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 مقایسه تطبیقی 
»اسامی شخصیت های مجموعه های 

تلویزیونی« و »اسامی موالید«

چکید�ه
در هر ژانری از مجموعه های تلویزیونی، عالوه بر انتخاب صحيح عوامل توليد نظير 
نویسنده، کارگردان، تصویربردار، صدابردار، نورپرداز، تدوینگر، بازیگر و ...، انتخاب 
صحيح و مناسب اسامی برای شخصيت های اصلی و فرعی می تواند ضمن جذابيت 
بيشتر برای مخاطب، منجر به فرهنگ سازی برای نام گزینی درست افراد در جامعه 
شود. در این پژوهش، ضمن بررسی و آگاهی از اسامی و فراوانی شخصيت های مرد 
و زن مجموعه های تلویزیونی پخش شده، طی سال های 1383 تا 1393 و اسامی 
نامگذاری شده برای متولدین پسر و دختر در این سال ها، به مقایسه تطبيقی آن ها 
پرداخته شده است. بر این اساس، 166 مجموعه تلویزیونی پخش شده در این بازه 
زمانی به عنوان جامعه آماری پژوهش و به منظور مقایسه، 50 نام اول نامگذاری 

شده برای متولدین این سال ها در نظر گرفته شد.
نتایج کلی پژوهش حاکی از آن بود، که مجموعه های تلویزیونی، تأثير قابل 
توجهی در انتخاب یا عدم انتخاب اسامی برای متولدین داشته است، به طوری 
که انتخاب اسامی نظير »یوسف«، »کيان«، »امير حافظ«، »طاها«، »بنيامين«، 
»سبحان«، »پرهام«، »حسام« برای متولدین پسر و اسامی نظير »هستی«، 
»ستایش«، »نرگس«، »آیدا«، »ثنا«، »رها«، »باران«، »سوگند«، »یلدا«، »آوا«، 
»بهار«، برای متولدین دختر، ناشی از پخش مجموعه های تلویزیونی بوده است، 
که شخصيت های اصلی آن ها دارای چنين نامی بوده اند. در ضمن علی رغم آن 
که ميزان مواليد در طی این سال ها رشد داشته است؛ اما به دليل کم توجهی در به 
کارگيری اسامی و القاب ائمه برای شخصيت های مجموعه های تلویزیونی، شاهد 
کاهش چشم گيری در فراوانی این اسامی در نام گذاری پسران و دختران بوده ایم.

واژگان�کلید�ی
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مقدمه
بی ربط نیست، اگر بگوییم بررسی نام ها یکی از 
ابزارهای كارا برای شناسایی تغییر و تحوالت 
فرهنگی در دوره های مختلف تاریخی است و 
ریشه های  برای شناخت  مفید  منابع  از  یکی 
واقع  در  می آید.  شمار  به  تغییراتی  چنین 
نام گذاری یکی از اعمال اجتماعی مردم است، 
كه امری نسبی بوده و با زمان، مکان و عوامل 
متعدد اجتماعی و فرهنگی در ارتباط است و 
از آن به مثابه كنشی معنادار و عملی فرهنگی 
كه  گونه ای  به  كرد،  یاد  می توان  اجتماعی  و 
نام ها و تغییرات آن در سطح یک  با بررسی 
جامعه، می توان به گرایش های جمعی موجود 

در آن پی برد.
با مطالعه اسامی افراد در یک جامعه، می توان 
نگرش غالب در یک جامعه را تعیین، جهت 
بینش ها و ارزش ها را در جامعه مشخص و تا 
حدودی تحوالت سیاسی اجتماعی گذشته را 
بازسازی نمود. همچنین از روی اسامی می توان 
كشوری  در  خاص  قومیتی  فعالیت  و  حضور 
طور  به  انسان ها  كرد.  بررسی  را  مشخص 
طبیعی، به دنبال معنای نام خود و شخصیتی 
هستند، كه نام آن ها از آن شخص اخذ شده 
است. از این رو، با آن نام قرابت و همزاد پنداری 
واژه  و  كلمه  یک  فقط  نام  كه  می كنند، چرا 
نیست، بلکه هویتی است كه تا آخر عمر، با 
فرد همراه است و یکی از نمودهای شخصیت و 

استقالل فرد به شمار می آید.
در باب شیوه های نام گذاری و نام گزینی برای 
قرن 21  در  چه  و  قدیم  زمان  در  چه  افراد، 
كه به عصر اطالعات معروف است، به همین 
نام گزینی«  »منابع  كه  می شود  بسنده  اندازه 
و  شاهنامه  درسی،  كتب  قرآن،  گذشته،  در 
كتاب هایی چون مولودنامه بوده و »شاخص های 
و  زمان  شامل،  نیز  گذشته  در  نام گزینی« 
مکان تولد، بزرگان متوفی، عرفیات، باورهای 
جدید  عصر  در  و  است  بوده  مذهب  و  تولد 
باال، فرهنگ نامه های عمومی،  موارد  بر  عالوه 
فرهنگ نامه های  ایرانی،  فرهنگ نامه های 

فرهنگ  محلی،  فرهنگ نامه های  اسالمی، 
زیبا،  و  ــروزی  ام و  نوین  نام های  منتخب 
ویژه  به  رسانه ها  و  رسانی  اطالع  پایگاه های 
»منابع  از  شنیداری  و  دیــداری  رسانه های 
نام گزینی« و خوش آوایی، میزان فراگیر شدن 
از »شاخص های  نام،  بودن  فرد  به  و منحصر 

نام گزینی« است.
از بین منابع نام گزینی مذكور، به نظر می رسد 
نقش رسانه ها به ویژه تلویزیون بیش از پیش 
اهمیت پیدا كرده است، به نحوی كه خیلی 
مواقع یک نام با فراوانی اندک در جامعه، به 
مورد  داستانی  شخصیت  عنوان  به  دفعات 
استفاده قرار گرفته و منجر به فراگیر شدن آن 
در نام گذاری شده و بسیاری مواقع انتخاب یک 
داستانی كه  برای یک شخصیت  مناسب  نام 
به ندرت در مجموعه های تلویزیونی استفاده 
فراوانی  در  زیادی  تأثیر  توانسته  می شده، 

نام گذاری آن در جامعه داشته باشد.
اهدافتحقيق

اطالعات  به  استناد  با  پژوهش  ایــن  در 
مجموعه های تلویزیونی پخش شده سیما، طی 
سال های 1383 تا 1393 از یک سو و اطالعات 
گردآوری شده از سازمان ثبت احوال كشور در 
خصوص اسامی میزان موالید در طی سال های 

مذكور، اهداف زیر مدنظر بوده است:
كمترین 1.  و  بیشترین  از  آگاهی  و  بررسی   

اسامی به كار برده شده، برای شخصیت های 
تلویزیونی  مجموعه های  »زن«  و  »مرد« 
بازه  در  سال ها  از  یک  هر  در  شده  پخش 

زمانی 11 ساله فوق.
بررسی و آگاهی از بیشترین و كمترین اسامی . 2

نام گذاری شده برای متولدین پسر و دختر در 
هر یک از سال ها در بازه زمانی 11 ساله فوق.

مقایسه بین اسامی و فراوانی شخصیت های . 3
پخش  تلویزیونی  مجموعه های  زن  و  مرد 
شده، با اسامی نام گذاری شده برای متولدین 

پسر و دختر در بازه زمانی 11 ساله فوق.
روشتحقيق

در این تحقیق، برای جمع آوری اطالعات 11 
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ساله 1383 تا 1393 مجموعه های تلویزیونی 
از  آن،  شخصیت های  اسامی  و  شده  پخش 
روش اسنادی با توجه به مستندات موجود در 
اداره كل طرح و برنامه معاونت سیما و برای 
شده  نام گذاری  اسامی  اطالعات  جمع آوری 
اینترنتی  »پایگاه  از  فوق  زمانی  بازه  در  افراد 
ثبت احوال كشور« استفاده شده است. برای 
روش های  از  نیز  مقدماتی  توضیحات  درج 
كتابخانه ای و مطالعه منابع و تحقیقات مرتبط 

با موضوع استفاده شده است.
ابزارگردآوریاطالعات

اطالعات  جمع آوری  برای  حاضر،  تحقیق  در 
مربوط به مجموعه های تلویزیونی پخش شده، 
در بازه 11 ساله 1383 تا 1393 از یک فرم 
طراحی شده مشتمل بر آیتم های »نام مجموعه 
تلویزیونی«، »سال پخش«، »نام بازیگر« و »نام 
و  تلویزیونی«  مجموعه  در  بازیگر  شخصیت 
»جنسیت« و فرم دیگری مشتمل بر 50 نامی 
كه بیش از سایر نام ها در سازمان ثبت احوال 
به تفکیک »جنسیت« به ثبت رسیده، استفاده 

شده است.
روشتجزيهوتحليل

اطالعات  جمع آوري  از  پس  تحقیق،  این  در 
شخصیت های  »اسامی  پخش  دو  هر  در 
مجموعه های تلویزیونی« و »اسامی نام گذاری 
برای   Excel نرم افزار  از  احوال«  ثبت  در  شده 

استخراج آمار توصیفي استفاده شده است.
جامعهآماری

كلیه  شامل  تحقیق  ایــن  ــاری  آم جامعه 
مجموعه های تلویزیونی پخش شده در بازه 11 
ساله 1383 تا 1393 به تعداد 287 مجموعه 
فقدان  دلیل  به  البته  كه  بــوده،  تلویزیونی 
اطالعات مربوط به نام شخصیت بازیگران در 
قابل  تلویزیونی و غیر  از مجموعه های  برخی 
استفاده بودن در این پژوهش، جامعه آماری به 

166 مجموعه تلویزیونی كاهش یافت.
محدودیت های  و  ضوابط  دلیل  به  همچنین 
نامگذاری اسامی، توسط سازمان ثبت احوال 
و از آن جایی كه یکی از اهداف این تحقیق، 

مجموعه های  شخصیت های  اسامی  مقایسه 
تلویزیونی با اسامی ثبت شده در سازمان ثبت 
احوال است، لذا برخی اسامی به ویژه اسامی 
مجموعه های  منفی  شخصیت های  برای  كه 
امکان  و  شده  انتخاب  تاریخی  تلویزیونی 
نام گذاری آن ها برای پسران و دختران وجود 

ندارد، از فهرست اسامی حذف گردیده است.
يافتههایتحقيق

ــاس اطــالعــات گـــردآوری شــده از  بــر اس
بازه  در  شده  پخش  تلویزیونی  مجموعه های 
اسامی  و   1393 تا   1383 سال های  زمانی 
نام گذاری شده برای متولدین این بازه زمانی و 
تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نتایج حاصله 

در ادامه آورده شده است:
yزن و مرد شخصيتهای اسامی

مجموعههایتلويزيونی
برای . 1 متفاوت  ــام  ن  271 مجموع  در 

متفاوت  نام   237 و  مرد  شخصیت های 
مجموعه های  در  زن  شخصیت های  برای 

تلویزیونی، انتخاب شده است.
جدول . 2 می شود،  مالحظه  كه  طور  همان 

اسامی  بین  در   ،2 و   1 نمودارهای  و   1
شخصیت های مرد، 9 نام »حامد«، »سعید«، 
»محسن«،  »ناصر«،  »احمد«،  »منصور«، 
بین  در  و  »محمود«  و  »امیر«  »محمد«، 
»سارا«،  نام   9 زن،  شخصیت های  اسامی 
»مرجان«،  »لیال«،  »شیرین«،  »مریم«، 
»نرگس«، »مرضیه«، »ناهید« و »هما« بیش 
از سایرین برای شخصیت های مجموعه های 

تلویزیونی انتخاب شده است.
جدول . 3 می شود،  مالحظه  كه  طور  همان 

1، در كل مجموعه های تلویزیونی، فراوانی 
شخصیت های  برای  شده  انتخاب  اسامی 
مرد، از 1 تا 16 و برای شخصیت های زن 

از 1 تا 11 مورد بوده است.
برای شخصیت های مرد، در سال های 83، . 4

84 و 91 نام هیچ شخصیتی بیشتر از یک 
تکرار  تلویزیونی  مجموعه های  كل  در  بار 
 85 سال  در  كه  صورتی  در  است؛  نشده 
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)با فراوانی 4(، در سال های  نام »محمود« 
 ،)3 فراوانی  )با  »محسن«  نام   88 و   86
 ،)5 فراوانی  )با  »حامد«  نام   87 سال  در 
»بهزاد«،  »ناصر«،  نام های   ،89 سال  در 
»عباس«، »مهران« و »عطا« )با فراوانی 2(، 
»محمد«  »منصور«،  نام های   90 سال  در 
 92 سال  در   ،)3 فراوانی  )با  »محمود«  و 
نام های »حامد«، »محمد«، »امیر«، »علی«، 
»مرتضی«، »فرزاد«، »حسین« و »كیارش« 
نام »سعید«  )با فراوانی 2( و در سال 93 

)با فراوانی 6( به دالیل مختلف، مورد نظر 
نویسندگان مجموعه های تلویزیونی بوده و 

به دفعات برای بازیگران انتخاب شده اند.
5 . 83 سال های  در  زن  شخصیت های  برای 

و 84 نام هیچ شخصیتی بیشتر از یک بار 
در كل مجموعه های تلویزیونی تکرار نشده 
نام های  است، در صورتی كه در سال 85 
»مریم« و »فریده« )با فراوانی 3(، در سال 
»منیر«،  »غزاله«،  »مریم«،  نام های   86
»مینا« و »ماهرخ« )با فراوانی 2(، در سال 

جدول1.فراوانیورتبه9نامپرکاربردبرایشخصيتهایمردوزن،درمجموعههایتلويزيونیپخششده
درمجموعبازهزمانیسالهای1383تا1393.

نمودار1.فراوانیورتبه9نامپرکاربردبرایشخصيتهایمرد،درمجموعههایتلويزيونیپخششدهدر
مجموعبازهزمانیسالهای1383تا1393



شماره 32
تیر 96

51

ی
ها

ت 
صی

خ
 ش

ی
ام

س
ی »ا

یق
طب

ه ت
س

قای
م

د«
الی

مو
ی 

ام
س

و »ا
ی« 

ون
زی

وی
 تل

ی
ها

عه 
مو

ج
 م

87 نام های »سارا«، »ناهید« و »زری« )با 
»مریم«  نام های   88 سال  در   ،)3 فراوانی 
و »پوران« )با فراوانی 2(، در سال 89 نام 
»ملیحه« )با فراوانی 3(، در سال 90 نام های 
»شیرین«، »سهیال«، »مینا« و »شهرزاد« )با 
فراوانی 2(، در سال 91 نام های »مرجان« و 
»رعنا« )با فراوانی 2(، در سال 92 نام های 
»شیرین« و »زری« )با فراوانی 2( و در سال 
93 نام های »لیال« و »هما« )با فراوانی 4( 
نویسندگان  نظر  مورد  مختلف،  دالیل   به 
دفعات  به  و  بوده  تلویزیونی  مجموعه های 

برای بازیگران انتخاب شده اند.
yمتولدين برای شده نامگذاری اسامی

پسرودختر
با بررسی 50 نام اول متولدین طی سال های 
نام  تا 1393 مشخص گردید كه 73   1383
متفاوت در این 11 سال برای نام گذاری پسران 
دختران  نام گذاری  برای  متفاوت  نام   82 و 
كه  است  معنا  بدان  این  است.  شده  انتخاب 
و  مذكور  مدت  طی  در  اسامی  از  تعدادی 
تعدادی  در  یا  سال  هر  گوناگون،  دالیل  به 
از سال ها جز انتخاب والدین بوده است و به 

دفعات انتخاب شده اند.
در بین اسامی نام گذاری شده برای پسران 29 
نام، و برای دختران 25 نام وجود دارد، كه هر 
سال در 50 نام اول نام گذاری، استفاده شده 
است. این اسامی برای پسران و دختران عبارت 

هستند از:
»ابوالفضل«، »امیر حسین«، »علی«، »امیر 1. 

علی«، »محمد«، »مهدی«، »امیر محمد«، 
»حسین«، »علیرضا«، »محمد رضا«، »محمد 
مهدی«، »رضا«، »امیر رضا«، »محمد امین«، 
»محمد  مهدی«،  »امیر  حسین«،  »محمد 
»پارسا«،  »عرفان«،  اصغر«،  »علی  جواد«، 
»سینا«،  »سجاد«،  »متین«،  »یاسین«، 
و  »عباس«  »آرمین«،  »مبین«،  »دانیال«، 

»احسان«.
»ستایش«، 2.  »زینب«،  »زهرا«،  »فاطمه«، 

»هستی«،  »ریحانه«،  »مبینا«،  »مریم«، 
»نرگس«، »محدثه«، »معصومه«، »كوثر«، 
»مهسا«، »رقیه«، »فاطمه زهرا«، »مائده«، 
»سارا«، »هانیه«، »عسل«، »ملیکا«، »آیدا«، 

»نازنین«، »آتنا«، »حنانه« و »آیناز«.
اسامی . 3 بین  در  ســال،   11 این  طی  در 

نمودار2.فراوانیورتبه9نامپرکاربردبرایشخصيتهایزن،درمجموعههایتلويزيونیپخششدهدر
مجموعبازهزمانیسالهای1383تا1393.
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نام   10 پسران،  بــرای  شده  نــام گــذاری 
»ابوالفضل«، »امیر حسین«، »علی«، »امیر 
علی«، »محمد«، »مهدی«، »امیر محمد«، 
»حسین«، »علیرضا« و »محمد رضا« و در 
بین اسامی نام گذاری شده برای »دختران« 
»زینب«،  »زهــرا«،  »فاطمه«،  نام   10
»ریحانه«،  »مبینا«،  »مریم«،  »ستایش«، 
»هستی«، »نازنین زهرا« و »نرگس« بیش 
از سایرین انتخاب شده است. جزئیات بیشتر 

در جدول زیر آورده شده است:
در كل بازه 11 ساله فراوانی اسامی نام گذاری . 4

متولدین  برای  اول  نام   50 بین  در  شده 
نام  به  )مربوط  مورد   2414 بین  »پسر«، 
نام  به  )مربوط  مورد  تا 318061  مجتبی( 
ابوالفضل( و فراوانی اسامی نامگذاری شده در 
بین 50 نام اول برای متولدین »دختر« بین 
2168 مورد )مربوط به نام ندا( تا 603442 

مورد )مربوط به نام فاطمه( بوده است.

جدول2.فراوانیورتبه10ناماولبراینامگذاریمتولدين»پسر«و»دختر«درمجموعبازهزمانی
سالهای1383تا1393.

نمودار3.فراوانیورتبه10ناماولبراینامگذاریمتولدينپسردرمجموعبازهزمانیسالهای1383تا
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نتيجهگيری
در بخش های  اطالعات گردآوری  به  توجه  با 
قبلی و مقایسه تطبیقی بین این اطالعات نتایج 

زیر حاصل گردید:
ــرد« . 1 »م شخصیت های  ــام  ن  271 از 

مجموعه های تلویزیونی، 16 درصد )یعنی 
43 نام( در بین 50 نام اول نام گذاری شده 
برای متولدین پسر بوده است. این اسامی 

عبارت هستند از:
آرش،  امیر،  محمد،  محسن،  سعید،  حامد، 
رضا، علی، مرتضی، یوسف، امید، امیر حسین، 
حسین، عباس، مصطفی، پویا، علیرضا، نیما، 
سبحان،  حسام،  پرهام،  بنیامین،  علی،  امیر 
شایان، محمد رضا، مهدی، ابوالفضل، احسان، 
امیر حافظ، امین، ایلیا، آرمین، پوریا، حسن، 
دانیال، سهیل، سینا، طاها، عرشیا، علی اكبر، 

مجتبی، محمد حسین و هادی.
از بین 9 نام پركاربرد برای شخصیت های . 2

»مرد« مجموعه های تلویزیونی، 56 درصد 
)یعنی 5 نام( در بین 50 نام اول نام گذاری 
این  است.  بوده  پسر  متولدین  برای  شده 
سعید،  حامد،  از:  هستند  عبارت  اسامی 

محسن، محمد و امیر.
»زن« . 3 شخصیت های  ــام  ن  237 از 

درصد   16 نیز  تلویزیونی،  مجموعه های 
)یعنی 39 نام( در بین 50 نام اول نام گذاری 
شده برای متولدین»دختر« بوده است. این 

اسامی عبارت هستند از:
بیتا،  بهاره،  بهار،  باران،  آیدا،  آوا،  الهه،  الهام، 
پریسا، حنانه، دینا، زهرا، زینب، سارا، ستایش، 
سحر، سوگند، صبا، عاطفه، عسل، غزل، فاطمه، 
معصومه،  مریم،  مرضیه،  مائده،  لیال،  فائزه، 
نرگس،  نرجس،  ندا،  نازنین،  مینا،  مهشید، 

نسترن، نگار، هانیه، هستی، یاسمن.
از بین 9 نام پركاربرد برای شخصیت های . 4

 56 نیز  تلویزیونی،  مجموعه های  »زن« 
اول  نام  بین 50  در  نام(   5 )یعنی  درصد 
بوده  دختر  متولدین  برای  شده  نام گذاری 
سارا،  از:  هستند  عبارت  اسامی  این  است. 

مریم، لیال، نرگس و مرضیه.
طی . 5 در  موالید  میزان  كه  آن  علی رغم 

سال های 1383 تا 1393 همواره در حال 
افزایش بوده و علی رغم آن كه 20 نام اول 
نام گذاری شده برای »پسران« از اسامی ائمه 
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بوده است؛ اما متأسفانه یک روند »نزولی« 
در انتخاب بسیاری از این اسامی در طی این 

بازه زمانی دیده می شود. به عنوان مثال:
y  86 سال  تا   83 سال  از  »ابوالفضل«  نام 

روندی »صعودی« و از آن به بعد، روندی 
»نزولی« داشته است.

y  ،90 نام »امیر حسین« صرف نظر از سال
روندی »نزولی« داشته است.

y  ،93 نام »علی« صرف نظر از سال های 92 و
روندی »نزولی« داشته است.

y  روندی بعد  به   84 سال  از  »مهدی«  نام 
»نزولی« داشته است.

y  روندی بعد  به   85 سال  از  »علیرضا«  نام 
»نزولی« داشته است.

y  92 نام »محمد رضا« صرف نظر از سال های
و 93، روندی »نزولی« را داشته است.

y  نام »محمد« از سال 83 تا سال 89 روندی
»نزولی« را داشته است.

y  نام »امیر علی« برخالف اسامی فوق تا سال
91 روندی »صعودی« و از آن به بعد روندی 

»نزولی« داشته است.
y  نیز »حسین«  و  محمد«  »امیر  نام های 

روندی  ساله   11 بازه  طی  در  تناوب  به 
»صعودی« و »نزولی« داشته اند.

شخصیت های  در  اسامی  ایــن  بررسی  با 
مجموعه های تلویزیونی مشخص می گردد كه 
برخی از این اسامی به میزان كافی مورد توجه 
شخصیت های  برای  كمتر  و  نگرفته اند  قرار 
»مرد« مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان 
نمونه در بین 272 نام شخصیت های »مرد« 
مجموعه های تلویزیونی، نام »ابوالفضل« فقط 
و  رضا«  »محمد  »مهدی«،  نام های  بار،  یک 
»امیر علی« 2 بار، »علیرضا« 3 بار، »حسین« و 

»امیر حسین« 4 بار انتخاب شده اند.
نام گذاری  اسامی  بررسی  با  دیگر  سوی  از 
شده برای متولدین »پسر« به اسامی برخورد 
والدین،  توسط  آن ها  انتخاب  كه  می كنیم 
مجموعه  شخصیت های  نام  به  بی ارتباط 

تلویزیونی پخش شده نیست. به عنوان مثال:

y  50 نام »یوسف« در سال های 83 و 84 جز
نام اول نبود، اما از سال 85 به بعد در این 
فهرست قرار گرفت و در سال های 87 و 88 
پیامبر  »یوسف  سریال  پخش  با  همزمان 
از آن پس،  البته  )ع(« به اوج خود رسید. 

روندی »نزولی« داشته است.
y  نام »كیان« تا سال 89 در بین 50 نام اول

نبود، اما از سال 90 همزمان با پخش سریال 
»مختارنامه« به 50 نام اول اضافه شد و از 

آن پس روندی »صعودی« داشته است.
y  نام  50 جز   88 سال  تا  »امیرحافظ«  نام 

اول نبود، اما از سال 90 همزمان با پخش 
در   90 سال  در  نیز  و  سریال»جراحت« 
نام اول قرار گرفت. اگرچه از  فهرست 50 
سال 91 مجددا از این فهرست خارج گردید.

y  ،نام »طاها« تا سال 85 جز 50 نام اول نبود
اما از سال 86 به این فهرست اضافه شد و از 
سال 91 رشد قابل توجهی داشت، به طوری 
سریال  پخش  با  همزمان   92 سال  از  كه 
»آوای باران« در فهرست 50 نام اول قرار 
گرفت. در اهمیت پخش این سریال همین 
بس كه رشد اسامی نام گذاری شده »طاها« 
در سال 92 نسبت به سال 86 بیش از 100 

درصد بوده است.
y  نام »بنیامین« در سال های 83 و 84 جز

50 نام اول نبود، اما از سال 85 به بعد در 
این فهرست قرار گرفت و در سال های 87 و 
88 همزمان با پخش سریال »یوسف پیامبر 
از آن پس،  البته  )ع(« به اوج خود رسید. 
اهمیت  در  است.  داشته  »نزولی«  روندی 
رشد  كه  بس  همین  سریال  این  پخش 
اسامی نام گذاری شده »بنیامین« در سال 
88 نسبت به سال 85 بیش از 200 درصد 

بوده است.
y  نام »سبحان« تا سال 86 جز 50 نام اول

نبود، اما از سال 87 به بعد و پس از پخش 
و   )85 )سال  هور«  »بچه های  سریال های
»شکرانه« )سال 86( در فهرست 50 نام اول 
قرار گرفت و از آن پس روندی »صعودی« 
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داشته است.
y  اول نام   50 جز  سال 87  تا  »پرهام«  نام 

نبود، اما از سال 88 به بعد در این فهرست
قرار گرفت. البته پس از پخش سریال های 
»پژمان« )سال 92( و »خوب، بد، زشت« 
اهمیت  در  رسید.  اوج خود  به  )سال 93( 
رشد  كه  بس  همین  سریال ها  این  پخش 
اسامی نام گذاری شده، »پرهام« در سال 92 
و 93 نسبت به سال 88 بیش از 80% بوده 

است.
y  اول نام  جز 50  سال 89  تا  »حسام«  نام 

نبود، اما از سال 90 همزمان با پخش سریال 
»آسمان همیشه ابری نیست« در فهرست 
50 نام اول قرار گرفت. البته پیش از آن نیز 

در سال 88 سریال »بانو« پخش شد. 
سال  یک  از  كه  دارد  وجود  هم  اسامی  البته 
خاص به فهرست 50 نام اول متولدین »پسر« 
اضافه شده است، ولی در فهرست شخصیت های 
قرار  بررسی،  مورد  تلویزیونی  مجموعه های 
نداشت. در واقع شاید والدین به دالیل دیگری 
این اسامی را انتخاب نموده اند. اگرچه همان 
ابتدای پژوهش هم بیان شد، به  طور كه در 
دلیل فقدان اطالعات مربوط به نام شخصیت 
بازیگران در برخی از مجموعه های تلویزیونی و 
غیر قابل استفاده بودن در این پژوهش، جامعه 
تلویزیونی  مجموعه   166 به   287 از  آماری 

كاهش یافت.
همان گونه كه پیش تر بیان شد، علی رغم . 6

آنکه میزان موالید در طی سال های 1383 
تا 1393 همواره در حال افزایش بوده است 
و علی رغم آنکه قریب به اتفاق 20 نام اول 
نام گذاری شده برای »دختران« از اسامی و 
القاب »حضرت فاطمه )س(« و نیز اسامی 
»زینب«، »معصومه«، »رقیه«، »نرگس« و 
بررسی  با  اما  است،  شده  انتخاب  »مریم« 
روی فراوانی این اسامی مالحظه می گردد 
كه متأسفانه یک روند »نزولی« در انتخاب 

برخی از آن ها وجود دارد. به عنوان مثال:
y  نام های »فاطمه«، »زهرا« و »مریم« از سال

83 به بعد روندی »نزولی« داشته است.
y  »نام »محدثه« تا سال 86 روندی »صعودی

و از آن پس روندی »نزولی« داشته است.
y  »نام »مهدیه« تا سال 85 روندی »صعودی

و از آن پس تا سال 91 روندی »نزولی« به 
طوری كه از سال 92 از فهرست 50 نام اول 

خارج شده است.
y  »نام »كوثر« تا سال 87 روندی »صعودی

و از آن پس روندی »نزولی« داشته است.
y  روندی بعد  به   83 سال  از  »مرضیه«  نام 

»نزولی« داشته است، به طوری كه از سال 
86 از فهرست 50 نام اول خارج شده است.

y  »معصومه« »ریحانه«،  »زینب«،  نام های 
روندی  با  بازه 11 ساله  و »رقیه« در طی 

»صعودی« و »نزولی« همراه بوده است.
شخصیت های  در  اسامی  ایــن  بررسی  با 
می گردد،  مشخص  تلویزیونی  مجموعه های 
كه برخی از این اسامی به میزان كافی مورد 
توجه قرار نگرفته اند و كمتر برای شخصیت های 
»زن« مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان 
نام شخصیت های »زن«  بین 237  نمونه در 
»فاطمه«،  نام های  تلویزیونی،  مجموعه های 
یک  زینب  نام  بار،   4 »معصومه«  و  »زهرا« 
بار در مجموعه های تلویزیونی انتخاب شده اند 
»كوثر«،  »مهدیه«،  »محدثه«،  نام های  و 
شخصیت ها  برای  اصال  »رقیه«  و  »ریحانه« 

مورد استفاده قرار نگرفته است.
از سوی دیگر با بررسی اسامی نام گذاری شده 
برخورد  اسامی به  »دختر« متولدین  برای 
والدین،  توسط  آن ها  انتخاب  كه  می كنیم 
مجموعه  شخصیت های  نام  به  بی ارتباط 

تلویزیونی پخش شده نیست. به عنوان مثال:
y  »نام »هستی« از سال 83 روندی »صعودی

داشته و از سال 87 و پس از پخش سریال 
»میوه ممنوعه« به اوج خود رسید و پس از 

آن با یک شیب مالیمی كاهش یافت.
y  »نام »ستایش« از سال 83 روندی »صعودی

داشته و از سال 89 همزمان با پخش سریال 
»ستایش« به اوج خود رسید و پس از آن با 
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یک شیب تندی كاهش پیدا كرد.
y  نام »نرگس« از سال 83 همزمان با پخش

»صعودی«  روندی  بدوش«  »خانه  سریال 
با پخش  در سال 85 همزمان  كه  داشته 
سریال های »نسیم وصل« و »بوی خوش 
آن  از  پس  و  رسید  خود  اوج  به  زندگی« 
كرد.  پیدا  كاهش  تندی  شیب  یک  با 
با توجه به پخش سریال های »مثل  البته 
هیچکس« و »پاتوق« در سال 87، »زمانی 
و  »كیفر«   ،92 سال  در  عاشقی«  برای 
در  نام  این  كماكان   93 سال  در  »زخم« 

فهرست 50 نام اول قرار گرفته است.
y  در  83 سال  از  آنکه  علی رغم  »آیدا«  نام 

فهرست 50 نام اول قرار داشت و در این 
بازه 11 ساله روندی »صعودی« و »نزولی« 
داشت، اما همزمان با پخش سریال »پنج 
كیلومتر تا بهشت« در سال 90 به اوج خود 
رسید. در اهمیت پخش این سریال همین 
بس كه رشد اسامی نامگذاری شده »آیدا« 
در سال 90 نسبت به سال 89 بیش از 150 

درصد بوده است.
y  در  86 سال  از  آنکه  علی رغم  »ثنا«  نام 

فهرست 50 نام اول قرار داشت، اما همزمان 
با پخش سریال های »ستایش 1« در سال 
رشد   93 سال  در   »2 »ستایش  و   90
قابل توجهی پیدا نمود. در اهمیت پخش 
اسامی  این سریال ها همین بس كه رشد 
نسبت  نام گذاری شده »ثنا« در سال 91 
به سال 86 بیش از 225 درصد بوده است.

y  در  89 سال  از  آنکه  علی رغم  »رها«  نام 
فهرست 50 نام اول قرار داشت، اما همزمان 
با پخش سریال »مادرانه« در سال 92 به اوج 
خود رسید. در اهمیت پخش این سریال ها 
همین بس كه رشد اسامی نام گذاری شده 
»رها« در سال 92 نسبت به سال 89 بیش 

از 120 درصد بوده است.
y  در از سال 89  آنکه  علی رغم  »باران«  نام 

بعد  اما  داشت،  قرار  اول  نام   50 فهرست 
سال  در  بــاران«  »آوای  سریال  پخش  از 

اهمیت پخش  اوج خود رسید. در  به   92
اسامی  این سریال ها همین بس كه رشد 
نام گذاری شده »باران« در سال 93 نسبت 
به سال 89 بیش از 140 درصد بوده است.

y  نام »سوگند« علی رغم آنکه از سال 87 در
فهرست 50 نام اول قرار داشت، اما همزمان 
با پخش سریال »خط« در سال 93 به اوج 
خود رسید. در اهمیت پخش این سریال ها 
همین بس كه رشد اسامی نام گذاری شده 
»سوگند« در سال 93 نسبت به سال 87 

بیش از 60 درصد بوده است.
y  83 نام »یلدا« در بازه زمانی بین سال های

فهرست 50  در  سال 84  در  فقط  تا 87 
نام اول قرار داشت، ولی همزمان با پخش 
سریال »دلنوازان« در سال 88 مجددا در 
این فهرست قرار گفت، اگرچه از این سال به 
بعد روند »نزولی« داشته است. در اهمیت 
رشد  كه  بس  همین  سریال  این  پخش 
اسامی نام گذاری شده »یلدا« در سال 88 
نسبت به سال 84، 100 درصد بوده است.

y  در  91 سال  از  آنکه  علی رغم  »آوا«  نام 
فهرست 50 نام اول قرار داشت، اماهمزمان 
با پخش سریال »زخم« در سال 93 به اوج 
خود رسید. در اهمیت پخش این سریال ها 
همین بس كه رشد اسامی نام گذاری شده 
»آوا« در سال 93 نسبت به سال 91 بیش 

از 45 درصد بوده است.
y  83 نام »بهار« در بازه زمانی بین سال های

تا 91 فقط در سال 86 در فهرست 50 نام 
اول قرار داشت، ولی از سال 92 مجددا در 
این فهرست قرار گفت و در سال 93 نیز 
چیز  »همه  سریال های  پخش  با  همزمان 
»دردسرهای  و  زیبا«  »انقالب  آنجاست«، 
شد،  ماندگار  فهرست  این  در   »1 عظیم 
كاهش  اندكی  سال 92  به  نسبت  اگرچه 
پیدا نمود. در اهمیت پخش این سریال ها 
همین بس كه رشد اسامی نام گذاری شده 
»بهار« در سال 93 نسبت به سال 86 بیش 

از 80 درصد بوده است.
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البته اسامی هم وجود دارد، كه از یک سال 
متولدین  اول  نام   50 فهرست  به  خاص 
فهرست  در  ولی  است  شده  اضافه  »دختر« 
مورد  تلویزیونی  مجموعه های  شخصیت های 
بررسی، قرار نداشت. در واقع شاید والدین به 
دالیل دیگری این اسامی را انتخاب نموده اند. 
اگرچه همان طور كه در ابتدای پژوهش هم 
بیان شد، به دلیل فقدان اطالعات مربوط به نام 
شخصیت بازیگران در برخی از مجموعه های 
در  بــودن،  استفاده  قابل  غیر  و  تلویزیونی 
به 166  از 287  آماری  پژوهش، جامعه  این 

مجموعه تلویزیونی كاهش یافت.
پيشنهادهایپژوهش

اهمیت . 1 به  توجه  با  پژوهش  این  نتایج 
مجموعه های تلویزیونی در جذب مخاطب 
و تأثیرگذاری بیش از پیش آن و متعاقب 
آن راه اندازی مركز گسترش فیلمنامه نویسی 
در دوره جدید مدیریت رسانه ملی، می تواند 
فیلمنامه نویسان  و  نویسندگان  بــرای 
انتخاب اسامی برای  راهنمای مناسبی در 
شخصیت های »مرد« و »زن« مجموعه های 
می رسد  نظر  به  اگرچه  باشد.  تلویزیونی 
مجموعه های  تولید  ــدركــاران  دســت ان
تلویزیونی همواره باید با مراجعه مداوم به 
سایت ثبت احوال كشور از آخرین وضعیت 
نامگذاری شده متولدین »پسر« و  اسامی 

»دختر« آگاهی پیدا كنند.
هم . 2 پژوهش  ابتدای  در  كه  طور  همان 

بیان شد، به دلیل فقدان اطالعات مربوط 
از  برخی  در  بازیگران  شخصیت  نام  به 
مجموعه های تلویزیونی و غیر قابل استفاده 
از  آماری  جامعه  پژوهش،  این  در  بودن 
كاهش  تلویزیونی  مجموعه  به 166   287
كل  اداره  می گردد  پیشنهاد  كه  یافت، 
طرح و برنامه سیما نسبت به رفع نواقص و 
تکمیل اطالعات اقدام نماید، تا امکان انجام 

پژوهشی كامل تر فراهم گردد.
منابع

آنی زاده، علی. )1392(. سبک نام گزینی و نام گذاری . 1
در زندگی سنتی و نوین با تأكید بر نقش مجموعه های 

تلویزیونی، تهران: انتشارات مركز تحقیقات.
لوح فشرده مجموعه های تلویزیونی پخش شده در . 2

برنامه  و  طرح  كل  اداره   ،93 تا   83 سال های  بازه 
معاونت سیما.

3 .www. sabteahval.ir       سایت ثبت احوال كشور
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