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حسنی صالحان 

مقدمه

بشر همواره کوشیده است با همنوع خود ارتباط داشته باشد و برای این کار از قدرت تکلم و بیهان
بهره برده است .از این رو برای آنکه بتواند مقصود خو ید را بهتر به مخاطب برساند ،از شهیوهای
به نام «نامگذاری» بهره برده و برای هر شیء یا فردی نهامی را انتخهاآ کهرده اسهت .نهام ،واژهای
است کهه بهرای شناسهایی اشهیاء و افهراد مهورد اسهتفاده قهرار میگیهرد .یکهی از حسهاسترین و
هیجانانگیزترین لحظات برای پدر و مهادر ،انتخهاآ نهام فرزنهد اسهت کهه اولهین ،مهمتهرین و
ماندگارترین هدیهای است که در ابتدای تولهد ،از جانهب والهدین بهه او اههدا میشهود و نقشهی
اساسی در آینده فرزندان ایفا میکند .اسالم انتخاآ نام نیکو را از مهمتهرین حقهوق فرزنهدان بهر
والدین بر شمرده است .هر چند انتخاآ نام نیکو علت تامه تربیت نیکو نیست ،اما انتخاآ نهامی
زیبا و با معنا ،به حفظ کرامت فرزندان در جامعه کمک خواهد کرد.
اهميت نامگذاری فرزند در اسالم

یکی از مهمترین حقوقی که دین مبین اسالم برای فرزندان تعریف کرده است ،انتخاآ نهام نیکهو
برای آنهاست که در روایات نیز از آن به «نخستین نیکی به فرزند» یاد شده است 1.امام کهاظم
فرموده است« :فردی خدمت پیامبر رسید و گفت :ای پیامبر خهدا! حهق ایهن فرزنهد بهر مهن
حسِْاسمهِوِأيبهِ،و َضعهِم ِ
ِ
وضعا َِح َسلناِ؛ نهام او و تربیهت او را نیکهو
چیست حضرت فرمود :تُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
2
گردانی و او را در جایگاه نیکو یی قرار دهی».
* داندآموخته جامعةالزهرا

و کارشناس روانشناسی.

 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .18
 .2همان ،ص .48
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اسالم انتخاآ نام نیکو برای فرزند را محدود به این دنیا نکرده است؛ زیرا در روز قیامهت افهراد بها
همان نام مخاطب قرار میگیرند و به آنها میگویند« :ای فالنی فرزند فالنهی! برخیهز و بهه سهوی
نوری که به طرف آن راهنمایی یافتی ،بپیوند» 1.اهمیت نامگذاری بهرای فرزنهد تها آنجاسهت کهه
سفارش شده است پید از تولد فرزندتان ،نامی براو بگذارید و اگر نمیدانید دختر است یا پسهر،
او را به نامهایی که برای هر دو جنس مناسب است ،بنامید؛ زیرا فرزندان سقط شهده شهما در روز
2
قیامت ،از پدر خود مؤاخذه خواهند کرد که چرا بر من نام ننهادی.
تأثير نام نيکو بر شخصيت فردی و اجتماعی فرزند

نام فرزند ،اولین و ماندگاترین هدیه از سوی پدر و مادر است .بنابراین والدین باید در انتخاآ این
هدیه ،نهایت تالش و دقت خود را به کار ببرند تا در آینده موجب سهرافکندگی و خجالهت فرزنهد
خود نشوند .نامی که برای کودک انتخاآ میشود ،تأ یر دائمی و گسهتردهای بهر زنهدگی او دارد و
ممکن اسهت بهه سهبب نامگهذاری نامناسهب یها نامتعهارف ،سهالیان متمهادی موجهب تحقیهر،
سرافکندگی و تمسخر فرزند در محیطهای اجتماعی شهود و بهر فراینهد رشهد و جامعهپهذیری او
3
تأ یرات منفی بگذارد.
روح کودک از آغاز تولد با نامی که بر او نهادهاند ،انس میگیرد و چه بسا اولین الفاظی که بر زبان
میراند و با شنیدن آن ناخودآگاه تورت خود را بر میگرداند ،نام خودش اسهت .از ایهن رو کهم
کم این لفظ با روح او عجین میشود و چه معنای ارزشی و یا بیارزشی داشته باشهد ،در ذههن و
4
روح او تأ یر خواهد داشت.
نامگذاری به دلیل نقشی که ایفها میکنهد ،باعهث تأ یرگهذاری و تأ یرپهذیری عمیقهی در عرتهه
اجتماعی افراد نیز میگردد؛ بهطوری که افر ِاد دارای نامههای خهوآ و زیبها و بها مفهاهیم عهالی و
متناسب با شخصیتهای بزرگ علمی و دینی ،همهواره احسهاس غهرور و افتخهار میکننهد و در
اجتماع با احساس آرامد و اعتماد به نفهس حضهور مییابنهد و بهرعکس ،کسهانی کهه نامههای
نامناسب دارند ،دچار عقده حقارت میشوند و همواره از آن رنه میبرنهد .احسهاس حقهارت و
کمخودبینی ،یکی از حاالت بسیار بدی است که گاهی از دوران کودکی دامنگیر انسان میشود.
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 15؛ ص .618
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،6ص .18
 .3عباس میرشکاری و سید جواد فراهانی؛ «حق کودک بر نام»؛ دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی؛ ص .83
 .4محمدتقی فیا بخد؛ کرامات نفس در تربیت کودک؛ ص.120
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بنابراین یکی از مظاهر زیبایی هر انسان ،نام خوآ و زیبایوی است.
انتخاآ نام نیک میتواند تابلو و نمادی برای نشهان دادن خوبیهها و تشهو یق بهه کسهب تهفات
پسندیده باشد .در مقابل ،نام زشت نیز از آ ار منفی غیرقابل انکاری برخوردار است .نهام فرزنهد،
یکی از نشانههایی است که به وسیله آن میتهوان بهه معیارههای ارزشگهذاری و سهطح فرهنهگ
والدین پی برد .استفاده نکردن از نامههای ارزشهی و انتخهاآ نامههایی کهه بها فرهنهگ دینهی مها
سازگاری ندارد و فرهنگ بیگانگان را در ذهن تداعی مینماید ،حکایت از گرایشات درونی چنین
کسانی به فرهنگ بیگانه را دارد 2.وقتی ملتهی نامههایی را بهرای پسهران و دختهران خهود انتخهاآ
میکند ،در حقیقت بر مفاهیمی تکیه کرده است که به واسطه آنها موضع خود را در برابر عدالت،
زیبایی ،آزادی و تدها مؤلفه اخالقی ،اعتقادی و اجتماعی دیگر نشان میدهد .احمد بهن هیهثم
میگو ید« :از امام رضا پرسیدم :چرا عرآ فرزندان خهود را سهگ ،یوزپلنهگ ،ببهر وشهبیه آن
نامگهذاری مینمهود حضهرت در جهواآ فرمهود :اعهراآ ،اههل جنهگ بودنهد و بها اسههمهای
3
فرزندانشان در دل دشمن رعب میانداختند».
بنابراین اگر افراد جامعه برای انتخاآ نام فرزندان خود ،به تبعیت از خواص جامعهه و سهلبریتیها
به نامهای غربی و حتی بیمعنا روی آورنهد ،آن جامعهه بهه تهدری مهورد تههاجم فرهنگهی قهرار
میگیرد و هو یت ملی و دینی خود را تحت تأ یر فرهنگ غرآ از دست میدهد .حجتاالسهالم
قرائتی در خاطرهای درباره نامگذاری فرزندان میگوید:
1

مدتی در زیمباوه آفریقا بودم .علی رغم مسلمانان زیاد در آنجا ،فقط یک زن و شوهر شهیعه
بودند .آدرس گرفتم و آنها را پیدا کردم .به آنها گفتم« :شما یک زن و شهوهر شهیعه در یهک
کشور غریب چه میکنید اسم بچههایتان چیسهت » .گفتنهد« :تهادق ،بهاقر و کهاظم».
گفتم« :بارکالله» .آنها در آفریقا اسم امام را زنده میکنند ،اما متأسفانه بعضی شیعهها اسم
فرزندشان را میلیانی میگذارند ،اسم یک نوع تیو در آفریقا .آنها در آفریقا اسهم ائمهه را
بر فرزندانشان میگذارند ،اینجا نام تیوهای سهرزمین آفریقها را بهرای فرزندشهان انتخهاآ
4
میکنند!

 .1یونس داند و علیاکبر قربانی؛ «بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مو ر بر نامگزینی کودکان توسط خانواده ههای
ایرانی همطالعه موردی استان هرمزگان »؛ دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی؛ ص90
 .2جعفر تالحان؛ سلوك با فرزند؛ ص .87
 .3محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 21؛ ص .390
 .4وآسایت ریحانههای بهشتی؛ «خاطرهای از حاج آقا قرائتی درباره نامگذاری فرزند»؛ .1394/06/03
https://reihaneha.ir/771
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انتخاآ نامهای نیکو و بامعنا همانند نام ائمه و یاران بزرگوارشان برای فرزندان ،سهبب ایجهاد
رابطهای عمیق و عاطفی میان آنها و تاحب نام میشود و کودک میکوشد بهگونهای با تهاحبان
واقعی نام همذاتپنداری کند و برای نزدیکی به او به الگوبرداری از سبک زنهدگی و شخصهیت
تاحب نام میپردازد .نامهایی که به معنای تفات خهوآ و پسهندیده هسهتند نیهز در هو یهت و
شخصیت کودک مؤ رند؛ همچنانکه حر بن یزید ریاحی همانند نامد ،آزاده بهود .هنگهامی کهه
سیدالشهدا بر بالیند حاضر شد ،نام او را مورد توجه قرار داد و فرمودٍ « :
للکِيلاِحلْ ِ
بخِبخِِ
ُ
تکِح َْاِ؛ 1مبارک باد بر تهو ای
کِایِس وم
تِام
ِواّلل
ا
َ
َنتِحِْكماِس َم َ
يتِفىِالدنياِواَلخْ ه َ
ُ
َ
ِماِاخطئَ َ
ُ
حر! تو در دنیا و آخرت آزادهای ،چنانکه آزاده نامیده شدی و به خدا قسم مادرت اشتباه نکرده کهه
نام تو را حر گذاشت».
ربیع بن عبدالله میگوید :به امام تادق عر کردم :فدایت شوم! ما فرزندان خهود را بهه نهام
شما مینامیم .آیا این عمل برای ما فایدهای دارد امام فرمود« :آری به خدا قسم! مگر دین چیهزی
2
جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است».
از ایههن رو شایسههته اسههت کهه والههدین ،معنههای لغههوی اسههم کههودک را بههه او بفهماننههد ،داسههتان
نامگذاریاش را براید تعریف کنند و به او بگویند که نامد ،یادآور کدام شههید و یها برگرفتهه از
شخصیت کدام انسان بزرگ و معروف است تا به همانندسازی کودک با نامد کمک کنند.
برترین نامها از نگاه اسالم

بنا بر روایات ائمه معصومین بهترین نامها ،نامهایی هستند بر بنهدگی خهدا داللهت دارنهد.
ِ ِ 4
ِ
ِ
يلاء؛
هاِأسلماءِاِلنب ِ
ِاِلسلماء
أصلد ُق
ِأفضلَُ
لهِو َ
امام باقر فرموده استَ « :
العبُوييو َ
لم َ ِ ِب ُ
ِملاِس ِّ
ُ
ُ
راستترین و درستترین نامها آن است که به عبودیهت نامیهده شهود و برتهرین آنهها ،اسهمایای
ِ
پیامبران است» .آن حضرت در بیانی دیگر فرموده استِ « :ا و ِالشو َيطا َ ِِا َذ ِ
لدِ
لاِم َح وم ُ
َ
اِسم َ ُِم َناييلا َِي ُ
ي ِ
ِالْ َصاص؛ 5شیطان هنگامی کهه بشهنود نهدا دهنهدهای نهدا میدههد :ای
اِعَ ُّ ِ َذ َ
َ َ
اِي ُذ ُ
ابِ َك َم َ
وب و
محمد ،ای علی؛ همانگونه که سرآ و قلع آآ میشود ،او نیز آآ میگردد».
3

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 45؛ ص .14
 .2حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج 15؛ ص .128
 .3محمد محمدی ریشهری؛ حكمتنامه کودك؛ ص .99
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج 6؛ ص .18
 .5احمد بن محمد ابنفهد حلی؛ عدهالداعی و نجاح الساعی؛ ص .87
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رسولخدا در ارزش انتخاآ نام «محمد» برای فرزندان فرموده است« :هیچ خانههای نیسهت
که نام محمد در آن باشد ،مگر آنکه خداوند روزی آنها را بسهیار مهیکنهد .پهس ههر گهاه آنهان را
محمد نامیدید ،آنان را نزنید و دشنام ندهید» 1.امام تادق نیز دربهاره تغییهر برخهی نامهها بهه
وسیله پیامبر فرموده است« :همانا رسولخدا نامهای زشت و ناپسند مردهها و شههرها را
2
تغییر میداد».
یکی از معانی جاریه ،نوعی مار از جنس افعی است .در میان اعراآ مردی به نام جاریهه بهود کهه
بسیار قوی ،تریحاللهجه و باشخصیت بود .او و یاراند ،از حکومت ظالمانهه معاویهه ناراضهی
بودند و در دل نسبت به وی کینه و دشمنی داشتند .معاویه که بدبینی جاریه و یاراند را احسهاس
کرده بود ،تصمیم گرفت روزی در محضر مردم به وی توهین کنهد و نهامد را وسهیله تمسهخر و
تحقیر او قرار دهد .در فرتتی که با او روبهرو شد ،به او گفت« :تو چه مقدار نزد قهوم و قبیلههات
پست و ناچیزی که اسم تو را مار گذاردهاند » .جاریه بدون تأمل گفت« :تو چه مقدار نهزد قهوم و
قبیلهات پست و ناچیزی که اسم تو را معاویه گذاردهاند ،یعنی سگ ماده» .معاویه از ایهن جهواآ
سخت ناراحت شد و گفت« :بیمادر! ساکت باش» .جاریه بالفاتله جواآ داد« :من مادر دارم
که مرا به دنیا آورده است .به خدا قسم دلهایی که بغض تو را در خود میپروراننهد ،در سهینههای
ماست و شمشیرهایی که با آنها با تو نبرد خواهند کرد ،در دستهای ماست .تهو قهادر نیسهتی بهه
ستم ما را هالک کنی و نمیتوانی به زور بر ما حکومت نمهایی .تهو در زمامهداری بهه مها عههد و
پیمان سپردهای ،ما نیز طبق آن پیمان ،عهد اطاعت و شنوایی داریم .اگر تو به پیمانت وفا کنی ،مها
هم به اطاعت وفاداریم و اگر تخلف نمایی ،بدان که پشت سر ما گروه مردان نیرومنهد و نیزهههای
3
برنده است».
َسکونی یکی از یاران امام تادق میگو ید:
روزی در حالی که غمزده و گرفته بودم ،بر امام تادق

وارد شدم .حضرت به من فرمود:

«ای سکونی! ناراحتی تو از چیست » .گفتم« :دختهری بهرایم زاده شهده اسهت» .امهام
فرمود« :ای سکونی! سنگینی آن ،بر زمین است و روزی آن بر خدا .خارج از محدوده عمر
تو زندگی میکند و غیر از روزی تو را میخورد» .سپس فرمود« :او را چه نامیدی » .گفتم:
 .1محمد محمدی ریشهری؛ حكمتنامه کودک؛ ص .99
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 21؛ ص.390
 .3محمد تقی فلسفی؛ کودک از نظر وراثت و تربیت؛ ج  ،2ص .216
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«فاطمه» .فرمود« :آه ،آه!» .سپس دست خود را بهر پیشهانیاش گذاشهت و فرمهود« :حهق
فرزند بر پدر این است که اگر پسر است ،مادرش را گرامی دارد و نام نیکو بر او نهد و کتاآ
خدا را به او آموزش دهد و او را پاک گرداند .شنا به او یاد دهد و اگر دختر است ،مادرش را
گرامی دارد و نام نیک بر او نهد و سوره نور را به او آموزش دهد» .سپس فرمود« :هان! چون
او را فاطمه نامیدهای ،مبادا دشنامد دهی و یا نفریند کنی و او را کتک بزنی».1

یکی از یاران امام حسن عسکری که زایمان همسرش نزدیک بود ،به امام نامههای نوشهت و از
ایشان خواست تا از خدا بخواهد همسرش را از درد و رن برهاند ،پسری روزی او کند و نهام او را
مشخ سازد .امام در پاس  ،تالح او را از خدا خواست و فرمود« :خداوند ،پسری تمهام و
کمال روزی تو گرداند و محمد و عبدالرحمان ،نامهای خوبی هستند» .بعهد از مهدتی همسهر او
2
دوقلو زایمان کرد و نام یکی را محمد و دیگری را عبدالرحمان گذاشت.
بدیهی است اگر نام فرزند در شناسنامه ،نامی اتیل و خوآ بت شود ،اما به نام دیگهری کهه بهار
منفی دارد ،خوانده شود؛ از آ ار سوء آن بر روح فرزند کاسهته نمیشهود؛ زیهرا مهالک ا رگهذاری
همان نامی است که هر روز او را با آن تدا میزنند و به دیگران معرفیاش میکنند.
نکات مهم در انتخاب نام فرزند

 .1والدین باید دقت کنند که کودک در سنین مختلف ،از معنای اسم و آهنگ تلفهظ آن خجالهت
نکشد.
 .2تشخی جنسیت کودک از روی نام او بسیار مهم است .گاهی پدر و مادر اسهمی بهر فرزنهد
میگذارند که وقتی کسی آن را میشنود ،ابتدا از جنسیت فرزند سؤال میکند.
 .3والدین باید از نامهایی که طوالنی هستند و تلفظ آنها دشوار است و یا ممکن اسهت بهه چنهد
تورت نوشته یا خوانده شوند ،بپرهیزند.
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