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ایسنا| براساس اعالم سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی دمای کشور، دمای تابستان امسال با سال های 
گذشته فرقی نکرده است. ایمان بابائیان، در توضیح بیشتر گفت: »میانگین دمای هوا در تابستان امسال در بیشتر 
استان ها تفاوت چندانی با میانگین بلندمدت ندارد و تنها  در استان های واقع در جنوب شرق و شرق کشور حدود 
یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.« او همچنین درباره وضع بارش ها در تابستان ۹۷ گفت: »مطابق معمول در 
تابستان به استثنای استان های ساحلی دریای خزر و جنوب و جنوب شرق بارشی در سطح کشور نداریم. بارش 

در استان های ساحلی دریای خزر و نوع موسمی آن در جنوب، جنوب شرق در حد طبیعی خواهد بود.«

 دمای تابستان
 امسال با سال های 
گذشته فرقی ندارد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

گزارش »شهروند« از ماجرای پرفرازونشیب تغییر اسم و واکنش خانواده و اطرافیان به کسانی که می خواهند اسمشان را تغییر دهند

مرا به نام کوچکم صد ا بزن  هفت خوان تغيير نام
»چه مدارکي نیاز است؟ چه باید کرد؟« 
دستپاچه اســت و مرتب سوال مي کند اما 
جواب آخر این اســت: »تغییر نام حداقل 
یک مــاه طــول مي کشــد.« دخترش در 
کنکور قبول شده و قبل از ثبت نام دانشگاه 
مي خواهد نامش را تغییــر دهد اما جواب 

آخر ناامیدش مي کند. 
مراجعه کننــده بعدي وکیلي اســت که 
براي تغییر نــام موکلش بــه ثبت احوال 
آمــده و قرار اســت بــرای نــام موکلش 
جایگزینــی پیدا کند،امــا متصدی بخش 
تغییر ثبت احوال می گوید:»طبق لیستي 
که داریم اســم مــورد نظــر را مي توانید 
بــه »زهرا«،»فاطمه« و »زینــب« تغییر 
دهید.« »اعظــم« و »صغــري« هنوز به 
مرحله دریافت فرم تغییر نام نرسیده اند اما 
از ابتداي کار ناامید ند و مي گویند: »عربي 

بودن نام دلیل بر تغییر آن نمي شود.«
 »عزیــزه« را از کودکي »بهــاره« صدا 
زده اند اما »عزیزه« در شناسنامه ثبت شده 
و مي خواهد در 25ســالگي براي همیشه 
»بهاره« باشــد اما به گفته کارمندان تنها 
مي تواند از لیست ثبت احوال نامي را براي 
خود انتخاب کند. تصور مردم بر این است 
که تغییر نام هاي مذهبــی به غیرمذهبی 
ممنوع اســت در حالی که اینطور نیست، 
فقط زمانش طوالنی تر اســت و مســیر، 

پیچیده تر.  
با ایــن همه در نهایت این قاضی اســت 
که می تواند اســم را بر اساس ضوابطی که 
وجود دارد، تایید یا رد کنــد. ممنوعیتی 
وجود نــدارد اما برای حفظ اعتبار اســناد 
ســجلی و جلوگیری از تزلزل در این نوع 
اسناد، دادگاه ها معموال برای این تغییرات 
کمی ســختگیری می کنند، البته سوالي 
که در این میان پیش مي آید این است که 

قانون چه مي گوید؟
 بر اســاس ماده ۹۹۷ قانون مدني همه 
شهروندان باید نام خانوادگي داشته باشند 
و به موجب مــاده 40قانــون ثبت احوال 
تغییــر آن بایــد بــا تصویــب ســازمان 
ثبت احوال کشور باشــد. اگرچه در قانون 
ثبت احوال ســال 131۹ تغییر نام کوچک 
پیش بیني نشــده بود و در نهایت در سال 
1355در بند 4مــاده 3 این پیش بیني در 
نظــر گرفته و در ســال هاي بعد الیحه اي 
تدویــن شــد کــه براســاس آن اختیار 
تغییر نام بــه ایرانیان پس از رســیدن به 
18سالگي از سوي سازمان ثبت احوال قرار 
گرفت که البته تغییر نام مشــروط است، 
مثل ممنوعیــت انتخاب اســم هایی که 
موجب هتک حیثیت مقدســات اسالمی 
شــود، عنوان ها و لقب هــای قدیمی مثل 
امین الدوله، نام های زننده یا مســتهجن یا 
نامتناسب با جنســی، اسامی افراد همنام 
در خانواده و ... همچنین بر اساس تبصره 
۶ ماده 20 قانون ثبت احوال با تایید مراجع 
ذیصالح به دین اسالم مشرف شده باشند 
یا این که در نــام کوچک چیــزی زاید و 
غیرضروری یا ناشــی از اشــتباه اشخاص 
وجود داشته باشــد، هم می تواند منجر به 
تغییر اسم شود. در این موارد مرجع صالح 
برای تغییر نــام، هیأت حل اختالف  اداره 
ثبت احوال اســت اما موارد دیگــر مانند 
تغییر نام های غیرموجه و ناخوشــایند در 

صالحیت محاکم دادگســتری 
است.

شــهروند| مجید صفاري نیا، روانشــناس 
اجتماعی اســت. او در گفت وگو با »شهروند« 
می گوید افرادی که بدون داشــتن اســم های 
نامتعارف اقدام به تغییر اســم می کنند، دچار 

اختالل شخصیت مرزی هستند. 
  می  توانیم بگوییم اســم هر آدم، بخشی از 

هویتش است؟
 همان طور که نام خانوادگي بخشي از هویت 
فرد را تشکیل مي دهد، نام کوچک هم جزیي از 
هویت اوست و براي همین وقتی که والدین براي 
فرزندشان نامي را انتخاب مي کنند باید به این 
نکته توجه داشته باشند که فرزندانشان در آینده 

بتوانند به آن نام ببالند.
  تکلیف نام هاي نامتعارف چه می شود؟

 در گذشــته نام هایي مثل شکار، چراغ علي، 
اجاق علي و ... مرسوم بود. اسامي اي که نه از نظر 
هویتي و نه از نظر معنایي خیلي ارزنده نیستند 
و تنها به واسطه مرسوم بودن این اسامي براي 
نوزادان انتخاب مي شدند و بسیاري از این افراد 
اقدام به تغییر نامشان مي کنند و چنین تصمیمي 
قابل درك است. در واقع تغییر اسامي سخت، 
بي معنا، بي محتوا، ناموزون و غیرقابل درك امري 
طبیعي است و از نظر روانشناختي ایرادي به آن 
وارد نیســت و جایي براي نگراني وجود ندارد. 
بعضي اوقات در میان مراجعان تغییر نام افرادي را 
مي بینیم که با داشتن نام هاي متعارف تصمیم به 

تغییر نام گرفته اند. افرادي که از نظر روانشناسي 
در گروه افراد داراي اختالل شخصیت مرزي قرار 
مي گیرند، همانند افرادي  هستند که دست به 
تغییر سن خود مي زنند. اعمالي که درواقع نشان 
از نبود سالمت روان فرد دارند. در تغییر نام هاي 
متعارف مي توان ردپاي اختالالت شخصیت را 

دید.
  نام و نام خانوادگي برای جوامع خاصی اهمیت 

دارد یا می توان آن را به همه جوامع تعمیم داد؟ 
 اهمیت نام و نام خانوادگي مختص همه جوامع 
اســت. کوتاه و معنادار بودن نام در بسیاري از 
جوامع باعث مي شود تا فرد به راحتي شناسایي 
شود و در مقابل نام هاي طوالني و عجیب وغریب 
که تلفظ راحتي هــم ندارند از محبوبیت کمي 
برخوردارند و به همین منظور انتخاب نام هاي 
کوتاه،معنــادار، قابل تلفظ و ســریع توصیه 

مي شود.
  انتخاب نام را مي توان جزو اختیارات فردي در 

نظر گرفت؟
در مباني حقوق بشــري انتخاب نام یکي از 
اختیارات فرد است و به همین دلیل حتي قید 
شده فرد در هفت سالگي نامي را که دوست دارد 
براي خود انتخاب کند، البته در نگاه اول چنین 
موردي مي تواند راه حل محســوب شود اما این 
سوال پیش مي آید که تا هفت سالگي فرد باید به 

چه نامي خوانده شود؟ 

یک روانشناس اجتماعي در گفت و گو با »شهروند« از اهمیت نام و نام خانوادگي و اختالل شخصیت مرزي مي گوید:

نام کوچک جزیی از هویت فرد است

| مصطفــی آب روشــن| عضــو انجمــن 
جامعه شناسی ایران|  امروزه در جامعه ما جوانان 
نه تنها به بدن و زیبایی ظاهــری خود توجه ویژه ای 
دارند بلکه شاهدیم این دسته افراد به خصوص زنان نام 
خود را هم مطابق با الگوهای پذیرفته شده اجتماعی 
که از طریق رسانه ها تبلیغ می شود، تغییر می دهند، 
بنابراین برای فهم این گونه رفتارهای جمعی در ابتدا 
باید ریشه های اجتماعی و فرهنگی گرایش افراطی 
به پذیرش اجتماعی در جامعه را تحلیل و شناسایی 
کرد تا بتوان تبیینی درست و منطقی از آن ارایه داد. 
گفتنی است نام زیبا یکی از ارزش های مهم اجتماعی 
در همه جای دنیا به شمار می آید و به شکل ضمنی در 
تعامالت اجتماعی تاکید زیادی بر آن می شود. بعضي 
از نام ها با توجه به زمینه اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
کارکرد زیباشناختی خود را از دست می دهند،بنابراین 
از دیدگاه فرد هرقدر فاصله وضعیت موجود با وضعیت 
مطلوب و آرمانی بیشتر باشد شخص دچار اختالالت 
روانی شده و اعتماد به نفس خود را از دست می دهد 
براین مبنا جوان امروز تمامی تالش خــود را به کار 
می گیرد تا متمایز و پسندیده تر در جامعه ظاهر شود. 
هر قدر فراوانی افرادی که به تغییر نام روی می آورند 
بیشتر می شود به همان اندازه انگیزه برای افرادی که 
تمایلی به این کار نداشــته اند بیشتر می شود زیرا در 
وضعیت یاد شــده، این الگوی رفتاری به عنوان یک 
مد و پرستیژ اجتماعی تلقی مي شود و با توجه به آن 
چه در جامعه ما در حال رخ دادن اســت در می یابیم 
که افراد ناخواسته این الگوی تقلیدی را در ذهنشان 
ضرورت انگاری می کنند تــا جایی که تغییر نام برای 
خیلــی از دختران جامعه جــزو اولویت های زندگی 
قرار گرفته اســت. با دقــت در نام افــراد و وضعیت 

اجتماعی شان درمی یابیم که رابطه معناداری میان 
بعضي نام ها و طبقــه اجتماعی افراد برقرار اســت، 
بنابراین بعضــي نام ها نماد طبقــه اجتماعی برتر و 
بعضي دیگر متعلق به گروه های اجتماعی متوســط 
و زیرمتوســط جامعه تلقی مي شــود. براساس این 
طبقه بندی های ذهنی که به شکل پنهان در تعامالت 
اجتماعی مان برقرار اســت عده ای سعی می کنند با 
تغییر نام، خود را متمایز و پســندیده تر جلوه کنند 
که این احســاس و اعتماد به نفس پایین موردپسند 
خیلی از افراد جامعه نبوده به طوری که واکنش های 
طردکننده بعضي از دوســتان را در پی دارد زیرا این 
ذهنیت در نزدیکان فرد به وجود می آید که این شخص 
عزت نفس پایینی دارد و با کمترین هزینه می خواهد 
خودش را متمایز و برتر از دیگران نشــان بدهد. نکته 
درخور توجه اینکه جامعه ایران در حال گذار از دوران 
سنتی به مدرن اســت و این تغییرات جدی، ماهیت 
الگوهای فکری را به وجود آورده است. درواقع عوامل 
اجتماعی و فرهنگی در جامعه از متغیرهایی است که 
در شکل گیری تصور آرمانی از هویت فردی تاثیرگذار 
است. این الگوی رفتاری جمعی معیاری برای بازنمایی 
وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است. درواقع افراد 
می کوشند نام خود را به شکل پذیرفته شده اجتماعی 
تغییر دهند چــرا که از نظر افراد جامعــه، نام زیبا یا 
ظاهری پسندیده با ویژگی های شخصیتی شایسته و 
مطلوب رابطه معناداری دارد. به عبارتی نام زیبا نشان 
از شخصیت زیبا تلقی می شود. گفتنی است کسانی 
که باورهای سنتی زیباشناختی دارند تصویری کامال 
پسندیده از نام خود دارند و بر عکس بعضي از کسانی 
که اندیشه های مدرن را درسر می پرورانند تصویری 

غیرقابل تحمل از نام خود دارند.

لیال مهداد| »اشرف« مرز 50 سالگي را که گذراند، 
دیگر نخواست »اشــرف« بماند، می خواست »پانته آ« 
باشــد. از جواني خوش پوش بود و حاال که سن وسالي 
را پشت سر گذاشته و به ۶0 ســالگي نزدیک مي شود، 
هنوز هم در ردیف زنان شیک پوش قرار می گیرد. وقتي 
به دنیا آمد به رســم ماندگار، بزرگ فامیل در گوشش 
اذان خواند و اشــرف نامیدش. دوران کودکي و مدرسه 
و نوجواني »اشــرف« صدایش کردند، حتي زماني که 
عروس شــد، آشــنایان و فامیل جدیــد، نوعروس را 
»اشرف« صدا زدند اما چندسالي است که به همه اعالم 
کرده »پانته آ« صدایش کنند، بــا این که هنوز اقدامی 
برای تغییرنام اش در شناســنامه نکرده: »روند تغییر 
اسم، خیلي وقت گیر و حوصله بر است، البته نیازي هم 
به تغییر شناسنامه نمي بینم، تنها دوست دارم دوستان 

و آشــنایانم با اسم جدیدم 
صدایم کنند. گرچه افرادي 
که به مــن نزدیک ترند، به 
شوخي و جدي مي گویند 
ما همان »اشرف« صدایت 
مي کنیــم. بعضي هــا هم 
هســتند که به خواسته ام 

احترام می گذارند.«
 »پانته آ« در گروه افرادی 
قرار می گیرد که انتخاب نام 
را اختیار فــردی می دانند 
دیگــران  می خواهنــد  و 
آنها را به نامی که دلشــان 
می خواهد، صدا کنند: »نام 
کوچک از ابتــدا تا انتهاي 
عمــر همراه ماســت و اگر 
دوستش نداشــته باشیم، 
واقعا آزاردهنده است. آدم 
باید نامش را دوست داشته 

باشد و از شنیدن آن لذت ببرد. به نظر من انتخاب اسم 
باید جزو اختیارات خود آدم باشد.«

 بازتاب ها و برخورد دوســتان و آشنایان براي پانته آ 
اهمیت زیــادي ندارد: »خیلي هــا مي گویند یک  عمر 
اشــرف بودي، حاال چه معني دارد در این سن وســال 
نامت را تغییر بدهي یا مي گویند اشرف مگر چه ایرادي 
داشت؟ حتي بعضي ها با لحن خاصي »پانته آ« صدایم 
مي کنند اما واقعیت این است که برخوردها هیچ تاثیري 

در من ندارند.« 
وا چه غلط ها!! 

اولین جمله اي که »مهشــید« بعــد از تغییرنام اش 
شنید، این بود: »وا چه غلط ها« 18 ســال دارد و براي 
رفتن به دانشــگاه آماده مي شود. اســم اش را دوست 
ندارد، از همان زمانی که خودش را شــناخت: »اســم 
مادربزرگم را روی من گذاشتند، »س...«. این اسم براي 

همان نسل ها خوب بود نه براي هم نسل هاي من. هربار 
اسمم را مي شــنیدم، حس خوشایندی نداشتم، چون 
نمي توانســتم با آن ارتباط برقرار کنم. براي تغییرنام 
اقــدام کردم اما آن قدر ســخت گرفتند که پشــیمان 

شدم.« 
اولین واکنش را عمه بزرگش اش نشان داد: »وا چه 
غلط ها« و هنوز هم سمیه صدایش می کند: »دوستانم 
خیلي راحت با این مســأله کنار آمدند. تغییر همیشه 
براي نســل هاي جدید راحت تر اســت تا قدیمي ها. 
قدیمي ها نسبت به تغییر گارد دارند، شاید به این فکر 

نمي کنند که آدم فقط یک بار زندگي مي کند.«
اما »فاطمه« بــه  خاطــر داماددارشــدن نامش را 
تغییر داد: »داماددار که شــدم، اســمم را عوض کردم 
و گذاشــتم فاطمه.« او در آذربایجان بــه دنیا آمده و 
بزرگ شــده همان جاست، 
تنها دلیــل انتخاب نامش 
فتن هــای  بان  صدقه ر قر
بــوده:  مادربزرگــش 
»مادربزرگم ماماي خانگي 
بود و وقتي به دنیا مي آیم، 
به زبــان ترکي بــه مادرم 
مي گوید »جانیم فداسیَن، 
نه باالجــا، دي« و از همان 
زمان باالجا صدایم مي زنند 

به معناي کوچک«
 »فاطمه« ســال هایي 
که در آذربایجان زندگي 
مي کــرده، بــا نــام اش 
مشــکلي نداشــته، حاال 
ولی اســم اش را دوست 
نــدارد: »در منطقــه اي 
مي کردیم،  زندگــي  که 
نام هایــي از این دســت 
زیاد بود و براي همین خیلي خجالت نمي کشیدم، 
وقتي هم که عروسي کردم و آمدم تهران، با این که 
خجالت مي کشیدم و باید به همه توضیح مي دادم، 
نامــم را تغییر نــدادم، این که بــراي دختر بزرگم 
خواســتگار آمد و خودش پیگیر تغییرنامم شــد.« 
»فاطمه« هم بــا عکس العمل هایي روبــه رو بوده 
است: »خواهرشــوهرم همان اول که از مادر دامادم 
نام »فاطمــه« را شــنید، با لحن تمســخرآمیزي 
چشم هایش را در اطراف چرخاند و گفت »فاطمه« 
کي هســت؟ البته به همین اکتفا نکرد و در خلوت 
کلي ســرکوفت زد که چرا نامت را تغییر داده اي و 
هنوز هم من را به نام قدیمــم مي نامد، براي همین 
در میهماني هایي که خانواده دامادم هســتند، از او 
دعوت نمي کنــم. هرچند این موضوع به 2۷ســال 

پیش برمي گردد.«   

براي تغییر نام  داشتن 18سال سن، 
الزامی است، البته افراد کمتر از 

18سال باید حکم رشد داشته باشند در 
غیراین صورت براي افراد زیر18سال پدر 
یا جد پدري مي تواند با ارایه شناسنامه 
براي تغییر نام فرزند اقدام کند. اگرچه 
افراد صغیر و محجور هم مي توانند از 

طریق سرپرست قانوني خود به شرط ارایه 
مدرك مستند براي تغییر نام اقدام کنند. 
نباید فراموش کرد که همراه داشتن اصل 
شناسنامه و دو برگ تصویر آن و تکمیل 
فرم درخواست تغییر نام از الزامات تغییر 

نام است

ماهيت الگوهای فکری تغيير کرده است


