
  

  

  

  

  

  

  “مثابه هويت فردي به 1يالكترونيكنشاني ” 

  

        ليال صادقيليال صادقيليال صادقيليال صادقي

  شناسي همگاني، دانشگاه تهراني زباندانشجوي دكتر

        دوستاندوستاندوستاندوستانغالمحسين كريميغالمحسين كريميغالمحسين كريميغالمحسين كريمي

  دانشگاه تهران

  

 چكيده

هدف اين . پردازد و سپس نام مجازي مي “نام واقعي”هاي  اين مقاله به بررسي چيستي و داللت

هاي ميان ساخت نام مجازي و واقعي و نيز رابطة ميان نام  به تفاوت دو، است كه با مقايسة اين

و همچنين ارزش فردي، اجتماعي و فرهنگيِ پديدة . با هويت فردي بپردازيم) الكترونيكي(مجازي 

اي است  نامه هاي اين پژوهش، پرسش مبناي داده. دهيم    گذاريِ مجازي را مورد بررسي قرار نام

الگوي  13طريق،  ازاين. اند آزمودني به آن پاسخ داده 222اي، كه  زينهگ 4سؤالِ  10شاملِ 

كه انتخابِ هر  بر اين مبني تحليلي است -روش پژوهش، توصيفي. گذاريِ مجازي استخراج شد نام

صورت ناخودآگاه از سوي فرد، اشاره به نوعِ نگاه او به مقولة خود، و نيز داللت بر بخشي از  ، به نام

. هايي دارند درنتيجه، كاركردهاي نام در دنياي واقعي و مجازي تفاوت. ديِ او داردهويت فر

گذارد، ولي در  دليلِ مالزمت درزماني با فرد، بر هويت او تأثير مي هاي واقعي، نام به كه در نام چنان

  . گذارد ر ميكند و بر نامِ خود تأثي واسطة نام، مطرح مي هاي خود را به هاي مجازي، فرد خواسته نام

نام الكترونيكي، نام مجازي، نام واقعي، هويت فردي، نظام ارجاعي، نظام داللتي،  :ها كليدواژه

  .گذاري نام

                                           
يد و عملكردي همانند نام دارد، آ مي @كه قبل از عالمت ) ايميل(الكترونيكي  شانينبخشي از در اين بحث  .1

 .مورد توجه و بررسي است
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  مقدمه .1

جديد در فضاي  ينام ،الكترونيكي نامِد و با هر نشو جديدي ساخته مي الكترونيكيِ هاي نامروزه هر

 ،افراد 1“نام واقعيِ”مانند  توانند مي ها اين نام آيااما  .كند مياينترنت حضور خود را اعالم  مجازيِ

اي  شخصي مسئله مروزه هويت، ا)53: 1991( 2گيدنز عقيدة باشند؟ به اي از هويت فرد نشانه

 هويت. كند د مطرح ميخو كيستي و چيستيِ هايي دربارة انسان مدام روايت. دهنده است بازتاب

زندگيِ    ي است كهيت صرفاً محصولي از عقايدو هو ،خود است درك فرد از زندگيِ  بازتاب ،شخصي

گيرد كه  ها و تأثيراتي شكل مي اساس زندگي شخص، كنش، برهويت. دهدمي بازتاب را انسان

  .كند سوي آينده حركت مي اده و بهگذشته را توضيح د

 .جامعه است تغييرات در سطح نهادينِ پيامد و علت ،مدرن ، در جامعةهويت پرسش دربارة

دولت، (آن  كالنِ و تصويرِ ،)فرديت و هويت معناي درونيِ(جامعه  هاي خرد گيدنز ميان جنبه

اين سطوح مختلفي كه . ندبي هايي مي ارتباط )شمول داريِ چندمليتي و جهان سرمايه هاي مؤسسه

تنهايي  گذارند و به ديگر تأثير مي با هركدام جداگانه رفتار كرده است، بر يك ،طور سنتي جامعه، به

لكه داليل اين گيرند، ب خود تصميم نمي نوع تغيير زندگيِ مردم ناگهان دربارة. فهم نيستند لقاب

 ديگرِ هاي تغيير روابط زناشويي، ارتباط. ترد و كالن بايد جسنيروهاي ُخ تغييرات را در شبكة

 تغييرات .دشو مذهب و عقالنيت توجيه مي با تغيير در نقشِ ،هاي بينافردي انساني و تعامل

شود و همچنين باعث تغيير در نگرش افراد  ناشي ميافراد به زندگي  نگرشاجتماعي از تغيير در 

 فناوريمثال، با ورود  عنوان به. گذارند اد از روابط تأثير ميافر هاي عمومي بر دريافت رسانه .شود مي

افراد . تر شده استديگر بيش يك ها به انسان اي و ايجاد روابط الكترونيكي، امكان دسترسيِ رايانه

 هاي مسكوني هستند، در دنياي ارتباط كه در دنياي واقعي داراي شناسنامه و نشاني محل همچنان

تخيل  توانند ساختة ها مي ، اين شناسنامهاما برخالف دنياي واقعي .اند مجازي نيز داراي شناسنامه

  .، متكثر و چندبعدي باشندها آنخود 

اخبار و . دهند بازتاب مي خود انتخابيِ هاي مجازيِ در نام ،ضمنيطور را، به “خود”ها  انسان

اجتماعي در  سبك زندگي و تغييرات هاي تحقيقاتي دربارة از يافتهها را  انسانهاي خبري،  رسانه

 .اينترنتي نيز در دسترس است صورت امروزه اين خبرها به. كنند مطلع مي ،خانوادگي زندگيِ

خود، به سوي  فرديِ هويت برازِدوسويه با مراكز خبري و ا تعاملِ دم براي برقراريِبسياري از مر

                                           
1. real name 

2. A. Giddens 
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آورد، اما دنياي  گروه در مي فرديت را تحت حاكميت ،دنياي واقعي. شوند دنياي مجازي كشيده مي

 واسطة ههايي كه ب اطالعات و انديشه. دهد بها مي گرايي كه به فرديت است ابزاري همثاب به مجازي

دهندة دنيايي  بازتاب ،و نه هميشه غالباً  د،نشو ها به دنياي مجازي و واقعي انتقال داده مي رسانه

  .اجتماعي هستند

آزادي فردي،  دهد، حوزة اربران آن را افزايش ميك اختيارفضاي اينترنت، تنها  بودنِ مجازي

خصي خود را عمومي دهدكه فضاي ش فردي اجازه ميبه هر. دهد بيان فردي را رشد مي تشخص و

در اين  .الكترونيكي به تعدادي از افراد ناشناس ةو چه با فرستادن نام ها نوشت وبكند، چه در 

تواند با  كه فرد ميكند، چرا واقعي فرد را درگير مي هويت بيشتر از دنياي فضاي مجازي، مسئلة

از  ،در محيطي رسمي ،مكارعنوان يك ه بار به مثالً يك .هاي مختلفي از خود وارد بازي شود جنبه

فردي ناشناس با ديگران وارد  عنوانِ بار به استفاده كند و يك خود رسميِ الكترونيكيِ نشانيِ

، مختلفي داشته باشد  هاي الكترونيكيِ فردي ممكن است نامهر. شودگوي مجازي و تهاي گف اتاق

يك نام  ،ه از زندگيدورهمچنين در هر. خاص درنظر گرفته شوند يكدام براي كاربردكه هر

 گرِ  بيان ،ارضا كننده باشد و اين امكانِفرد  هويتيِ حامل اطالعاتممكن است الكترونيكي 

حتي تغيير نام الكترونيكي هم بخشي از هويت . استف شخصيت انسان امروزي لهاي مخت جنبه

ليت تغيير داشته كند، پس نام او نيز بايد قاب فرد تغيير مي طور كه هماندهد،  فرد را نشان مي

هاي  گيرد و فرد هميشه مسئول بوده اما اين امكان در دنياي واقعي در اختيار فرد قرار نمي. باشد

  .ود استخ

هاي  اين نشانه عملكرد طلبد، اما براي بررسيِ كار خود را مي، سازوزندگي در فضاي مجازي

با ت و سپس آن را درارتباط گذاري پرداخ نام نام و پديدة مجازي، در ابتدا بايد به چيستيِ

 حوزة در ،آزادي و انتخاب افراد حد بر محدودة ، كه تا چه هاي تكنولوژيكي سنجيد پيشرفت

توان هويت فردي را در دنيايي كه به افراد  چگونه مي ،كه و در آخر اين .گذارد گذاري تأثير مي نام

دهد، شناسايي كرد؟ مجازي مي هويت 

ميان نام  افراد، تأثير نام بر شخصيت و ارتباط گذاريِ نام نة پديدةهاي بسياري در زمي پژوهش

ارتباط ميان نام الكترونيكي و  منظور روشن شدنِ مقاله به اما در اين .و شخصيت انجام شده است

قرار مطالعه مورد  ،در دنياي اينترنتي ،فرد سوي خودشده از انتخاب هاي مجازيِ هويت فردي، نام

  .گيرد مي
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 گردآوري شده اينترنتفضاي  در و) ايپرسشنامه(پيمايشي  صورت هب ،در اين پژوهشا ه داده

ر به نف 200ميان حدود  ازآن كه فرستاده شد پرسشنامه اينترنتي مجازي نامِ 4000براي  .است

 خود گذاريِ نام ضيحي دربارة نحوةتو اما را پر نكردند  آناي هم  ها پاسخ دادند و عده نامه پرسش

با بررسي الگوهاي متفاوتي كه از اين . رسيد نام الكترونيكي 222ها به  داده ،مجموعدر. دندفرستا

 دهندة الگوها نشاناين  .دست آمد به مجازي گذاريِ الگوي نام 13در حدود ، دست آمد ها به داده

ازي مج نامِ پديدةالبته . استنام در فضاي مجازي  پديدةبه  جامعة آزمودني نسبت عموميِ نگرشِ

 “نام واقعي”آن در بسياري جهات همانند  دارد، چرا كه كاركرد “نام واقعي”پيوندي ناگسستني با 

  .اما با رويكردي متفاوت است،

يكي از . بسياري قابل اثبات است اساس شواهد تحقيقاتيِ، بر“خود” ارتباط ميان نام و مفهومِ

 - 67: 1958، 3استرانك( است جام دادهان 2در دانشگاه توالن )1976( 1گاروود را اين تحقيقات

بندي كنند و به اين  هاي مطلوب و نامطلوب درجه اس ناماسبراو از معلمان خواست تا افراد را . )64

هاي نامطلوب  هاي مطلوب بودند، نسبت به گروهي كه نام نتيجه رسيد كه گروهي كه داراي نام

 هاي مطلوب، درگيريِ نام دارندة همچنين گروه. خوردار بودندبهتري بر داشتند، از ميزان سازگاريِ

 ، ازجملهز محققانهاي بسياري ديگر ا هاي گاروود اساساً همانند يافته يافته. تري داشتند هويتي كم

استرانك به اين . مقايسه كرد “خود”نام كوچك را با مفهوم  او عالقة افراد دربارة. بود خود استرانك

خود نداشته، و  كوچك خود را دوست ندارند، نگاه مثبتي به مفهومِافرادي كه نام نتيجه رسيد كه 

  .اند تري از خود در ذهن ساخته نام كوچك خود را دوست دارند، چهرة مقبولآناني كه 

. كند به الگويي خاص منسوب مي يا عبارتي خاص را  فرايندي است كه واژه ،گذاري نام

به  .كند فردي پيدا مي بافت اجتماعي ارزشِ در دارد، بلكهتنهايي كاربرد ن تزاع و بهنتيجه نام در اندر

 “خود” پديدةمهمي از  تاريخي، نام فرد بازنمودي از جنبةنظر ، از)64: 1958( فتة استرانكگ

 به گفتة و نيزاست  “خود” بخشي از مفهوم فرديِ ،، نام)234: 1971( 4سونالو از ديد. است

هايشان مورد قضاوت قرار  عنوانها و  برچسب واسطة هراد ب، اف)223: 1973( 6مك ديويدو  5ريرَه

است، افراد نياز به يك هويت اينترنتي  يفضاي مجاز  ارتباط الزمة يِربرقرا كهجا آناز .گيرند مي

                                           
1. G. Garwood 
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نام اين هويت اينترنتي، همان  .صورت گيرد ارتباطي كنشِميانشان  ،آن واسطة هدارند كه ب

) اينترنتي(و مجازي  “نام واقعي”البته ميان  .گذارد مي بر فرد يبرچسباست كه  الكترونيكي

بايد هاي آن  نام و داللت ستيِنخست به چي براي بررسي آن،هايي هست كه  ها و تفاوت شباهت

  .پرداخت

  

  مباحث نظري. 2

  هاي آن چيستي نام و داللت. 1. 2

كه همه از  ،است nomenو التين onoma ، يونانيnama در اوستايي و سانسكريت  “نام” واژة ريشة

فرهنگ  تعريف بنابه ،“نام” پديدة .)2001، 1هارپر( اند بوده “يك فرد آوازِ”معناي  به يك ريشه و

شهرت، . 2 اسم كه بدان چيزي يا شخصي را بخوانند،لفظي . 1«: عبارت است از ،)1375(معين 

 “هاي ايراني نامفرهنگ جامع ”همچنين براساس  .»...عنوان. 4ياد، ذكر . 3) خوب(آوازه 

منظور تميز چيزي از چيز ديگر يا فردي از  دن و بهاي براي نامي واژه ،نام« ،)3: 1380زاده،  حاجي(

، اشيابرچسبي براي  ،نام« ،)2008، 2پاركر( وبستر اينترنتيِفرهنگ  طبقبر. »فرد ديگر است

 يك تمايز مياناصل براي همچنين عقايد و مفاهيم است، كه درها و  اشخاص، اماكن، مارك

و يا يك شيء  اي از اشيا ويت يك طبقه يا مقولهممكن است ه نام. رود كار مي شخص از ديگران به

اين توجه به با» .گويند م ميبه آن نام خاص ه كه ،كندشناسايي  ،بافت تنهايي و يا در ، بهرامنفرد 

يكي از گذاري  واقع نامرد .شود تعيين مياساس ايجاد تمايز ميان افراد ، كاربرد نام برتعريف

، ارزش زباني ،كند اشاره مي )167: 1983( 3كه سوسور چنان و آيد شمار مي بهكاركردهاي زبان 

 هاي كاركرديِ ، پس يكي از ارزششود ميان واحدهاي زباني ايجاد مياساس ايجاد تمايز يا تقابل بر

  .، ايجاد تمايز ميان افراد استگذاري نام

گزينش نام ، )1365ايماني، (نام افراد انجام شده است  ايران دربارةاساس پژوهشي كه در بر

تلقي  يگذار نام ترين عامل اجتماعيِ مهمآيد كه  شمار مي بهخانواده امري انتخابي براي  ،كوچك

خانوادگي  كنند، اما نام و در جوامع پدرساالر، معموالً پدر و بستگان نام فرد را تعيين مي شود مي

براساس چهار  ،خانوادهيعني  ،گذاري نام اساس اين پژوهش، عاملِبر. اجباري استغيرانتخابي و 
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گذاري مناسب است،  توجه به نوع نامي كه براي زمينة نامبا : كند گزيني مي عامل براي افراد نام

. و با توجه به ديدگاه جامعه ،گذار مطلوب است نظر نامگيرنده، با عنايت به آنچه از باتوجه به نام

بر اين  بنا. گذارد افراد تأثير مي بر نام ،موجود در جامعه هاي فكريِ مايه جامعه و بن كليِ ختسا

هاي فردي، زماني، شغلي، فرهنگي و  ويژگي كنندة ، منعكسكودكان گذاريِ پژوهش، الگوهاي نام

بسيار مورد  اه ، نظام واژگاني و مفاهيم واژهافراد گذاريِ كه براي نام ديگر اين. استاجتماعي  وضعِ

امري  ،يك نام براي فرد داشتن ):2008پاركر، (به نقل از وبستر نتيجه، در .گيرد توجه قرار مي

هاي  نام .شود و تا آخر زندگي همراه اوست شخص معموالً در بدو تولد داده مي نامِ .جهاني است

ديگر افيايي و نسبت خانوادگي، جغر دهندة د كه نشاننست به نام فرد اضافه شوديگري ممكن ا

برخي از  .شود تعيين مي فرد فرهنگ واسطة هب ،گذاري نام جزئيات. باشند وا هاي مشخصه

 قوانينِ ،ها فرهنگ هاي ديگرند، اما در همة تر از قسمتگذاري انعطاف پذير نامهاي  قسمت

بدو تولد  دركه  ،“نام واقعي”هاي رايج  سازه .كنند تاريخي تغيير مي وابقِتوجه به سشده با شناخته

نام كوچك، نام پدري، نام خانوادگي و نام  از ند، عبارت)2008پاركر، ( وبستر ، بر طبقشود داده مي

  .مياني

در  و ،قبل از نام خانوادگي هاي غربي، ر بيشتر فرهنگد. جهاني است ،اين پديده :1كوچكنام 

 .فاقد نام خانوادگي هستندم هها  هنگبرخي فر .آيد مي ،نيز بعد از نام خانوادگيها  برخي فرهنگ

گذاري استفاده  براي نامنهند،  بر فرد مي هنگام تولد كه در ،كوچكنام ها از  غالب فرهنگاما 

  .دهد شده نسبت مي گذاري نام نظر والدين را به فردمورد مطلوبِ نام كوچك بيشتر معانيِ .كنند مي

 انوادگي از نامهاي خ بسياري از نام .ستادو در يا مادر و يا نامي مشتق از هرپنام  :2نام پدري

، آيد بان، نام پدر همراه نام فرزند ميز در فرهنگ مردم عرب ،مثال عنوان به .شوند پدري مشتق مي

  .دهد اي را نشان مي گي به نظامي قبيلهلحاظ هويت فردي، وابستكه از

 هاي خانوادگي فرد ريشه دهندة و نشاناجباري  ها در بسياري از فرهنگ سازهاين  :3نام خانوادگي

و يا محل  مفروضاي ه آن مردم با ناماز پيش. بوده چنين گذشتهسال  300كم در خالل  دست. است

. ها دارد به ديگر انواع نام تري نسبتبيش موروثي و تحميليِ خانوادگي جنبةنام  .شدند تولد شناخته مي

چهار  ها را در اممنشأ عام ن ،)323: 1997( 4اسميت. تواند باشد ريشة نام خانوادگي از چهار منبع مي

                                           
1. given name 

2. patronymic 

3. family name 

4. E. C. Smith 
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، شمالي(نام محل . ب .)حسينياحمدي، (نام نياكان . الف :از ند، كه عبارتكند ميبندي  الگو طبقه

كه ديگران به فرد نسبت  اي ويژگي: نام مستعار. د. )قلمچي، مسگرنژاد(نام حرفه . ج ).چي مراغه

  ).امراللهينثاري، صادقي، (دهند  مي

ها يك نام  ي هستند و يا در نام خانوادگي آنها، افراد داراي نام ميان در برخي فرهنگ :1يانينام م

  .كنند و برخي بخش دوم را اصلي تلقي مي دومي وجود دارد كه برخي بخش اولنام  اولي و

 ، مانند نامكاربرد دارندنيز  اينترنتي در نام مجازيِغالباً  “نام واقعي” دهندة تشكيل هاي سازه

هاي ديگري در نام مجازي وجود  سازهاما كوچك، نام خانوادگي، نام مياني و همچنين نام مستعار، 

از ديگر تمهيداتي كه . ها اعداد و شاخص :از ند، كه عبارتفاقد آن است “نام واقعي”كه غالباً د ندار

، 4سازي آميزه، 3سازي سرنام، 2سازي كوته توان از مي دنكاربرد دارنام مجازي ساختن در 

  .نام برد 6سازي و استعاره 5سازي بريده

 “نام واقعي”تفاوت آن با و  .شباهت دارد بودن ، در انتخابينام مجازي با نام كوچك ،نتيجهدر

نام  فرد كه و خود را، “نام واقعي” كند، يعني والدين كه انتخاب مي در فردي است كه نام را

اختياري تلقي  ،از سوي والدين ،براي فرد “واقعي” انتخاب نام. كنند را انتخاب مي الكترونيكي

نام مجازي براي خود فرد داراي كه  درصورتي. د تحميلي و اجباري استشود، اما براي خود فر مي

نام، با رويكردي جديد  هاي خود دربارة ، در بررسي)66: 1958( استرانك .اي اختياري است جنبه

نام . گذاري است نام برانگيزترين سازة نام كوچك بحث ،هاي او طبق يافته .پردازد به پژوهش مي

ي بر گواه تواند مي تنها براي خود فرد، بلكه براي ديگران نيز اهميت دارد و اين موضوع كوچك نه

 دهندة شيوة براي فرد، نشان “نام واقعي”انتخاب  ،واقعچراكه درباشد،  اهميت نام الكترونيكي افراد

شناسان،  روان برخي مطرح خواهد شد، به عقيدة كه چنان ،چنين، و هماو است تفكر والدينِ

كه نام  شود، درحالي نام بر هويت فرد مي شناختيِ و فرد باعث تأثير روان “نام واقعي” نشينيِ هم

و تأثير نام  ،شناختي دارد است و صرفاً جنبة “خود” دهندة شيوة تفكر فرد دربارة الكترونيكي نشان

  .مطرح نيست ،دهدر اين پدي ،بر هويت

                                           
1. middle name 

2. abbreviation  

3. acronyms  

4. blending  

5. clipping 

6. metaphorization  
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 جمله روحيةني، ازي از تجارب انسابه عناصر مختلف ،خود نام در معناي فلسفي و منطقيِ

در (افراد  اين تجارب فردي، اميال و آرزوها در نام مجازيِ بازتابِ. كند فردي يا جمعي اشاره مي

 ،اين است كه هاي مجازي ذكر در انتخاب نام نكتة قابل. است% 23حدود ) ي مورد بررسيها داده

، بلكه خاصيت )1- 2: 1905، 1راسل(هاي واقعي خاصيت ارجاعي ندارند  ها همانند نام اين نام

دهد، تصويري ذهني و  دارند، يعني در روابط ميان دال و مدلول كه در انتزاع رخ مي داللتي

امشخص هايي مجازي هستند كه به افرادي ن عنوان برچسب ها به نام. ازي از فرد وجود داردمج

تفاوت روابط دال و مدلول در دنياي واقعي و مجازي در اين است كه در دنياي . كنند داللت مي

هاي خاص به افراد ارجاع  نام. هاي ذاتي مشترك نيستند واقعي دال و مدلول داراي مشخصه

م نا دربارة  ولي اين نشانه .ادي براي داللت دال بر مدلول استقرارد ، كه نوعي نشانةدهند مي

چنين ) 165: 1983(توان از سخنان سوسور  مي. است 2تصويرگونهفرد،  الكترونيكي از ديدگاه خود

. آيد شمار مي به  آن و معناي ارجاعي نيز مدلولِ ،مثابه يك نشانه يك شيء به برداشت كرد كه نامِ

، )251: 1996( 3رايمز عقيدة اما به. دهد كه به فرد ارجاع مي برچسبي است ،واقع، نامدر

ها  شود كه نام در برخي تحقيقات ثابت مي. شود صورت نقش فرهنگ ناديده گرفته مي دراين

  .قومي مبتني هستند -نيز كاربردي و ،فرهنگي - هاي اجتماعي دي نيستند و بر بافتقراردا

مسلماً انسانِ بدون . شوند گذاري مي مردم تقريباً هميشه نام«، )728: 1992( 4آلگيو گفتة به

. »، با نوعي فقدان مواجه استهاي عادي مقايسه با انسانشناختي، در نظر اجتماعي و روانزنام ا

بر  شود، زيرا نامي كه يك شخصيت مي شدنِ يك نام باعث ساخته«، )6: 1993( 5زاواوي عقيدة به

مطرح او  خود قبل از حضورِ ،فرد كند كه در آن نامِ ، موقعيتي ايجاد ميگيرد فردي قرار مي

نام اشخاص . ها براي تأكيد بر روابط اجتماعي است نام قدرت دهندة نشان ،نوع تفكر اين. »ودش مي

مرور در  ، كه بهآيد شمار مي از تركيب متغيرهاي اجتماعي به تصويرگونهدر اين ديدگاه، بازنمودي 

ه مراتب جمله جنسيت، سلسل، ازاين نام حاوي مشخصاتي. شود اي مي ارتباط ميان نام و فرد، نمايه

  .و غيره است، محيط تولد، ساختار فردي، قدرت، جايگاه 6تولدي

                                           
1. B. Russell 

2. iconic 

3. B. Rymes 

4. J. Algeo 

5. S. M. Zawawi 

6. hierarchy of birth 
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. »دشو زماني و درزماني انگيخته مي هم«صورت  ، نام اشخاص به)222: 1977( 1الينز به عقيدة

نامي كه بر يك فرد «كه  كند و اضافه ميكند  همين موضوع را تأييد مي ،)231: 1996(رايمز 

كه افراد آن را  اين حضم زماني است، اما به سل تعميد داراي معنايي همشود، در مراسم غ نهاده مي

از عوامل تأثيرگذار در . كند درزماني كسب مي برند، آن نام معناهاي جديد و متفاوت كار مي هب

  ».پدر و مادر است انتخاب نام افراد در بدو تولد، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و روابط اجتماعيِ

هاي  گر نظام و بيان ،هاي زندگي مردم پيچيدگي و تنوع شيوه كنندة و توصيفگر  بيان ،زبان

نظام بهداشتي، عقايد مذهبي،  روابط، سياست، اقتصاد، حرفه،  ها، ازدواج، خانواده،  آن گذاريِ نام

. كشد تصوير مي جامعه را به هاي همچنين اليه ،زبان مردم. قوانين، مراسم تدفين و غيره است

كار  هخاص ب فرهنگيِ - هاي اجتماعي عامي را براي بافت هاي نظريِ چارچوب ،زبان شناسيِ مردم

. شود ها مي ها و هويت ها، فرديت گونه باعث ايجاد تمايز ميان گروه هبرد تا نشان دهد كه زبان چ مي

  .تواند مورد استفاده واقع شود مي ،جهاني فرهنگيِ عنوان يك روشِ گذاري، به نام

  

  هاي آن و داللت )الكترونيكي( ازينام مج. 2. 2

 نامو نيز  “نام واقعي” ساختدر ايران براي  ،اول، سوم و چهارم فوق، سازة هاي جهانيِ از سازه

از ديگران وجود دارد كه همان نام  فرد تمايزبراي  نيز يروش ديگر اما. كاربرد دارد الكترونيكي

نام ”بسياري از افراد از  زيرا .اهميت استحائز در دنياي مجازي  كاربرد آن كه ،است 2مستعار

 هاي نامكنند و يا صرفاً در كاركردهاي رسمي از آن استفاده كرده و  ه نميخود استفاد “واقعي

 ،برند كار مي به كند، براي كاركردهاي غيررسمي كه هويت آنان را پنهان مي ،ديگري الكترونيكيِ

 و ايجاد ارتباط با ، وروداينترنتيگوي و هاي گفت ورود به اتاقها،  وبالگگذاري بر  پيغاممثل 

و حتي انجام  فاصلة نسلي و جنسيتي، شدنِ ، بدون مشخصهاي غيرمجاز، ارتباط با ديگران سايت

  .گذارد ها تأثير مي زمودنيكه بر پاسخ آ ،فرد جايگاه اجتماعيِ شدنِ ، بدون مشخصكارهاي تحقيقي

آنان . شود طريق نامشان منتقل ميافراد از اناييِكه شخصيت و تو ،اسكيموها بر اين باورند

 در ساخت. )112: 1916، 3هاوكس( كنند ترتيب با نياكانشان حفظ مي اين را، به ارتباط خود

، بلكه نيست بيني ي يا خودكمهويت بي احترامي، بي ، نشانةنام اختصاريكاربرد هاي مجازي نيز  نام

نام و نام  كاربردنِ هب. استايجاد وحدت  نيز اهيتمايز و گمبناي نگرش فرد، بر دهندة نشان

                                           
1. J. Lyons 

2. nickname 

3. E. W. Hawkes 
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 هويت كردنِ فرد با مطرح  .گيرد براي ايجاد تمايز صورت مي ،در فضاي مجازي ،واقعي خانوادگيِ

هويتي  سعي در ايجاد تمايز و تشخص  ،با هويت واقعي ارتباط بي ،در فضاي مجازي ،خود واقعيِ

 ،وحدت .نيز كاربرد بسياري دارند ،گيرند دت شكل مياما الگوهايي كه براساس ايجاد وح. دارد

انتخاب  براي نشاني الكترونيكي ،“نام واقعي”غير از فرد، نامي  وقتيمفهوم كه  اين هب

م و اه ابهو ب باشد، كند، هماهنگ ميپنهان  كه هويت واقعي رابا دنياي مجازي  تواند ميد،كن مي

نوعي  ،اصطالح ، و بهركردهاي مجازي همگوني دارداين ساخت با كا .زندبدامن  ،بودن غيرواقعي

هاي مجازي  هايي كه در ساختن نام سازه. دهد ن كاركرد نام و بافت مجازي رخ ميوحدت ميا

  .شاخص. 5 .مستعارنام . 4 .عدد. 3 .نام خانوادگي. 2 .نام كوچك. 1 :مؤثرند، عبارتند از

و از ميان اين سه عنصر،  ،تقالل برخوردارنداز اس 4و  2،  1 از ميان اين پنج سازه، تنها شمارة

دليل نگرش والدين بر او  دهد تا نامي را كه به انتخاب مي تنها نام مستعار است كه به فرد آزادي

اما طبق پژوهش . پسندد، انتخاب كند ، تغيير دهد و نامي را كه خود مياست تحميل شده

هاي شاخص نام  از ويژگي. كنند ان استفاده مياز ايرانيان از اين امك% 6/22نگارنده، تنها حدود 

 نشاني الكترونيكيِ ،مدتياز پسمجازي اين است كه كاربرد آن كوتاه مدت است و  الكترونيكيِ

ه از نام استفاد. گيرد ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي ،ديگر با نام واقعي يا مجازيِ ،ديگري

لحاظ كم از دست ،“نام واقعي” ،كند د احساس ميست كه فرمعنا اين مستعار در فضاي مجازي به

هايي  كننده، در خفا ناممحدود هاي فرهنگيِ دور از قاب ر دنيايي بهاو نيست، و د معرف ،عاطفي

مدت  البته استفادة كوتاه. كنند او را با خود حمل مي فرديِ كه بخشي از هويت ،سازد براي خود مي

افراد در   طبق پاسخ(و باورهاي فرد نسبت به خود است  رشنگتغيير  دهندة نشان ،ها از اين نام

  ).نامه در پرسش7و  6، 5الگوي 

شود كه اندكي از افراد در ساخت  با بررسي موارد كاربرد نام الكترونيكي، اين نتيجه حاصل مي

نام ”رسمي و  گويي ميان بافت .كنند ، در بافت رسمي استفاده مي)نام مستعار(نام الكترونيكي 

رسمي كاربرد بيشتري دارد هاي غير د و نام مستعار، در بافتارتباط تنگاتنگي وجود دار “اقعيو

و در  جامعه است رسميِهاي غير شايد نام مستعار متعلق به محيط). 71: 2005: 1تامانيني(

 نامِ كه حاملِ اي، نام الكترونيكي از گاه يك فرد هيچ ،دليل همين به. نداردهاي رسمي جايي  محيط

زيرا نام  .كند استفاده نميرسمي  و يا براي ارتباط با همكارانِ ،نام ثبتمستعارش باشد، در فرم 

و  ،)58: همان(گذارد  و نيز بر امر كاريابي تأثير مي ،او فرد بر قضاوت اشخاص دربارة الكترونيكيِ

                                           
1. K. B. Tamanini 
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خنثي  ةهاي رسمي، با نامي وارد شود، كه ازلحاظ عاطفي جنب به محيط ،دهد شخص ترجيح مي

  .خاب آن نداشته استدارد، يعني خود نقشي در انت

 ،است، يكي چگونگي انتخاب نامدو مسئله حائز اهميت   افراد، هاي الكترونيكيِ بررسي نام در

كه مايل است جامعه به او داشته  است و نگاهي “خود”نوع نگاه فرد به مفهوم  دهندة كه نشان

 ارزش اجتماعيِ دهندة د و نشانبرن كار مي هفراد به بيشتر اك ،گذاري و ديگري، الگوهاي نام ،باشد

  .است فرهنگي آنان -و وضعيت اجتماعي در بافت الكترونيكي افراد مجازيهاي  نام

  

  گذاري نام اجتماعيِ ارزش فردي و ارزش. 3. 2

 .كند منسوب مي ي خاصواژه يا عبارتي خاص را به الگويفرايندي است كه  ،گذاري نام

هاي علمي نيز  التين دارد و نام ا حيوانات ريشةي نام اكثر گياهان ،ر زبان انگليسيمثال، د عنوان به

در دورة قبل . دهد اين زبان را نشان مي كه اين خود بخشي از هويت تاريخيِ ،به زبان التين است

قدرت و  شانةهايي كه ن ، يا با واژه)آتر مزدا، اشا،(ها با اسامي فرشتگان  تر ناماز هخامنشيان، بيش

ايي كه مظهر راستي و پاكي هستند، ه ، و يا واژه...)مانند اسب، شتر، گاو،(سودرساني هستند 

 .)4 -5 :1380زاده،  حاجي( هاي بسيار اسب اي دارندةبه معن ،، مانند ويشتاسباند دهش تركيب مي

  .هايي متفاوت همچنان ادامه داشته است هاي بعد، اين سنت با نشانه در دوره

او  بنديِ دستوري هستند، و نوع جمله ي ساختبشر دارا گونه كه جمالت كاربرديِ مانه

اسامي اشخاص  توان ادعا كرد كه مؤثر باشد، مي اش هانديش ارائةتواند در تحليل گفتمان و يا  مي

و نيز  ساخت معنايي متضمنو همين ساخت دستوري  ،هستندداراي ساخت دستوري نيز 

ديگر در  اي با يك صورت اليه ها به اين ساخت. شناختي است انهنش ،تنهاي، و درختيكاربردشنا

 - 240: 1971الوسون، ( “1تحليل معنايي متمايزكننده” در كتابموجود  طبق الگوي .اند تعامل

از سه  تحليل اين .گيري كرد ندازها توان را مي ها معاني ضمني نام ،)15: 2005؛ تامانيني، 229

 جنبة). قوي، ضعيف(و توانشي ) فعال، منفعل(، كنشي )خوب، بد( ارزشي :شود ميتشكيل  جنبه

تي فردي با وق) 15: 2005 ،تامانيني(وسون بنا به نظر ال. استمردم  قضاوت نوعِ گرِ نشان ،ارزشي

هاي نامتعارف واكنش  مواجهه با نامو در  ،خود مثبت است د، در ارزيابيِشو نامي متعارف مواجه مي

  .دهد نشان مياز خود منفي 

                                           
1. Semantic Differential Analysis 
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و  3، جذابيت2صورت مطلوبيت ، اين ابعاد را به، در پژوهشي)1310: 1990( 1محرابيان و والدز

تر از نام  تر و جذاب ف مطلوبنام متعاركه  گيرند نهايت نتيجه ميگيرند و در نظر ميدر 4ترجيح

 معناييِ تحليلِو به  ،هاي متعارف بر شخصيت افراد نام او به عواقب احتماليِ. متعارف استغير

  نام :كند كه گيري مي پردازد و چنين نتيجه ها مي نام معناي ضمنيِ بنديِ متمايزكننده براي طبقه

، ناآشناهاي  كنند، و نام مي تر مطلوب ها را هاي مطلوب انسان گذارد و نام بر شخصيت افراد تأثير مي

  .دهمراه دارن وخوي نامطلوب، به اثرات نامطلوب، و درنتيجه خلق

توان  اشته باشد؟ ميكاربردي د تواند براي نام الكترونيكي هم مي اما آيا اين الگوي تحليلي

چنين اثري قابل مشاهده نيست، چون فرد قادر به تغيير نشاني  ،نام الكترونيكي گفت كه دربارة

براي ايجاد يك نشاني  نيز صورت اجباردر. الكترونيكي خود و انتخاب نامي مطلوب است

و غيره استفاده  ،“واقعي”نام  سازيِ كوتهتواند از شگردهاي ديگري همچون  مي رسمي، ونيكيِالكتر

با بررسي . دوضعيت فرد و رفتار او را بررسي كر اين مطلب بايد رابطة دقيقِ براي بررسيِ. كند

د كه آي شود، اين نتيجه حاصل مي با توجه به وضعيت او مي ،رفتار فرد بينيِ  شرايطي كه باعث پيش

ميان وضعيت و رفتار  فردي بر رابطة -موقعيتي و شخصيتي هاي هنجاري و متغيرهاي محدوديت

 شناختي، ثبات اطفيِهاي ع اعتماد به جايگاه اجتماعي، سازه وضعيت عبارت است از .مؤثرند

ميان  رابطة يعني ،، وضعيت)214: 1986( 5فازيو عقيدة به. )25: 2005، تامانيني( موقتي و غيره

 چگونگي .است بژهاُ مطلوبيت مبتني بر ارزيابيِ ،لحاظ شناختيكه از ،آن و ارزيابيِ )دريافت( بژهاُ

عيت يك فرد بر رفتار او تأثير آنان از وقايع است، پس وض همان چگونگي دريافت ،رفتار مردم

د راتي منجر شوتواند به انتظا ها مي نام و معناي ضمنيِ و رفتار نيز ناشي از دريافت است گذارد مي

  .دهد كه در طي فرايند ارزيابي رخ مي

، نام ر نام الكترونيكي بر امر كاريابيتأثي ، دربارة)99: 2005( بنا به پژوهش تامانيني

طبق الگوي تامانيني كه در بر. تواند بر هويت فرد داللت كند الكترونيكي نيز در دنياي مدرن مي

، نتيجه، و درباشد هاي فردي ندة مشخصهده نشان تواند مي كترونيكيزير ارائه شده است، نام ال

  .بگذارد كارفرما در استخدام فرد تأثير  مستقيم بر ارزيابيِطور غير به

  

                                           
1. Ph. Valdez 

2. favorability 

3. desirability 

4. preference 

5. R. H. Fazio 
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  رفتار �  شغلي ارزيابي � 1مشخصه هاي فردي �نام الكترونيكي 

  )99: 2005تامانيني، ( كاريابي تأثير نام الكترونيكي بر  .1نمودار 

  

 ي بودنِو انتخاب يدر اجبار ،مجازينام و  “نام واقعي”ميان  ، تفاوت عمده ،ندهنظر نگار اما به

فرايند رشد، اين نام در كه در خالل  ،نهند ديگران نامي را بر فرد مي ،يدر اول .ستها آن

 ،)1310: 1990( شده از سوي محرابيان و والدز طبق الگوي ارائهبر .فرد دخيل است سازيِ هويت

 مثال، عنوان به ،كند متعارف و غيرمتعارف بررسي ميهاي  را در نام ترجيحابيت و كه مطلوبيت، جذ

اين نام در طول دوران رشد بر شخصيت او تأثير  باشد، معناي ضمنيِ “دختربس”فردي كه نامش 

كه چرا .كند دروني تبديل مي لحاظ رفتاري و حاالت، ازگذارد و او را به فردي متفاوت از ديگران مي

براي  اند، شده خانواده دختر متولد مي يك فرزندانِ چون همة” :م حكايت از اين دارد كهاين نا

براي نوزاد انتخاب شده است  ، نام دختربسشودبعدي دختر  كه فرزند جلوگيري از اين

، داند افراد جامعه مي باشد، معموالً خود را يكي ازاما كسي كه نامش مريم ). 7: 1380زاده،  حاجي(

 اجتماعيِ تر و مقبوليت ، زندگي عاديبرخوردارندهاي نامعمول  نام از به افرادي كه و نسبت

، سازي فرايند هويت ،الكترونيكينام  درنگارنده، برخالف نظر تامانيني،  به عقيدة. ددارتري  بيش

نام پس در  .شود فرد فراهم مي هويت تشناخ دهد، بلكه امكانات رخ نمي ،يعني تأثير نام بر هويت

نسبت به كاركرد متفاوتي  نام الكترونيكينتيجه، در. شناختي است و نه هويتي  مسئله ،الكترونيكي

گذارد، بلكه اين  هاي فردي تأثير نمي بر مشخصه آنكند و ديگر مانند  پيدا مي “نام واقعي”

 ،ارندهنظر نگاز ،1 رةشما، پس نمودار گذارد تأثير مي آن ي است كه بر انتخابِهاي فرد مشخصه

  :شود بازنويسي 2 صورت نمودار شمارة بهبايد 

  

  رفتار    �ارزيابي    �نام الكترونيكي    �  مشخصه هاي فردي
  هاي فردي بر نام الكترونيكي و رفتار تأثير مشخصه :2نمودار شماره 

  

2 .4 .هاي مجازي نام شناختيِ روان داللت  

اند، ولي  الزم براي مفهوم فرديت ،ديد رزو و زاوية، مانند عقيده، آشناختي هاي روان داشتن حالت

هاي انسان و غير انسان در اين است كه انسان نسبت به عقايد،  كه يكي از تفاوتكافي نيستند، چرا

                                           
1. attribute  of a person 
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ها هستند، اما داشتن  ها نيز داراي اين ويژگي البته غير انسان. ها و آرزوهاي خود آگاهي دارد ترس

اي براي خود  ، حيوان هم عقيده)29 - 30 :2005( 1بيكر گفتة به. دهند ها را تشخيص نمي آن

 ،پس شرايط كافي براي فرد بودن. داراي عقيده است “خود”يك  عنوانِ داند كه به د، اما نميدار

كه فالن اتفاق خواهد كنم  تواند بگويد كه من فكر مي انسان مي. شخص است اول ديد داشتنِ زاوية

و ها  كه زندگي دروني انسان ،هاي خودآگاه است صورت ، پاية همةشخص اول ديد زواية. افتاد

بان نيز در شخص با آموختن ز ، زاوية ديد اول).همان(بيكر  عقيدة به. سازد دنياي فكر را ممكن مي

 .كند ها را ارزيابي هم مي كند، بلكه آن تنها براي رسيدن به آرزوها فعاليت مي انسان نه. ارتباط است

طره را ممكن و خا “خود”تصوير  ساختنِ  بسياري مانند اعتراف، يِهاي نو پديده ،و اين مسئله

شخص نيست،  روحي و يا داشتن زاوية ديد اول فرديت تنها در حاالت ،او پس به عقيدة. سازد مي

در فرايند ساختن . عنوان كسي كه ديدگاهي دارد به “خود”) پذيرش(بلكه فرديت يعني دريافت 

 مثال، نشانيِ عنوان به. سازند، مشاهده كرد از خود ميتوان تصويري را كه افراد  كي، مينام الكتروني

شب غول  يك«: نويسد خود، مي عنوان برچسبِ اين نام، به انتخابِ در دليلِ ،“عالءالدين” الكترونيكيِ

ا طلب ديگر هم زنده باشي ت ةكني كه چند لحظ دهد و آرزو مي چراغ جادو خودش را به تو نشان مي

  2».اين تنها آرزويي است كه غول چراغ جادو قادر به انجام آن نيست. بخشش كني

و دومي نگاه از درون  ، كه اولي نگاه از بيرون،دو توصيف از يك پديده هستند ،“خود”و  “فرد”

معناي دريافت يك  ، بهو دريافت خود .يك خود  يعني دريافت فرد به مثابه ،مفهوم فرد. است

كند، ازلحاظ  فرد براي خود انتخاب مي هايي كه نام .)106: 2005 3فسر( استخاص  شخصِ

مثال، تعدادي از  عنوان به. ري، شغلي، عالئق و آرزوهاي او را نشان دهندفك توانند حوزة معنايي، مي

ران باستان و هاي اي هاي موجود، به اسطوره رفته در ميان دادهكار ههاي مجازي و يا پسوندهاي ب نام

هايي مانند  انتخاب نام. دنكن نوعي مطرح مي گرايانه و ايراني را به هويت مليكه  اند هايي مربوط ژهوا

/ tnt/و  /ir/ها مانند  نام و نيز پسوندهايي كنارِ ،4آوين، سپنتامينو و پرشيا اهورا، سپنتارمذ، آريا، راي

هاي فرهنگي و اجتماعي  نگرش گونه دهند، با اين هاي مورد بررسي را تشكيل مي از داده%  7/4كه 

 ، تركيبي است از دو سازةآوين راي نشاني الكترونيكيِ مثال، ساخت پيچيدة عنوان به. ندهست مرتبط

برخي . ي عشقامعن به “آوين”و نيز سازة  - ي سلطانامعن و در هندي به - ي تدبيرامعن به “راي”

                                           
1. L. R. Baker 

2. www.alaeadin.blogfa.com  

3. E. Feser 

 .ها مجازي هستند د، نامكه افراد پر كرده بودن اي نامه باتوجه به پرسش .4
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فرد و  مورد عالقة داستاني و حرفه يا شغلِ هاي مورد عالقة فيلم، آهنگ، شخصيتاسم  ،ها نشاني

ديگر نيز  برخي. ، لوركا و غيرهنويساغيره هستند، مانند ماهي سياه كوچولو، سيب خورشيد، مداد، 

در ساخت نشاني  ،)دوز، فرشته و غيره مانند خورشيد، خدا، كسوف، پينه( از عناصر طبيعي

از نام  ، پسهاي هندوهاي كشميري ، بيشتر نامدر روزگار كهن. اند الكترونيكي خود استفاده كرده

ها و نيز اشياي دنياي  ها بعد از نام اماكن، حيوانات و پرنده برخي نام. آمد ها مي خدايان و الهه

بيش و امروزه نيز چنين رسمي كم. شد مي كوه، رودخانه و غيره ظاهر مانند خورشيد، ماه، ،طبيعي

: 1995، 1كول(شود  ودي به فرد منتسب ميآلرمز چنين نامِاز نام رسمي، غير يعني، به. رايج است

1.(  

نام ”اما در  .او در ارتباط است با تصوير آرمانيِ ،در دنياي مجازي ،بنابراين، تصوير فرد از خود

فرد به  ،در نام مجازي. گريزد مي ممكن است چيزي باشد كه فرد از آن فرد تصويرِ ،“واقعي

سپنتا  ، نيروي اهوراييِ)@aria_aria(اصالت آريايي  .شود هاي خود نزديك مي آرمان

)sepantarmaz@( غول جادويي عالء الدين ،)alaeadin@( ،شازده  ي نام واسطه بهصالت كسب ا

)shazdeh69@(نور ، شرابة )sharabenoor@( ها  كمك آن ، نيروهايي هستند كه فرد بهو غيره

نظر  درنتيجه، به. كند اي خود را بيان مي گونه هدهد و ب دهد، به خود تشخص مي ميخود را تسكين 

كه مشاهده شد،  گردد و چنان جامعه باز مي اجتماعيِ -رسد كه نام اشخاص به ساختار فرهنگي مي

تواند يك  كه اين خود مي .دارددربر “به خود”نگرش او را  ،هاي مجازي حضور اين عناصر در نام

”و يا يك  “كالن خود”آنچه مردم از يك نام انتظار دارند، قدرت موروثيِ. باشد "فردي خود 

اجتماعي  جهانِ. چه مثبت و چه منفي ،است مردم زندگيِ دهندة هاي يك نام است، كه بازتاب واژه

بنابراين بازنمودي از  ،هاي زباني نشانه. با كلمات و كلمات احتماالً با جهان در هماهنگي قرار دارند

و  ،اند هاي زباني همان نشانه ،هاي مجازي اين نام .)337 :1997، 2دورانتي(جهان هستند 

مانند  گذاري نيز، به نظام نام. واقعي است جهانِ ها، بازنماييِ نام فرهنگيِ - تفسيرهاي اجتماعي

  .است از پويايي برخوردار ،جهان و مسائل فرهنگي

  

  

  

                                           
1. O. N. Koul 

2. A. Duranti 
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3 .ها داده توصيف  

  )مجازي( الكترونيكي الگوهاي نام. 1. 3

محل، نام ازغير به و شود را شامل ميتري  وسيع حوزة “نام واقعي”به  مجازي نسبت نام ساخت ،

 مورد عالقه، خط تيره، نقطه، )شيء( تواند شامل عدد، حروف، هر اُبژة مي ،و نام مستعارحرفه 

نام نياكان  ،)pedi_iran( مكان ،)mechanic_tnt( شغل ،مثال عنوان هب. باشد و غيره سازي كوته

)ahmadi( نام مستعار   و)mastili_42( ،و مجازي هستند “نام واقعي”هاي مشترك ميان  گزينه .

هاي نحوي و  نگارش، كاربرد اعداد، ساخت گونة نام نيست، بلكه تنها در معناي صريحِ نكتة مهم

 عدد: اند جمله مي برعهده دارند، كه ازآنها نقش مه در تحليل ،، عالئم سجاوندي و غيرهصرفي

)a_hadi2002( حروف ،)amb_145(ُمورد عالقه  بژة، ا)tighmahi( خط تيره ،)nevisa_online(  و

 نيِاين معا  .داشته باشند راضمني  معانيِ يي براي ارزيابيِها كاركرد محرك توانند مي كهغيره 

مثال،  عنوان به .هاي فرد شوند مشخصه ابي مثبت و يا منفي دربارةتوانند باعث ارزي ضمني مي

كنند،  يابي مثبتي را براي فرد ايجاد ميارز ،هاي نامتعارف از نام ، بيشمتعارف هاي الكترونيكيِ نام

تواند  كه مي ،كند نوعي بر ارتباط فرد با اين رشته داللت مي ، به“كانيكم” مثالً نام الكترونيكيِ

فرد  ه خوددال بر آن بخشي از هويت باشد ك ،صورتاز عالقه، رشتة تحصيلي، شغل و درهر حاكي

 اي از كودكي و صميميت بر جنبه “مستيلي”، نام الكترونيكي همچنين. آن است عرضة بهمايل 

ارتباط قرار دهد، و اين  معرضِكه فرد مايل است از هويت خود در اي كند، جنبه فرد اشاره مي

ان به آن گويا اين فرد همچن(دهند،  او را مورد خطاب قرار مي  اي است كه در خانه همان جنبه

را با  سالي خاطرة آن مند است و در بزرگ همراهش بوده، عالقه كه از كودكي به “خود”اي از  جنبه

  .دارد شاني براي خود زنده نگه ميساختن اين ن

 .شوند هايي تقسيم مي مجموعه، خود به زيراعداد و حروف اين ،هاي مجازي نام در بررسيِ

، نام الكترونيكي شناسنامه، سال بازكردنِ سال تولد، شمارة گر تواند نشان عدد مي ،مثال عنوان به

هاي مختلف مواجه  هايي به زبان با نامنيز  گاهي .باشد مورد عالقه و غيره سال تولد شخصِ

مانند  .شوند مي مند نقش ،ها بلي ميان زبان فارسي و ديگر زبانتقا لحاظ ارزشِشويم، كه از مي

abbas-crow. ها را دربر ونهنماز % 1/5 حدود گذاري ر فارسي در الگوي نامي غيها اين نوع نام 

مثال، نام الكترونيكي  عنوان به. است در بافت زبانيايجاد تمايز  براي اي و اين خود شيوه ،گيرند مي

desiderio ،دار و  اي قصد نشان گونه به اين نام. آرزو يامعن ، بهزبان ايتاليايي است اي به كه واژه
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كار  هگذاري ب اي كه در الگوهاي نام زهترين سا كوچك پس. درا دارخود از ديگران  كردنِمتمايز

  .دارد شاشاره به نگرش فرد نسبت به خود و جهان پيرامون ،اي گونه به رود، مي

توصيف الگويي كه به آن اشاره  و يا كاربرد آن، يك واژه با ،گذاري عنوان بخشي از فرايند نام به

 الگوهايي، كه براي نحوة. توانند تعدادي نظام و يا الگو ايجاد كنند مي ها نام. ودش تعريف مي ،كند مي

 كه ،اند دسته قابل تقسيم 13 دودحبه ، داده استخراج شده 222 ميانكي، ازالكتروني گذاريِ نام

درصد  ،3نمودار شماره  و شوند ميبندي  ، در اين الگوها طبقه1 دول شمارةطبق ج هاي نگارنده، داده

 .دهد اين الگوها را نشان ميكارگيري  به

  

  .هاي مورد بررسي در نمونه ،گذاري درصد استفاده از الگوهاي نام .1جدول

  مثال  فراواني  درصد  الگو  

1  
 124 %9/55 )عدد(+نام خانوادگي + نام 

afshinvahidishams 

alimoradi62 

 shoa14 16 %3/7 )عدد(+نام خانوادگي   2

 aliakbar 17 %6/7 )عدد(+نام   3

 mhaasia 2 %9/0 مستعارنام + نام خانوادگي + نام   4

 alislick00 22 %9/9  )عدد(+ مستعارنام + نام   5

  adam_r1980 1  %4/0 )عدد(+ مستعارنام + نام خانوادگي   6

7  
 25 %4/11 مستعار نام

kussuf 

devil.and.guitars 

   alicejune 6 %7/2 نام+ شاخص   8

 seyyed_mohammadi 1 %4/0 نام خانوادگي+ شاخص   9

 amirhastammm 1 %4/0 )فعل+ نام (جمله   10

 baki52 3 %4/1 )عدد(+حبيب نام ت  11

 Azifarahani 1 %4/0 )عدد(+نام خانوادگي + تحبيت نام   12

 Leiliramin 3 %3/1 چند نفرنام   13

  222 100 جمع  
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 وداراي ساخت صرفي و نحوي هستند  ،مانند جمالت ها نيز مگونه كه اشاره شد، نا همان

، )شاخص، عدد و نام مستعارنام، نام خانوادگي، ( الگوهاي ساختي دهندة تشكيل هاي صرفيِ سازه

يل داليكي از ، اما شوند محسوب مينام الكترونيكي  انتخابِ واژي در پديدة ترين عناصر ساخت مهم

بر ايجاد تنوع % 7/6 حدود كه تنها ،باشد تغيير ساخت نحويتواند  ميگذاري،  هاي نام تنوع صورت

و يا ، )amirhastammm مانند(ارد د وار گويي كه ساخت جملهبارت است از الو ع ساختي مؤثر بوده

نام  +نام” ساخت با توجه به فراوانيِ ،مثال عنوان به. )sadeghi_ali( دهد فرايند قلب در آن رخ مي

اي در اين  سازه جاييِ و هرگونه جابه، تلقي كرد نشان بي ساخت را ان آنتو مي ،%)9/55( “خانوادگي

دليل دوم تنوع . گرفتنظر در) نام +نام خانوادگي(نحوي  قلبِ سازي يا نهوارو ساخت را نوعي

بيشترين  ، كهواژي است ساختهاي متفاوت فرايندهاي  گونه كارگيريِ ههاي نامگذاري، ب صورت

 سازي كوتهعبارتند از انواع مختلف آن و  دهد خود اختصاص مي به سازي در تنوع درصد را

)manoush_ir( 4/22%تركيب ، )alicejune2001( 75% ،سازي سرنام )amb_145( 27/20  %و 

 .arkap2000( 3/1%( سازي آميزه
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يي از ها كه بخش ،جديد توليد واژة«يعني  ،سازي آميزهفرايند ، )109: 1386(گفتة شقاقي  به

 يك واژه و بخش پايانيِ آغازيِقسمت  از سازي آميزهموالً مع. آميزد هم مي مختلف را با ژةدو وا

هاي  جايي در ساخت ير ساخت نحوي، جابهمنظور از تغي. »سازد اي نو مي ديگر، واژهاي  واژه

 2جدول صورت  ، بهساختي طبق بسامد، برها سازه ترتيب قرارگيريِ ها در آن شاني است كهن بي

  .نظر گرفته شده استدر

  

در مثال،  عنوان خود اختصاص داده و به را به اندكيصد ، درنشان تخطي از اين الگوهاي بي

  .اند دچار قلب نحوي شدهها  نشانيدرصد كمي از  ،الگوي نخست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نمايش درصد وقوع فرايندها .4نمودار 

  

  .استفاده از فرايندهاي زباني درصد .2جدول 

  مثال  درصد  نام فرايند  

 @amirhastammm@, amirinatasha  %7/6  ساخت نحوي  1

 @alicejune2001@, akbarasadi2004  %75  تركيب  2

 @mahkh845@, a_dad62  %4/22  سازي كوته  3

 @abg121@, a.g.golshan  %27/20  سازي سرنام  4

 @arkap2000@, sanmils  %3/1  سازي آميزه  5
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شوند و  ميندرت برهم زده  نشان به هاي بي دست آمده، ساخت صدهاي آماريِ بهبا توجه به در

موجود  هاي نحويِ ، معموالً از قالبدر نشاني الكترونيكي ،گروه اسمي ساخت هنجار دستوريِ

. شود ي است كه هويت مجازي فرد مطرح ميواژ فرايندهاي ساخت واسطة هكند، و ب فراروي نمي

سازي كوته انندهايي م بخشي ندارد، و تنها خالقيت يتنحوي دخالتي در هو يعني خالقيت ،

مواردي  در. ندهست هويت فرد دخيل نمايشِ در نحوة است كه سازي سرنامو  سازي آميزهتركيب، 

 اين الگوشود،  مشخص مي ،غازينآ صورت كامل و ديگري با حرف ، يكي بهكه نام و نام خانوادگي

صورت كامل بيايد،  هبو يا نام خانوادگي كه نام  اين به بسته و ،رسمي استهاي  موقعيت متعلق به

نام كوچك خود را با  ،از افراد% 6/14 هاي مورد بررسي، در داده .رود انتظار ميمتفاوتي  هاي نگرش

كه قرار  ،ردپايي از هويت فردي است دهندة نوعي نشان اين به .اند كردهمشخص  آن اولِ حرف

 دنگير ز ابهام قرار مياي ا مسائلي همچون جنسيت نيز در پرده نيست براي همه مشخص باشد، و

كنند، تمايلي  هايي استفاده مي كه از چنين ساخت افرادي ).HRG_IRيا  ah_abdolkarimi مانند(

در  هاي رسمي و يا در بافت دهند تنها با افراد آشنا ندارند و ترجيح ميخود  صميمانة به معرفيِ

 تا ،كنند با حرف اول مشخص مي اافراد نام خانوادگي خود ر% 6/7.  با ديگران قرار بگيرندتعامل 

مانند (شود  ثبت  يها با رسميت كمتر آن خانداني ردپايي از اصالت و هويتali_z_2001ir.( 

دهند، ولي  شدن اهميتي نمي به شناخته اهميتي ندارد و اين گروهنام خانوادگي براي  شدنِ مطرح

دين برقرار است و از آن دل ماصورت ن ن بهارتباط آنان با هويت و اصالت همچنا ،حال درعين

ه ها بايد گفت ك اند، در اين نمونه نام كوچك خود را ثبت كردهاز  نيمي ،از افراد% 5/4. اند نكنده

مند است و  نام مجازي خود عالقه فرد به مالكيتچراكه اهميت چنداني ندارد،  ،شدن شناخته

ها  اقع حضور فرديت در اين نشانيودر. ها پوشيده نيست در اين نشاني )بخشي از هويت(جنسيت 

  ). sanmilsمانند( كمتر است ها رسمي آن كاركرد بوده، وليتر  گرنپر

شناختي و  است پس از تحليل زباني، وارد حوزةهاي مجازي الزم  كل، براي بررسي نامرد

از  فرد دال بر ارزيابي تواند مي بررسي نام الكترونيكي ،واقعدر. بشويم “خود”مفهوم  بررسي فلسفيِ

  .سازد تصويري كه براي خود مينيز و  باشد، خود

  

  ها تحليل داده. 4

بهزاد،  هايي مانند رشيد، ها نام آن. گذارد كس بر شخصيت او تأثير ميهر نامِ ،پيشينيان باور  به

، تحقيقات شناسان روان. بياموزد زندگي خود روشِ د تا فرد از نامِكردن را انتخاب مي...  مرضيه،
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 مثالً ،اساس راينب. )10فصل: 1979، 1آندرسون( اند آن انجام داده ي دربارة تأثير نام بر دارندةبسيار

و  نامش قرار گيردتأثير تحت نظر رواني ازاست،  علي شخصي كه نامش گدا هويت ممكن است

كودكان در . هاي مهم هويت است يكي از جنبه “خود”مفهوم . شود جزئي از شخصيتش ييگدا

. كنند و بعدها از معلم، همكالسي و دوستان خود ادر خود دريافت مين مفهوم را از پدر و مابتدا اي

نام  .گذارد بر رفتار و زندگي او تأثير مي ،شود ايجاد مي “خود”مفهوم تصوري كه در ذهن كودك از 

 كردنِ د، چراكه به مشخصگذار تأثير مي )سازي هويت( فرايند ساختن مفهوم خودشخص در 

ها  ها در برخي فرهنگ برخي نام. كند ستند، كمك ميفر ميهايي كه ديگران براي فرد  پيام

افراد  ،نتيجهدر. هستند منفي مفاهيمِ حاملِ برخي و ،ند و با معاني مثبت پيوند دارندتر مقبول

خود  مثبت و منفيِ راي تصاويرِهاي مثبت و منفي ب صورت ناخودآگاه ولي مؤثر پيام بهپيوسته 

باعث  وند آزار دهنده و تمسخرآميزاما گاهي   اند، ا زيركانهه مواقع اين پيام بيشترِ .ندفرست مي

براي برقراري ارتباط با  ممكن است اين كودكان. دنشو به نام خود مي كودك نسبت ودآگاهيِخ

، )100 - 106 :1957( 2مورفي هاي طبق بررسيبر .ديگر كودكان ميلي از خود نشان ندهند

مدرسه مورد در  ،»Stinky«نامش با  آواييِ دليل نزديكيِ بود، به» Stankey« شخصي كه نامش

 “بوگندو” يعني دوم نامطلوبِ صورت ، و بعدها در جامعه نيز نام او بهگرفت ها قرار مي سخر بچهتم

 والدين اينند و سرانجام گذار ميتأثير  “خود”فرد از  بر تصويرِ مرور به هايي نام چنين. شد تلفظ 

  .گيرند مورد مالمت قرار مي ،سوي فرد، ازهاي خود دليل انتخاب تندكه بههس

 .است آمده پسر مي همراه نام فرزند م پدر بهنام اين است كه نا يكي از كاربردهاي سنتيِ

حساس ا عامل ايجاد ، وكرده است اي، وابستگي هويتي ايجاد مي گونه به ،پدر با پسر نامِ بودنِ راههم

ديگر از الگوهاي  يكي .شده است مي هايي چنين نام با ، در افرادينِ نام مستقلنياز به داشت

ند براي كسب اعتبار توا كه مي ،است مستعارهويت است، انتخاب نام  دهندة گذاري كه نشان نام

طبق . رساند را مي اصالتي فرد و يا ترس از بي نفسِ البته نوعي عدم اعتمادبه و اين .اجتماعي باشد

دريافت  مستعارنام  ،تر از پسراندختران بيش ،)337 -339 :1954( 4و بيچلي 3ت اليستحقيقا

تري را  تر و متعارف هاي جدي مردساالري است كه براي مردان نام جامعة دليل آن. كنند مي

قدر  يگاه اجتماعي آناما زنان در جا .باشد او جديِ اجتماعيِ جايگاه كه مناسب و درخورِ ،طلبد يم

                                           
1. P. Anderson 

2.W. Murphy 

3. A. Ellis 

4. M. Beechley 
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مدتي عادي از ، پسمستعارهاي  نام .كننده باشد تعيينعاملي ها  شوند كه نام آن قي نميجدي تل

 كودكيِ مستعارِديگر نام ممكن است اي بزرگ شود،  كنند، مثالً وقتي بچه شوند و يا تغيير مي مي

، و نام وجود داشته باشند هم در مدرسه، ممكن است افراد ،كه نايديگر .خود را به كار نبرد

 ممكن فرد منحصربه هاي با نامافرادي و  .شوند با نام و نام خانوادگي شناخته اشخاص  ،نتيجهدر

والدين كه  هايي نام نوعِ، )327 - 329: 1997( اسميت عقيدة به. كنند همتايي بياست، احساس 

 گونگيِنوع تفكر، شخصيت و چ دهندة نشان ،مستقيمطورغير تواند به مي، كنند د انتخاب ميبراي فر

 نِشد ساخته بر ،ديگران هاي اجتماعيِ ، چرا كه رفتارها و كنشباشد “خود”به  نسبتفرد  نگرشِ

  .گذارد تأثير مي ،فرد خود در ذهنِ تصويرِ

 ،گذاري نام الگوهاي مختلف درصد و تعيينِ ،هاي مجازي نام انتخابِ صورت، با بررسيِ اين هب

دست  “خود”به  سبتنگرش فرد ن فردي و چگونگيِ هويت توجهي دربارة جالب به نتايجِ توان مي

 هاي واقعي نام دربارة ).همان( اسميت بنديِ گرفته از طبقه ، الهامحديبندي تا اين طبقه .يافت

در اين . است “خود”نگاه مردم به  نوعآن با  و ارتباط ،ها نام بيانِ سبك دهندة كه بازتاب ،ستا

شود، به  كه توسط خود فرد انتخاب مي ،مجازي نامِهر شدنِ نوشته به چگونگيِ ، باتوجهتحليل

الزم به ذكر است كه موارد داخل . (شويم يعني ارتباط نام و هويت نائل مي ،هويتيهاي  داللت

توان  نمي البته نبايد فراموش كرد كه .يك سازه است بودنِ دهندة اختياري ، نشانمانند عدد ،پرانتز

 چه مربوط به درونِ كه اصوالً هرآنكرد، چراثابت تجويز  يتفسير ااين الگوها را براي همة افراد ب

  .)تواند استثنا داشته باشد پذير نيست و ميآدمي باشد، تجويز

خود و  دهد كه فرد خواستار معرفيِ نشان مي: %9/55=  )عدد(+نام خانوادگي + نام . 1

نام  انتخابِ براي علت ،نامه در پرسشگيرند،  افرادي كه در اين الگو قرار مي .شدن است شناخته

اين الگو . ام شناخته شوم مايلم با نام حقيقي: كنند كه گفته بود اي را انتخاب مي خود، گزينه

، فرد مايل به واقعدر .خواهد چيزي را پنهان كند كه فرد نمي اين جديت است و دهندة نشان

 ،اند استفاده كرده كاملِ خودگي خانواد كه از نام و نامكساني  بيشترِ .شدن و رسميت است ديده

 در آن كه ،تري هم وجود دارد رسمي البته در اين الگو، گونة. گ هستنديا وبال نوشت وبداراي 

كه  استكساني  تر مورد استفادةاين گونه بيش .آيد همراه نام خانوادگي مي بهكوچك  نامِ اولِ حرف

 .دارندو بسيار رسمي  دانشگاهي يدر جامعه جايگاه

نيز و فرد بلوغ  دهندة نشان، ).همان(اسميت  به گفتة: %3/7=  )عدد(+نام خانوادگي  .2

، “نام واقعي”از ) 2008پاركر، (وبستر  بنديِ طبق تقسيمبر .او استمحتاط و استوار  شخصيت
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هاي خانوادگي و  ريشهفرد به  دادنِ بر اهميت دارد صورت كامل بيايد، داللت هرجا نام خانوادگي به

 .تاصال

عدم و  تنهايي داللت بر سادگي ، نگارش اسم به).همان(سميت ا به گفتة:  %6/7=  )عدد(+نام . 3

 .استو ايجاد صميميت بودن  تكلف و گرايش به عامي وضعيتي بي دهندة دارد، بازتاب رسميت

 اين الگو تحتنامه،  پرسش هاي پاسخ بر طبق: %9/0=  مستعارنام + نام خانوادگي + نام . 4

ولي  ،مواجه شده ديگري ، فرد با نام مشابهدر هنگام ثبت نام .استاد شده نام ايج انتخابِ برِج

ويت واقعي و كاركرد آن را به نام خود، با افزودن يك پسوند يا لقب، ه دليل حس مالكيت نسبت به

 .آورده شده است 1مثال اين الگو در جدول  .كند حفظ مي

اين . اغلب براي جوانان مطلوب استگذاري  اين نوع نام: %9/9=  )عدد(+ نام مستعار+ نام . 5

م، امير سگ مرا، مثل علي جيگر، هستندخاصي از زمان  هايي موقتي و متعلق به برهة نام ها غالباً نام

  .... بابك اسپيناس،

د ميان آنچه كه هست و آنچه در اين الگو فر: %4/0= )عدد(+ نام مستعار+ نام خانوادگي . 6

البته  .دهد دست مي ي بهو تركيبي از آرزو و هويت فرد كند خواهد باشد، آشتي برقرار مي كه مي

صرفاً حرف اول نام خانوادگي را در كنار نام اند،  دي كه از اين الگو استفاده كردهتعداد معدو

 .adam_r1980، مانند اند داده قرارمطلوب خود 

از نام فرد  .شود د سردرگمي و ابهام جنسيتي ميباعث ايجااين الگو : %4/11=  نام مستعار. 7

صدي از در. كند خود را به ديگران اعالم مي افكارو كند  فتماني استفاده ميعنوان يك نظام گ به

ونيكي و نشاني الكتر ، داراي حرفه و يا شغل هنري بودهاند استفاده كردهافرادي كه از اين الگو 

، در افراد اين الگو. اند عاليق خود تلقي كرده اي براي ايجاد تمايز و بيان انديشه و خود را وسيله

ام مربوط به اين ن )الف: اند كردهرا انتخاب  زير ياه نامه براي علت انتخاب نام خود، گزينه پرسش

ام را در اين  يافتهن آرزوهاي دست) ب .شود ام مي ام است و باعث تشخص اي عاليق خاص و حرفه

احساس  )د. توانستم انتخاب كنم خودم مي ام را “نام واقعي”دوست داشتم  )ج. دهم نام تسكين مي

هاي  داللت. ك. ر(كه پيشتر اشاره شد  چنان .ام كنم با اين نام افكارم را به ديگران انتقال داده مي

شخص  شتن زاوية ديد اوليا دا، فرديت تنها در حاالت روحي و )هاي مجازي نام شناختيِ روان

، و اين الگو قادر به ارائة عنوان كسي كه ديدگاهي دارد ، بلكه فرديت يعني دريافت خود بهنيست

 ).29 -30 :2005بيكر، ( ديدگاه فرد است
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و همان را براي اعتبار  پسندد ديگران بر خود را مي نگاه شيوةفرد : %7/2=  نام+ شاخص . 8

كه البته اين الگو از بسامد بسيار  ،مثالً اميرخان، عمو بهنام و غيره .كند خود حفظ مي مجازيِ

 .پائيني برخوردار است

بخش  اي هويت عنوان مقوله در اين الگو فرد به اصالت به: %4/0=  نام خانوادگي+ شاخص . 9

ند، ك است كه به اصالت بيشتر تأكيد مي اي اي شناسنامه كند و شاخص معموالً افزوده نگاه مي

 .يمانند سيد محمد

نام كه  و اينداللت دارد خود  دارندة گوشيِبازيبر نوعي  اين الگو به: %4/0= )فعل+ نام (جمله . 10

اين الگو نيز بسامد بسيار . دهد ت، همچنين خالقيت فرد را نشان ميبراي او يك نظام گفتماني اس

كوتاه مورد استفاده قرار  ي مدتهاي كامالً غير رسمي و برا پائيني دارد و همچنين در محيط

 .گيرد مي

را به كنند، بافت اجتماعي  فرادي كه از اين الگو استفاده ميا: %4/1=  )عدد(+ تحبيب نام . 11

اهميت ) تحبيب(خانواده در اجتماع  حضور بار عاطفيِبه و  ،كنند سازي مي بافت خانواده شبيه

 .مانند مستيلي، بكي، موزي و غيره .دهند مي

دنياي واقعي  رسد اصالت و هويت ظر مين به: %4/0=  )عدد(+نام خانوادگي + تحبيب نام . 12

دليل محدوديت انتخاب و يا هر  نام كوچك، به سازيِ كوتهداشته باشد و  يرنگنقش پر اين الگو در

، پيدا كرده استنيز تحبيبي  جنبة البته كه .باشدرخ داده  ،كه مورد نظر فرد نبودهعامل ديگري 

 .مانند آزي فراهاني

كنند، به مشاركت و  فرادي كه از اين الگو استفاده ميا: %3/1=  )نام+ نام( نام چند نفر. 13

اي  ويژه و را داراي بار عاطفيِدهند و اين الگ اهميت ميو يا گروهي سنتي  ،اي نظام قبيله همراهي

خي حرف اول نام چند نفر و يا نام كه بر ،و غيره leiliramin ،amb  ،bahar_farمانند   .دانند مي

  .ندستكنار هم ه چند نفر در

 “نام واقعي”افراد از %  60توان به اين نتيجه رسيد كه حدود  توجه به درصدهاي موجود، ميبا

فرد  كامل نام خانوادگيِ دقيقاً نام و هاي الكترونيكي نشانياز % 24 تنها وليكنند،  خود استفاده مي

و  سازي آميزهمانند  ،واژي هاي متنوع با استفاده از فرايندهاي ساخت گونه .را دربر دارند

فرد،  نامِ اولِ حرف و يااختصاري  صورت ها در آن كه، شوند ساخته مي ،و يا تركيب سازي سرنام

 واقع تمهيداتدر. كند ميپنهان نسبي طور بهنوعي هويت فرد را  ، بهخود نمادينِ صورت به
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را تغيير  “نام واقعي”و كاركرد  دنرو كار مي هويت فرد به كردنِ پنهان ، كه برايناخودآگاهي

  :ندين قراراز ا 3 طبق جدول شمارةد، نده مي

  

  .هويت سازيِ درصد استفاده از شگرد پنهان .3جدول 

  توضيح  درصد  سازي  هاي پنهانشگرد  

  بخشي از هويت، عدم رسميت جنسيت،  شدنِ مطرح  %6/4  بخشي از نام  1

  پايي از اهميت به اصالترد  %17/11  نام اول  2

 كه در نام الكترونيكي ،هويت پنهان است بخش سنيِ “نام واقعي”در   %4/16  عدد  3

  .شود مند مي نقش 

  بيان فردي و يك نظام گفتماني  %5/21   مستعارنام   4

 كرده و يا دايي ز ، كه از نام هويتوندهاييتركيب نام با پسوندها يا پيش  %7/5  ديگر تركيب با سازة  5

  .دهد مي تغيير را هويتش

  هويت و اصالت مراتبيِ سلسله ترتيبِ عدم اهميت  %3/6  قلب  6

  .شود ن به فرد مي دهند، مطلوب تلقي ميهويتي كه ديگرا  %7/1  تحبيب نام  7

 نفر داي كه از نام چن شيوه هگذاري، ب در نام ،اي يلهاستفاده از نظام قب  %4/0  تركيب دو يا چند نام  8

  .استفاده شده باشد

  

  گيري نتيجه .5

شدت گره خورده  كه با زندگي روزمره به ،از فرهنگ مردم است يمهم بخش “نام”حقيقت در 

گذاري  آن نامافراد در اي كه  كنند و جامعه را دريافت مي مردمي كه آنانتخاب نام براي . تاس

دهد و  نام را به افراد ميمجدد  نتخابا ورود به دنياي مجازي، امكانِ .شوند، اهميت دارد مي

. كند خواهد بود كه براي خود انتخاب مينامي  واسطة هدليل فرد قادر به بيان خود ب همين به

 دليل مالزمت هاي واقعي، نام به در نامكه  ، چنانام در دنياي واقعي و مجازي متفاوت استكاركرد ن

برطبق هاي مجازي،  در نامگذارد، ولي  او تأثير ميبر هويت  ،)222: 1977الينز، (درزماني با فرد 

فرد است كه  واقع اينو در ،كند نام مطرح مي واسطة ههاي خود را ب هفرد خواست، 2نمودار شمارة 

نام ”نظام گفتماني . كند يابي ديگران از فرديت خود كمك ميو به ارز گذارد بر نام خود تأثير مي

نام  شناختيِ هاي روان داللت. ك.ر(دارد  داللتيزي نظامي اما نام مجا  ارجاعي است، “،واقعي

. برد او پي ساختة د در ذهن خود و جهانِفر به چهرة توان هاي انتخابي مي از خالل نامو  ،)مجازي

 گذاريِ گوهاي نامو از ال گذاري قابل بررسي است نام ر مسئلةنگرش به آن د مفهوم خود و چگونگيِ
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كنند،  مختلفي كه افراد به خود نگاه مي انواعمورد توان به  شين، ميهاي پي شده در بخش عنوان

 كه با هويت فرديِهاست، چرا مدت بودن آن ، كوتاهمجازي هاي مستعارِ هاي نام از ويژگي. اشاره كرد

اي است كه همچون جهان و زبان در جريان تغيير  تعامل است و هويت فردي نيز مقولهانسان در 

گي پرهيز از كهن ،تغييرات جهانيشود و همراه با  نمي م نيز از اين امر مستثناس ناقرار دارد، پ

هاي  هاي مجازي كه برخي نيز همان نام رسد نام نظر مي به. كند تن مي كرده و دائم رداي نو به

حامل  ي كههاي نام .داشته باشندهمراه  ي را بهمتفاوت واقعي افراد هستند، كاركردهاي گفتمانيِ

هاي  اما صورت .هستنداز جديت  حاكيهاي رسمي و  هستند، متعلق به محيطعي فرد هويت واق

نام مجازي و . ك.ر(با بافت مجازي  و وحدت پي ايجاد تمايز نيستند، در هماهنگيكه در يديگر

. كنند كمك ميهويت انسان  شناختيِهاي  بخش به دريافتشوند و  ساخته مي) هاي آن داللت

 هويتي كه مربوط به حوزة. خود است كاربرانِ ل هويت فردي و اجتماعيِواقع نام مجازي حامدر

دنها وجود دار اجتماعي براي اين نام -اركردهاي متفاوتي از لحاظ فرهنگيك .آنان است خودآگاه .

، نسل )نام خانوادگي(، اصالت )نام كوچك(كه حامل هويت  اين هاي مجازي، درعين برخي از نام

 ،بيشتر داشتن آزاديِ منظور ، بههويت كردنِ از تمايل افراد براي پنهان ستند،و غيره ه) عدد(

 ،نام اختصاري واسطة هشود و ب فرد مربوط مي ي همچنان به محدودةاما اين آزاد. دنكن حكايت مي

د همچنان حضور اما براي خو  شود، پس فرد براي ديگران پنهان مي .ستهويت يا اصالت همراه ا

 اين زمينه نياز به. او وجود دارد گذاري و بيان فردي در نظام گفتمانيِ هاي نام دارد و ردپاي سازه

هويت  اهميت شدنِ اميد است كه با گسترش حوزة تحيقاتي و روشن. بيشتر دارد هاي بررسي

  .زمينه انجام داد  تري در اين در خود دارد، بتوان تحقيقات عميق تناقضكه نوعي  ،نام مجازيِ
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