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مقدمه
امروز ها هه وجند آمان اگرشها و شمن ها جايا در عل زهاانشناساي
1

شاخه انيني ها عننان «اامشناساي» كاه پمشامنهاش هاه امماه دوم ارن همسات
ميرسا هه وجند آما است اسامي افراد يكي از اشااهها فرهنگي است كاه
هاا رشاتههااا علماي ديگار چاانن تااريخ جامعاهشناسااي زهاانشناسااي و
مردمشناسي در ارتباط است اامشناسي از منار جامعهشناسي از آن رو اهمهمهات
دارد كه هررسي اام ها يكي از اهزارها كارا هارا شناساايي تيممار و تحانت
فرهنگي در دور ها متتلف تاريتي است و يكي از مناهع مفما هرا شناخت
ريشهها چنمن تيممراتي هه شمار ميآيا اامها يكاي از اتساتمن عرااههاايي
هستنا كه مطاهق تيممرا

سماسي و اجتماعي جنامع تحنل ميياهنا و هه همامن

دلمل از اام وذار هه مثاهه كنشي معنادار و عملي فرهنگي و اجتماعي مايتانان
ياد كرد؛ هه وناها كه ها هررسي اامهاا و تيممارا

آن در ساطح ياک جامعاه

ميتنان هه ورايشها جمعي منجند در آن جمع پي هرد 2هاه عباار

ديگار

رواا تيممر و تحنل اامها افراد ميتنااا اشان دهنا فرآينا تيممرا

اجتماعي

و فرهنگي در ااام اجتماعي هاشا

1 onomatics/ onomatology
 2هرا اطهع همشتر از تأثمروذار جريانها اجتماعي و سماسي هر اامواذار كندكاان مايتانان هاه
يافتهها سمهامحمند ا اتي حسمني و سممه افشار در مقالها ها عننان «تحنل ااامواذار فرزاااان در
شتر تتران» رجنع كرد كه هه خنهي تأثمر دور ها متتلف ااقهب جنگ پاياان جناگ ساازااوي و
ااهحا

را هر رواا ااموذار كندكان شتر تتران هررسي كرد ااا :محماند ا ااتي حسامني و ساممه

افشار (« )1388تحنل ااموذار فرزااان در شتر تتران» فصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه
ش3
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هرا شناخت د مق جايگا ااموزيناي در اساهم هاياا هاه هررساي تااريتي
ااموذار اعراب در پمش از اساهم ااار داشات و هاه اانر

تطبمقاي تاأثمر

فرهنگ اسهمي را هر شامن هاا ااام واذار ايرااماان مسالمان هررساي كارد
اام وذار اشتاص در فرهنگ كتن عرب هه وناها خااص متنانع و اغلاب
تتي از ارزشها ااسااي انر

ميورفته اسات تاا آا اا كاه پاا از ظتانر

اسهم آياتي از رآن هاان امر اختصاص يافت و آداب اام وذار و امز خنااان
اام خاا و پمامبر و ديگر مسلمااان هه مردم آمنزش داد شا

ها طلنع اسهم ااموذار در سرزممنها اسهمي تيممار يافات و ااامهاا
پمامبران و اولما جايگزين اامهايي شا كه هر پايه تفكارا

جااهلي وضاع شاا

هند تا آا ا كه حتي اهنمقفع مترج ااماار ايرااياژاد در سا دوم هاا ق پاا
از ورايش هه اسهم اام ايرااي خند را كه «روزهه» هند هاه «عباااهلل» تيممار داد
(مااهر و اشرف )80-98 :1380
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1

در اسهم همنار هر ااتتاب اام امكن هرا فرزااان تأكماا شاا و ااتتااب
3

2

اام امكن حق فرزاا هر پار و اتستمن هاياه پاار هاه فرزااا هرشامرد شاا
است اس امكن تا هه آن حا ازد حضر

رسنل رب و عاز

امک را يک جزء از هفتاد و پنج جزء پميمبار

4

دارد كاه ااام

دااساتهاااا در سامر اماماان

هتترين اامها 5اامها پمامبران است كه عبنديات را اشاان مايدهناا (پايگاا
اطهعرسااي آلالبمت)

نامگذاري ،هويّتبخشي و تکوين شخصیّت
هنيهت ويژوي يا كمفمتي است كه منجب تمايز و شناسايي كسي از ديگران
مي شند اين تمايز تنتا هه ظاهر افراد محاود اميشاند هلكاه هنيهات حقانق
ااشي از احن وتد

والاين محلّ وتد

و ساير منارد و مفتنمي اسات كاه

هه هنيهت فرد ازديک است
 1امام اادق از رسنل خاا اقل ميفرماينا« :اِستَحسِنُنا اَسماءَكُ فَااّكُ تُاعَنن هِتا يَانمَ القمامَاه»؛
اام هايتان را امكن و زيبا ااتتاب كنما زيرا در مامت شاما هاه همامن ااامهاا فارا خناااا مايشانيا
(وسايلالشمعه هه اقل از پايگا اطهعرسااي آلالبمت)
 2رسنل خاا هه امام علي ميفرماينا« :يا علي حقُّ النَلَاِ عُلي والِاِ ِ أَن يُحَسان اِسامَهُ و اَدَهَاهُ وَ
يَضَعَهُ مَنضِعاً االِحاً؛ حق فرزاا هر پارش اام وذار و ترهمت امكن او و ارار دادااش در جايگاا و
مسمر شايسته است (الفقمه هه اقل از همان)
 3پبامبر اكرم فرمند ااا« :اِنَّ اَوَّلَ مايَنحَلُ اَحَاُكُ وَلَاُ ُ اتِس َ الحَسَن فَلمَحَسُان أَحَااَكُ اِسا َ وَلِااِ ِ»
اولمن هايه ا كه هر يک از شما هه فرزااش هتشا اام خنب است پا هتترين اام را هرا فرزاااان
خند ااتتاب كنما (وسايلالشمعه ج 15هه اقل از پايگا اطهعرسااي آيهها زااوي)
 4أَلتندُ ُ وَاتِ تصادُ وَ السَّمتُ الحَسَنُ جُزءٌ مِن أَرهَعَهٍ و عَشرينَ جُزءً مَانَ النُّبانَّ ِ (اتاجالفصااحه :1367
)243
 5امام ها ر ميفرماينا« :أَااَقُ اتَسماءِ ماسُمَّيَ هِالعُبنُديههِ و أَفضَلُتا أَسماءُ اتَابمااء»؛ راساتتارين و
پرمحتناترين اامها هرا ااسان عبنديت را اشان دها و هرترين اامها اامهاا پماامبران اسات (ااحمح
مسل هه اقل از مااهر و اشرف )98 :1388
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اميكنا هنيت در اسناد همنالملل و حقنق داخلاي كشانرها هاه عنانان حاق
منرد حمايت رار ورفته است و از آا ا كه سنگ هنا هنيت افراد در كاندكي
وذاشته مي شند اين مت وظمفه سنگمني را از يک سن هر عتا خااناد هاا و از
سن ديگر سازمان ها مرتبط ها حقنق كندكان اتااد اسات از جملاه آاكاه
كننااسمنن حقنق كندك 1عناار هنيهت كاندك را شاامل ااام ااامخااانادوي
تاهعمت يا مالكمت و ارتباط والاين و رواهط خنيشاواا عننان كرد و از ايان
منار «اام» يک حق هنيهتي در اار ورفته شا است

ااسانها هه طنر طبمعي هه دابال معنا اام خند و شتصمهتي هستنا كاه ااام
آاتا از آن شتص اخذ شا است ( اسمي وندرز

 )44 :1388چرا كاه ااام

فقط يک كلمه و واژ امست هلكه هنيتي است كه تا آخر عمر 2ها فارد همارا
 1كننااسمنن حقنق كندك تنتا سنا الزامآور همنالمللي است كاه مانرد پاذيرش غالاب كشانرها از
جمله جمتنر اسهمي ايران است
 2در ادهمها

فارسي تركمبها هسمار هه همرا اام ساخته شا است كاه هماه از اهمهمهات ايان واژ

حكايت دارد اامجن اامجنيي انگاامي اكناامي و (پايگا اطاهعرساااي ايارانهانم) از طرفاي از
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است و يكي از امندها شتصمهت و استقهل فرد هه شمار مايآياا در وا اع
اام اه تنتا يكي از جلن ها هارز زااوي هشر است هلكاه در طانل زماان هاه
انعي عمار اجتماعي فرهنگي ا تصاد يا سماسي تبايل ميشاند؛ هاه ونااها
كه پا از وذشت سالها ااساانهاا و جناماع هرخاي پاياا هاا ااساااي و
كشنرها را ها ااام شتصامهتهاا هازرگ آن مايشناسانا (طااهر در پايگاا
اطهعرسااي خبر ا تصاد ) تنجهه هه اين منضنع حتّي در آمنز هاا اخه اي
ادب فارسي كه هرورفته از آمنز ها ديني است هه وفانر مشااها مايشاند
هرا مثال خناجه اصمرالاين طنسي در فصل چتارم كتاب «اخهق ااار » كه
«سماست و تاهمر اوتد» اام وذار شا است انشته است« :و چانن فرزااا در
وجند آيا اهتاا هه تسممه او هايا كرد هه اامي امكن اور اامي اامنافق هارو اتاا
ما

عمر از آن ااخنشال هاشا» (اخهق ااار

 )222 :1367يا آاكه در هاب

همست و هفت در اهنسانامه عنصارالمعالي كمكااووس هان اساكنار شااهزاد
زيار

خطاب هه فرزااش آما است« :ا پسر اور پسر

آيا اول هاياا كاه

اام امكن اتي كه از جمله حق فرزااان هر پاران آن است كه ااام خانب اتناا»
( اهنسنامه  )111 :1342عهو هر كتب اخه ي مصاديق هسمار از دينانها
شاعران پارسيسرا در همه ادوار فرهنگي و تاريتي ميتنان از اين مسئله سراغ
ورفت؛ از جمله سرود ااارخسرو باديااي:

هممن تركمبها مثل ها هسمار هه انر

مثل سااير در ادهمهاا

مكتانب ماا را يافتاه اسات مااناا

اختهف خلق از اام اوفتاد (منلن )
اور جاودااه امااي هه جا

همان اام هه زين سپن يسرا
(فردوسي)

هممرد آن كه اام هزروي ابرد (فردوسي)
همااا اام ها تا جان همااا (ويا و راممن)
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در دلت شاد آيا

و در جاات خرّمي
(ااارخسرو)

1

نامگزيني در سبک زندگي سنّتي و نوين؛ منابع و شاخصها
شاخصها ااموزيني در وذشاته عباار
(مناسبتها

مر

هندااا از :ماذهب زماان تنلّاا

شمسي و فصلي) مكان تنلّاا پاياا هاا انظتانر ااام

هزروان متنفي اام فرزاا پمشمن وفاا

يافتاه هاورهاا تنلّاا عرفماا

تنلّاا

همچنن پسرستايي دخترستايي و
در وذشته هه جز شاخصه هايي كه خااناد ها هارا ااتتااب اساامي لحاا
ميكرداا مناهع مكتنهي را امز هرا اين مت مااار رار ميدادااا كاه « ارآن»
كتابها ادهي هنيژ «شاهنامه» و كتابهايي همچنن «منلنداامه» كاه هاه طانر
مستقم هه امر وزينش اام اشار داشتنا از االيترين منااهع مكتانب آن دوران
هه حساب ميآينا
ااموزيني در زااوي امروز متأثر از شاخصها و عناار متعااد اسات كاه
هاورها و اعتقادا

مذهبي از مت ترين آاتا هه شمار ميرواا از اين رو پمرامانن

هرخي اامها هالها از تقاهس و معننيت وجند دارد كه آاتا را از ساير اسا هاا
متمايز ميسازد
اام وذار يكي از جلن ها سبک زااوي است كه ها هررساي ايان امار در
وذشته و حال ميتنان تيممر سبک زااوي خااناد ها را هررسي كرد رساااههاا؛
هنيژ رسااه تلنيزينن كه در ايران از ضريب افنذ هاتيي هرخنردار است يكاي
از عما ترين و االيترين مناهع ترويج و اشاعه فرهنگ و تيممر سابک زاااوي
 1اشعار مقاله از لنح فشرد درج  3ورفته شا است
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هه شمار ميآيا ها هررسي ااامهاا هاه كاار رفتاه در م منعاههاا پرهمنناا
تلنيزيناي تأثمر اين رسااه را در جامعه ميتنان مشاها كرد و اين متا را هاه
منزله يک كاركرد پنتان تلقي امند البته هه راهطه ااموزيني و رسااهها دياار
و شنماار هايا هه چش يک تمغ دو لبه اگريست؛ چرا كه سايه ديگر رسااههاا
در امر ااموزيني ايراامان مشتند است و تأثمر آاتا را امايتانان اادياا ورفات
وفتني است اين مت در «ه ااايشي متناسي فرهنگ اام و ااموذار » ههعنانان
جلن ا از تتاج فرهنگي و جنگ ارم هرا تيممر جتت و خنثي كردن هنيهات
فرهنگي اجتماعي مطرح شا است (پايگا اطهعرساااي ثبات احانال درمماان
خراسان جننهي) در ايران هسمار از سريالها تلنيزيناي هر رواا اامواذار
خااناد ها ايرااي اثروذار هند ااا؛ م منعههاايي چانن ساتايش مساافر از
هنااا پاانج كملاانمتر تااا هتشاات متتاراامااه محمهارساانلاهلل اهاانعليساامنا
سرهااران اهح الاين اينهي ممرزا كنچک خان شتريار و از جملاه آثاار
هستنا كه هه اذعان مسئنتن ثبت احنال تنااستهااا در امر اااموزيناي فرزاااان
در خااناد ها ايرااي اثروذار هاشنا وفتني است ها آاكه هسمار از سريالها
شبااه اند سمتي پرطرفاار هند ااا امها هه دلمل هتار مناا از وجاه كماا و
طنز خااناد ها از اسامي آاتا ماانا هامشاد فرهاد و ساير اسامي تأثمر اگرفتهااا
در اين مقاله هرا اشان دادن تأثمر مستقم سريالها تلنيزيناي هار عهياق
و ورايش خااناد ها هارا ااتتااب ااام فرزاااان هفات ساريال «متتارااماه»
«ستايش» «پنج كملنمتر تا هتشت» «جراحت» «ينسف پمامبر» «ممن ممننعاه»
و «اروا» كه در سالها  1385تا  1397پتش شاا اااا ااتتااب و تحلمال
ميشناا
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سريال «متتاراامه» روايتگر زااوي يكاي از شتصامت هاا هازرگ تااريخ
شمعه متتار هن اهنعبما ثقفاي اسات كاه پاا از وا عاه جااسانز عاشانرا هاه
خناتناهي از حضار
سماالشتاا هرخاست
و در سااال  66ه اار
ماار

مااام خااند را

آشكار كرد و منفق شاا
هاار دشاامنان اهاال هماات
غلبه كنا و اكثار رياب
هه اتفااق كساااي را كاه
در وا عه عاشنرا دسات
داشتنا هه سزا اعماال
زشتشان هرسااا متتاراامه ازديک هه همست سال از زااوي متتار را هه تصنير
مي كشا و در يک هستر تاريتي پرتهط اه و ايع تاريتي از زماان شاتاد
امام حسن م تبي تا مارگ معاوياه اهان اهنسافمان و آغااز دوران خهفات
يزياهن معاويه و امز شاتاد

اماام حسامن و اتضات تاناهمن هاه زعامات

سلممانهن اُرَد خزاعي و همچنمن مام متتار و تشكمل ياک دولات شامعي را
هررسي ميكنا (هروشنر لنح فشرد م منعه تلنيزيناي متتاراامه)
متتاراامه در چتل سمت هه كاروردااي سمهاداود ممرها ر

در سال 1389

و  1397پتش ورديا و در سال  1391و  1392هارها از شابكههاا متتلاف
استااي و تاز تأسما دي متالي هازپتش شا است
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در م منعه تلنيزيناي متتاراامه هارخهف م منعاههاا مانرد هررساي
شتصمهت االي م منعه (متتار) هر چناا شتصامهتي مثبات شامعي و مباارز
است امها هروز اام «متتار» اه در سالها پتش و اه در ساالهاا هاازپتش
اين سريال ( )1389-1391در جايگا  57اسا هرتار و پرهسااما پساران اياران
جا اگرفته است و در مقاهل اام «كمان» كاه يكاي از شتصامهتهاا شامعي
ايرااي و از مبارزان و ياران ازديک متتار اسات هااون كمتارين سااهقها هاه
يكبار در سال  1397مقام همست و ات را كسب كرد است هه ااار مايرساا
جاا از شتصمهت مثبت كمان آاچه هاعث ورايش خااناد ها هه اين ااام شاا
ايرااي هندن اام كمان است؛ هر چنا خنشآوايي و امروز هندن اين اس امز از
جمله دتيلي است كه هرا استقبال از آن ميتنان هرشمرد

مجموعه تلويزيوني «ستايش» و تحلیل نام «ستايش»
«ستايش» م منعاها تلنيزياناي هاه كااروردااي ساعما سالطااي هاند كاه
جمعهها ساعت  27:45از شبكه سنم سمما هه اماايش درمايآماا پتاش ايان
م منعه از  12آذر  1389آغاز شا و در  6آهان  1397هه پاياان رساما داساتان
«ستايش» حنل محنر دختر جنااي هه اام ستايش است محمهاا هارادر ساتايش
در دوران جنگ هه خامت سرهاز اعزام ميشند امها از خامت ميوريزد و هاه
خااناد خند دروغ ميونيا طاهر دوست محمها هاه او كماک مايكناا تاا از
كشنر خارج شند امها محمها در مرز تركمه كشته مايشاند و طااهر هاه زاااان
ماايافتااا اختهفاااتي ممااان خااااناد محمهااا و طاااهر درماايوماارد و

اسااامي

شتصمهتها كلما اين سريال عبار ااا از :حشمت هتادر ساتايش طااهر
محمها ااما

نقش مجموعههاي تلويزيوني در فرهنگ نامگزيني 01

ايران ابند اسات و از ساال  1383در جايگاا  34ارار ورفات و آرام آرام در
سالها هعا رتبهها  8 11 22و  6را كسب كارد و در ساالهاا  1388تاا
 1397در سه سال پماپي رتبه سنم را حفظ امند هاا تنجهاه هاه آاكاه ساريال
ستايش از آذرما  1389تا پايان آهان  1397در حال پتش هند ميتانان اتم اه
ورفت كه زممنه پمشمن هرا ا بال مردم هاه ايان اسا از بال منجاند هاند و
سريال ستايش منجب تثبمت اين اام در سه سال متنالي شا است طرفه آاكاه
اين اام هعا از اام ها فاطمه و زهرا رتبه سنم را هه خند اختصاص داد اسات
(پايگا اطهعرسااي رجاامنز) مايركل ثبت احنال ايران هاا تأيماا ايان آمارهاا
اذعان داشته است كه در  4ماهه اتست ساال  1391و هاا دور شاان از پتاش
سريال اام ستايش تا رتبه ات اماز تنازل كارد اسات (پايگاا اطاهعرساااي
سهمت ايران)

مجموعه تلويزيوني «پنج کیلومتر تا بهشت» و تحلیل نام «آيدا»
«پنج كملنمتر تا هتشت» سريالي هه كاروردااي علمرضا افتمي اسات كاه در
ما رمضان سال  1397از شبكه سنم سمما پتش شاا اممرحسامن مااير ياک
شركت پتش دارويي است كه هاه همااينن فارزين تعلاق دارد اممرحسامن از
كندكي در خااه هماينن فرزين هزرگ شا و عاشق آياا دختار او شاا اسات
پسر فرزين كه از اممرحسمن كمناه هاه دل دارد و راهطاهاش هاا پاارش خانب
امست هه كمک دوستااش از شركت پارش دزد مايكناا كاه در حامن ايان
عمل اممرحسمن سر مي رسا و ها ضرهه دزدان هه كماا ماي رود ضاارهان ساعي
مي كنناا جساا او را در مكاااي دور از هامن هبرااا شاناها و مااارك علماه
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اممرحسمن وناهي ميدهنا اما روح او كه اكننن از جسمش جااا شاا اسات
ها حضنر در روياها آياا دختر فرزين ميكنشا آاان را مطلاع ساازد كاه در
ونام زار در پنج كملانمتر هتشات زهارا در حاال مارگ اسات در اتايات
اممرحسمن ها كمک روح دختر هه اام ممنا كه در حال زااوي اباتي است آياا
را از محل جساش هاخبر ميسازد و ها ااتقال هه هممارستان ا ا

ميياها و

اسامي شتصمهتها كلما سريال عبار ااا از :هماينن اممرحسمن آيااا
ممنا متشما جمشما
اام آياا در طنل سالها  1387تا  1397همنار جزو پن ا ااام پرطرفااار
هند و طي اين سال ها وضعمتي پرفراز و فرود داشته است هه احن كه وا در
سالها  1381و  1397رتبهها  9و  12پن ا اس هرتر و پرهساما دختاران را
داشته و وا در دو سال  1386و  1388جايگا  37و 47را هه خاند اختصااص
داد است هر چنا اين فراز و فرود هه عنامل متعااد واهساته اسات امهاا هاا
تنجهه هه سال پتش سريال پنج كملنمتر تا هتشت و ااام محانر آيااا در ايان
سريال جتش چشمگمر و يكبار جايگا اين اام از  44تا  12را هيتردياا هاياا
هه عامل پتش هممن سريال اسبت داد البته وفتهها علياكبار محازون مااير
كل دفتر آمار اطهعا

جمعمتي و متاجر

سازمان ثبت احنال اماز وانا ايان

ماعاست هه وفته ايشان در شترينر وذشته [ ]1397فراواااي ااام آيااا 1160
هند است كه ها تنجهه هه اينكه در كل سال  2985 1389منرد اام آياا هه ثبات
رسما است تنتا در ما شترينرما هه ااااز چتل دراا سال  1389از اين اام
استفاد شا است يعني از كل  672040دختر كه در شاترينر ساال وذشاته
متنلّا شا ااا دو دراا آاتا هه اام آياا اام ورفتهااا كه ايان آماار اهال تنجاه
است (پايگا اطهعرسااي رجاامنز)

نقش مجموعههاي تلويزيوني در فرهنگ نامگزيني 10

«جراحت» عننان سريالي هه كاروردااي محمامتا عسگرپنر است كاه در
ما رمضان  1389پتش شا داستان جراحت داساتان ازدواج و عه اه دختار
عمن و پسرعمنيي است كه طبق آزمايش ها پزشكي از ازدواج منع شاا اااا
ولي اارار آاتا هر ازدواج هاعث تمر شان رواهط خاانادوي دو هرادر ميشند
شتصمهتها كلما اين سريال عبار ااا از :اممرحاافظ اكارم اساماعمل
ااسي لطمفه هزرگ هنشي كاممار
يكي از اامهايي كه همش از ديگر اامها منرد تحلمال تحات تاأثمر عامال
رسااه هند اس «اممرحافظ» شتصمهت كلما و اول سريال جراحت است اين
اام تا پمش از سال پتش سريال همچ وا جزو پن ا اسا هرتار پساران اباند
است و در سال ( 1389سال پتش سريال) هه يكبار رتباه  48و در ساال هعاا
رتبه  47اسامي پرطرفاار پسران را كسب كرد است

مجموعه تلويزيوني «يوسف پیامبر »و تحلیل نام «يوسف»
«ينسف پماامبر» ااام ياک م منعاه تلنيزياناي درهاار زاااوي حضار
ينسف است كه كاروردااي آن را فرجاهلل سلحشنر هه عتا داشته است ايان
سريال هه داستان پرفراز و اشمب زااوي حضر

ينسف ميپردازد اتستمن

سمت اين سريال  47سمتي جمعه  0تمرما  1380ساعت  22پتش شا
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شتصمهتها كلما اين سريال عبار ااا از :ينسف و زلمتا
اام «ينسف» ازد مسلمااان يادآور پمامبر اسات كاه خااوااا سروذشات
ايشان را در رآن آورد و از آن هه عننان احسنالقصص ياد كرد است از ايان
رو اين اام همنار منرد ا بال ايراامان هند است؛ هاه احان كاه در ساالهاا
 1385 1387و  1386جزو  57اسا پرهسااما پساران هاند و واا در هرخاي
سالهاا همچانن  1383 1382 1381و  1384در هامن  57اسا پرا باال ارار
اگرفته است ها تنجهه هه سال پتش سريال ينسف پمامبر ( )1380و امز از آا ا
كه پتش اين سريال تقريباً يک سال هه طنل اا امما است ايان ااام در ساال
 1388هتترين عننان را در يازد سال مانرد هررساي هاه خاند اختصااص داد
است؛ چرا كه پمش از آن همچوا رتبها هتتار از جايگاا  45اااشاته كاه ايان
جايگا هعا از پتش سريال يكبار هه رتبه  28ارتقا يافته است

نقش مجموعههاي تلويزيوني در فرهنگ نامگزيني 11

«ممن ممننعه» عننان سريالي هه كاروردااي حسن فتحي است كاه در ساال
 1386پتش شا در سريال ممن ممننعه آ ا شايگان ها جهل  -فرزاا ارشاا
آ ا فتنحي  -هه لحا مالي ها يكايگر درومر ميشناا در اين هامن هساتي –
دختر شايگان – هه دادخناهي سراغ پار جهل– حاج يناا فتنحي – مايرود
و هه واسطه عشق ايمان حاج ياناا – كاه فارد متااين اسات  -آزماايش
ميشند
اسامي شتصمهتها كلماا ايان ساريال عباار اااا از :ياناا اساي
هستي جهل هترام فرزاد غزاله مصطفي
اام هستي مثل اام ستايش از سال  1382تا سال  1397همنار جزو  57ااام
پرهساما دختران هند است كه ها شمب مهيمي از سال  1382تا  1386از رتباه
 38هه رتبه  12ارتقا يافته است امها آاچه مسلّ اسات پتاش ساريال در ساال
 1386هاعث شا است كه اين اام در همان سال رتبه  12و در سال  1380هعاا
از اام ها فاطمه زهرا و زينب جايگا چتارم را احاراز كناا ايان عنانان در
سالها هعا از پتش سريال آرام آرام كاهش پلكااي داشته است

مجموعه تلويزيوني «نرگس» و تحلیل نام «نرگس»
«اروا» اام سريالي تلنيزيناي هه كاروردااي سامروس مقاام اسات كاه در
تاهستان  1385از شبكه سنم سامما پتاش شاا داساتان حانل محانر آشانايي
اسرين خناهر اروا و پسر هه اام هتروز است كه هاا عشاق اماا خاارج از
چارچنب و البها سنّتي خااناد ازدواج مايكنناا و هار دو ازدواج را را
وريز هرا مشكهتي كه در پمش رو داراا ميپناارااا در مقاهال «ااروا»
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خناهر اسرين دختر منطقي و محك است كه هه شاه

معتقاا و پايبناا هاه

خااناد و مذهب است و محنر داستان هر پاياه رفتارهاا او شاكل مايومارد
(پايگا اطهعرسااي حنز )
اسامي شتصمهتها كلماا ايان ساريال عباار اااا از :هتاروز اسارين
اروا شنكت شقايق احسان سمااه
اام اروا در سالهاا مانرد هررساي ( 1387تاا  )1397هاا فاراز و فارود
متفاو

همنار در همن  57اام پرطرفاار دختران رار داشته است ايان ااام در

سالها وذشته هه عننان اامي مذهبي همنار منرد ا بال مردم هند است و در
سال ها هعا از پتش سريال ه همچواا از رتباه سامزده هااتتر ارفتاه امهاا
هتترين عننان و رتبه هرا اين اام رتبه ششا و متعلاق هاه ساال پتاش ايان
سريال يعني سال  1385است

جمعبندي
يكي از شاخصها مؤثر در امر ااموزيناي فرزاااان خاااناد هاا ايراااي
م منعهها پرهمننا تلنيزيناي است هممن امر ضمن يادآور رسالت خطمر
سماستگذاران كهن رسااه ملّي در اين مت تنجهه همش از پمش اااحاب رساااه
 هنيژ انيسناوان كاروردااان و تتمهكنناوان م منعههاا امايشاي  -را هاهوزينش اسامي ايرااي اسهمي و اامل مناطق متتلف ايران هرا شتصمهتها
كلما سريالها تلنيزيناي جلب ميكنا .از اين منار پاا از هررساي هفات
سريال پرهمننا پتش شا طي ساالهاا  1387تاا  1397مشاتص شاا ااام
«كمان» كه در يازد سال منرد هررسي همچ وا جازو ااامهاا پرهسااما اباند
است پا از پتش سريال هاا فراواااي  4299هاه رتباه  29دسات يافات ااام

نقش مجموعههاي تلويزيوني در فرهنگ نامگزيني 11

هند است اما پتش اين سريال هاعث شا اين اام كه در سال  1383در رتبه 34
و ها فراوااي  3285هند در سال پتش اين سريال يعني ساال  1389هاا فراواااي
 31356در رتبه سنم رار ومرد؛ اين ار ام اشاان مايدهاا پتاش ايان ساريال
فراوااي يک اام را در طي چنا سال هه د هراهر افزايش داد است اام «آياا» امز
ماانا اام «ستايش» هر چنا همنار جزو ااامهاا پرهسااما ياازد ساال مانرد
هررسي هند است اما پتش سريال «پنج كملنمتر تا هتشت» هاعث شا اين اام ها
فراوااي  2985يكبار از رتبه  44در سال  1389هاا فراواااي  0572هاه رتباه 12
هرسا اام «اممر حافظ» كه همچوا جزو پن ا اس هرتار پساران اباند در ساال
( 1389سال پتش سريال) ها فراوااي  2886هه يكباار هاه رتباه  48و در ساال
هعا ها فراوااي  3437هه رتبه  47رسما اين ار ام اشاندهنا اهمهمهت سريالها
مناسبتي در جذب متاطبان و تيممر اگرش آاتاا هاه امانر چانن ااامواذار
است اام «ينسف» كه پا از پتش سريال «ينساف پماامبر» دوهاار هاا ا باال
خااناد ها مناجه شا در طي سالها  1388تا  1397هاه ترتماب فراوااايهاا
ذيل را دارا هند است  3898 5477و  3326ايان امار اشاان مايدهاا كاه هاا
وذشت زمان از سال پتش سريال آرام آرام از فراواااي ايان ااام كاساته شاا
است و در عنض مردم هه اامها ديگر ا بال اشان داد ااا
مت ترين عامل در امر ااموزيني در ايران عامل «ماذهب» اسات و اوار ااام
«هستي» پا از پتش سريال «ممان ممننعاه» در ساال  1380تنااساته هعاا از
اامها «فاطمه» «زهرا» و «زينب» ها فراوااي  15325در رتبه  4رار ومرد اقاش
هيهايل و خطمر رسااه را يک هار ديگر يادآور ميشند از سن ديگر ها هررسي
اام «اروا» در سريالي هه هممن اام مشتص شا كه هر چنا ااام «ااروا» در
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طي يازد سال منرد هررسي در سال  1385ها فراوااي  17952هتترين رتباه ()6
را دارا هند است اما هه دلمل ارزش و جايگا اين اام در مذهب شمعه حتّي هاا
دور شان از سال پتش اين سريال اين اام همنار جزو اامها پرطرفااار در
ايران هند است و همچوا از رتبه  16عاول اكرد است
جدول .1توزيع رتبه نامهای قهرمانهای هفت مجموعه تلويزيونی در بین  15نام پربسامد
پسران و دختران از سالهای  1395تا 1395
1395

1391

1399

1393

1397

1391

1397

1394

1399

14
16

9
12

19
38
0

34
26
33
8

22
21
37
8

11
27
45
28
6

8
37
46
12
0

6
32
4
9

3
47
28
5
13

1399

رتبه نام
كمان
ستايش
آياا
اممرحافظ
ينسف
هستي
اروا

3
44
48
34
4
17

1395

سال

29
3
12
47
43
6
17
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الف) کتاب

 1اممرعنصاارالمعالي كمكاااوس ( )1342قابوسنننامه ،هااا تصااحمح و مقامااه و
حناشي اممن عباالم ما هاو

چ 2تتران :اهن سمنا

 2طنسي [خناجاه اصامرالاين] ( )1367اخنق ناصنری تصاحمح م تباي
ممنن

چ 2تتران :شركت ستامي ااتشارا

خنارزمي

 3نهج الفصاحه؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسنول ( )1367متارج و
فراه آوراا اهنالقاس پاينا تتران :ااتشارا

جاوياان

ب) مقاالت

 1اسمي وندرز

مازيار (« )1388حقنق كندك اام كندك» مجله کنود

ش( 54آهان)
 2مااهر

محمهامتا و محمهاحسمن اشرف (« )1380فرهنگ اامواذار از

دياوا رآن و پمامبر »صحیفه مبین ش( 44زمستان و هتار)
 3ا اتي حسامني سامهامحمند و افشاار ساممه (« )1388تحانل ااام واذار
فرزااان در شتر تتران» فصلنامه پژوهش جواننان ،فرهننگ و جامعنه ش3
(پايمز و زمستان)
ج) منابع صوتي و تصويري

 1هروشنر لنح فشرد م منعه تلنيزيناي مختارنامه تتران :سروش
 2لنح فشرد درج 3تتران :شركت متر ار ام رايااه
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د) تارنماي مجازي

« 1هراامهها تلنيزينن و فرهنگ ااموذار » سقمتیران:
www.salamatiran.com

« 2تأثمر سريالها تلنيزيناي هر ااموذار انزادان» رجانیوز:
rajanews.com

 3تكمملهماينن ااار «اام در فرهنگ ايران و اماد ااموذار » ايرانبوم:
www.iranboom.ir

 4زهرا طاهر

«تأثمر فمل و سريال و رسااهها هر ااامواذار اانزادان» خبنر

اقتصادی:
khabareghtesadi.com

« 5ااموذار فرزاا» پورتال اهلالبیت وابسته به مجمع جهانی اهلالبیت:
www.ahl-ul-bayt-org

 6هاشمي سمها فاطمه حنز «آدمي كه ميخناست خنب هاشاا (اگااهي هاه
سريال اروا)» حوزه:
www.hawzuh.net

« 0ه ااايشي متناساي فرهناگ ااام» وبگناه اداره ثبنت احنوال درمینان
خراسان جنوبی:
darmian.skocr.ir

« 8يک كاركرد پنتان تلنيزينن تأثمر در ااموذار كندكان» جامجم آنقين:
www.jamejamonline.ir

