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  بیتاهل یها در سبک زندگزیباشناسی نام
  

  .Moghadam@rihu.ac.ir  استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/  ان مقدمینین حسیحس
  3/12/1393 :پذیرشـ  16/9/1393: دریافت

  دهيچک
، ز احساسـاتیـهاي متفاوت و متنوع جامعـه و نناختی دارد و حکایتگر ارزششها در هر فرهنگی معناي نمادین و ریشهنام

ا نـامحترم جلـوه یـمحتـرم ، در تربیت فرد و جامعه، به اعتبار منبع انتخابها نام گذار است.هاي نامها و منشبینش، نیازها
 ۀپشـتوان هـاي فرهنگـیکنند. دیدگاهیفا میا ییدر زندگی فردي و اجتماعی بشر سهم بسزا یکلطورمؤثرند و بهآنها  دادن

توجه به معنا و مفهـوم نـامی کـه ، به هنگام نامیدن فرزندشگذار نام، چه ها و مبناي انتخاب و کاربرد آنهاستتوصیفی نام
آن را  ،هـا اسـتقبال کـردهییبـایاز ناز یفرهنگـ يهادگاهید ییا نداشته باشد. برخ، خواند داشته باشدفرزندش را به آن می

هـا و نشیـدر ب ییبـایز، رونیـاداننـد. ازید مو بـه مـو از آن مـیخوانند و خود را ملزم به تقلیبشر م يگراعتیشت طبسر
  ف شود.یخاص خود تعر ید در بستر فرهنگیابد و باییمتنوع م یمتفاوت مفهوم يهامنش

و در قلمـرو  تیـباهل یرا در سبک زندگ ییبایز، یخیتار ياوهیبا ش ،ن نوشتار بر اساس منابع و اسناد مکتوبِ موجودیا
ت و نشـاط یـکـرد معنویعـت بـا رویارتباط با اجتماع و ارتباط بـا طب، در سه محور ارتباط با خداوند، فرزندان آنان ينامگذار
 ۀیـان کـرده و بـا نقـد نظریـرا ب يگـذارنام يهاشاخصه، محورها يآمار ۀسیبا مقاپس کند. یم یبررس يو فرد یاجتماع

  ها نشان داده است.ز در نامیرا ن یعیطب ییبایز یفراوان، »يباورعتیطب«

  ی.باشناسیز، تیباهل، یزندگ ،سبک، نام ،فرهنگ: هاواژهدیکل
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  مقدمه
ـامیگاهی با رویکرد کالمی به پیدایش نام و ن. روستهشناسی با رویکردهاي متنوعی روبنامموضوع  شناسـیِ ز ن

ص ، 1ج ، 1363، ك: کلینـیر.گیـرد (مجموعـه مباحـث توحیـد قـرار مـییرپـردازد و زهاي خداونـد مـینام
ـالی و فرهنـگ دوالبـیو  ابن مدینی، مسلم نیشابوري، بخاري). گاهی مانند 114ـ112 ـا رویکـرد رج  ،اينامـهب
ـال افـراد و اشـیاشـرح ابوزیـد بلخـی) یا ماننـد 286ص ، تابی، ندیمابن(حال افراد و راویان راشرح ـان  ح را بی

ـامبـه ریشـه ،با رویکرد معناشـناختی احمدبن حاتم) و گاهی مانند 153ص ، همان(دکنیم ـانی ن ـابی مع ـا و ی ه
عنوان بـه تـوانمی ابن دُرَیْد) و 313نحوي(مابراهیم زَجّاج و  مُبَرَّدکه از ، )61ص ، همانپردازد (میآنها  اشتقاق
ـا 415(ماجییوسـف زَجّـ) و افـزود کـه 1391ص ، 2ج ، تابی، هحاجی خلیفاد کرد (ینویسان بزرگ اشتقاق ) ب

  ).هماند آورد (یرا پد سماء الریاحینااشتقاق کتاب ، هاواژگانی به گلگسترش معناشناختیِ 
 ،شناسـی اسـت. در ایـن پـژوهششناسی و رواناي مهم در دو دانش زبانشناسی مقولهنام ،از سوي دیگر

شـناخت در خصـوص ، شناسی با رویکرد تاریخینام ۀاما مطالع، ز استفاده شدهین یکرد معناشناختیگرچه از رو
ـا و آخـرت دهـدرویکردي که نشان مـی؛ آنان است یو فرهنگ و سبک زندگ بیتاهل ةریس فـرد و و ، دنی

دهـد. یارزش خـود را از دسـت مـ يگـریک بـدون دیند و هرناپذیرپیوسته و تفکیکهمهب يهااجتماع مقوله
ـاه هـر مقولـه را روشـنیکند و جاین مییکرد را بهتر تبین رویا اطهار رزندان ائمهف يهانام یشناسگونه تـر گ

  درخور تأمل است:ذیل  يهاپرسش یگاهیکرد و جاین رویل چنیتحل يدهد. براینشان م
  چه بوده است؟ ه اطهارانتخاب نام فرزندان ائم یاصل يارهایمع

  داشته است؟ یان چه سهمفرزند در انتخاب نام یعیو طب یم اجتماعیمفاه
  کند؟یه مئارا تیباهل یدر سبک زندگ ییبایرا از ز یفیها چه تعرنام يهاگونه

ـا هیـمحدود شده و از پرداختن بـه کن فرزندان ائمه یق به قلمرو موضوعین تحقیاشود که می يادآوری ه
صـه ذکـر شـده یاده و نقیز، فیتصح با یمتفاوت و گاهسنی  و یعیها در منابع شز کرده است. نامیو القاب پره
مناقـب ابـن ، ياعـالم الـوَر، االرشاد يهامانند کتاب، تیبره اهلین منابع سیتربر اساس مهمآنها  و استخراج
ـام، استوار بوده است. دانستن تعداد فرزندانکشف الغمه و  تذکرةالخواص، شهرآشوب ـاتعداد ن ـان و ن يه ز یـآن

ـا اسـت قرار گرفتـه آنها  سهیها و مقانام یشناسگونه يبرا يامقدمه یعداد اسامان تعداد فرزندان و تیتناسب م ت
ـار ياوهیرا بر اساس ش ییبایف زیم و تعریسهم مفاه، ارهایبتوان مع ن یـگـر اید يافـت کـرد. دشـواریدر یخیت

ـا آن که سبب شـده است ائمه يگذارنام یاجتماع يهانهین زمییتب يبرا یعلم يپژوهش نبودن مستند ـا ه تنه
ـال شود. البته بستریها تحلنام یو معان یبر اساس تعداد اسام ماننـد ، يدر انـدك مـوارد یاسـیو س يفکـر يه

ـا تک یولـ، مشخص اسـت یعلبه  نیو فرزندانی از امام حس عثمانبه  یفرزندي از امام عل يگذارنام ه یـب
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ـاه به پرسشبا توج، رونیاه داد. ازئارا یل جامعیتوان تحلینم ،ن دویبر ا ـاپـژوهش یموجـود و کاسـت يه  يه
ـا ی ین پژوهشـیچن يبرا يانهیشیپ، است صورت گرفته تیبره اهلیکه در س یمتعدد و متنوع افـت نشـد. ب

ـا رو يگذاردر خصوص نام يمقاالت متعدد، ن حالیا ـاب ب ـایو الق ـاوت وجـود دارد يکرده کـه گرچـه  متف
ـان را بـه  یو پژوهشـ یکـرد علمـیرو ،ا در مجمـوعامـ، ن پژوهش استیا یموضوع ةخارج از محدود محقق

 )1384( مسـعودي يعبـدالهاد مانند ؛دندار یکرد فلسفیرو ین مقاالت گاهیا دهد.ینشان م يگذارنامموضوع 
ـايگـذارنام ۀاماکن و آثار: فلسف« ـات حـجیم ۀمجلـ، »ه ـاه ؛53ش ، ق ـاعیرو یو گ  ماننـد؛ دنـدار یکـرد اجتم
ـايگذار« در نام یو فرهنگ یالقاب: بازتاب طبقات یشناسرانیا«، )1385(امین حسن دیس ـافظ ۀمجلـ، »ه  ش، ح

و  نـژادعلی بتـولماننـد: نـد؛ انگاشـته شـده يامنطقه ـ یملّ ةدر محدود یشناسکرد زبانیز با رویناهی گو ؛ 29
ات یـادب ۀجلـم، »یشناسـدگاه زبانیدر اصفهان از د يگذارد نامیجد يهاشیگرا«، )1382( طیب یتقدمحمدیس

ـابع متقـدم یعی. طب33و  32 ش، دانشگاه اصفهان یو علوم انسان ـتقاقماننـد  یاست که من (م دیـدُرَابـناثـر  االش
) 769(م هیـم جوزیقـابـننگاشـته  احکام المولود یتُحفۀ المودود ف) و 458(م یهقیباز  االسماء و الصفات، )223

  باشند.  ورود نداشته ین مباحثیز به چنین

  گذاري در رواياتنامفرهنگ 
ـا يشـده بـرافیدارد و هماهنگ با اهداف تعر يبشر ۀکه از بشر و جامع یفیاسالم همسو با تعر سـطح  يارتق

، و مـنش مـردم نشیـضمن اصـالح ب ،ن رهگذریتا از ااست ها داشته يگذاربه نام ياژهیتوجه و، مردم یزندگ
ـام یکید بـر برخـداشتنی جلوه کنند. تأاشخاص در جامعه زیبا و دوست ـا و پرهن ز یـدیگـر و ن یز از برخـیـه

 تیـباهـل یها را در سبک زنـدگاهمیت نام، در منابع روایی شیعی و سنی» باب االسماء«گشودن بابی به نام 
ـاي جاویـد ، گذارياي از این روایات به اصل نامدهد. دستهینشان م ـاب آن در دنی اهمیت آن در جامعـه و بازت

را یـز؛ بدون اسـم نباشـد یتا کودک، کندسته بودن انتخاب نام فرزندان را پیش از تولد گوشزد میپردازد و بایمی
ـاقر ـا کُنیـنـدز فرمودیـن پذیراي هرگونه نام خوب و بد خواهد شد. امام ب ـان کـودکی  ۀ: م فرزنـدان را در هم

ـایز زیـات نیگر از رواید ياکنیم تا کُنیه بد نگیرند. دستهمشخص می ـا ییب ـام دانسـته اسـت را معی ـاب ن ر انتخ
ز بـه شـناخت و یـدسـته سـوم ن. )194ص ، 5ج ، تابی، ؛ احمدبن حنبل20ـ18ص ، 6ج ، 1363، ك: کلینیر.(

ـا شـناخت  ییبایو ناز ییبایاختصاص دارد و معیار ز ینیتمایز نام خوب و بد در تفکر د ـان داده اسـت. ب را نش
  ک شد.ینزد یدر فرهنگ اسالم هانام یباشناسیتوان به مقوله زیم ،هاار نامیمع

  بايز يهاشناسي ناماريمع
  ف کرد.یتعر یعیو طب یاجتماع، يتوان در سه محور معنویبا را در فرهنگ دینی مینام ز
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  يمعنو ييبايزالف. 
ـار مـآن  بـه، زیبایی و آراستگی در ظاهر و در نام و نشان اسـتمند عالقهانسان  آن  در جامعـه بـه، کنـدیافتخ
ابـد. ییمـ يو ارجمنـد یو در خود حس بزرگـشود، محترم شناخته میگران قرار یداز سوي ، شودیم شناخته
ـامیها را بازیباشناختیِ نام ۀن پشتوانیتراما مهم ـا و صـفات خداونـدد در ن ـا و یرا او زیـز؛ کـردوجو جسـت ه ب

ـایبـ، ؛ احمـدبن حنبـل438ص ، 6ج ، 1363، ینـی(کل »الْجَمَال یُحِبُّ وَ جَمِیلٌ اللَّهَ إِنَّ«: باپسند استیز ، 1ج ، ت
هِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ«ست بایز یاسام يدارا؛ )400ص  ـام )180اعراف: (»یوَلِلـَّ ـا او از راه اس ـاط ب ، باسـتیز یو ارتب

ـا180: اعراف(؛ »بِهَا فَادْعُوهُ«: که هم به آن امر شده است ـا وصـف ز ياز و ،) و هم بندگان به هنگام دع ـایب  ییب
، ن تفکـریهمـ ۀیـپا بر. )527ص ، 2ج ، 1363، ینی(کل»بِجَمَالِک اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ«کنند: یدرخواست حاجت م

) و 442ص ، 6ج ، 1363، ینـیبا ظاهر شـوند (کلیاند تا مردم در اجتماع با لباس زسفارش کرده عهیامامان ش
ـایبـ، دبن حنبـل؛ احم19ص ، همانقرار دهند (زیبا  يهاخود نام يبرا ـام ز194ص ، 5ج ، ت ـا را حـق ی) و ن ب

  ).49ص ، 6ج ، 1363، ینی(کلاندفرزند بر پدر شمرده
ـامیرا نشان مـ »گذاراحساسات فکريِ نام«و  »بینیجهان«دو عنصر  يمعنو ییبایز ـا مفهـوم دهـد. ن ـایی ب ه

ـامِ بیشتر بـر د، انین میدهند و در ابندگیِ خداوند این دو شاخصه را پوشش می » عبـدالرحمان«و » عبـداهللا«و ن
، ق1403، ؛ صـدوق19ص ، 6ج ، 1363، اسـت (کلینـیگردیده ر یتعب» هاترین نامصادق«از آن به تأکید شده و 

انـد کـردهوجو جسـت سبب این تأکید را در قرآن کریم ی). برخ178ص ، 4ج، تابی، ؛ احمدبن حنبل251ص 
ـان«و » اهللا«گـر یاضافه نشده و برخی د» مانرح«و » اهللا«جز به » عبد« ةکه در آن واژ ـام » رحم را مشـتمل بـر تم

اسـت کـه مشـرکان مکـه الزم بـه ذکـر ). اما 471ـ  470ص ، 10ج ، تابی، حجراند (ابنهاي خداوند دانستهنام
ـا یگذاري به عبدالرحمان نوعا نامی) و گو131ص ، 1ج ، ق1418، سعدشناختند (ابنرا نمی» رحمان« ـارزه ب  مب

ـار هوسته در مفهـوم پرسـتش بـیپ» عبد«دهد که واژه ینشان م یخیشواهد تار، ن حالیشد. با ایم یشرك تلق ک
ـاکرنـدر دادییـتغ» ریـخ عبد«را به » شر عبد«نام  رسول خدا، مثالبراي  نرفته است. ، 15ج ، ق1415، (ابن عس

ـام علـ، نداشته است. رسـول خـدا یشر مفهوم شرپرست که عبدیحالدر، )343ص  ـار  یام و حَمـزه افتخ
ـام؛ ابـن280ص ، 3ج  ؛280و  93، 87ص، 1ج ، ق1409، يهسـتند (واقـد» عبدالمُطَّلِب«کردند فرزند یم ، هش
ـایب، هشامغالم مُطَّلِب (ابن یعنی »عبدالمطلب«) و 573ص ، 2ج ، تایب ان یفارسـ، رونیـا). از138ص ، 1ج ، ت

  گذارند.ینام م» غالم« يبه معنا» عبد« يشوندهایرا با پفرزندان خود  یبرخ، همسو با فرهنگ عرب
ج ، 1363، انـد(کلینیها معرفی شـدهکه بهترین نام هاي پیامبران استنام، يمعنو ییباین شاخصه در زیدوم

ـلمانان  يایـن میکـه ابـراهسـبب ن یبه ا ). رسول خدا345ص ، 4ج ، تابی، ؛ احمدبن حنبل18ص ، 6 مس
ـام  »میابـراه«فرزنـدش را ، )173ص، 3ج، ق1406، يمخشرزك: ؛ ر.78 :بود(حج ـاد(ابنن ج ، ق1418، سـعدنه
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ـام نام، بر دیگر پیامبران برتري دارد مکرگونه که پیامبر ا). اما همان108ص ، 1 حضـرت نیـز آن گـذاري بـه ن
ـام یکـی از چهـ، کمشوند و دستنامیده  »محمد«ه شد که پسران تا هفت روز یافت و توصیبرتري  ار فرزنـد ن

  ).19و  18ص ، 6ج ، 1363، (کلینیباشد» محمد«ز یخانواده ن
وجود داشـته اسـت. در  تیبان اهلیه شده و نه در مینه توصفرشتگان  یبه اسام يگذارنام، انین میدر ا

ک یـکه به تعداد انگشـتان  خوردیبه چشم م »لیجبرئ«ز فقط نام ین نیقرون نخست یعیان و مصنفان شیان راویم
ـا  سبب تصور نامشروع بودن ییهان نامیاز چناستقبال نکردن ا یرسد. گویت نمدس و نقـد آن تصـور شـده آنه

  ).40ص ، 11ج ، تایب، صنعانیك: ر.است (

  ياجتماع ييبايزب. 
کـه ياگونـهبـه، با فرض عدم تضاد با مبانی دینی است یرسانا منفعتیمفاهیم اخالقی ، بایز يهامعیار دیگر نام

ـامکیـنبـه  تیـباهـل، رونیـاجاد کنـد. ازیا یگریزي اجتماعی داشته باشد و نه رمیدگی مردمبعنه ط در  ین
ـامییـ). ا442و  19ص ، 6ج ، 1363، ینی(کلانـدجامعه سفارش کرده ـام ن اس ـاي بـومی در منطقـه زیسـتی ن ه

، کنـدیب القا مـرا به مخاط یاجتماع یکه وصف و مفهوم آن منطقه است یشخص و سازگار با فرهنگ عموم
اسـت و  يریـمفهوم شـجاعت و دل يدارا یو دوم ،انگر وصف کسب و تالشیب یکه اول اممَّهَ و ثحارِمانند 

  ).476ص، 10ج، تایب، حجرابن؛ 251ص ، ق1403، ند (صدوقاشمرده شده هانام نیدر شمار بهتر
ـام یان مـیـب طلبـیگمفهوم جن ياز فضایل اخالقی عرب را بدون القا، ز وصف شجاعتین حَمزه کنـد. ام

، 1ج، 1378، عـرب شـمرده (صـدوق یطلبـجنـگسبب وز را یپلنگ و ، مانند سگ یواناتیح يهانام، رضا
ـام  یرا مبغـوض ولـ »حـرب«نام  ) و رسول خدا315ص  داشـته و بـه آن سـفارش را دوسـت  »حَمـزه«ن
 حمـزه، شخص کرده کـه مـراد حضـرت) م196ص ، 3ج ، تای(ب حاکم). 19ص ، 6ج ، 1363، (کلینینداکرده

ـان جامعـه نقش ةبه بزرگداشت یاد و خاطر توجه رسول خدا، ن صورتیاست. در ا عبدالمطلبفرزند  آفرین
ـامی رسـول خـدا، ابوطالبکه او پس از  شمرده خواهد شد يگذارنام يبرا ياریز معین و سـرور  بهتـرین ح

ـام وي) بود. گویا یدان (تا پیش از شهادت امام حسینشه ـام اند خواسـته، حضرت با اعالم محبوبیتِ ن ایـن ن
  هاي بعدي گرامی داشته شود.در جامعه جاوید بماند تا یاد و خاطره شهیدان در نسل

ـام، خود يدر دعا ندخواست جابربن عبداهللا انصاريحضرت از ، گریبنابر روایتی د ـاي علـیخـدا را بـه ن ، ه
ـاي  »علی«). 223ص ، ق1413، دی(مفها نزد خداوند است مکه بهترین نا حسین و فاطمه بخواند، حسن بـه معن

» از شـیر بازگرفتـه شـده«وصـفی بـراي کـودك  »فاطمه«رو و زیبا و خوب يبه معنا »حَسَن«و توانا؛ ه بلندمرتب
 رد.یپـذیمـ يادیـز يدهایکه ق اندبرده کارهب ییجدا يبه معنا »مفطومه«را در مفهوم  »فاطمه«شناسان است. لغت

۱۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

، منظـور(ابـندارد یرخوارگیکـودك و گـذر از شـ یافتگینشان از رشد ،ن استعمالیشتریر مادر با بیاز ش ییرها
ـا و پلياز بـد ییگـران و جـدایاز دانش د يازینی). ب454ص ، 12 ج، ق1412 ـايدیـه ـاک یسـتگیشا، ه  یو پ

ـأل  »فاطمـه«بـه  يگـذارنام، رونیا). از179ـ178ص ، 1ج ، 1385، صدوقك: ر.(کندیت میشخص را حکا تف
 که رسـول خـدایحالدر، لِ دخترکُش وجود نداشتیان قبایدر م ین نامیدختر است و چن يبقا ير برایبه خ

  .ندکردیخود افتخار م ینه نسبیشیدر پ ین نامیبه وجود چن
ـان، دیـانجامداشت یاد و راه آنان مـیگفته به گرامیشیداشت نام افراد پکه بزرگرو آناز ـات گفتم ی در ادبی

ـام علـ یدوسـتسـبب فرزنـدش را به بن عباسعبداهللانهند. نام  »یعل«که پسران را  شد يگذارهیشیعه پا ، یام
ـام  »علـی«فرزندان خـود را  ۀهم ) و امام حسین111ص ، 7ج ، 1387، يد (طبرینام »یعل« ـاد و فرمـود: ن نه

  ).19ص ، 6ج ، 1363، (کلینینهادمنام نمی »علی«داشتم جز اگر صد پسر می
و  »محمـد«شـیطان بـا شـنیدن نـام  کهنیاز جمله ا؛ اندد کردهیروایات دیگري این ادبیات را تأک

، 2ج ، 1378، (صـدوقمحترم داشـته شودنام دارد باید  »محمد«یا فرزندي که  ،شودذوب می »علی«
اي خانـه بـه فقـر دراست مبتال نشدن ن ی). همچن305ص ، 3ج ، ق1417، ؛ خطیب بغدادي29ص 

، در آن باشـد (کلینـی »ا فاطمـهیـعبـداهللا ، طالب، جعفر، حسین، حسن، علی، احمد، محمد« که نام
 »محمـد«نقل شده و فقـط در آن نـام  ابوهریرهاز سنی  ). روایت اخیر در منابع19ص ، 6ج ، 1363

ز یـن »فاطمـه«نـام  اسـت. ز جعلـی خوانـدهیـ) همان را ن160ص ، 6ج ، ق1409( ابن عديآمده و 
، ق1404، ؛ صـدوق215و  241ص ، 2ج ، تـابی، بودن (قاضی نعمان تن رسول خدا ةپارسبب به

، يبر فراز این گفتمان درخشید و بنابر خبـر، ) و حوادث پس از رحلت آن حضرت125ص ، 4ج 
را سب و لعن کند و نـه نه او  نهدنام می »فاطمه«کسی که دخترش را  ندسفارش کرد امام صادق

  ).49ص ، 6ج ، 1363، (کلینیبزند او را
ـام یبرخـ، دیجد يهام و ارزشیت مفاهیالقا و تثب يبرا رسول خدا ـان ـا يه ـاهلیحک را  یتگر عصـر ج

ـام که ، سگ و کالغ، درازگوش، مانند روباه ییهانام ند؛ر دادییتغ از منـزل بیـرون تولـد فرزنـدش مـرد بـه هنگ
ـاحظ ؛6ــ3ص، ق1411، ددُرَیْـ(ابنکند  انتخاب فرزندش يابر ندیبیم را که يچیز نخستین تا نام رفتیم ، ج

 نـدکرد ی(سـگ و بچـه سـگ) نهـ »کُلَیْب«و  »کَلْب«به  يگذاراز نام اکرم امبری. پ)190ـ178ص، 1ج، 1986
ـامیرا شرتر »حَرب و ظالم، مُرَّه، ضِرار«مانند  ییهانام؛ )23 ص، 2 ج، تایب، ی(طبران ـا خواندنـد ن ن ، (صـدوقه
  :ندر دادییتغذیل زشت را به شرح  يهاو نام)؛ 251ص ، ق1403
بَه« ؛»طیعمُ«و  »راشد«به » عاصی«و  »يغاو«؛ »خیر عبد« به» شر عبد«مانند ، زاشرارت يهانامـ  ْ ـا  نُشـ » عُتْلَـهی

ـلم«بـه ر) یناپـذ(الفـت »رابغُ«ن)؛ یآفرتی(رضا »عُتْبَه«به ن و خَشِن) یآفر(شرارت  یگفتنـ .ر)یپـذی(آشـت »مُس



    ۱۱بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

ـان وکـرد  نـوححضـرت  یبود که نافرمان یکالغ »غُراب«است که  شـمرد و واژه  یجـدای ۀعـرب آن را نش
 ).132ص ، تایب، بهیر کرد(ابن قتیتعب وطن از شده جدارا  »تربَغُ«

رَم«؛ »شـیربَ«بـه ) ییتنگنا( »زَحْم«) و یتلخ»(مُرّه«؛ »هْلسَ«به  (اندوه) »حَزْن« یمانند اسام، زاغم يهانام ْ  »اَصـ
طجع«)؛ نیـرو ي(بـذر= دارا»زُرْعـه«بـه ان حرکـت) یـده= پایدنش رسیکه زمان بر ی(نخل ْ بـه ) خوابیـده( »مُضـ

قیا«بـه (خشک) » حُسَیکه« ؛»شدرُ«به  (انحطاط) »غور«؛ »بْیضاَ« به» اَسْوَد«؛ »بَعِثمُنْ« ُ ـادان »سـ بـه » سـیرعَ« )؛ی(آب
ـان« ؛»سیریَ« ـان«بـه  ثمـر)ی(بـ »بیس َ «؛ »نعم ر«  ؛»يیُسـر«بـه » یْقَهضـ ْ ـا زن) یـآرم ی(تبسـم و نـوع »کَشـ بـه دن ب
 زار)؛سبزه»(خُضره« بهزار) (خاك »عُفره«  ؛»شَکْر«

 ؛»عاقل«به  »غافل«نگرانه؛ مانند کوته يهانامـ 
ج  ؛234ص، 1ج، ق1418، سـعدابـنر.ك: ( ر).یپـذی(آشـت »سَلیم«به » رْبحَ«طلبانه؛ مانند جنگ يهانامـ 

، 8ج ؛55، 39، 19ص، 7ج ؛14و  8ص، 6ج ؛89ص، 5ج ؛297، 182، 163، 98 ص، 3ج؛ 473ص ، 2
 ).363ص، 4ج، ق1415، حجرابن؛ 437ص، 8ج، تایب، ينَوَوَ؛ 337و  264، 108، 94ص

ـام شـود کـه رسـول خـدایمـمعلـوم ، ر نامییا تغیاخبار مربوط به انتخاب  ۀبا مطالع ـا بـه يگـذاردر ن ه
نـد بـراي کردیت مـیـد را رعایم و جدیان نام قدیو تناسب مند و اشخاص توجه داشتجامعه  یهاي روانجنبه
ـام »عبـداهللا«بـه ، که نشانگر بینش انحرافی بـود ،را »عبدحارث و عبدالکعبه، عبدالشمس« يهانام، مثال ـاو ن  يه

  ند.ر دادیین تغیآفرا و نشاطیپو يهارا به نام یعیو طب یاجتماع يم کژیالقاگر مفاه

  يعيطب ييبايزج. 
ـا و فوامبتنی بر لطافـت، یها همسو و هماهنگ با سرشت آدمبرخی دیگر از نام ـام یعـید طبیـه ـااسـت. ن  يه

ـان معصـوم رسـول خـدا یانتخاب يهاان نامیدر م يو سودمند ییبایبر عنصر ز یمبتن ـا را یـا و امام ن ادع
اسـت (ابـن  لَـحاَفْ یبـن ابـثابـتدختـر  يت براحضر ینام انتخاب، بارویزن ز يبه معنا» لهیجَم«کند. یآشکار م

برگرفتـه از  یابـن اعرابـ ۀکـه بـه گفتـ گر حضرت استید ینام انتخاب »نبیزَ«). 108ص ، 8ج ، ق1418، سعد
ـاب فَیْعَـل» زَنِبَ«برگرفته از ماده ، شناسانشتر لغتیو ب هیبویسو به گفته » نَیزَ«ماده  ـا، مانند فَـرِح از ب  يبـه معن

، يمنظـر اسـت(زبیدبو و خـوشخوش یز نام درختیزنان و ن يهااز نام يظاهر ییبایکننده زه و القاگونزن فربه
لَمَهیابو هم نام دختران  نددینام »نبیز«را خود  هم دختر ). رسول خدا60ص ، 2ج، ق1414 َ  جَحْـشو  سـ
  ).173ص ، 6ج ، تایب، ؛ مسلم337ص ، 8ج ، ق1418، (ابن سعد ندر دادییتغ »زینب«را به 
ـا »جاریه« مُصَغّر »هیریجُوَ« ـاب، دونـده يبـه معن ، آرامـش، ییکـه از روشـنا روان اسـتو آب یکِشـت، آفت

ـان؛ کندیت میو زندگی حکا يسودمند را  يمفهـومِ برخـوردار از برکـت و سـودمند» مونـهیمَ«گونـه کـه هم

۱۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

) بـود و 412ص ، 1ج، ق1409، ي(واقـدشان یهمسر مُصطَلِق يبرا رسول خدا یانتخاب نب نامیرساند. زیم
  ).108ص ، 8ج ، ق1418، (ابن سعد حزنبن حارثدختر ، صعصهیاز بن انهمسرش يبرا ینام» مونهیمَ«

  بايز يهاو کاربرد نام معصوم امامان
ـایفرزندان خود را با توجه به ز يهاز نامین ائمه ـاییب ـاع، يمعنـو يه ـاب مـ یعـیو طب یاجتم کردنـد. یانتخ

ـام، اد اسـتیزایشان باره تعداد و نام فرزندان تالف درازآنجاکه اخ ـا و تعـداد فرزنـدان و نن ـام و یـه ز تناسـب ن
و کشف الغمـه ، تذکرة الخواص، ابن شهرآشـوبمناقب ، ياعالم الور، االرشاد يهاه اطالعات کتابیپا بر، تعداد

ـات خـودداریـاستخراج شده و از پرداختن به رالفصول المهمه  ـابع شـده ا يز اختالف  172ادشـده از یسـت. من
ـاهدادخبـر ذیـل به شرح  )دختر 60پسر و  112شامل ( امامان يفرزند برا  یشناسـییانـد. بـراي تحلیـل زیب

ـام يهاه شده تا نخست تعداد و نامیته یجدول، ها و القابهیز از آوردن کنیضمن پره ،هانام  فرزنـدان هـر ام
ـا تکـرار ، اسـت اشاره شدهآنها  فارسی یز معانیها و نف نامیحبه تکرار و تصن جدول، یشود. در امعلوم  ـا ب ام

  را نشان دهد: يبعد هاي جدید فرزندان امامانتا نام، معانی تکرار نشده است، هانام

  يفرزندان امام عل. ۱
ـام علـ419ص ، 1ج ، ق1421( یاربل) و 395ص ، 1ج ، ق1417( یطبرس ـا  ی) در شمار فرزندان ام  دیـمفب
ج ، ق1422(ابـن صـباغ، )57ص ، 1418( يجَـوزبن سِبطاما ، ) هماهنگ هستند354ص ، 1ج ، ق1414(نک: 

ـابع اختالف ي) با و304ص ، 3ج ، 1379( ابن شهرآشوب) و 644ص ، 1  ،شـده در مجمـوعادینظر دارنـد. من
 :انداد کردهیقرار ذیل به  نام غیرتکراري 22دختر با  14پسر و  19مشتمل بر ، فرزند 33از 

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
  روبا و خوبیز    1  حسن  1
  »حسن«مُصَغَّر     1  نیحس  2
  دهیپسند، ک و خوشین، ستوده  + اوسط + اصغر  3  محمد  3
  نخل ی؛ درخت بلند و نوعیطول زندگان  + اصغر  2  عُمَر  4
  شه (شجاع)یر بیش، روترش  + اصغر  2  عباس  5
  ریاقه پرشن، رود، نهر  + اصغر  2  جعفر  6
  بچه اژدها، بچه مار، مار، تخم پرنده  + اصغر  2  عثمان  7
  خدا ةبند  + اصغر  2  عبداهللا  8
  »عبداهللا«مُصَغّر     1  داهللایعب  9
  )يات معنویدهنده (حدیتعم ،يو در عبر یزندگان    1  ییحی  10
  خدمتکار، بانیمددکار و پشت    1  عَون  11

  ↓ادامه . . .



    ۱۳بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

  روخوب، هآراسته شد    1  مُحَسَّن  12
  نت پدریبو و خوش منظر / زخوش یفربه / درخت  ي(ام کلثوم) + صغري+ صغر  3  نبیز  13
  کار رود مثل دعاهحفظ ب يکه برا يزیهر چ  ي+ صغر  2  هیرُق  14
  نازك (اندام)  ي+ صغر  2  رمله  15
  ه و ارجمندیماگران  يبه ام کلثوم صغر امکنّ  1  سهینف  16
  بوده) زین یدختر ابوطالب (خواهر امام عل د/ نامیمروار    1  جُمانه  17
  ار شناخت)یشتر (مع 300معادل  يریگواحد اندازه    1  اُمامه  18
  مبارك و خجسته    1  مونهیم  19
  (زودرس) يان مدت بارداریش از پایا آمده پیبه دن    1  جهیخد  20
  فیزه و نظیپاک  »مهیتَم«ف شده به یتصح ،به احتمال  1  هینق  21
  آتش)، يبد، ریبازگرفته از (ش    1  فاطمه  22

  فرزندان امام حسن. ۲
) 538ص ، 1ج ، ق1421( یاربلـ، )149ص ، 1418( بن جـوزيسـبط، )29ص ، 4ج ، 1379( ابن شهرآشوب

) گفتـه و 20ص ، 2ج ، ق1414( دیـمفش از ی) نام و تعداد فرزنـدان را بـ744ص ، 2ج ، ق1422( ابن صباغو 
  اند:اد کردهیقرار ذیل تکراري به نام غیر 22سر و پنج دختر با پ 22فرزند شامل  27 ،در مجموع

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
  یفزون، رشد    1  دیز  1
      1  حسن  2
    عُمر  1  عَمرو  3
  کنندهبخش، کنندهمیتقس    1  قاسم  4
    + اصغر  2  عبداهللا  5
      2  عبدالرحمان  6
    اثرم +  1  نیحس  7
  گسترهیبلند سانعمت / درخت     1  طلحه  8
      1  داهللایعب  9
  ع خدا)ی(مط د خدایشن يبه معنا» لیئ«و » اسما«=  یانیسر    1  لیاسماع  10
    + اصغر  2  محمد  11
  يارد / نام پرندهیگیکه پاشنه را م= آن یانیسر    1  عقوبی  12
      1  جعفر  13
  شهیر بیش    1  حمزه  14
  ترستوده    1  احمد  15
  یگرام، بزرگوار، خردمند، ركیز، = عاقل زانوبند شتر    1  لیعَق  16
  بلندمرتبه  + اصغر  2  یعل  17
  مٌ / پدر مهربانی= ابٌ رح یانیسر    1  میابراه  18
  مهابت، وقار، آرامش    1  نهیسک  19
    از دو مادر  2  فاطمه  20
      1  هیرق  21
      1  رمله  22

۱۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  نيفرزندان امام حس. ۳
ــمف ــ) و 135ص ، 2ج ، ق1414( دی ـام 478ص ، 1ج ، ق1417( یطبرس ــه نـ ــن ب ــ«) از دو ت ــو  »یعل  یاربل
 شـهر آشـوبابـناد کـرده و یـ) از سـه تـن 851ص ، 2ج ، ق1422( ابن صـباغ) و 581ص ، 1ج ، ق1421(
در . انــدخبــر داده »محمــد«بــه نــام  ي) از پســر249ص ، ق1418( بن جــوزيســبط) و 29ص ، 4ج ، 1379(

  است:قرار ذیل تکراري به نام غیر 7تر با دخ 3پسر و  6امل تن ش 9فرزندان حضرت  ،مجموع
  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد

    + اوسط + اصغر  3  یعل  1
      1  جعفر  2
      1  عبداهللا  3
      1  محمد  4
    )360، ص 16، ج 1994ابوالفرج اصفهانی، ك: (ر.مه یا امینه یام، آمنه  1  نهیسک  5
      1  فاطمه  6
      1  نبیز  7

  دفرزندان امام سجا. ۴
اینکـه  جـز، هماهنـگ هسـتند ) در شمار فرزندان امام سجاد155ص ، 2ج ، ق1414( دیمفگفته با شیمنابع پ

ـامی) از سـه فرزنـد د249ص ، ق1418( بن جوزيسبطو  »محمد اصغر«به نام  ياز پسر یبرخ ـاگـر بـه ن  يه
ـام ،فرزند 18حضرت ، ن احتسابیکه با ا انداد کردهی» عبیداللّهو  قاسم، ملیکه« ـا  6پسـر و  12ل ش  16دختـر ب

  داشته است:قرار ذیل تکراري به نام غیر
  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  ر
    + اصغر  2  محمد  1
      1  عبداهللا  2
      1  حسن  3
    + اصغر  2  نیحس  4
      1  دیز  5
      1  عُمر  6
      1  عبدالرحمان  7
  یپر از سالمت  ر سلمانیتصغ  1  مانیسل  8

  ←ادامه . . .

      1  یعل  9
      1  قاسم  10
      1  جهیخد  11
    یمصغر عل  1  عُلَیَّۀُ  12

کو یفربه چهره و ن  کلثم  1  ام کلثوم  13
  روناترش، رخسار

      1  فاطمه  14
      1  داهللایعب  15
  مقتدر    1  کهیمل  16

  
  فرزندان امام باقر. ۵

ک یـاز پـنج پسـر و ، )176ص ، 2ج ، ق1414( دیـمفهماهنگ با ، گفته در شمار فرزندان امام باقرشیمنابع پ
  بوده است.  نبیزه یکن ،لکه به احتما نام برده »ام سلمه«به نام  ياز دختر دیمفاینکه  جز، انداد کردهیدختر 



    ۱۵بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
      1  جعفر  1
      1  عبداهللا  2
      1  میابراه  3
      1  داهللایعب  4
      1  یعل  5
  )ق1417طبرسی، ك: ر.( به ام سلمها مکنّ    1  نبیز  6

  فرزندان امام صادق. ۶
) از دختـري 312ص ، ق1418( بن جـوزيسبطاما ، ) هماهنگ هستند209ص ، 2ج ، ق1414(مفیدگران با ید

ـا دختـ 3پسـر و  8 يحضـرت دارا، ن صورتیاد کرده که در ای »يفاطمه صغر«به نام  ـام غیر 10ر ب تکـراري ن
  بوده است:

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
      1  لیاسماع  1
      1  عبداللّه  2
  غ و آهنی= از آب گرفته شده / ت يعبر    1  یموس  3
  = خندان يعبر    1  اسحاق  4
      1  محمد  5
      1  عباس  6
      1  ییحی  7
      1  یعل  8
  يبارویز    1  اسماء  9
    ي+ صغر  2  فاطمه  10

  فرزندان امام کاظم. ۷
) 324ص ، 4ج ، 1379( شـهر آشـوبابناینکه  جز، ) هماهنگ هستند244ص ، 2ج ، ق1414(مفیدگران با ید

 يحضـرت دارا، ن صـورتیـکـه در ا اندافزودهآنها  ) سه نام بر312ص ، ق1418( بن جوزيسبطچهار نام و 
  بوده است:قرار ذیل تکراري به نام غیر 38دختر با  22پسر و  27

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
    اکبر + اصغر+   3  میابراه  1
      1  احمد  2
      2  اسحاق  3
      1  لیاسماع  4
    + اکبر + اصغر  3  جعفر  5

  ↓ادامه . . .

۱۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

      1  حسن  6
      1  نیحس  7
      1  حمزه  8
      1  دیز  9
      1  مانیسل  10
      1  عباس  11
      1  عبدالرحمان  12
      1  عبداهللا  13
      1  داهللایعب  14
      1  لیعق  15
      1  یعل  16
      1  عُمر  17
  ییکوین، بخشش، دانش، در مقابل نقص = کمال    1  فضل  18
      1  قاسم  19
      1  محمد  20
  ک و قاصد شاه و نگهبانیپ، نینش= کوه يعبر    1  هارون  21
      1  ییحی  22
    ي+ صغر ی+ وسط  3  فاطمه  23
  درامان، خوفیب، منیا    1  آمِنَه  24
    ي+ صغر  2  اسماء  25
      1  اُمامه  26
  دخترك سفیدرو  هیمه و نزهیتو، مههیبر  1  ههیبر  27
  عمل خوب، خوب، کین    1  حسنه  28
  دانا و دانشمند    1  مهیحک  29
      2  جهیخد  30
    ي+ صغر  2  هیرق  31
    ي+ صغر  2  نبیز  32
  نیکوحال    1  شهیعا  33
      1  عُلَیّه  34
    ا کلثوم)ی(  1  کلثم  35
  خردمند، دهیبرگز ،خالص    1  لبابه  36
  دهیپسند، ک و خوشین ،ستوده    1  محموده  37
      1  مونهیم  38

  فرزندان امام رضا. ۸
) و 1031ص ، 2ج ، ق1422( ابـن صـباغاینکـه  جز، ) هماهنگ هستند271ص ، 2ج ، ق1414(مفیدگران با ید

ـابرااد کردهیز یک دختر نی) چهار پسر و 321ص ، ق1418( بن جوزيسبط ک یـپسـر و  5حضـرت ، نیاند. بن
  که عبارتند از:راري داشته تکنام غیر 6دختر با 



    ۱۷بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
      1  محمد  1
      1  جعفر  2
      1  حسن  3
      1  میابراه  4
      1  نیحس  5
    ه به معناي بلندمرتبهیعال  1  شهیعا  6

  فرزندان امام جواد. ۹
ـا ، هسـتندهماهنـگ ) 297ص ، 2ج ، ق1414( دیمفمنابع با  و  مـهیحک) از 380ص ، 4(ج  شهرآشـوبابـنام

  داشته است: يتکراررینام غ 6فرزند با  6حضرت ، که در مجموع، ز نام بردهین جهیخد
  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
      1  یعل  1
      1  یموس  2

  ←مه . . . ااد

      1  فاطمه  3
      1  اُمامه  4
      1  مهیحَک  5
      1  جهیخد  6

  يفرزندان امام هاد. ۱۰
  اند:اد کردهی يتکراررینام غ 6فرزند با  6) از 311ص ، 2ج ، ق1414( دیمفمنابع همسو با 

  مفهوم نام  مالحظات  تعداد  نام  فیرد
    )يبه نام محمد (مهد يفرزند يدارا  1  حسن  1
      1  یموس  2
      1  نیحس  3
      1  محمد  4
      1  جعفر  5
    آمده »هیعُلَ« ابن شهر آشوب مناقبدر   1  شهیعا  6

  يتعداد و تنوع اسام
ـا  112شامل ، یعنوان اسم 51با  ،تن  172معصوم تعداد کل فرزندان امامان ـاب 30پسـر ب  60و  یعنـوان انتخ

  از: دبوده که عبارتن یعنوان انتخاب 21دختر با 
  نام / تعداد  فیرد  نام / تعداد  فیرد  نام / تعداد  فیرد
  1عَون /   35  3رمله/   18  6م / یابراه  1
   11اطمه / ف  36  3د/ یز  19  2احمد /   2
  1فضل /   37  7نب / یز  20  3اسحاق /   3
  3قاسم /   38  2نه / یسک  21  3اسماء /  4

  ↓ادامه. . . 

۱۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  2کلثوم) / ام، کلثوم (کلثم  39  2مان /یسل  22  3ل / یاسماع  5
  1لُبابه /   40  1طلحه /   23  3اُمامه /   6
  1مُحَسّن /   41  3شه / یعا  24  1آمِنَه /   7
  13محمد /   42  4اس / عب  25  1هه / یبُر  8
  1محموده /   43  4عبدالرحمان /   26  10جعفر /   9

  1که / یمل  44  9عبداهللا /   27   1جُمانه /   10
  3/  یموس  45  5داهللا / یعب  28  6حسن /   11
  2مونه / یم  46  2عثمان /   29  1حسنه /   12
  1سه / ینف  47  10/  یعل  30  7ن /یحس  13
  1ه / ینق  48  2ل / یعق  31  2مه / یحَک  14
  1هارون /   49  2ه / یعُل  32  2حمزه /   15
  3/  ییحی  50  4عمر /   33  5جه / یخد  16
  1عقوب / ی  51  1عَمرو /   34  3ه / یرق  17

  ه اطهارفرزندان ائم يهادر نام يمعنو ييبايز
  است: یقابل بررسذیل  يدر محورها ییباین زیا

 ا صفت خداونديبا پسوند اسم  نامالف. 
شامل نُـه تـن ، ن درصدیشتریبا ب است »عبداهللا« یکیدهد: یل مین نوع را تشکیا يهان حجم نامیشتریسه نام ب

ده یـبـه بعـد د اما از دوره امام رضا، است يتکرار و امام حسن یان فرزندان امام علیکه در م، پسر 112از 
ـام علـو نام پن »عبداهللا«کمتر از  يبا کاربرد است »داهللایعب« يگریشود. دینم ـام مجتبـ، یج تن از پسـران ام ، یام

ـاربرد ز باین »عبدالرحمان«است.  امام باقر و امام کاظم ،امام سجاد ـار تـن از ، »داهللایـعب«کمتـر از  يک ـام چه ن
ـاظم، یپسران امام مجتب ـام ک ـابر امام سجاد و ام ـان، نیااسـت. بن ـام، فرزنـدپر امام ـااز ن و  »داهللایـعب« يه

  اند.کردهاستفاده  »عبدالرحمان«
ـاهلعبـدةاهللا و امۀالرحمان ، امۀاهللامانند  ییهااز نام معصوم امامان ـاربرد  یو اسـالم یکـه در عصـر ج ک
انـد و دختران استفاده نکـرده يبرا )246ص ، 45ج  ؛353ص ، 38ج  ؛209ص ، 17ج ، ق1407، یداشته (ذهب

    باشد. یعیطب ییبایبرخوردار از ز ییهاآنان به نام يازمندیو ن یروح يهاآن توجه به ظرافت یید چرایشا

  نيشيپ يايانب يهانامب. 
، پسـر 112ان یـمرتبـه تکـرار شـده و از م 69کـه در قـرآن  اد کردی مید از ابراهینخست با ،هانامن یان ایدر م

انـد داشـته »میابـراه«به نام  يک فرزندیهر امام رضاو  امام باقر، ی. امام مجتبنداده شدهینام »میابراه«شش تن 



    ۱۹بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

ـااس با نامین نام در قیا یرسد علت فراوانین نام داشته است. به نظر میفرزند به ا سه و امام کاظم ـا يه ر یس
بقـره: (ا و از صالحان در آخرت اسـت یدر دن یاله ةدیبرگز، دار مبارزه با شركپرچم میکه ابراه ن باشدیا ایانب

ـلمانان اسـت  يپـدر معنـو ي). پـس و37ـ36م: یاند (ابراهشمرده شده يو از ن اوییروان آیپو  )132ـ130 مس
ـا. اما از ناماوستن ییبه آ ياعالم وفادار، اوبه نام  يگذار) و نام78(حج:  ا کمتـر اسـتفاده شـده یـگـر انبید يه
  مثال:براي  است.

ـام سـه تـهریـک  داشـته و يشـتریکاربرد ب میابراهپس از  ییحیو  یموس، لیاسماع، اسحاق يهانام ن از ن
ـادق اسحاقبوده است:  فرزندان ائمه ـام ص ـاظم نام فرزند ام ـام ک ـام  لیاسـماعاسـت.  و دو فرزنـد ام ن

ـام جـواد و  يو فرزنـد ز نام امام کاظمین یموساست.  امام صادق و امام کاظم، یاز امام مجتب يفرزند از ام
ـاظماما، یاز امام عل یفرزندان نام ییحین یاست. همچنبوده  يامام هاد ـام ک ـل اسـت. م صادق و ام  مانیس

ـارونسوم قرار گرفتـه اسـت.  ۀدر رتب، ساننیبوده که بد و امام سجاد یاز امام مجتب ينام فرزند ـام  ه نیـز ن
  است.بوده  از امام کاظم يفرزند

ـاگون  يهاح و نام آنان را به مناسبتین تصریشیپ يایست تن از انبیش از بینکه قرآن به نام بیبا ا کـرار تگون
ـارهآن دشـوار اسـت و در این یـیل چرایـاند. تحلاز نام شش تن از آنان استفاده کرده معصوم امامان، کرده  ،ب

ـان ییدر تعآنها  ریزان تأثیو م یاجتماع يباید به وجود بسترها ـام آن ن نام فرزندان و نیز نقش مادران در انتخاب ن
» اولـوالعزم« یکـه حتـ دهدیها نشان ميگذارن نامیدر ا یسیمانند نوح و ع یامبرانیتوجه داشت. فقدان نام پ

ـام انبکچنان؛ کاربرد نام آنان نبوده است يبرا يارین) معییآ کتاب و يامبران دارایبودن (وصف پ ا در یـه کثرت ن
ـام سـوره، »وسـفی«نبـوده اسـت.  يگـذارار نامیز معیبه نام آنان ن ياا نزول سورهیقرآن  ، میدر قـرآن کـر يان

ـاهل ۀدر جامعـ »یموسـ«اسم  ،ابوالعالء ۀنداشته است. به گفت يربردکا ـاربرد نداشـته و فقـط یـن یعـرب ج ز ک
ـان عربیت ينه به معنا، انددهیبرگز یرعربیاسم غعنوان به تبرك و يمسلمانان آن را برا ، يدیـ(زبیغ و آهـن در زب

اسـت.  يشـتریقابل توجـه ب تیباهل يگذاردر نام یاجتماع يبسترها ،هین پای). بر ا482ص ، 8ج ، ق1414
ـال نبوده است. ،دختران يژه برایوبه، يگذارار نامیز معیمقدس در قرآن ن يهاتیشخص ادکرد نامی ـام  ،براي مث ن
ـاربرديگـذارکننده) در نامعبادت ي(به معنا »میمر«آمده و نام » امرأة فرعون«که در قرآن با تعبیر ، »هیآس« ـا ک  يه

  مرتبه تکرار شده است. 31 میمرکه نام یحالدر، نداشته

 رسول خدا يهانامج. 
ـام جـواد يگذارن کارکرد را در نامیشتریب »محمد«نام  ـان  داشته و جز امام باقر و ام ـام خودش  »محمـد«کـه ن
ـام مجتبـ، سه تن را، پسر 19از  یاند. امام علن نام استفاده کردهیاز ا گر امامانید، بوده و  ،پسـر 22از  یام

۲۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ـان، نیانـد. بـدداشـته يمحمدهریک  گر امامانیدند و دینام »محمد«پسر دو تن را  12از  امام سجاد  13س
ـارت داده (صـف:  يبـه آمـدن و یسیکه ع، احمداند. اما نام نام داشته »محمد« اطهار تن از پسران ائمه بش

  است. و امام کاظم یاز امام مجتب ي) نام فرزند6

 تيباهل يهانامد. 
 یل اسـت و حتـیـقا یاحترام خاص و حضرت فاطمه امامان يداند و برایم ینش الهیعه امامت را گزیش

ـامنـدکـه فرمود از رسول خـدا یتیز روایه و نین پایکند. براینام آنان را بدون وضو لمس نم ـايِ: ن ، علـی« ه
ـام، )223ص ، ق1413، دی(مفها نزد خداوند است بهترین نام »حسین و فاطمه، حسن ـان در  معصـومان يه

ـاع ییبایدر ز یاز مفهوم وصف يبرخوردارسبب گرچه به، شودیاد می يمعنو يهاییبایشمار ز ـان  یاجتم بـه آن
  اشاره خواهد شد.

ـابقه  ین اسـمیچن ،یبرخۀ ده شد. به گفتینام »یعل« ،ابوطالبنوزادِ ، ش از بعثتیزده سال پیس در عـرب س
ـان دادن برتـر يگونـه کـه عـرب بـرانیـبـه ا، شـدیستفاده موصف اعنوان به نداشت و فقط فرزنـدش  ينش

ـان مـیـآن را ن یکاربرد اسم یخی). اما شواهد تار61ص ، 1379، (صدوقاست» یعل«گفت: او یم  دهـد.یز نش
ـانیان یحیاز مسـ یبـن ثُمامـه حَنَفـیعلـ هَوذَةبننام پدر  یعل، مثالبراي  ام یـدر ا ههَـوذ یدهـمامـه بـود. فرم
ـال هشـتم هجـر يز مـرگ ویـ) و ن621ص ، 1ج ، 1386، ری(ابن اث» صَفقَه«، »مُشَقَّر« يهابالعر (ابـن  يدر س

 یافته اسـت. همراهـیتولد  یش از امام علیها پدهد که پدرش سالی) نشان م201ص ، 1ج ، ق1418، سعد
، ریـ؛ ابـن اث222ص ، 4ج ، ق1411، (ابـن اعـثم هیـمعاوبر ضـد  یبا امام عل، هَوذهاز نوادگان ، بن ضَمرهانیر

  است. بن ثُمامهیعلتولد  یشیبر پ يگری) شاهد د378ص ، 3ج ، 1386
ـام مجتبـاسـتفاده کـرده »یعل«از نام ، بوده »یعل«که نامشان  یجز کسان، معصوم امامان  22از  یانـد. ام

 از فرزنـدان ائمـه تـن 13 ،نام نهاد و در مجمـوع »یعل«از شش پسر سه تن را  نیتن و امام حس دو ،پسر
ـام علـ ژه امامانینشان از احترام و ،ین اسامیان ایدر م »یعل«ده شدند. کاربرد فراوان نام ینام »یعل«  یبـه ام

ـأثیا اید غافل بود. گوینبا یاسیس ير رخدادهایاز تأث، ن نامیا یل فراوانیاست. البته در تحل ر سـبب ین احتـرام و ت
ـام سـجاد یبر برخـ »یعل«ثِ یأنر و تیاز تصغ یبیتا ترکاست شده  ـاده شـود. ام ـاظم دختـران نه ـام ک  و ام

ـاحز استفاده شـده و ین يبعد يهان نام در دورهیر ایداشتند. تصغ »هیعُلَ«به نام  يدخترهریک  ـام  قصـیر بـنرَب ن
  ).1ص ، 6ج ، تایب، نهاد(ابن ماکوال الم) و فتح عین (بضم یعُلَپسر خود را 

سـه تـن از فرزنـدان ، یاست. دو تن از فرزندان امام علـبوده  ه اطهارفرزندان ائمنام ده تن از  »جعفر«
ـام رضـ، امام باقر، نیامام حس، یاز امام مجتب يو فرزند امام کاظم ـاد اام ـام ه ـام داشـت.  »جعفـر« يو ام ن



    ۲۱بيتها در سبک زندگي اهلمزيباشناسي نا

ـلمانان  يرا ویـز؛ باشـد طالـبیبـن ابـجعفرو به احترام  یخاندان ین نامیشود چنیگمان م ن و ینخسـتاز مس
  د.ینه بازگشت و در سال نهم به شهادت رسیکه در سال هفتم به مد مهاجران حبشه بود

و بـا الهـام از نـام پسـران  یعرب ۀنیشیبدون پ، رسول خدا ةدو نواد یانتخاب يهانام نیحسو  حسن
ج ، 1393( يمحمـدگفته شـده اسـت. ت یدر امر وصا هارونو  یشباهت مقام امام علسبب به هارون

امـده و یدر تـورات ن هـارونپسـران  يبـرا »ریشُب«و  »شِبر« يهاد: نامیگومین نظر ی) در نقد ا51ص ، 1
در  نیکه تولـد امـام حسـن و امـام حسـیدرحال، در سال هفتم صورت گرفته هارونبه  ه امامیتشب
  سوم و چهارم بوده است. يهاسال

را انتخاب  »حسن«که نام  یکه امامان ج بودهیراچنان  تیبان اهلیدر م نیحسو  حسنبه  يگذارنام
 امام صادق و امـام جـواد، امام باقر، نیمانند امام حس یاند. اما برخدهیز برگزیرا ن »نیحس«نام . اندکرده

 یان پدر و پسر است. امـام مجتبـیتنها نام مشترك م »حسن«، انین میاند. در اک را انتخاب نکردهیچیه
به نام  يز فرزندیافت و او نی) شهرت 97(م»یحسن مُثَنّ«به  یهمنامسبب که به اشتد حسنبه نام  يپسر

 ث نـامیاست که از تأن یز تنها امامین ) معروف شد. امام کاظم145(م»حسن مُثلث«که به ، داشت حسن
تن و هفت  »حسن«پسر هفت تن  112از ، ساننیده است. بدینام »حَسَنَه«بهره برده و دخترش را  »حسن«
کـه  اسـتبوده  یگر از امام علید ينام فرزند »مُحَسَّن«، عهیاند. بنابر نظر مشهور شده شدهینام »نیحس«

  ز در عدم کاربرد آن وجود ندارد.یه نیاز تق ینداشته و نشان يگذاردر نام يکاربرد
 ان سلسله مادران رسـول خـدایدر م ن نامیتکرار ا یحت، عرب است يآشنا برا ینام »فاطمه«

به خود  )وَلَدنَ رسولَ اهللا یالفَواطِمُ الالت(اند ا آوردهیرا به دن که رسول خدا یرا با عنوانِ مادران یباب
بـوده  ن آنـان بـه رسـول خـدایتـرکیـنزد بن عبدالمطّلبعبداهللامادر  فاطمهکه ، اختصاص داده

هـا فاطمـه ةزادگفـت: مـن ین مـی). آن حضرت در نبرد حُنـ52ص ، 1ج ، ق1418، سعداست(ابن
 نام داشـت و در پـرورش رسـول »فاطمه«ز ین ابوطالب ). همسر122ص ، 2ج ، تایب، یعقوبیهستم(

امروز مادرم را «: ندفرمود يو وفات از که حضرت پسياگونهبه، غ نکردیدر یچ تالشیاز ه خدا
 يهمان نام را برا ست که رسول خداید نیبع، رونیا). از14ص ، 2ج ، تایب، یعقوبی(»از دست دادم

. امـام است یخاندان يهادر شمار نام ینام »فاطمه«، ن صورتیکه در ا دخترش انتخاب کرده باشد
ن امـام یانـد. همچنـداشته »فاطمه«به نام  يک دختریهر امام جواد، امام سجاد، نیامام حس، یعل

 58تـن از  11نـام سان نید و بدینام »فاطمه«سه تن از دخترانش را  دو تن و امام کاظم حسن
  شد. فاطمه ه اطهاردختر ائم

۲۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ـانزنـده نگـه يها و تـالش بـراابراز عالقه بـه برخـی شخصـیت  ن نـوعیـدر ا ،داشـتن راه و اهـداف آن
ـایز، دهد که توجه به حوادث گذشـته و پاسداشـت اشـخاصیآشکار است و نشان مها گذارينام بخـش ییب

ـایافزون بر داشتن ز »یعل«و  »محمد«مانند  ییهاشده و نام یاسام ـاییب ـان يبـرا، یمفهـوم يه ـایز امام  ییب
  کرده است. دا یپ يمعنو

ـاتعداد نام کهجه آنینت ـام، 18 یبـیترک يه ـان ـام رسـول خـدا، 21ن یشـیپ يایـانب يه ـام،  15ن ـاو ن  يه
ـادل ، اسـم 103ن بخـش یـا يهاتن و مجموع نام  49تیباهل ـام 60قریـب مع ـادرصـد از مجمـوع ن  يه

  فرزندان است.

  ه اطهارفرزندان ائم يهادر نام ياجتماع ييبايز
ـام گونهنیپردازند. اکه به وصف معنایی می اسامی واژگانی هستند هاي فرزندان امامانبرخی نام ـا نـوعن  یه

ـامیرا به مخاطب القا م یمفهوم اجتماع ـاکی از گـذار کننـد و در فرهنـگ ن ـا و ارزش خاصـی ح اسـت و معن
ـامیمو عواطف وي را بیان  احساسات ـام ن ـان از اهتم ـاکنند و نش ـاعئگـذار بـه مس  يادآوریـ. دارنـد یل اجتم

ۀ تـر در مقولـشیدر چنـد مقولـه قابـل مطالعـه اسـت و پـ حسنو  یعل، محمدها مانند نام یبرخکه شود یم
  اد شدند.ی »يمعنو ییبایز«

  شود:یم یرشاخه بررسیها در چند زن نوع نامیا

  سودمعنا يهانامالف. 
ـام دختـر ، سـودمند و بابرکـت يبه معنا »مونهیم«رساند. یمفهوم منفعت را م فرزندان امامان يهامنا یبرخ ن

ـا امام سجاد و امام کاظم، ینام دختران امام عل »جهیخد«است.  و امام کاظم یامام عل بچـه شـترِ « يبه معن
ـارز یاجتماع یتر در زندگاست که شمعلوم است.  »ا آمدهیزودتر از موعد به دن ـا یا يعرب نقش ب و کـرده میف

ـابر یـن پایرا در اطراف خود به وجود آورده است. بر همـ یات فراوانیادب، ر و برکت بودنینماد خسبب به ه و بن
ات معاصـر یـدر ادب »جـهیخد«، )http://www.almsdar.net/vb/t13027( يالمصدر السـعودرسانی پایگاه اطالع ۀگفت

کـه مـردم  يدارهینعمت و درخت سا يبه معنا طلحهشود. یز گفته میزا ننخلِ پرثمر و ابرِ باران یمعانبه  ،عرب
ـاظم يگذارن کاربرد را در نامیکمتر، برندیآن بهره م ۀیو شتران از سا بـه  يفرزنـد پسران داشته و تنها امام ک

ـامیشتریب »ریا شتر پرشیرودخانه « يبه معنا» جعفر«. شتدا »طلحه«نام  ـاص داده و ن  ن تعداد را بـه خـود اختص
ـام سـجادیسه تن و د امام کاظم، دو تن یاست: امام علبوده  ائمهده تن از پسران  ـام ، گر امامان جز ام ام

  اند.داشته »جعفر«به نام  يک فرزندیهر صادق و امام جواد
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  معنافراست يهانامب. 
ـال است. ازآن ه اطهارفرزندان ائم يهااماز ن یبرخ یمنبع انتخاب یرکیدانش و ز، عقل رو کـه عَقـل ماننـد عِق

ـاك »لیعق«ختگان یعرب به فره، شودیسبب کنترل رفتار انسان م ـان پ ـام یـگومـی »لـهیعق«دامـن و بـه زن د. ام
در شـود و یگفتـه مـ» بلُـ«، عقل یعال ۀبه مرحلاند. داشته »لیعق«به نام  يک فرزندیهر و امام کاظم یمجتب
ـال يروینکه جز با  افتهیاختصاص  »اولوا االلباب«به  یطالبمفهم  ،نقرآ  سـت.یقابـل درك ن، یعقل در مراحل ع

ک یـنزد یمفهـوم ،»هیـماارجمند و گـران« يبه معنا »سهینَف«است.  نام دختر امام کاظم »لُب«برگرفته از  »لُبابه«
ـا ک یاز چهارده دختر امام علـ یکین معنا دارد و نام یبه هم ـان یـبـوده کـه گو» کُلثـوماُمّ«ه یـنب  کلثـوماما هم

  .استمعروف 
ـا »فضـل«اسـت. بـوده  نام دختر امام کاظم و امام جـواد، دانشمند يبه معنا »مهیحَک« ـال« يبـه معن ، کم
نـدارد.  تیـباهـل يگـذاردر نام یاست و کاربرد چندانبوده  نام فرزند امام کاظم، »یکیبخشش و ن، دانش

ـار نام سه تن از فرزندان ائمـه »دیز«است.  يخردمند یانگر نوعیب ،»ینمو و فزون، رشد« يبه معنا »دیز«  اطه
ـاظم و انـدداشته »دیز«به نام  يک فرزندیهر و امام سجاد یاست. امام مجتببوده  ـام ک  27از  یکـینیـز  ام

  د.ینام دیزپسر خود را 

 معناوصف يهانامج. 
اد یـز ،مربـوط بـه دختـران یژه اسامیوبه، خاص باشد یا صفتی یژگیانگر ویکه ب ییهادر قلمرو نام یتنوع اسام

ـا يو عملکردها یل اجتماعئت مسایاست و نشان از اهم ـام یلیقب ـادارد. ن ـاسو  حمـزهماننـد  ییه انگر یـب عب
ـان جنگـیبر حر يو يز برتریرا ن یبه عل يگذاروجه نام یمفهوم شجاعت است. برخ ، اند(صـدوقدانسـته یف

ـان از صـفت شـجاعت و  »در و حمـزهیـح« يهمسو با معنا »یعل«نام ، ن صورتیکه در ا )61ص ، 1379 نش
ـامعلـت ، يز در شـعریـن ابوطالـب. دارددان نبرد یدر م یبلندمرتبگ  يبلنـدا، »یعلـ«فرزنـدش را بـه  يگـذارن
  ).85ص ، 1ج ، ق1421، یالعلو) دانسته است (اربل (عز يسرافراز

ـام دو تـن از پسـران اسـت حمزهو ، نام چهار تن عباس، ه نام دو تنیعُلَ، ده تننام  یعل، کهنیباتوجه به ا ، ن
ـابا دشمن است. نام ییارویتگر صفت شجاعت در رویحکا، ن بخشیپسران در ا يهان نامیشتریب  يگـرید يه

 16د و نـنکیمـ تیـستوده بـودن را حکا، کاربردک یو محموده با کاربرد احمد با دو ، کاربرد 13با  محمدمانند 
کنـد و یمـ یبانیوصف مددکار بودن را پشـت ینام پسر امام عل عَوند. ندهیرا به خود اختصاص مشخصیت 

ـاظم، ینام پسران امام مجتب، ن بخشیپسرانِ ا يهانام ،ۀ سومدر مرتب قاسم ـام ک اسـت. بـوده  امام سجاد و ام
ـانرو بهـره يمنـدنشان از بهره ،»کنندهمیتقس«به مفهوم  »قاسم« در  »قسـمت«واژه ، رونیـاو ازدارد مدبرانـه  یس

۲۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ـایکـه ز است ییبایسراسر ز يبه معنا» الوجهِ رجلٌ مُقَسَّم«کار رفته و هب »ب و بهرهینص«مفهوم  گـر یرا بـه د ییب
  ).482ـ478ص ، 12ج ، ق1412، منظورکند(ابنیم میمواضع تقس

ـار تـن از دختـران ائمـه 11داشته و نام  ن کاربرد رایشتریب »فاطمه«نام ، دختران یان اسامیدر م بـوده  اطه
ـام  یدختران یهمگ يامام رضا و امام هاد، جز امام باقر است. امامان بـه  »هیـرُقَ«انـد. داشـته »فاطمـه«بـه ن

کـه پـنج مرتبـه  اسـت یاز امام مجتبـ يز نام دختریو ن و امام کاظم ینام دو دختر امام عل، »حافظ« يمعنا
ـامن کاربرد را در یشتریب، »فاطمه«از نام  تکرار شده و پس ـا، »آمِنـه«داشـته اسـت.  يگـذارن مـن و یا« يبـه معن

ـاظمیـکه  باشد »هیرق«ن نام به یترکید نزدیشا، »محفوظ ـام ک ـام دختـر ام ـار اسـتفاده شـده و ن اسـت.  ک ب
ـام حسـن و  ،»وقار و آرامش« يبه معنا »نهیسَک«صغر م) 316ص ، 4ج ، تایب، (ابن ماکوال »نهیسُکَ« نام دختـر ام

ـابر گفتـ یرا بررس نهیسکا لقب بودن یاختالف در نام  یابوالفرج اصفهاناست.  نیامام حس  یکلبـ ۀکرده و بن
ـام و نیرا لقب دختر امام حس نهیسک ،یمدائنو  ، 16ج ، 1994، ی(ابوالفرج اصـفهاننـدادانسـته »آمنـه«را  يو ن

ـااد کردهی »نهیسک«عنوان به يو از یعیعموم منابع ش، ن حالی). با ا360ص  ن از یهمچنـ ن معصـومانـد. امام
ـا »هینق«به نام  يدختر یاند. امام علاستفاده کرده »هیمَلک«و  »هینَق«مانند  يگرید یوصف يهانام ـاک يبه معن زه یپ

  است. انگر وصف اقتدار داشتهیب »کهیمل«به نام  يدختر و امام سجاد
ـام سـودمعنا 11نام شامل  54هاي واژگانی پسران نام تعداد، بنابر آنچه گفته شد ـام وصـف 37، ن ـا و ن  6معن

ـامیمعناست. همچننام فراست ـان مجمـوع ن ـان يه ـامل  31دختـران  یواژگ ـام سـودمعنا 3عـدد ش ـام  24، ن ن
ـا ز ییهانام فرزندان امامان يهادرصد نام 50روي، قریب نیمعناست و بدنام فراست 4معنا و وصف ـایب  ییب
  دارد. تیباهل یدر فرهنگ و سبک زندگ یل اجتماعئت مسایکه نشان از اهم است یاجتماع

  اطهار ةفرزندان ائم يهادر نام يعيطب ييبايز
کنـد و گرچـه در یدر وجود شخص مـ يظاهر ییبایت از زیحکا، هااهان و گلیگ مشتمل بر نام هان نوع نامیا

ـان ياما بـرا، هستند یواژگان یشمار اسام ـان دادن توجـه امام ـایبـه ز نش ـاییب ـاهر يه مسـتقل آورده ، يظ
ـا حسناشاره دارد.  ییبایبه خودِ مفهوم ز حسنها مانند ن نامیاز ا یشود. برخیم ـا و خـوبیز يبـه معن رو و ب

و  »عُمَـر«ن بخـش اسـت. ین آمار ایشتریب يدارا ه اطهارنام پانزده تن از فرزندان ائم، نیحسو  حسن يهانام
ـا  یبـه نـوع، رونیـاسـت. ازا »یبلندباال بودن و طول زنـدگان« يبه معنا» عَمرو«ن ماده یز هما ا یـدرخـت خرم

ـام مجتبـیو  ینام دو تن از فرزندان امام عل »عُمَر«شود. یگفته م »عُمَر«قد درختان بلند ، یک تن از فرزندان ام
  اند.گفته »عَمرو«را  یفرزند امام مجتب عُمر یاست. برخ امام سجاد و امام کاظم

ـاتنوع نام، ش دادهیها را افزان دست نامیتعداد ا نیحسو  حسندو نام اینکه  با ـا  يه پسـران کـم اسـت. ام
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ـاهیـاهم ن تنـوعیـشـتر اسـت. ایان دختران بیدر م يظاهر ییبایتگر زیحکا يهانام را در  یباشـناختیم زیت مف
ـات و عواطـف که چگونه نام دهدینشان مت را یو جنسآنها  انیو رابطه م تیبات اهلیادب گـذار بـه احساس
  گردد:یبازمذیل ان دختران به هشت معنا به شرح یها در من نامیف دختران توجه داشته است. تنوع ایلط

ـام علـ ،»کو رخساریفربه چهره یا درختی زیبا و ن« يبه معنا »نبیز« و دو تـن  ینام سه تن از دختـران ام
ـا »کلثوم«است.  ن و امام باقریاز امام حس يز دختریو ن از دختران امام کاظم ـان معن ـام فرزنـد، به هم از  ين

ـادق ،»باچهرهیز« يبه معنا »اسماء«است. بوده  امام سجاد و امام کاظم ـام ص ـام دختـر ام ـام دو تـن از  ن و ن
ـا کاظمنام دختر امام ، برهرههر ی) تصغهمهیبرا ی( »ههیبُرَ«است. بوده  دختران امام کاظم  »درویسـف« يبـه معن

ـا  اسـماءک بـه ینزد ییمعنا ینام دختر و خواهر امام عل ،»دیمروار« يبه معنا »جُمانه«و  بـه  »رَملـه«دارنـد. ام
ـا »شـهیعا«و  یک تن از دختران امام مجتبیو  ینام دو تن از دختران امام عل، »نازك اندام« يمعنا  يبـه معن

ـاد، ظماز امام کا ينام دختر »کو حالین« و  244ص ، 2ج ، ق1414، دیـاسـت (مفبـوده  يامام رضا و امام ه
  ).791و 765ص ، 2ج ، ق1421، ی؛ اربل36ص ، 2ج ، ق1417، ی؛ طبرس312

ـام ياگونـهبـه؛ است یج عربیرا يهااز نام شهیعاو  عثمان، عُمرمانند  ییهابه نام يگذارنام تـن از  23کـه ن
تـن از  65) و 491ـ483ص ، 4ج ، ق1415، ن حضـرت (ابـن حجـرب آیاز جمله رب، اصحاب رسول خدا
تـن از اصـحاب  26ن یبـوده اسـت. همچنـ »عُمـر«) 255ــ252ص ، ق1415، ی(طوس اصحاب امام صادق

ـام ی) و بـه همـ383ـ370ص ، 4ج ، 1415، (ابن حجربن مَظعونااز جمله ، رسول خدا ن تعـداد اصـحاب ام
  اند.) نام داشته260ـ259ص ، ق1415، ی(طوس »عثمان« صادق

ـا از ا دیـنام »عثمان«فرزند خود را  یامام عل ـانخـود را بـه  ۀعالقـ ،ن راهیـت اعـالم را  بـن مَظعـونعثم
ـان 237ــ231ص ، 8ج ، ق1415(ابـن حجـرن ی). همچن55ص ، 1385، ید(ابوالفرج اصفهانکن ) از نُـه تـن زن

ـارهی ختصاص به شخصا ییهان نامیاد کرده است. چنی »شهیعا«به  رسول خدا یصحاب ش یبـه گـرا ياا اش
ـار، رونیـانداشـته اسـت. از پس از رحلت رسول خدا یخاص يفکر ـاران شـخیت ، دیـمفز ماننـد یـن یعینگ

ـامیـا یو بدون نقد و واکنش یگران بدون توجه به تشابه اسمیو د یاربل، یطبرس ـا را بـران نـوع ن فرزنـدان  يه
  اند.نقل کرده هائم

ـادل بـ رقم زده تن از فرزندان ائمه 40 يعنوان اسم را برا 13 یعیطب ییبایز درصـد از  23ش از یکـه مع
ـا ينشاط فرد، ییایپو ها نشانن نوع نامیمجموع تعداد کل فرزندان است. ا  یروانـ ـ یل روحـئو توجه به مس

، کنـدیمـد یـشـتر تأکیار را بیـن معیـا ان همسران ائمـهیدر م ییهان نامیاست. چن ینیدر چارچوب تفکر د
  مانند: ییهانام ؛است یعیطب ییبایانگر زیب یکه همگ مادر امام جواد يمتعدد برا ییهاژه نامیوبه

  ؛نیهمسر امام حس، »دیابر سف« يبه معنا »رَباب«

۲۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  ؛مادر امام رضا، یاهیز نام گیو ن »ستاره« يبه معنا »نجمه«
  ؛مادر امام جواد ،»رنگخوش يهند ین«به معناي  »خیزُران«
  ؛گر مادر امام جوادینام د، بواه سبز و خوشینام گ »حانهیر«
  ؛گر مادر امام جوادینام د ،(مرادف نام مهسا) »شدهنقره گداخته« يبه معنا »کَهیسَب«
  ؛يمادر امام هاد، بوبا و خوشیز يهابا گل یاهینام گ »سوسن«
  ؛يمادر امام عسکر، لودآگوشت يبه معنا »سَمانَه«
 .يمادر امام مهد، بوخوش ینام گل »نرجس«

  گيريجهينت
هفـت اسـم از . سـتین یکسـانیخاسـتگاه  يدارا معصـوم فرزنـدان ائمـه يهانام، بنابر آنچه گذشت

 يهـاکـه فقـط در نـام هسـتند یعربـرین و غیشیپ يایانب يهانام، درصد 37/13معادل ، اسم 51مجموع 
هاي عربـی نام یفراوان، ن حالیدارند. با ا یخاستگاه عرب یدختران همگ يهاشود. اما نامیافت میپسران 

گسـیخته آلـود و لجـامز نه حکایتگر فرهنگ شركیعربی ن يهاعربی نیست. نامهاي غیرقابل قیاس با نام
ماننـد  یبـیترک يهـانـامکه است قابل ذکر را همراه دارد.  یر اجتماعیعرب جاهلی است و نه مفهوم تحق

و اطاعـت محـض در برابـر  یبلکه دربردارنده مفهوم کـوچک، کندیت نمیرا حکا یاعر اجتمیتحق عبداهللا
 یعربـ يهـااز نام يگریشود. بخش دیباالترین افتخار شمرده مکه در نظام ارزشی اسالم،  خداوند است

 يهـاهـا و لطافـتز زیبـایییـو ن يو فـرد یبا پشتوانه زیباشناختی در توصیف و یادآوري منافع اجتماع
نـه از رابطـه خـود بـا اجتمـاع غافـل ، خداونـد یدر اوج بندگ تیبدهد اهلیکه نشان م است یعیطب

  اند.کرده یکوتاه يان احساسات و عواطف فردیاند و نه از ببوده
گـذار ت نامیدر ذهنآنها  تیاهمدهندة که نشان دارند یو خاندان یخاستگاه عرب يتکرار يهاشتر نامیب

 يهـاتن و سپس در نـام 11با ، فاطمهدر نام ، تن و پس از آن 13با ، »محمد«نام  است. بیشترین تکرار در
، چهارم تکـرار ۀدر مرتب عبداهللاوجود دارد. اما ، تن 10ک با یهر، جعفر(بدون احتساب مصغر آن) و یعل

سبب دشواري تشـخیص  ،تن را به خود اختصاص داده است. نامیدن بیش از یک فرزند به یک نام 9نام 
، ياوسط و اصغر براي پسران و کبـر، اکبر يت مشترك از پسوندهایدر جنس، که براي تمایز آنان شودمی

ث نام پسـر یت نامشترك با تأنیز در جنسیاند. اما تمابراي دختران استفاده کرده يا اُخری يو صغر یوسط
  د شده است.یتول هیعُلَو  یعل، حَسَنَهو  حسنمانند  ییهاانجام شده و نام
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شـتر یکه ب استاز آن دو  یبیا ترکی یاظهار دوست، یینماکوچک يبرا یروش، عرب اتیدر ادبغیر تص
ک، هیـرُق، ههیبُر، د(اهللا)یعُب، نیحُس یاسام رود.یبه کار م »یلعَفُ«ر وزن ب ُ ل ،یو بـه نقلـ هیـعُل، نهیسـ ُ  مانیسـ

 تیـباهل يگذارهنگ نامر در فریتصغ يدرصد 18تگر کاربرد یحکا تن از فرزندان ائمه 17 يهانام
بـه  امامـان ةژیـتوجـه و دهندةکـه نشـان شتر اسـتیان دختران بیدر مرشده یتصغ يهااست. تنوع نام

  احساس و روان آنان است.
هـا و اقـوام اسـت. ان ملـتیـشـده در مرفتـهیپذ یج و سـنتیرا یکان خاستگاهیبه نام نزد يگذارنام

، داشتن راه آنـاننگه زنده يتالش برا یو به نوع یدودمان ۀیپا بر شتریز بین تیبفرزندان اهل يگذارنام
، فاطمـه، جعفر، یعل، محمدها به ن نامیشتریکه بياگونهبه، صورت گرفته، يفکر يهابا حفظ ارزش یول

در  نـام پـدر امـام علـیو  نام اجداد رسول خدا، ن حالیافته است. با ایاختصاص  نیحسو  حسن
و  حضـرت فاطمـه، به القاب رسـول خـدا يگذارگونه که نامهمان؛ زندان نیستهاي فرسلسله نام

 معصـوم امامـان دهدینشان م يهايگذارنام نیان دختران و پسران وجود ندارد. همچنیدر م امامان
  اند.استفاده نکرده، »هیریجو«مانند ، ان زن و مردیمشترك م يهااز نام

ـاربرد را در فرهنـگ یشـتریب يمعنـو ییبایدهد که زینشان مها در تنوع و تعداد نام ۀسیمقا ـامن ک  يگـذارن
در رتبـه سـوم قـرار گرفتـه اسـت.  یعـیطب ییبایدر رتبه دوم و ز یاجتماع ییبایداشته و پس از آن ز امامان

  :دهدیآن نشان م يل آماریو تحل فرزندان ائمه يهامجموعه نام
ژه یـافراد و جامعـه توجـه و یروان ـ یو روح یت اجتماعیبه هو، ینیت دیدر کنار هو تیباهل ـ
 ـ يفکـر يهـادر چـارچوب ارزش یو اجتماع يو نشاط فرد ییایپوگر آنان نشان يارهایاند و معداشته
  است. یفرهنگ
 )سـتیناتورالگرا (طبیعت يبه معنا، هااهان و گلیگ يهاها مانند ناميگذاردر نام یعیطب يهاییبایز ـ

مـه دوم قـرن ی) در نيبـاورعـتیا طبی ییگراعتی(طب )naturalism( »سمیناتورال«را یز؛ ستین بودن ائمه
عت بـا یافت و در مفهوم دوست داشتن طبیات راه یبه حوزه ادب، د آمدیپد یفلسف یمکتبعنوان به نوزدهم

توجـه بـه و  آورحیاشکال مبتذل تفر يجووجست، یانفعاالت جسمان فعل وتمام ح یان صریش به بیگرا
، د بـدون درنظرداشـت عاطفـهیـاسـت کـه با ینـییگانه آیعت یطب، »سمیناتورال«است. در  يظاهر ییبایز

ان یـهـا و بیف زشتیعرب) توص یشود (و مانند عصر جاهل يرویپ ،یو انسان ینید يهاو ارزش اخالق
، ؛ ثـروت422ــ393ص ، 1ج ، 1391، ینیدحسیرد(سیگمورد توجه قرار و عبارات زشت کلمات ، یاسام

زشـت و  یبـا معـان یعـیطب يهـااز کاربست نام معصوم ز امامانی). پره188ـ187ص ، 1386، منصور

۲۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

کنـد. ید مـیـن ادعـا را تأکیـا یانسـان يهـاو کرامت ینید يهاا ناسازگار با ارزشیز یانگنفرت یمیمفاه
 یوانـاتیا اسـامی حیهنجارشکن  یماز اسا، اندز کردهیآلود پرهشرك یبه همان اندازه از که اسام، امامان

  اند.دهیورز يگنجشک و کبوتر خوددار، مانند سگ
و  یاجتمـاع يریپـذفرهنـگ، يعبارت است از: خـداباور تیباسم در فرهنگ اهل يهاشاخصه ـ

کـه  ینهـا. مفـاهیمیبـودن و ماننـد ا یملـ، بـودن يغیرتکرار، اب بودنینه کم، توجه به احساس و عاطفه
هـا ر نامییجایگاهی ندارد و تغ تیباهل یدر سبک زندگ، وزگاران پیش از اسالم باشدیادآور عظمت ر

 میراث فرهنگـیحفظ ، ینید يهابوده است. اما با درنظرداشت ارزش یمین مفاهیقطع ارتباط با چن يبرا
، مهـوش يهـاماننـد نـام، هـايگـذاردر نام یعیو طب یاجتماع ییبایم زیاز مفاه يریگبهره و اقوام یملـ 

آنـان  يگذارنام يهاو شاخصه تیباهل یاز سبک زندگ یگردانيرو يبه معنا، پریساو  پریچهر، مهسا
  ست.ین

قـرار  یحکـومت يهـاا دورهی يبعد يهادر سده يگذارل نامیتحل يبرا ياریتواند معیل مین تحلیا ـ
  د.یکاوش نما یفرهنگ یاجتماع یاسیس طیرا با توجه به شرا یرات احتمالییرد و تغیگ
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