
 اهمیت انتخاب نام نیک برای فرزندان
*حسنی صالحان

 مقدمه
ین کار از قدرت تکلم و بیهان نوع خود ارتباط داشته باشد و برای ا بشر همواره کوشیده است با هم
ای  وهید را بهتر به مخاطب برساند، از شهیه بتواند مقصود خوکبهره برده است. از این رو برای آن

ای  واژه بهره برده و برای هر شیء یا فردی نهامی را انتخهاآ کهرده اسهت. نهام،« نامگذاری»به نام 
ن و یتر ی از حسهاسیکهگیهرد.   میشناسهایی اشهیاء و افهراد مهورد اسهتفاده قهرار  است کهه بهرای

ن و یتهر ن، مهمیه اولهکهن لحظات برای پدر و مهادر، انتخهاآ نهام فرزنهد اسهت یزتریانگ جانیه
شهود و نقشهی  ن بهه او اههدا مییه در ابتدای تولهد، از جانهب والهدکای است  هین هدیماندگارتر

ن حقهوق فرزنهدان بهر یتهر ز مهمو را ایکند. اسالم انتخاآ نام نک  فا میینده فرزندان ایاساسی در آ
ست، اما انتخاآ نهامی یو نیکت نیترب  و علت تامهیکن بر شمرده است. هر چند انتخاآ نام نیوالد

 رد. کخواهد  کمکرامت فرزندان در جامعه کبا و با معنا، به حفظ یز

 اهميت نامگذاری فرزند در اسالم
و یکهرده است، انتخاآ نهام نکف یان تعرن اسالم برای فرزندین مبیه دکن حقوقی یتر ی از مهمیک

 اظمکهامام  1اد شده است.ی« ی به فرزندیکن نینخست»ات نیز از آن به یه در رواکبرای آنهاست 
ن فرزنهد بهر مهن یهامبر خهدا! حهق اید و گفت: ای پیرس امبریفردی خدمت پ»فرموده است: 

ِاسَمُهِوِأَيبَُه،َِوَضعُهَِموِضعست  حضرت فرمود: یچ ُْ و یکهت او را نیه؛ نهام او و تربا َِحَسلناِ تُحِس
 2«.ی قرار دهییویکگاه نیگردانی و او را در جا

                                                           

 .و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرا داند* 
  .18، ص 6؛ ج فیالكا  . محمد بن یعقوآ کلینی؛1
  .48. همان، ص 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 پنجمـ شماره  1442ـ رمضان  1400بهار  

 



270       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

امهت افهراد بها یرا در روز قیاسالم انتخاآ نام نیکو برای فرزند را محدود به این دنیا نکرده است؛ ز
سهوی  ز و بههیهای فالنی فرزند فالنهی! برخ»گویند:  گیرند و به آنها می همان نام مخاطب قرار می

اهمیت نامگذاری بهرای فرزنهد تها آنجاسهت کهه  1«.وندیافتی، بپیی یه به طرف آن راهنماکنوری 
ا پسهر، ید دختر است یدان د و اگر نمیید از تولد فرزندتان، نامی براو بگذاریسفارش شده است پ

در روز شهما   را فرزندان سقط شهدهیه برای هر دو جنس مناسب است، بنامید؛ زکی یها او را به نام
   2ه چرا بر من نام ننهادی.کقیامت، از پدر خود مؤاخذه خواهند کرد 

 تأثير نام نيکو بر شخصيت فردی و اجتماعی فرزند
ن ین باید در انتخاآ ایاز سوی پدر و مادر است. بنابراین والد  هین هدین و ماندگاترینام فرزند، اول

ندگی و خجالهت فرزنهد کنده موجب سهرافیر آت تالش و دقت خود را به کار ببرند تا دیه، نهایهد
ای بهر زنهدگی او دارد و  و گسهترده تأ یر دائمی شود، می انتخاآ کودک برای که خود نشوند. نامی

ممکن اسهت بهه سهبب نامگهذاری نامناسهب یها نامتعهارف، سهالیان متمهادی موجهب تحقیهر، 
پهذیری او  رشهد و جامعهو بهر فراینهد  اجتماعی شهود های سرافکندگی و تمسخر فرزند در محیط

 3تأ یرات منفی بگذارد.
ه بر زبان کن الفاظی یگیرد و چه بسا اول اند، انس می از آغاز تولد با نامی که بر او نهاده کودکروح 

م کهگرداند، نام خودش اسهت. از ایهن رو  دن آن ناخودآگاه تورت خود را بر مییراند و با شن  می
ارزشی داشته باشهد، در ذههن و  ا بیید و چه معنای ارزشی و شو  ن میین لفظ با روح او عجیم اک

 4ر خواهد داشت.یروح او تأ 
عمیقهی در عرتهه  تأ یرپهذیری و تأ یرگهذاری کنهد، باعهث ایفها می که نقشی دلیل به نامگذاری
عهالی و  مفهاهیم بها و زیبها و خهوآ ههای نام  افراِد دارای طوری که گردد؛ به ز مییافراد ن اجتماعی 

کننهد و در  های بزرگ علمی و دینی، همهواره احسهاس غهرور و افتخهار می شخصیت با سبمتنا
ههای  یابنهد و بهرعکس، کسهانی کهه نام اجتماع با احساس آرامد و اعتماد به نفهس حضهور می

برنهد. احسهاس حقهارت و  و همواره از آن رنه  می شوند نامناسب دارند، دچار عقده حقارت می
شود.  می  گیر انسان ت بسیار بدی است که گاهی از دوران کودکی دامنخودبینی، یکی از حاال کم
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 1وی است. زیبای و خوآ نام انسان، هر زیبایی بنابراین یکی از مظاهر
سهب تهفات کق بهه یهها و تشهو  تواند تابلو و نمادی برای نشهان دادن خوبی می یکانتخاآ نام ن

اری برخوردار است. نهام فرزنهد، کرقابل انیی غز از آ ار منفیده باشد. در مقابل، نام زشت نیپسند
گهذاری و سهطح فرهنهگ  ارههای ارزشیتهوان بهه مع ه به وسیله آن میکی است یها ی از نشانهیک

نهی مها یه بها فرهنهگ دکهی یهها ههای ارزشهی و انتخهاآ نام ن پی برد. استفاده نکردن از نامیوالد
ن یشات درونی چنیت از گرایاکد، حینما گانگان را در ذهن تداعی مییسازگاری ندارد و فرهنگ ب

ههایی را بهرای پسهران و دختهران خهود انتخهاآ  وقتی ملتهی نام 2گانه را دارد.یسانی به فرهنگ بک
آنها موضع خود را در برابر عدالت،   کند، در حقیقت بر مفاهیمی تکیه کرده است که به واسطه می

ثم یهدهد. احمد بهن ه تماعی دیگر نشان میاخالقی، اعتقادی و اج  زیبایی، آزادی و تدها مؤلفه
ه آن یوزپلنهگ، ببهر وشهبیدم: چرا عرآ فرزندان خهود را سهگ، یپرس از امام رضا»د: یگو می

های  نمهود  حضهرت در جهواآ فرمهود: اعهراآ، اههل جنهگ بودنهد و بها اسههم نامگهذاری می
 3«.انداختند فرزندانشان در دل دشمن رعب می

ها   تییت از خواص جامعهه و سهلبریرای انتخاآ نام فرزندان خود، به تبعبنابراین اگر افراد جامعه ب
  مهورد تههاجم فرهنگهی قهرار یمعنا روی آورنهد، آن جامعهه بهه تهدر های غربی و حتی بی به نام

االسهالم   دهد. حجت ر فرهنگ غرآ از دست میینی خود را تحت تأ یت ملی و دیگیرد و هو می
 گوید:  مگذاری فرزندان میای درباره نا قرائتی در خاطره

رغم مسلمانان زیاد در آنجا، فقط یک زن و شوهر شهیعه  مدتی در زیمباوه آفریقا بودم. علی
شما یک زن و شهوهر شهیعه در یهک »بودند. آدرس گرفتم و آنها را پیدا کردم. به آنها گفتم: 

«. اظمتهادق، بهاقر و که»گفتنهد: «. هایتان چیسهت  کنید  اسم بچه کشور غریب چه می
ها اسم  کنند، اما متأسفانه بعضی شیعه آنها در آفریقا اسم امام را زنده می«. الله بارک»گفتم: 

را  ریقا. آنها در آفریقا اسهم ائمههفگذارند، اسم یک نوع تیو در آ می فرزندشان را میلیانی
انتخهاآ های سهرزمین آفریقها را بهرای فرزندشهان  گذارند، اینجا نام تیو شان می بر فرزندان

 4کنند! می
                                                           

 ههای خانواده توسط کودکان نامگزینی بر مو ر فرهنگی اجتماعی عوامل بررسی»اکبر قربانی؛  . یونس داند و علی1
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جهاد یاران بزرگوارشان برای فرزندان، سهبب ایو  و و بامعنا همانند نام ائمهیکهای ن انتخاآ نام
ای با تهاحبان  گونه کوشد به می کودکشود و   ان آنها و تاحب نام مییق و عاطفی میای عم  رابطه

ت یزنهدگی و شخصه کاز سبی به او به الگوبرداری یکند و  برای نزدکپنداری  واقعی نام همذات
ت و یهز در هویهده هسهتند نیه به معنای تفات خهوآ و پسهندکی یها پردازد. نام تاحب نام می

احی همانند نامد، آزاده بهود. هنگهامی کهه ید ریزیکه حر بن  مؤ رند؛ همچنان کودکت یشخص
للکِيلاُِحلْ ِِبٍخِبخِ »ند حاضر شد، نام او را مورد توجه قرار داد و فرمود: یبر بال دالشهدایس

اِ  َْ تکُِح ِماِاخَطئَتِاَمکِایَِسمو مبارک باد بر تهو ای  1؛َانتِحِْكماُِسَميَتِفىِالدنياِواَلخْ ِواّلَله
که آزاده نامیده شدی و به خدا قسم مادرت اشتباه نکرده کهه  ای، چنان حر! تو در دنیا و آخرت آزاده

 «.نام تو را حر گذاشت
عر  کردم: فدایت شوم! ما فرزندان خهود را بهه نهام  ام تادقگوید: به ام ربیع بن عبدالله می

آری به خدا قسم! مگر دین چیهزی »ای دارد  امام فرمود:  نامیم. آیا این عمل برای ما فایده شما می
 2«.جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است

ن ه والههدین، معنههای لغههوی اسههم کههودک را بههه او بفهماننههد، داسههتاکههسههته اسههت یاز ایههن رو شا
اش را براید تعریف کنند و به او بگویند که نامد، یادآور کدام شههید و یها برگرفتهه از  نامگذاری

 کنند.  کمکبا نامد  کودکشخصیت کدام انسان بزرگ و معروف است تا به همانندسازی 
 ها از نگاه اسالم برترین نام

 3نهدگی خهدا داللهت دارنهد.ی هستند بر بیها ها، نام ن نامیبهتر نیات ائمه معصومیبنا بر روا
َ ِِبالُعبُوِييولهَِوِأفَضلَُهاِأسلماُءِاِلنِبيلاءِِ»فرموده است:  امام باقر  4؛أصلَدُقِاِلسلماِءِملاُِسلمِّ

ایای   ن آنهها، اسهمیده شهود و برتهریهت نامیهه به عبودکها آن است  ن نامیتر ن و درستیتر راست
لُدِ»گر فرموده است: یانی دیآن حضرت در ب«. امبران استیپ يَطاَ ِِاَذاَِسِمَ ُِمنَاِييلا ِيَلاُِمَحمو ِالشو ِا و

َصاص ْو َِذاَبِكََماِيَُذوُبِال دههد: ای  ای نهدا می ه بشهنود نهدا دهنهدهکهطان هنگامی یش 5؛يَاَِعَِ ُّ
 «.گردد  ز آآ مییشود، او ن  ه سرآ و قلع آآ میکگونه  محمد، ای علی؛ همان
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سهت یای ن چ خانههیه»برای فرزندان فرموده است: « محمد»در ارزش انتخاآ نام  خدا رسول
نهد. پهس ههر گهاه آنهان را ک  ار مهییه خداوند روزی آنها را بسهکه نام محمد در آن باشد، مگر آنک

هها بهه  ر برخهی نامییهنیز دربهاره تغ امام تادق 1«.دید و دشنام ندهید، آنان را نزنیدیمحمد نام
های زشت و ناپسند مردهها و شههرها را  نام داخ همانا رسول»فرموده است:  امبریوسیله پ

 2«.داد ر میییتغ
یکی از معانی جاریه، نوعی مار از جنس افعی است. در میان اعراآ مردی به نام جاریهه بهود کهه 

اللهجه و باشخصیت بود. او و یاراند، از حکومت ظالمانهه معاویهه ناراضهی  بسیار قوی، تریح
دشمنی داشتند. معاویه که بدبینی جاریه و یاراند را احسهاس  بودند و در دل نسبت به وی کینه و

کرده بود، تصمیم گرفت روزی در محضر مردم به وی توهین کنهد و نهامد را وسهیله تمسهخر و 
ات  تو چه مقدار نزد قهوم و قبیلهه»به او گفت:   رو شد، تحقیر او قرار دهد. در فرتتی که با او روبه

تو چه مقدار نهزد قهوم و »جاریه بدون تأمل گفت: «. اند  ر گذاردهپست و ناچیزی که اسم تو را ما
معاویه از ایهن جهواآ «. اند، یعنی سگ ماده ات پست و ناچیزی که اسم تو را معاویه گذارده قبیله

من مادر دارم »جاریه بالفاتله جواآ داد: «. مادر! ساکت باش بی»سخت ناراحت شد و گفت: 
های  پروراننهد، در سهینه هایی که بغض تو را در خود می ه خدا قسم دلکه مرا به دنیا آورده است. ب

های ماست. تهو قهادر نیسهتی بهه  ماست و شمشیرهایی که با آنها با تو نبرد خواهند کرد، در دست
توانی به زور بر ما حکومت نمهایی. تهو در زمامهداری بهه مها عههد و  ستم ما را هالک کنی و نمی

بق آن پیمان، عهد اطاعت و شنوایی داریم. اگر تو به پیمانت وفا کنی، مها ای، ما نیز ط پیمان سپرده
ههای  هم به اطاعت وفاداریم و اگر تخلف نمایی، بدان که پشت سر ما گروه مردان نیرومنهد و نیزه

 3.«برنده است
 د: یگو  می اران امام تادقیونی یکی از کَس 

وارد شدم. حضرت به من فرمود:  دقه غمزده و گرفته بودم، بر امام تاکروزی در حالی 
 امهام«. م زاده شهده اسهتیدختهری بهرا»گفتم: «. ست یونی! ناراحتی تو از چکای س»

عمر   ن است و روزی آن بر خدا. خارج از محدودهینی آن، بر زمیونی! سنگکای س»فرمود: 
گفتم: «. ی دیاو را چه نام»سپس فرمود: «. خورد ر از روزی تو را مییند و غک تو زندگی می
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حهق »اش گذاشهت و فرمهود:  شهانییسپس دست خود را بهر پ«. آه، آه!»فرمود: «. فاطمه»
تاآ کو بر او نهد و یکه اگر پسر است، مادرش را گرامی دارد و نام نکن است یفرزند بر پدر ا

اد دهد و اگر دختر است، مادرش را یگرداند. شنا به او  کخدا را به او آموزش دهد و او را پا
هان! چون »سپس فرمود: «. بر او نهد و سوره نور را به او آموزش دهد یکگرامی دارد و نام ن

 .1«نی و او را کتک بزنیکند یا نفریای، مبادا دشنامد دهی و  دهیاو را فاطمه نام

ای نوشهت و از  بود، به امام نامهه یکه زایمان همسرش نزدک ریکاران امام حسن عسیی از یک
ند و نهام او را کاز خدا بخواهد همسرش را از درد و رن  برهاند، پسری روزی او  شان خواست تایا

خداوند، پسری تمهام و »در پاس ، تالح او را از خدا خواست و فرمود:  مشخ  سازد. امام
بعهد از مهدتی همسهر او «. هستند  های خوبی مال روزی تو گرداند و محمد و عبدالرحمان، نامک

 2گری را عبدالرحمان گذاشت.یی را محمد و دکینام رد و کمان یدوقلو زا
ه بهار کهگهری یل و خوآ  بت شود، اما به نام دیبدیهی است اگر نام فرزند در شناسنامه، نامی ات

ا رگهذاری  کرا مهالیهشهود؛ ز  اسهته نمیکمنفی دارد، خوانده شود؛ از آ ار سوء آن بر روح فرزند 
 نند.ک  اش می  زنند و به دیگران معرفی ا میه هر روز او را با آن تدکهمان نامی است 

 نکات مهم در انتخاب نام فرزند
. والدین باید دقت کنند که کودک در سنین مختلف، از معنای اسم و آهنگ تلفهظ آن خجالهت 1

 نکشد.
. تشخی  جنسیت کودک از روی نام او بسیار مهم است. گاهی پدر و مادر اسهمی بهر فرزنهد 2

 کند. شنود، ابتدا از جنسیت فرزند سؤال می سی آن را میگذارند که وقتی ک می
ن اسهت بهه چنهد که طوالنی هستند و تلفظ آنها دشوار است و یا ممکی یها . والدین باید از نام3

 زند.یا خوانده شوند، بپرهیتورت نوشته 
 فهرست منابع

 کتب

تهب االسهالمی، کل؛ تههران: داراعده الداعی و نجاح الساعی فهد حلی، احمد بن محمد؛ ابن .1
 ق.1407

                                                           

  .48؛ ص 6؛ ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 1
  . 105؛ ص نامه کودک حكمتشهری؛  . محمد محمدی ری2
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اء التهراث، یهالح تیه؛ قهم: موسسهه آل البوسفائل الشفیعه حر عاملی، محمد بن حسن؛ .2
 ق.1407

 ش.1395؛ تهران: تراث، سلوك با فرزندتالحان، جعفر؛  .3

 ؛کودک از نظر وراثت و تربیت فلسفی، محمدتقی؛ .4

 ش.1389ور، ؛ تهران: مؤسسه جلوه نکرامت نفس در تربیت کودكبخد، محمدتقی؛  فیا  .5

 ش.1365ه، یتب االسالمک؛ تهران: انتشارات دارالالكافیلینی، محمد بن یعقوآ؛ ک .6

ث، یده؛ قهم: دارالحهدی؛ ترجمه عباس پسهندنامه کودك حكمتشهری، محمد؛  محمدی ری .7
 ش.1385

 ق. 1403؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحاراالنوار مجلسی، محمدباقر؛ .8

اء التراث؛ یحإل تیق مؤسسه آل البی؛ تحقمستدرك الوسائلن بن محمدتقی؛ ینوری، حس .9
 ق.1407ت، یقم: مؤسسه آل الب

 ها و نشریات سایت

 کودکان نامگزینی بر مؤ ر فرهنگی اجتماعی عوامل بررسی»بر قربانی؛ کا ونس و علییداند،  .1

 سهعهتو و مشهارکت فصهلنامه ؛ دو«هرمزگهان  استان موردی ایرانی همطالعه های خانواده توسط

 .87 – 109، ص 1396زمستان و شماره پنجم، پاییز دوره سوم، اجتماعی؛

؛ دو فصهلنامه مطالعهات حقهوق «بر نام کودکحق »د جواد فراهانی، یاری، عباس و سکرشیم .2
 .81 – 104؛ ص 95بشر اسالمی؛ سال پنجم، شماره دهم، بهار و تابستان 

؛ «رائتهی دربهاره نامگهذاری فرزنهدای از حهاج آقها ق خهاطره»های بهشهتی؛  سایت ریحانه وآ .3
03/06/1394. 


