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7 مقدمه

مقدمه

قوانیـن،  روش هـا،  اهـداف،  ارزش هـا،  از  مجموعـه ای  اجتماعـی  نهادهـای 
مقـررات، تجربیـات و توانایی هـای جوامـع مختلـف بـرای رفـع نیازهایشـان 
اسـت. هرچنـد همـة نهادهـا بـرای سـاختار و پیکربنـدی جوامع ضـروری و 
مهـم هسـتند، امـا بـدون وجـود نهاد زبـان امـکان تشـکیل جامعـه متصور 
نیسـت. ایـن موضـوع باعـث شـده اسـت بررسـی جایـگاه زبـان در جامعـه 
از جذاب تریـن  به عنـوان یکـی  نهادهـا و فرهنـگ  بـا سـایر  و نسـبت آن 
حوزه هـای علـوم انسـانی مطـرح شـود. موضـوع اصلی ایـن مطالعه بررسـی 
رابطـة بیـن زبان بـا نهادهـای اجتماعی و سـاختار فکری افـراد جامعة ایران 
اسـت. ایـن موضوع بـا طرح ایـدۀ »نام  بـاوری« )Namism( تجزیـه و تحلیل 
خواهـد شـد. منظـور از نام  بـاوری نوعـی سـاختار فکری اسـت کـه تقدس و 
قـدرت جادویـی بـرای نام هـا )اسـم ها( قایل اسـت. ایـن جایگاه اسـطوره ای 
بـرای نام هـا باعـث می شـود الگوهـای خاص زبانـی در جوامـع نام بـاور رواج 
پیـدا کنـد. الگوهایـی کـه بر طـرح و حل مسـائل در همة حوزه هـای جامعه 
ماننـد سیاسـت و اقتصـاد هم تأثیرگذار اسـت. نام باوری را نبایـد با نام  گرایی 
)Nominalism( یکسـان پنداشـت. مکتـب نام  گرایی یا اصالت تسـمیه، نظر 
یـا آییـن فلسـفی اسـت کـه اعـالم می کنـد پدیده هـا دارای ماهیت یـا ذات 
نیسـتند. تعریف هـا بـه گوهـر پدیده ها بازنمی گردنـد و بیان عینی یـا بازتاب 
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واقعـی آن ها نیسـتند؛ بلکه برداشـت هایی هسـتند کـه خودمان آن هـا را در 
بـارۀ چیزهـا و امـور مطـرح کرده ایـم. هرچنـد نام  بـاوری و نام  گرایـی نقـاط 
اشـتراک و همپوشـانی هایی باهـم دارنـد، اما نام  بـاوری بیـش از آنکه رویکرد 
فلسـفی باشـد رویکـردی اجتماعـی اسـت کـه در آن بـه دالیـل، روش هـا و 

پیامدهـای باورمنـدی بـه نام هـا پرداخته می شـود.

نبـرد و کشـمکش دربـارۀ نام ها یکـی از پدیده های اجتماعی اسـت که 
به ویژه در سـال های اخیر بسـیار مسئله سـاز بوده اسـت. انتخاب نـام افراد، 
شـرکت ها و تولیـدات آن هـا و به ویژه نـام خیابان ها و اماکـن عمومی؛ یکی 
از دغدغه هـای مسـئوالن و قانون گـذاران کشـور بـوده اسـت. هـدف اصلی 
ایـن مطالعـه آن اسـت کـه ابعـاد، ویژگی هـا و پیامدهـای پدیـده ای به نـام 
»نام  بـاوری« )Namism( را روشـن کنـد؛ تا از این مسـیر توجـه به موضوع 
بسـیار مهمـی که در زندگی روزمرۀ ما در جریان اسـت؛ بیشـتر شـود. این 
مطالعـه می خواهـد نشـان دهد چـرا در زبان فارسـی کلمـات دارای قدرت 
جادویـی هسـتند و بـر سـر چگونگی اسـتفاده از آن هـا نبرد دایمـی برقرار 

اسـت و سـازوکارهایی کـه در این نبـرد به کار مـی رود کدامند؟ 
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1. نام  باوری در زبان 
منطقی به نظر می رسد که انسان ها در سیر تکاملی زبان خود پس از خروج از 
دورانی که همچون برخی از حیوانات با اصوات با یکدیگر ارتباط برقرار می کرده اند 
به مرحله ای پا گذاشته باشند که در آن بر سر نام های محدود و مشخصی به درک 
مشترک رسیده باشند. این اسامی ساده و ابتدایی که حداکثر دو یا سه حرفی 
نتیجة تعامل انسان با طبعیت بودند و به خصوص ریشه در نیاز و  بودند عموماً 
قید، صفت،  فاعل،  فعل،  از  دوران  این  در  داشته اند.  انسان ها  ابتدایی  ترس های 
حروف ربط و اضافه خبری نبوده، اما چند صوت که برای پدیده هایی مانند رعد و 
برق، آتش، آب، غذا، بچه و خطر به کار می رفته کم کم به اسامی مشخص تبدیل 
دهان  سادۀ  بازوبسته کردن  فیزیولوژیکی  الگوی  براساس  کلمات  اولین  شده اند. 
شکل گرفتند مانند آنچه کودکان به هنگام زبان بازکردن انجام می دهند و کلماتی 
مانند »ماما«؛ »بابا«؛ »دادا«؛ »به به«؛ »هم هم«؛ »مم مم« را بیان می کنند. نکتة 
مهم دیگر آن است که در جوامع ابتدایی نامیدن با »حضور« مترادف و همزمان 
بوده و در مراحل بعدی و با ادامة سیر تکاملی انسان این نامیده شدن توانسته از 

حضور همزمان خود فاصله بگیرد. 
در مراحل ابتدایی تکامل زبانی؛ هرچند نامیدن به معنای شناخت نامیده شده 
بوده، اما این شناخت، شناختی عقالنی و تجربی نبوده است. در یونان باستان متفکران 
و  عادی  زبان  بودند؛ »در  قایل  تفاوت  و »معتقدبودن«  مفهوم »دانستن«  بین دو 
روزمره اعتقادات دینی و خصوصاً اعتقاد به وجود خدایان با کلمة )nomizein( بیان 
می شد که هیچ وجه مشترکی با شناخت علمی ندارد« )گمپرتس، 1375: 466(. 
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به »خودبنیادی« و  انگلیسی کلمة )Autonomy( وجود دارد که  زبان  حتی در 
»خودمختاری« ترجمه شده است و البته ترجمة تحت الفظی آن »خودنامی« 
است؛ یعنی فرد خودش قدرت نامیدن داشته باشد. این قدرت و استقالل نامیدن 
در عصر روشنگری برپایة خرد انجام می شود. ایمانول کانت در مقالة معروفش 
»خودبنیادی«  همین  را  دوران  این  ویژگی  مهم ترین  »روشنگری چیست؟«؛ 
می داند که نشان دهندۀ استقالل و بلوغ انسان و خروج او از دوران صغارت است.

عقل  مانند؛  معادل هایی  که  است  اسم  به معنای  »لوگوس«  یونانی  زبان  در 
)reason(؛ گفتار )speech(؛ کلمه )word( و اصل )principle( پیدا کرده است. 
در زبان انگلیسی برای لوگوس معادل »عقل« و در زبان عربی معادل »کلمه« 
بیشتر استفاده شده است. فیلسوف یونانی، هراکلیتوس، لوگوس را به معنای اصل 
عقالنی حاکم بر جهان به کار می برد و رواقیون لوگوس را به معنای نظم عقالنی 
جهان که از باال و در همة اشیا وجود دارد می پنداشتند. کاسیرر معتقد است 
که تبدیل لوگوس یونانی )ِخرد( به لوگوس مسیحی )کلمه( مسخ و دگرگونی 
عظیمی بود که به وسیلة اندیشة مسیحی صورت گرفت. در اندیشة آگوستین 
قدیس منبع شناخت نه عقل که کالم وحی است و تنها از راه شناخت خدا است 
که سایر شناخت ها حاصل می شود. به همین دلیل آگوستین در اثر معروف خود 
به نام شهر خدا می نویسد: فرهیختگان باید از مکتب افالطون چشم بپوشند و 
مرید مسیح شوند، مسیحی که با روح خود به ماهی گیری آموخت که بیندیشد و 
بگوید: »در آغاز کلمه بود، و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود« )کاسیرر، 1377: 

157ـ158(. 
از طرف دیگر می دانیم رابطة دال و مدلول رابطه ای قراردادی است. این 
گفته به ویژه در مهم ترین نظام نمادین یعنی »زبان« بیش از هر نظام نمادین 
دیگری دیده می شود. هیچ ارتباط ذاتی بین یک کلمه )دال(، مانند »درخت« 
و مصادیق آن در جهان خارج و حتی تصور معنایی آن )مدلول( در ذهن افراد 
وجود ندارد. به همین دلیل افرادی که به زبان دیگری صحبت می کنند از واژۀ 
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درخت هیچ برداشتی که نزدیک به درخت واقعی یا تصور معنایی آن داشته 
باشد، ندارند. انگلیسی زبان ها طبق قرارداد دیگری برای ایجاد تصور درخت در 
ذهن مخاطب از کلمة )دال( )Tree( استفاده می کنند. حتی در یک زبان خاص، 
معنا و مدلول یک دال، بستگی به بافت و زمینة اجتماعی و همچنین روابط آن 
دال با دال های دیگر دارد. به همین دلیل معنا و تصویری که یک جنگل بان از 
درخت دارد با معنا و تصویری که صاحب یک کارگاه چوب بری از درخت دارد 
متفاوت است. به سخن دیگر، نشانه )رابطة دال و مدلول( دارای ارزشی مطلق 
که مستقل از بافت آن باشد نیست و معنای نشانه وابسته به روابطش با دیگر 

نشانه ها و متنی است که در آن قرار دارد. 
هرچند رابطة دال و مدلول، رابطه ای قراردادی است و نشانه ها ارتباط ذاتی 
با جهان خارج ندارند و درنتیجه قراردادی هستند؛ اما در اکثر فرهنگ ها این 
قراردادی بودن فراموش می شود و بین دال و مدلول نوعی رابطة طبیعی و ذاتی 
برقرار می شود. به همین دلیل اگر نام فردی »رستم« باشد، انتظار می رود که 
دارای هیکل و زور بازوی زیادی باشد. ناتل خانلری در این رابطه می گوید: 
»اعتقاد به قدرت لفظ از آن جا ناشی شده که لفظ را که دال است با معنی که 
مدلول آن است یکی شمرده و میان این دو امر به وحدت قائل شده اند. بعضی 
از قبایل اسکیمو همین که پیر شدند نام خود را عوض می کنند و می پندارند 
که نام تازه وجود نو و جان تازه ای به ایشان می بخشد و با این تدبیر از چنگ 
مرگ می گریزند. در همین کشور ما نیز معمول بوده است که هرگاه کسی به 
بیماری ممتد دچار می شد یا بدبختی های متوالی بر سر او می آمد نامش را 
تبدیل می کردند، زیراکه آن شومی و تیره بختی را از تأثیر نام او می پنداشتند. 
شاه سلیمان صفوی در آغاز سلطنت خود »شاه صفی« نام داشت و پیوسته بیمار 
و رنجور بود. منجمان گفتند که این رنجوری از تأثیر نام اوست. به این سبب 
او نام خود را به سلیمان تبدیل کرد و برای آن که قوای شر و ارواح خبیث باور 
کنند که او کس دیگری است و دست از سرش بردارند یک بار دیگر با نام جدید 
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تاج گذاری کرد« )ناتل خانلری، 1340: 604، کاسیرر، 1367: 107(.
زمانی که می گوییم: »زبانم الل اگه ایشان مردند« یا می گوییم: »دور از جان 
شما، راننده ماشین سرش له شد«؛ باور به قدرت نام ها را تأیید می کنیم. چنین 
آن  از  اجتماعی  حیات  ساحت های  سایر  که  می شود  باعث  نام ها  به  رویکردی 

تأثیرپذیرند و حتی روش اندیشیدن افراد متفاوت شود.

2. نام  باوری در اسطوره ها 
»در  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  اسطوره ها  از  برخی  در  و کالم  اسم  اهمیت 
یکی از اسطوره های قبیلة سرخپوستان شاین )cheyenne( که درمورد چگونگی 
آفرینش جهان است، آمده است: در آغاز چیزی نبود، ماهئو )maheo(، روح کل، 
در خأل می زیست. او به پیرامون خود نگریست؛ اما چیزی نبود که ببیند. او گوش 
سپرد؛ اما چیزی نبود که بشنود. فقط ماهئو بود، تنها، در محاصرۀ عدم. به خاطر 
کبریای قدرت خود، ماهئو تنها نبود. بوِد او، یک کیهان بود. اما چون از خالل زمان 
الیتناهی عدم می گذشت، به خاطرش خطور کرد که قدرتش را فیضی باید. او از 
خود پرسید که قدرت را چه سود اگر جهانی، و مردمانی در آن نسازد؟ با قدرت 
آفرید. ماهئو می دانست  اما شور،  بزرگ، چون دریاچه ای،  آبگیری  خود، ماهئو، 
که این آب شور سرچشمة حیات خواهد شد. اگر ماهئو فرمان می داد: شو! تمام 
آبگیر، خود، حیات می شد« )ماریوت، 1392: 12(. در اساطیر زرتشتی آمده است؛ 
تشتر، خدای باران، هنگامی که در مقابله با دیو قحطی در یک قدمی شکست 
قرار می گیرد از دریای فراخکرت می گریزد و از اینکه مردم به درستی او را ستایش 
نمی کنند شکایت کرده و می گوید: »اگر مردم در نماز از من نام برده بستایند، 
چنان که از ایزدان دیگر نام برده می ستایند؛ اینچنین من قوت ده اسب، ده گاو، 
ده کوه، و قوت ده آب قابل کشتیرانی خواهم گرفت« )کریتس، 1388: 16(. 
برده شده است،  نام  از آن  افسانه ای که در متون زرتشتی  از جمله موجودات 
اشوزتشت یا جغد است که با ذکر کلمات مقدس، دیوان شرور را دور می سازد 
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)همان: 23(. میترا معروف ترین خدای ایرانیان کسی است که از کالم راستین 
آگاه است )همان: 12(.

ارتباط زبان و  به موضوع  اندیشمند دیگری  از هر  ارنست کاسیرر، بیش 
اسطوره پرداخته است. او زبان، اسطوره، هنر و علم را مهم ترین صورت های 
نمادین ساختة دست بشر می داند که انسان با توسل به آن ها جهان را فهم و 
تجربه می کند. هرچند هرکدام از این صورت ها منطق و کارکرد خود را دارند، 
و کالم  زبان  اهمیت  دربارۀ  او  دارند.  تعامل  یکدیگر  با  اندام وار  به گونه ای  اما 
می گوید: »با نخستین کلمه، جهان انسانی آغاز به آفرینش کرد. پیش از این 
لحظه، انسان هنوز هستی پیدا نکرده بود، بلکه حیوانی بود که طبیعت، او را 
در تصرف خویش داشت و در دایرۀ طبیعی می جنبید و می پویید. کلمه بود که 
او را آفرید. زیرا همین کلمه او را از چیرگی فرمان طبیعت درآورد و نخستین 
عنصر حیثیت و شخصیت انسانی او را برساخت. انسانیت و جهان انسانی از 
همین لحظه آغاز گشت. بیهوده نیست که در اسطوره های آفرینش بسیاری 
از اقوام بشری، آفرینش با کلمه و سخن آغاز می شود« )کاسیرر، 1367: 15(. 
»دیتریش در اثرش تحت عنوان یک سرودۀ دینی میترایی می گوید: اینکه نام 
به عنوان نمایندۀ نامیده کارکرد دارد و به زبان آوردن نام یک شخص برابر است 
نام موجب هراس می شود،  اینکه  با به هستی فراخواندن خود آن شخص و 
نام  از یک قدرت واقعی برخوردار است؛ و دانستن  نام  به خاطر آن است که 
از آن روی اهمیت دارد که توانایی به زبان آوردن نام، قدرت نام را در اختیار 
شخص دانندۀ نام قرار می دهد. برپایة این واقعیت ها، دیگر روشن است که چرا 
مسیحیان اولیه می گفتند )به نام خدا( و )به نام مسیح(؛ و نمی گفتند )به خدا( و 

)به مسیح(...« )همان: 109(.
کلمه نه تنها نخستین سرچشمه، بلکه برترین قدرت نیز است. کلمه، غالباً 
نام خدا و از آن باالتر، خود خدا است و به نظر می رسد که سرچشمة راستین 
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خاصیت اوست. دانشِ نام به آن کسی که دارای این دانش است، حتی بر هستی 
ما  به  مصری  معروف  افسانة  یک  می بخشد.  چیرگی  نیز  خداوند  خواست  و 
می گوید که ایزیس، ساحرۀ بزرگ، چگونه تردستانه خدای خورشید، راء، را 
برمی انگیزد تا نامش را برای او افشا کند و چگونه او با به دست آوردن این نام، بر 

این خدا و خدایان دیگر چیره می شود« )کاسیرر، 1367: 102(.
»می گویند که به نظر اسکیموها، انسان از سه عنصر ساخته می شود؛ بدن، 
روح و نام. حتی در مصر نیز همانند همین مفهوم را پیدا می کنیم، زیرا در اینجا 
نیز چنین پنداشته می شود که جسم باید از یک سو با کا، یا جفت خویش و از 
سوی دیگر، با نامش به عنوان نوعی جفت روحی همراه باشد و در این میان، 
تنها نام است که بیشتر از هر چیز دیگر خود و شخصیت فرد را بیان می کند« 

)همان: 105(.
اندیشة  با  منطقی  ـ  عقالنی  اندیشة  فرم  تفاوت های  از  یکی  کاسیرر  به نظر 
در  که  عناصری  منطقی،  ـ  عقالنی  اندیشة  در  که  است  این  در  اسطوره ای 
ادراک حسی بی واسطه به طور تفکیک نشده و متمایز در کنار یکدیگر قرار دارند 
به تدریج از یکدیگر منفک و متمایز می شوند. بدین معنا که آن چیزهایی را که 
در ادراک حسی با هم پدیدار می گردند به نظامی بسامان یعنی به سیستمی 
از علت ها و معلول ها تبدیل می شود )همان: 84(. اما در فرم اندیشة اسطوره ای 
اسطوره  است.  دریافت شهودی حاکم  نوعی  و  ندارد  علی وجود  نظم  چنین 
در جهانی از تصاویر محض به سر می برد که بدان ها به منزلة اموری عینی، و 
درواقع، عینیت هایی محض و بی غل وغش می نگرد که عناصر آن از هم تفکیک 
نشده اند و بین جهان حقیقت و جهان نمود تمایزی وجود ندارد )همان: 87(.  
»با پیشرفت ذهنیت بشر، این پیوستگی زبان و اسطوره که بسیار ضروری و 
تنگاتنگ به نظر می آید، آغاز به گسستگی و فروکاستن می کند. زیرا زبان تنها 
به قلمرو اسطوره تعلق ندارد و از همان آغاز در ذات خود قدرت دیگری را حمل 
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می کند که قدرت منطق است« )همان: 167(. اما همان طورکه خواهیم دید در 
جوامع نام باور این تفکیک و جدایی به اندازۀ کافی انجام نمی شود و نام ها که در 
فرم اندیشة اسطوره ای قرار دارند همچنان از قدرت جادویی برخوردار هستند. 

3. نام  باوری در مذاهب
تضاد  بر یک  اساساً  را  آفرینش شان  داستان  و  تصویر جهانی  که  »دین هایی 
بنیادی، یعنی دوگانگی نیکی و بدی بنیاد می نهند، کلمه را به عنوان نیروی 
آغازینی می ستایند که جهان بی سامان، تنها به میانجی آن به یک جهان دینی 
ـ اخالقی بدل می گردد. در بندهش، کتاب آفرینش و شرح جهان زرتشت، نبرد 
میان قدرت نیکی و بدی، یعنی میان اهورامزدا و انگره مینیو، از سوی اهورامزدا 
و با به  زبان آوردن واژه های مقدس نیایش )اهوناوائیریا( آغاز می شود: او کالمی 
را که بیست ویک واژه دارد بر زبان آورد. در پایان، که پیروزی اهورامزدا، ناتوانی 
انگره مینیو، سرشکستگی دیوان، رستاخیز و زندگی آینده و پایان دشمنی با 
آفرینش )خوب( برای همیشه فرامی رسدـ  همة این ها را به انگره مینیو فرانمود.... 
آنگاه که یک سوم این نیایش خوانده شد، انگره مینیو هراسان بدن خویش را 
دوتا کرد؛ و در آن هنگام که دوسوم آن بر زبان آورده شد، او به زانو افتاد و در 
آن زمان که همة نیایش خوانده شد، او درمانده گشت و دیگر برای آزاررساندن 
به آفریدگان اهورامزدا بی توان شد و به همین سان، برای سه هزار سال درمانده 
نیز می بینیم که واژۀ  به همین سان، در هند  ماند« )کاسیرر، 1367: 101(. 
»واک« حتی بر فراز قدرت خدایان جای می گیرد. همة خدایان، جانوران و 
انسان ها به کلمه وابسته اند. همة آفریدگان به واژه زنده اند... واژه نابودنشدنی 
است و نخستین زادۀ قانون ازلی، مادر وداها و ناف جهان یزدانی است )همان(.

در تورات، انجیل و قرآن تأکید بر قدرت و اهمیت اسم بسیار مشهود است. 
کتاب  این  گفت  می توان  که  است  به گونه ای  تورات  کتاب  در  نام  اهمیت 
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به خصوص »سفر پیدایش« و »سفر خروج«؛ چیزی جز داستان و تاریخ نام 
و نامیدن نیست و همان طور که در این کتاب ها تصریح شده است؛ »در آغاز 
اسم بود«. برای خداوند تورات اسم و نامیدن بسیار مهم و پررمزوراز است؛ به 
همین دلیل زمانی که حضرت موسی از خداوند می پرسد که نام تو چیست؟ 
می گوید: »اِهیه اشر اهیه« یعنی »هستم آنکه هستم«. البته دربارۀ همین نام و 
نام مستعاری مانند »یهوه« هم منع زیادی وجود دارد، چنان که می فرمایند: »از 
نام من که خداوند، خدای تو هست سوءاستفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی 
به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می کنم« )سفر خروج، 
12(. همچنین در تورات آمده است: »از آنچه که به شما گفته ام اطاعت کنید. 
نزد خدایان غیر دعا نکنید و حتی اسم آن ها را بر زبان نیاورید« )سفر خروج، 
26(. کاهنان نباید موی سر یا گوشه های ریش خود را بتراشند و یا بدن خود 
را مجروح کنند. ایشان باید برای من مقدس باشند و به اسم من بی احترامی 

نکنند )الویان، 22(.
در تورات موارد فراوانی وجود دارد که در آن ها تغییر یک »نام« به مثابة 
سرآغاز دگرگونی عظیم و تغییر کیفی در موضوع و محمول آن نام است. برای 
مثال در تورات آمده است: »فرشتة خداوند به هاجر فرمود برگرد و مطیع او 
باش. من نسل تو را بی شمار می گردانم. اینک تو حامله هستی، و پسری خواهی 
زایید. نام او را اسماعیل یعنی »خدا می شنود« بگذار، چون خداوند آه و نالة 
تو را شنیده است« )سفر پیدایش، 13(. در جای دیگری آمده است: »ابرام به 
خاک افتاد و خدا به وی گفت: از این پس نام تو ابرام نخواهد بود، بلکه ابراهیم 

است؛ زیرا من تو را پدر قوم های بسیار می سازم« )سفر پیدایش، 13(.
پس موسی به حضور خداوند بازگشت و چنین دعا کرد: »آه ای خداوند، این 
قوم مرتکب گناه بزرگی شده، برای خود بتی از طال ساختند. تمنا می نمایم گناه 
آن ها را ببخش وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن«. خداوند به موسی فرمود: 
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»چرا اسم تو را محو کنم؟ هرکه نسبت به من گناه کرده است، اسم او را محو 
خواهم کرد« )سفر خروج، 37(. در این جا »اسم مرا از دفترت محو کن« یعنی؛ 
»مرا به جای آن ها بکش«. این ویژگی هنوز در زبان گفت وگویی فارسی زبان ها 
بسیار بارز است و به همین دلیل یکی از محکم ترین قول دادن ها این است که 
گفته شود: »اسمم را عوض می کنم اگر....«. به طور خالصه در تورات کالم معانی 

و کارکردهای متفاوتی مانند واسطة وسیلة آفرینش، هدایت و شفابخشی دارد.
در انجیل یوحنا )همانند قرآن( حضرت عیسی، کالم خداوند نامیده شده 
است؛ در مقدمة انجیل یوحنا آمده است: »در آغاز کلمه بود، و کلمه نزد خدا 

بود، و کلمه خدا بود«.
تأکید شده  بسیار  آن  به  باور  و  اسم  مرموز  قدرت  به  نیز  کریم  قرآن  در 
است. سوره های قرآن با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« شروع می شود، درصورتی که 
می توانست با »اهلل الرحمن الرحیم« شروع شود. اولین درخواست جبرئیل از 
پیامبر اسالم »اقرأ« به معنای »بخوان« بوده است. اولین آیة قرآن هم »اْقَرأْ بِاْسِم 
ِح اْسَم  َِّک الَِّذي َخلََق...« است. در اولین آیة سورۀ اعلی چنین آمده است: »َسِبّ َرب
َربَِّک اْلَْعلَی« )نام پروردگار بزرگت را ستایش کن(. در تفسیر این آیه چنین 
گفته شده است:  برای  نام   خدا  عظمتی   است   که  برخاسته  از  بزرگی   خود   او  ست ، 
زیرا که  راهنمایی   به   او  و یادآوری   به   ماست ، و گواه   بر  شکوه  و زیبایی  و عظمت  و 
بزرگواری   اوست ، و بدان  جهت   که  پروردگار  ما  در  آغاز اسم  اعظم   خود   را  آفرید، و 
 آن   را   بر  چهار چیز قرار داد  که  اختصاص   به  یکی  داشت ،  پس   آن   را  پوشیده  نگاه  
داشت   که   از  آفریدگانش  هیچ کس   بر   آن  آگاه  نبود، و  آن  سه   را   در  کلمات : اهللّ  و 
 تعالی  و تبارک  قرار داد،  تا  اولی  راهنمای   ما  به  ذاتش   باشد ، و دومی   به  صفاتش ، و 
سوم   به  افعالش ، سپس  اشیا  را   به  اسم   او  آفرید، و آنچه   در  آفریده ها  از  آثار عظمت  
 او  می بینیم ، چیزی  جز تجلی هایی   از  نام های   او  نیست ...بدین  گونه   به   ما فرمان  
داد  تا   او   را   به  نام هایش  بخوانیم : »َوهلِلّ ِ الَسماُء الُحسنی  َفادُعوه ُ بِها   ـ و  خدا   را  
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نام های  نیکویی   است ،  پس   او   را   به   آن ها  بخوانید«. در دعای  جوشن  کبیر حدود 
هزار اسم  و صفت   از  نام ها و صفات   خدا  به کار رفته است )مدرسی، 1377(.

در سورۀ البقره، آیة 31 آمده است: َوَعلََّم آَدَم اْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى 
الَْمَلئَِكِة َفَقاَل أَنِْبُئونِي بَِأْسَماءِ هُؤَلءِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِينَ. )و خدا همة نام ها ]ِی 
موجودات[ را به آدم آموخت؛ سپس ]هویت و حقایق ذات موجودات را[ به 
فرشتگان ارائه کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر دهید، اگر ]در ادعای 

سزاواربودنتان به جانشینی[ راستگویید(.
ُِّکْم ِرْجٌس  ب در سورۀ االعراف، آیة 71 می خوانیم: َقاَل َقْد َوَقَع َعلَْیُکم مِّن رَّ
َل اهلّل بَِها ِمن ُسلَْطاٍن  ا نَزَّ ْیُتُموَها أَنُتْم َوآبَآؤُکم مَّ َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُونَِني فِي أَْسَماء َسمَّ
ِّي َمَعُکم مَِّن الُْمنَتِظِریَن. )گفت: بی گمان عذابی و خشمی از جانب  َفانَتِظُرواْ إِن
خدایتان بر شما فروآمد. آیا دربارۀ نام هاییـ  بی محتوا و بدون واقعّیت- که شما 
و پدرانتان ]بر بتان [ نهاده اید و خدا دربارۀ آن ها هیچ حّجتی فرو نفرستاده 
است با من ستیزه می کنید؟! پس در انتظار ]عذاب [ باشید، من هم با شما در 
انتظارم(. گفتنی است در تورات و قرآن؛ تنها یک بخش از داستان آفرینش 
به »خلق موجودات« مانند نحوۀ »خلقت انسان« اختصاص دارد؛ بخش بسیار 
مهم دیگر در آفرینش، به نامیدن مربوط می شود، به گونه ای که گویا هستی 
یک بار خلق و در مرتبة بعد بیشتر موجودات با تعیین اسمشان هویت یافته و 
 )Caos( باشنده می شوند. به سخن دیگر، گویا هستی و جهان در نوعی آشفتگی
است که به مرور سامان دهی می شود. این تعیین تکلیف به این شکل است که 
خداوند اراده می کند که هر بخشی از این هستی چه باشد. خداوند می گوید 
شما آسمان باش و شما دریا، و باشندگان یکی پس از دیگری همان هویت را 
می یابند. روشن است شالودۀ این نحوۀ آفرینش براساس نام گذاری قرار دارد. 
َُّقوَل لَُه ُکن  ََّما َقْولَُنا لَِشْيءٍ إَِذا أََرْدنَاُه أَن ن در سورۀ النحل، آیة 40 آمده است: إِن
َفَیُکوُن. )همانا سخن ما به چیزی که آن را خواسته باشیم این است که به آن 
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ََّما أَْمُرُه إَِذا أََراَد  بگوییم: باش، پس می باشد(. در سورۀ یس، آیة 82 می خوانیم: إِن
َشْیًئا أَْن یَُقوَل لَُه ُکْن َفَیُکوُن. )فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است 

که به آن بگوید: باش، پس می شود(. 
َولَْم  َولٌَد  لِي  یَُکوُن  َّی  أَن َقالَْت َربِّ  در سورۀ آل عمران، آیة 47 می خوانیم: 
ََّما یَُقوُل لَُه ُکن  یَْمَسْسِني بََشٌر َقاَل َکَذلِِک اهلّل یَْخُلُق َما یََشاء إَِذا َقَضی أَْمًرا َفإِن
دست  آن که  حال  باشد  فرزندی  مرا  چگونه  پروردگارا!  گفت:  )مریم  َفَیُکوُن. 
بشری به من نرسیده است؟ فرمود: این چنین ]است که [ خدا آنچه بخواهد 
می آفریند، و چون کاری را اراده کند، فقط به آن می گوید: باش، پس موجود 

می شود(. 
موضوع نام باوری در ادیان فقط به بحث آفرینش محدود نمی شود و می توان 
آن را در سایر مباحث هم دنبال کرد. یکی از این مباحث موضوع نام خداوند 
است. در روایتی به نقل از امام صادق)ع( آمده است: خداوند عّزوجّل اسم اعظم 
خود را بر هفتادوسه حرف نهاد؛ از آن شمار، بیست وپنج حرف به آدم داد و 
بیست وپنج حرف به نوح و هشت حرف به ابراهیم و چهار حرف به موسی و دو 
حرف به عیسی که به کمک آن دو، مردگان را زنده می کرد و کوران مادرزاد 
و مبتالیان به پیسی را شفا می بخشید و هفتادودو حرف به محّمد داد و یک 
حرف را دریغ داشت، تا از آنچه در ذات اوست بر کسی معلوم نشود، درحالی که 
امام  از  به نقل  از آنچه درون بندگان می گذرد آگاه است. در روایتی دیگر  او 
هادی)ع( آمده است: اسم اعظم خداوند هفتادوسه حرف دارد که آصف تنها 
یک حرف از آن را می دانست و آن را بر زبان جاری ساخت و زمین میان او و 
سبأ شکافته شد و تخت بلقیس را برگرفت و آن را به سلیمان رساند. سپس 
زمین در مّدتی کمتر از یک چشم برهم زدن هموار گشت و هفتادودو حرف 
آن نزد ماست و یک حرف را خداوند در علم غیب به خود اختصاص داده است 
)الکلینی، بی تا: 1/ 230(. مبحث بسیار گسترده »اسماء الحسنی« یعنی نام های 
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نیکویی که برای اهلل در قرآن به کار رفته است یکی دیگر از مصادیق نام باوری 
در جوامع مسلمان است. عالمه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، تعداد 127 
اسم از اسماء الحسنی را که در قرآن وجود دارد، برشمرده است. مال حبیب اهلل 
این  و قدرت  الحسنی ویژگی  اهلل  اسماء  و مفاهیم  کاشانی در کتاب خواص 
اسامی را به طور مبسوط بیان کرده است. برای مثال می گوید: برای دفع دشمن 
قوی به مدت یک هفته اسم شریف »الَحسیب« را هشتاد بار بگویید، به لطف 
خداوند از شر آن دشمن خالص می شوید. یا در هنگام شروع کاری اگر نام 
»الُمبدِی« به معنای »ای ابتداکننده« را با اکرام پنجاه وشش مرتبه از سر تعظیم 
بگویید و بعد از آن به آن کار اقدام کنید که البته آن کار به سرانجام می رسد 
)شریف کاشانی، 1384: 76(. به دلیل همین باور به قدرت اعجازگونة اسم است 
که در بسیاری از داروخانه ها و مطب های پزشکی نوشته شده است: »یا َمْن 

اِْسُمُه َدوآٌء َو ِذکُرُه ِشفآٌء«. یعنی»همانا نام او دارو و نام بردنش درمان است«. 

4. نام  باوری در سحر و جادو
از  قرار می گیرد.  »نمادباوری«  یعنی  بحث کلی تری  زیرمجموعة  در  نام باوری 
به  اعتقاد  با  از جهان  بینش جادویی  هر  به ویژه  و  اسطوره  »هر  کاسیرر  نظر 
خصلت عینی نشانه و نیروی عینی آن اشباع شده است. جادوی سخن )اوراد(، 
جادوی تصویر و نوشته )طلسمات(، عناصر اساسی فعالیت جادویی و بینش 
جادویی از جهان اند« )کاسیرر، 1378: 73(. بر همین اساس می توان گفت بین 
سحر و جادو با نام  باوری ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد. وردهای جادوگران 
مجموعه ای از اصوات و کلمات بی معنا با تکرار چندین اسم است. برای مثال 
فال گیری که می خواهد با خواندن وردی بین یک زوج جدایی بیندازد؛ انبوهی 
از کلماتی مانند سیاهی، سردی، لعنت، نفرین و جدایی را در میان ده ها کلمه و 
صوت بی معنا به زبان می آورد و از همین روش برای نوشتن دعا استفاده می کند. 
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کاسیرر معتقد است که یکی از دالیلی که »شیمی« نسبت به »فیزیک« بسیار 
دیرتر در مسیر علمی گام گذاشت این بود که تاریخ این علم با کیمیاگری بنا 
نهاده شده بود و کیمیاگری پر از مفاهیم و اسامی گنگ و مبهم بود. طبیعت از 
منظر کیمیاگران قلمرو کیفیات مبهمی بود که فقط آگاهان به اسرار و مریدان 
رموز آن را درمی یافتند. کیمیاگری، زبانی اساطیری مشحون از الفاظ تار و مبهم 
بود که برای ارائة مشاهدات به شکل علمی مناسب نبود )کاسیرر، 1360: 305(.

اعداد  آن  در  که  است  »عددباوری«  نمادباوری،  دیگر  مصادیق  از  یکی 
با بررسی  قدرت اعجازگونه ای پیدا می کنند و حتی ادعا می شود؛ می توان 
روابط حروف با اعداد به پیش بینی هایی رسید. به هرحال به کارگیری برخی 
ادامه  نام باور است که در  رایج جوامع  از ویژ گی های  اعداد مقدس یکی  از 
از نمونه های آن اشاره می شود. دکتر سیدعباس صالحی، معاون  به برخی 
وقت امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: »ما در سال گذشته 72هزار عنوان 
 .)tibf.ir( »کتاب چاپ کرده ایم که نیمی از آن ها چاپ نخست بوده است
دکتر محمدمهدی انصاری مدیرکل دفتر مطالعات و توسعة رسانه های وزارت 
ارشاد گفت: »تاکنون در دفتر مطالعات 110 عنوان کتاب به چاپ رسیده 
و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  »قائم مقام   .)rasaneh.org( است« 
بویراحمد از بهره برداری 110 پروژۀ توسعة شبکه و روشنایی معابر روستایی 
گلستان  کشاورزی  جهاد  طیور  امور  »مدیر    .)khabarnema.ir( خبرداد« 
گفت: 110 مرغداری برای دریافت تسهیالت بانکی به بانک کشاورزی استان 

 .)mehrnews.com( »معرفی شده اند
اداری و استخدامی  انسانی سازمان  صدرالدین صدری، معاون سرمایة 
بود  مدعی  که  مجلس،  نمایندۀ  هاشمی،  قاضی زاده  به  پاسخ  در  کشور، 
مسئولیت های  در  که  داریم  کشور  کل  در  بازنشسته  شاغل  مدیر   1700
آمار  براساس  گفت:  بروند،  کنار  باید  و  هستند  کار  به  مشغول  باال  بسیار 



نامباوری24

سامانة کارمند ایران، 72 مقام و همتراز مقام از مأخذ قانون منع به کارگیری 
ویژۀ  )گفت وگوی  شده اند  گرفته  به کار   1395 سال  مصوب  بازنشستگان 
خبری شبکة دو سیما، 97/5/2(. دو روز بعد و در تاریخ 97/2/5 جمشید 
انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، 
در حمایت و البته اصالح آمار ارائه شده از سوی دولت )که  72 نفر اعالم 
شده بود( گفت: »نزدیک به 1000 پست سازمانی وجود دارد و 110 نفر 
.)yjc.ir( »از بازنشستگان در پست های سازمانی مشغول به فعالیت هستند

همان طور که مشاهده می شود فرهنگ های نام  باور، عددباور هم هستند. در 
چنین فرهنگ هایی برخی از اعداد مقدس، دارای قدرت ماورایی هستند. البته 
هیچ اشکالی ندارد که به نیت چهارده معصوم)ع( مهریة ازدواج چهارده سکه 
طال تعیین شود، مشکل از وقتی شروع می شود که فکر کنیم فقط با ذکر این 
عدد و بدون الگوبرداری از زندگی معصومین )ع( می توان جلوی طالق را گرفت.

5. نام  باوری در میراث فرهنگی
در این مطالعه نام باوری به حوزۀ زبان محدود شده است؛ اما همان طور که گفته 
کرد.  دنبال  نمادها  نظام  یعنی  در حوزۀ گسترده تری  را  نام باوری  می توان  شد 
با رویکردی معجزه آسا  از این منظر هرگونه تصویر، نشانه، عدد و کد می تواند 
و قدرتمند درنظر گرفته شود. برای مثال پیش از اختراع خط انسان ها تصویر 
حیوانات به خصوص حیواناتی مانند بز را که مهم ترین شکار و منبع غذایی آن ها 
محسوب می شد بر دیوار غارها نقاشی یا حک می کردند تا به این وسیله احتماالً 
حضور آن ها را بیشتر کنند. این قدرت قایل شدن برای نمادها از کشیدن تصویر 
عقاب بر روی پرچم ها تا خالکوبی ستارۀ داود و صلیب شکسته قابل مشاهده است. 
درواقع برای انسان نام باور؛ سایه، تصویر، دست خط و هر نشانی از یک فرد با خود 

آن فرد برابر است. 
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آیا تاکنون به اسم اشخاص که بر روی آثار باستانی مانند برج ها، دیوارها، 
پل ها، غارها، مجسمه ها و حتی تنة درختان نوشته شده دقت کرده اید؟ شاید 
این کار یکی از مظاهر عقب افتادگی و کم دانشی باشد؛ به ویژه که رسانه های 
دولتی به طور مداوم چنین رفتارهایی را نکوهش می کنند و بر حفظ میراث 
فرهنگی تأکید دارند. اما پرسش این است که مدیران و مسئوالنی که کندن نام 
بر روی آجرهای یک میدان یا مسجد را منع می کنند، چرا خودشان نام صدها 
میدان  و خیابان و اماکنی را که سال ها پیش ساخته شده است؛ تغییر می دهند؟ 
اگر نوشتن یک اسم بر روی یک آجر میدان »نقش جهان« بد است، تغییر نام 
این میدان که سیصد سال پیش ساخته شده بسیار بدتر است. اگر کندن نام 
افراد بر تنة درختان در »روز طبیعت« بد است؛ تغییر نام سیزده بدر به »روز 
طبیعت« بسیار بدتر است. جالب توجه اینکه این مبارزه برای تغییر نام ها گاه به 
میدان نبرد بین دولت و ملت تبدیل می شود و ده ها سال ادامه می یابد. برای 
مثال نزدیک به چهل سال است که دولت می گوید: »چهارشنبة آخر سال« و 

»روز طبیعت« و مردم می گویند: »چهارشنبه سوری« و »سیزده بدر«. 
برخی از مستشرقان از این خصلت ایرانی ها اظهار تعجب می کنند که چرا 
حاکمان ایرانی به جای تعمیر بناهای قدیمی درحال تخریب؛ در کنار آن بنا، 
بنای جدیدی می ساختند. شاید بخشی از پاسخ در این واقعیت نهفته باشد 
که آن ها نمی خواستند چیزی را که فردی دیگر بنا گذاشته پابرجا و ماندگار 
ببینند. امروزه همین روحیه در بین ایرانیان وجود دارد با این تفاوت که اگر 
نتوانند عمارت دیگران را خراب کنند یا در کنار آن عمارت جدیدی بسازند به 
روش ساده تری متوسل می شوند و نام آن را عوض می کنند. واقعاً چه ضرورتی 
آیا  بنامیم؟  مطهری«  عالی شهید  »مدرسة  را  که »مسجد سپهساالر«  دارد 
درست است که هزاران مدرسه و خیابان و بیمارستان به نام چند مقام جمهوری 
اسالمی نام گذاری شود و اسامی هزاران فرد خوب و بد که بخشی از تاریخ و 
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هویت این کشور بوده اند پاک شود؟ شاید مسئوالن کشور در این  مورد باید 
از  قرار دهند که وصیت کرد پس  الگو  را  انقالبی کوبا،  فیدل کاسترو، رهبر 

مرگش هیچ مکان عمومی را به نام او نام گذاری نکنند.
ذکر این نکته ضروری است که در بسیاری از موارد؛ باور به قدرت نام و 
اصرار بر تغییر آن ها هزینه های زیادی را برای جامعه به دنبال داشته است. برای 
مثال تغییر نام »شیر و خورشید« بدون توجه به هزینه های آن انجام شد. ایران 
در قبل از انقالب توانسته بود با صرف هزینه و رایزنی فراوان این سازمان را در 
کنار دو سازمان معروف دیگر »صلیب سرخ« و »هالل احمر« ثبت کند، اما بعد 
از انقالب خواستار حذف آن شدیم و خود را در زیرمجموعة کشورهای عربی ـ 
اسالمی حامی هالل احمر قرار دادیم و حتی به پیام  هویتی آن هم کوچک ترین 

توجهی نکردیم.

6. نام  باوری در سیاست 
سیاسـت مداران تمایـل دارنـد تـا مفاهیـم و نام هـای مربـوط بـه ایدئولـوژی  
سیاسـی خـود را بـه تمـام حوزه هـای جامعـه تسـری دهنـد. بـرای مثـال 
نظام هـای فاشیسـتی کـه بـرای »جنـگ« احتـرام و تقـدس خاصـی قایـل 
هسـتند تـالش می کننـد تـا نام هـا و اسـتعاره های ایـن حـوزه را بـه سـایر 
حوزه هـا گسـترش دهنـد. »کارگزاران موسـولیني بـراي زیادشـدن محصول 
گنـدم از )نبـرد گنـدم( و بـراي کاهـش بیـکاري از )نبـرد اشـتغال( سـخن 
مي گفتنـد. حتـي از به کاربـردن عبـارت غیرانسـاني )نبـرد زاد و ولـد( نیـز 
بـراي ایـن انسـاني ترین عمل بشـري پروایـي نداشـتند. آنچه بـراي این رژیم 
کمـال مطلـوب بـود، ولیکـن تحقق نیافـت، تبدیل مـردم به توده هایـي انبوه 
و تبدیـل ایـن توده هـا بـه خشک اندیشـاني بـود کـه تـرور، جنگ مسـلحانه 
و کشورگشـایي، جایگزیـن رضایت بخشـي بـراي محرومیت هـاي اجتماعي و 
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اقتصـادي آن هـا باشـد« )وایـس،1380: 145(.
مقایسة الگوی زبانی بین سیاست مداران ایرانی با سیاست مداران کشورهای 
توسعه یافته نشان می دهد رویکرد نام باوری در ادبیات و لحن سیاست مداران 
کشورهای  در  می شود  مشاهده  مثال  برای  است.  گذاشته  تأثیر  بسیار  ایرانی 
توسعه یافته؛ احزاب و سیاست مداران وابسته به آن ها تا قبل از به قدرت رسیدن 
می گویند: »چرا این همه فقر، بیکاری، فساد، ضعف، سوء مدیریت و ناکارآمدی 
وجود دارد؟« اما اگر در انتخابات پیروز شدند و قدرت گرفتند؛ مدام می گویند 
داریم این کارها و اقدامات را برای بهبود شرایط انجام می دهیم. اما در ایران؛ 
را  اینکه قدرت  از  بعد  باشند چه  اینکه در قدرت  از  قبل  سیاست مداران چه 
در اختیار گرفتند مدام می گویند: »چرا این همه فقر، بیکاری، فساد، ضعف، 
سوءمدیریت و ناکارآمدی وجود دارد؟« و البته اضافه می کنند که: »این شرایط 
همة  تقریباً  خوب شود«.  باید حتماً  اوضاع  و  نیست  ما  مردم کشور  شایستة 
رؤسای جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمان ها و نهادهای دولتی 
فساد  فریاد می زنند که  اسالمی یک صدا  نظام جمهوری  عالی رتبة  مقامات  و 
باید از بین برود؛ اما ازآن جاکه فرهنگ نام باوری در جامعه حاکم است، آن ها به 
همین شعاردادن بسنده می کنند و هیچ اقدام و عملی برای کاهش فساد انجام 
نمی دهند. در تحلیل این وضعیت می توان به موضوع پیامدهای ترکیب دین و 
سیاست هم اشاره داشت. به نظر می رسد مذهبیان و به ویژه روحانیانی که از 
ترکیب دین و سیاست حمایت می کردند بعد از در اختیار گرفتن قدرت بازهم از 
همان الگوی زبانی رایج در دین که برپایة تجویز »بایدهای اخالقی« است پیروی 
می کنند و به ایجاد تغییرات در جهان خارجی اهمیت چندانی نمی دهند. به 
همین دلیل مدام می گویند »باید این طور یا آن طور شود«. این سیاست مداران 
فراموش می کنند که حاال دیگر خارج از قدرت و روی منبر مساجد نیستند که 
از دیگران انتظار داشته باشند؛ در حال حاضر آن ها در مقام سیاست مداران به 
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قدرت رسیده و مسئوالن تصمیم گیر هستند که دیگران از آن ها انتظار دارند و 
باید به انتظارات آن ها پاسخ دهند؛ نه اینکه مانند گذشته نصیحت اخالقی کنند 

و انتظارات خود را بگویند.
در بخش بعد خواهیم دید یکی از الگوهای رایج در جوامع نام باور »بایکوت 
اسمی« است. طبق این الگو از بردن نام فرد یا گروه رقیب خودداری می شود تا 
مبادا معتبر شود و قدرت گیرد. نگاهی به بیانیه  و سخنرانی مقامات سیاسی در 
ایران نشان می دهد، حتی در مواردی که پیامدهای حقوقی هم در کار نیست، باز 
هم ترجیح داده می شود نام رقیب سیاسی بر زبان نرود. برای مثال امام خمینی 
همیشه محمدرضا شاه پهلوی را »شما«؛ »این آقا« و غیره خطاب می کرد و 
به ندرت نام یا نام خانوادگی او را به زبان می آورد. عالوه بر این او که به قدرت کلمه 
باور داشت می گفت: »ما باید از همة طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی 
تا این جا به واسطة وحدت کلمه     بوده است. وحدت کلمة مسلمین همه، وحدت 
کلمة اقلیت های مذهبی با مسلمین،     وحدت دانشگاه و مدرسة علمی، وحدت 
طبقة روحانی و جناح سیاسی. باید همه این     رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز 
پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و     ـ خدای نخواسته شیاطین 

بین صفوف شما تفرقه نیندازند« )]امام[ خمینی، 1385:  9/6(.

7. نام  باوری در خانواده
در جوامع نام  باور، اسم افراد نقش بسیار مهمی در هویت دهی به آن ها دارد. 
»رستم«  یا  »دالور«  را  پسر خود  نام  می گیرد  تصمیم  خانواده ای  که  زمانی 
بگذارد، انتظار ندارد پسر ترسویی داشته باشد. در فرهنگ نام  باور »قدم خیر« 
و »خیراهلل«؛ قرار است آینده ای پرخیر و برکت را برای خانواده رقم زنند. این 
انتظار گاه چنان زیاد می شود که نام فرزند فعلی باید جنسیت فرزندان بعدی را 
هم مشخص کند. برای مثال در جامعة سنتی ایران که فرهنگ غالب خانواده ها 
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»پسردوستی« است؛ نام دختر تازه به دنیا آمده را »دختربَس« می گذارند تا 
سرنوشت جنسیت فرزند بعدی را مشخص کنند. به همین ترتیب در زبان 
برای  و...« معادل هایی  قِزامان  تامام، گول بس، گول قابیت،  قز  آذری »قِزبس، 
و  »کافیه«  »نخواسته«،  مانند  نام هایی  فارسی  زبان  در  است.  »دختربَس« 
»کفایت«؛ ناخشنودی خانواده از نوزاد دختر به دنیاآمده را نشان می دهد. این 
درحالی است که اگر فرزندان پسر زیاد شوند درنهایت نام هایی چون »خداداد« 
و »خدا بخش« معادل آذری »اهلل وئردی«، »خوداوئردی« و »شاه وئردی« برای 

نوزاد انتخاب می شود. 
در ایران هدف استفاده از اسامی و صفات مشاهیر و یا ائمة معصوم روشن 
از صفات و  این اسامی بخشی  انتخاب  با  انتظار دارند  و  امید  است. خانواده ها 
ویژگی های آن افراد را در فرزند خود ببینند. به همین دلیل برخی از خانواده ها 
دیگر  خانواده های  و  شهین  یا  تهمینه  کامبیز،  فرهاد،  رستم،  مانند  نام هایی 
خود  فرزندان  برای  را  ام البنین  یا  زهرا  حامد،  ابوالفضل،  علی،  مانند  نام هایی 
انتخاب می کنند. زمانی هم که حس ملیت گرایی با دین مخلوط شود و هر دو را 
با هم بخواهند؛ »ظفرعلی، شمس علی، لطف علی و محمدحسین« به »بهرامعلی، 
پویاعلی، محمدپارسا، محمدسام و محمدآرین« تبدیل می شود. این  موضوع امری 
طبیعی است که در همة جوامع وجود دارد؛ مشکل زمانی ایجاد می شود که 
از سیاست های حکومت تبدیل  نام  باوری به طور نظام مند و ساختاری به یکی 
می شود، و به گسترش تضاد و تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه دامن می زند. 
زمانی که طبق سیاست های صداوسیما قرار است هر هنرپیشه ای که نام و کنیة 
بزرگان مذهب شیعه را دارد انسانی خوب و اخالقی معرفی شود و نقش بد و 
خالفکار به افراد با اسامی ملی داده شود؛ نتیجه چیزی جز فعال و عمیق ترکردن 
شکاف  های اجتماعی به خصوص شکاف ملی ـ اسالمی نخواهد بود. گاهی این 
سیاست های غلط کوچک ترین اصول آموزشی و تربیتی را هم زیرپا می گذارند. 
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کافی است خودمان را جای دختربچه های خردسالی بگذاریم که در مراسمی 
حضور دارند و مجری آن مراسم می گوید کسانی که نامشان فاطمه است برای 

دریافت جایزه به روی صحنه بیایند.
قوانین و سیاست گذاری های دولتی  نام  باوری در سطح  مصادیق فرهنگ 
هم دیده می شود. طبق جدیدترین دستورالعمل ثبت احوال، افراد دارای نام 
مذهبی نمی توانند نام خود را با نامی غیرمذهبی تعویض کنند و فقط می توانند 
از نام های مذهبی که فراوانی بیشتری از نام قبلی دارد استفاده کنند. نتیجه 
آنکه گداعلی فقط می تواند به علی یا محمد تغییر نام دهد. جالب تر مخالفت 
ثبت احوال با برخی از نام های کاماًل ایرانی است. برای مثال هموطنان لر و 
کرد از اینکه نمی توانند نام قهرمان سرزمین شان »آریوبرزن« را بر فرزندانشان 

بگذارند ناراضی هستند.
این اهمیت دادن به نام و نام ها در نظام آموزش و پرورش هم بازتاب پیدا 
می کند. برای مثال در نظام آموزشی کشور ما که تحت تأثیر فرهنگ نام  باوری 
چگونگی  و  کارکرد  از  بیشتر  بسیار  نام ها  دانستن  و  حفظیات  به  دارد،  قرار 
عملکرد آن نام ها اهمیت داده می شود. به همین دلیل دانستن نام پادشاه حبشه 
که به مهاجران مسلمان پناه داد بسیار مهم تر از این بود که بدانیم چرا او به 

مسلمانان پناه داد. 



گفتار دوم

الگوهای زبانی در جوامع نام  باور 





33 گفتاردوم:الگوهایزبانیدرجوامعنامباور

از منظر نام باوران مهم ترین اقدام برای تحقق خواسته ها؛ کنترل نام ها  و تعیین 
تعریف جدید برای آن هاست. به همین دلیل در جوامع نام  باور، الگوهای  زبانی 
ویژه ای رایج می شود و هرچه یک جامعه به نام  باوری و تأثیر جادویی نام ها 
بیشتر باور داشته باشد؛ استفاده از این الگوها بیشتر می شود. برخی از مهم ترین 

این الگوها عبارتند از:

1. یکتاکردن
جوامع نام باور استبدادی تمایل دارند که برخی از اسم ها را در هاله ای از تقدس 
و رازآلودگی قرار دهند و آن ها را یکتا و منحصربه فرد کنند. برای مثال، طبق 
دستور مقامات کره شمالی استفاده از نام رهبر کره شمالی »کیم جون اون« 
)kim jong- un( برای افراد تازه متولدشده ممنوع است و کسانی که قباًل این نام 
را داشته اند باید نام خود را عوض کنند )english.yonhapnews(. این ممنوعیت 
به کاربردن نام رهبر، دربارۀ نام پدر و پدربزرگ کیم جون اون هم وجود داشته 
است. در ایران، رضاشاه زمانی که نام خانوادگی »پهلوی« را برای خود برگزید؛ 
دستور داد کسانی که نام خانوادگی آن ها پهلوی است نام خانوادگی دیگری 

برای خود انتخاب کنند. 
از مهم ترین کارکردهای یکتاکردن این است که  در حوزۀ سیاست یکی 
منحصر و بی رقیب کردن یک نام باعث قدرت بخشیدن به صاحب آن نام می شود. 
برای مثال در آذر 1356 حجة االسالم حسن روحانی در یک سخنرانی پیشنهاد 
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می کند از »آیة اهلل خمینی« با لقب »امام« یاد شود؛ در ادامه و در دی 1357 
روزنامه ها نام امام خمینی را به گفتمان غالب تبدیل کرده و به این ترتیب او 
از سایر رقبای روحانی خود متمایزتر می شود. این یکتایی و انحصار به او کمک 
می کند تا از جنسی دیگر پنداشته شود و کمتر کسی به فکر مقایسة او با سایر 
روحانیون همتراز بیفتد؛ و درنهایت بعد کاریزماتیک رهبری او گسترده تر شود.

2. همگانی کردن
همگانی کردن یکی از الگوهای زبانی برای تقویت و قدرت بخشیدن به صاحب یک 
نام است که از تکرار یا عمومی کردن آن نام حاصل می شود. برای مثال رامسس 
سوم )از فراعنة مصر(؛ دستور داده بود نامش را بر کتیبه ها و سردرها نوشته تا مردم 
با بر زبان آوردن نام او و تکرار آن موجب سالمتی، طول عمر و افزایش قدرتش 

شوند. این نوع نام باوری در دعاهای تمام ادیان به وفور یافت می شود. 
همگانی کردن مانند یکتاکردن روی دیگر سکة اعمال قدرت به وسیلة کنترل نام 
است؛ به سخن دیگر، اعمال سلطه ممکن است با تبلیغ برای عمومی کردن یک نام 
انجام شود. برای مثال برخی از حکومت های ایدئولوژیک به اسامی هم نام با رهبرانشان 
جایزه و پاداش می دهند. زمانی که مشغول نوشتن این کتاب بودم پیام کوتاهی 
دریافت کردم با این مضمون که »همکاران محترم برنامة غنی سازی اوقات فراغت 
فرزندان شما در روز های....«؛ این استفادۀ واگیروار و همگانی از اصطالح »غنی سازی« 
در شرایطی که کشور با تحریم علیه برنامه های هسته ای روبه روست از دیگر مصادیق 
حوزه های  در  غنی سازی  اصطالح  تکرار  نام باوران؛  منظر  از  است.  همگانی کردن 
گوناگون از ورزش و آشپزی گرفته تا کشاورزی و پزشکی باعث می شود موضع کشور 
دربارۀ انجام پروژۀ غنی سازی اورانیوم، منطقی و قابل توجیه تر شود. همان طور که 
مشاهده شد همگانی کردن اسم و یکتاکردن اسم هرچند در ظاهر متضاد یکدیگر 

هستند اما در واقع هرکدام نشان دهنده یک روی سکه نام باوری هستند.
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3. وصله ای کردن
وصله ای کردن یکی از الگوهای رایج زبانی در جوامع نام باور است که در آن؛ 
قبلی آن کلمات  بدون درنظرگرفتن معنا و هویت  یا چند کلمه  ترکیب دو 
انجام می شود. البته، در همة زبان ها ترکیب کلمات و ایجاد اصطالحات جدید 
امری رایج و طبیعی است؛ اما اگر این ترکیب بدون هیچ منطقی انجام شود 
و معنای ترکیب جدید مستلزم کنارگذاشتن معنای قبلی کلمات به کاررفته 
همین  در  هستیم.  روبه رو  وصله ای کردن  وضعیت  با  باشد  ترکیب  آن  در 
 زمینه، لوسین برول برای توصیف ذهنیت در جوامع ابتدایی قانون آمیختگی 
)The Law Of Participation( را مطرح می کند. طبق این قانون برای ذهنیتی 
علمی ، یک چیز نمی تواند هم خودش و هم غیر خودش باشد؛  اما ذهنیت ابتدایی 
می تواند به راحتی یک چیز را هم خودش و هم غیرخودش تصور کند. )برول: 1389(

 همان طور که در کتاب گونه شناسی روشنفکران ایرانی نشان داده  ام، بخش 
بزرگی از ادبیات روشنفکری در ایران تالش های چسب وصله ای بوده است. 
برای مثال برخی از روشنفکران با چسباندن پسوند »دینی« به »روشنفکر«؛ 
اصطالح »روشنفکر دینی« را اختراع کردند که به طور حتم مستلزم تغییر در 
معنای قبلی کلمة »روشنفکر« یا »دین« یا هر کلمه مذکور است. روشنفکران 
دینی، خود منبع ارائة صدها اصطالح چسب و وصله ای جدید بوده اند؛ برای 
اسالمی«  »اقتصاد  و  اسالمی«  مدنی  »جامعة  اسالمی«،  »دموکراسی  مثال 
الگوی وصله ای کردن  از جدیدترین خروجی های  این موارد است.  از  تعدادی 
در جامعة ما، طرح شعار بی محتوای »جمهوری ایرانی« است که در چندسال 
بهرامی کمیل،  به:  نگاه کنید  بیشتر  آگاهی  )برای  است  گذشته شنیده شده 

1393؛ بهرامی کمیل، 1396(.
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4. تابوگرایی و حذف کردن
تابوگرایی زبانی الگوی است که براساس آن نام بردن از برخی اسامی غدغن و 
ممنوع است. برای مثال طبق یک سنت قدیمی در هند، زنان نباید شوهرانشان 
رعایت می شود،  دقیقاً  روستایی  مناطق  در  این سنت  اسم صدا کنند.  به  را 
اگرچه در شهرها به مراتب کمتر است. به دختران گفته می شود که به زبان 
آوردن نام شوهرشان بدیُمن است و عمر او را کوتاه می کند. برخی مواقع این 
ممنوعیت شامل سایر اعضای خانوادۀ شوهر هم می شود و عواقب رعایت نکردن 

آن می تواند از تنبیه بدنی تا تبعید باشد. 
تصور رایج این است که تابوهای زبانی در فرهنگ ایرانی به موضوعات و 
روابط جنسی محدود می شود. همگی از تابوی نام بردن اعضای جنسی زن و مرد 
و روابط بین آن ها آگاه هستیم. تابویی که گاه ممکن است گسترش پیدا کرده 
و صاحب آن عضو را نیز شامل شود. همان طور که برخی از مردان در گذشته 
همسر خود را نه با نام و حتی استفاده از کلمة زن؛ بلکه با عباراتی مانند »مادر 
بچه ها«، »منزل«، »ضعیفه« و... صدا می کردند. اما واقعیت این است که در 
فرهنگ های نام  باور، نه تنها حوزۀ مسایل جنسی؛ بلکه سایر حوزه ها هم تابوهای 
زبانی خاص خود را دارند. »در بسیاری از نقاط ایران نام »جن« را هنگام شب 
نمی آورند، زیراکه می ترسند با ذکر نام این موجود نادیدنی خطرناک، خود او 
حاضر شود. به این سبب نام دیگری که اشاره یا کنایه است بر او می گذارند. 
معنی  که  کلمه  این  و  بهتران« می خوانند  ما  »از  را  تهران طایفة جنیان  در 
تملق آمیزی دربردارد نشانة بیم و هراسی است که مردم از جن در دل دارند. در 
بیرجند جن را »اندرآ« می خوانند و این کلمه یا تعارفی است از روی ترس که او 
را دعوت به دخول می کند. در بعضی از شهرهای دیگر ایران مفهوم »جن« را با 
لفظ »اونا« یعنی »ایشان« بیان می کنند تا از ادای نام این موجود وحشت انگیز 

پرهیز کنند« )ناتل خانلری، 1340: 606(.
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بیشترین کاربرد تابوگرایی زبانی در حوزۀ سیاست است؛ زمانی که به جای 
اصطالح »ضدحکومتی« از اصطالح »ساختارشکنانه« استفاده می شود؛ مانند 
زمانی است که فردی به جای اسم »جن« از اسم »اونا« استفاده می کند. در 
چنین مواردی نام موردنظر به طورکلی بایکوت می شود تا مبادا رایج و حاضر 
شود. اکثر فعاالن سیاسی از اینکه فرد یا جریان رقیب را به اسم خطاب قرار 
دهند پرهیز می کنند. البته بخشی از این پرهیز به خصوص در جوامع استبدادی 
است که  دلیل  این  به  آن  از  دیگری  اما بخش  است؛  قرمز  از خطوط  ناشی 

نمی خواهند فرد یا جریان موردنظر با نامیده شدن قدرت گرفته و حاضر شود.
مطالعة گزارش های دولتی که دربارۀ تاریخ انقالب اسالمی ارائه می شود 
نشان می دهد که نام برخی از انقالبیونی که نقش و جایگاه بسیار مهمی در 
تاریخ انقالب 57 داشته اند با بایکوت روبه رو می شود. این حذف کردن به حوزۀ 
زبان محدود نیست و هر نوع اثر و نشانه ای از مجسمه و عکس گرفته تا فیلم و 
خاطره را شامل می شود. به همین دلیل در جوامع نام  باور حذف آثار و اسناد، 

تخریب مقبره و یادبودهای حاکمان پیشین امری رایج تر است.
با  است  ایده ها ممکن  و  نام ها  بایکوت  نام باور؛  فرهنگی جوامع  در حوزۀ 
آثار  اگر  برای مثال  باشد.  از حوزۀ سیاست در جریان  بیشتری  شدت بسیار 
سایر  نام  و  ایده ها  از  نامی  هیچ  تقریباً  کنیم  زیرورو  را  ایرانی  روشنفکران 
روشنفکران هم عصرشان دیده نمی شود. روشنفکران ایرانی حتی در زمانی که 
به نقد همکار خود می پردازند نام او را مستقیماً بر زبان نمی برند. البته این کار 
را به حساب ادب و احترام می گذارند؛ درحالی که اقیانوسی از حسادت و حقارت 
پشت آن خوابیده است. روشنفکران ایرانی دوست ندارند به جز نام خود، نام 
روشنفکر دیگری را ببرند یا بشنوند. در کشورهای غربی یک استاد در هنگام 
نوشتن مقاله یا ارائة یک سخنرانی به راحتی نظر سایر استادان مشهور را با ذکر 
نام آن ها به کار می برد؛ اما در ایران کمتر کسی شفاف و مستقیم نام دیگری 
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را به زبان می آورد. حتی در هنگام نقد اثر یک نفر تا جای ممکن از بردن نام 
او و اثرش خودداری می شود؛ زیرا فکر می کنند تکرار آن نام ممکن است به 
امر خوشایندی نیست. همین وضعیت در  البته  بینجامد که  او  مشهورشدن 
نوشته های این روشنفکران موجود است و آن ها به ندرت به نوشته های دیگران 

به خصوص همکاران هموطنشان ارجاع می دهند.
این »عدم بیان« یا دست کم »عدم تکرار«؛ روی دیگر »تکرار زبانی« است 
که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد. به طور خالصه در فرهنگ نام  باور؛ اسامی 
مانند اسم رمز هستند. بهترین راه برای نابودکردن چنین اسم رمزهایی این 
است که یا آن قدر آن ها را تکرار کنیم که رمزی در کار نباشد یا آن قدر آن ها را 

بایکوت کنیم که هیچ کس دیگر آن ها را به یاد نیاورد. 

5. پنهان و تطهیرکردن 
یکی از الگوهای زبانی برای تأثیرگذاری و دست کاری ذهن افراد جامعه؛ استفاده 
از روش ایجاد ابهام و پنهان کاری است. مخالفت تاریخی آیةاهلل مدرس با قانون 
23 جوزا از همین زاویه مطرح شده است. مدرس در مجلس با الیحة مورگان 
شوستر که اختیارات وسیعی برای او درنظر گرفته بود، مخالفت کرد؛ زیرا معتقد 
بود این الیحه قباًل و با نام های دیگری استقالل مردم ایران را نقض کرده است. 
او در مخالفت با این الیحه که به قانون 23 جوزا شهرت یافت )زیرا در همان روز 
23 جوزا 1329 تصویب شد(؛ می گوید: ... قانون 23 جوزا بدبختانه از روزی که از 
مادر متولد شده، اسباب زحمت گردید، هیچ کس هم متوجه نشد که اگر آن سه 
کاری که اختیارش در دست یک نفر )مورگان شوستر( افتاد، به دست صالح ترین 
افراد هم بود موجب لطمات می گردید. یکی آن بود که تشخیص داده شود آنچه 
را که باید از مردم بگیرد، یکی دیگر وصول همان وجه مشخص از همان مردم، 
و دیگری خرج کردن همان چیزی که از همان مردم گرفته و اختیار این سه 
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هم به عهده و دست یک نفر بود... بعد از آن هم آن قدر این 23 جوزا به نام های 
دیگر، متولد شد که فقط ضبط سجل احوالش احتیاج به ده، بیست شبستان 
نظیر شبستان مسجد جامع اصفهان را برای انبار الزم دارد. یک عادت عامیانه 
در میان مردم است که بعضی از اشخاص اوالدی پیدا می کنند، چندسال که 
یا زخمی پیدا می کند، آن وقت آن مردم جمع  یا مریض می شود  می گذرد 
می شوند، می گویند خوب است که اسم این طفل را تغییر بدهید. اسم تغییر 
 می کند و صاحب اسم جدید، همان است که بوده و هیچ گونه تغییری نمی کند.

در اوایل دورۀ صفویه که چشم ملل غرب به سرزمین و معادن و محصوالت 
کشاورزی و احشام، و تیزهوشی مردم افتاد و به کم هوشی فرمانروایان این مرز 
و بوم پی بردند، ما را به سوی اوالددارشدن به طریق 23 جوزا کشاندند و همان 
اوالد اول را هر چندسال اسمش را عوض کردند، تا این آخر که من سن و سالی 
هم نداشتم دیگ جوش دادند و سفره پهن کردند و اسمش را گذاشتند رژی و 
تا حاال که من می دانم هشت اسم رسمی و بیست اسم غیررسمی عوض کرده 
و باالخره اسمی پیدا می کند که شامل همة اسم های گذشته باشد یعنی قدرت 
مرکزی باشد که تشخیص بدهد چه باید از مردم بگیرد و چگونه بگیرد و هر 

طوری که تشخیص داد خرج کند )مدرسی، 1373: 186(.
مصادیق الگوی زبانی پنهان و تطهیرکردن در جامعة ما بسیار زیاد است. 
توسط  که  کارکنان«  تعدیل  »سیاست  زیبای  به ظاهر  اصطالح  مثال  برای 
سیاست  همان  می شود  مطرح  لیبرالی  اقتصادهای  و  سرمایه داری  نظام های 
اخراج کارکنان است. به همین ترتیب در چند دهة گذشته در جهان و در 
چندسال گذشته در ایران شاهد شیوع اصطالح »کارآفرین« و »کارآفرینی« 
هستیم؛ که در اکثر مواقع به معنای نابودکردن کارها و مشاغل است. درواقع 
استفاده از این اصطالح برای ایجاد ابهام در خروجی سیاست مدنظر و تطهیر 

وضعیت ناخوشایندی است که کارگران دچار آن خواهند شد.1 
1. یوسـفعلی ابـاذری دربـارۀ واژۀ کارآفریـن می گویـد: واژۀ »کارآفریـن« کـه میـزس به شـکل منطقی 
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مانند  به کاربردن کلماتی  پیامدهای  از  افرادی که  استبدادی،  در جوامع 
کلمات  از  می دهند  ترجیح  هستند؛  نگران  »استبداد«  و  »دیکتاتوری« 
این  کنند.  استفاده  »تمامیت خواهی«  و  »اقتدارگرایی«  مانند  تطهیرشده ای 
نام باور است. زبانی در یک جامعة  الگوی تطهیر  مصادیق نشان دهندۀ رواج 

همان طور که اشاره شد در بیشتر موارد هدف از پنهان کردن؛ تطهیر واژه هاست. 
»غیرانتفاعی« جایگزین  یا  »ربا«  زمانی که »مضاربه« جایگزین  مثال  برای 
»انتفاعی« می شود به دنبال تطهیر هستیم. در نمونة دیگری مشاهده می شود 
در  پهلوی  رژیم  کوتاهی  از  انقالبیون  اسالمی 1357  انقالب  از  قبل  تا  که 
رسیدگی به ساکنین »حلبی آبادها« و »زاغه نشین ها« انتقاد می کردند؛ امروزه 
انقالبیون که دارای مسئولیت های دولتی هستند می گویند  از همان  برخی 
می خواهند به طور جدی با پدیدۀ »حاشیه نشینی« مبارزه کنند! مثال دیگری 
سازمان صداوسیمای جمهوری نام  تغییر  به  زبانی  تطهیرکردن  و  پنهان   از 

 اسالمی ایران مربوط است. هرچه این سازمان بیشتر جناحی می شود و بیشتر 
منافع ملی را ندیده می گیرد؛ اصرار بیشتری دارد تا آن را »رسانة ملی« بنامند.

روحیة  به دلیل  شدند  متوجه  که  زمانی  اسالمی«  آزاد  »دانشگاه  مسئوالن 
 کاسب کارانه و عملکرد علمی ضعیفشان وجه بدی در جامعه پیدا کرده اند؛ 

ابـداع کـرده، بـازار را دچـار دگرگونـی کـرده و اصـاًل رسـیدن بـه تعـادل از نظـر آن ها جنایت اسـت. 
شـومپیتر در اوایـل قـرن کـه اقتصـاد آلمـان دچـار بحـران بـود، ایـن واژه را مطـرح کـرد و تحولی در 
اقتصـاد آن زمـان آلمـان به وجـود آورد. بعدهـا مکتـب اتریـش آن را مصـادره بـه مطلـوب و بـه یکـی 
از مقـوالت اساسـی اقتصـاد خـود بـدل کـرد. بایـد متوجه بـود کـه به کارگیـری »کارآفریـن« به جای 
»صنعتگـر« چـه فاجعـه ای در این کشـور آفرید. صنعتگران ما نابود شـدند تا جا باز شـود برای کسـی 
به نـام »کارآفریـن«. چگونـه ایـن اتفـاق در بسـتر تفوق سـرمایة مالی افتـاد؟ هایک آن قـدر زیر گوش 
تاچـر وزوز کـرد و مفاهیـم را بـه او انتقـال داد کـه به یک بـاره واژۀ »کارآفرین« باب شـد. ایـن واژه کل 
یـک زیسـت جهان را بـه زیسـت جهان دیگـری تغییـر می دهـد. در تبلیغـات انتخاباتـی ما هـم از این 
واژه اسـتفاده می شـود. چیـزی کـه فراموش شـده واژۀ صنعت و صنعتگر ایرانی اسـت )روزنامة شـرق، 

ش 1736، 29 اردیبهشـت 1392(.
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واحدی با نام »واحد علوم و تحقیقات« و با همان کارکرد قبلی اختراع کردند. 
البته سایر دانشگاه ها هم به این موضوع پی بردند و عناوینی مانند شبانه، نوع 
از واقعیت مشترک یعنی  تا  را اختراع کردند  و...  دوم، غیرانتفاعی، پردیس 
به جای  غیرانتفاعی  واژۀ  از  استفاده  میان  این  در  کنند؛  فرار  »پولی بودن« 
انتفاعی از همه عجیب تر است. شاید باورش سخت باشد اما چندماه پیش 
برادرزاده ام که دانش آموز سال دوم دبستان است گفت؛ برای اینکه به مادرش 
بعد  است.  کرده  مدرسه اش »صرفه جویی«  تکلیف  در  کند  کارها کمک  در 
فهمیدم منظورش این است که هنگام رونویسی چندخطی را ننوشته است؛ 
همان کاری که ما هم در دوران دانش آموزی می کردیم، اما آن زمان نامش 

»جاانداختن« بود.
به همین ترتیب واژۀ »خصولتی« که در چندسال گذشته ابداع شده و 
دانسته توسط برخی از دولت مردان و نادانسته توسط برخی از دانشگاهیان 
در  است که  و فسادی  تطهیر دزدی  کارکردش  بیشترین  استفاده می شود؛ 
واگذاری اموال ملی اتفاق می افتد. به سخن دیگر، واگذاری اموال عمومی به 
بخش خصوصی در فضایی شفاف و رقابتی اتفاق نمی افتد و برخی از نهادها 
و گروه ها با استفاده از رانت و روابط مافیایی اموال ملی را با قیمتی ناچیز 
خریداری کرده و به تملک خود درمی آورند. در این حالت به جای اینکه گفته 
گفته  شوند  محاکمه  باید  مجرمین  و  گرفته  صورت  فسادی  و  دزدی  شود 

می شود؛ »خصولتی شده« و تمام. 
به کاربردن معادل های علمی و یا غیرفارسی برخی از کلمات فارسی نمونة 
دیگری از پنهان کردن است که بیشتر دالیل اخالقی دارد. برای مثال زمانی 
که از کلماتی مانند »ماءالشعیر«، »مقعد«، »لواط«، »ادرار«، »پورنو« و »واژن« 

به جای معادل های فارسی آن ها استفاده می شود.
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6. تحریف کردن
تحریف کردن زمانی اتفاق می افتد که بدون هیچ منطقی برای یک دال )کلمه 
یا اصطالح(؛ تعریف و مدلول های جدیدی درنظر گرفته می شود. همان طور که 
می دانیم ممکن است کلمات به طور طبیعی و به مرور زمان معنای خود را از 
دست داده و معنای جدیدی پیدا کنند. برای مثال معنای واژۀ »رکاب« که 
وسیله ای برای سوارشدن بر اسب بوده است؛ امروزه به معنای جایی است که 
افراد هنگام باالرفتن از ماشین های سنگین پا می گذارند. پرویز خانلری دربارۀ 
تغییر مدلول برخی از الفاظ می گوید: نخستین امری که در تغییر معانی الفاظ 
مؤثر است تغییر مدلول خارجی آن هاست. گاهی تغییر مدلول در طی زمانی 
دراز انجام می گیرد، اما در بسیاری از موارد در مدت زندگانی یک فرد و یک 
نسل نیز ممکن است مدلول الفاظ تغییر کلی و اساسی بپذیرد. برای مثال لفظ 
»می« و »مستی« که امروزه به شراب انگور اشاره دارد در گذشته به معنای 

نوعی عسل تخمیرشده بوده است. )ناتل خانلری، 1340(.
روشن است که موارد باال را نمی توان به عنوان مصادیقی از الگوی تحریف 
زبانی دانست. تحریف زمانی اتفاق می افتد که در زمان کوتاهی و بدون تغییر 
در شرایط بیرونی کاربرد یک واژه؛ تالش می شود معنای آن واژه دگرگون شود. 
این تالش طبیعی و خودجوش نبوده و همیشه در پشت آن خواست و مقاصد 
خاصی وجود دارد. برای مثال به این خبر توجه کنید؛ محمدباقر نوبخت در جمع 
خبرنگاران گفت: ما کشور باثباتی هستیم و  دولت با قدرت در برابر نوسانات 
ارز عمل خواهد کرد... حتی از کسانی که با دولت زاویة انتقادی دارند، تقاضا 
می کنیم در این زمینه با دولت همکاری و  هماهنگی داشته باشند تا کشور را از 
نوسانات حفظ کنیم )tasnimnews.ir(. همان طور که مالحظه می شود هرچند 
کلمة »نوسانات« به معنای افزایش و کاهش همزمان و هم اندازه است، اما در 
خبر مذکور این کلمه برای بیان وضعیتی که در آن قیمت ها درحال افزایش 
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شدید، و کاهش آن بسیار کم و ناچیز بوده استفاده شده است. الزم به بیان 
است؛ افزایش قیمت دالر در سال 1397 باعث کاهش بی سابقة ارزش پول 
ملی ایران شد. در این وضعیت سیاست مداران یک صدا به دنبال کنترل نوسانات 
قیمت دالر بودند. تنها برنامه ای که همة دولت مردان بر روی آن توافق داشتند؛ 
همین جایگزین کردن واژۀ »افزایش« با »نوسانات« بود. گویا آن ها باور داشتند 
که این تغییر نام باعث جلوگیری از افزایش قیمت دالر خواهد شد. نوآوری در 
این الگوی زبانی پایانی ندارد و برخی مواقع حالت طنز پیدا می کند؛ برای مثال 
زمانی که به جای کلمة »رقص« از کلمة »حرکات موزون« استفاده می شود یا 
زمانی که سخنگوی وزارت نیرو دربارۀ قطع برق در تهران می گوید: درحال 
.)isna.ir( حاضر در تهران خاموشی نداریم و فقط »مدیریت بار« انجام می شود

در حوزۀ سیاسی تحریف کردن یکی از سازوکارهای زبانی است که براساس 
آن فرد یا گروهی تالش می کنند دیگران را با اسامی دلخواه خود و در مخالفت 
از صاحبان  برای مثال برخی  تعریف کنند.  نام  با خواست صاحب اصلی آن 
قدرت؛ نام و هویت فرد یا گروه یا ایدۀ سیاسی رقیب را براساس خواست خود 
تعریف می کند. براساس چنین روشی است که »حزب تودۀ ایران« به »حزب 
توده« و »سازمان مجاهدین خلق« به »سازمان منافقین خلق« تبدیل می شود. 
در برخی از موارد مانند رخ دادهای سیاسی، صاحب اصلی نام وجود ندارد و هر 
گروه براساس منافع و مقاصد خود پدیده ها را نام گذاری می کند. برای مثال 
واقعة 28 مرداد 1332 از نظر طرفداران سلطنت »انقالب« و از نظر مخالفان 

سلطنت، »کودتا« نامیده می شود.
محمد)ص(  حضرت  دربارۀ  کاریکاتوری  دانمارکی  نشریة  یک  که  زمانی 
منتشر کرد؛ خالقیت به اوج خود رسید و تالش شد تا »شیرینی دانمارکی« 
در  می تواند  تحریفاتی  چنین  دهد.  نام  تغییر  گل محمدی«  »شیرینی  به 
و  جدید  تحریفات  از  یکی  مثال  برای  پذیرد.  انجام  پیچیده ای  سازوکارهای 
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مانند  ایران  تا چندسال پیش در  واژۀ »سکوالریسم« است.  پیچیده تحریف 
تمام جهان، »سکوالریسم« به معنای جدایی دین از سیاست بود. به سخن دیگر 
این باور که دین نباید برای حوزۀ عمومی و زندگی اجتماعی نسخه بپیچد و 
دین داران باید آداب و رسوم و دستورات مذهبی را در حوزۀ زندگی شخصی 
خود رعایت کنند و انتظار نداشته باشند که دولت آن ها را به قوانین اجتماعی 
تبدیل کند؛ سکوالریسم نام داشت. اما امروزه برخی از افراد می خواهند تعریف 
جدیدی از سکوالریسم ارائه دهند که در آن سکوالریسم به معنای جدایی بین 
زندگی فردی و اجتماعی است. به سخن دیگر، سکوالرها افرادی هستند که به 
زندگی شخصی و روزمره خود چسبیده اند و به جامعه و زندگی اجتماعی هیچ 
کاری ندارند. در این تعریف هر فردی که با امر سیاسی کاری نداشته باشد و 
برایش ستم و تبعیض ناشی از ساختارهای کالن قدرت امری فراموش شده 
باشد و به جای آن به زندگی روزمره بپردازد، فردی سکوالر محسوب می شود. 
به همین ترتیب فرد سکوالر در حوزۀ اقتصاد؛ به ساختاهای کالن اقتصادی و 
استثماری که در حوزۀ تولید انجام می شود کاری ندارد و به موضوعات فردی 
و درون گرایانه تمرکز می کند؛ مانند اینکه چگونه با اراده و پشتکار فردی موفق 
و  یوگا  به کالس  است که  فرد سکوالر کسی  پولدار شود. در حوزۀ دین؛  و 
مدیتیشن و سایر عرفان های فردی عالقه مند است و مسئولیت اجتماعی را که 
مذهب به او گفته است کنار می گذارد. سکوالرشدن در حوزۀ ورزش، شبکه های 
اجتماعی، هنر و... یعنی فرد کاری به درد و رنج تودۀ مردم و تبعیض های کالن 
ساختاری نداشته باشد و به ورزش  و سرگرمی هایی که نظام سرمایه داری برای 

او تدارک دیده سرگرم شود.
نتیجة نهایی چنین تحریفی آن است که سکوالریسم چیز بدی است؛ زیرا 
ترغیب  افراد  و  فراموش شده  اساسی جامعه  این مکتب فکری موضوعات  در 
می شوند به جای پرداختن به ساختارهای کالن فقط به دنبال منافع شخصی و 
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کوتاه مدت خود باشند. روشن است با این کار یعنی ارائة تعریف جدیدی به جای 
تعریف شناخته شده و رایج سکوالریسم نتیجه گرفته می شود که سکوالریسم 

در سایر حوزه ها )مانند جدایی دین از سیاست( هم چیز نادرستی است. 

7. شناورکردن
شناورکردن الگوی زبانی است که در آن هیچ ثباتی وجود ندارد و لغزش و 
و  ملی«  »امنیت  مانند  اصطالحی  مثال  برای  است.  کلمات  ویژگی  سیالیت 
جرمی مانند »اقدام علیه امنیت ملی« در یک فرهنگ نام  باور می تواند بر هر 

عملی بار شود. 
رشد  که  می کند  اشاره  کیمیافروش  مفلس  کتاب  در  کدکنی  شفیعی 
خودکامگی یکی از عوامل رشد مدیحه سرایی در شعر بوده است. به نظر او با 
گذشت و گسترش شرایط استبدادی؛ احتمال اغراق در مدح هم بیشتر می شود، 
به گونه ای که اگر در ابتدای یک دوران استبدادی برخی صفت های موردستایش 
مردم برای پادشاه استفاده می شود در انتهای آن دوران، صفات پیامبرگونه در 
مدح یک وزیر به کار می رود. کدکنی این پدیده را زیر عنوان »شناورشدن زبان 
و ارتباط آن با رشد خودکامگی« بررسی می کند و نتیجه می گیرد »در فاصلة 
کمتر از یکصدوپنجاه سال، شعر مدیح چه تطوری به خود دیده و چه قدر مدایح 
)شفیعی  است«  رفته  دور  به  واقعیت  مرکزی  و هسته های  واقعیت  از  شعرا، 
کدکنی، 1374: 85ـ89(. کدکنی با اشاره به کلماتی مانند »استاد«، »دکتر«، 
»مهندس« و »سرهنگ« اشاره می کند که در جوامع دموکرات و آزادمنش این 
کلمات کاربرد خاص خود را دارند و به راحتی نمی توان آن ها را شناور کرد و 
به هرجایی برد. برای مثال اگر به فردی که دکترا ندارد بگوییم دکتر! هم او و 
هم دیگران این کار را نمی پسندد. اما در جوامع استبدادی جای هر کلمه با 
همسایه های آن و مدارج باالی آن به راحتی می تواند عوض شود. »همان طور 
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که در جامعة استبدادی می توان به حقوق افراد تجاوز کرد به حدود کلمات 
هم می توان تجاوز کرد، و همان طور که در جامعة برخوردار از آزادی و قانون 
به حقوق افراد نمی توان تجاوز کرد، به حدود کلمات هم نمی توان تجاوز کرد« 

)همان: 91(. 

8. تکرار و تورم زبانی
یکی از سازوکارهای کم کاری در عرصة کردار؛ پرکاری در عرصة گفتار است و این 
ویژگی در جوامع نام باور بسیار رایج است. در این جوامع بیان و تکرار یک خواست 
)نام( تقریباً با تحقق آن یکسان پنداشته می شود. این تکرار در چندسال گذشته و 
در پیام های نورزی مقام رهبری به خوبی قابل مشاهده است. اگر ایشان در ابتدای 
سال شعار »وحدت و انسجام اسالمی« را سر می دادند تمام مسئوالن امور جاری 
خود را در راستای تحقق این هدف می دانستند و البته اگر پیام نوروزی ایشان 
این  برنامه ها در راستای تحقق  باز همان  تأکید داشت  بر »مدیریت جهادی« 
هدف معرفی می شدند. نتیجه آنکه برای مثال مسابقات ورزشی یک سال به خاطر 
حفظ انسجام اسالمی و سال بعد به خاطر مدیریت جهادی برگزار می شود. در 
قابل مشاهده است؛  از همان لحظة تحویل سال  زبانی  لقلقة  و  این باره، تکرار 
صداوسیما اولین دستگاهی است که ایده را به شعار )و نه عمل( تبدیل می کند 
و آن را در کنار آرم تمام شبکه ها قرار می دهد. بالفاصله شهرداری ها با تمام 
قدرت وارد میدان می شوند و در و دیوار شهر را پر از پرچم و بیلبورد و بنرهای 
مربوط به شعار سال می کنند. در طول سال مسئوالن در تکرار این شعار از هم 
سبقت می گیرند و در هر زمان و مکانی آن را تکرار می کنند؛ چون می دانند در 
عمل هیچ کاری انجام نخواهند داد؛ بنابراین کمبودها را با تکرار شعار جبران 
می کنند. خوشبختانه باالخره در آذر سال 1393 رهبر انقالب به این موضوع 
اشاره کردند و به همین دلیل در پاسخ به نامة جهانگیری، معاون اول رئیس 
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جمهور، در ارتباط با برگزاری »همایش ملّی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد« و درخواست صدور پیام برای این همایش گفتند: »نفس اهتمام آقایان 
به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه 
معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه 
به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین 
مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را 
همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با 
سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظه ای بگیرند 
و اجرا کنند. موفق باشید« )farsi.khamenei.ir(. چندماه بعد ایشان در دیدار 
اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس که در تاریخ 1393/11/6 برگزار شد 
و پس از شنیدن سخنان باهنر گفتند: »مسئلة اقتصاد مقاومتی هم که اشاره 
کردید، خب، از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف 
مسئولین ـ با کم و زیادش ـ تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فّعاالن اقتصادی، 
حّتی فّعاالن سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکّرر گفته اند اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ 
اتّفاقی نمی افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری خوب نمی شود؛ 
دارو را باید مصرف کرد. شما در مجلس، در دولت نگاه کنید ببینید که واقعاً 
برای اقتصاد مقاومتی به همان مفهوم حقیقی خودش چه  کارهایی انجام گرفته 
و چه کارهایی باید انجام بگیرد. این را به نظر من به طور جّدی دنبال بکنید« 

.)farsi.khamenei.ir(
دربارۀ تورم زبانی می توان گفت نوعی تکرار زبانی است که با الفاظ متفاوت 
اما هم معنا اتفاق می افتد. به سخن دیگر، زمانی که برای نامیدن یک چیز از 
چندین نام استفاده می شود با تورم روبه رو هستیم. تورم زبانی را می توان به 
دو گونه »همزمان« و »درزمان« بخش بندی کرد. در تورم زبانی همزمان؛ از 
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چندین کلمه و صفت مشابه به طور همزمان استفاده می شود. برای مثال زمانی 
می گوییم؛ جناب علیا حضرت واال مقام خلد آشیان شاه شاهان....؛ با تورم زبانی 
همزمان روبه رو هستیم. هرچند این مورد در گذشته و در حوزۀ ادبیات بیشتر 
مشاهده می شد؛ اما مصادیق امروزی آن در حوزه های مختلف وجود دارد. الزم 
به بیان است؛ »در غرب، اقتصاد کالم و اندیشه را یکی از شرایط مقدماتی تفکر 
و روایت علمی دانسته اند. همزمان با تجدد بود که طمطراق و تفصیل و اطناب 
کالم رایج در متون قرون وسطی جای خود را به ایجاز و سادگی روایی داد...« 

)میالنی، 1382: 259(.
اما در تورم زبانی در زمان؛ برای نامیدن یک چیز، از چندین اسم در طول 
زمان استفاده می شود. در سه دهة گذشته؛ جایگزین کردن اصطالحاتی مانند 
»شبیخون فرهنگی«؛ »تهاجم فرهنگی«؛ »ناتو فرهنگی« و »جنگ نرم« در 
زمانی کوتاه از مصادیق این گونه از تورم است. الزم به ذکر است همان طور که 
در تورم اقتصادی، پول ارزش و قدرت خود را از دست می دهد؛ در تورم زبانی 
هم شاهد از دست رفتن ارزش و قدرت کلمات هستیم. درنهایت همان طور 
که یک کشور در اثر افزایش بی رویة نقدینگی با ورشکستگی اقتصادی روبه رو 
می شود؛ یک نظام سیاسی هم ممکن است در اثر تکرار و تورم زبانی با نوعی 
ورشکستگی زبانی روبه رو شود. در این وضعیت هر نوع اختراع و مفهوم پردازی 

جدیدی کارایی چندانی نداشته و به بحران موجود دامن خواهد زد. 
به طور خالصه به نظر می رسد داستان معروف علی بابا و چهل دزد بغداد که 
در آن با گفتن رمز »سسمی باز شو« در غار پر از گنج به روی فرد باز می شد، 
در اندیشه و رفتار ایرانیان هم رسوخ پیدا کرده است. آنچه مسلم است این است 
که در فرهنگ ایرانی، نام ها تقدس خاصی دارند و تا این تقدس از بین نرود 

بازی با اسم به گونه های مختلف ادامه خواهد داشت.
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9. واژگونگی زبانی
با معنای  زبانی وضعیتی است که در آن، کلمات معنای متضادی  واژگونگی 
پذیرفته شده و رایج خود پیدا می کنند. در این حالت الگوی رایج دال و مدلولی 
مخاطب  عهدۀ  بر  موقت  به طور  دال  یک  مدلول های  تفسیر  و  می شود  نقض 
می دهند  شعار  تظاهرات  در  کارگران  که  زمانی  مثال  برای  می شود.  گذاشته 
»مرگ بر کارگر....درود بر ستمگر« شنونده می فهمد که شعاردهندگان درحال 
استفاده از همین الگو هستند. کارگر و ستمگری که معنای خود را از دست 
داده اند و جای آن ها با هم عوض شده است. به همین ترتیب همان طور که 
جورج اورول در ُرمان 1984 بیان می کند؛ وظیفه و رسالت »وزارت آزادی« 
سرکوب افکار و گسترش استبداد می شود و وظیفه و رسالت »وزارت صلح« 

ساختن جنگ افزار و هدایت جنگ می شود. 
به نظر می رسد »واژگونگی زبانی« با »شناورشدن زبان« ارتباط مستقیمی 
بیشتر  واژگونگی کالم هم  احتمال  باشد  بیشتر  زبان  و هرچه شناوری  دارد 
می شود. در بخش پیشین دیدم که شناوری زبان باعث می شود که به راحتی 
باعث  این شناوری  ادامة  ندارد، دکتر خطاب کرد؛  را که دکترا  بتوان فردی 
بخش  کارکنان  حتی  و  همدیگر  کارمندان  از  برخی  درنهایت  که  می شود 
خدماتی را دکتر و مهندس خطاب کنند و این یعنی عبور از مرحلة شناوری 

به مرحلة واژگونگی.
همین ارتباط را می توان بین »تکرار زبانی« و »واژگونگی زبانی« مشاهده 
»خواهر«،  مانند  واژه ها  برخی  از  استفاده   57 سال  انقالب  ابتدای  در  کرد. 
»برادر«، »انشاءاهلل« و »به طور جد« به سرعت رواج یافت و تکرار می شد و با 

همان سرعت هم از درون پوچ و واژگونه شد.



نامباوری50

10. دوزبانگونگی
»مطابق نظر گامپرز، دوزبانگونگی وضعیتی است که در آن یک زبان، گویش 
یا گونه برای نقش اجتماعی معینی به کار گرفته می شود، اما زبان، گویش یا 
گونة دیگر با نقشی متفاوت در موقعیت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد« 
)مدرسی، 1368: 37(. درنتیجه یک زبان فراگونه و یک زبان فروگونه شکل 
می گیرد؛ زبان فراگونه رسمی که عمدتاً آموزش داده می شود و زبان فروگونه 
غیررسمی که از بچگی و در محاوره های روزمره یاد گرفته می شود. در ایران 
و در بین فارسی زبان ها بین زبان مورد استفاده در جلسات رسمی و اداری با 
دو  در  دارد.  وجود  زیادی  تفاوت  غیررسمی،  جلسات  در  استفاده  مورد  زبان 
دهة نخست انقالب مردم و مسئولین به گونه ای در تلویزیون سخن می گفتند 
که با زبان عادی و روزمرۀ آن ها تفاوت بسیار داشت؛ تقریباً تمام مصاحبه های 
تلویزیونی و جلسات این دوران با ذکر نام خداوند و خواندن آیة قرآن یا حدیث 
و روایتی شروع می شد. وارداف می نویسد: یکی از ویژگی های برجسته و کلیدی 
از  به لحاظ کارکردی کاماًل  این است که دو گونة دخیل در آن  دوزبانگونگی 
یکدیگر متمایز هستند و یکی نسبت به دیگری موقعیت باالتری پیدا می کند. 
برای مثال فراگونه ها را می توان در ایراد سخنرانی های پارلمانی، ادبیات فاخر و 
سرمقالة روزنامه ها دید درحالی که فروگونه ها در گفت وگو با آشنایان، ادبیات 
عامه و سریال های آبکی به کار برده می شود. بعضی وقت ها ممکن است کسی 
سخنرانی خود را به فراگونة زبانی ایراد کند، اما پرسش هایی را که دربارۀ محتوای 
آن از او پرسیده می شود، به فروگونة آن زبان بیان نماید. همچنین ممکن است 
مقاومت چشمگیر و گسترده ای در برابر ترجمة بعضی از کتاب ها به فروگونه 
وجود داشته باشد، برای مثال با ترجمة انجیل یا قرآن به گونة محاوره ای زبان 

یونانی یا عربی به شدت مخالفت می شود )وارداف، 1393: 154(. 
در به کارگیری الگوی دوزبانگونگی می توان به دو دسته از عوامل آشکار و 
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پنهان اشاره کرد. عوامل آشکار آن دسته عواملی هستند که به راحتی می توان 
اثر آن ها را در ضرورت به کارگیری الگوی دوزبانگونگی نشان داد. برای مثال در 
موضوعات علمی و تخصصی به ناچار باید از برخی کلمات و جمالت استفاده 
کرد که در زبان روزمره وجود ندارند. همچنین در جلسات و مکاتبات اداری 
رعایت ادب و خالصه گویی منجر به شکل گیری الگوی زبانی خاصی می شود 
که با زبان و نوشتار غیراداری تفاوت دارد. اما در بیشتر مواقع دالیل به کارگیری 
دوزبانگونگی اعمال قدرت است که به طور پنهان و غیرمستقیم انجام می شود. 
برای مثال استفاده از الگوی دوزبانگونگی توسط پزشکان، وکال، دانشگاهیان، 
است.  مخاطبان  کنترل  برای  کامپیوتر؛  مهندسان  و  روشنفکران  روحانیون، 
هرچند چنین متخصصانی استفاده از این الگوی زبانی را ناشی از پیچیده بودن 
حوزۀ کاری خود می دانند اما بخشی از دالیل دانسته یا نادانسته این کار برای 
کنترل و اعمال قدرت بر مخاطب است. برای مثال در حوزۀ فلسفه یک قرن 
پیش محمدعلی فروغی با تألیف کتاب سیر حکمت در اروپا نشان داد می توان  
اما امروزه  انتقال داد؛  با زبانی ساده مباحث سخت فلسفی را به خوانندگان 
اکثر استادانی که چنین قدرتی ندارند ترجیح می دهند با به کارگیری کلمات و 

جمالت عجیب و غریب، فقط مخاطب را مرعوب کنند. 
به نظر می رسد مطالعات و پژو هش های گسترده ای دربارۀ استفادۀ این الگو 
در بین فارسی زبانان باید انجام شود تا ابعاد و جزئیات آن را دقیق تر بیان کند. 
برای مثال این فرضیه که »هرچه جامعه ای نام  باورتر باشد، دوزبانگونگی در آن 
بیشتر مشاهده می شود«؛ یا این فرضیه که »هرچه تعارض نقش ها بیشتر باشد، 
دوزبانگونگی هم بیشتر است«؛ می تواند موضوع پژوهش های جامعه شناختی و 

روان شناختی باشد.
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11. تحقیر زبانی
تحقیر زبانی؛ کوچک و مسخره کردن موضوعات با زبان است که در بین عموم 
مردم و در زبان کوچه و بازار کاربرد فراوانی دارد. در جوامع نام  باور اسامی افراد 
به راحتی مسخره می شوند. این کوچک کردن می تواند با اضافه کردن کسره یا 
حرف »ی« به انتهای اسامی انجام شود: مانند »استاِد قیافه می گیره« به جای 
»استاد قیافه می گیره« یا »حسنی« به جای »حسن«.1 همچنین وقتی به جای 
تکنیک  همین  از  »روشنفکربازی«  یا  »منورالفکر«  می شوند  گفته  روشنفکر 

تحقیرکردن استفاده شده است.
به نظر می رسد در زمینة دالیل و کاربردهای کوچک و مسخره کردن نام ها؛ 
پژوهش هایی بسیاری می تواند انجام شود. اینکه فارسی زبان ها در برخی حوزه ها 
بیشتر و در برخی موضوعات کمتر دست به تحقیر می زنند، ریشه های عمیق 
»عاینک«  واژۀ  از  استفاده  مثال  برای  دارد.  جامعه شناختی  و  روان شناختی 
به جای »عینک«؛ »گیساش« یا »فوکلش« به جای »موهاش«؛ »مهنس« به جای 
به همین  است.  دیگر  واژه های  برخی  از  استفاده  از  رایج تر  بسیار  »مهندس« 
ترتیب می توان پرسید چرا برای افراد »قدبلند« از اصطالح »دراز یا نردبون« 
استفاده می شود؛ اما برای اتومبیل »شاسی بلند« از اصطالح »پاچه بلند« استفاده 
نمی شود؟ آیا علت این نیست که غیرممکن است کوتاه قدها بلندقد شوند؛ اما 
ممکن است همة افراد روزی صاحب ماشین شاسی بلند شوند؟ چه افراد و چه 

گروه هایی به کدام نوع تحقیر و کوچک کردن تمایل بیشتری دارند؟

12. تشابه اسمی
یکی از ابزارهای تحلیل در جوامع نام باور؛ بهره گیری از الگوی زبانی تشابه اسمی است. 
در این الگو با مقایسة دو موضوع متفاوت که فقط نام مشابهی دارند؛ تالش می شود 
مشابهت محتوایی آن دو موضوع تأیید شود. برای مثال اگر نام رئیس جمهوری 

1. البته در برخی موارد )برای مثال در اصفهان( این کار نشانه صمیمت و خودمانی بودن است.
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کوروش یا ابوالفضل باشد تالش می شود با مشابهت سازی اسمی، ویژگی های کوروش 
هخامنشی یا ابوالفضل بنی هاشم به آن رئیس جمهور نسبت داده شود.

به همین ترتیب زمانی که داروخانه ای؛ »ابن سینا« یا »رازی«؛ بنگاه امالکی؛ 
»صداقت« یا »امانت« و کارخانة فرشی؛ »قالی سلیمان« نامیده شده؛ به نوعی 

به طور غیرمستقیم از همین روش تشابه اسمی استفاده شده است.  

نتیجه گیری 
در جوامع نام باور که اسم ها دارای قدرت جادویی هستند؛ این باور وجود دارد 
نام باوران  با کنترل واقعیت است. به سخن دیگر،  که کنترل اسم ها مساوی 
تغییر  به  منجر  اسم ها  در  تغییر  یا  به کارگیری  عدم  به کارگیری،  معتقدند 
کاظمی،  علی رضا  مثال  برای  شد.  خواهد  خارج  جهان  در  عینی  و  واقعی 
سند  مطابق  می گوید:  پرورش،  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک 
نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و به 
»وزارت تربیت رسمی و عمومی« تغییر نام دهد و براساس این تغییر نام، 
 نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد 
با تغییر یک »نام« تمام  تنها  افراد فکر می کنند  از  اینکه برخی   .)isna.ir(
معضالت حل می شود و آن ها به خواسته هایشان دست پیدا می کنند ریشه 
در تفکری نام گرایانه دارد. اساساً نام طرح مذکور یعنی »سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش« هم تحت تأثیر شدید رویکرد نام باورانه تدوین شده است. 
گویا اگر نام این طرح را »سند« بگذاریم و یا از صفت »بنیادین« در آن استفاده 
کنیم اتفاق معجزه واری می افتد و با خواندن این ورد همه چیز زیرورو می شود.  
به همین ترتیب می توان گفت دلیل اصلی تدوین انبوهی از اهداف، سندها، 
الگوها، قوانین و نقش های جامع در کشور ما ریشه در همین فرهنگ نام باور 
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دارد. مهم این است که قانون مبارزه با فساد، سند چشم انداز، منشور حقوق 
شهروندی و الگوی جامع پیشرفت تدوین شود؛ برای اجرا کافی است نام آن 

مدارک را تکرار کنیم.
فارسی«  زبان  »فرهنگستان  عملکرد  بررسی  به  می توان  زاویه  همین  از 
پرداخت. در بیشتر کشورهای دنیا معادل بومی برای »کامپیوتر« یا »هلی کوپتر« 
و  به جای کامپیوتر  رایانه  این است که گفتن  باور  اگر  اما  ارائه نشده است. 
چرخ بال به جای هلی کوپتر احتمال کنترل آن را بیشتر و شاید تولیدش را هم 

راحت تر  کند؛ پس حتماً باید هلی کوپتر را چرخ بال نامید.
البته  از عوامل تقویت ذهنیت اسطوره ای است و  نام  باوری همچنین یکی 
از آن تأثیر هم می گیرد. ذهنیت اسطوره ای مانعی برای طرح و تحلیل منطقی 
موضوعات و توسعة جوامع است. در فرهنگی که نام ها قدرت جادویی و فوق بشری 
دارند برای کاستن یا خنثی کردن قدرت نام ها باید نام های دیگری را به زبان آورد. 
برای مثال هنگامی که از »مرگ« سخن گفته می شود باید با به کاربستن کلمات 
دیگری احتمال وقوع آن را خنثی کرد. برای همین پیش از بر زبان آوردن نام 
بهترین  ترتیب  به همین  از جون«.  یا »دور  »زبانم الل«  مرگ گفته می شود 
راه حل برای دورکردن »جن« گفتن »بسم اهلل« است و بهترین راه حل برای از 
بین بردن »فساد و تبعیض« آن است که مدام »اخالق و عدالت« را صدا بزنیم.

عقیده  این  به  باور  نام باوری  پیامدهای  دیگر  از  شد  گفته  که  همانطور 
نام جدید  این  و  نام جدید ساخت  نام، یک  دو  ترکیب  از  است که می توان 
الزاماً واقعیت پیدا خواهد کرد. به همین دلیل برخی افراد از ترکیب اقتصاد، 
بانک، دموکراسی و... با اسالم؛ نتیجه گرفتند که »اقتصاد اسالمی«، »بانکداری 
اسالمی«، »دموکراسی اسالمی« و... الزاماً وجود خواهند یافت. اما مرور زمان و 
واقعیات نشان داد با این الگوی زبانی نمی توان طرحی نو درانداخت و در جهان 

بیرونی تغییری ایجاد کرد. 
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همچنین به نظر می رسد بین گسترش فرهنگ نام باوری با کاهش فرهنگ 
واقع گرایی رابطه وجود دارد. هرچه در جامعه ای نام ها بیشتر برجسته می شوند، 
و  نام خیابان  از  ما  دیوار شهرهای  و  فراموش می شوند. در  بیشتر  واقعیت ها 
مدارس گرفته تا روزهای هفته، پر از نام های خوب اسالمی و انسانی است؛ 
اما آیا در بطن زندگی در این شهرها هم همین اندازه اخالق و انسانیت وجود 
دارد؟ تجربة به کارگیری نام های اسالمی )مانند آل طاها، محمد رسول اهلل، ثامن 
الحجج، ثامن االئمه و...( برای مؤسسات مالی و بانک ها نشان داد استفاده از 
یک نام نمی تواند کوچک ترین تأثیری در کاهش فساد صاحب نام داشته باشد؛ 
نام ها هیچ کاری نمی کنند جز اینکه به بازیچة دست شعبده بازان تبدیل شوند 

تا مردم نام باور را فریب دهند.
در پایان باید گفت که بحث »نام باوری« می تواند ایده های پژوهشی جدیدی 
را در حوزۀ زبان و جامعه مطرح کند. برای مثال به نظر می رسد فرهنگ نام گرا 
باعث شده؛ شعر به قالب ادبی مسلط در ایران تبدیل شود. همچنین بررسی نسبت 
»نام باوری« با »استعاره« )metaphor(؛ موضوعی است که می تواند پنجره جدیدی 
را در این زمینه باز کند. نام باوری در شکل گیری گفتمان های زبانی هم قابل بررسی 
است. به نظر می رسد دلیل استفادۀ فارسی زبان ها از برخی کلمات و ساختارهای 
زبانی ریشه های نام باورانه داشته باشد. برای مثال اکثر ایرانیان از اصطالح »درواقع« 
خیلی استفاده می کنند. شاید دلیل این کار؛ رواج گستردۀ دروغ در جامعه است و 
گوینده یا نویسنده به طور ناخودآگاه می خواهد با تکرار این اصطالح، راست بودن 
پیام خود را منتقل کند. همچنین می توان تأثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی 
را در فرهنگ نام باورانه و چگونگی به کارگیری الگوهای زبانی آن بررسی کرد. 
برای مثال با پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 و به دلیل حضور گسترده 
مذهبیون در حکومت جدید؛ فرهنگ نام باورانه در ایران به سرعت گسترش یافته 
است؛ سازوکارها و پیامدهای این گسترش می تواند موضوع پژوهش جدیدی باشد.
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