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سخن نویسنده

در عصر حاضر دانش زبانشناسی در دو حوزۀ زبانشناسی خرد (آواشناسی،
واجشناسی،صرف ،نحو ،معناشناسی) و زبانشناسی کالن (زبانشناسی
اجتماعی،زبانشناسی روانشناختی،زبانشناسی رایانشی ،زبانشناسی تربیتی،
زبانشناسی نشانهشناختی،زبانشناسی حقوقی) گسترش چشمگیری داشته است
و در هر کدام از این زیر حوزهها نیز مطالعات میانرشتهای متعددی در حال انجام
است.
در زیرحوزۀ زبانشناسی اجتماعی سالهاست پژوهشگران بر مطالعۀ روابط
متقابل زبان و متغیرها و پدیدههای اجتماعی مانند سن ،طبقۀ اجتماعی ،جغرافیا و
تحصیالت متمرکز شدهاند و از این طریق تماس زبانها ،راهبردهای برنامهریزی
زبان ،ادب زبانی ،مناسبات زبانی -اجتماعی ملی ،بین نسلی ،بین اقوامی ،بین
جنسیتی و مانند اینها را بررسی میکنند.
یکی از پدیدههای مهم زبانی – اجتماعی که ظرفیت بسیاری برای مطالعۀ آن ذیل
رویکردهای زبانشناسی اجتماعی فراهم است ،نامشناسی اجتماعی است .نگارنده
سالهای مدیدی است که سعی کرده است رفتار ایرانیان در امر نامگذاری را بهویژه
با در نظر داشتن هویتهای چندگانه (فردی ،محلی ،ملی ،دینی و فراملی) در زمینۀ
نام اشخاص و مکانها بررسی کند .کتاب حاضر بخشی از این تالش را در بردارد و
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امید است خوانندگان آن کوشش نگارنده را تداوم بخشند و در آیندۀ نزدیک شاهد
رونق بیش از پیش مطالعات نامشناختی اجتماعی باشیم.
در پایان الزم میدانم از همۀ عزیزانی که در انجام تحقیقات و نگارش نتایج آنها
یاریگر من بودهاند سپاسگزاری کنم .همچنین از سرکار خانم دکتر فاطمه عظیمیفرد
که زحمت ویرایش کتاب را بر عهده گرفتند و سرکار خانم محمدی که صفحهآرایی
کتاب را انجام دادند ،تشکر میکنم .بیشک تالش دستاندکاران انتشارات نویسه
پارسی بهخصوص جناب آقای دکتر امیر احمدی نهتنها در انتشار این کتاب بلکه در
انتشار کتابهای بسیار ارزندۀ حوزۀ زبانشناسی جای تقدیر فراوان دارد.
در پایان از همۀ استادان و محققان و دانشجویانی که این کتاب را مطالعه میکنند
در خواست میکنم با نقد و ارائۀ پیشنهادات علمی خود ،اینجانب را رهین منت خود
نمایند.
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