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 چکیده

 و جوامع مطالعات در مهم موضوعی کنندمی خطاب را همدیگر چگونه افراددانستن این موضوع که          

 لقبی به جز نام اصلیمواردی که افراد با نام یا در این مقاله . است افراد بین اجتماعی روابط ایجاد منظوربه

یک  بر اساس مشاهدات های این پژوهشاست. دادهگیرند مورد بررسی قرار گرفتهخود مورد خطاب قرار می

خطاب قرار  اند.آوری شدهجمع و متفاوت های گوناگونموقعیتها و مکانماهه در سطح شهر مشهد و در 

 تاریخی رواج -اعیاجتمدادن افراد در ایران به شدت تحت تأثیر نظام احترام و ادب است که به خاطر شرایط 

یرد، گشان مورد استفاده قرار میهایی که برای خطاب افراد با نامی غیر از نام اصلیرسد روشبه نظر می دارد.

ناگونی های گوکه به صورت اندانتخاب شده ادافرآن کار و رفتار  ،خصوصیات اخالقی، فکری، قیافهاز گرفته وام

اصطالحات ، و اسامی رسمی ن مذهبی، اصطالحات مربوط به شغل، عنواشوند از جمله لقبگر میجلوه

یزی گرغالباً نامت و استعاره. اصف ،از صمیمیت، ضمایر، اسم مستعار، تخلص اصطالحات حاکی، خویشاوندی

ها است که شود، زیرا در همین ساختامری، نهیی، استهفامی، تمنایی و ندایی مشاهده میهای در ساخت

گریزی از بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش نه راهکار نام گیرد.شنونده حضور دارد و مورد خطاب قرار می

استفاده در  های دستوری موردگریزی بیان گردیده است و ساختهم متمایز شدند، پنج دلیل برای نام

 اند.گریزی نیز گردیدهنام

 گریزی، لقب، خطاب: نام، نامکلیدواژه

 مقدمه -1

های صمیمی یا غیر صمیمی، ها، محل کار، در منزل، در جمعدیگر را در مالقاتهایی که مردم یکشیوه

د خطاب مور هاجز اینتحت کنترل اند و  کهوقتی که عصبانی هستند، به چیزی نیاز دارند، شاد هستند، زمانی

های متفاوت مع و فرهنگها در جواند. این نقششومحسوب میزبان  های اجتماعیقرار می دهند، جزء نقش
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 .دهنده رابطه اجتماعی گوینده و مخاطب هستندنشان در واقع عبارات خطاب شوند.ای متفاوت تعبیر میبگونه

 شود )برونخاطر حفظ وجهه استفاده میدیگران و بهای هستند که برای راحتی سرمایه عاطفیاین عبارات 

دهند ( در مورد اصطالحاتی که با آن افراد را مورد خطاب قرار می2001آفول ) (.821: 8791و لوینسون، 

اصول اجتماعی قابل گوید این اصطالحات بخش مهمی از رفتار کالمی است که از طریق رفتار، هنجارها و می

ن، القاب خطاب نسبت به ( تأکید نموده است که با توجه به نقش و کاربرد زبا8770)شناسایی است. فسفولد 

امال کعناوین این  شناسی زبان را منعکس کند.تواند مسایل جامعهتر میهای زبان بهتر و واضحسایر قسمت

ن به عالوه برای .دنرسنمی یا جانشین او د و دیگر به ورثهنشوتمام می  با خود فرد صاحب نامفردی هستند و 

یک آقا  های متفاوت مورد خطاب قرار داد. به عنوان مثالتوان به صورتطور همزمان هر فرد واحد را می

تواند از طرف فرزندانش پدر )بابا، آقاجون، آقا، ابوی و ...(، از طرف شاگردانش استاد، از جانب خواهر و می

فرزند/ م و ...(، از طرف همکارانش دکتر )مهندس و ..(،  برادرانش برادر، از سمت پدر و مادرش پسر )پسرم،

ترین اش مورد خطاب قرار گیرد. سادهخانوادگیهایش عمو و دایی و یا با نام یا ناماز جانب خواهر و برادرزاده

ای شان است. اما در هر جامعهها با نام شخصیترین شیوه مخاطب قرار دادن افراد صدا کردن آندستو یک

 .شوندشان صدا زده نمیهای مختلف افراد با نام اصلیبه دالیل گوناگون و در موقعیت بنا

از نامیدن افراد با نام خود فرد خودداری  ها مردماین بررسی به دنبال انواع راهکارهایی است که در آن

برای انجام این کار . کنندکنند و از راهکارهایی جزاین برای خطاب قرار دادن طرف مقابلشان استفاده میمی

 آوری های زبانی متفاوت جمعنگارندگان مشاهدات یک ماهه خود را در شهر مقدس مشهد و از خالل بافت

گریزی دسته بندی و مشخص شدند. پس از بررسی مختصری از پیشینه، کردند. سپس انواع راهکارهای نام

  شوند.ها معرفی میبندیاین دسته

 

 پیشینه تحقیق -2

(، به بررسی اجتناب از نامیدن نام افراد توسط مردم کامرون می پردازد. توجه این مقاله 2088انچیمب )

 ها(،)مادر دوقلو manyiهای اشخاص از واژگانی مانند: پنج مورد است که بجای نامیدن نامبیشتر بر روی 

tanyi ،)پدر دوقلوها (  moyo،ویژه مردان(،هب ) خویشاوند سببی mbanya های )همسران در خانواده

هایی که این کنند. در این مقاله بعضی از بافت( استفاده میهمنامی)  mbomboدارای  تعدد زوج( و

-از بسیاری فرهنگ . کامرون، مانند بسیاری از جوامع مستعمرهشودتعیین می ،روندبکار می هاها در آنصورت

 میدن نام افراد بخشی از ادب مثبتامع غربی انگلیسی ناچرا که در جو ،های  غربی انگلیسی متفاوت است
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ب ادبی محسواحترامی و بیهای آفریقایی بیها و برخی دیگر از فرهنگکه در فرهنگ کامرونیدر حالی ،است

بلکه اگر  ،احترامی استشان نه تنها بیها خطاب کردن افراد خاص با نام شخصیشود. در این فرهنگمی

دانند. اصطالحاتی که در این بررسی بکار رفته را نشانه تحقیر و نداشتن شایستگی فرد میکار رود  آنبه

فرادی که برای اولین پدر دوقلوها و افراد غریبه و ا هایی هستند که افراد در غیاب اشخاص مانند مادر/شیوه

 .برندکار میهشوند، ببار آشنا می

به بررسی تأثیر ندا و خطاب در ساخت کارکردهای ( در پژوهش خود 8811میرباقری و اسماعیلی )

اند و به این نتیجه اند. سپس انواع خطاب در مثنوی را ذکر کردهکنشی و انگیزشی در مثنوی پرداخته

اند که صفات و القاب در هر شرایطی و با بارهای معنایی متفاوت اعم از مثبت یا منفی، مطلوب یا رسیده

پیام، ایجاد ارتباط بهتر و بیشتر بین گوینده و شنونده در خدمت مولوی قرار  نامطلوب همگی برای رسانیدن

 گرفته است. 

به بررسی القابی که در تاریخ معاصر ایران به  (8817) نوشته سلیمی مزینانی "فرهنگ القاب"کتاب 

 ،الملک لدوله، السلطان، السلطنه،خصوص توسط شاهان قاجاری به افراد مختلف اعطاء گردیده و شامل ا

 منبع و مأخذ استفاده نموده است 00وی برای نگارش این کتاب از  .پردازدمی ،است و از این دست الممالک

 اند، تصحیحشناخت صحیح صاحبان این القاب، تمایز بین افراد گوناگون که لقب واحد داشتهآن  هدفو 

ه ک و در نهایت تمام محسناتی اشتباهات تاریخی و تصحیح انتساب یک رخداد تاریخی به صاحب یک لقب

 ت.ها دارند بوده اسنامهفرهنگ

اند. شناسی پرداختهش زبانی خطاب قرار دادن از منظر جامعهق( به بررسی ن8878استاجی و اخالقی )      

اند که تا چه میزان عوامل اجتماعی غیر زبانی چون ها تحقیق خود را در جستجوی این سوال انجام دادهآن

های مختلف خطاب در کلمات روزمره افراد تأثیر تحصیالت، سن و بافت اجتماعی بر انتخاب صورت جنسیت،

ها سبب بوجود آمدن کاربردهای اند که چگونه مرجعها به بررسی این نکته پرداختهگذار است. همچنین آن

 اند.خاص القاب به منظور اهداف کاربردی شده

تار ررسی گفوی با ب( به بررسی عبارات خطاب در زبان فارسی گفتاری پرداخته است. 8878احمدخانی )       

فراد اگونه نتیجه گرفته است که است و این گویشور تهرانی ده نوع اصطالح خطاب را از هم متمایز کرده 08

ط خویشاوندی با افزایش سن رواب برند و اصطالحاتکار میبیشتر به ات صمیمی و خودمانی رااصطالحمذکر 

( تاثیر طبقه اجتماعی بر طرز 8878سلیمیان )در همین راستا  گیرد.گویشوران کمتر مورد استفاده قرار می
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است و به این نتیجه رسیده است که میان نحوه خطاب خطاب کردن خویشاوندان را مورد بررسی قرار داده

 ای وجود دارد.های قابل مالحظهجتماع تفاوتکردن خویشاوندان در طبقه باال و طبقه پایین ا

ای هازنمایی آن در نحوه کاربرد ضمیرها و صورت( به بررسی تغییر سبک زندگی و ب8878فرد )عظیمی      

دهه  از سه است. وی با بررسی سه مجموعه تلویزیونیهای تلویزیونی رسانه ملی پرداختهخطابی در مجموعه

در نوع  رهای تلویزیونی سیما با تغییبه این نتیجه رسیده است که تغییر سبک زندگی در زبان مجموعه اخیر

خطاب بازنمایی شده است، همچنین روابط نسلی تفاهمی )دهه هفتاد( و روابط نسلی تفاوتی )دهه هشتاد(، 

 ها نیز به روشنیبان و شخصیتها در زجای خود را به روابط نسلی تعارضی )دهه نود( داده است و این تفاوت

 .بازتاب یافته است

ای ضمیر، اسم و فعل به سه طبقه واژهها القاب خطاب است که در اکثریت زبان( بیان کرده8711براون )      

ای موجود هبرخی از پژوهششوند. ها وابسته هستند، تکمیل میاست که توسط کلماتی که به آنتقسیم شده

با مطالعه  (8710) 8. برون و گیلمناندافراد، به بررسی انتخاب ضمیر مناسب خطاب پرداختهدر مورد نامیدن 

چهار زبان مختلف به بررسی چگونگی ارتباط ساخت اجتماعی با نحوه کاربرد ضمیر خطاب و مطابقت آن با 

کند را کنترل می بستگی، نحوه کاربرد ضمیر خطابماند. به اعتقاد آنان قدرت و هگوینده و شنونده پرداخته

و معموال کاربرد ضمایر به جای اسم دوسویه نیست. این بدان معنی است که دو نفر در جایگاه قدرتی یکسانی 

( نیز 2007نتایج تحقیقات سلین، نوربی و وارن ) قرار ندارند که بتوانند کاربرد یکسان ضمایر را داشته باشند.

( رابطه بین کاربرد ضمیر خطاب و جنسیت را 8872شیخی ) در زبان فارسی تایید کننده این پژوهش است.

رتباط ها ابررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که میان کاربرد ضمیرهای خطاب و جنسیت آزمودنی

 معناداری وجود دارد.

 ای نقش و کاربرد القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی پژوهشی است که دادمهر وبررسی مقابله     

های تها و شباهاند و تفاوت( با بررسی شش فیلم فارسی وشش فیلم انگلیسی انجام داده8878مقدم )شریفی

اند عامل مذهب به دلیل نقش پررنگی که مذهب در جامعه ها نتیجه گرفتهآن اند.موجود را استخراج کرده

ود. شخطاب در زبان فارسی مشاهده میکند، به عنوان یک عامل مؤثر در انتخاب القاب ا میزبانان ایففارسی

تری با یکدیگر دارند، صمیمیت و نزدیکی که گویشوران زبان فارسی روابط دورتر و رسمیهمچنین درحالی

 به درجات بیشتری در القاب خطاب گویشوران انگلیسی وجود دارد.

                                                           
1  Brown & Gilman 
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در زبان فارسی معرفی بندی جدیدی از القاب خطاب ( در بررسی خود دسته2001اکبری و تهی )علی     

آمیز در میان القاب خطاب فارسی، ادب و تواضع استفاده فراوان از القاب احترام که انداند و نتیجه گرفتهکرده

است که ( در بررسی دیگری مشخص کرده2088افضلی )(. 88: 2001اکبری و تهی، دهد )علیرا نشان می

(، 2080شود. خانی و یوسفی )ختلف اجتماعی استفاده میالقاب خطاب متفاوتی در میان همسران در سطوح م

حاضر  در پژوهش اند.پرداخته یبه بررسی القاب خطاب در فارسی و انگلیسی از راه ترجمه انگلیسی به فارس

 ها مورد بررسی قرار گرفته است. انواع راهکارهای پرهیز از نامیدن نام افراد در مخاطب قرار دادن آن

 بحث و بررسی -3

اند. تمامی مواردی که آوری شدهمشاهدات یک ماهه در سطح شهر مشهد جمعاین پژوهش از  مستندات     

تحلیل و در گام  دست آمدههای بهدادند یادداشت شد و سپس دادهافراد یکدیگر را مورد خطاب قرار می

ی اشاره مختصر متداول خطابهای دستوری گریزی و ساختپس از آن به دالیل نام بندی شدند.دسته نخست

 شده است. 

 گریزیراهکارهای نام -3 -1

های مختلفی استفاده برای خطاب قرار دادن دیگران بدون استفاده از نام طرف مقابل از روش افراد     

گریزی وجود راهکار مختلف برای پدیده نام نهدر این پژوهش آوری شده های جمعکنند. بر اساس دادهمی

 این قرار است: دارد که از

 لقب  -3 -1 -1

 ه کاریا ناپسند و زشت ب آمیز وصل به معنی کنیه پسندیده و تحسینای است عربی که در القب کلمه

های محلی، که پادشاهان، سرسلسلهایران تاریخی طوالنی دارد، چنان رفته است. استفاده از القاب درمی

 ایراندر گردیدند. ها با القاب و عناوین مشخص و ممتاز میخانواده و ایالتی، سران قبایل، و پادشاهان والیتی

ده شقیم به نام فرد پرهیز میو از اشاره مست کردندرا با لقب مخصوص به او معرفی می افراد سرشناس از قدیم

 قی،اخال  خصوصیات همه گرفتن نظر در با دقیقا که است القابی و اسامی از مملو  ،فرهنگ لقب مردم است.

اند و کوچکترین تضادی بین لقب و مشخصات فرد مورد نظر کار و رفتار افراد آن انتخاب شده، و قیافه فکری،

کند که برای نامیدن و نان افراد را اغوا میکن چپراشتن عنوان و لقبی به اصطالح دهنگاه دوجود ندارد. 
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آوری شده در این زمینه جمله عبارات خطاب جمعکنند. از معرفی خود به دیگران از همان لقب استفاده می

 این موارد اشاره کرد: توان بهمی

 ای(شوماخر)راننده حرفه  -

 شانس )خوش اقبالی(لوک خوش  -

 امین )مورد اطمینان(  -

های منحصر به فرد خودش را دارد. امروزه دیگر خبری شود هر دوره تاریخی لقبگونه که مشاهده میهمان

 ها نیست.و جز این السلطنه-الدین، -الممالک، -الملوک، –از القابی چون 

استعاره برای اشاره به بارزترین مشخصه فرد مقابل شاید بتوان استعاره را زیرشاخه این مورد دانست.      

 نامند. موارد زیر از این دست هستند:شود. به عنوان مثال فردی که بسیار الغر است را اسکلت میاستفاده می

 )قد بلند در معنای منفی( چنار -

 )چاق و بد تیپ( بشکه -

 )چاق و تنبل( خرس -

 )عینکی( چهارچشم -

 

  ن مذهبیویاعن  -3 -1 -2

زبانان داشته است. در این محیط ای در تمامی جوانب جامعه فارسیعامل مذهب همواره نقش برجسته        

 نگیرد. به عنوان نمونه در زباقرار میاجتماعی، القاب خطاب به عنوان بخشی از زبان تحت تأثیر مذهب 

 شود:فارسی برای اشخاص مذهبی القاب متنوعی استفاده می

 اهللآیت  -

 حجه االسالم  -

 سید -

 ی مورد–کنند را نیز با نام آن مکان همراه پسوند های مذهبی سفر میدر این میان افرادی که به مکان      

 دهند، مانند:خطاب قرار می

 رود یا هر مسلمان پیر برای احترام(خانه خدا میحاجی )مسلمانی که به زیارت  -

 کربالیی -
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 اصطالحات مربوط به شغل   -3 -1 -3

شان است. اما مشاهده شد که همه های مرسوم مخاطب قرار دادن افراد بر اساس شغلیکی از روش        

کشاورز، یک کارگر معدن یا یک کارمند به ندرت با نام مشاغل این قابلیت را ندارند. به عنوان نمونه یک 

 گیرند. اما به کرات شاهد موارد زیر هستیم:شان مورد خطاب قرار میشغل

 استاد -

 معلم (خانم/ آقا) -

 دکتر -

 مهندس -

 )خانم/ آقای( مدیر -

 )آقا/ خانم( وکیل -

مقام طرف مقابل باالتر است، صمیمیت و خویشاوندی هم مطرح نباشد،   که جارسد آنبه نظر می           

در مواردی که افراد از نظر شغلی یکسان  شان بهترین گزینه است.مخاطب قرار دادن افراد بر اساس شغل

 در همین کنند.هستند یا باالتر، معموال از اسم یا فامیل طرف مقابل برای خطاب قرار دادن او استفاده می

 توان زیر مجموعه عبارات مربوط به شغل در نظر گرفت:ینه عبارات و اسامی رسمی را میزم

 )جناب( وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -

 )آقای( رئیس جمهور -

 

 اصطالحات خویشاوندی  -3 -1 -4

 شوند. در زباند واقعی و غیرواقعی استفاده میدر خطاب به دو دسته خویشاوناصطالحات خویشاوندی         

گونه ارتباط مخاطب هیچ هایی که فردفارسی القاب خویشاوندی نه در معنای واقعی بلکه در موقعیت

دهنده این نکته است که در گیرد. این مطلب نشانخویشاوندی با خطاب کننده ندارد مورد استفاده قرار می

 این گوناگونی در میان القابکه شاید درحالی ،نمایدزبانان روابط خویشاوندی بسیار مهم میفرهنگ فارسی
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تواند برای اشاره به عموی واقعی ، هم می"عمو"ها نباشد. به عنوان نمونه عبارت خویشاوندی بسیاری از زبان

باراتی که ع ی با فرد سخنگو ندارد. البته اغلبفرد استفاده شود و هم برای آقایی که هیچ گونه نسبت فامیل

رد دوگانه را دارند، مثال به فردی که مهندس نیست گفته شود ین کاربشوند هم همبرای خطاب استفاده می

 مهندس. اما این کاربرد دوگانه عبارات خطاب در کلمات خویشاوندی بیشتر است، مانند:

 پدر  )جان( -

 مادر )جان( -

 مامان -

 عمو -

 دایی -

 برادر  -

 خواهر -

 خاله -

 

 اصطالحات حاکی از صمیمیت  -3 -1 -5

افرادی که رابطه صمیمی با هم دارند، به جای نامیدن نام یکدیگر، با عباراتی شود که یار شنیده میسب      

واند تدهند. رابطه این افراد بیشتر میها است، یکدیگر را مخاطب قرار میکه حاکی از صمیمیت و محبت آن

 اند:از نوع دوستی یا خویشاوندی باشد. موارد زیر از این جمله

 عزیزم )و به تازگی عجیجم!( -

 قمعش -

 عسلم -

 خوشگلم -

 

  ضمایر  -3 -1 -6

از میان ضمایر موجود  دهد و در نتیجهمورد خطاب قرار دادن با حضور افراد حاضر در گفتگو رخ می           

  برای جلوگیری از نامیدن نام افراد قابل کاربرد است. توو  شمادو ضمیر 
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 اسم مستعار   -3 -1 -7

 دارند و در واقع به جز اسم واقعی خود در شناسنامهبرخی از افراد اسمی بنا به دالیل گوناگون گاهی           

که شخصی از اسم خود ناراضی باشد، اسم دیگری که معموال بیشتر . در صورتیشونددو اسمه محسوب می

شود. گاهی هم های دوستانه از آن استفاده میکند که بیشتر در جمعت برای خود انتخاب میعرف جامعه اس

 شود. موارد مشاهده شده از این دست هستند:کار برای مخفی ماندن هویت فرد استفاده میاین 

 )با توجه به معنی معشوقه مجنون( لیال به جای عزت -

 )با توجه به معنی خوشبخت( کامران به جای جواد -

 مانند:کنند، نیز در این دسته قرار دارد، تخلصی که شعرا و نویسندگان برای خود انتخاب می  

 سایه  -

 پرواز -

 

  صفات  -3 -1 -0

ونه شوند. به عنوان نمو با دو کارکرد مثبت و منفی استفاده میمثبت و منفی  گاهی صفات در دو دسته       

ش است استفاده شود باهوتواند در معنای اصلی خود و در اطالق به فردی که واقعا می "باهوش"صفت مثبتِ 

 که برعکس نادان است استفاده شود. صفات دیگر از این دست هستند:و یا اینکه در اطالق به فردی 

 نادان -

 زیبا -

 مهربان -

 نخبه -

 زحمتکش -

 تمیز -

 :، مانندنیز در این دسته جای می گیرند ناسزاها
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 ابله -

 کودن -

 

 اصوات -3 -1 -9

ه استفاد مانند آهای، هوی، ببین و از این دست هم به عنوان راهکار دیگری برای خطاب افراد اصواتی           

  شود، گرچه چندان مؤدبانه نیستند.می

خطاب در هر زبانی بسیار مؤثر است. گاهی  الفاظمسلماً بافت و موقعیت مکالمه در انتخاب و معنای           

همچنین موارد بسیاری وجود دارند که       کند. بر طبق بافت مکالمه لقب خطاب به یک فرد مشخص تغییر می

های این پژوهش حذف شود که از تحلیلبا یکی از این راهکارهای ذکر شده همراه می اسم فرد مخاطب

 شدند، از جمله:

 جواد جغجغه -

 دکتر علی -

 سید رضا -

 مامان زهرا -

 مهدی جونم -

 علی! تو.. -

 پرنسس مونا  -

از تواند فرهنگ آن جامعه را منعکس کند، القاب خطاب به عنوان یکی عالوه براین زبان هر جامعه می     

و بنا به دالیل مختلف مورد استفاده قرار  تواند تا حدی فرهنگ جامعه زبانی را نشان دهدعناصر زبان نیز می

 گیرند.

 گریزی دالیل نام -3 -2

تواند دالیل مختلفی داشته گریزی تا حدودی منعکس کننده فرهنگ و تفکر یک جامعه است و مینام     

 باشد، از جمله:

 احترام -3 -2 -1
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ی هایفرهنگ ایرانی در بسیاری از موارد نامیدن افراد با نام کوچک و یا نام خانوادگی بدون ذکر وابسته    

زند، در حالیکه در گاه شاگردی استادش را با نام کوچک صدا نمی. هیچداندهمچون خانم یا آقا را مجاز نمی

عنوان نمونه مشاهده شد استاد زبان  بسیاری از جوامع ذکر نام کوچک بسیار متداول و مرسوم است. به

یا چیزی  teacherداد برای خطاب به او از لفظ انگلیسی آمریکایی تبار یکی از موسسات مشهد اجازه نمی

( را صدا بزنند و این کار برای Simonمشابه این استفاده شود و درخواست داشت تنها نام کوچک او )

ای هاستفاده از لقب اند بسیار سخت و دشوار بود.انی بزرگ شدهآموزان فارسی زبان که با فرهنگ ایرزبان

گریزی است های نامهای مربوط به مشاغل از عمده روشخویشاوندی از جمله خاله، عمه، عمو و دایی و نام

 شود.که بنا به دلیل احترام استفاده می

 ایجاد صمیمیت -3- 2 -2

رود، هر چند در فرهنگ ایرانی استفاده از نام حفظ صمیمیت بکار می و گریزی برای افزایشگاهی نام     

مامانم یا جا که از عباراتی مانند عشقم، عزیزم، کوچک حاکی از صمیمت سخنگو و شنونده است، اما آن

ه رسد بخشی از این عامل بشود نیز شاهد محبت و افزایش صمیمت هستیم. به نظر میخوشگلم استفاده می

یزی گرکه سخنگو با استفاده از این پسوند و یکی از راهکارهای نامزمانیمربوط باشد. َ م کیت پسوند مال

 شود.ها میدهد، نیز باعث ایجاد حس صمیمت در بین آنمخاطب خود را مورد خطاب قرار می

 احترامی، تحقیر و نکوهشبی -3 -2 -3

ه ب ها و ناسزاهااست. برخی صفات، القاب، استعارهاحترامی گریزی جهت تحقیر و بییکی از دالیل نام       

 عباراتی چون: ، مانندشونداستفاده می مخاطب احترامی و تحقیردلیل بی

 شتر -

 گوساله -

 نی قلیون -

 تو -

 حیف نون -

 خنگ/ نفهم -

  

  کاریپنهان -3 -2 -4
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ا نوعی هنامیدن نام خانم انددر فرهنگ ایرانی مخصوصا مناطقی که بیشتر بافت سنتی خود را حفظ کرده      

کند تا نام گریزی استفاده میشود. در این موارد همسر یک خانم از انواع راهکارهای نامتابو محسوب می

ها مخصوصا فرزند ذکور ارشد ذکر ها )گاهی نام یکی از بچهخانمش مخفی بماند، از جمله خانم، مادر بچه

(، شودرد تنها نام پسر بزرگ برای خطاب به همسر استفاده میحتی در بعضی موا ، مانند مادرِ علی،شودمی

حاکی از صمیمیت مانند عزیزم برای گریختن از نام بردن اسم یک خانم  وزیر جنگ، عیال، منزل یا عبارات

کاری بنا به دالیل دیگری از جمله فاش نشدن هویت یا پنهانگاهی هم  شود.از جانب شوهرش استفاده می

 شود.گریزی استفاده میهای نامو بنا به ضرورت از یکی از روش ددهرخ می مسایل امنیتی

 ندانستن نام فرد مقابل -3 -2 -5

می های عموگریزی ندانستن نام طرف مقابل است. این مورد بیشتر در محیطیکی از دالیل متداول نام       

آقا، دخترخانم، آقاپسر، عموجان، خانم، حاجدهد. به کرات عناوینی همچون حاجو در تعامالت اجتماعی رخ می

شنویم که همگی برای خطاب فرد ها و سایر اماکن عمومی میها، خیابانجان، جناب یا رفیق را در مغازهخاله

 شوند.استفاده می ل به دلیل ندانستن هویت طرف مقابلمقاب

 گریزیهای دستوری نامساخت -3 -3

شود، همانند همان گریزی استفاده میهای دستوری که برای ناماخترسد که ساینگونه به نظر می       

ها اشاره شده . در ادامه به این ساختشودهایی است که برای خطاب همراه با ذکر نام استفاده میساخت

ی گردد و تنها به ذکر مثالها با سایر عبارات خطاب از بیان توضیح خودداری میاست که به دلیل یکسانی آن

 :شودهر یک بسنده میاز 

 ساخت امری -3 -3 -1

 اسکلت! غذا بخور. -

 خوشگله! به ما هم نگاه کن. -

 ساخت استفهامی -3 -3 -2

 خانم! کیفم کجاست؟ -

 رسید؟عمو! ساعت چند می -

 ساخت تمنایی -3 -3 -3

 عشقم! کاش تو هم میومدی. -
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 ساخت ندایی – 3 -3 -4

 نفسم! -

 مامان! -

توان زیر ساختِ ساخت ندایی در نظر گرفت. می های دستوری این بخش رابه نوعی تمام ساخت    

ها در ابتدا عبارت خطاب به صورت ندایی ذکر شده است و سپس ساخت مورد نظر زیرا در تمام آن

 کار رفته است.به

 ساخت نهیی -3 -3 -5

 .مارموز، دو بهم زنی نکن -

 تو، غذاتو رو زمین نریز. -

 

 نتیجه گیری -4

در  یبلکه بیشتر صورت تعاملی مهم ،تنها شکل موقتی غیرمستقیم بودن موقعیتی نیست گریزینام     

های غربی انگلیسی فرهنگ ایرانیان از بسیاری فرهنگ. ستابخشی از یک هنجار اجتماعی اجتماع است، 

ر که دشود، در حالیتلقی می میدن نام افراد بخشی از ادب مثبتمتفاوت است، چرا که در آن جوامع نا

اله شود. مقگونه دیگری تعبیر میفرهنگ کشور ما به جز برخی موارد خاص، خطاب کردن افراد با نامشان به

پردازد، به عبارتی دیگر مواردی گریزی( در میان ایرانیان میاجتناب از نامیدن نام افراد )نامحاضر به بررسی 

یت است. اهمگیرند مورد بررسی قرار گرفتهار میکه افراد با نام یا لقبی به جز نام اصلی خود مورد خطاب قر

طه شان، نوع رابگریزی یا حتی خطاب قرار دادن افراد با ناماصلی بررسی این موضوع در این است که نحوه نام

بررسی  گریزیراهکارهای مورد استفاده برای نام در این پژوهش برخیدهد. گوینده و شنونده را نشان می

های خطاب قرار دادن افراد در ایران به شدت تحت شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش صورت

تاریخی رواج دارد. عالوه بر عامل احترام،  -تأثیر نظام احترام و ادب است که به خاطر شرایط اجتماعی

ان عیوب، خودشیرینی، ... و برای کاری، بیاحترامی و تحقیر، نکوهش، پنهانگریزی گاه به دالیل بینام

ایی که هرسد روشدهد. به نظر میرسانیدن پیام و ایجاد ارتباط بهتر و بیشتر بین گوینده و شنونده رخ می

خصوصیات اخالقی، گرفته از گیرد، وامشان مورد استفاده قرار میبرای خطاب افراد با نامی غیر از نام اصلی

ه لقب از جمل ،شوندگر میهای گوناگونی جلوهکه به صورت اندانتخاب شده ادافر آنکار و رفتار  ،فکری، قیافه
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ن مذهبی )سید(، اصطالحات مربوط به شغل )استاد(، اصطالحات خویشاوندی )در خطاب به )شوماخر(، عنوا

 حاتدو دسته خویشاوند واقعی و غیرواقعی مانند عمو(، اسامی رسمی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، اصطال

حاکی از صمیمیت )عزیزم(، ضمایر )شما(، اسم مستعار )اسمی به جز اسم واقعی فرد و بنا به دالیل گوناگون(، 

ادون با دو کارکرد مثبت و منفی؛ تخلص )سایه(، صفات )در دو دسته صفات مثبت و منفی مانند باهوش و ن

تمامی موارد ذکر شده نام حقیقی فرد بیان  ناسزاها نیز در این دسته جای می گیرند( و استعاره )اسکلت(. در

ای هگریزی در ساختاند. غالباً نامبندی شدههای فراوان در این مقاله دستهطور کامل و با مثالشود که بهنمی

ها است که شنونده حضور شود، زیرا در همین ساختامری، نهیی، استهفامی، تمنایی و ندایی مشاهده می

 گیرد. قرار میدارد و مورد خطاب 
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. به کوشش فرهاد ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبانشناسی و مطالعات بینارشتهاندیشی زبانهم

 ساسانی. دانشگاه الزهرا و انجمن زبانشناسی ایران.
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جلد دوم. به  مجموعه مقاالت نهمین همایش زبانشناسی ایران.. «های تلویزیونی رسانه ملیدر مجموعه

 کوشش دبیرمقدم، محمد. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

پژوهشنامه . «بررسی نظریه ارتباط و خطاب در مثنوی»(. 8811اصغر و اسماعیلی، زهره )میرباقری فرد، علی 
 .38 -11، صص 2تابستان، سال اول، شماره  زبان و ادبیات فارسی.
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