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این پژوهش با هدف بررس��ی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام "رضا" در طی 50 
سال اخیر)1340-1389( در ایران بر مبنای آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال 
کش��ور صورت گرفته اس��ت. دیدگاه بوردیو درباره ذائقه به عن��وان چارچوب نظری 
پژوهش انتخاب شده است. بر اساس این دیدگاه، هر رفتار و نگرشی با توجه به ماهیت 
اجتماعی آن، ذیل مفهوم ذائقه قابل تبیین و ردیابی است. بنابراین، نام گزینی نیز با توجه 
به این ویژگی، تحت سیطره  ذائقه های مختلف اجتماعی، در برهه های مختلف تاریخی 
و بسترهای متفاوت فرهنگی قرار دارد و با تغییر ذائقه، دچار تغییر و تحول می شود. با 
توجه به این رویکرد نظری، در این پژوهش تاش شده اس��ت تبیینی از روند تغییرات 
نام گزینی و برخی دالیل محتمل واکاوی و شناسایی شود. با وجود تغییر و تحوالت سیاسی 
و اجتماعی و به تبع آن برنامه های فرهنگی رسمی در ایران طی 50 سال، مشاهده میشود 
متوسط نسبت انتخاب نام رضا طی این س��ال ها حدود 2.4 درصد شده و انتخاب این نام 
بین رتبه چهارم و چهاردهم برای متولدان پسر در نوسان بوده است. افزایش رویکرد به 
انتخاب نام رضا در اوایل دهه 50 تا وقوع انقاب اسامی، به نوعی نشانگر تغییر تفکر و 
سلیقه مردم و روی آوری مشتاقانه تر به فرهنگ اسامی بوده که در شئون مختلف و از 
جمله انتخاب نام بروز یافته است. با پیروزی انقاب اسامی، ضمن گسترش اندیشه ها و 
آموزه های اسامی در جامعه، سرعت رشد رویکرد به نام رضا کاهش یافته و ترکیبات 
حاوی نام رضا ترجیح بیشتری داشته است. عرضه  منابع فرهنگی متعدد، امکان دسترسی 
به دامنه اسامی بیشتری را فراهم آورده و از سوی دیگر، تغییرات فرهنگی و ذهنی مردم 
منجر به تنوع طلبی و روی آوری به اسامی جدید و در نتیجه کاهش رویکرد به انتخاب 

نام رضا شده است.
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مقدمه
ــیب  تاریخ ایران بوده و تحوالت گسترده ای در تفکر،  قرن گذشته یکی از دوران های پر فراز و نش
رفتار و سبک زندگی مردم کشور رخ داده است. وقوع انقالب مشروطه و سلسله وقایع متعددی که 
ــاله و همچنین ورود گسترده فناوری های  منجر به انقالب اسالمی شد و در ادامه جنگ هشت س
ارتباطی، بخشی از تغییرات دوران اخیر است که بازتاب های متعددی در زندگی روزمره و ارزش ها 

و هنجارهای شهروندان داشته است.
زبان محاوره یکی از مشخص ترین عرصه های بروز تغییرات اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه ای 
ــود. زبان به عنوان یکی از  ــرعت وارد عرصه های زبانی می ش ــانه های تغییر به س است و اولین نش
ــرایط اجتماعی تطابق می یابد و بر  ــن فرهنگی، تحت تاثیر تغییرات دیگر، با ش مؤلفه های بنیادی

آن ها تاثیر می گذارد.
با اطمینان نمی توان گفت که انسان از چه تاریخی به اهمیت نام گزینی پی برده است؛ ولی مسلم   
است که پیشینه  این موضوع به قدمت شکل گیری خود زبان است)طیب و علی نژاد، 1382: 24( 
ــاره و تفکیک افراد از یکدیگر است،  و دیگر نمی توان گفت مقوله  نام و نام گزینی، تنها یک ابزار اش

بلکه ابزاری برای تعریف رابطه  انسان با جهان اطرافش نیز هست.
ــیوه های جدید در علم زبان شناسی، شاخه نوینی با عنوان  امروزه با به وجود آمدن نگرش ها و ش
نام شناسی1  که پیشینه اش به نیمه دوم قرن بیستم می رسد، به وجود آمده است )آنی زاده و چهری، 
1392: 10( و تالش بر این است تا به ریشه یابی شکل گیری و گسترش برخی نام ها یا حذف آن ها 

پرداخته شود.
ــیایی، برای خرده  فرهنگ های گوناگون حتی در یک سپهر زبانی  در سرزمین های آفریقایی و آس
 ،)Anyachonkeya, 2014:113 (ــت مشترک، نام گزینی مقوله ای منحصر به فرد و معنی دار اس
ــن نام ها رگه های آن  ــوط به نام گزینی و در خود ای به طوری که می توان در روند و آیین های مرب

فرهنگ را به وضوح جست و جو و ردیابی کرد.
در واقع نام گزیني مانند هر عمل دیگري از ارزش ها و انگیزه هاي رواني تاثیر می پذیرد و در زمینه 
اجتماعي و فرهنگي معیني انجام مي شود. از این رو مي توان از نام گزیني به مثابه یک نهاد، یک عمل 
فرهنگي و به تبع آن عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر به آن یاد کرد)نجاتی حسینی و افشار، 1388: 

 1. onomatology
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144 به نقل از رجب زاده، 1378(. بنابراین، تغییرات رویکرد جامعه به یک سبک نام گزینی خاص 
می تواند حاکی از تغییرات ارزشی پنهان در آن سبک باشد.

ــتقیم به معنای  ــتگی مس هر واژه ای حکایت از معنایی می کند. زیبایی و رکیک بودن واژه ها بس
ــت و در نام گزینی چندان مورد توجه نیست؛ ولی هنگام  آن ها دارد. گرچه معنا امری اعتباری اس
ــود. نام نیکو مایه سربلندی و افتخار و نام زشت  به کار بردن واژه ها معانی ناخودآگاه تداعی می ش
باعث سرشکستگی و احیاناً احساس حقارت است. زیرا نام فرد تا پایان عمر با وی همراه است و فرد 

همواره با آثار خوب و بدش مواجه است.
ــیاری از مقوالت انسانی، موضوعی فرهنگی است و  همچنان که ذکر شد انتخاب نام نیز مانند بس
تحت تاثیر گفتمان های غالب هر دوران و جامعه ای قرار می گیرد. پذیرش اسالم در ایران و به شکل 
خاص مذهب تشیع، گزینش نام برای فرزندان را جهت خاصی بخشیده است و در طی سال هایی 
که آمار گزینش نام جمع آوری و ثبت می شود، به وضوح می توان نمود ظاهری و عمومی ارزش های 

بنیادی اسالمی را در حضور پر رنگ اسامی اسالمی مشاهده کرد.
با توجه به غلبه  مذهب تشیع در ایران و وجود بارگاه امام رضا)ع( در این سرزمین، آن حضرت جایگاه 
ویژه ای در ساختار فرهنگی و مذهبی ایران دارند و منشأ الهامات و جریان های فرهنگی قابل توجهی 
ــتقات آن، یکی از بازتاب های این حضور  در ایران شده اند. انتخاب نام فرزندان از میان رضا و مش
ــران، جزو نام های محبوب و دارای  ــت و “رضا” در بین اسامی منتخب برای پس فرهنگی بوده اس
اولویّت ایرانی بوده است؛ اما این محبوبیت و اولویت، به فراخور شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت 
و همچنین حضور متغیرها و عوامل رقیب و جایگزین، تبلور و حضور متفاوتی را تجربه کرده است. 
ــد در دهه های اخیر به علت گسترش روز افزون رسانه ها، ارتقای سطح  به طوری که به نظر می رس
سواد و به تبع آن گسترش دسترسی به دامنه  بیشتری از لغات و اسامی، ذائقه  مردم دچار نوسان و 

تغییراتی شده است.

امام رضا)ع( و نام گزینی
ــان نهادند و فرمودند: خانه ای که در آن نام محمد باشد، روز و  امام رضا)ع( نام محمد را بر فرزندش
شب شان را با خیر و نیکی به پایان می رسانند)همت بناری، 1377: 41(. این حدیث به طور صریح، 
ــک ابژه، می تواند هم زمان در  پرده از این موضوع بر می دارد که یک مؤلفه ی فرهنگی به عنوان ی

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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الیه های مختلف حضور داشته و تحت تاثیر و تاثر آن ها باشد. انتخاب یک نام خاص برای فرزندان، 
از ارزش های افراد تاثیر می پذیرد و در الیه های بیرونی فرهنگی به شکل تطبیق با نام دیگر افراد 

خانواده با مالک قرار دادن معنی و محتوای آن خودنمایی می کند.
ورود اسالم به ایران، در سال های اول ظهور آن به عنوان یک عنصر فرهنگی، تغییرات بنیادینی در 
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان به وجود آورده و تا الیه های عمیق ارزشی نفوذ پیدا کرده 
است، به طوری که امروزه تاریخ ایران اساسا و به شکلی کامال ملموس به دو دوره  اصلی پیش و پس 
ــود و می توان فرهنگ هایی هر چند مرتبط و دارای تاثیرات متقابل، اما در  از اسالم تقسیم می ش
عین حال کامال متفاوت را مشاهده کرد که از نظر بنیانی و پارادایمی جهان هایی متفاوت را تعریف 
می کنند. بدین ترتیب، امروزه قادر به تعریف فرهنگ ایرانی بدون توجه به فرهنگ اسالمی نیستیم 
و لزوما باید عناصر اسالمی را در این تعریف بگنجانیم. حتی در برخی زمینه ها اسالم چنان با تار و 
پود سبک زندگی و گفتمان ایرانی ها تنیده شده که نماد و نمود اسالم برای بسیاری از شهروندان 

این دوران، تعریفی است که بنا به برخورد و شناخت شان از ایران و ایرانی ها شکل می دهند.
از طرف دیگر، رشد دانش و فناوری در دوران معاصر در غرب، به نوعی منجر به سلطه  فرهنگی آن ها 
در تمام شئون زیست انسان ها شده و حتی چنان قدرت نمایی کرده است که تصور صورتی متفاوت 
از آن برای بسیاری از افراد محال قلمداد می شود. اما مسلم این است که تمامی فرهنگ ها صاحب 
ــان، در برابر حضور این تفکر نوظهور و به  زیست خاص خود هستند و بر اساس قدرت گفتمانی ش
ظاهر بسیار توانمند، ایستادگی می کنند یا در تعاملی برابر  از منظر گفتمانی قرار دارند؛ از این رو، 
ــیاری از موارد فعال و پویاست. این واکنش  گفتمان آن ها نه تنها انفعالی نیست، بلکه حتی در بس
فعاالنه، خود را در شئون مختلف بازنمایی می کند. مثال در مواجهه با شرایط جدید، ترکیب های 
ــده و هم زمان با نوگرایی و تطابق با وضعیت جدید، هسته ی مرکزی  ــم رضا ابداع ش تازه ای از اس

مذهبی خود را نگه داشته و نمادهای خود را به نسل های بعدی منتقل کرده است.

پيشينه پژوهش
مروری اجمالی بر پژوهش های انجام شده در خصوص نام گزینی حاکی از آن است که اکثر آن ها 
یا از طریق پرسش نامه و نگرش سنجی یا درباره محدوده جغرافیایی تهران انجام گرفته است که به 

برخی از آن ها می پردازیم.
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ــاس شیوه نام گزینی به مقایسه ارزش های  نجاتی حسینی و افشار)1388( در پژوهش خود بر اس
ــه در دوران انقالب، تعداد  ــت ک ــل های پس از انقالب پرداخته اند ، یافته های آن ها حاکی اس نس
بیشتری از کودکان اسامی اسالمی دارند و در دوران موسوم به اصالحات، به تعداد نام های غربی 
افزوده و از تعداد اسامی اسالمی کاسته شده است. همچنین اسامی اسالمی – مدرن در بین مردان 
ــت؛ ولی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر  ــاکنان مناطق شمالی بیشتر بوده اس و همچنین س

اسامی اسالمی – سنتی انتخاب می شود.
حبیبي )1992( با تقسیم بندی اسامی به سه دسته اسالمی، عربی غیر اسالمی و فارسی، به بررسی 
اسامی ثبت شده در ثبت احوال شهر همدان پرداخته است و یافته های وی حاکی است که اسامی 
اسالمی برای ساکنان مناطق با درآمد پایین جذابیت بیشتری داشته و برای دیگر مناطق، جذابیت 

انتخاب این نام ها کمتر بوده است.
عبدی )1376( با طبقه بندی اسامی به چند گروه، به بررسی تحوالت یک دوره 30 ساله )1345-

ــاس یافته های وی، تغییرات  ــهر تهران پرداخته است. بر اس 1374( در نام گزینی فرزندان در ش
ــامی فرزندان مؤثر بوده، به طوری که با وقوع انقالب  تاریخی در همین زمان محدود بر انتخاب اس
ــه عربی افزایش یافته اما از اواسط دهه 60  اسالمی، نسبت انتخاب اسامی اسالمی و اسامی با ریش
دوباره روند نزولی پیدا کرده و حتی کمتر از دوران قبل از انقالب شده است. به طور کلی یافته های 

وی حاکی از نقش پررنگ دوره وقوع انقالب در تغییر ذائقه نام گزینی است.
ــانه های موجود در آن  یکی از عوامل تغییر ترجیحات فرهنگی و ذائقه اجتماعی هر جامعه ای، رس
ــهروندان به صورت پیدا و پنهان  جامعه هستند که می توانند در جهت گیری انتخاب نام توسط ش
ــی مجموعه های تلویزیونی در فرهنگ نام گزینی  تاثیر بگذارند. آنی زاده و چهری)1392( با بررس
بین سال های 1385 تا 1390 به این نتیجه رسیده اند که مردم از برنامه های تلویزیونی در انتخاب 
نام برای فرزندانشان تأثیر می گیرند و رسانه قدرت تغییر و هدایت ذائقه مردم در انتخاب نام برای 
کودکان را دارد. نظری و حسن پور)1391( نیز با بررسی انتخاب نام شخصیت ها در برنامه های طنز 
ــیما در دهه 1380 بیان کرده اند؛ با این که در زندگی اجتماعی همواره نام ها و نشانه های  صدا و س
مندرج در متن گفتمان اسالمی مرکزیت دارند، در مجموعه های طنز صداوسیما، این نام ها حداقل 
استفاده را دارند و در مقابل، این نام های ایرانی اند که بیشترین استفاده را داشته اند. ازاین رو، گفتمان 
ــیما فرایندهایی را ایجاد  ــت نام گذاری در برنامه های طنز صداوس معنایی حاکم در عرصه سیاس

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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ــامی اغلب ایرانی و تضعیف نظام معنایی آن از طریق  کرده است که منجر به بازنمایی طنزگونه اس
مطایبه شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد هدف گذاری بر رسانه ها به ویژه رسانه های دیداری 

و برنامه های تفریحی، می تواند نقش مؤثری در تغییرات ذائقه انتخاب نام شهروندان داشته باشد.
ــه داللت دارند که  ــط درباره نام گزینی، بر این نکت ــی اجمالی تعدادی از پژوهش های مرتب بررس
ــی کلیدی در  ــانه ای و تبلیغی، نقش ــگاره  حاکم بر جو رس ــف تاریخی و همچنین، ان دوران مختل

جهت گیری ترجیحات انتخابی مردم دارد.

مبانی نظری
ــت اعم از آدم ها و چیزها و تمام  ــت که سلیقه مبنای تمام دارایی های انسان اس بوردیو  معتقد اس
معنایی که انسان برای دیگران دارد )گرونو، 1392: 18(، از سلیقه خود وی و سلیقه  دیگران ناشی 
می شود. بوردیو سلیقه را ناشی از تعامل ساختمان ذهنی و زمینه می داند. ساختمان ذهنی که به 
ــت، به انسان ها اجازه می دهد جهان اجتماعی شان  مثابه یک رشته طرح هایی ملکه ذهن شده اس
را در یک زمینه  طبقاتی و فرهنگی درک کنند و عملکردهای انسانی بدین ترتیب شکل می گیرد 
و قوام می یابد. نام گزینی به عنوان یک کنش اجتماعی تحت تأثیر الزام های فرهنگی و اجتماعی 
ــت که یکی از مهم ترین  ــکل می گیرد و دوام می یابد، بنابراین می توان به این نکته توجه داش ش
ــرای فرزندان خود انتخاب  ــت که ب راه های بروز ترجیحات فرهنگی  جامعه، از طریق نام هایی اس

.)Habibi, 1992:253(می کنند
 در زمینه  اجتماعی ایران، در طی سال ها، نام رضا به عنوان نمادی از فرهنگی خاص در ساختمان 
ــته در شرایطی قرار می گیرند که هم  ذهنی شهروندان جا گرفته است و افراد با این اسم، ناخواس
ــرار می گیرند یا  ــارهای اجتماعی و فرهنگی ویژه ای ق ــوی اطرافیان تحت فش از درون  و هم از س
مزایای ویژه ای را دریافت می دارند که چنین تعامالتی به تداوم یا حذف این روند منجر می شود؛  
ــاوت ندارند، بلکه از نظر  ــاختار ثابتی در طی تاریخ و یا جغرافیای متف اما چنین عملکردهایی س
ــان می دهد، طی یک تاریخ فردی به دست  بوردیو، ساختمان ذهنی که هر فرد معینی از خود نش
می آید و کارکرد مقطع خاصی در تاریخ اجتماعی زمینه  آن است. بر این اساس، دگرگونی در ذائقه 
ــمکش میان نیروهای مخالف در پهنه های فرهنگی و طبقاتی پدید می آید)ریتزر، 1382:  از کش
679-687( و در نتیجه انتخاب ها و عملکردهای شهروندان دچار تغییر و تبدل می شود و در عین 
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حال، برخی از عناصر فرهنگی که از تأثیر این نیروها در امان می مانند به حیات خود ادامه می دهند. 
فرایند و عملکرد نام گزینی نیز تحت تاثیر چنین وضعیتی است و بر همین سیاق تغییر می پذیرد.

با ورود هر عنصر فرهنگی جدید، تعریف  های موجود از خود   به چالش کشیده می شود و تعریف های 
ــاس، افراد در مواجهه با تعاریف جدید، به باز تعریف خود  جدیدی از خود شکل می گیرد. بر این اس
می پردازند و هویتی نوین می یابند. “استرایکر” از جمله افرادی است که به بررسی این نحوه  مواجهه با 
هویت پرداخته و از مفهوم سلسله مراتب هویتی و برجستگی هویتی یاد کرده است. این نظریه، هویت 
را در رابطه با فرد و ساختار اجتماعی قرار می دهد و در واقع هویت را در سطح متوسط بررسی می کند. 
نظریه سلسله مراتب برجستگی هویت “استرایکر” بر این نکته تاکید می کند که هویت ها نمایش هایي 
ــاختار اجتماعي اجرا مي کنند. این نمایش هاي  ــان در س ــتند که افراد در رابطه با موقعیت ش هس
ــتگي قرار مي گیرند. این برجستگي  ــاختاري و موقعیتي در نزد وی در سلسله مراتبي از برجس س
هویت ها سبب مي شود هویتي که در این سلسله مراتب در سطح باالتري قرار دارد، نسبت به هویتي 

که در سطح پایین تري قرار گرفته، بیشتر مورد استفاده فرد قرار گیرد)ترنر، 1393: 413-412(.
بر اساس نظریه استرایکر، می توان گفت با توجه به منابع متعدد تغذیه کننده  هویتی در ایران، هر 
ــرایط اجتماعی، اولویت و برجستگی خاصی در شناخت یک ایرانی از  کدام از عناصر به فراخور ش
کیستی و هویت خود می یابد و در نتیجه در نام گزینی فرزندان نیز خود را نشان می دهند. نام هر 
فرد به عنوان یکی از جنبه های مهم هویتی وی، بر اساس برجستگی هویتی والدینش، به سمت 

و سوی خاصی سوق می یابد.
با توجه به این که ساختارهای فرهنگی و مؤلفه های اجتماعی، به صورت پنهان و آشکار، در تمام 
ــان ها حضور دارند و جهت دهنده  تداوم و انقطاع روند جاری زندگی اجتماعی  شئون زندگی انس
آن ها هستند، در این مقاله با تمرکز بر وضعیت انتخاب نام رضا در ایران، تالش می شود تغییرات 
و ثبات در رویکرد به این نام، بر اساس نظریه فرهنگی بوردیو بررسی و واکاوی و تبیین شود و سیر 
تحول رویکرد به انتخاب نام رضا در ایران طی 5 دهه گذشته از سال 1340 تا 1389 بررسی شود. 
ــامل رضا مثل علیرضا، محمد رضا، امیر رضا و حمید رضا نیز در طی دهه  اخیر  اسامی ترکیبی ش

مورد بررسی قرار می گیرد تا تبیینی جامع تر ارائه شود.
روش تحقيق

به منظور دسترسی به داده های مورد نیاز در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی استفاده شده 

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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است. بر اساس شیوه تمام شماری در سطح کشور، داده ها از گزارش های ارائه شده توسط سازمان 
ــتخراج شده اند. بخشی از داده ها از گزارش  ثبت احوال کشور در طی سال های 1340-1389 اس
مکتوب و بخشی دیگر از سایت سازمان دریافت شده و جایگاه نام رضا و اسامی ترکیبی حاوی نام 

رضا مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است.

یافته های پژوهش
پس از بررسی و انتقال داده های مرتبط به نرم افزار، جدول های توصیفی و تحلیلی از آن ها استخراج 

شده است که در ادامه گزارش آن ها  ارائه می شود.
ــطح ایران در نمودار شماره 1  ــال 1340 تا 1389 در س ــاس توزیع رتبه ای،  اسم رضا از س بر اس
مشاهده می شود. در دهه  40 رتبه  نام رضا بین هفتمین و هشتمین اسم در نوسان بوده است؛ ولی 
در اواخر این دهه، به رتبه  ششم کاهش می یابد. روند کاهش رتبه تا اواسط دهه ی 50 ادامه یافته 
و در سال 54 و 55 به چهارمین اسم پسرانه می رسد. تا پایان این دهه، با یک پله نزول در رده ششم 
ــاهد نزول رتبه نام رضا تا اسم هفتم هستیم. در طی نیمه  انتخاب نام می ماند. در طی دهه 60 ش
اول دهه 70 رویکرد دوباره  به نام رضا مشاهده می شود و در طی سه سال، رتبه  نام رضا تا چهارمین 
اسم ارتقا می یابد. پس از این دوره، به طور مرتب نام رضا تنزل رتبه داشته و در سال 1383 برای 
اولین بار از سال 1340 به باالتر از رده  هشتم می رسد. روند نزولی در طی دهه  اخیر تداوم می یابد 

و در آخرین سال بررسی یعنی سال 1389 به رتبه  چهاردهم می رسد.
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دهه های اخیر، کشور ایران تغییرات  باالیی را در تعداد موالید شاهد بوده است. تعداد موالید با شیبی 
مالیم تا اواسط دهه 50 و شیبی تند تا اواسط دهه 60 داشته است و در اواخر دهه 70 از شدت رشد 
ــان می دهد، اما پس از آن، دوباره با سرعتی مالیم و  کاسته شده و روند معکوسی را تا سال 80 نش

نامحسوس، تعداد تولدهای ثبت شده دوباره روند افزایشی پیدا کرده است )نمودار شماره 2(. 

ــترین تعداد فراوانی مربوط به اواخر دهه 60  ــی فراوانی انتخاب نام رضا نشان می دهد بیش بررس
است که هماهنگی نزدیکی با تعداد موالید ثبت شده دارد؛ ولی سرعت و شیب رویکرد به انتخاب 
ــیبی تندتر از افزایش موالید بوده  نام رضا با مقایسه نمودار شماره 2، در طی دهه 50 حاکی از ش

است)نمودار شماره 3(.

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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با این که تعداد انتخاب نام رضا می تواند نوعی بازنمایی از ذائقه مردم باشد، اما با توجه به تغییرات 
ــد تا این که به تغییرات ذائقه  شدید فرزندآوری، اعداد خام می تواند ناشی از چنین تغییراتی باش
ــبت انتخاب نام رضا در بین  ــود. در نمودار شماره 4 توزیع نس اجتماعی در انتخاب نام مرتبط ش
نام های پسرانه در طی سال های 40 تا 89 نمایش داده شده است. همچنان که مشاهده می شود 
سیر انتخاب نام رضا فراز و فرود زیادی دارد. تا اوایل انقالب اسالمی، روند افزایشی نمودار حکایت از 
افزایش رویکرد به انتخاب این نام در بین مردم دارد. پس از آن تا سال 61  این تمایل روند کاهشی 
داشته و با روند افزایش تدریجی تا سال 70، روبه رو می شویم، اما پس از آن، با شیبی تندتر، روندی 
به سرعت افزایشی تجربه کرده است. بین سال های 78 تا 80 روند کاهش انتخاب نام رضا شدت 
می گیرد و در سال 80  به کمترین نسبت  در طی این پنج دهه می رسد. با یک افزایش دوباره  کوتاه 
مدت در سال های 82 تا 84، روند کاهشی به همان وضعیت قبلی بر می گردد  و نسبت نام رضا به 
ــد که می توان گفت تقریبا به همان وضعیت سال 1340  حدود 1.5 درصد از کل اسامی می رس

برگشته است)نمودار شماره 4(.

نمودار شماره 5 رابطه بین درصد انتخاب نام رضا و رتبه آن را در بین دیگر اسامی نشان می دهد. 
ــال 1380 با وجود این که رتبه نام رضا هفتم بوده است و رتبه ای متوسط  با توجه به نمودار، در س
محسوب می شود، درصد انتخاب کمتر از 1.5 درصد شده است. در حالی که در سال 1378 با وجود 
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ــت. توزیع رتبه و درصد انتخاب نام رضا  افزایش نسبت انتخاب رضا، رتبه  این نام کاهش یافته اس
حاکی از روند معکوس بین این دو متغیر است و با کاهش نسبت انتخاب نام رضا مشاهده می شود 

رتبه این نام در بین سایر نام ها افزایش یافته است.

سال نسبت علیرضا نسبت محمدرضا نسبت امیررضا نسبت حمیدرضا
1380 0/02032 0/01406 0/005 0/004
1381 0/0393 0/0295 0/0128 0/009
1382 0/0363 0/0279 0/014 0/009
1383 0/0336 0/0275 0/0158 0/008
1384 0/0311 0/0259 0/0174 0/008
1385 0/0299 0/0248 0/0171 0/007
1386 0/0256 0/022 0/017 0/006
1387 0/02 0/0213 0/0182 0/005
1388 0/0177 0/02 0/012 0/005
1389 0/0156 0/0177 0/0174 0/004

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران

جدول شماره 1- توزیع نسبت اسامی ترکیبی رضا از سال 1380 تا 1389
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نمودار شماره 6- توزیع نسبت اسامی ترکیبی رضا از سال 1380 تا 1389
 

با توجه به این که نام رضا تا حدی از جذابیت از نظر تکرار برخوردار است، گرایش به نام های ترکیبی 
رضا به نوعی برآورده کننده  این نیاز است. بررسی نام های ترکیبی رضا در دهه  اخیر نشان می دهد 
ــبت اکثر نام های ترکیبی رضا همانند خود نام رضا، روندی کاهشی،   تجربه کرده اند. در سال  نس
81 نسبت انتخاب نام های ترکیبی افزایش یافته و دوباره روند نزولی طی کرده است. در عین حال 
گرایش به انتخاب نام امیررضا، روند متفاوتی تجربه کرده و همواره در طی این سال ها روند افزایشی 

داشته است.
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نمودار شماره 7- رتبه نام های ترکیبی رضا از سال 1380 تا 1389

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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 حمید رضا امیر رضا محمد رضا علیرضا 
 فراوانی رتبه فراوانی رتبه فراوانی رتبه فراوانی  رتبه سال تعداد موالید

08 5 66211 0 9976 61 2999 26 2281 551272 
06 5 26011 9 61179 62 9667 22 1015 555199 
02 5 28910 9 65796 62 9770 26 1791 592108 
01 1 67298 0 65908 66 7850 67 1906 591699 
01 1 60079 0 65950 66 68501 28 1768 189182 
05 9 60956 7 65590 62 68989 21 1126 121068 
01 0 61121 7 61280 61 66611 11 1719 119812 
09 66 61258 7 61907 61 66990 10 1102 119620 
00 62 66021 68 61186 66 62872 18 1188 119571 
07 61 68111 68 66098 66 66101 11 1881 198812 

 0831تا  0831از سال های ترکیبی رضا رتبه نام -2جدول شماره 

 
 0831تا  0831از سال های ترکیبی رضا رتبه نام -9نمودار شماره 

 
، اسوام  لیرزاوا     7و نموددار شوماره    2جذول شماره بز اساس رونذ مشاهذه شذه در 
قوزار داشوت،ذ، و و      51تز اس های پایرنگذشته در رتبه محمذراا و امرزراا در ط  دهه

ندسدهم صعدد کزده اسوت و سوزلت کواه      اسم حمرذراا در باالتزین حا ت تا رتبه
اخرز،  طدری که در ط  پ،ج سال پایان  دههبسرار سیاد بدده، بهتمایل به انتخاب این نام 
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جدول شماره 2- رتبه نام های ترکیبی رضا از سال 1380 تا 1389
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ــامی علیرضا؛ محمدرضا  ــده در جدول شماره 2 و نمودار شماره 7 ، اس بر اساس روند مشاهده ش
ــتند، ولی اسم حمیدرضا در  ــته در رتبه های پایین تر از 15 قرار داش و امیررضا در طی دهه  گذش
ــیار کاهش  ــت و روند  تمایل به انتخاب این نام بس باالترین حالت تا رتبه  نوزدهم صعود کرده اس
ــال پایانی دهه  اخیر، از رتبه  23 به رتبه  44 رسیده است. نام  ــته، به طوری که در طی پنج س داش
امیررضا هم چنان که در نمودار مربوط به توزیع درصدی توضیح داده شد، روند معکوسی را نسبت 
به دیگر نام ها طی کرده و از رتبه 14 در سال 1380 به رتبه 11 در سال 1389 رسیده است. مقداری 

از این افزایش می تواند ناشی از تمایل مردم به انتخاب نام های ترکیبی حاوی نام امیر باشد.

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام رضا طی 50 ساله  اخیر در ایران 
ــرای خانواده ها یکی از دغدغه های مهم  ــت. انتخاب نام نیکو و برازنده، همواره ب صورت گرفته اس
محسوب می شده است و تحت الزامات و محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای، رویه 

متفاوتی بر آن حاکم است.
بر اساس دیدگاه بوردیو، هر رفتار و نگرشی با توجه به ماهیت اجتماعی آن، ذیل مفهوم ذائقه قابل 
تبیین و ردیابی است. نام گزینی نیز با توجه به مؤلفه های مذکور، تحت سیطره ذائقه های مختلف 
اجتماعی، در برهه های مختلف تاریخی و بسترهای متفاوت فرهنگی قرار داشته و با تغییر ذائقه، 
دچار تغییر و تحول می شود. با لحاظ کردن این رویکرد نظری، در این پژوهش، تالش شده است 
با تحلیل داده های رسمی سازمان ثبت احوال، به شناخت روند تغییرات دست یازیده و بسترهای 

تاریخی و اجتماعی مرتبط، مورد شناسایی و بحث قرار گیرد.
ــترش برخی نام ها بوده است. با توجه به غلبه   سرزمین ایران به دالیل متعددی بستری برای گس
مذهب تشیع در ایران و وجود بارگاه امام رضا)ع( در این سرزمین به عنوان تنها امام مدفون در ایران، 
ــده و نام رضا در بین اسامی  ــیاری از جنبه های زندگی ایرانیان وارد ش این مؤلفه  فرهنگی در بس

منتخب برای پسران، محبوب و دارای اولویت بوده است.
ــاله  اخیر، نام رضا بین رتبه چهارم و چهاردهم در  بر اساس یافته های این پژوهش، در طی 50 س
ــی روند تمایل به انتخاب نام رضا در این دوره حاکی از فراز و فرود زیاد در  نوسان بوده است. بررس
رویکرد انتخاب این نام است، ولی در عین حال به طور میانگین رتبه  رضا نشان دهنده  اهمیت این 
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نام برای مردم ایران است.
نام رضا در دو مقطع در مرکز توجه مردم ایران قرار گرفته و به رتبه چهارم انتخاب نام رسیده است. 
به نظر می رسد برخی سیاست ها و رویکردهای خاص، نقشی تعیین کننده در این مسئله داشته اند. 
ــتیم و رتبه رضا روند متفاوتی نسبت  پس از سال 80 شاهد تغییر ذائقه  مردم در گزینش نام هس
به سال های گذشته پیدا می کند و برای اولین بار از سال 40 به بعد در اوایل دهه  اخیر به رده  نهم 
می رسد؛ در حالی که قبل از آن در محدوده  زمانی 40 ساله، حداکثر تا رتبه  هشتم رسیده بود. روند 
ــال بررسی یعنی سال 89 به رتبه  چهاردهم  نزولی در طی دهه  اخیر تداوم می یابد و در آخرین س

می رسد.
ــال های 70-65 است که هماهنگی نزدیکی با تعداد  بیشترین تعداد فراوانی نام رضا مربوط به س
موالید ثبت شده دارد. ولی نکته  قابل تأمل در این است که با وجود روند کاهشی موالید در این دوره، 
تعداد نام رضا نوسان کمی داشته و حتی افزایش هم یافته است و 23507 نفر در سال 70 با نام رضا 
ثبت شده است. با توجه به تعداد کل جمعیت پسران، کمتر از 3 درصد آن ها نامشان رضا بوده است، 
در حالی که در سال 78 این نسبت با وجود کاهش تعداد انتخاب نام رضا از نظر شمارشی، نسبت 

آن به کل اسامی پسران به 3/61 درصد رسیده است. 
ــبک زندگی ایرانیان، با  ــالمی و نفوذ آن در ارزش های اساسی س با توجه به اهمیت آموزه های اس
وجود این که شرایط اجتماعی و اقتصادی روند باروری را تحت تاثیر قرار داده اند و تمایل به فرزند 
آوری دچار نوسان شده و به طور ویژه پس از اتمام جنگ تحمیلی روندی نزولی  تجربه کرده است؛ 
ولی آمار نشان می دهد ثبات تعداد انتخاب نام رضا حاکی از حضور این ارزش ها در الیه های زیرین 
ــال های اخیر، تنها به میزانی محدود در فرهنگ  فرهنگی است و تغییر گفتمانی پیش آمده در س
عمومی وارد شده است و هنوز رفتارهای عام مردم از نظر ارزشی تغییر چندانی را نشان نمی دهد و 
فرهنگ بنیانی همچنان به قوت خود حضور دارد و نقش ایفا می کند. به طوری که با وجود تغییرات 
بنیادین سیاسی و اجتماعی و در نتیجه برنامه های فرهنگی رسمی در ایران در طی این 50 سال، 
مشاهده می شود متوسط نسبت انتخاب نام رضا در طی این سال ها حدود 2.4 درصد شده است. 

یعنی به طور متوسط از هر 40 نفر پسر متولد شده این 50 سال، یک نفر نام رضا داشته است.
اسامی ترکیبی رضا نیز از جمله اسامی مورد توجه در بین مردم ایران است که خود به عنوان حضور 
ــاس روند مشاهده شده  ــود. بر اس مؤلفه  فرهنگی امام رضا)ع( در بطن جامعه  ایرانی قلمداد می ش

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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ــامی ترکیبی، نام های علیرضا، محمدرضا و امیررضا  طی دهه  گذشته در رتبه های  در بررسی اس
پایین تر از 15 قرار داشتند، ولی اسم حمیدرضا در بهترین حالت تا رتبه نوزدهم صعود کرده است 
و روند تمایل به انتخاب این نام بسیار کاهش داشته، به طوری که در طی پنج سال پایانی دهه  اخیر، 
از رتبه   23 به رتبه   44 رسیده است. نام امیررضا روند معکوسی را نسبت به دیگر نام ها طی کرده 
است و از رتبه 14 در سال 1380 به رتبه 11 در سال 1389 رسیده است. مقداری از این افزایش 

می تواند ناشی از تمایل مردم به انتخاب نام های ترکیبی حاوی نام امیر باشد.

نتيجه گيری
در مجموع، بر اساس تحلیل جدول ها و نمودارها مشاهده می شود نام رضا در بین مردم ایران هنوز 
جایگاه خاصی را دارد، ولی با توجه به حضور مؤلفه های فرهنگی قوی و بسترهای زمینه ساز برای 
جلوه گری بیشتر برای این مؤلفه ها، انتخاب نام رضا به شکل واحد کمتر شده است. این تغییر روند، 
ــد. یعنی به حذف نام رضا نینجامیده  با توجه به خالقیت جامعه  ایرانی به شیوه ای سلبی نمی باش
است، بلکه به صورتی دیگر و در قامت اسامی ترکیبی مشتمل بر رضا، ظهور یافته است. این شیوه  

بروز اسامی، می تواند حاکی از نشو و نمای ذائقه  جدیدی در مردم ایران باشد. 
تغییرات افزایشی که سرعت آن از سال های اوایل دهه 50 تا وقوع انقالب اسالمی در رویکرد به نام 
رضا بوده، به نوعی نشان گر تغییر تفکر و سلیقه مردم و روی آوری مشتاقانه تر به فرهنگ اسالمی 
بوده است که در شئون مختلف و از جمله انتخاب نام بروز یافته بوده و در نهایت به پیروزی انقالب 

اسالمی انجامید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، با وجود گسترش اندیشه ها و آموزه های اسالمی در جامعه، سرعت 
رشد رویکرد به نام رضا کاهش یافته است. هر چند در نگاه نخست به نظر می رسد این نکته ای منفی 
ــالمی در تنوع و ترکیبات زیادی  است، اما در واقع با توجه به رشد آموزه های اسالمی، اسامی اس
ــد این رویکرد کاهش یافته، ولی در اصل تغییری منفی در  استفاده شده اند، بنابراین سرعت رش

رویکرد به نام رضا اتفاق نیفتاده است.
ــدید انتخاب نام رضا شده، در نگاه نخست شاید برای  تغییراتی که در دهه 80 منجر به کاهش ش
اصحاب فرهنگ عالمتی هشدار دهنده باشد ولی باید بر اساس واقعیت های فرهنگی و اجتماعی 
ــت که هنوز برای مردم ایران امام رضا)ع( بخشی از هویت  حاکم بر جامعه این نکته را مد نظر داش
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آن ها بوده و در نام گزینی ها کنار گذاشته نشده است، بلکه به شکلی دیگر در اسامی ترکیبی تجلی 
ــالمی، اسامی ترکیبی  ــاس دیگر منابع فرهنگی و در ترکیب با منبع اس پیدا می کند، یعنی بر اس
جدیدی از رضا رواج می یابد و فرهنگ بنیادی و ارزش های شیعی در انتخاب نام به شیوه ای حضور 
دارد که عالوه بر تامین ذائقه  تنوع طلبی مبتنی بر وضعیت نوین برآمده از گسترش رسانه ها و سطح 
تحصیالت و آگاهی مردم، هسته  اصلی فرهنگی یعنی گفتمان شیعی همچنان در مرکز ترجیحات 

فرهنگی خودنمایی می کند.
با این حال، باید توجه داشت که چنین رویه ای در جهت کاهش رویکرد به انتخاب نام رضاست و 
احتماال درباره دیگر نام های اسالمی هم اتفاق افتاده است. بنابراین باید با دیدگاهی آینده نگرانه 
تغییرات آن ها  بررسی شود تا شناخت دقیق تری از تغییرات ذائقه اجتماعی حاصل آید. همچنین 
الزم است بررسی های عمیق در نگرش های مردم و شناخت جهت گیری های فکری آنها در قبال 
نام گزینی صورت گیرد. چنین کاری مستلزم انجام تحقیقات میدانی و کیفی است تا دالیل و عوامل 

تغییرات صورت گرفته به درستی و دقت شناسایی شود.

بررسی تغییرات انتخاب نام  “رضا” در ایران
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