
 

  تغيير نام

اّن رسول َّللاه كان يغّير االسماء  عن جعفر بن محّمد عن ابيه عليهما الّسالم:
 «1» القبيحة في الّرجال و البلدان.

امام صادق عليه الّسالم فرمود كه رسول اكرم اسماء قبيح مردم و بالد را 
 54( قرب االسناد صفحه 1)  تغيير ميداد.

اّن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسّماها رسول َّللاه صلّى  عن ابن عمر
 171صفحه  6( صحيح، مسلم جلد 2«) 2» َّللاه عليه و آله جميلة.

بود يعنى گناهكار و رسول اكرم « عاصيه»عمر دخترى داشت كه نامش 
 يعنى زيبا، نامگذارى كرد.« جميله»)ص( آن اسم را تغيير داد و او را 

اّن زينب بنت اّم سلمة كان اسمها بّرة فقيل تزّكى نفسها   عن ابى رافع
( صحيح، مسلم جلد 1«) 1» فسّماها رسول َّللاه صلّى َّللاه عليه و آله زينب.

 171صفحه  6

زينب دختر اّم سلمه اسمش )بّره( بود يعنى نيكوكار. از اين كلمه استشمام 
يگفتند با اين اسم آن زن م  خودستائى و خودپسندى ميشد و كسانى در باره

احترامى مردم  ميخواهد اّدعاى پاكى نمايد. براى اينكه مورد تحقير و بى
 تغيير داد.« زينب»واقع نشود رسول اكرم )ص( اسم او را به 

هاى بدى كه اشخاص براى خود انتخاب  پيشوايان اسالم از شنيدن كنيه
ور حفظ كرده بودند ملول ميشدند و در مواقعى تذكرات الزم را بمنظ

 حيثيت و آبروى آنان ميدادند.

اّن رجال كان يغشى  عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه الّسالم يقول:
علّى بن الحسين عليه الّسالم و كان يكّنى ابا مّرة. فكان اذا استأذن عليه 

 يقول ابو مّرة بالباب. فقال له علّى بن الحسين عليه الّسالم:



 21صفحه  6( كافى جلد 1« 1» ال تقولّن ابا مّرة.باَّلله اذا جئت الى بابنا ف

زراره از امام باقر عليه الّسالم نقل كرده است كه فرمود: مردى بمالقات 
 اش ابو مّره بود. آمد و كنيه حضرت سجاد عليه الّسالم مى

موقع استجازه ميگفت بحضرت سجاد عرض كنيد: ابو مّره بر در خانه 
روزى حضرت سجاد عليه الّسالم باو است و درخواست شرفيابى دارد. 

 آئى خود را ابو مّره معرفى نكن. فرمود: تو را بخدا بر در خانه من كه مى

)ابو مّره كنيه شيطان است، كسى كه اين كنيه را براى خود انتخاب ميكند 
خويشتن را شيطان صفت و آلوده نيت معّرفى مينمايد، و با اين سوء 

 ر و اهانت دگران قرار ميدهد(.انتخاب، خود را در معرض تحقي

  نامگذارى

( مستدرك 1«) 1» سّمه باحسن االسماء و كّنه باحسن الكنى. -فقه الّرضا
 616صفحه  2جلد 

 فرزند خود را ببهترين اسم و كنيه نامگذارى كن.

من ولد له  عن ابى عبد َّللاه عليه الّسالم اّن الّنبّى صلّى َّللاه عليه و آله قال:
صفحه  6( كافى جلد 2«) 2» اربعة اوالد لم يسّم احدهم باسمى فقد جفانى.

11 

يك را  -رسول اكرم )ص( ميفرمود: كسى كه چهار فرزند بياورد و هيچ
 باسم من نامگذارى نكند بمن جفا كرده است.

ِ َقاَل قِيَل ِِلَِبي َعْبدِ  ِ ع ُجِعْلُت ِفَداَك  تفسير العياشي َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن َعْبِد َّللاه َّللاه
يُن إاِله  ِ َو َهِل الدِّ ا ُنَسمِّي ِبأَْسَمائُِكْم َو أَْسَماِء آَباِئُكْم َفَيْنَفُعَنا َذلَِك َفَقاَل إِي َو َّللاه إِنه

ُ َو َيْغِفرْ  ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم َّللاه َ َفاته ُ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاه لَُكْم ُذُنوَبُكْم  اْلُحبُّ َقاَل َّللاه
«1» 

بحار اِلنوار الجامعة لدرر أخبار اِلئمة اِلطهار،                         
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حضور امام صادق عليه الّسالم عرض شد كه ما فرزندان خود را باسماء 
شما و پدرانتان نامگذارى ميكنيم، آيا اين عمل براى ما در پيشگاه الهى 

دارد؟ حضرت فرمود بلى بخدا قسم اين عمل نفع معنوى اى  اجر و فايده
 وايا دين  جز محبت است خدای متعال می فرمايد (,دارد.

داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا )نيز( شما  اگر خدا را دوست مى»بگو: 
« را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است.

(11) 

( 5«) 5» على اخيه ان يسّميه باحّب اسمائه. حّق المؤمن و في الحديث:
 مجمع البحرين) نبز(

 

در حديث است كه حق مؤمن بر برادرش اينست كه او را ببهترين اسمش 

 بنامد.

در محضر حضرت علّى بن موسى الرضا )ع( اسم شاعرى بميان آمد. 
 اش نام برد. يكى از حضار او را بكنيه

له هات اسمه ودع عنك هذا ان َّللاه عّز و جّل يقول: و ال تنابزوا   فقال
 «114صفحه  4( وسائل جلد 1 1» بااللقاب و لعّل الّرجل يكره هذا.

اش خوددارى كن،  حضرت فرمود اسم شاعر را بگو و از ذكر كنيه
خداوند فرموده است مردم را بلقب بد نام نبريد، شايد مرد شاعر از اين 

 ضى باشد.كنيه نارا

 خداوند در قرآن شريف فرموده است:

شما مردم با ايمان، مواظب باشيد كه   11حجرات    َو ال َتناَبُزوا ِباِْلَْلقابِ 
 باسمهاى بد، و لقبهاى زشت يك ديگر را مخوانيد.

 

 



 نقل شده است كه فرمود: -صلّى َّللاه عليه و آله و سلّم -از رسول خدا

الكافي ج :  «.لم يسّم احدهم باسمى، فقد جفانىمن ولد له اربعة اوالد و »
 11ص :  6

كسى كه صاحب چهار فرزند شود ولى هيچ يك را به اسم من »يعنى: 
 «.ننامد، به من جفا كرده است

 

 -عليه الّسالم -گويد: شنيدم امام كاظم كند كه مى سليمان جعفرى نقل مى
 فرمود: مى

حمد او علّى او الحسن او الحسين او الفقر ميتا فيه اسم محّمد او ا  ال يدخل»
 «.طالب او عبد َّللاه او فاطمة من الّنساء

اى كه نام محّمد، يا احمد، يا على، يا حسن، يا حسين، يا  در خانه»يعنى: 
، يا فاطمه از بين زنان باشد، فقر وارد نمى  «.شود طالب، يا عبد َّللاه

 نقل است كه فرمود: -عليه الّسالم -از امام باقر

اّن الّشيطان اذا سمع مناديا ينادى: يا محّمد، يا علّى، ذاب كما يذوب »
 «الّرصاص

زند،  هر وقت شيطان بشنود كسى نام محمد يا على را صدا مى». يعنى: 
 «.شود مانند سرب يا قلع، ذوب مى

 فرمود: -عليه الّسالم -امام رضا

116- 

سبعة اّيام فان شئنا غّيرنا  ال يولد لنا مولود ااّل سّميناه محّمدا، فاذا مضى»
 «و ااّل تركنا

هر گاه فرزندى بر ايمان به دنيا آيد تا يك هفته نامش را ». يعنى: 
دهيم و گر نه  گزاريم، پس از آن، اگر خواستيم تغيير مى مى« محمد»

 «.نماييم همان نام را اختيار مى



 و نيز فرمود:

111- 

لقيامة: قم يا فالن ابن فالن الى استحسنوا اسماءكم فاّنكم تدعون بها يوم ا»
 11ص :  6الكافي ج :  «نورك، قم يا فالن ابن فالن ال نور لك

. 

براى فرزندانتان نام نيكو انتخاب كنيد، چون روز قيامت با همان »يعنى: 

رسد(: اى فالنى پسر فالنى! برخيز به  شويد )كه صدا مى نامها خوانده مى

 «.تو برخيز نورى ندارىسوى نورت، اى فالنى فرزند فالنى 

نقل كرده است كه  -عليه الّسالم -محمد بن يعقوب از حضرت صادق
 فرمود:

222- 

اذا كان بامرأة احدكم حمل فاتى لها اربعة اشهر فليستقبل بها القبلة و »
ليضرب على جنبها و ليقل: اللّهّم اّنى قد سّميته محّمدا فاّنه يجعله ذكرا فان 

َّللاه فيه، و ان رجع عن االسم كان َّلله فيه الخيار، ان شاء وفى باالسم بارك 
 «.اخذه و ان شاء تركه

اگر همسرتان باردار است، چهار ماه كه گذشت، او را رو به قبله »يعنى: 
گذاشتم. در « محمد»قرار داده بر پهلويش بزنيد و بگوييد خدايا! نامش را 

داد. پس اگر به اين اسم  اين صورت خداوند متعال او را پسر قرار خواهد
دهد و اگر  وفا كرد و او را همين گونه ناميد، خداوند در او بركت قرار مى

از آن برگشت و اسم ديگرى انتخاب كرد، ذات اقدس الهى در اين 
 «.صورت مختار است كه او را بگيرد يا بگذارد

 فرمود:نقل شده است كه  -صلّى َّللاه عليه و آله و سلّم -از رسول خدا

221- 

 «.من كان له حمل فنوى ان يسّميه محّمدا او علّيا ولد له غالم»



كسى كه فرزندى در راه دارد اگر نيت كند كه نامش را محمد يا »يعنى: 
 «على بگذارد خداوند متعال به او پسر خواهد داد

 

 

+++++++++++++++++++++ 

  11ص :  6الكافي ج :   

ِة َو أَْفَضلَُها أَْسَماُء َعْن أَِبي َجْعَفٍر ع َقاَل  َي ِباْلُعُبوِديه أَْصَدُق اِْلَْسَماِء َما ُسمِّ

  اِْلَْنبَِياِء 

حضرت امام جعفر صادق فرموده اند: صحيح ترين اسم ها اسمی است که 

 به معنی بندگی خدای متعال است و بهترين اسم ها اسم پيامبران است.

 امام

وا أَْواَلَدُكْم َقْبَل أَْن ُيولَُدوا َفإِْن لَْم َتْدُروا أَ َذَكٌر أَْم  َقاَل أَِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ع َسمُّ

َكِر َو اِْلُْنَثى َفإِنه أَْسَقاَطُكْم إَِذا لَقُوُكْم َيْوَم  وُهْم ِباِْلَْسَماِء الهِتي َتُكوُن لِلذه أُْنَثى َفَسمُّ

ِ ص اْلقَِياَمِة َو لَْم تُ  ْيَتِني َو َقْد َسمهى َرُسوُل َّللاه ْقُط ِِلَِبيِه أاَله َسمه وُهْم َيقُوُل السِّ َسمُّ

ناً َقْبَل أَْن ُيولََد   ُمَحسِّ

امير المومنين فرمودند: قبل از تولد فرزندانتان را نام گذاری کنيد و اگر 

ب نمی دانيد که فرزندتان دختر يا پسر است اسمی برای ان فرزند انتخا

کنيد که هم برای پسر و هم برای دختر مناسب است. همانا فرزندانی که 

سقط می شوند در روز قيامت هنگامی که شما را مالقات می کنند و شما 

انها را نام گذاری نکرده باشيد خواهند گفت چرا من را نامگذاری نکرديد 

م محسن)فرزند فاطمه زهرا س( را قبل از تولد نادرحاليکه رسول خدا 

 گذاری فرمود؟

1 



َيُه ِباْسٍم َحَسٍن َفْلُيْحِسْن  ُجُل َولََدهُ أَْن ُيَسمِّ ُل َما َيَبرُّ الره َعْن أَِبي اْلَحَسِن ع َقاَل أَوه

 11ص :  6الكافي ج :         أََحُدُكُم اْسَم َولَِدِه 

ابی الحسن امير المومنين فرمود: اولين نيکی که پدر به فرزندش می کند 

ت که اسم نيکو برای او انتخاب کند پس هر کدام از شما بايد اسم اين اس

 نيکو برای فرزندش انتخاب کند.

  

داً َفإَِذا َمَضى لََنا َسْبَعُة  ْيَناهُ ُمَحمه ِ ع َقاَل اَل ُيولَُد لََنا َولٌَد إاِله َسمه َعْن أَِبي َعْبِد َّللاه

ْرَنا َو إِْن ِشئْ  اٍم َفإِْن ِشْئَنا َغيه الكافي ج :                               َنا َتَرْكَنا أَيه

 11ص :  6

حضرت امام صادق ع فرمودند: برای ما فرزندی بدنيا نمی ايد مگر اين 

که نام او را محمد می گذاريم و بعد از يک هفته )تصميم می گيرم( اگر 

ای خواستيم اسم را تغيير می دهيم و اگر خواستيم همان اسم)محمد( را بر

 او باقی می گذاريم

5 

                          

ِة َفَقاَل  ِه ِبأَْسَماٍء ِمَن اْلُعُبوِديه ِ ع َو َشاَوَرهُ ِفي اْسِم َولَِدِه َفَقاَل َسمِّ َسأََل أََبا َعْبِد َّللاه

ْحَمِن   11ص :  6الكافي ج :   أَيُّ اِْلَْسَماِء ُهَو َفَقاَل َعْبُد الره

صادق ع سوال کرد و از ايشان برای نامگذاری اسم شخصی از امام 

فرزندشان مشاوره خواست. حضرت فرمودند: اسمی بگذار که داللت بر 

بندگی خدا کند. ان شخص سوال کرد: چه اسمی؟ حضرت پاسخ داد: 

 )مثال( عبدالرحمن.

ِبيه ص َقاَل َمْن ُولَِد لَُه أَْرَبَعُة أَْواَلٍد لَْم ُيَسمِّ أََحَدُهْم  6 ِ ع أَنه النه َعْن أَِبي َعْبِد َّللاه

 11ص :  6الكافي ج :   ِباْسِمي َفَقْد َجَفاِني 



حضرت امام صادق از پيامبر اکرم نقل فرمود:هر کس که چهار فرزند 

به نام من نام گذاری کند به من ستم پسر داشته باشد و يکی از انها را 

 کرده است

ٍد اْلَعْزَرِميِّ َقاَل اْسَتْعَمَل ُمَعاِوَيُة َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم   -7 ْحَمِن ْبِن ُمَحمه َعْبِد الره

َعلَى اْلَمِديَنِة َو أََمَرهُ أَْن َيْفِرَض لَِشَباِب قَُرْيٍش َفَفَرَض لَُهْم َفَقاَل َعلِيُّ ْبُن 

َسْيِن ع َفأََتْيُتُه َفَقاَل َما اْسُمَك َفقُْلُت َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َفَقاَل َما اْسُم أَِخيَك اْلحُ 

اهُ  َفقُْلُت َعلِيٌّ َقاَل َعلِيٌّ َو َعلِيٌّ َما ُيِريُد أَُبوَك أَْن َيَدَع أََحداً ِمْن ُوْلِدِه إاِله َسمه

ْرَقاِء َعلِّياً ُثمه َفَرَض لِي َفَرَجْعُت إِلَ  ى أَِبي َفأَْخَبْرُتُه َفَقاَل َوْيلِي َعلَى اْبِن الزه

َي أََحداً ِمْنُهْم إاِله َعلِّياً  اَغِة اِْلََدِم لَْو ُولَِد لِي ِماَئٌة َِلَْحَبْبُت أَْن اَل أَُسمِّ الكافي  َدبه

       11ص :  6ج : 

نه امير عبد الرحن بن محمد نقل کرد معاويه مروان بن حکم را بر مدي

کرد و به او امر کرد که برای جوانان قريش سهمی از بيت المال قرار 

دهد. امام علی بن الحسين، حضرت سجاد فرمودند هنگامی که به سراغ 

من امدند )و نام من را پرسيدند( گفتم علی بن الحسين مروان گفت اسم 

برادرت چيست؟ گفتم علی مروان گفت علی، علی؟  پدرت نمی خواهد 

م هيچ يک از فرزندانش را غير از علی بگذارد؟ بعد از ان مقرری من اس

را از بيت المال معين کرد و من بازگشتم و به پدرم خبر دادم)که چه 

اتفاقی افتاد( امام حسين فرمود: وای بر فرزند ناپاک ... اگر برای من 

 صد پسر به دنيا ايد دوست دارم که اسم همه ی انها را علی بگذارم

ٍد أَْو أَْحَمَد   -6 َقاَل َسِمْعُت أََبا اْلَحَسِن ع َيقُوُل اَل َيْدُخُل اْلَفْقُر َبْيتاً ِفيِه اْسُم ُمَحمه

ِ أَْو َفاِطَمَة ِمَن  أَْو َعلِيٍّ أَِو اْلَحَسِن أَِو اْلُحَسْيِن أَْو َجْعَفٍر أَْو َطالٍِب أَْو َعْبِد َّللاه

 11ص :  6الكافي ج :   النَِّساِء 

ی گفت که شنيدم از اميرالمومنين که فرمود: فقر به خانه ای که در شخص

 وان اسمی به نام محمد ، احمد ، علی ، حسن ، حسين ، جعفر ، طالب 

 وارد نمی شود. فاطمه باشد و از اسماء زنانعبدَّللا 



ِبيِّ ص َفَقاَل َيا رَ   -1 ِ ع َقاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى النه ِ ُولَِد َعْن أَِبي َعْبِد َّللاه ُسوَل َّللاه

ِه ِبأََحبِّ اِْلَْسَماِء إِلَيه َحْمَزَة  يِه َقاَل َسمِّ ص  6الكافي ج :  لِي ُغاَلٌم َفَما َذا أَُسمِّ

 :11 

حضرت امام صادق فرمود شخصی خدمت پيامبر رسيد و گفت ای پيام 

اور خدا فرزندی برای من متولد شده است چه اسمی برای او بگذارم؟ 

 خ داد: محبوب ترين اسم نزد من را بر او بگذار؛ حمزه.حضرت پاس

َقاَل لِي أَُبو َجْعَفٍر ع َما ُتَكنهى َقاَل قُْلُت َما اْكَتَنْيُت َبْعُد َو َما لِي ِمْن َولٍَد   -11

َبلََغَنا َعْن َعلِيٍّ   َو اَل اْمَرأٍَة َو اَل َجاِرَيٍة َقاَل َفَما َيْمَنُعَك ِمْن َذلَِك َقاَل قُْلُت َحِديثٌ 

ُه َقاَل َمِن اْكَتَنى َو لَْيَس لَُه أَْهٌل َفُهَو  ع َقاَل َو َما ُهَو قُْلُت َبلََغَنا َعْن َعلِيٍّ ع أَنه

ا لَُنَكنِّي أَْواَلَدَنا  أَُبو َجْعٍر َفَقاَل أَُبو َجْعَفٍر ع َشْوهٌ لَْيَس َهَذا ِمْن َحِديِث َعلِيٍّ ع إِنه

َبِز أَْن َيْلَحَق ِبِهْم ِفي ِصَغِرهِ   22ص :  6الكافي ج :  ْم َمَخاَفَة النه

 

چرا کنيه انتخاب نمی حضرت امام صادق به يکی از اصحابشان فرمودند 

کنی؟ ان صحابی جواب داد: من فرزندی و زنی و کنيزی ندارم. حضرت 

فرمود: پس چه تو را از انتخاب کنيه منع کرده است؟) اين مسئله چه 

ی با انتخاب نکردن کنيه دارد؟( پاسخ داد: حديثی که از حضرت ارتباط

علی ع به من رسيده است. حضرت امام جعفر صادق فرمود: چه حديثی؟ 

گفت: به ما رسيده است که اميرالمومنين فرموده است هرکس کنيه انتخاب 

کند و اهلی نداشته باشد ابوجعر است. امام صادق فرمود چه حرفی است 

ين حديث از احاديث علی ع نيست. ما برای کودکان در که می زنی ا

 کودکی لقب انتخاب می کنيم تا کسی انها را با لقب بد نخواند

ُكوَب إِلَى َبْعِض ِشيَعتِِه لَِيُعوَدهُ َفَقاَل   -12 َعْن َجاِبٍر َقاَل أََراَد أَُبو َجْعَفٍر ع الرُّ

ا انْ  اِر َخَرَج َعلَْيَنا اْبٌن لَُه َصِغيٌر َيا َجاِبُر اْلَحْقِني َفَتبِْعُتُه َفلَمه َتَهى إِلَى َباِب الده

ٌد َقاَل َفِبَما ُتَكنهى َقاَل ِبَعلِيٍّ َفَقاَل لَُه أَُبو  َفَقاَل لَُه أَُبو َجْعَفٍر ع َما اْسُمَك َقاَل ُمَحمه

ْيَطاِن اْحِتَظاراً َشِديداً إِنه ال ْيَطاَن إَِذا َسِمَع َجْعَفٍر ع لََقِد اْحَتَظْرَت ِمَن الشه شه



َصاُص َحتهى إَِذا َسِمَع ُمَناِدياً  ُد َيا َعلِيُّ َذاَب َكَما َيُذوُب الره ُمَناِدياً ُيَناِدي َيا ُمَحمه

 11ص :  6الكافي ج :     ُيَناِدي ِباْسِم َعُدوٍّ ِمْن أَْعَداِئَنا اْهَتزه َو اْخَتاَل 

دت يکی از شيعيانشان می جابر می گويد حضرت امام باقر برای عيا

اينکه به خانه ای رسيديم  رفتند و به من گفتند ای جابر دنبال من بيا. تا

فرزند کوچکی بيرون امد و حضرت امام صادق از او پرسيدند: اسمت 

چيست؟ فرزند پاسخ داد محمد. امام باقر از او پرسيدند: کنيه ات چيست؟ 

حافظت کردی خودت را از جواب داد علی. حضرت امام باقر فرمودند: م

شيطان  محافظت بسيار. هنگامی که شيطان می شنود که کسی می گويد: 

يا محمد ،ياعلی می ترسد همان طور که پادشاهان از اين اسم می ترسند. 

تا اين که شيطان می شنود که شخصی را به اسم دشمنی از دشمنان ما 

شود وتکبر می خوشحال می صدا می زنند ان موقع سر بلند می کند و 

 ورزد

  

ِبيه ص َنَهى َعْن أَْرَبِع ُكًنى َعْن أَِبي ِعيَسى َو َعْن  ِ ع أَنه النه َعْن أَِبي َعْبِد َّللاه

داً  الكافي ج  أَِبي اْلَحَكِم َو َعْن أَبِي َمالٍِك َو َعْن أَبِي اْلَقاِسِم إَِذا َكاَن ااِلْسُم ُمَحمه

  11ص :  6: 

پيامبر اکرم نقل فرمودند: پيامبر از چهار کنيه نهی امام صادق ع از 

و از کنيه گذاردن  -4ابی مالک  -1ابی الحکم  -2ابی عيسی  -1کردند:

 ابی القاسم هنگامی که اسم شخص محمد باشد

 

 

 


