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 نامگذاري فرزندان در اسالم

راي او پددر و مدادر بد    ،فرزند پسنديده اجتماعي آن است كه پس از تولد يكي از امور

آن شناخته شود و بدراي دور و ندديدق قابدن شناسدايي باشدد       كنند تا بامي نامي انتخاب

د به اين نكته نيد  ،كامن شد و هيچ موردي را فروگذار نكرده است چون شريعت اسالميو

توجه نموده و به آن اهميّت داده است و احكامي وضع نموده كه نشانگر توجه اين عقيدة 

تا امت اسالمي تمامي مسائن مربوط به ندوزاد را هدب بداندد و     ،واال به موضوع فوق است

گدردد بشناسدد و بكدار    مي تمامي آنچه را كه باعث ارتقاء و تكامن شخصيت و تربيت او

  .گيرد

 ؟ شودمي امگذاريچه وقت نوزاد ن

كل غالم » :مودفر رسول خدا  :گفت كنند كهمي روايت «سمره»اصحاب سنن از 
 .«يحلق رأسهه و في ويسمی ،تذبح عنه يوم سابعه ،رهين بعقيقته

از طدر  وي   (گوسدفندي ) ،هفدتب اسدت كده روز    (1)اشدر گدرو عقيقده  اي هر بچده »

 .«تراشندمي را شود و در آن روز نامگذاري شده و سرشمي سربريده

حديث نامگذاري نوزاد بايد در روز هفدتب بعدد از والدب باشدد و از طدر       بنابراين،

  .ديگر احاديثي داريب كه داللت دارد براينكه نامگذاري نوزاد در همان روز والدب است

  :گويدمي كنند كهمي روايت «سهن بن الساعدي»از  «امام مسلب»و  «امام بخاري»

نشسدته   پيدامرر   ،آوردندد   رسول اكرم متولد شد او را ندد «ن ابواسيدمنذر ب»وقتي 

بده   پيدامرر اكدرم    ،نشسته بود« ابواسيد»بود و بچه را بر روي زانويش نهاد در حالي كه 

امر كرد تا بچه را از روي پداي حردرب    «ابواسيد» ،چيدي كه در برابرش بود سرگرم شد

  .بردارند رسول 

  .رسول خدا ! بچه را برگردانديباي  :گفت «ابواسيد» ؟بچه كجاست :فرمودند پيامرر

                                        
 ه به مفهوم ذبح گوسفند به جهت تولد نوزاد در روز هفتب والدب.عقيق -1
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  .اسمش فالن بود :گفت ؟اسمش چه بود :فرمود پيامرر

  .بلكه اسب او منذر است ،خير :فرمودند

آمدده    «  انس»از ثابت از  ،سليمان بن المغيرهدر حديث  «مسلب»همچنين در صحيح 

  :گفت كه

  .او را به نام پدرم ابراهيب نام نهادم ،ام بدنيا آمد امشب بچه :فرمودند پيامرر 

آيد كه در اسدب گدذاري از لحدام زمداني وسدعت      مي چنين بر ،از احاديثي كه گذشت

تدا سده روز   آن را  شودمي جايد است كه در همان روز اول والدب باشد و ،زيادي هست

شود انجام گيرد و قردن  يم ،به تأخير انداخت و يا در روز عقيقة نوزاد كه روز هفتب است

  .از عقيقه و بعد از آن هب مجاز است

را بدراي فرزنددان خدويش     هدا ندام  كه بهترين و زيرداترين پدر و مادر واجب است  بر

پيامرر گرامي ما كه درود و سالم خداي بر او باد د در اين باره مسدلمانان را    ،انتخاب كنند

  اند:فرموده تشويق نموده و به انجام آن امر

روز قيامت شما » .(1)«سماءكمفأحسنوا أ ،ئكم وبأسماء آبائكمإنكم تدعون يوم القيامة بأسما»

 .«ي نيق برگدينيدهانام پس ،زنندمي ي خود و پدرانتان صداهانام را با

إن أحب أسمائكم » :فرمود رسول خدا  :آمده است كه گفت بو همچنين از ابن عمر
 و «عرداهلل»يتان ندد خداي عدّوجن هانام ترينمحروب» «رحمنعبدالإلی اهلل عزوجل عبداهلل و 

  «.است «عردالرحمن»

  :است امّا اسالم اصولي براي نامگذاري كودك قائن شده

به طوري كه مردم آن را قريح و زشت نشمارند و كودك پس از بددر    ،نيق باشدنام 

ت و احتدرام فرزندشدان را   شدن و به حد بلوغ رسيدن از آن اكراه نداشته باشد و يا كرامد 

  شود.ناء نكند و باعث استهدخدشه دار 

                                        
 .روايت ابوداود حديث حسن -1
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در ضمن نام شخصي  ،و يا معني آن ناپسند نراشد ،نراشد (1)بدبيني و تشأومنام بيانگر  

اين گونه اسدامي بدراي    ،نراشد كه بر فسق و فجور در ميان مردم مشهور است و امثال آن

 .دادمدي  نيدق تغييدر  ي هانام زشت را بهي هانام پيامررگرامي  .نامگذاري مناسب نيست

و يا كساني را با القاب زشدت   برهيچكس ديگرجايدنيست كه فرزندان و رهچنين پدر ماد

 (الل) «اخدر  » (يدق چشدب  ) «اعدور » (كوتوله يا كوتداه ) «قصير»القابي مانند  ،صدا كنند

  :فرمايدمي زيرا خداي متعال .و مانند آن (سوسق سياه) «خنفساء»

﴿     ﴾ [ :22الحجراب.] «زشت و  (هالقب)را با القاب  و يكديگر

 .«ناپسند مخوانيد و مناميد
  :گويدمي سيدقطب در تفسيرش في ظالل القرآن در رابطه با اين آيه استاد شهيد

 ا ملّقب به القداب زشدت و قرديح ناميددن    ها مردمان رازجمله تمسخرها و عيرجوئي@

  .ستا

نمايند ايشدان را مدورد اسدتهداء    مي آيد و احسا مي بدشانها آن مردمان از القابي كه

كند كده  مي مؤمن هب اقتراء ادب .كنندميياد شان  شان القاب ننگيندهند و بدان مي قرار

  .برادر خود را با همچون القابي اذيّت و آزار نرساند

داد كده در دورة جاهليّدت بركسداني گذاشدته     هائي را تغيير و لقب هااسب پيامررخدا 

بودند با احسا  تيدبين و هوش سرشار و دل بدرگوارش درك و فهدب فرمدوده بدود كده     

يا آندان را   ،آزارندمي دارند و ايشان رامي هائي دارندگان خود را ننگينو لقب هانام چنين

  .!سازندمي به صفت نكوهيده و ناپسند متصّف

و پس از به  ،و معيارهاي حقيقي در ترازوي خدا هاارزش ره بهاين آيه پس از اشا

و شعور جاي  بلكه احسا  ،جوش و خروش در انداختن احسا  و شعور برادري

اين  و مؤمنان را از فقدان ،معني ايمان را برمي انگيدد اي،گرفتن در پيكرة فرد يگانه

                                        
 .ي دهخدا(م: فال بدزدن به چيدي )لغت نامهاؤتش -1
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ه سرب تمسخر كردن و ب ،و انحرا  از آن ،و از دررفتن از آن ،وصف بدرگوارانه

 :داردمي ترساند و برحذرمي ،ساختن عيرجوئي نمودن و به القاب زشت و پلشت ملقّب

﴿        ﴾  :چه بد است (براي مسلمان) (.22)الحجراب، 

عيرجوئي  و طعنه زدن و ،بر تمسخر دالّ)سخنان ناگوار و گناه آلود  ،بعد از ايمان آوردن

  «.گفتن و برزبان راندن (و به القاب بدخواندن ،كردن

چيدي  ،تمسخر كردن و عيرجوئي نمودن و ديگران را به القاب زشت و پلشت خواندن

 كند كه چنين كارهايي ظلب بشمارمي ماند! اين آيه تهديدمي است كه به برگشت از ايمان

 ﴿ :و ظلب يكي از تعريرابِ شرك است ،آيدمي             

﴾.:(.22)الحجراب  

ايشدان سدتمگرند    ،دست برندارند و توبه نكنند (از چنين اعمالي واقوالي)كساني كه »

تدوهين   و ملقّب گرداندن مردم به القاب زشت و ،هاو باخرده گيري ،و با سخنان نيشدار)

 .«(كنندمي به ديگران ظلب ،آميد
ادب دروني و خلق و خوي روحاني را براي بنياد جامعة هاي بدين وسيله اين آيه پايه

  .داردمي برد و استوارمي فاضن و بدرگوار باال

دختدري  هماناحررب عمدر  كه  :كنندمي روايت بامام ترمذي و ابن ماجه از ابن عمر

 ابدوداود روايدت   .ادندد تغييدر د  «جميله»رسول خدا نامش را به  ،داشتند (1)«عاصيه» به نام

 ،غدراب  ،حكدب  ،شديطان  ،(2)عتلده  ،عديد ،عاصي :را تغيير داد هانام پيامرر اكرم اين :كندمي

ذين را رسول خدا بدين گونه تغيير ي هانام كند كهمي و همچنين ابوداود روايت (3)حراب

                                        
 عاصيه: طغيانگر، كسي كه فرمان نمي پذيرد. -1

 عتله: شدب و غلظت. -2

 نام نوعي مار است. -3
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 عدو   ،كه به مفهوم صدلح اسدت   «سلب» ورا كه به معني جنگ است  «حرب» نام :دادند

 .تغيير داد «را بني الرّشده (2)هي الدّنينب»را به منرعث و  (1)«جعدمرط» نام .ردندددك

در حديث صحيح روايت شده است كه  :عظمت و خودبيني نراشد ،ربيانگر تكر ،نام 

ملك االا ال ،اهلل يَوَم الِقياَمِه رَُجٌل ُتسَّمي َمِلُك األْمالك أْخَنُع إْسٍم عندَ » :فرمايدمي گرامي  پيامرر
  .(3)«اهلل
 ،ترين نام ندد خداوند متعال در روز قيامت مردي است كه خود را شداه شداهان  زشت»

جهدان  در صورتي كه فقط خداوند متعال مالدق و صداحب ايدن     ،شاهنشاه نام نهاده باشد

  «.است

 ،دارد داوند سدرحان اختصدا   يي كه به خهانامبر والدين واجب است كه از گذاشتن 

 .كنند خودداري

 ،ن، مُهديمن رحمدا  ،رازق ،خدالق  ،صدمد  ،احد :مانند (نيساسماءاهلل الح)مثالً گذاشتن  

 ،رحمدان زاده  ،: الهدي ثداني  بكدار بدردن مانندد    و يا در نام خانواده گيباري  ،رمتكر ،جرار

 ،خدالق پدور   ،خالقي زاده ،خالقي پور ،خالق نيا ،خالق نژاد ،خالقي ،رحماني نژاد ،يرحمان

امثال آن  ومشهدبردي )يعني فرزند را به او مشهد بخشيده است(  ،امان بردي سرحان زاده

امّدا   ،يي كه مختص خداوند متعال نيسدتند هانامبا  نامگذاري ،به همين ترتيب .حرام است

ولدي   ،العليب و امثدال آن جدايد نيسدت    ،العلي ،الحكيب ،العديد :مانند ،عالمت معرفه دارند

و همان طور كه شاهد  ،به صورب نكره هيچ اشكالي نداردتوصيف اشخا  با آن اسامي 

 ،عديدد  :ديگري مانندد و حكيب نام اصحاب پيامرر بود يا اسامي  يي چون عليهانامهستيد 

 سدنت اسدت كده    ،نافع و امثال آنكه از اين قرين اسدت  ،ديها ،رشيد ،كريب ،رئو  ،حليب

                                        
 ، منرعث: برخاسته.خوابيده مرطجع: -1

 گي.بني الدّنيه: يعني فرزندان زنا ، بني الرشده: فرزندان رشد و آماده -2

 روايت بخاري، مسلب و ابوداود. -3
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تا از يق طر  يادي از آن  ،باشدپيامرران و صالحان ي هانام اشخا  با يكي ازي تسميه

  .بدرگان گردد و از طر  ديگر سرب تشويق و ترغيب و پيروي از آنان شود

 ،عردالرسدول  ،عردالرضا ،عردالنري ،عردالكعره :مانند ،بيانگر پرستش غيرخدا نراشد ،نام

جمعده   ،يايشدان قلد   ،اوليداءقلي  ،ارازقلي ،مشهدقلي ،محمدقلي ،لمحمدعردا ،عردالحسين

 يدا  ،(1)امدان قلدي   ،خددرقلي  ،قلدي، حيددرقلي  امير ،عو  قلدي  ،براتقلي ،پيغمررقلي ،قلي

و امثال  غالم علي،غالم گيالني ،غالم احمدمانند:  است ويي كه ميان غيرعرب معرهانام

 .رام هستنددح يهانام ازجمله هاآن

كند كه امت برتحريب هرگونه ندامي كده بيدانگر پرسدتش غيرخددا      مي روايت حدمابن 

 .دارند عاجما «عردالمطلب»  جد ،باشد

 هانام اگر اين ،سئوال وآن اينكه ،آيدامّا در اينجا شايد سئوالي براي خوانندة عديد پيش

در گرماگرم و بحروحدة جندگ بدر بلنددي      «حنين»دوة چرا پيامرر اكرم در غ ،رام هستندح

 :فرياد برآوردند رفته و

 .(2)«بْ لِ طَّ مُ الْ  دُ بْ عَ  نَ ا ابْ نَ أ بْ ذِ كَ  ال ي  بِ ا النَّ نَ أ»
كه درست  :بايد درجواب گفت منب فرزند عردالمطلب دروغ نيست ،منب پيامرر بر حق

را بر زبان جاري كردند ولي اين نام بردن از باب انشاء  «عردالمطلب»است كه پيامرر كلمة 

قرن از جاري سداختن آن   ايجاد نكرده است و )پيامرر(اين نام را ايشانيعني  ،و ابتداء نرود

  .گذاشته بودندرا بر شخص معين نام ابتدا آن  ،بر زبان

اسمي را بيان كردند و خرر از نامي دادندد   در اينجا رسول خدا  :گويدمي «ابن القيب»

  .ه بودآن كه پدربدر  ايشان بود قرالً به اين نام شناخته شد يكه مسمّا

 مردارزه طلردي   ،در مقابدن دشدمنان   خصوصاً در مواضعي كه در آنجدا رسدول خددا    

  .حرام نيست «حنين»در جنگ  پس در مواضعي مانند موضع رسول اكرم  ،نمودندمي

                                        
 هايي كه همراه با قلي آمده در بين اقوام تركمن نامگذاري و معرو  است.نام -1

 .29021و  29430، امام احمد  4024، مسلب  1392بخاري  -2
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بندي  » :شان را مانندد ليدر مقابن ايشان نام قرا خدا  دلين ديگر آنستكه اصحاب رسول

 ،بردند و آن حررب آنان را نهي نمي كردمي «ردالدّاربني ع» و« بني عردشمس» «عردمنا 

  .شوندمي زيرا نامي است كه قرالً گذاشته شده و كسي يا گروهي با آن نام خا  شناخته

 ،رسداند مي يي كه عروديت غيرخدا راهانام نكته قابن توجه در بحث اخير آن است كه

ائيب و يدا خدود ابتدداء بده     يجاد نمد ولي اگر ا ،اگر بخواهيب از آن خرر دهيب اشكالي ندارد

 .قطعاً حرام خواهد بود ،بگذاريب شخص معيني

شدق سدوزان و   يي كده داللدت بدر گدداختگي و ع    هدا اسدب  والدين محتدرم بايدد از   و 

 «نهداد » (مدر باريدق  ك)« هيفداء » (عاشق سرگشدته ) «هيام» :مانند بپرهيدند سرگشتگي دارد

جمدع حلدب بده    ) «احدالم » (زن نرم اندام) «دهغا» (زن لرزان) «مياده» (برجسته دخترسينه)

ين قاعده ب براسا  اتوانيمي كه خود مشابه يهانامو از (هالتمفهوم عقن و بردباري يا ج

 .آن را دريابيب

اشدكال   ،شده است دختر نكه فرزنديا از انگراندجاريكه بهايي نامگذاري فرزندان بااسب

 دارد:

فرزنددان كده بيدانگر اندجدار از      نامگذاري يدر پرتو همين رهنمون قرآن و سنت نرو 

قيدسدونگي   (بس است)بَسْدِر همچون: ي هانام فرزند دختر شده است اشكال دارند نكهيا

آرزوي ) اوغدن دونددي   (سيرشدن از فرزند دختر)دويدق  (آخرين دختر يا پايان دختران)

ن دونددي از حالدت   اوغد  :گفتندد مدي  زماني كه آن اوالد دختر بوده و به او ،پسر را داشته

خداوند متعدال در قدرآن    (فرزند پسرمي خواهب) اوغن گِرِ  (مؤنث به مذكر تردين بشود

 فرمايد:مي كريب چنين

﴿                     

                             

       ﴾ :[.03، 09]النحن 
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 كده يدر حال ،اه مي شدود ياش سكي ازآنان مژده تولد دختري بدهي چهرهي وهرگاه به»

 نهدان قدوم پ  ديدد  از را خدود  ،اندد ه داد خررناخوشايندي كه به او خشمگين است به دلين

بده   خفت وخواري نگهدارديازنده بده گوركندد،   با را او كندودراين انديشه است كه آيامي

 .«كنندمي راستي كه بدحكب
حال اگر كسي باز هب خرر تولد دختر را نا خوش بدارد به علت ضعف ايمان و عقيده 

 در ميابدد كده   ،متدلدل اوست چرا كه به تقدير الهي راضي نيست، اگدر درسدت بينديشدد   

ن طفن و تمامي اهن زمين اگر دست به دست هب بدهند قادر به تغييدر قدانون الهدي    يوالد

كرد،مادرويانوزادبعدي رابده  مي آمدن فوب بدنيا از كه فرزندي بعد دارند وياعقيده .نيستند

كده   هرمكاني نظيدرآن(  جايگاه دراويش است )ويا بردندكهمي خانقاه يا و قْجُمكاني بنام اُ

يازندداني كدده  و آنددان راازمددر  حتمددي محفددوم نمايددد خواسددتندكه نوزادمددي  ازايشددان

( )مانددن  حداجي دردي  ،تدا  دردي  يي نظير:هانام وهمچنين برخشايد، نازاهستندفرزندي

كدرد و او را  مي با گفتن چنين كلمه به نظرشان جان كودك از خطر مر  نجاب پيداعني ي

بر  توانايي كسي است كه مالق آن باشد و ولي اين كار در .كردندمي نامگذاري ،به آن نام

و او اسدت كده    ،رحان است كه آن توانايي را داردآن توانايي داشته باشد كه فقط خداي س

خداوند متعدال در قدرآن كدريب تمدامي دَرِ      ،داردمي د و آن را ثابت نگهفرستمي بركت را

در  د قادروتواناست وبر همه چي بسته و اوبغير از خودش  ،رابخشيدن فرزند دختر و پسر

  :فرمايدمي رابطه با بخشيدن اوالد و علب آن چنيندرقرآن كريب 

﴿                               

                        ﴾ :[.02، 43 ]الشوري 

بخشدد و بده هدركس كده     مدي  به هركس بخواهد دختراندي  .آفريندمي هرچه بخواهد»

و خدا هركه را  .دهد و هب دخترانمي كند و يا اين كه هب پسرانمي بخواهد پسراني عطاء

  .«او بس آگاه و توانا است .كندمي بخواهد نازا
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هيچ كسدي جدد خددا در ايدن حالدت       .ابع مشيّت و ارادة خدا استهمه اين حاالب ت

 دّر و مقدررّ آگداهي خدود همچدون حداالتي را مقد     او است كه برابر علب و  ،دخالت ندارد

﴿ :نمايدد مدي  را با قدرب و قوّب خدويش اجدراء و تنفيدذ   ها آن و يكايق ،فرمايدمي    

    ﴾ «است او بس آگاه و توانا».  
ن يكده چند   شدود، مدي  در بين اقوام تركمن نامگدذاري بي محتوا كه ي هانام نيچن ينا 

 هدا ندام  امدا چدرا ايدن   دند. يد بپرهيبا ،ح قرآن وسنت مخالف استينامگذاري با نص صر

  :در جواب بايد گفت ؟مطلوب نيست

ا از اعترار امت اسالمي را لكه دار و هويت او را نابود كرده و معنويداب او ر  هانام اين

 .برندمي بين

 ي غير عربيهانام نامگذاري با

عربي يا غير عربي براي فرزندان پسر يا دختر ي هانام حكب اسالم به وجوب برگديدن

خواهد كه مي آنانازكرده است ولي  را به خود خانواده واگذاراي نيست بلكه چنين مسئله

اشدخا    نامگدذاري  هيچ فقيهي .تفاده كنندنيق اسي هانام در نامگذاري فرزندان خود از

 .غيرعربي د اگر آن نام در آن زبان نيكو باشد د ممنوع ندانسته اسدت   ي هانام را با يكي از

 ،غيرعربي خود باقي ماندندي هانام بسياري از مسلمانان پس از آنكه اسالم را پذيرفتند بر

رطي مادر ابراهيب پسدر  قي «ماريه»بارز آن ي نمونه .بودند با وجود اينكه در محيطي عربي

  .ي مصري در ميان مسلمانان مشهور استطكه با همان نام قر ،است پيامرر گرامي 

ي هدا ندام  يدابيب كده  مدي  در ،وقتي كه به اسامي اصحاب و تابعان آنان نظري بيدافكنيب 

يدا از ندام جمداداب و اشدياي      ...و صقر ،هيثب ،فهد ،مانند اسد ،و پرندگان است حيواناب

 ،عدامر  :مانندد  ،يا از اوصا  مشتق شدده اسدت   ...صخر و ،جرن ،بحر :مانند ،ستطريعي ا

يا ندام يكدي از پيدامرران و صدالحان      ...ميمونه و ،يهصف ،عائشه ،فاطمه ،سعيد ،عمر ،سالب

  ...مريب و ،موسي ،يوسف ،اسماعين ،ابراهيب :مانند ،پيشين است
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عربدي و  ي هدا ندام  تواندد از مي بريب هر مسلمانمي در پرتو چنين اصولي است كه پي

  .فرزندش استفاده كنند نامگذاري غيرعربي براي

 صادق رجبيان تمك 
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