
 فرزند گذارینام :میکوبیست مجلس

 *اکبریعلی راضیه دکتر

 اشاره
 مورد در دارد، برنامه ،اجتماعی چه و فردی چه انسان، زندگی شنون همه برای اسالم کهگونههمان

 هـر در اسـت. مستق  نظام یک دارای نیز است زندگی سبک از مهمی بخش که فرزند گذارینام
 ،نــوزاد تولــد مراحــ  برانگیزتــرین مناقشــه حــال عــین در و ترینبخشلــذت از یکــی ،زنــدگی

 اعتقـادی فرهنگـی نگـاه :همچـون مختلفـی عوام  تأثیر تیت ،نام انتخاب است. «گذارینام»
 و خـاص هـایزمان در خاص هاینام برخی بروز و ظهور جغرافیایی، و مییطی عوام  والدین،
 هویـت شـدنمشـخص جهـت راهـی هـانام ،روازایـن گیـرد.می صورت دست، این از مسائلی
 دارنـده زنـدگی   بـر هکـ ندکمی حم  خود با را خاصی انرژی انسکفر ،اسمی هر هستند. شخص

 بسـیاری در افراد کهایگونهبه ؛گذاردمی تأثیر آدمی شخصیت بر اسم است. تأثیرگذار بسیار اسم،
 برقرار خود اسم با شخص هر هک ایرابطه دهند.می  کش را شانزندگی اسم، پناه در هاجایگاه از

 از مهمـی بخـش ،اسـم تـأثیر ،بنابراین دارد. تأثیر اشاجتماعی موقعیت ویژهبه و آینده بر ،ندکمی
   نند.کمی رشد رده،ک زندگی خود اسم با هاآدم ،ق وا در و گیرددربرمی را شخص هویت

 مربـوط مسـائ  ترینمهم از برخی بررسی به ،حاضر پژوهش فرزند، گذارینام اهمیت جهت به
 خصـوص در امـروز جامعـه چـالش فرزنـد؛ حـق گـذاری،نام جمله: از پردازد؛می مقوله این به

 هـایآموزه در میبـوب اسـامی زنـد؛فر شخصـیت در نیـک نـام انتخاب تأثیر فرزند؛ گذارینام
   افراد. نام اخروی و دنیوی آثار و اسالمی

                                                           
 دانشگاه.مدر، حوزه و  *
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 فرزند حق گذاری،نام .1

 حضـرت کـهچنـان والـدین؛ بـر اوالد حقـوق از اسـت حقی ،نیکو اسامی به فرزندان گذارینام
ِّ» فرماید:می رسول ِّ و  ُق  ِدِّ ح  ل  و  ل ی ال  اِلِدِّ ع  و  ِّ ال  ن 

 
ِّ أ ن  ِس  ُه، یح  م  ِّ اس  ِّ و  ِس  ِّیح  هُِّ ن  ب  د 

 
 ،پـدر بـر فرزند حّق  1؛أ

 حضـرت آن ،همچنـین «.نمایـد تـربیتش شـک  بهتـرین بـه و بنهـد او بر خوبی نام که است آن
ِّاِِّ» فرماید:می ِّ نَّ وَّ   ُلِّ ما ا  نح  ُدُكم ی  هُِّ أح  د  ل  ِّ و  ن، اْلسم  س  ن الح  لُيحس  ُدِّ ف  ِّ ُكمأح  ِدهِِّ ِاسم  ل   ایهدیـه لـیناّو  2؛و 
 خـود فرزنـد بـرای را نـام بهتـرین ،پس است. خوب نام ،بخشدمی دشفرزن به شما از هریک که

 «.کنید انتخاب
 هـم بزرگان رفتار در را سبک این گیرد.می صورت والدین مشورت با فرزند اسم انتخاب ،بنابراین

 روایـت گونـهاین را فرزندانشـان گـذارینام وهشی ،خمینی امام مکرمه همسر هکچنان ؛بینیممی
 مـن باشـد. میمـد گفتمی آقا ؛داشتم اصرار من پسرمان برای را مصطفی نام تخابان» کند:می

 را خـانواده زنـده آدم اسـم که نیست رسم ،هاایرانی ما میان در و است میمد ،من پدر اسم گفتم
 پشـت در و پـذیرفت آقـا و ،میمـد لقب و باشد مصطفی اسم شد قرار بگذراند. فرزندشان روی
 3«.نوشت قرآن

 فرزند گذارینام در امروز جامعه .چالش2

 هـانام این قدر آن ،پرسیممی را او نام و شودمی متولد ایخانواده در نوزادی وقتی یگاه روزها این
 را آن تـوانیمنمی تنها نه که شودمی انتخاب دشوار و سخت تلفظ با و و،منامل و غریب و عجیب

 انـدکی با شویممی ناچار پسر! یا است دختر متولدشده فرزند شویمنمی متوجه حتی ،کنیم تکرار
 و دارنـد تأکیـد فرزند نام بودنکمیاب بر ،والدین برخی زیرا بپرسیم؛ را انتخابی نام معنای درنگ،
 باشد. داشته کمتری فراوانی که کنند انتخاب جدیدی هاینام دهندمی ترجی 
 آنهـا تـرینمهـم از برخـی کـه اسـت عـواملی از متـأثر ،فرزنـد گذارینام سبک در تغییر ،امروزه

 از: نداعبارت
                                                           

 .84، ص 98، ج العمال کنز. متقی هندی، 1
 .31، ص 94، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 2
ـ  986نامه سرکار خانم خدیجـه ثقفـی، همسـر امـام خمینـی(، ص)زندگی دیگر ایخدیجه انقالب؛ بانوی. علی ثقفی، 3

984. 
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 بـرای حتـی هاخانواده که است ایگونه به جامعه فضای ،متأسفانه :ملی رسانه از تأثیرپذیری *
 شخصـیت نـام سـتایش سـریال در مـثالا  ؛پذیرنـدمی تـأثیر هارسـانه از هـم فرزنـد نـام انتخاب

 در کـه ایبرجسـته شخصیت واسطه به «داآی» اسم بهشت تا کیلومتر پنج سریال در و ،«ستایش»
 از دختـر فرزنـدان اسامی بیشترین زمان، از مقطعی در و گرفت قرار مردم پسند مورد ،داشت فیلم
 سـریال از بعـد و ،پسـرها بـرای «کیان» اسم مختار، سریال از بعد ،همچنین .بود هااسم این بین
 شد. متداول بسیار دخترها برای «هستی» اسم ممنوعه، میوه
 هـاخانواده نـزد هویـت دو ایـن از یککدام ارزش اینکه به بسته :ملی و دینی هویت در تغییر *

 خانـدان هاینام هم دارند تمای  هاخانواده ،امروزه شود.می متیول فرزند گذارینام باشد، بیشتر
 ،یدینـ و ملـی هویـت تلفیـق را. امـروزی و جدیـد هـاینام هـم و باشـند داشته را بیتاه 

 را هویـت دو ایـن ارزش در تغییر وقتی ،حال هر به شود.می زهرانازنین مانند ایاسامی اشنتیجه
 ،جامعـه کلـی نگـاه در دینـی، و ملی هویت نوع دو این کلی وزن دهدمی نشان کنیم،می بررسی

 است. دهش تغییر دچار
 روروبـه هـایینام فـزایشا بـا انقالب  یاوا ،مثال برای :طبقاتی ذائقه نقش و کالن تحولت *

 ،اسـت اسـالم شهیده زن لیناّو  که «سمیه» :مانند ؛است انقالبی هویت دهندهنشان که شویممی
 ،دانسـت باید اما ؛است خمینی امام یادآور که «اللهروح» همچون هایینام و «یاسر» ،«عمار»

 عقـده دچـار لـه:جم از دارد؛ فرزنـد بـرای بسـیاری عواقـب غریـب، و عجیـب هاینام انتخاب
 و گیـریگوشه ،نتیجه در و روانی و روحی مشکالت ،آن دنبال به و دوستان جم  در شدنحقارت

 دینـی و فرهنگی معیارهای با متناسب که صورتی در اسامی جدیدبودن ،بنابراین کشیدن.خجالت
 نآ بـودنخـوب بـر دلیلـی فرزنـد، نـام بـودنعجیـب لزوماا  ولی ؛است خوب ،باشد جامعه کلی

 آن بـه نسـبت دیگران ذهن به را غل  تصوری ،بودنتازه وجود با نامی است ممکن چراکه ؛نیست
 ،وا اسـم کـه بیندیشـند هم فرزندشان آینده به باید فرزند، گذارینام هنگام در والدین کند. القا نام

 کند.می نمعیّ  دیگران نزد و اجتماع در را جایگاهش و شخصیت

 فرزند صیتشخ در نیک نام تأثیر .3

 اسـالم در ،روازایـن .است انکارناپذیر ایمسنله فرزند، سرنوشت و زندگی در نیک نام تأثیرگذای
 بهتـرین و اسـت شده تأکید باشند، اسالمی اصی  فرهنگ و پیام حام  که هاییاسم گذارینام به
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 از بعـد و ن،دالرحمعبـ و عبدالله مانند ؛باشند خداوند بندگی دربردارنده که هستند هایینام آنها،
 شود.می سفارش معصوم امامان و پیامبران نام آن،

 ائمـه هـاینام مثـ  اسـت؛ بزرگـان آن بـه عالقـه نشانه افراد، بر دینی هایشخصیت نام انتخاب
 یابـددرمی مخاطب و کندمی یادآوری شنونده برای را میبوب هاییشخصیت که معصومین

 مـا» شـد: عر  صادق امام به است. بیتاه  میّب  مسلمان   یک به متعلق ،نام این که
 بـود؟ خواهـد مفیـد ما حال به کار این آیا .کنیممی انتخاب خودمان برای را ناتپدران نام و شما نام

 نـوع این 1«است؟ دیگری چیز میبت و دوستی جز ،دین مگر !قسم خدا به ،آری فرمود: امام
 است. بیتاه  به نسبت میبت و یدوست اظهار بر روشن اینشانه گذاری،نام

 فرزنـدان بـرای هامسلمان هک است این دین، اولیای نام داشتن نگه زنده هایراه از یکی ،طرفی از
 اولیای به را خود ارادت فرزندان، حّق  ادای بر عالوه کار، این با که نندک انتخاب را ایشان نام خود،

 نمایند.می ابراز دین
 عجیـب گاه و خاص هاینام دنبال به هامادر و پدر از خیلی که شده شاهدهم ،اخیر هایسال طّی 

 کـه دهـدمی نشـان احوالثبـت سـازمان هرسـاله آمارهـای اما ؛هستند فرزندانشان برای غریب و
 ،اخیر سال ده طی است. اسالمی هاینام به متعلق منتشرشده، آمار اول   اسم چند فراوانی همیشه

 ،«فاطمـه» نام و بوده تغییر در «امیرعلی و امیرحسین و ابوالفض » بین قابتر با پسرها اسم لیناّو 
 دلیـ  ،والـدین است. بوده هادختر برای گذارینام تعداد بیشترین دارای و دارترینرطر پُ  هرساله
 ایـن کـه دارنـد یقـین و داننـدمی اسامی این بودنمتبرک خویش، فرزند برای را هانام این انتخاب
 دهد.می قرار ثیرأت تیت را فرزندانشان خصیتش اسامی،

 اسالمی هایآموزه در محبوب هاینام .4
 و پـدران بسـا چه است. شده سفارش مناسب نام اربردک به همواره ،دینی پیشوایان رفتار و سیره در

 ارکـ ایـن از را آنهـا بزرگـوار ائمـه و دادنـدمی فرزندانشـان بـه نامناسـب هایینام هک مادرانی
 ردند.کمی ونهادنکنی نام به سفارش و داشتندمیباز

 پیـامبر ،مثـال بـرای دارد؛ خـاص سـفارش فرزنـدان، برای اسامی برخی گذارینام درباره اسالم
 نکند، گذارینام من، نام به را آنها از یکی نام و باشد داشته پسر چهار هرکس» :هفرمود اسالم

                                                           
 .400، ص االعمال عقاب و االعمال ثواب. شیخ صدوق، 1
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 احتـرام او بـه و بداریـد گرامـی را او ،گذاشـتید میمد را فرزندتان اسم اگر است. کرده جفا من به
ِّ» :است شده نق  حضرت از ،همچنین 1«.کنید ب  ح  ماِءِّ ا  ِّ االس  بُداللاِهِّ اللاِهِّ ِالی  ِّ ع  باُدِّ و  حمِنِّ ع   2؛الارَّ

 :فرمـود نیـز بـاقر امـام «.اسـت عبـدالرحمن و عبداللـه ،خداونـد نـزد هـانام تـرینمیبوب
 3«.است پیامبران نام ،آنها برترین و برساند را بندگی هک است نامی ها،نام تریندرست»

 شـهید همسـر دهیم.مـی ادامـه کدخـدا میمـد سـید شـهید از داستانی با را قسمت این مطلب
 حاملـه را میمـد .است میمد سید فرزندمان، گذارینام مورد در دارم، که ایخاطره» گوید:می

 بـودیم، بـرده خـود بـا کـه هـم را ایاثاثیه و اسباب مامت آورد. شیراز به اهواز از را ما سید که بودم
 جـا سـاک در را وسـایلش داشـتم .برود تهران به فرماندهی آموزش برای خواستمی برگرداندیم.

 بتوانم اگر :گفتم «کنید؟می قبول بکنم شما از خواهشی خانم!» گفت: و من به کرد رو که دادممی
.  شـدم. ناراحت «بگذاری. میمد سید را اسمش بود، پسر فرزندمان اگر خواهممی» گفت: حتماا
 بـه جبهـه در بعـداا  البتـه کـردم. شـوخی :گفـت خنـده با زنی؟می که است حرفی چه این :گفتم

 یعنی ؛«بگذاریم. میمد سید را پسرش اسم حتماا » بگویند: ما به که بود کرده سفارش دوستانش
 4«خودش نام

 زندفر  گذارینام اخروی و دنیوی آثار .5

 و بزرگـان هاینام انتخاب مثالا  ؛است فرد خود در نام، اثر لیناّو  .دارد بسیاری دنیوی آثار ،افراد نام
 و بزرگـی نـوعی احسـا، نـام صاحب که شودمی باعث افراد، بر موفق و برجسته هایشخصیت

 ،احسـا، ایـن نمایـد. مضـاعف را نظـر مـورد شخصیت با خود رنگیهم و نماید خود در وقار
 مسـنول را خـود کـه ییجـا تا ؛گرددمی او گفتار و رفتار بر اثرگذاری باعث شده، بیشتر روزوزبهر

ّ  شمارد.می نام آن قداست از حراست
هاِلِّ نِما ماا» کنـد:می روایت چنین خدا رسول از علی امام از نق  به اتهبنبناصبغ  بيا  ا 
ِّ اسُمِّ فيِهم بی  ِّ ن  ث ِاال  ع  ِّ اللهُِّ ب  و  یَّ ِّ ع  لَّ ِلكا ِّ يهمِال ِّ ج  ُسُهم م  ِد  اداةِِّ ُیق  ِّ بالغ  ِّ و  ِشای   ایخانـه هـیچ سـاکنان 5؛الع 

                                                           
 .949، ص 909، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .103، ص 98، ج العمال کنز. متقی هندی، 2
 .966، ص 94، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی،  3
 .63، ص خوبان رسم. مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت،  4
 .80، ص 69، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی،  5
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 هـر در که دارد گسی  آنان بر ایفرشته خداوند اینکه مگر ؛باشد پیامبری نام آنان بین در که نیست
ّ  «.کند تقدیسشان شام و صب 

 بـه وانسـتمنت و گذشـت روزی چند بودم. صادق امام همنشین مدینه در من» گوید: ابوهارون
 چنـد !هـارونابو ای فرمود: ،گشتم مشر  او خدمت به که چندی از پس شوم. حاضر او خدمت

 بـود. شـده متولـد بـرایم پسـری کـه بـود این آن سبب کردم: عر  دیدم.نمی را تو که بود روزی
 میمـد. کـردم: عـر  کـردی؟ انتخـاب او بـرای نـامی چه !بگرداند مبارک خدا فرمود: امام

 میمـد، میمـد، گفـت:می و بـرد زمـین نزدیـک را صـورتش ،شـنید که را میمد امن حضرت،
 تمـامی و پـدرم مادرم، و جانم :فرمود ،سپس برسد. زمین به صورتش بود نزدیک آنکه تا ؛میمد

 بـدی او بـا و نـزن را او و نـده دشـنام را پسر این فرمود: آنگاه باد. خدا رسول فدای زمین اه 
 1«.شودمی تطهیر روز هر خانه آن آنکه مگر ،باشد میمد آن در که نیست یاخانه که بدان و نکن
ُ ِّ» فرماید:می رضا امام ي  ب  ِذی ال  ٌدِّ ِفيِهِّ الَّ مَّ بِِّیُِّ ُمح  ُلهُِّ ُحِّص  ه  ر ِّ ا  ي 

ِّ ِبخ  ِّ و  ُسون  ر ُیم  ي   در کـه ایخانـه 2؛ِبخ 
ّ«.بود واهدخ برکت و خیر با توأم شامگاهشان و بامداد خانه آن اه  باشد، میمد نام آن

معُ ِّ» گوید:می جعفر سلیمان ،همچنین ا س  ب  ِّ یقو : الحسن ا  َُُّلِّ ال  ُرِّ ید  ق  ف  يتا ِّ ال  ُمِّ ِفيِهِّ ب  ِّ اس  اد  مَّ  ُمح 
ِّ و 
 
ِّ أ د  م  ح 

 
ِّ أ و 

 
ِّ أ ِلی  ِوِّ ع 

 
ِنِّ أ س  ح  ِوِّ ال 

 
ايِنِّ أ ُحس  ِّ ال  و 

 
ار ِّ أ

ف  ع  ِّ ج  و 
 
ِّ أ اِلاب 

ِّ ط  و 
 
اِدِّ أ ب  اِهِّ ع  ِّ اللَّ و 

 
اة ِّ أ اِطم  ِّ ف  ااِءِّ ِمان  س   از 3؛الن 

 میمـد، :نام آن در که ایخانه به بیچارگی و فقر گاههیچ فرمود: که شنیدم کاظم( )امام ابوالیسن
ّ «.شودنمی داخ  باشد، فاطمه و عبدالله طالب، جعفر، حسین، حسن، علی، احمد،

ن» فرماید:می که اکرم پیامبر از روایتی به کنیممی اشاره گذاری،نام اخروی آثار بیان در ِّ م   ُوِلاد 
وُلودٌِّ له ٌرِّ م  ك  ی ذ  م  س  دا ِّ ف  مَّ ا ِّ ُمح  ِّ ُحبَّ ُكا ِّ و  ر  ب  ِّ ِبِاسمی، ت  ِّ كان  ِّ ُهو  وُلوُدهُِّ و  ةِِّ فِیِّ م  نَّ  دنیـا بـه پسری را هرکه 4؛الج 

 دو هـر نوزادش و خود بنامد، میمد را او من، نام به جستنتبرک برای و میبت و مهر سر از و آید
 «.بود خواهند بهشت در

 خودشـان نـام به نیز قیامت در شوند،می خوانده خود نام به دنیا در کهگونههمان هاانسان ،بنابراین
 دنیـا بـه میـدود را مهـم ایـن ،نیکو نام جایگاه بیان و نامؤمن تشویق برای اسالم شوند.می نامیده
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   091  فرزند گذارینام يکم: و بيست مجلس

 :هفرمـود خـدا رسول که آنجا ؛کندمی یادآوری را صاحبش به نام اتصا  قیامت تا و داندنمی
 بـه برخیز !فالنی پسر فالنی ؛شویدمی خوانده هانام این به قیامت در زیرا ؛نهید خود بر نیکو نام»

 1«.نداری نوری که برخیز !فالنی پسر فالنی و ،برو خود نور سوی

 نتیجه

 کـه اسـت حقـوقی از یکـی گـذاری،نام هک آید می دست به اتکن این ،حاضر نوشتار مجموع از
 بـین عاطفی رابطه نوعی نشانه افراد، نام دهند. انجام شک  بهترین به باید ند،فرز به نسبت والدین

 تـأثیر ،بینـیجهـان نـوع هر که است طبیعی باشد.می نام بدان که است شخصیتی و نام صاحب
 خود از باید حال .گذاردمی فرزندان گذارینام ،جمله آن از و خانواده یک زندگی سبک بر را خود

 چـه باشـد، اسـالمی اشزنـدگی سـبک خواهـدمی کـه مسلمان انسان فکری همنظوم در پرسید
 ؟دارد قرار فرزندانش گذارینام برای هاییمالک

 جنسـیت با متناسب کام ، نامی فرزند، برای انتخابی اسم که است این مهم گفت، باید پاسخ در
 زنـدگی مراحـ  تمـام در که باشد نامی باشد؛ جامعه اعتقادات و سنن و آداب دین، با مطابق فرد،

 کـودکی و نـوزادی سـن با فق  که زیبا تلفظی با و خیالی و اییؤیر نامی آنکه نه ؛باشد فرد برازنده
 ،خـود فـانتزی نـام تکـرار از ،شد جامعه در موفق بانویی یا و مرد کودک، که فردا و باشد متناسب
 .تنیس او اجتماعی جایگاه و سن خور در اصالا  که نامی ؛بکشد خجالت
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