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 چکیده

، به مثابه 1930گزينی دختران متولد استان تهران در طول نیمۀ دوم دهۀ  در اين مطالعه به تغییر در نام

گزينی در  ی نام بخشی از تغییرات فرهنگی در جامعۀ ايران پرداخته شده است. تغییر در عرصه

های مختلف جامعه است. تحلیل ثانويه،  های مختلف نسلی، نشانی از تغییرات فرهنگی بین نسل دوره

يران، سازمان ثبت های ارائه شده توسط مرکز آمار ا روش اين پژوهش برای مطالعه و تحلیل آمار

های مورد مطالعه در  های پیمايش ملی مصرف کاالهای فرهنگی است. مولفه احوال استان تهران و داده

ی تحقیق،  ها بوده است. جامعه اين پژوهش شامل سن و تحصیالت مادران و میزان استفاده از رسانه

دهد که بین سن،  پژوهش نشان میها هستند. نتايج  و مادران آن 1933تا 1931های  دختران متولد سال

ها در  های فرهنگی آن ها به ويژه اينترنت توسط مادران، با گرايش تحصیالت و استفاده از رسانه

های انتخابی توسط مادران جوان و  انتخاب نام برای فرزندانشان همبستگی وجود دارد. در واقع نام

 ن متفاوت است.های پیشی های انتخاب شده توسط نسل کرده از نام تحصیل

 گزينی، تغییر فرهنگی، گرايش فرهنگی، تحلیل ثانويه، استان تهران. فرهنگ نامواژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

های گوناگون  بريم بسیار پويا، با تحوالت شتابان در عرصه جهانی که امروز در آن به سر می

شود که جوامع با وجود  باعث می فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... است. آنچه

شناختی تقريباً يکسان، متفاوت تغییر و رشد کنند، فرهنگ  های زيست برخورداری از میراث

آورد  است. ويژگی فرهنگی بودن جوامع بشری است که امکان تغییر و تحول را فراهم می

ی اطالعات برای  ندهها، دربردار ای از نمادها است که اين نماد (. فرهنگ مجموعه1934)لنسکی، 

ها را به  ها ما قادريم تفکر کنیم، اطالعات خود را منتقل کنیم و آن جامعه هستند. از طريق نماد

ريزی شده  های پیشین پی های موجود در هر فرهنگ، در هر جامعه توسط نسل کار بگیريم. نماد

ای بعدی تغییر يابند ه توانند توسط نسل های نمادين ايستا نیستند و می است. اما اين نظام

شود. تحول اجتماعی  بین تغییر اجتماعی و تحول اجتماعی، تمايز قائل می 1)همان(. گی روشه

دهد. اما تغییر اجتماعی، در مدتی  ی طوالنی رخ می معموالً در طول چند نسل و در يک دوره

بل مشاهده اش قا دهد. تغییرات اجتماعی برای هر فرد معمولی در طول زندگی کوتاه رخ می

ی جغرافیايی و فرهنگی قابل محدود شدن است  است. همچنین تغییر اجتماعی در يک گستره

شان  هايی است که مردم برای فرزندان (. يکی از نمودهای فرهنگ هر جامعه، نام1936)روشه، 

 توان تغییرات موجود را يک تغییر اجتماعی گزينی برای فرزندان، می گزينند. در بحث نام برمی

مشاهده برای يک فرد در  دانست؛ زيرا بر اساس تعريف روشه و طبق آمار، چنین تغییری قابل

توان آن را در يک  ی جمعی است و می اش خواهد بود و همچنین يک پديده طول زندگی

گزينی برای  ی مکانی و فرهنگی مشاهده کرد. بنابراين، هنگام بحث از تغییر در نام محدوده

های متفاوتی  گیرد. افراد يک نسل، نام بخشی از فرهنگ جامعه مدنظر قرار می فرزندان، در واقع

های بعدی بسیار  گزينی در نسل های پیش از خود دارند و البته بیشتر از آن، نام در مقايسه با نسل

شوند را بر اساس  ها انتخاب می هايی که توسط ايرانی تغییر يافته است. اگر بخواهیم نام

 ی بزرگ تقسیم کنیم:  دسته 4توانیم آن را به  بندی کلی قرار دهیم، می يک دستهمشاهدات، در 

هايی  . نام2ی مذهبی و دينی مانند: علی، محمد، فاطمه، زينب، علیرضا و ... .  هايی با ريشه . نام1

کژال، ی قومی مانند:  هايی با ريشه . نام9ی ملی و ايرانی مانند: آرش، آريا، تهمینه و ... .  با ريشه

                                                           
1 G. Rocher 
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دهیم مانند: هانا  ی غیره جای می های ديگری دارند که در دسته هايی که ريشه . نام4سوين و ... . 

ی متفاوت )برای مثال  های ترکیبی با دو ريشه )عبری(، سلنا )انگلیسی( و ... و همچنین نام

ی  ابراين مطالعهبهار و ... . بن زهرا، فاطمه آرين، نازنین عربی( مانند: محمدپارسا، علی -فارسی

تواند به اين پرسش که اين تغییرات با چه عواملی ارتباط دارند، پاسخ دهد.  گزينی می فرهنگ نام

ی ايران که به لحاظ ارزشی بسیار متنوع است، ممکن است از  برای مثال، اين عوامل در جامعه

اين نوع انتخاب نام های مذهبی و دينی، ملی، قومی، جهانی و ... باشند. بنابر باورها و ارزش

های  های فرهنگی گوناگون افراد است. به اين منظور، در اين تحقیق داده ی گرايش کننده بیان

در استان تهران  1933تا 1931ی  ی زمانی پنج ساله گذاری فرزندان در بازه آماری مربوط به نام

 مطالعه شده است.

 ی تحقیق پیشینه

تحول »تر، مطالعاتی انجام شده است. دو کتاب  ندان پیشگزينی فرز ی تغییر در نام در زمینه

که « 1934 -1931گذاری کودکان تهرانی؛  تحول نام»و « 1934 -1941گذاری کودکان تهرانی؛  نام

های فرهنگی   اند به تبیین تغییرات در انتخاب نام پرداخته و زمینه توسط عباس عبدی نگاشته شده

گذاری با توجه به  ها، با مطالعۀ تغییرات نام ی اين پژوهش ندهکنند. از نظر نگار آن را مشخص می

های جامعه پی  توان به شناخت سیر تغییر در فرهنگ و ارزش های موجود در هر نام می ارزش

 (.1936برد )عبدی، 

بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر »در پژوهشی ديگر، دانش و قربانی در پژوهش 

ی  با مطالعه« ی موردی استان هرمزگان( های ايرانی )مطالعه  انوادهگزينی کودکان توسط خ نام

اند. نتايج اين پژوهش  موردی در هرمزگان به عوامل دخیل در انتخاب نام فرزندان اشاره کرده

ی  گرايی با انتخاب نام برای فرزندان رابطه دهد که بین دو ويژگی دينداری و ملی نشان می

های  ن معنا که هر چقدر فردی ديندارتر باشد اسامی واجد ريشهمعناداری وجود دارد. به اي

کند و بر عکس، هر چه میزان دينداری او کمتر باشد اسامی ملی و با  مذهبی انتخاب می

 (.1936گزيند )دانش و قربانی،  ی ايرانی را برمی ها ريشه

 -1940يران )بررسی تغییرات انتخاب اسم رضا در ا»جلیلی، ايمان و زندی در پژوهشی به 

اند. نگارندگان اين پژوهش   های ترکیبی از رضا اشاره کرده اند و ضمن آن به نام پرداخته(« 1933
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کند. بنابراين با توجه به  های گوناگون اجتماعی تغییر می گزينی در ارتباط با سلیقه معتقدند که نام

گیرد. نتايج اين  ییر قرار میگزينی نیز دست خوش تغ فرهنگ هر جامعه، سلیقه و نهايتاً نوع نام

هايی که فرهنگ دينی در اوج بوده است، میزان انتخاب نام رضا به  دهد در دوره مطالعه نشان می

 (.1934مثابه يک نام مذهبی بیشتر بوده است )جلیلی و ديگران، 

گذاری موالید در  ی هويت ملی و نوع نام ی رابطه  مطالعه»طبیعی، موحد و مالمیر پژوهش 

اند. اين  های متناسب با آن انجام داده را با توجه به مبانی هويتی افراد و انتخاب« ر شیرازشه

کنند تا هويت خود را از طريق آن  هايی که افراد سعی می دهد که يکی از راه مطالعه نشان می

 ی معناداری را بین هويت ملی و انتخاب بروز دهند، انتخاب نام است. نتايج اين پژوهش رابطه

 (.1934دهد )طبیعی و ديگران،  های ملی و مذهبی برای موالید در شیراز نشان می نام

شناختی انتخاب نام  ی جامعه مطالعه»ای در اردن با عنوان  های خارجی نیز مطالعه بین پژوهش

اند تفاوت  انجام شده است. نگارندگان سعی کرده« برای کودکان تازه متولد شده در اردن

( را مطالعه کردند. اين پژوهش نشان از 2011تا سال  1330ی  چند دهه )دهه گزينی بین نام

ی اين تغییرات، گرايش کمتر به  های هر دو جنس دختر و پسر دارد. از جمله تغییراتی بین نام

ها  دهد اين گرايش های سنتی و گرايش بیشتر به نوگرايی بوده است. همچنین نتايج نشان می نام

 (.2016، 2و العابد 1گرايی بوده است )القاسمی بیشتر و توسعه ناشی از شهرنشینی

گزينی برای کودکان  گیرد که نام از پژوهشی که در سوئد انجام شده است، نتیجه می 9آلدرين

توانند به عنوان راهی برای  های انتخابی، می يک کنش هويتی از جانب والدين است. در واقع نام

ی فرهنگ  کند که در مطالعه جتماعی باشند. اين مطالعه اشاره میهای ا ها و هويت ايجاد موقعیت

گزينی عواملی مانند سن و تحصیالت والدين مهم است، اما در عین حال نیازمند مطالعۀ ساير  نام

 (.2011عوامل احتمالی در اين زمینه هستیم )آلدرين، 

های  کند، از پژوهش های فرهنگی افراد را مطالعه می پژوهش حاضر به لحاظ اين که گرايش

پیشین بسیار کمک گرفته است، اما آنچه پژوهش پیش رو به طور مشخص بر آن تمرکز کرده 

های پیشین است، عالوه بر در نظر گرفتن سن و تحصیالت  است، و وجه تمايز آن با پژوهش

                                                           
1 A. Al-Qawasmi 

2 F. Al- Abed 

3 E. Aldrin 



  
 
 
 
 
 

 808   ...دوم  ةیمدر استان تهران در ننی دختران گزی فرهنگی و نامغییرات ت

 

 

ای و به طور مشخص، مصرف اينترنت در  والدين در نامگذاری فرزندان، نقش مصرف رسانه

 ش والدين به نامگذاری فرزندان است.نگر

 مبانی نظری

های خود از برخی مفاهیم نظری بهره گرفته  است. با توجه  اين پژوهش، در راستای تحلیل داده

گزينی فرزندان، به تدريج و در طول سالیان مختلف، تغییر يافته است به مفهوم  به اين فرهنگ نام

ی  های خاص فرهنگی جامعه بر اين، با توجه به ويژگیتغییر اجتماعی استناد شده است. عالوه 

 ها استفاده شده است. کنونی ايرانی، از مفاهیم ذائقه و هويت مدرن برای تحلیل داده

يک پديده برای آن که بتواند به مثابه تغییر اجتماعی تلقی شود بايد از شروط ذيل برخوردار 

اين جمله، بدان معناست که يک تغییر ای جمعی است.  . يک تغییر اجتماعی پديده1باشد: 

ها( تاثیر  اجتماعی بايد بتواند بر زندگی و سطح فکری افراد جامعه )يا حداقل بخش بزرگی از آن

. يک تغییر اجتماعی بايد در ساخت فرهنگی و اجتماعی يک جامعه ريشه داشته باشد. 2بگذارد. 

تعريف کنیم، بايد بتوانیم آن عناصر در واقع ما برای آن که بتوانیم يک تغییر اجتماعی را 

ی زمانی رخ  . تغییر بايد در يک بازه9اند را نیز بازشناسیم.  ای که تغییر يافته اجتماعی و فرهنگی

گزينی از آن جهت تغییر  (. فرهنگ نام23: 1936. تغییر بايد مداوم و با ثبات باشد )روشه، 4دهد. 

ان تهران( اين تغییر در بخش قابل توجهی از مردم کرده است که اول با توجه به آمار )در است

توان آن را بین بخش بزرگی از يک  شود و می قابل مشاهده است؛ يعنی معطوف به چند نفر نمی

تواند  جمعیت ديد. دوم، نام به عنوان يکی از عناصری که در تعريف هويت فرد نقش دارد می

د. برای مثال زمانی که والدين در انتخاب نام ای از تغییر در عناصر مقوم هويت فردی باش نشانه

توان دال بر کمرنگ شدن  گزينند، اين موضوع را می شان، اسامی سنتی را کمتر برمی فرزندان

عنصر سنت در هويت برساختی آنها تلقی کرد. اگرچه ممکن است که همچنان برخی افراد به 

اده و کم بودن تعداد فرزندان، امروزه های سنتی باشند، اما به دلیل کوچک شدن خانو دنبال نام

کند که برای هرکس،  دهند. شرايط فعلی ايجاب می والدين اهمیت بیشتری به انتخاب نام می

(. در واقع نام غیرمذهبی و 2003، 1برچسبی )نام( متفاوت از ديگری انتخاب شود )اسمیت

توان تغییر در  م آنکه میسازد. سو غیردينی، در ابتدا هويتی غیردينی را به ذهن متبادر می

                                                           
1 J. Smith Jr. 
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دهند که در  ی زمانی در نظر گرفت. برای مثال مطالعات پیشین نشان می گزينی را در يک بازه نام

ی دينی و مذهبی افزوده شده است و  هايی با ريشه های نخستین پس از انقالب، بر تعداد نام سال

(. 9: 1934یلی و ديگران، های بعدی از میزان آن به مرور کاسته شده است )جل سپس در دهه

توان تغییر در  ی زمانی خاص دارای ثبات است. بنابراين می گزينی در آن دوره چهار، تغییر در نام

تواند حاصل عوامل و شرايطی خاص و  گزينی را يک تغییر اجتماعی دانست که می فرهنگ نام

د که در يک وضعیت خاص هايی چند داشته باشد. عوامل تغییر در واقع عناصری هستن نیز پیامد

(. برای 92: 1936کنند )روشه،  به دلیل وجودشان يا به دلیل نوع عملکردشان تغییری را ايجاد می

های اجتماعی باعث شد تا افراد امکان شناخت  و گسترش رسانه 2مثال تحوالت مربوط به  وب 

ها انتخاب کنند.   ن فرهنگهايی از آ های مناطق ديگر جهان را داشته باشند و نام بیشتر از فرهنگ

های مختلف گزينش نام تاثیرگذار  همچنین ممکن است عوامل و شرايطی ديگری نیز در جهت

تواند نقش عوامل به  ها می های سازمان ثبت احوال در ثبت و تايید نام باشند.  برای مثال سیاست

 گزينی را افزايش يا کاهش دهد. ی تغییر در فرهنگ نام وجود آورنده

کند.  استفاده می« 2ذائقه»در ارتباط با سبک زندگی و تجارب متفاوت از مفهوم  1رديوبو

ها  دهند. ذائقه  هايی برای نوع کنش به افراد نشان می  ها دستورالعمل از نظر بورديو، ذائقه

کنند )سیدمن،  ها زندگی می ای هستند که افراد در درون آن  های اجتماعی محصول ساختار

ی هم روابط اجتماعی عینی و  او عملکرد را چونان بازتابنده و بازتولیدکننده» (.133: 1931

گويد افراد  (. بورديو می241: 1934)اسمیت و رايلی، « انگارد هم تفسیر ذهنی جهان می

گیرد.  ها، جنسیت و ... نشات می های ذهنی هستند که از طبقات اجتماعی آن  واره دارای طرح

سازند. او   بینی و فهم افراد از زندگی را می ند که رفتارها، جهانها هست واره همین طرح

(. 630: 1933داند )ريتزر،  های مختلف قابل تغییر می ها را در موقعیت  واره همچنین اين طرح

های دوستی و ... دست  های مذهبی، سنت خانوادگی، گروه بنابراين افراد با توجه به سابقه

ها اگر چه ساخت اجتماع هستند اما در نهايت  واره واقع اين طرح زنند. در به انتخاب نام می

شوند. اين يک  خودشان منجر به تولید يک جهان اجتماعی )سبک زندگی، مصرف و ...( می

 ی ديالکتیکی است )همان(.  رابطه

                                                           
1 P. Bourdieu 
2 Habitus 
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های زندگی افراد و در نتیجه نوع  های اجتماعی متفاوت را عاملی برای سبک بورديو جهان

داند. او معتقد است مصرف، نه فقط مصرف مادی بلکه مصرف  ها می  ی آن لیقهمصرف و س

(. بنابراين 201: 1931فرهنگی، راهی است تا افراد خود را از ديگران متمايز کنند )سیدمن، 

گزينی( در افراد مواجهیم، اين  های متفاوتی )مثال در مورد نام  زمانی که با نوع تفکرات و انتخاب

های افراد )مثال خانواده، دين، دوستان و ...( و   واره سبک زندگی ناشی از طرح تواند به می

های اجتماعی و ...( مرتبط شود.   ها، شبکه ها )مثال استفاده از رسانه همچنین نوع مصرف آن

ای رشد کرده باشد، دوستان  زمانی که فردی دارای اعتقادات مذهبی باشد يعنی در فضای مذهبی

افراد دينداری باشند، مناسک دينی )زيارت، حضور در محافل مذهبی و ...( را  اش و خانواده

ها باشد، احتمال  ی دينی آن کند با توجه به جنبه ای که مصرف می رعايت کند و کاالهای فرهنگی

بیشتری دارد که نام فرزند خود را از میان اساطیر دينی و بزرگان مذهبی انتخاب کند. زيرا 

کند،  شان مشخص می های اجتماعی گويد، افراد بر اساس آن چه ساختار ديو میهمانطور که بور

کند )زيرا که  کنند. در عین حال که فرد از اين انتخاب خود احساس خوشنودی می رفتار می

کند. زمانی که  های ذهنی و اجتماعی اوست(، خود را از ديگران نیز متمايز می واره مطابق با طرح

کند، تعلق خاطر خود به پیامبر و خاندان او را  ا برای فرزند خود انتخاب میر« فاطمه»فرد نام 

کند که او در  دهد. کودکی با اين نام، ديگران را )حداقل در نگاه اول( متقاعد می نشان می

است، متمايز « هانا»ای ديندار متولد شده است. اين کودک در کنار کودکی که نامش  خانواده

 شناسند. ای ديندارتر می تربیت شده در خانوادهشود زيرا او را  می

ی فرهنگی نیز مانند  کند. سرمايه ياد می« 1ی فرهنگی سرمايه»بورديو از اصطالحی تحت عنوان 

ترين ابعاد آن، تحصیالت، به ويژه در مدارج  مفهوم ذائقه دارای ابعاد متفاوت است. يکی از اصلی

های  های افراد عالوه بر گروه که ذائقه و سلیقه دانشگاهی است. در واقع بورديو معتقد است

کند که افراد  ی فرهنگی آنان است. بورديو بحث می اجتماعی که عضو هستند، بسیار متاثر از سرمايه

های اجتماعی مختلفی قرار  ی فرهنگی، مثال تحصیالت، در جايگاه با میزان متفاوتی از سرمايه

آورد. اما  های فرهنگی متفاوتی به وجود می عی متفاوت، سلیقههای اجتما گیرند. بنابراين جايگاه می

ی فرهنگی است. در واقع بورديو معتقد است  آنچه بیشتر اهمیت دارد ايجاد تمايز از طريق سرمايه

                                                           
1 Cultural capital 
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ای نخبه  ی فرهنگی به طور عام و تحصیالت دانشگاهی به طور خاص، در دست عده که سرمايه

های  کنند خود را از ساير گروه متیازهای اجتماعی سعی میگیرد که با داشتن برخی ا قرار می

توان نتیجه  گويد می (. بنابر آنچه بورديو می243-243: 1934اجتماعی جدا کنند )اسمیت و رايلی، 

 گرفت که انتخاب نام توسط هر گروه اجتماعی بیانگر نکات به خصوصی است.

های  نیته و فاصله گرفتن از سنتمعتقد است انسان امروزی با ورود به عصر مدر 1گیدنز

گويد فرد  آورد. او می های جديدی برای انتخاب به دست می گذشته و تاثیرات آن، امکان

های  تواند از میان انواع سبک کشد و می های پیشین دست می امروزی از تن دادن به سنت

سنجیده در  موجود زندگی، يکی را انتخاب کند. گیدنز اين فرايند را راهی هوشمندانه و

توان کاسته شدن  گويد، می داند )همان(. طبق آنچه گیدنز می جهت انتخاب هويت مدرن می

تر را توجیه کرد. در واقع والدين نسل جديد، سعی در تعريف  تر و مذهبی های سنتی از نام

تواند نوعی کسب و  های جديد و غیرمذهبی می هويتی جديد از خود دارند. انتخاب نام

ها )مثال کم  ی مذهبی و دينی باشد. در واقع گسست از سنت يت جدا از جامعهنمايش هو

شدن از میزان دينداری افراد( و ارتباط بیشتر با سبک زندگی مدرن )مثال از طريق رسانه و 

دهد که انتخاب نام  های جديد پیش روی افراد قرار می های جهانی شدن( انتخاب فرايند

کننده  جهانی شدن يک رويداد يکپارچهای آن است. برای مثال ه برای فرزندان يکی از عرصه

های  و فرآيندی عینی است. يکی از پیامدهای اصلی اين امر، همگرايی و آمیختگی فرهنگ

ها  ی وابستگی بیشتر سوژه ی جهانی شدن، جهان صحنه کشورهای مختلف است. در نتیجه

هانی شدن به تبادل ارزش های کند. در واقع، ج است و اين به تبادل فرهنگی کمک می

ها صورت گرفته  فرهنگی کمک می کند. تسريع روند جهانی شدن فرهنگ به لطف رسانه

است. اين امر، به افراد اجازه می دهد تا بیشتر با يکديگر ارتباط برقرار کنند و در مورد 

کردن يکديگر بیاموزند. گسترش ارتباطات فرهنگی در دنیای مدرن، عاملی است برای پر 

ها و سبک  بنابراين از آن جايی که انتخاب (.2014و ديگران،  2ها )ريخان شکاف بین ملت

 اند. زندگی در تعريف هويت افراد موثرند، دارای اهمیت

                                                           
1 A. Giddens 

2 .S. Raikhan 
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گزينی در واقع نوعی نماد فرهنگی است.  گیرد. نام ی عناصر فرهنگی قرار می نام در دسته

يک دال است که بر مفهومی مانند متدين بودن يا  يعنی انتخاب يک نام )مثال فاطمه يا هانا(

های مذهبی،  اند. برای مثال نام های اجتماعی کند. نمادها عامل تمايز گروه نبودن داللت می

های  برگرفته از نام امامان و پیامبر اسالم است که احساس تعلق و بار عاطفی برای افراد گروه

ی قومی، احساس تعلق به قوم است که با انتخاب ها مذهبی به همراه دارد. يا در مورد گروه

ی اتکايی برای  شود. اساطیر مذهبی، ملی، قومی و ... به عنوان نقطه های قومی تقويت می نام

های خود با اعضای گروهشان را  های اين اساطیر، افراد پیوند اعضای گروه هستند. با انتخاب نام

 دهند. وه پايبندتر نشان میکنند و همچنین خود را به عقايد گر محکم می

فرهنگی است.  -گزينی يک تغییر اجتماعی طور که پیش از اين نیز گفته شد تغییر در نام همان

ی ايران را از آن  شوند. جامعه در واقع شرايط و عوامل خاصی موجب اين تغییرات در جامعه می

 -تغییرات اجتماعیجهت که با انقالب و جنگ از يک سو درگیر بوده است و از سوی ديگر 

اقتصادی ديگری را در زمان کوتاه پشت سر گذاشته است، از لحاظ تحول فرهنگی مهم است. 

. تغییر 1شود:  گزينی به عنوان يک تغییر فرهنگی چند زمینه را مطرح می در ارتباط با تغییر در نام

های مذهبی  ثال ارزشهای خود را تغییر دهد )م گذار ارزش گذار: زمانی که نام های نام در ارزش

توان  های غیردينی خود کند(، نمود آن را در انتخاب نام برای فرزندان می را جايگزين ارزش

. تغییر نماد ارزشی: در اين مورد تغییر در نگرش و ارزش رخ نداده است، بلکه 2مشاهده کرد. 

ر عمل افراد در جامعه . تغییر در درک افراد: از آن جايی که ه9کنند.  های ارزش تغییر می مصداق

انگیزد، بنابراين زمانی که در يک گروه اجتماعی و جامعه برداشت  واکنش ديگران را بر می

ی عمل افراد  تواند تعیین کننده متفاوتی از يک عمل يا رفتار نسبت به گذشته شکل گیرد، می

هبی تغییر کند، اين های مذ باشد. مثال اگر در يک جامعه نوع نگاه به دينداری و به تبع آن نام

. تغییر ديگران برای فرد: اين 4گذارد.  های مذهبی توسط افراد تاثیر می تغییر بر روی انتخاب نام

شوند، تغییر کنند  تغییر به اين معنی است که افرادی که برای يک فرد خاص ديگران محسوب می

 (.19: 1936)عبدی، 

گیرد، نوع ارتباطات امروزی، به  ر قرار میدر ارتباط با مورد آخر آنچه در اين پژوهش مدنظ

های اجتماعی و فضای مجازی، ديگرانِ جديدی را برای افراد به  ويژه ارتباطات متاثر از شبکه

شود.  وجود آورده است و اکنون بر اساس اين ديگرانِ جديد بسیاری از تصمیمات گرفته می
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های اجتماعی  ها و شبکه ر واقع رسانهفرايندهای جهانی شدن، در انتخاب نام تاثیرگذار است. د

های جايگزين را برای افراد تسهیل  امکانات جديدی را به وجود آوردند که دسترسی به انتخاب

ها به ويژه  توان به میزان دسترسی به رسانه ی فرهنگی را می کند. عالوه بر تحصیالت، سرمايه می

ی کاالهای فرهنگی قرار  ها خود در دسته ههای اجتماعی نیز مربوط دانست. رسان اينترنت و شبکه

توانند به عاملی برای تمايزهای فرهنگی و اجتماعی تبديل شوند و تغییرات  گیرند. بنابراين می می

ها به عناصر مختلفی مانند تحصیالت،  فرهنگی را رقم بزنند. البته میزان دسترسی افراد به رسانه

 پايگاه اجتماعی و ... بستگی دارد.

هايی در آن  شود ممکن است باعث ايجاد بحران اتی که هر فرهنگ با آن مواجه میتغییر

ی فرهنگی است. از هم پاشیدگی فرهنگی در حالتی  فرهنگ شود. يکی از اين بحران ها، تجزيه

های مجزا در آن از يکديگر فاصله  دهد که فرهنگ به شدت تخصصی شود و گروه رخ می

دهد. اما نوعی از تجزيه و  يافته و پیشرفته رخ می های توسعه کشوربگیرند. چنین حالتی بیشتر در 

پاشیدگی فرهنگی وجود دارد که مختص جوامع در حال توسعه است. در واقع در حالت  ازهم

ی آن دامنه قرار دارند. اين  طبیعی يک فرهنگ، در يک دامنه توزيعی، دو سوم افراد در میانه

خورد که جامعه دارای دو قطب مخالف شود و گرايش هر يک هم خواهد  توزيع نرمال زمانی به 

ی  ی توزيع دارای دو نقطه از اين دو قطب در جهت عکس يکديگر باشد. در چنین حالتی دامنه

اوج خواهد بود )همان(. آموزش و به طور خاص تحصیالت يکی از اين عوامل است. در واقع 

جامعه بداند دچار تعارض با آن جامعه تر از سطح  کرده زمانی که يک فرد خود را تحصیل

شود زيرا سطح انتظاراتش از میانگین افراد جامعه باالتر رفته است. بنابراين در جهت تمايز  می

 گیرد. های جديدی از انتخاب را پیش می ی افراد جامعه، سبک خودش با بقیه

آيد که  ر برمیطو گذاری در فرهنگ ايرانی گفته شد، اين بر اساس آنچه تا کنون از نام

های اجتماعی و فرهنگی اهمیت دارند.  های تاريخی در انتخاب نام نیز مانند ساير بخش دوران

شوند و ممکن است جامعه در  ی تاريخی برخی اعمال به عنوان نوآوری شناخته می در هر دوره

گذاری  نامها مقاومت نشان دهد. پیش از اين هم به نقش انقالب اسالمی در تغییر در  برابر آن

های مذهبی نیز بیشتر  شدند رونق گرفتند و نام هايی که انقالبی تلقی می اشاره شد. بسیاری از نام

های جديدتری وارد  از قبل مورد توجه مردم قرار گرفتند. با گذشت دو تا سه دهه از انقالب نام

ا فرهنگ به میزان باز های فارسی مورد توجه قرار گرفتند. ام هايی اغلب با ريشه عرصه شدند. نام
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بودن و گشوده بودن آن در برابر عوامل گوناگون، در سطوح متفاوتی در برابر تغییرات مقاومت 

دهد از  ها به طور تدريجی رخ می گذاری کند. در جامعۀ ايران نیز پذيرش تغییرات در نام می

ب يک جزء با ريشۀ هايی ترکیبی هستیم که از ترکی جمله در دو دهۀ اخیر به تدريج شاهد نام

آريا،  هايی مانند علی فرهنگی دينی و يک جزء با ريشۀ فارسی يا ايرانی تشکیل شده است. نام

های برگرفته از منابع  ی امتزاج نام دهنده زهرا و ... نوعی نشان درسا، نازنین محمدپارسا، فاطمه

کنند ضمن حفظ  ی میهايی هم سع کنندگان چنین نام دينی و ايرانی هستند. در واقع انتخاب

هايی داشته و از منابع هويتی ايرانی و دارای ريشۀ زبانی فارسی نیز  هويت دينی خود، نوآوری

کنند که بیانگر هر دوی اين  هايی را برای فرزندان خود انتخاب می بهره گیرند. بنابراين نام

کند؛ زيرا  اهمیت میگزينی را دارای  ی ايرانی نام ها باشد. شرايط خاص فرهنگی جامعه ويژگی

ها، تغییرات  ها، نوآوری ها و تنش ها، تضاد گزينی برای فرزندان نمودی از ذائقه و سلیقه نام

 ی ايران است. فرهنگی و اجتماعی جامعه

 روش تحقیق

های خام به طور مستقیم گردآوری  های تحقیق است که در آن داده روش تحلیل ثانويه يکی از روش

تر برای اهداف ديگری و اغلب از طريق پیمايش  هايی که پیش وش، دادهشود. در اين ر نمی

شود. تحلیل بر روی اسناد موجود، برای زندگی اجتماعی ما الزم است  اند، تحلیل می آوری شده جمع

های  شود. آمارها و گزارش ی تولد ثبت می و به اين جهت است که مراحل زندگی انسان از لحظه

ن اسناد هستند. اين اسناد بايد دارای اصالت و معنا باشند تا بتوانند به مثابه ابزار ی اي سازمانی از جمله

(. در پژوهش حاضر تحلیلی بر روی 233: 1939ارتباط توسط پژوهشگران استفاده شوند )فلیک، 

 های ارائه شده توسط مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال و گزارش ... انجام شده است. داده

 ها داده

های مربوط به  گذاری دختران در استان تهران، داده در اين پژوهش به منظور مطالعۀ تغییرات نام

 1933 -1931های  خورشیدی، يعنی سال 1930ی  ی آخر دهه های دختران متولد در پنج ساله نام

ن تحلیل ثانويه شده است. همچنین طبق اعالم سازمان ثبت احوال استان تهران، بیشتر مادران اي

هستند که اين بازه، میانگین سنی مادران را نیز پوشش  1963 -1961های  نوزادان، متولد سال

های مادران دختران مورد نظر، از طريق مرور تحقیقات  ی دوم، نام دهد. بنابراين در مرحله می
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با  (، مطالعه شد. در ادامه1933گذاری کودکان تهرانی نوشته عباس عبدی ) پیشین مانند کتاب نام

ها، به ويژه اينترنت و  توجه به سن مادران، اهمیت میزان تحصیالت و دسترسی به رسانه

های  های اجتماعی، در انتخاب نام تحلیل شد. به اين منظور، ابتدا جداول پرتکرارترين نام شبکه

 دختران متولد استان تهران، به تفکیک سال آورده شده است:

 0931ن تهران فراوانی نام دختران استا -0جدول
 فراوانی نام ردیف

 9330 فاطمه 0

 2303 حلما 2

 2411 زهرا 9

 1393 باران 4

 1319 زهرا نازنین 1

 1396 يسنا 6

 1113 آوا 7

 1936 ريحانه 8

 1969 مرسانا 3

 1990 زينب 01

 33632: 1931*جمعیت کل دختران متولد استان تهران 

 0936ران فراوانی نام دختران استان ته -2جدول 
 فراوانی نام ردیف

 9423 فاطمه 0

 2349 حلما 2

 2036 زهرا 9

 1319 آوا 4

 1610 باران 1

 1433 زهرا نازنین 6

 1420 يسنا 7

 1902 ريحانه 8

 1233 مرسانا 3

 1131 زينب 01

 36399: 1936*جمعیت کل دختران متولد استان تهران 
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 0937فراوانی نام دختران استان تهران  -9جدول 

 فراوانی نام ردیف

 2696 فاطمه 0

 2943 حلما 2

 1603 زهرا 9

 1601 آوا 4

 1963 مرسانا 1

 1216 باران 6

 1112 نورا 7

 1144 نفس 8

 1013 مهرسا 3

 1042 ريحانه 01

 33113: 1933*جمعیت کل دختران متولد استان تهران 

 0938تهران  فراوانی نام دختران استان  -4جدول 

 فراوانی نام ردیف

 2029 فاطمه 0

 1133 حلما 2

 1903 زهرا 9

 1904 آوا 4

 1234 مرسانا 1

 1121 هانا 6

 1020 نفس 7

 1003 نورا 8

 311 باران 3

 331 سلین 01

 31300: 1933*جمعیت کل دختران متولد استان تهران 
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 0933فراوانی نام دختران استان تهران  -1جدول

 فراوانی نام ردیف

 1612 اطمهف 0

 1963 رستا 2

 1191 حلما 9

 1113 آوا 4

 1039 مرسانا 1

 1099 زهرا 6

 332 نورا 7

 316 دلوين 8

 311 نفس 3

 340 نیال 01

 63030: 1933*جمعیت کل دختران متولد استان تهران 

 ی نام . ریشه0

ده در هر جدول، ده های انتخاب شده برای دختران  متولد استان تهران، ده مورد ذکر ش بین نام

نام پرتکرار از کل جمعیت دختران متولد استان تهران انتخاب شده است. با نگاهی کوتاه به 

های مذهبی )به ويژه دو نام فاطمه و زهرا( بین  يابیم که همچنان برخی نام جداول مذکور، درمی

ها به چشم  ار اين نامها قرار دارند. اما آنچه در کن های دختران در تمام سال پرتکرارترين نام

های غیرايرانی )مرسانا و  های جديد و حتی نام های غیرمذهبی، نام آيد وجود و تکرار نام می

های فرهنگی متنوع، رو به افزايش  هايی با ريشه دهند که نام سلین( است. اين جداول نشان می

ی پرتکرار بوده است. ها بین نام 1936و  1931های  ، تنها در سال«زينب»است. برای مثال نام 

های پرتکرار قرار گرفته است.  تر نام های پايین های جديدتر، در رده در سال« زهرا»همچنین نام 

های غیردينی تشکیل  هايی با ريشه های آخر بیشتر طبقات جداول را نام در مقابل، در سال

ی دينی در سال  با ريشه زهرا، ريحانه و زينب( دهند. از شش نام )فاطمه، زهرا، حلما، نازنین می

« فاطمه»رسیم. حتی نام  می 1933ی دينی در سال  به سه نام )فاطمه، زهرا و حلما( با ريشه 1931

ی پنج  های پرتکرار قرار گرفته است، تنها در همین دوره ی نخست نام ها در رده که در تمام سال
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نام کل دختران را فاطمه ، چهار درصد از 1931ساله دستخوش تغییراتی بوده است. در سال 

، اين رقم به دو درصد رسیده است که بخشی اساسی از اين 1933داده است اما در سال  تشکیل 

هايی که در سه جدول )جداول  های دينی و غیردينی است. يکی از نام تغییر ناشی از امتزاج نام

های مذهبی  م در ذيل ناماست. اگر چه اين نا« زهرا نازنین»يک، دو و سه( تکرار شده است، نام 

اند.  های اخیر مورد توجه قرار گرفته ای بیشتر در سال های ترکیبی م شود، اما چنین نا بندی می دسته

ی  و سنتی سعی  هايی است که جامعه هايی ناشی از همان نوآوری در واقع انتخاب چنین نام

ی  ند نشانگر تغییر در سلیقهتوا هايی می کند نسبت به آن مقاومت نشان دهد. چنین انتخاب می

درسا و ...( نوعی گرايش  زهرا، بهارفاطمه، فاطمه هايی )نازنین والدين فرزندان باشد. چنین نام

کنند در  دهد. در واقع والدين اين کودکان سعی می گزينی برای فرزندان را نشان می جديد در نام

های آوايی و  رگان دينی(، نوعی نوآوریها و مبانی دينی خود )احترام به بز عین پايبندی به سنت

های  های بازانديشیده شده هويتی در انتخاب نام فرزندان داشته باشند. يکی از گرايش نیز گرايش

های اخیر در انتخاب نام فرزندان، تک و منحصر به فرد بودن و کم بودن  قابل توجه در سال

های ترکیبی  گیريم که نام داول نتیجه میتعداد آن نام بین ديگران است. بنابراين با توجه به ج

 ايرانی باشد. -ای از هويت دينی تواند نشانه مورد توجه می

 . نام والدین2

های والدين همین  های فرزندان مشخص شود نیاز است که نام برای آن که میزان تغییر در نام

به  1961 -1961تولد های انتخابی برای دختران م کودکان نیز مطالعه شود. در اين تحقیق، نام

مطالعه  1933-1931ساله( کودکان متولد  94 -90عنوان بزرگترين طیف و میانگین سنی مادران )

های مورد اشاره در ثبت احوال استان تهران،  شده برای سال های مدون و تفکیک شده است. داده

ختران در آن های د درصد نام 10های پیشین، چیزی حدود  موجود نیست، اما بر اساس پژوهش

ی  ی دهه های اولیه (. سال1933اند )عبدی،  های دينی تشکیل داده هايی با ريشه ها را، نام سال

، همراه با تحوالت فرهنگی اجتماعی ناشی از انقالب اسالمی، و نیز همزمان با دورۀ 1960

ها شد.  ها، موجب گسترش انتخاب برخی از نام جنگ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

های مذهبی را افزايش داد. نمود اين تاکید  هايی با ريشه تاکید بر وجوه دينداری در جامعه، نام

ی  های اعضای خانواده شود. بین دختران، انتخاب نام هم بین نام پسران و هم دختران ديده می
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یه در های انقالبی صدر اسالم، مانند سم پیامبر اسالم بسیار گسترش يافت. همچنین شخصیت

و  1933 -1931های دختران متولد  های دختران تاثیرگذار بودند. بنابراين زمانی که نام انتخاب نام

هايی هستیم که در مقايسه با نسل مادران  های اخیر شاهد نام ها را مقايسه کنیم، در سال مادران آن

بودند يا بسیار های پیشین يا ن ها در سال خود، متفاوت هستند. در واقع برخی از اين نام

هايی مانند مرسانا، سلین، نیال و ...  شدند. برای نمونه، بین دختران نام شمار انتخاب می انگشت

 اند. ها قرار گرفته بین پرتکرارترين

ی تغییرات فرهنگی هستند. تغییرات  تغییرات در انتخاب نام برای فرزندان نشان دهنده

دهند. پیش از اين  به فاصله زمانی يک نسل رخ می فرهنگی تدريجی هستند و در طول زمان، گاه

به عواملی مانند سن جمعیت و تحصیالت به مثابه عوامل تغییر فرهنگی اشاره شد. استان تهران 

کرده )نسبت به آمار گذشته( مستعد تغییرات فرهنگی  با اکثريت جمعیت جوان و تحصیل

های اين تغییرات است. بر اساس هرم  گزينی برای فرزندان يکی از نمود ای است. نام گسترده

، مرکز 1931دهند )سرشماری  (، بیشتر جمعیت را جوانان تشکیل می1931سنی کنونی جمعیت )

را  1930تا  1911های  آمار ايران(. نمودار دو وضعیت تغییر سنی جمعیت در کل کشور بین سال

 ، مرکز آمار ايران(.1930دهد )سرشماری  نشان می

 
 0931 -های سنی رم سنی جمعیت استان تهران بر اساس گروهه -0نمودار 
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.)سمت راست 0931تا  0911های  تغییرات سنی جمعیت در کل کشور بین سال -2نمودار 

 دهد(. نمودار، مردان و سمت چپ زنان را نشان می

اتفاق افتاده  1930تا  1911دهد که روند جوان شدن جمعیت از سال  نشان می 2نمودار 

دهند. جمعیت  نیز، بیشتر جمعیت استان تهران را جوانان تشکیل می 1ر اساس نمودار است. ب

جوان به طور معمول، در مقايسه با نسل پیش از خود ذائقۀ مصرف فرهنگی و منابع تغذيۀ فکری 

ها، اينترنت و ... سبک زندگی  گیری بیشتر با رسانه هويتی متفاوتی دارد. اين نسل به دلیل بهره –

کند. از طرفی شرايط اجتماعی ايران نیز به اين  های قبلی تجربه می تی را نسبت به نسلمتفاو

های پیشین اين جوانان، انقالب  طور که گفته شد، نسل زند. برای مثال همان ها دامن می تفاوت

ای که سطح دينداری را در جامعه افزايش داده بود. نوع  اسالمی را تجربه کرده بودند؛ تجربه

ی زندگی  اين نسل جديد، متفاوت است. در واقع تجربه ب نام برای فرزندان توسطانتخا

کند. میانگین سنی ازدواج بین  های متفاوت فرهنگی را ايجاد می ها و نگرش متفاوت، گرايش

، 1931ی آماری استان تهران  سال است )سالنامه 26، 1931زنان ساکن استان تهران در سال 

سال به عنوان مادران با سن  94-90ن تهران(. بنابراين تحلیل گروه سنی سازمان ثبت احوال استا

 ازدواج در اين دوره همخوانی دارد.

های گذشته،  دهند که در دهه ها نشان می ها و نگرش های مرتبط با ارزش های پیمايش داده

رانی به میزان ی اي اند از جمله اين که جامعه ی ايرانی قابل توجه بوده تغییرات ارزشی در جامعه

(. بنابراين 1933گرايانه تمايل دارد )طالبان و ديگران،  های مادی قابل توجهی به سمت ارزش

 انتخاب نام نیز دستخوش تغییر بوده است.
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 . تحصیالت9

ی استان تهران به صورت ذيل است  کرده جمعیت تحصیل 1931بر اساس آمار سرشماری سال 

 (:، مرکز آمار ايران1931)سرشماری 

 جمعیت شش ساله برحسب جنس، سن، وضع سواد و سطح سواد: استان تهران -6جدول 
 باسواد

 جمع
جنس و 

 سن
 عالی

9184223 

دیپلم و 

 دانشگاهی پیش

سیکل دوم/ 
متوسطه/ 

متوسطه دو/ 
فاقد مدرک 

 دیپلم

سیکل اول/ 
راهنمایی/ 

پایان 
راهنمایی/ 
 متوسطه یک

ابتدایی/ 
پایان 

ابتدایی/ 
 سوادآموزی

 جمع

10644633 

9034223 2311663 336033 1611493 2223436 10644633 11930021 
مرد و 

 زن

- - - - 621063 621213 611031 
6-3 

 ساله

9 - 2113 911990 939933 314031 313631 
10-

 ساله14

027063 221210 231310 36413 20341 311233 360909 
11-13 

 ساله

441181 260336 61494 34331 92431 339991 333939 
20-24 

 ساله

186391 969913 33331 191603 62930 1226934 1210416 
21-23 

 ساله

611943 431431 33413 131323 36360 1490942 1416639 
90-94 

 ساله

401790 933934 31102 163319 124233 1136369 1203430 
91-93 

 ساله

218939 213119 69313 113434 193330 330034 313433 
40-44 

 ساله

211441 223404 13312 143494 111133 333114 349913 
41-43 

 ساله
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 باسواد

 جمع
جنس و 

 سن
 عالی

9184223 

دیپلم و 

 دانشگاهی پیش

سیکل دوم/ 
متوسطه/ 

متوسطه دو/ 
فاقد مدرک 

 دیپلم

سیکل اول/ 
راهنمایی/ 

پایان 
راهنمایی/ 
 متوسطه یک

ابتدایی/ 
پایان 

ابتدایی/ 
 سوادآموزی

 جمع

10644633 

041119 214142 43342 111364 192003 643304 313122 
10-14 

 ساله

016842 132332 91392 34943 123963 120312 602131 
11-13 

 ساله

81160 103363 29331 43321 114966 931294 462229 
60-64 

 ساله

17114 13346 19363 90293 34319 241316 913926 
64-63 

 ساله

92371 92116 3034 20064 60641 116920 222314 
30-34 

 ساله

92684 90333 10133 29134 3134 134331 924330 31+ 

 )مرکز آمار ایران( 0931تا  0911های  تعداد جمعیت دارای تحصیالت عالی بین سال -7جدول 

 سال
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد

0931 1434639 2/13 1029332 4/13 

0981 9363341 1/19 9116932 9/12 

0971 1613633 4/3 300331 3/4 

0961 621121 1/3 229496 9/9 

0911 910693 3/9 122319 6/2 

های اخیر است.  ی سطح کلی سواد در سال دهنده ( نشان6و  1جداول مذکور )جداول 

های سنی  دهد که گروه ط به استان تهران است، نشان میکه به طور احتصاصی مربو 1جدول 

تر سطح سواد باالتری )نسبت به جمعیت کل آن گروه  های سنی بزرگ جوان، در مقايسه با گروه
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سال که میانگین سن و  94-90ی سنی  سنی در نظر گرفته شده است( دارند. به ويژه بازه

شوند، دارای تعداد بااليی از  را شامل می همچنین طیف وسیعی از مادران کودکان استان تهران

شوند در میزان  ای که جمعیت عمده را شامل می افراد با تحصیالت عالی است. گروه سنی

تحصیالت نیز در سطح باالتری قرار دارند. برخورداری از تحصیالت به ويژه تحصیالت عالی، 

تفاوت سبک زندگی جديدی را کند. در واقع، تجارب م تجارب متفاوتی را برای فرد فراهم می

ات دانشگاهی، نوعی از نگرش به خود را در  نیز به همراه دارد. سواد و برخورداری از تحصیل

 کند.  افراد ايجاد می

تر و به نقل از  طور که پیش های فرهنگی است. همان ترين سرمايه تحصیالت يکی از مهم

ت )به ويژه در سطح مدارج دانشگاهی( و بورديو آورده شد، ارتباط مستقیمی بین داشتن تحصیال

تمايزخواهی وجود دارد. در واقع دو سطح از تمايزخواهی در اينجا قابل پیگیری است: اول، فرد 

های جديد خود را از ساير اقشار جامعه متفاوت نشان  کند با انتخاب نام کرده سعی می تحصیل

های ديگر اجتماعی  ر آينده از گروهدهد. به دلیل اين که نام، نمادی از هويت است، کودک د

شود. دوم، تمايز بین قشر جوان دارای تحصیالت عالی امروزی و والدين کمتر  متمايز می

اش، با  های خود و نمايش سلیقه ی گذشته، مطرح است. نسل جوان در انتخاب کرده تحصیل

 گزيند. خود برمی های متفاوتی را نیز برای کودکان والدين خود متفاوت است. بنابراين نام

 های نوین ای شدن و دسترسی به رسانه . رسانه4

های  ها به ويژه رسانه شدن و افزايش چشمگیر میزان دسترسی به رسانه ای روند فزايندۀ رسانه

اجتماعی، در  رويکردهای گوناگون انسان امروزی از جمله ذائقۀ فرهنگی و سلیقۀ او بسیار 

های جايگزين  ها است که افراد از امکان وجود اين رسانهاثرگذر است. در واقع به دلیل 

کننده خواهد بود، اين است که کدام  شوند. بنابراين، آنچه تعیین برای موارد موجود، مطلع می

های ديجیتال و اجتماعی  ها، به ويژه رسانه يک از اقشار جامعه بیشتر از ديگران از رسانه

های پیمايش ملی مصرف کاالهای فرهنگی که  ساس دادهکنند. در اين مطالعه بر ا استفاده می

ها و فرهنگ  منتشر شده است، به تحلیل ارتباط بین میزان استفاده از رسانه 1933در سال 

 پردازيم. گزينی می نام
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های  های اينترنتی، محتوای موجود در شبکه وگوهای راديويی، سايت های تلويزيونی، گفت فیلم

ی اطالعاتی خود قرار  ها، تحت سلطه داوم ما را به عنوان انسان عصر رسانهاجتماعی و ... به طور م

قرار  1933به عنوان يکی از ده نام پرتکرار در سال « سلین»دهند. بنابراين عجیب نیست که نام  می

شود. افزايش تماشای  ی ترکی است و در ترکیه بسیار به کار برده می گیرد. اين نام دارای ريشه

تواند يکی از  می« 1جم تی وی»های تلويزيونی خارج از ايران مانند  ای از شبکه ترکیههای  سريال

داليل انتخاب اين اسم باشد. نتايج پیمايش ملی مصرف کاالهای فرهنگی با اين ادعا همخوانی 

ی تلويزيونی، پرطرفدارترين شبکه تلويزيونی  های اين پیمايش، اين شبکه دارد. بر اساس داده

نشینند )پیمايش ملی  ای بین مخاطبان است که ساعاتی را در روز به تماشای محتوای آن می ماهواره

های  ی فیلم و سريال برای بیننده« سلین»(. بنابراين نام 109-102: 1933مصرف کاالهای فرهنگی، 

به  ی جِم، ای همچون شبکه های تلويزيونی ماهواره ای که از طريق اينترنت و شبکه تلويزيونی ترکیه

 کند. عنوان يک انتخاب در نامگذاری جذابیت پیدا می

های اجتماعی برای يک فرد ساکن کالن شهر مدرنی مثل تهران، بخشی  اينترنت و شبکه

ی اينترنت، هر روز فرد را بیش از پیش از  جدانشدنی از زندگی او است. ورود به دنیای گسترده

ی فرهنگی  گزينی به مثابه بخشی از ذائقه نگ نامکند. بنابراين فره امکانات جهان مدرن آشنا می

های پیمايش ملی مصرف کاالهای  ها تحت تاثیر اينترنت بوده است. داده افراد در اين سال

دهد که بین تحصیالت و استفاده از اينترنت و همچنین بین سن و استفاده از  فرهنگی نشان می

 دهند. اند، اين ارتباط را نشان می امه امدهکه در اد 3و  3اينترنت ارتباط وجود دارد. جداول 

 ارتباط تحصیالت و استفاده از اینترنت -8جدول 

 درصد تعداد 

 تحصیالت

 9/1 13 سواد بی

 4/13 463 ابتدايی

 0/63 4333 متوسطه

 4/32 9443 عالی

 است.  3001کنند  *تعداد کل جمعیت نمونه در اين پیمايش که از اينترنت استفاده می

                                                           
1 Jem TV 



 

 

 

 

 

 8048شماره یک، بهار و تابستان ، 92شناختی دوره مطالعات جامعه   811 
 

 

 ارتباط سن و استفاده از اینترنت -8دول ج

 درصد تعداد 

 سن

 1/31 2300 سال 11-21

 1/31 4194 سال 26-40

 0/93 1330 سال 41-64

 1/3 101 سال 64باالتر از 

 است. 3001کنند  *تعداد کل جمعیت نمونه در اين پیمايش که از اينترنت استفاده می

باال رفتن سطح تحصیالت استفاده از اينترنت نیز  دهد، با نشان می 3طور که جدول  همان

سال که میانگین سن ازدواج در استان تهران و  40-26ی سنی  يابد. همچنین در بازه افزايش می

 کنند. درصد از افراد از اينترنت استفاده می 31میانگین سن مادران در آن قرار دارد، 

، که خود متاثر از تحصیالت و سن، يعنی دو های نوين و اجتماعی بنابراين استفاده از رسانه 

گزينی موثر است.  ی فرهنگی در ذائقه و نام بخش اصلی در اين پژوهش است به مثابه سرمايه

های اجتماعی دسترسی دارند، لزوماً در نامگذاری  کرده و جوانی که به رسانه والدين تحصیل

شهری مانند تهران که هر روز بیش از  کنند. در کالن های پیشین فکر و انتخاب نمی مانند نسل

ی افراد از محتواهای موجود تغییر  شود، سلیقه ی امور نیازمند استفاده از اينترنت می پیش همه

 کند و يکی از نمودهای آن در انتخاب نام دختران قابل مشاهده است.  می

 گیری نتیجه

نام فرزندشان نقشی کامل ايفا امروزه بر خالف گذشته، اين خود والدين هستند که در انتخاب 

ها با انتخاب  های فرهنگی آن های والدين و گرايش کنند. بنابراين بررسی ارتباط بین ويژگی می

های اين مطالعه نشان  ها و تحلیل طور که داده نام برای فرزندانشان دارای اهمیت است. همان

های فرهنگی افراد به  ها و گرايش دهند، بین سن مادران، تحصیالت و میزان استفاده از رسانه می

دادند که میانگین سنی مادران  ها نشان می های فرزندان ارتباط وجود دارد. آمار ويژه انتخاب نام

ها جوانانی  گردد. آن ها باز می ی زيست آن ی مربوط به سن والدين به دوره است. نکته 90-94

وتی انتخاب شده است. اين افراد در های فرهنگی متفا هستند که نام خودشان بر اساس میراث

اند. بنابراين میانگین سنی والدين و بیشتر  ی کمتر سنتی و بیشتر مدرن استان تهران زيسته دوره
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ها و  های سنی جوان نسبت به جمعیت کل استان تهران، نمايی کلی از ذائقه بودن جمعیت گروه

به دلیل شرايط فرهنگی و اجتماعی نسبت ای که  دهد. سلیقه های متفاوت را به ما نشان می سلیقه

های پیشین  های جديد رفته رفته بر ديدگاه ها و نگرش اند. در واقع اين سلیقه به گذشته متفاوت

 شوند.  غالب می

های نسل جوان استان تهران  تحصیالت عامل مهم ديگری است که بخش بزرگی از نگرش

های سنی جوان استان تهران )هم مردان و  گروهدهد،  طور که آمار نشان می را ساخته است. همان

های تحصیالت عالی و ورود به دانشگاه  ها دوره اند و تعداد زيادی از آن هم زنان( تحصیل کرده

تر  های قبل های نسل دهد که درصد کمتری از جوان اند. اين آمار همچنین نشان می را تجربه کرده

تر از مردان است. تاثیر  . اين آمار بین زنان پررنگکرده )به ويژه تحصیالت عالی( بودند تحصیل

های تحصیالت تکمیلی بر همگان روشن است.  تحصیل بر افراد به ويژه ورود به دانشگاه و دوره

بودن، تحصیالت و میزان سواد همواره به عنوان يکی از  يافتگی و مدرن های توسعه بین شاخص

ن والدين دارای تحصیالت بیشتر تفکر و نگرش شود. بنابراي ها شناخته می ترين شاخص اصلی

متفاوتی نسبت به والدين خود که از تحصیالت کمتری برخوردار بودند، دارند. عالوه بر اين 

کنند تمايز خود را از میانگین جامعه نشان دهند.  کرده اغلب سعی می تفاوت نسلی، افراد تحصیل

های  گیرد. انتخاب نام ن افراد صورت میهای اقتصادی، فرهنگی و ... اغلب توسط اي نوآوری

ها است. تمايزطلبی از  های عام جامعه يکی از انواع اين تمايزگذاری جديدتر و به دور از سنت

تواند در نهايت موجل  طرفی و همچنین قوت و قدرت منابع فرهنگ سنتی از طرفی ديگر می

شود  ها مشاهده می ر که بین نامطو نوعی امتزاج فرهنگی يا بازتولید فرهنگی نوين شود. همان

های ترکیبی  گیری از نام تر و بهره های سنتی و مذهبی برخی از والدين همچنان پايبند به نام

 اند.  هايی جديد گرايش پیدا کرده هستند و البته والدينی هستند که به انتخاب نام

ده از اينترنت به مثابه يکی دهد. استفا همچنین دسترسی به رسانه نوع ديدگاه افراد را تغییر می 

ها است. بنابراين  ها در دوران حاضر، متاثر از جايگاه تحصیلی افراد و سن آن ترين رسانه از محبوب

ی سنی پرمصرف اينترنت قرار دارند و از  والدين دختران استان تهران، که به طور میانگین در بازه

 کنند.  ا نسبت به گذشتگان انتخاب میهای متفاوتی ر طرفی ديگر تحصیالت عالی دارند، نام

توان از اين مطالعه نتیجه گرفت که انتخاب نام به عنوان يک عمل فرهنگی  در نهايت، می

کنند در انتخاب نام به  قابل تحلیل است. نام نمايانندۀ هويت افراد است. بنابراين افراد سعی می
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ی  های مذهبی و دينی، نشان دهنده ها را نشان دهد. نام های آن ای عمل کنند که نگرش گونه

های قومی، نشانگر احساس تعلق به قومی خاص و  دينداری و احترام به بزرگان دين است. نام

هايی که از  های جديد فارسی و چه نام های جديد )چه نام نیز زبان مخصوص آن قوم است. نام

های زندگی جهان  سبکاند( نمودی از گرايش به  های خارجی وارد زبان فارسی شده فرهنگ

 ی نام فرزندانشان است. اند. بنابراين سبک زندگی والدين تعیین کننده محلی شده

 منابع

 (1934اسمیت، فیلیپ؛ رايلی، الگزندر .)مترجم: محسن ثالثی. تهران: نشر علمی.ی فرهنگی نظریه . 

 ات انتخاب نام رضا در ايران. (. بررسی تغییر1931اهلل؛ ايمان، محمدتقی؛ زندی، لیال ) جلیلی، روح

 ی سیزدهم. ، سال چهارم، شمارهفرهنگ رضوی

 گزينی کودکان  بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر نام(. 1936اکبر ) دانش، يونس؛ قربانی، علی

ی  ی مشارکت و توسعه دوفصلنامهی موردی استان هرمزگان(.  های ايرانی )مطالعه توسط خانواده

 ی پنجم. ی سه، شماره ، دورهاجتماعی

 ( 1936روشه، گی .)چاپ نوزدهم(. مترجم: منصور وثوقی. تهران: نشر نی. تغییرات اجتماعی( 

 ( 1933ريتزر، جورج .)چاپ چهاردهم(. مترجم: محسن  شناسی در دوران معاصر ی جامعه نظریه(

 ثالثی. تهران: علمی.

 ( 1931سیدمن، استیون .)چاپ هشتم(. مترجم: هادی جلیلی.  یشناس کشاکش آرا در جامعه(

 تهران: نشر نی.

 ( بررسی روند دگرگونی ارزشی در 1933طالبان، محمدرضا؛ مبشری، محمد؛ مهرآيین مصطفی .)

 ی سوم.  ی يک، شماره ، دورهی علوم اجتماعی دانشنامه(. 1933 -1919ايران )

 ( 1934طبیعی، منصور؛ موحد، مجید؛ مالمیر، سمیرا .)گذاری  ی هويت ملی و نوع نام ی رابطه مطالعه

ی  ، سال بیست و دو، شمارهپژوهشی دین و ارتباطات -ی علمی دو فصلنامهموالید در شهر شیراز. 

 اول.

 ( 1936عبدی، عباس .)تهران: پژوهشگاه فرهنگ، 0934-0971گذاری کودکان تهرانی؛  تحول نام .

 هنر و ارتباطات.

 ( 1933عبدی، عباس .)تهران: نشر حنانه.0974 -0941گذاری کودکان تهرانی؛  متحول نا . 
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