به روان
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، شناسينام، القاب، فهارس و ذيل تذكره شده در اين حوزهنگاشته هايي از آثارنمونهادامه 
  بررسي شده است.

  

   (تذاكر) هاتذكره. ١-٢-٤
شود. همچنين ويژه شرح حال شاعران گفته ميبه ،تذكره به شماري از كتب شرح حال

 رفته استكاربهنيز و اديبان شرح حال صوفيان، خطاطان، علما  ژه براي كتباين وا
ها نيز به شرح زندگاني بزرگان و اميران پرداخته در برخي تذكره .): تذكره١٣٨١معين، (

 انديافته شده است و همچنين آثاري از علم رجال و انساب نيز با عنوان تذكره نگارش

نويسي شرح احوال ذكرهتدر  اصلي هدف .»)تذكره: «١٣٩٣، فردمنزرّين و قرباني (رابينسون، 
توان ها را ميتذكره )»نويسيتذكره: «١٣٨٥، مالاحمدآراني و مسعودي دادبه، (افراد است 

 بازة تقالل يا عدم استقالل،جهت اسبندي كرد؛ موضوعي، ازجهات گوناگون تقسيماز

  .)همان(رونق گرفت  و كرد رشد ق. ٦ قرن از فارسي نويسيتذكره. ...  و زماني
حين ؛ چراكه دريندآشماربه شناسينام مستقيم پژوهشطور غيرتوانند بهمي هاتذكره

توانند منابع مي و لذا در آنها ذكر شده استنيز افراد  اسامي قطعاً ،بيان شرح حال
شدن اسامي خاص و همچنين تفكيكها اما تفاوت تذكره ؛پژوهش در اين حوزه باشند
گذاري، ذكر تخلص و نام علت نام ، اشاره بهو در بعضي موارد سعي بر ذكر نام كامل افراد

: توان به دو دسته تقسيم كردميتذاكر را  .است يچنينهاي كاربردي ايناشهر فرد و داده
اند شده نوشتهها و ...) نگاريها، جغرافينگاري(تاريخهاي قديم اساس كتابكتب معاصر كه بر

  .اندنگارش يافتهاردي كه پيش از دورة معاصر و مو
  دورة معاصر

عرفا، هنرمندان  فضال، احوال ذكر در )١٣٧٩ (نوايي، »السير حبيب كتاب رجال« دوره اين در
از زمان استيالي مغول تا  اسامي افراد و شرح مختصري از احوال آنان كه تأليف شد

اساس زمان دربردارد. اين كتاب برمان به تفكيك حاكرا پايان حكومت شاه اسماعيل اّول 
 صرفاً  آن،هدف از نگارش  مرتب شده و السيرحبيبكتاب د و به همان ترتيب زيست افرا

اي از تاريخ است و نه مطالعة خود اسامي. نمونة معرفي و حفظ احواالت بزرگان دوره
حال رجال  شرح« ،است شده ذكر تبعبه زين آنها نام كه افراد حال شرحديگر در بيان 

و آثار آنان را را معرفي است كه رجال عصر قاجار  )١٣٧٨(بامداد،  »١٤و  ١٣، ١٢قرون 
تذكرة ديگري در اين  ،)١٣٦٣(گلچين معاني، » هاي فارسيتاريخ تذكره« بيان كرده است.

؛ استفاده كرده است هاي گوناگون و منابع دست اولاز تذكره دوره است كه نويسندة آن
را معرفي  هاي مختلف كتابقسمت ،آن آورده زيرنام كتاب و نويسنده را  يب كهترتبدين
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بر  هاتذكره اسامينيز  تابدر انتهاي ك .آورده است عنوان نمونهبخشي از آن را بهو  كرده
  .شده است فهرست الفبا اساسرب ننويسندگانام  و تاريخ اساس

  پيش از دورة معاصر

 ۃتذكردر چشم پزشكي،  ينلاكحال ۃتذكر توان بهمي هاي اين دوره،ازجملة تذكره
ترتيب  توانندميها تذكره اشاره كرد. .در عرفان و ... االوليا ۃتذكر، در هنر الخطاطين

الخيال مانند مرآت ،ترتيب تاريخي ؛راميغالمعلي آزاد بلگاز مير يد بيضامثل  ،باييالف
ابي شيرازي دار الخياللطايف ون، همچاساس مكان؛ جغرافيايي بريخان لودشيرعلي

 خيرات حسانهمچنين  .)»نويسيتذكره: «١٣٨٥، مالاحمدآراني و مسعودي دادبه، ( داشته باشند
به زبان تذكرة زنان نامدار جهان اسالم است كه در دورة قاجار ، )١٣٩٤(اعتمادالسلطنه، 

قرار داده و پس از را پايه  النسا مشاهيركتاب اعتمادالسلطنه است.  شده نوشتهفارسي 
 ،از زنان فاضل ياريشرح حال بساو  معلومات خود را بر آن افزوده است، ،ترجمة آن

تن در  كياثر گاه از  نيدر ا وي داده است. جاي خود ةدر تذكر عصرانش راهم ژهيوبه
مدخل قرار داده است؛ مثالً مدخل  زيكرده و گاه صفات و القاب را ن اديچند نام  ليذ
در  نيز ارجاع داده است. گاه (س)كوتاه، به فاطمه زهرا يحيرا پس از توض» بهشت يبانو«
   .)»خيرات حسان«: ١٣٩٣(ذاكرالحسيني،  مدخل به چند تن اشاره كرده است كي ليذ

  

  هانويسيفهرست. ٢-٢-٤
مستند مشاهير  فهرست توانمي دارد، وجود افراد اسامي بارةدر كه فهارسي جديدترين از

براي كتابخانة  ،مؤلفان نام مستندسازي هدف با كه برد نام را )١٣٧٦ هدايت، و (دريايي و مؤلفان
براي نگارش نويسندگان  .ملي نگاشته شده و احوال افراد نيز در آن مستند شده است

 انددهكراستفاده  ديگر منابع بسياري و نديم ابن الفهرست چون گوناگون منابع از كتاب اين
 است. شده منظور حفظ احوال و بيان شرح حال آنان ذكربه ،اين منابعكه نام افراد در 

 ةكلي نام مستند فهرست شامل اين است. افراد اشهر نام براساس كتاب اين نويسيفهرست
 ي ايرانملّ ةهاي كتابخانبرگه فهرست در اصلي ةشناس عنوانبه شاننام كه است كساني

و مشاهير  رجال هنرمندان، مصححان، ن،مترجما نويسندگان، نام شامل و است آمده
اند؛ ي وارد شدهملّ  ةهاي فهرست موجود در كتابخانبرگهايراني و غيرايراني است كه در 

موضوعي، كه در آنها شخص موردنظر موضوع كتاب  ، خواه شناسةاصلي ةخواه شناس
  . د آن، مصححان، تصويرگران و ماننافزوده مثل نويسندگان همكار ةاست، و خواه شناس
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  القاب. ٣-٢-٤
توانند اند نيز ميهبررسي كرد هاي مختلف تاريخيدر دوره را هايي كه القاب افرادپژوهش

قاجار اختصاص  دورة به آنها عمدة قسمت البته كه باشند شناسينام هايپژوهش از جزيي
 مده است.ها با توجه به دورة مورد مطالعه آهايي از اين پژوهشدارد. در ادامه نمونه

  پيش از قاجار
به بيان لقب در  )١٣٨١(فرشيدورد و زيرك، » گذاري در ايرانلقب و لقب«با عنوان اي همقال

 ةدر مقال ها در اسم پرداخته است.يخي در ايران، انواع آن و جاي آنهاي مختلف تاردوره
بيان شده  )١٣٨٥(امين،  »هاگذاريالقاب، بازتاب طبقاتي و فرهنگي در نام ؛شناسيايران«

همچنين در اين  هستند.مراتب اجتماعي بع مهمي در مطالعة سلسلهامن ،اسامياست كه 
 ارث لقب، به صدور ضوابط مختلف، ادوار در ايران در گذارينام شيوة القاب، بهمقاله 

  .پرداخته شده استرسيدن آن و مواردي ديگر دربارة القاب 
  يقاجار القاب
ها در دورة ع به موضوع القاب در دورة قاجار و همچنين دشواري ناماي ديگر از منابدسته

شرح زندگاني من يا تاريخ كتاب جمله اند؛ ازها اشاره كردهاسالمي يا ارزش مطالعاتي آن
نامة عبداهللا قسمتي از زندگيكه در خالل  )١٣٤١(مستوفي،  اجتماعي و اداري دورة قاجار

خلفاي عباسي،  باستان، ايران( مختلف تاريخي هايدوره در القاب اعطاي چگونگي به مستوفي

اعطاي به ازدياد  )١٣٨٣(وحيدنيا،  »لقب در عصر قاجار« مقالة پرداخته است. )مغول، قاجار
اي مطالعه ؛الزمان فروزانفربديع« مقالة است. پرداخته ...عصر و فروش آن و اين لقب در 

بازتاب  مطالعة موردي براي نشان دادن» خانوادگي و لقبشناسي، نام، نامدر جامعه
. )١٣٨٦، امين(ها در تحرك اجتماعي ايرانيان در دورة پهلوي است ارزشي و طبقاتي نام

القاب  بارةدر يكتاب ديگر، )١٣٩٤(نجاري،  چگونگي اعطاي القاب مشابه در دورة قاجار
هاي مختلف پرداخته هاي از اعطاي القاب در ايران دوراست كه به تاريخچهبا نام قاجاري 

طور خاص لقب مشيرالدوله صحبت كرده لقب در دورة قاجار و بهبارة انواع و سپس در
با  )١٣٥٢(شاهنواز،  »القاب دولتي، علمي، ادبي و مذهبي در دورة قاجاريه«نامة پايان است.

ادگاني، زهاي به القاب دورة قاجار پرداخته و فهرستي از القاب، نامراهنمايي ايرج افشار، 
در ترتيب الفبا بيان كرده است. به را استفاده در آن دورههاي موردها و تخلصنسبت
اسامي اشهر  )،١٣٥٥القرايي، (سلطان» اسامي اشهر و القاب دورة ناصرالدّين شاه«نامة پايان

نامة پايان .آمده استو شرح حال مختصري از افراد  شدهترتيب الفبا بيان دورة ناصري به
در ابتدا  )١٣٦٩(سليماني، » مه و خاطراتناسرگذشت نُهالقاب دورة قاجاري، مستخرج از «

لف تاريخي دارد و سپس القاب هاي مختتاريخچة اعطاي لقب در دورهتوضيحي دربارة 
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نامه به بعدها اين پايان .ترتيب الفبا معرفي كرده استاستفاده در دورة قاجار را بهمورد
، و سليماني (افشار سيد و نماية اسامي در انتهاي كتاب آورده شدصورت كتاب به چاپ ر

» فرامين انتصاب در عصر ناصري، القاب و مناصب درباري«اي با عنوان نامهپايان .)١٣٧٩
در بخش كوچكي ارتباط  را بررسي وساختار فرامين اعطاي القاب )، ١٣٩٣(شعيبي عمراني، 

به القاب بانوان قجر نيز  كه بخشياين جالب .كندمي تبيينميان القاب و مناصب را 
  آن بررسي ساختار فرامين است.كلي گرچه رويكرد  ؛است اختصاص داده

  

  شناسينام. ٤-٢-٤
اسامي  به دو دستة اند كهصورت گرفته شناسينامبا هدف  ها مستقيماً برخي پژوهش

 )اسامي امروزي( سامي معاصرا واند) پرداخته هايي كه به غير از اسامي امروزيپژوهش( تاريخي
  . پردازندمي

  تاريخياسامي 
ها در ، دشواريشناسينامبه ضرورت پرداختن به  )١٣٧٦ (شيمل، هاي اسالمينامكتاب 

اين كتاب است. هاي متعدد پرداخته هاي ديگر و بيان مثالتبديل اسامي اسالمي به زبان
را معرفي كرده و عوامل  ناسيشنامبرخي منابع  و اسامي اسالمي را بيانساختار 

شناسانه در مجموع اين كتاب رويكردي ناماست.  نمودهري را بررسي گذانام تأثيرگذار بر
 :Derwische im Vorhof der macht نام با ديگر كتابي در دارد و بسيار ارزشمند است.

ertJahrhund. 14. und 13Social und Wirtschaftsgeschichte Norddwestiran im ١٣  

)Gronke, 1993( و با شده  بررسيها و همچنين اسامي افراد در آنها نامبرخي جاي
. )١١٩-١١٨: ١٣٧٤(افشار، معرفي كرده است  ، آنها راها بر مبناي مشاغلشانتفكيك خاندان

 قعة شيخ و قاضيان اسناد ب كاتبان« اسامي از فهرستيكه  الحكماييشيخ از ايمقاله
هاي عالوه بر بيان اسامي، اجزاي نامدر آن آمده است،  )١٣٨٠( »يليالدّين اردبصفي

را بيان  هاي شخصيتي و جسمي)ها، شهرت و تخلص، ويژگينام، نام، كنيه، لقب، نسبت(پيشاسالمي 
كه طوريبه است؛ اي را براي اسامي پيشنهاد دادهنويسي تازهكرده و شيوة فهرست

معتقد است كه  نويسندهل اجزاي نام ارائه شده است. صورت ارجاع پياپي به كفهرست به
 قرار جووجست مورد ايشدهشناخته شخص كه گشاستمشكل ارجاع به نام اشهر تا جايي

خطاها و به  )١٣٨٢(صادقي،  »هاي تاريخيها در پژوهشدشواري نام«ة مقال گيرد.مي
تشابه لقب،  ةجملدازد؛ ازپرميمشكالت احتمالي در بررسي اسامي افراد در دورة اسالمي 

ها، تشابه و اشتراك نسب، تشابه نام پدر با پسر، انتساب به اجداد يا به مادر، كنيه و نام
 شدههايي از تاريخ اسالم بيان مبناي مثالاست كه بر جايي نام و نسب و...هتصحيف، جاب

رسي اسامي قبيل اهمّيت بيان اسم كامل و برهايي ازحلراه ،اي حل اين مشكالتو بر
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 Şeyh Safį« ةمقال است. شدهمشابه در منابع گوناگون از يك دورة تاريخي پيشنهاد 

e Şahis ve Unvan Adlariҫnįn Arşįv Belgelerįnde Türk’Türbesį«١٤ )2016Musali, ( اسامي  به
در اين مقاله . پرداخته استيابي و معني آن به همراه ريشه فهرستتركي موجود در 

اريخي شهر كاستامونو مقايسه و با فهرست اسامي تركي ت فهرستآمده از دستاسامي به
نمايانگر رابطة فرهنگي قوي  ،هاي زياد ميان اين دو فهرستبيان شده است كه شباهت

 .اندبندي شدهميان آناتولي و آذربايجان است. همچنين اسامي از نظر معنايي تقسيم
الدّين اردبيلي و يخ صفيود در اسناد بقعة شهاي موجتحليل آماري نام«ة نامپايان

به  )١٣٩٧ رضوان،(» ق١٢ - ٨جهت بازنمايي تاريخ و فرهنگ ايران قرون نها دربررسي آ
و بيان اهميت آن، بررسي ساختار اسامي  شناسيناممعرفي ظرفيت و گستردگي دانش 

و تأثير جامعه  يك از اجزاي ساختاري اساميطالعة تغييرات ظاهري و معنايي هرافراد، م
گيري محتواي اين ساختار پرداخته است. در اين پژوهش اجزاي كلي اسامي بر شكل
   اند، شامل عنوان بخش مهمي از جامعه كه كمتر ديده شدهويژه بانوان بهافراد، به

 ،ايطايفه و خانداني جغرافيايي، شغلي، نسبت از (اعم هازادگاني و نسبتنام، لقب، كنيه، نامپيش

 شدهالّدين اردبيلي بررسي صفي اساس اسامي مجموعة اسناد بقعة شيخبر مذهبي) و مشربي
بانوان تمامي اسامي موجود در اسناد  بارةهاي اسامي از اسناد و درنمونه ءو براي هر جز

اسناد  و با اسامي اشارهقواعد حاكم بر هر جز از نام افراد به اردبيل آورده شده است. 
تغييرات زباني، ظاهري، مذهبي و فرهنگي اين اجزا  ،نهايتشده است و در مطابقت داده

پژوهش اين نتايج حاصل از  و عناصر تأثيرگذار بر اين تغييرات بيان شده است.
شدن چگونگي تغيير محتواي الگوي ساختاري و حتي چگونگي تغيير اجزاي مشخص

هاي به دورهتوجههاي افراد بازادگاني و نسبتنامنام، كنيه، لقب، ساختار شامل پيش
ويژه جامعة ايلخاني و به ،د كه جامعهوشميهمچنين روشن  .تاريخي گوناگون بوده است

يرات ظاهري و معنايي سزايي در تغيتأثير ب )حكومت و زبان فرهنگ، شامل مذهب،( صفوي
ي از اجزاي اند و همچنين با گذر زمان برخگذاري افراد داشتهاستفاده در نامواژگان مورد

بارة اسامي در ،اند. عالوه بر اين مواردها افزوده شدهيا به آنها حذف گذاريبرده از نامنام
ه ميزان حضور طبقات گوناگون بانوان در جامعه مشخص شد ،انهبه نام آتوجهبانوان با

اسامي  بارةدر شناسينامگرفته با رويكرد هاي صورت. اين پژوهش از معدود پژوهشاست
ي هايو همچنين از معدود پژوهشاست ويژه اسامي پيش از دورة قاجار به ،ايران اسالمي

  است.انجام شده مجموعة اسامي اسناد بقعه  كه برمبناي است
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  اسامي معاصر
آوري اسامي در متون اوستايي، به جمع)  ,3619Justi( Iranisches Namenbuch١٥كتاب 

اقوامي كه با ايرانيان در  و نيز )م٢٠(قرن  نويسنده فارسي باستان، ميانه و نو تا زمان
   آنها را همچون آشوري، عبري، يوناني و... پرداخته و در حد امكان ،اندارتباط بوده

 نشينانجزيره ميان در عامه رسميغير گذارينام نظام«مقالة  .شناسي كرده استريشه
گذاري عاميانه عي فرد را در نامتأثير وضعيت شغلي و رفتار اجتما ،)١٣٨٤ (نديم، »قشم

گذاري تحول نام«مقالة  هاي عاميانه ارائه كرده است.بررسي و در انتها فهرستي از نام
روند تغيير و تحول كه  كندميبيان  )١٣٨٨(افشار و نجاتي حسيني، » فرزندان در شهر تهران

مقاله  اين باشد. ماعياجت منظا در فرهنگيو  اجتماعي تغيير نمايانگر تواندمي هاي افرادنام
و نتيجه گرفته است كه مردان بيش  را بررسي كردهنام از مناطق مختلف تهران تعدادي 

طور در دورة انقالب بيشتر كودكان همين .هاي اسالمي مدرن هستنداز زنان داراي نام
همچنين  د.انيافته رواج غربي هاينام بيشتر اصالحات دورة در و اندداشته اسالمي هاينام

    بيشتر شهر شمال نساكنا و دارند سنتي اسالمي هايامن بيشتر شهر بون جنساكنا
  بر مؤثر فرهنگي - اجتماعي عوامل بررسي«مقالة  اند.هاي ايراني مدرن را برگزيدهنام
 گزينينام فرهنگِ ،)١٣٩٦ قرباني، و (دانش »ايراني هايخانواده توسط كودكان گزينينام

گرفتن معيارهايي اعم از كرده كه با درنظرافراد استان هرمزگان را بررسي  از تعدادي
 ،دارند گرايش بدان كه هايينام نوع با آن همبستگي بررسي به ،بودنگرايي و مذهبيملي

هاي شناختي سير تحوالت و گرايششناختي و جامعهبررسي زبان«مقالة  .است پرداخته
 ،افراد گذارينام ميان ارتباط ،)١٣٨٣(فيض،  »شيراز شهر در فرزندان گذارينام والدين براي
و  آواشناسي نظر دو از اسامي به همچنين و كندمي بررسي را والدينشان شغل تحصيالت و

بيشتر كارهاي انجام در ايران اسالمي  ،طور كه روشن استهمان .پردازدميشناختي واژه
جز علم رجال كه به اسامي افراد از قرون  به دورة معاصر و يا دورة قاجار مرتبط است و

اند و در تري داشتهپردازد، ساير كارها به پيش از اين دوره توجه كماولية اسالمي مي
هاي گوناگون اين هاي بيشتر در شاخهنيازمند پژوهش قطعاً  شناسيناممجموع حوزة 

  دانش است.
  

  . نتيجه٥
 اين اسامي   پردازد،مي طالعة اسامي خاصم اي است كه بهرشتهي مياندانش ،شناسينام

منابع مطالعاتي اين دانش . ي داردو انواع استهاي گوناگون جغرافيا ها و، زبانهااز زمان
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؛ در هستند اشيااسامي موجود در جامعه و همچنين اسامي موجود در منابع مكتوب و 
  .دپژوهش قرار گيرتواند موردنام ميو هر ي دارد نام چيزيواقع هر

كند كه بررسي جغرافيا، زبان، دين و زمان تغيير مي راساسگذاري بشيوة نامقطعًا 
آنچه سبب اهميت اسامي حقيقت . درستكارگشا مختلفروند اين تغييرات در مسائل 

بر كاركرد اوليه كه تشخيص افراد، اشياء، اماكن و ... از يكديگر  هعالو ،شودخاص مي
 فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي،  يعني كاركردهاي ،انهآكاركردهاي ثانوية است، 

 اين كاركردها  .هاي بسيار ديگر استشناسي و شاخه، سندشناسي، باستانشناسيزبان
هاي افراد و اماكن در جمله علت تغيير ناماز ؛دهددستهبتواند نتايج مهم و كاربردي مي

هاي گوناگون در جغرافيايي خاص، هاي تاريخي مختلف و همچنين ميزان نفوذ زباندوره
اي خاص در تاريخ، گيري قوم يا سلسلهمذهبي، روند قدرت و دادن تغييرات اقليمينشان

و بسياري نتايج جامعه  هاي، نوع نگاه و گرايشالگوي مهاجرت افراد به مناطق گوناگون
 دستبه ها راآن اهنگاريسادگي يا با ضريب اطمينان باال از تاريخديگر كه شايد نتوان به

ها به نگاشته توان با پرسش مستقيم از افراد ياو درخصوص جوامع امروزي شايد ن آورد
  . اين نتايج دست يافت

و هدف  رويكرد با خاص اسامي دربارة شدهانجام مطالعات بودنمحدود است روشن آنچه
و  گوناگون هايحوزه در خاص اسامي كاربرد بهتوجهبا كه است ايران در شناسينام

اسامي  نيزاي مستقل در ايران و عنوان حوزهبه شناسينام موضوع هاي اندك درپژوهش
دهي اسامي خاص و سازمان شناسينامضرورت تشكيل مركزي براي  ،ايران دورة اسالمي

 فارسي،  ادب فرهنگستان زيرمجموعة تواندمي مركز اين .شودمي احساس آن در
 گردآوري هايي كهنام بهتوجهبا توانمي سپس باشد. دهخدا نامةتلغ مؤسسة يا هادانشگاه

وجودآورد كه در هاي گوناگون بهصورت بانكي از نامتدريج يك پايگاه داده به، بهشودمي
يابي اسامي در هاي جديد و يافتن معادل براي واژگان فرنگي، همچنين ريشهگذارينام

توان اين بانك همچنين مي .م انساني كارگشا باشدكلي علوطورشناسي و بهمطالعات زبان
افزودن نامي به  با يا از آن استفاده كنند گزينيرا در دسترس عموم قرار داد تا براي نام

ناگفته نماند شدن اين پايگاه مشاركت داشته باشند. تردر غني هاي گوناگون)(از گويشآن 
 پرتكرار به همراه اسامياز  يستفهر ،سايت خودكه سازمان ثبت احوال كشور در وب

 دهد.معناي آن ارائه مي در سطح كشور و ي مشخصگزيني، فراواني نامراهنماي نام
هاي جغرافيايي پايگاه ملي نام«اي به نام برداري كشور پايگاه دادهسازمان نقشههمچنين 

 ،رافياييسازي اسامي جغمنظور گردآوري، ثبت و يكسانساخته است كه در آن به» ايران
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دن شبا مستقل گرچه ؛كرد جووجست نقشه روي بر توانمي را سازدست و طبيعي عوارض
طور گسترده در اين امور توان بهمي ،مّلي شناسيناميك بنياد  زيرنظر هاييچنين پايگاه
  پژوهش كرد.
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