
  

)بررسي موردي تغییر اسامي تازه مسلمانان) (ص(ترويج نگرش خوشبینانه توسط رسول خدا 
 رسول جعفريان 

 
 
 

 )ص(ترويج نگرش خوشبینانه توسط رسول خدا 
 

 بررسي موردي در زمینه تغییر اسامي تازه مسلمانان 
 
 

ست ھايي که براي فرزندانش بر مي از دير باز پیوندي عمیق میان معتقدات انسان با اسامي و نام سم و نـام . گزيده وجود داشــته ا یت ا بازگشـت ايـن مســأله بـه اھم
 . آلھاي انساني، در حیات فکري، عقلي و عملي او و گاه عنصري حد فاصل اين دو مانند ارزشھاي اخالقي باشد تواند سمبل و نماد ايده است که مي

خدا بـه شـمار مي عي، نمـادي از  آينـد، ھمیـن طـور  به عبارت ديگر، نامیده شدن فرزندان به نام خدايان، صفات خداوند متعال، يا چھرگاني که با خدا در ارتباطند و به نو
ھا و ھر آنچه که در زندگي عملي، اخالقي و ارزشي اھمیت دارند، و لو آن که خوب يا زيبا نباشند، ھمه و ھمه شاھدي اسـت بـر  ھا، زيبايي استفاده از اسامي خوبي

 . ھاي انساني و اعتقادي ارتباط عمیق میان نامگذاري فرزندان و اشیاء ديگري که در اطراف انسان است، با معتقدات و نگره
اعتبار اين . ايم ھاي مردمان آن جامعه بدانیم، به بیراھه نرفته ھاي رايج در يک جامعه را نشاني از روح کلي باورھا و ديدگاه اين مسأله تا به آن حد جدي است که اگر نام

ّايي دارند که اعتبار و شأن خويش را از آن به دست مي  . آورند اسامي از آن روست که از نگاه آن مردم، آن اسامي مسم
ّا مي وقتي خداوند، در قرآن کريم، نام عالم کنـد ھاي بتان را اسامي بدون مسم ٌ . داند، از آن روست که حرمت اين نامھا و شأن و اعتبار آنان را باطـل ا اء َ ـم ْ َس َ إالّ أ ـي ْ ھِ ِن إ

لْطَانٍ  ُ ْ س ا مِن َ ِھ ُ ب َ اللَّه َل نْز َ ا أ َ ْ م م ُکُ اؤ َ آب َ ْ و م ُ ت ْ ن َ ا أ وھَ ُ م ُ ت ْ ی َّ م َ  .اينھا فقط يک نام است اما چیزي پشت سر آنھا نیست) 3:النجم(س
ھا و خدايان اين نامگذاري از جھاتي  به خصوص در جامعه بت پرست به دلیل تعدد بت. ھا، جايگاه بسیار مھمي داشت نامگذاري فرزندان در میان اعراب، مانند ديگر ملت

نگ عامـه کـار کرده. تر است چشمگیرتر و وسیع ته توجـه  در اين زمینه، لغت شناسان و کسـاني از مورخـان کـه در بـاره باورھـاي عمومـي و فرھ ين نک به ا انـد، دقیقــا 
در ايـن زمینــه يکــي از . انـد آنان ريشه بسیاري از اين اسامي را به لحاظ لغوي مورد بحث قرار داده و ارتباط آن را با باورھاي عمومي ـ ديني مردم روشن کرده. اند داشته

بي را بــر اسـاس قبايـل ) 1411تصحیح عبدالسالم ھارون، بیروت، ) (321ـ  223(ترين آثار کتاب االشتقاق از محمد بن حسن بن دريد  کھن سامي معـروف عر است کـه ا
 . مورد بررسي قرار داده و معنا و ريشه آن را شرح داده است

و ھمین طور افخاذ و بطون و نیز اسامي رؤسا و اشراف و شعرا را شـرح ) عماره کوچکتر از قبیله(نويسد ھدف ما آن بود تا اسامي قبايل و عمائر  ابن دريد در مقدمه مي
در طعنه بر عرب، باورشان اين بود که اين قبیل اسامي ) شايد شعوبیه(گويد علت توجھش به اين مسأله آن بود که بسیاري  وي مي. دھیم و ريشه آنھا را تبیین نمايیم

 .عرب بي مسماست و اصلي در لغت آنان ندارد
چه ھـدفي بـراي نامگــذاري انتخـاب شــده ھدف در ايــن . اند وي سپس نوعي طبقه بندي در اسامي افراد و قبايل عرب دارد و اين که ھـر گـروه بــا  بـه اعتقـاد وي چنـد 

 . ھا مورد توجه عرب بوده است نامگذاري
 ...تفأل به خیر بر ضد دشمنان مثل انتخاب نام غالب، ظالم، مقاتل و: الف
 ...تفأل به خیر براي خوشبختي فرزندان مثل سعد، سعید، اسعد، نائل، مدرک، سالم و: ب 
 ...نامگذاري به درندگان براي ترساندن دشمن مانند اسد، لیث، ذئب، ضرغام و: ج
 ..اسامي درختان سخت و خشن باز ھم براي تفأل مانند سمره، طلحه، سلمه، ھراسه و: د

زن و: ھـ َ  ...اسامي اشیاء زمیني که باز سخت و صعب ھستند مانند حجر، حجیر، فھر، جرول، ح
 ).6ـ  5: االشتقاق... (بیند مانند ثعلب، جحش، خنزير، کلب و گاه نامگذاري فرزند پس از تولد از سوي پدر با انتخاب نام اولین حیواني که در بیرون منزل مي: و

که بخـش . بايست در اين زمینه گفت نیست طبیعي است که اينھا ھمه آنچه مي حالي  بن دريـد نیامـده اسـت، در  به خصوص که جنبه ديني در اين شرح مقـدماتي ا
خورد  ھا پیوند مي اي داشته و اسامي افراد که به نوعي با بت در اين زمینه، بت پرستي جايگاه بسیار برجسته. ھاي ديني است اي از اسامي عرب در باره پديده عمده

ھـايي کـه ھشــام کلـبي در االصــنام آورده بـه  تطبیق میان اسامي رايج در میان عرب جاھلي با اسـامي بت. ھمراه است، بسیار فراوان است» عبد«و غالبا با پیشوند 
 .دنبال کردن اين بحث، به بحث فعلي ما مربوط نیست. دھد خوبي اين مسأله را نشان مي

 
 در باره نامگذاري) ص(حساسیت رسول خدا 

لٌ . (اما در اسالم، داشتن نام نیک براي افراد، در روايات اسالمي، به عنوان حقي تعريف شده است که فرزند بر والدين خويش دارد ُ َج َ ر َ اللَّهِ : قَال ول ُ َس َا ر نِـي ! ي ْ ـقُّ اب َ ا ح َ م
ا؟ قَالَ  ذَ ه: ھَ َ م ْ ُ اس ن ِ ّ ُحَس در شرح نام نیک ھم آمده است که بھترين نامھا، آنھايي ھستند که عبوديت و بندگي را نشان دھند؛ ھمین طــور ). 21/390: ـ وسائل الشیعه  ت
اءِ ـ وسائل(نبیاء اسامي ا َ ِی ْب ن َ ْ ُ األ اء َ م ْ َس ا أ َ فْضَلُھ َ َ أ َّةِ و ي ِ ود ُ ب ُ ِالْع َ ب ِي ّ م ُ ا س َ اءِ م َ م ْ َس ْ ُ األ ق َ َصْد  ).21/391: أ

تالش ) ص(اين تفاوت به خوبي براي رسول خدا . ھا بود ھاي اصلي جامعه جاھلي با جامعه اسالمي در ھمین نامگذاري يکي از تفاوت یل  قابل درک بود و به ھمیـن دل
 .کرد تا رنگ جاھلي و شرک را از اين بخش زدوده و به جاي آن عبوديت و بندگي را جايگزين کند مي

زيرا يک بخش از تغییرات مربوط به تغییر در اسامي شرک آلود بـود، امـا بخـش ديگـر کـه . اما منھاي آن، جنبه اخالقي و رواني آن ھم براي حضرت بسیار اھمیت داشت
 .شد اھمیت و حجم آن ھم قابل مالحظه بود، در تغییراتي بود که به نوعي به داليل رواني مربوط مي

 :توان اين تغییرات را در دو جھت ارزيابي کرد بنابر اين و به طور کلي مي
 ترويج نگرش توحیدي: الف
 ترويج نگاه خوشبینانه در جامعه: ب

یدي يـا )  ص(بر اساس آنچه در کتابھاي سیره آمده است، يکي از اقدامات رسول خدا  در مکه و مدينه آن بود که اگر کسي نامي داشت که به ھر صورت با فرھنگ توح
زيرا روشن است .    اقدام، ھم در بعد فکري و ھم اخالقي تأثیر بسیار مثبتي در عرصه عمومي جامعه داشت اين. کرد اخالق اسالمي سازگاري نداشت، آن را عوض مي

 . توانست تداعي کننده فرھنگ بد باشد که شنیدن نام زشت و بد مي
سیاري از آنچـه در قالـب نامگــذاري نــامي ويـژه ) ص(بر اساس منابع موجود، حساسیت رسول خدا  شیاء و ب باره اسـامي ا فراد نبـود بلکــه در  تنھا در بخـش اســامي ا
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 .شد تا آنچه درست و خیر و نیکي و علم و اصیل است، جاي غلط و شر و بدي و جھل را بگیرد در ھر بخش، تالش مي. يافت، وجود داشت مي
 

 ترويج نگرش توحیدي: الف
پیام ) ص(اين بسیار طبیعي است که حضرت محمد . تر است، نکته اول است در ارتباط با دو ھدف پیشگفته، يعني ترويج نگرش توحیدي و نگاه خوشبینانه، آنچه روشن

بت پرسـتي را از افـرادي کــه مسـلمان شــده. اش مقابله با شرک و بت پرستي است آور توحید و ھدف اساسي اند  بنابرين، بسیار روشن است که اسامي برگرفته از 
 .گرفته و به جاي آن اسامي توحیدي به آنان بدھد

صادق . ھايي است که به نوعي ترويجگر فکر عبوديت و بندگي اسـت ھا براي انتخاب اسم، نام گذشت که يکي از بھترين گزينه شخصـي در بـاره نـام فرزنـدش بـا امـام 
ـدِ : (ھايي که نزديک به عبوديت است برگزيند و در اين میان بھترين را عبدالرحمن دانستند علیه السالم مشورت کرد و حضرت به او توصیه کردند که نام ْ ب َـا عَ ب َ َ أ َل ـأ َ ُ س ه ـَّ ن َ أ

ِ ـ وسائل َن م ْ َّح ُ الر د ْ ب َ َ قَالَ ع و ُ اءِ ھ َ م ْ َس ْ َيُّ األ الَ أ َّةِ فَقَ ي ودِ ُ ب ُ َ الْع ً مِن ما ْ ِهِ اس ّ م َ َ س لَدِهِ فَقَال َ ِ و م ْ ُ فِي اس ه َ ر َ او َ َ ش اين سخن امام، ھمان بود کـه در سـیره عملـي ). 21/391: اللَّهِ ع و
مواردي وجـود دارد کـه حضـرت اسـامي افـراد را بــه عبـدالرحمان . در امر تغییر اسامي مورد توجه قرار گرفته بود) ص(حضرت محمد  در منابع رجالي و صحابه شناسي، 

 مورد از تغییر اسامي افراد به اسامي توحیدي، اختصاصا عبدالرحمان و عبدهللا را  44در اينجا فھرست . دھد تغییر مي
 :کنیم بیان مي

به عبـدالرحمن تغیـیر داد  ـ شخصي که در وقت والدت پدرش نام او را عزيز نھاد ـ و اين اسم چنان است که از صفات اختصاصي خداوند مي 1 نامش را  نمايـد ــ حضـرت 
عفي بود). 4/178: مسند احمد( ُ /2: االسـتیعاب. (محبوبترين نامھا بـراي خداونـد عبـدهللا و عبـدالرحمن اسـت: حضرت فرمودند. اين شخص عبدالرحمن بن ابي سبره ج

 ).6/120: طبقات: ، و بنگريد834
 ).3/473: مستدرک حاکم نیشابوري(ـ نام پسر ابوبکر ھم درجاھلیت عبدالعزي بود که حضرت به عبدالرحمن تغییر داد  2
 ).2/837: االستیعاب(شد، حضرت نامش را به عبدالرحمن تغییر داد  ـ عبدالرحمن بن صفوان تیمي ھم که در جاھلیت عبدالعزي نامیده مي 3
 ).2/839: االستیعاب(نامش را عبدالرحمن گذاشت ) ص(ـ عبدالعزي بن عبدهللا بن ثعلبه ھم وقتي مسلمان شد، رسول خدا  4
 .صرم به معناي قطع کردن است). 2/835: االستیعاب(ـ شخصي که نامش صرم بن سعید بود حضرت نامش را به عبدالرحمن تغییر دادند  5
 ). 3/92: ؛ طبقات الکبري2/844: االستیعاب. (به عبدالرحمن عوض کرد)  ص(ـ نام عبدالرحمن بن عوف در جاھلیت عبد عمرو يا عبدالکعبه بود که پیامبر  6
 ).4/1718: االستیعاب(او را عبدالرحمن نامید ) ص(ـ نام ابوعقیل بلوي انصاري، عبدالعزي بود و رسول خدا  7
 ).2/482: اسدالغابه(ـ به گزارش ابن کلبي، حضرت نام سواد بن مالک بن سواد داري را به عبدالرحمن تغییر داد  8
اند که نامش معبد بـود کـه بـه عبدالرحمـن  برخي ھم نوشته). 3/327: اسدالغابه(ـ نام عبدالرحمن بن جبر ھم عبدالعزي بود که حضرت با عبدالرحمن جايگزين فرمود  9

 ).7/222: االصابه(تغییر يافت 
نام وي تا آن زمان عبدالکعبه بود کـه حضـرت تبـديل بـه . ـ عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبدشمس بن قصي ھم از مسلماناني بود که روز فتح مکه ايمان آورد 10

 ).9/353: انساب االشراف(اند که نام او عبد کالل بود و به عبدالرحمن تبديل شد  برخي گفته). 3/351: اسد الغابه(عبدالرحمن کرد 
 ).3/388: اسد الغابه(ـ نام عبدالرحمن بن مالک داري ھم مروان بود که حضرت آن را تبديل به عبدالرحمن کرد  11
ضرت او را عبــدالرحمن نامیـد  12 ـ مخشي بن حمیر اشجعي که بعدھا از منافقان مسجد ضرار بود، و توبه کرد، از رسول خدا درخواست کرد تا نامش را تغیـیر دھـد و ح

ي بن حمـیر در حضــور پیـامبر ) 4/350: اسدالغابه( ّ يا ) ص(در منبع ديگري آمده است که مخش خود و پـدرش ابـراز نارضــايتي کـرد و حضـرت نـام او را بـه عبـدهللا  نام  از 
 ).5/445: ؛ سبل الھدي و الرشاد3/1005: مغازي واقدي(عبدالرحمن تغییر داد 

َم«آوردم، اسمش حازم بود و ) ص(گويد فرزندم را نزد رسول خدا  ـ عیسي بن عقیل ثقفي مي 13  ).3/1249: االستیعاب(، حضرت نامش را عبدالرحمن گذاشت »به لَم
 ).8/55: مجمع الزوائد(ـ صحابي ديگري که نامش عبدکلوب بود، حضرت او را عبدالرحمن نامید  14
 ).2/56: اسد الغابه(گويد که وقتي پدرم در وفدي بر حضرت وارد شد، حضرت نام عبدالرحمن براي وي برگزيد و خلعت به وي داد  ـ فرزند ربیع بن قارب عبسي مي 15
 ).3/122: اسد الغابه(به عبدهللا تغییر داد )  ص(ـ عبدهللا بن ديان نامش عبدالحجر بود که پیامبر  16
 ).3/79: ، اسد الغابه3/871: االستیعاب(ـ نام عبدهللا بن بدر جھني ھم در جاھلیت عبدالعزي بود که حضرت آن را به عبدهللا تغییر داد  17
 ).3/400: اسدالغابه(ـ حضرت نام فردي ديگر را که عبدالعزي بود به عبدالعزيز تبديل کرد  18
 ).3/535: اسدالغابه(ـ عصمة بن قیس ھوزني ھم نامش در دوران شرک، عصیه بود که حضرت آن را به نقطه مقابل آن يعني عصمت تغییر داد  19
 ).4/155: اسدالغابه(ـ شخصي ھم به نام قیوم با کنیه ابويحیي ازدي از يمن نزد حضرت آمد و ايشان نام او را به عبدالقیوم عوض کرد  20
خدا  21 شمس بـود کـه رسـول  بدهللا گذاشـت ) ص(ـ عبدهللا بن حارث بن عبد المطلب بن ھاشم ھم نــامش عبد وي زمـان حضــرت ). 3/884:  االسـتیعاب(نـامش را ع

 .پیراھن خود را به عنوان کفن براي وي استفاده کردند) ص(درگذشت و رسول خدا 
نامش را عبـدهللا گذاشــت 22 بدالبر نمي. ـ عبدهللا بن حارث بن زيد بن صفوان ضبي ھم وقتي نزد رســول هللا آمـد، حضــرت  نامي داشـته اسـت  ابـن ع چه  گويـد قبـال 

/3، 1/388: اسـدالغابه(گاه حضرت نام عبدهللا را براي وي برگزيد  آن. عبدالحارث: گفت. اما در اسد الغابه آمده است که رسول خدا نامش را پرسید) 3/884: االستیعاب(
111.( 
 ).3/894: االستیعاب(ـ عبدهللا بن خباب بن ارت ھم که پدرش از کھن صحابیان بود، وقتي به دنیا آمد، حضرت نامش را عبدهللا گذاشتند  23
 .ـ عبدهللا بن ابي ربیعة بن مغیره مخزومي ھم در جاھلیت نامش بجیرا بود که حضرت آن را تبديل به عبدهللا کرد 24
 ).1/63:و بنگريد 3/920: االستیعاب: به عبدهللا تغییر کرد) ص(ـ عبدهللا بن سعید بن عاص ھم که نامش در جاھلیت حکم بود، توسط رسول خدا  25
به ). 3/927: االستیعاب: (ـ نام عبدهللا بن شھاب بن عبدهللا زھري ھم عبدالجان بود که حضرت آن را به عبدهللا تغییر داد 26 نام وي در مکه عوض شد، وي از مھـاجران 

 ).3/173: اسد الغابه(حبشه بود و پیش از ھجرت مسلمانان به مدينه، او درگذشت 
 .گذشت که برادر وي را ھم عبدالرحمن نامید). 3/928: االستیعاب: (ـ نام عبدهللا بن صفوان بن قدامه تمیمي ھم عبد نھم بود که حضرت به عبدهللا تغییر داد 27
3: االستیعاب(نامش را به نام پدرش که عبدهللا بود تغییر داد ) ص(ـ عبدهللا بن ابي بن ابي سلول، بزرگ منافقان مدينه، فرزندي به نام حباب داشت که رسول خدا  28

 ).3/409: طبقات الکبري(گفته شده است که حباب به معناي شیطان بود ). 940/
 اش که ھمان ابوبکر بود  ھرچند به کنیه) 3/926: ؛ االستیعاب167: المعارف(ـ نام ابوبکر ھم در جاھلیت عبدالکعبه بود که حضرت به عبدهللا تبديل کرد  29

 .شھرت يافت
 ).3/978: االستیعاب(ـ عبدهللا بن قرظ ثمالي ازدي در جاھلیت شیطان نام داشت که حضرت آن را به عبدهللا عوض کرد  30
عبدهللا بـن حـارث بـن جــزء ھـم . ـ گفته شده است که نام عبدهللا پسر عمر و نام عبدهللا پسر عمرو بن عاص ھم عاص بود که حضرت آنھا را نیز به عبدهللا تغییر داد 31

 4/1477: االستیعاب. ( حضرت نامم را به عبدهللا تغییر داد. عاص بن حارث: حضرت از من پرسید نامت چیست؟ گفتم. گويد که کسي مرد و من نزد قبر ايستاده بودم مي
 ).پاورقي

اين بدان سبب بود کـه . حضرت عالوه بر آن لقب ذوالبجادين را ھم به وي دادند. اي با نام عبدالعزي که برده عبد نھم بن عفیف بود، نامش به عبدهللا تغییر کرد ـ بنده 32
کي را  وي از آنجا گريخت و در راه که نزد حضرت مي. وقتي مسلمان شد، ھمه چیزش را گرفتند و فقط يک بجاده ـ باالپوش ضخیم ـ به او دادند آمـد آن را دو تکـه کـرده ي

 ).3/123: اسدالغابه(به ھمین سبب حضرت او را ذوالبجادين لقب دادند . به پايین بست و ديگري را روي شانه انداخت
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 ).3/160: اسدالغابه(ـ عبدهللا بن سالم اسرائیلي ھم در جاھلیت نامش حصین بود که پس از مسلمان شدن، حضرت نام عبدهللا را براي وي برگزيد  33
 ). 3/255: اسد الغابه(ـ نام عبدهللا بن ابي عوف ھم در جاھلیت و عصر شرک، عبد شمس بود که حضرت به عبدهللا تبديل کرد  34
 ).7/349: االصابه(اند نام ابوھريره ھم در جاھلیت عبدشمس بود که حضرت آن را به عبدهللا تغییر داد  ـ گفته 35
 ).3/361: اسد الغابه(عبدهللا نامیده شد ) ص(ـ نام عبدهللا بن قنیع ھم عبدعمرو بود که او ھم از سوي رسول خدا  36
ُعم«يا » نعمي«ـ شخص ديگري ھم که نامش  37  ).6/345: ، االصابه3/302: اسد الغابه(بود، به عبدهللا تغییر يافت » ن
 ).3/262: اسدالغابه(ـ ديگري نامش عبدالالت بود که به عبدهللا تبديل شد  38
 ).6/341: االصابه(ـ نضلة بن نیار که ھمان ابوبرزه اسلمي است، توسط حضرت نامش به عبدهللا تغییر يافت  39
 ).158: جمھرة انساب العرب(ـ فرد ديگري نامش عاصي بود که حضرت آن را به عبدهللا تغییر داد  40
 ).3/981؛ 2/464: االستیعاب(ـ ذؤيب بن کلیب خوالني، نخستین يمني بود که مسلمان شد و رسول هللا نامش را عبدهللا گذاشت  41
 ).3/1004: االستیعاب(ـ صحابي ديگري نامش سائب بود که حضرت، نام عبدهللا را براي وي برگزيد  42
 ).11/40: مصنف عبدالرزاق(ـ حضرت حباب نامي را ھم عبدهللا نامید  43
 ).2/844: االستیعاب(ـ عبدالکعبه بن عوام برادر زبیر بن عوام وقتي در فتح مکه مسلمان شد، حضرت نامش را عبدالرحمن گذاشت  44
بن ارطـاة کشـته . بود) ع(وي بعدھا از اصحاب امام علي . او را عبدهللا نامید) ص(ـ صحابي ديگري نامش عبدالمدان بود که رسول خدا  45 وي در يمن به دسـتور بسـر 

 ).4/235: الفتوح. (شد
 
 ترويج نگرش خوشبینانه: ب

در ايـن بخـش حضــرت . شـود آنچه که به لحاظ رواني و تربیتي از اھمیت برخوردار است، بخشي است که به تغییر اسامي به ھدف ترويج نگرش خوشبینانه مربــوط مي
 .ھاي اخالقي اسالم سازگاري ندارد، حذف کرده و به جاي آنھا اسامي خوشبینانه، زيبا و لطیف جايگزين کند ھاي زشت و بد را که با ارزش کند تا نام تالش مي

زنید و ھر چیزي را بـه  اين که شما ھرچه را صدا مي. اساس و پايه اين اقدام، اصل تفأل به خیر بود که در اسالم به عنوان يک اصل مثبت، مورد پذيرش قرار گرفته است
ھاي  در ايـن بخـش نمونـه. نامید، گرايش آن به سمت نوعي خیر و نیکي، پاکي و طھارت و در عین حال، در پرھیز از شرارت و زشتي و بدطینتي باشـد ھر نامي که مي

فأل الصـالح : نقل شده است کـه فرمـود) ص(از رسول خدا . تواند به نوعي نمايشگر اين حس باشد فراواني داريم که ھر کدام از آنھا مي َـرة و أحـبُّ ال ـدوى و ال طی ال عَ
 . به معناي مسري بودن بدي از کسي به کسي ديگر است» عدوي«). 2/271: امتاع االسماع(

ّ الفــال الصـالح و االسـم الحسـن : ھمیــن طـور در روايـت ديگــري آمـده اسـت صالح را بــه معنــاي ). 1/81: غريـب الحــديث ابـن قتیـه(انّ النــبي کـان يحـب الکلمــة «فـال 
 .اند تفسیر کرده) 19/374: شرح نھج البالغه ابن ابي الحديد(» الکلمة الطیبه«و ) 3916، ش 2/232: سنن ابي داود(» الحسنة

ّ است اين که انسان از يک نام خوب انتظار وضعیت خوب را داشته باشد، تفکـر مثبـت اسـت، امـا تطیـر . نکته جالب آن است که تفأل به خیر دقیقا در مقابل تطیر به شر
حدس و گمان. يعني فال شر، مذموم و ناپسند است ھیز از  ھـاي بــد از روي نـام بـد يـا  تفاوت اين دو در ايجاد يک حس روحي نیرومند براي ايجاد امید و خوشبیني و پر

ست ايـن مبنـاي ھمیـن ). 3/2353: مـیزان الحکمـه(» تفـاءلوا بـالخیر تجـدوه«از حضـرت نقـل شـده اسـت کـه . صداي بد ـ مثل صداي کالغ ـ براي جلوگیري از ناامیدي ا
: ، نمـل18: يس(اما تطیر که در قرآن ھم به عنوان يک نگرش باطل در برابر خواست خداوند مطرح شده . يابد احساس است که اگر کسي به دنبال خیر باشد، آن را مي

توانـد آثـار  اعتماد و توکل به خداوند اسـت کـه مي. »کفارة الطیرة التوکل«به ھمین دلیل در روايت آمده است که . ، تأثیر منفي شديدي روي روح و روان انسان دارد) 47
 .يعني داشتن حسن ظن به خداوند که خود برپايه نوعي توکل است» فال صالح«در مقابل . منفي تطیر را از میان ببرد

نام نیکويــي مي قتي حضــرت  شـد، امــا وقـتي اسـمي را  شـنید، چھـره اش خنـدان مي يکي از آثار اين توجه و اھمیت دادن به آن در عرصه اجتماع، اين خبر است که و
تار چھـره شنید که از آن بدش مي مي اگـر نـام نیکويـي بـود چھـره اش . پرسـید شـد، نـامش را مي اي وارد مي زمـاني کـه در قريـه. داد اش کـامال نشـان مـي آمـد، بـا رف
 ).2/273: امتاع االسماع(گشت  اش آشکار مي شکفت و در غیر اين صورت، کراھت در چھره مي

حضـرت . مـن: دوشد؟ شخصـي گفـت چه کسي اين را مي: از افراد حاضر پرسید. در خبري که مالک بن انس نقل کرده، آمده است که حضرت قصد داشت شیر بدوشد
نفر سوم اعالم . حضرت از او ھم خواست بنشیند. حرب: گفت. حضرت نامش را پرسید. ديگري اعالم آمادگي کرد. بنشین: حضرت فرمود. مره: او گفت. نامش را پرسید

 ).1776، ش 690: موطأ مالک(بدوش : حضرت به او فرمودند. يعیش: گفت. حضرت نامش را پرسید. آمادگي کرد
یح .. يا راشد: مند بود بشنود  حضرت عازم انجام کاري بود، عالقه در نقلي ديگر آمده است که وقتي خبر ديگـري در ھمـان ). از ترمـذي 2/274: امتـاع االسـماع(يا نج در 

 ).2/274: امتاع(منبع آمده است که حضرت به نمايندگان خود دستور دادند کساني را نزد او بفرستند که نام نیکو داشته باشند 
شعب الضــالله مي. نامیده بودند آن را خضره نامید) زمین غیر قابل کشت(زمیني را عفره . ھاي ديگر ھم حساسیت داشت حضرت روي نام گفتنـد،  شِعبي را که بـه آن 

حضـرت ). 2/277: امتـاع. (ھمین طور بنومغاويه را ھم بنورشده نامگذاري فرمود. اي که به بنو الزنیه معروف بود، حضرت آنان را بنو الرشده نامید تیره. شعب الھدي نامید
نوار. (کرد ھاي نیک و متناسب انتخاب مي شد، بسیار حساس بود و معموال نام ھا و قاطرھايي که سوار مي در نامگذاري در وسائل شخصي خود و حتي اسب : بحـار اال

بابي را بــه ايـن امــر ) . 1/509: انساب: ؛ و بنگريد126ـ125/ 16 غاز شــماري از محـدثان  که از آ یت داشــته اســت  موارد تغییر اسامي زشت به اسامي نیک چندان اھم
 ).9/307: ؛ سنن البیھقي2/466: سنن ابي داود: بنگريد(اند  اختصاص داده

 .کند دعوت مي» فال صالح«پرھیز دارد و مردم را به سمت » تطیر«اقدامي که از . پردازيم ھاي تغییر اسم از اسامي بد به اسامي خوب مي در اينجا به بیان نمونه
زن بود که رسول خدا  1 َ  ). 2/320: اسد الغابه(رحلت کرد ) ص(وي پانزده ساله بود که رسول خدا . او را سھل نامید) ص(ـ سھل بن سعد نامش ح
 ).2/388: اسدالغابه. (نام صالح را براي وي برگزيد) ص(ـ صالح بن نحام نامش نعیم بود که رسول خدا  2
 ).2/229: و بنگريد 6/55: ؛ اسدالغابه5/137: المحلي(ـ صحابي ديگري نامش زحم ـ به معناي زحمت ـ يا زحمان يا زحما بود که حضرت به بشیر تغییر داد  3
 ).4/415: ، اسدالغابه4/1476: االستیعاب(ـ نام مطیع بن اسود عدوي عاصي بود که حضرت او را مطیع نامید  4
 ).4/416: اسدالغابه(وقتي نزد حضرت آمد، او را مطیع نام گذاري کرد . ـ ھمچنین نام مطیع بن عامر بن عوف کالبي، عاصي بود 5
 ).4/486: اسدالغابه(وي در وقتي که طائف در محاصره بود اسالم آورد . ـ صحابي ديگري نامش مضطجع بود که حضرت به منبعث تغییر داد 6
سدالغابه(حضرت وي را زاھــر نامیـد . ـ يزيد بن مھاخسرو از ايرانیان يمن بود که اسالم آورد و در حالي که لباس سفیدي به تن داشت، در وفدي بر حضرت وارد شد 7 : ا

4/734.( 
 : االصابه(ـ ديگري نامش نذير سدوسي بود که باز حضرت او را بشیر نامید  8

6/335.( 
. »اذ نجـي مـن قـريش«. اي آمده است که او از دست قـريش نجـات يافـت ـ نام ناجیة بن جندب اسلمي در جاھلیت ذکوان بود و حضرت او را ناجیه نامید زيرا در واقعه 9
 ).4/1522: االستیعاب(

عامر بـن امیـة . شھاب در يــک معنـا، شـعله آتـش اسـت). 4/1541: االستیعاب(ـ فردي که در جاھلیت نامش شھاب بود، حضرت او را ھشام نامید  10 وي ھشــام بــن 
 .انصاري است و پدرش که عامر نامي بود در احد شھید شد و اين ھشام بعدھا در بصره ساکن گرديد

 ).2/514: االصابه(ـ زيد بن مھلل طائي که به زيد الخیل شھرت داشت، حضرت او را زيد الخیر نامیدند  11
 ).1/178: ؛ االصابه1/138: االستیعاب. (ـ از موارد جالب در باره شخصي است که نامش اسود بود و حضرت او را ابیض نامید 12
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/3: ، مستدرک حــاکم2/249: ، اسدالغابه2/627: االستیعاب(   يا اصرم ـ به معناي قطع شدن يا قطع کردن ـ بود وحضرت نامش را سعید گذاشت ـ ديگري نامش صرم 13
491.( 
 ).3/318: اسدالغابه(ـ يکي ھم عبد شر بود که حضرت نامش را به عبد خیر تبديل کردند  14
 ).5/235: ؛ االحاد و المثاني1396/ 3: االستیعاب(ـ صحابي ديگري نامش غراب بود و حضرت او را مسلم نامگذاري کردند  15
 ). 1/155: شرح نھج البالغه ابن ابي الحديد(بود، و حضرت او را عبدهللا نامید  اند که ابوبکر در جاھلیت نامش عبدالکعبه  ـ گفته 16
 ). 146: جمھرة انساب العرب(او را مھاجر نامید )  ص(ـ کسي ھم نامش ولید بود که پیامبر  17
 ).11/98: ، انساب االشراف3/335: طبقات(اسمش را عاقل گذاشت )  ص(ـ فرد ديگري ھم که نامش غافل بود، پیامبر  18
 ).3/228: طبقات(ـ نام ھمسر عمر بن خطاب عاصیه بود که پیغمبر او را جمیله نامید  19
 ).4/427، 3/460: االصابه(ـ شخصي که نامش عازب بود، حضرت نامش به عفیف تغییر داد  20
 ).1308/ 3؛ 1/296: االستیعاب (نام خال من قلیل بود و رسول هللا او را کثیر نامید : گويد ـ براء بن عازب مي 21
َله يا نشبة  22 ت َ  .است» تندي«و » شدت«عتله به معناي ). 3/1031: االستیعاب(بود حضرت نامش را به عتبه تغییر داد ) بن عبدالسلمي(ـ فردي که نامش ع
 ).2/478: االستیعاب(ـ يکي از اصحاب نامش ذو الشمالین بود که حضرت او را ذو الیدين نامید  23
) ص(وي نزد رسول خـدا : گويد ابن اثیر مي). 2/504: استیعاب(نامش را به راشد تغییر داد ) ص(ـ صحابي ديگري در جاھلیت نامش ظالم بن عبدهللا بود و رسول خدا 24
 ). 3/38، 2/35: ؛ اسدالغابه337، 13/303: انساب االشراف(تو راشد بن عبدهللا ھستي : حضرت فرمودند. غاو بن ظالم: گفت. حضرت نامش را پرسید. آمد
 ).1/361: االصابه. (وي راشد بن عبدربه سلمي بود. ـ کسي که نامش غوي بود، حضرت او را راشد نامید 25
يد. در جاھلیـت نـام وي يسـار بــود و حضـرت نـامش را بـه سـلیمان تغیـیر داد. بود) ص(ـ سلیمان بن صرد خزاعي از اصحاب پیامبر  26 سکونت گز عدھا در کوفـه  . وي ب

 )2/650: ؛ االستیعاب291: المحبر(
 .و ھمین نام روي وي ماند) 1/73: اسدالغابه(آورد و حضرت او را بشیر نامید ) ص(ـ ارطاة طائي خبر فتح ذي الخلصه را براي رسول خدا  27
 ).6/12: االصابه(ـ شخص ديگري ھم نامش عبدمنات بود که حضرت او را محمد نامید  28
 ).1/103: اسدالغابه(جئت ألقترب إلى هللا تعالى بصحبتک، فسماه المقترب : ـ اسود بن ربیعه نزد حضرت آمد و گفت 29
 ).132، 235/ 1: اسد الغابه(اي که نامش اکبر الحارثي بود حضرت نامش را بشیر گذاشت  ـ صحابه 30
سي  گفته. اي بود که به خراسان آمـد وي بعدھا در شمار صحابه. نامش ماناھیه بود که حضرت او را محمد نامیدند) ص(ـ يکي از موالي رسول خدا  31 انـد کـه وي مجو
 ). 5/565: ، االصابه339: ، و بنگريد4/315: اسدالغابه. (به مدينه آمد و مسلمان شد. بود
 ).1/453: االصابه(آن را به بکر تغییر داد ) ص(ـ بکر بن حبیب حنفي نامش بربر بود که رسول خدا  32
 ).1/315: اسدالغابه(آمد و حضرت نامش را عبدالجبار گذاشت ) ص(ـ جبار بن حارث نزد رسول خدا  33
 ).1/448: ؛ اسدالغابه13/41: انساب االشراف(حضرت نامش را به حبیب تغییر دادند . بغیض: گفت. نامش را پرسید. ـ شخصي ديگر در وفدي نزد حضرت آمد 34
 ).1/495: اسدالغابه(ـ شخص ديگري که نامش حسیال بن عرفطه بود، حضرت نامش را به حسینا تغییر دادند  35
 ).4/393: اسدالغابه. (او را مسلم نامید) ص(ـ مسلم بن عبدهللا ازدي نامش شھاب بود که رسول خدا  36
 ).2/274: امتاع االسماع(يا حالل : بگو: فرمود. يا حرام: گويد ـ حضرت شنید که کسي مي 37
 ).4/395: اسدالغابه(ـ مسلم بن عالء حضرمي ھم نامش در دوران شرک عاص بود که آن حضرت او را مسلم نامید  38
ھم . نـامش را تغیـیر داده عمــرو گذاشـت) ص(رسـول خـدا . ـ زماني که رسول خدا و ياران به حفر خندق پرداختند مردي بود نامش جعیل بن سراقه بود 39 و شـاعري 

 ).1/345: اسد الغابه: (چنین سرود
 سماه من بعد جعیل عمرا و کان للبائس يوما ظھرا

 ).2/36: اسد الغابه(ـ شخصي که نامش قرضابا بن شھاب بود، ھمراه وفدي بر حضرت وارد شد و آن حضرت نامش را به راشد تغییر دادند  40
ساب االشـراف(يک صحابي که نامش غیان بود، حضرت نامش را رشدان گذاشت و بعدھا فرزندانش ھم بنو رشدان نامیده شـدند  خبـر ). 1/70: ؛ اسـدالغابه12/142:  ان

نـام وادي آنـان ھـم غـوي بـود کـه حضـرت آن را رشـد . أنتم بنو رشدان: حضرت فرمود. بنو غیان: شما چه کسانید؟ گفتند: ديگر حکايت از آن که حضرت از ايشان پرسید
 )6/79: ؛ سبل الھدي1/251: طبقات الکبري. (نامید

 ).2/105: اسدالغابه(ـ فرد ديگري نامش اصرم بود که حضرت او را زرعه نامیدند و به زرعة الشقري شھرت يافت  41
 ).2/230: اسد الغابه. (ـ سعید جشمي وقتي خدمت حضرت رسید، نامش را سلیم گذاشتند 42
 ).120ـ  14/119: شرح کتاب مسلم از نووي(ـ حضرت نام يکي از ھمسرانش را که بره بود تغییر داده جويره گذاشت  43
ّه بود که به زينب تغییر داد  44  ).2/274: امتاع االسماع(ـ نام زينب ھمسر ديگر آن حضرت ھم بر
 ).5/77: سبل الھدي(او را ھشام نامید ) ص(ـ نام ھشام بن عکرمه ھم بغیض بود که رسول خدا  45
 

 نامگذاري براي تازه متولدين
 :برخي از آن موارد به اين شرح است. اند براي تازه متولدين نامي انتخاب فرموده) ص(مواردي نیز در منابع آمده است که رسول خدا 

 ).4/1569: االستیعاب(ـ يحیي بن خالد کندي زماني که متولد شد او را نزد حضرت آوردند، ايشان نام او را يحیي گذاشت  1
ضرت نـام ايـن بچـه را اسـعد گذاشـت . ـ از اسعد بن زراره دختري به نام حبیبه ماند که سھل بن حنیف با او ازدواج کرد و فرزندي براي سـھل آورد 2  /4: االسـتیعاب(ح

1806.( 
 ).1/53: اسدالغابه(ـ ابراھیم بن عبدهللا بن قیس ھم از متولدين مدينه بود که حضرت نام او را ابراھیم گذاشت  3
 ).7/217: االصابه(ـ شخصي ھم نام فرزندش را قاسم گذاشته بود که حضرت فرمودند او را عبدالرحمن بگذار و او چنین کرد  4
 ). 3/1367: االستیعاب. (وي محمد بن ثابت بن قیس انصاري بود. ـ نوزاد ديگري در زمان حضرت به دنیا آمد که او را نزد ايشان آوردند، نامش را محمد گذاشت 5
 : االستیعاب(ـ نام فرزند طلحه را ھم که نزد ايشان آوردند، محمد گذاشت  6

3/1371.( 
با آن مـي: ـ سلمة بن مھبق ھذلي فرزندش را که تازه به دنیا آمده بود نزد حضرت آورد اما گفــت 7 ست دارم من سـنان را کـه در راه خـدا  . جنگم بھـتر از ايـن فرزنـد دو

 : اسد الغابه(وي روز فتح مکه به دنیا آمد . حضرت نام فرزند او را سنان گذاشتند
2/307.( 

 ).3/67: اسد الغابه(ـ حضرت نام فرزند ابواحمد بن جحش را ھم که براي نامگذاري خدمت حضرت آورده بود، عبدهللا گذاشت  8
 ).1/323: االصابه(ـ فرزندي ھم براي ابوموسي اشعري به دنیا آمد که حضرت نامش را ابراھیم گذاشت  9

عوض . ـ حضرت نام فرزند خودش را ھم از ماريه، ابراھیم گذاشت10 روشن نیست به چه دلیل عمر بن خطاب در زمان خالفتش اسامي افرادي که نام انبیاء را داشــتند 
سخن گفتـه  4ـ  5/3: ، طبقات الکبري282: معارف(کما اين که نام ابراھیم بن حارث بن ھشام را عبدالرحمن گذاشت . کرد فه  سط خلی در ھر دو منبع، از اراده مزبور تو
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مي يکبار ھم کسي که نامش محمد بود، ديگري خطاب به او مي). شده است نام او را عـوض کـرده . داد گفت يا محمد يا محمد خدا چه به تو بکند و او را دشنام  عمـر 
 ).5/38: طبقات! (عمر نام شخص ديگري را ھم که موسي بود، به عبدالرحمن تبديل کرد). 5/37: طبقات الکبري! (عبدالرحمن گذاشت

 : طبقات الکبري(او را عبدالملک نام نھاد ) ص(ـ فرزند نبیط بن جابر بن مالک از ھمسرش فريعه که دختر بزرگ اسعد بن زراره بود، به دنیا آمد و رسول خدا  11
8/325.( 

 ).33/ 2طبقات، الطبقه الخامسه (ـ اولین فرزندي که براي مھاجرين به دنیا آمد فرزند زبیر بود که حضرت نامش را عبدهللا گذاشت  12
 

 نام گذاري افراد شرور
 :ھايي نیز وجود دارد که حضرت اسامي يا لقبي براي افرادي که به نوعي شر بودند، انتخاب فرمود نمونه

 .اش ابوالحکم بود وي کنیه. ـ در میان مشرکان، حضرت کنیه عمرو بن ھشام يعني ابوجھل را تغییر داد 1
 .توانست به نقش قاضي بودن او باز گردد اين مي). 1/276: انساب االشراف(کعب بن اشرف را ھم طاغوت نامید ) ص(ـ در خبري آمده است که رسول خدا  2
ّق . وي باري را از باديه نشیني که به مدينه آورده بود تحت عنـوان خريــدن از او گرفـت، امـا آن را برداشــته، گريخـت. ـ شخصي نامش حباب بود 3 حضـرت نـامش را ســر

 ).2/683: الستیعاب(گذاشت 
بیرون رفتـه بـه قريــش . کینه ورزي داشت) ص(ـ شخصي به نام ابوعامر راھب از مردمان مدينه بود که مانند عبدهللا بن ابي نسبت به رسول خدا  4 در نھايـت از مدينـه 

ییر دادنـد. پیوست و در احد به عنوان محارب عازم نبرد با مسلمانان شد ھم بـه روم گريخـت و ھمانجـا مــرد . حضرت نام او را به ابوعامر فاسق تغ وي بعـد از فتـح مکـه 
 ).1/380: ؛ االستیعاب1/543: اسدالغابه (
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