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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنداکترالحاج  

  ٢٠١٤ اپريل ١٥
  

 گذاری  در اسالمنام
وساير خوانندگان محترم پورتال   خويش راخدمت شما ۀ وبرادران معزز سالم دوستانهدۀدوست محترم   جاويـد وخوانن

  !دارم  تقديم می»  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان «

 شما برای خواننده  بحث را غنای بيشتر داده و مطالب به ديد اول برابر به  منطق ھر انسان ۀمطالب مندرج نوشت

اھی از مسايل گ از مسايل با تعمق وآیاما بخش. دانم  امروز میۀخوانندرا غنای بحث برای  صادقانه ارايه شده که من آن

  .ر اندگدين اسالم طور دي

ۀ  که در بحث ونوشتیترتيب من مختصر و بالمواجه خالف قصد اولی خويش مجبور به نوشتن اين مطالب به نحوی و

  :دارم شما آمده احتراماً تقديم می

ی يک. مراعات قواعد معين قبول شده وجود دارند دومرجع تطبيق قانون ودر جوامع دينی و اسالمی درصورت تخلف  

 مدون به صورت غير ءی بشری در ابتداگصورت دقيق حساب شده در زنده ی که بئ مراجع عدلی و قضا–مرجع دولتی 

ر خواھی ذشتی مورد جريمه قراگر از چراغ سرخ در سرک گا :اين قواعد با داشتن سه بخش . استو بعداً تدوين شده 

برای مسلمان وشخص دارای  و. را بااليت در صورت عدم پرداخت جريمه، تحميل خواھد کرد رفت و مرجع دولتی آنگ

که درين . و اصل معين است اصول معين اخالقی  مرجع دوم  قاضی داخلی خود انسان مسلمان  و معتقد با معيار

 و عدم اجرای مسأله ءقی معين به صورت داوطلبانه به اجراصورت  قرار دادن احکام وھدايات اسالمی ويا معيار اخال

  . کند وکاری حکم می

واضح بيان شده که به چه امور پرداختن ممکن است، مجاز و   ازين اوامر و نواھی به صورت دقيق روشن ویبخش

مطرح است م نی ھدربعضی موارد اساس وھدايت قانون و اخالق و قواعد دي. اخالقاً درست است و يا  به چه امور نه

  . ودربعضی موارد نه

 بھتر دانسته شده که از کاری دوری یاوامر دينی ھم درسطوح مختلف امر و نھی قرار دارد و درموارد در قواعد و

  .جسته شود

اجب وشوند که فرض و  تقسيم می) ض، واجب، سنت، مکروه، حرام، مباحفر(مرتبه عمال انسان در اسالمی به پنج ا 

 درقسمت مباح ھم وجود دارند که بھتر است به کار معين رتبه ایدرين مورد . دھند  نيز قرار میحسطرا در يک 

  .  ضرورت به صفحات بيشتر داردتمام اينھاپرداختن به .  رخصت و عزيمتۀمسأل. مسلمان نپردازد ويا بپردازد

د و اصول معين را مانند ساير مسايل در ذاشتن قواعگناه بھتر است درمورد نام گبرای مسلمان محتاط و دوری کننده از 

  . از مسايل منع و حرام اندی از مسايل بھتر پنداشته و بخشیبخش. دين مراعات کند
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رفته شده اما جاويد به معنای ھميشه موجود و گباشد ويا به عاريت ..... پھلوی ويا / دری/ فارسی/ پارسیۀجاويد کلم

  . ابدی است

کل من عليھا فان و يبقی وجه ربک ذو « . ذات باريتعالی است) جاويد(ات ازلی و ابدی مسلمان به اين باور است که ذ

ار و جاويد گاه دايمی  وماندگھرکه درين دنيا است فانی شوند و رفتنی است و صرف ذات پرورد »الجالل و االکرام 

  . است

ويد که گطر احتياط ھم چنين چيزی نکه مسلمان است خالف اين را ولو به صورت غير قصد بايد به خا حال برای کسی

ين ا ازیر شخصگاما ا. اريمگن ذات مانداگما مسلمانان بند ار است وگهللا تعالی جاويد و ماند. ار استگوی جاويد و ماند

اما بعد از رسيدن اين حکم و فھم تفسير مسأله بايد . ار نيستگناھگکار برد مشکل ه فت و تا حال بگحکم خبر نداشت و 

  .بقيه اختيار به ھر انسان است و جبر واکراه درميان نيست. تاط باشد محجداً 

 بس ۀ سعيدافغانی رسال–عرض برسانم که  درمورد نام ھا وتخلص ھا  برادرم داکتر صالح الدين سعيدی ه خدمت شما ب

هللا  عنقريب  تکميل  ء کند وان شا میکار سالھای زيادی  روی آن از  اً پنج زبان  روی دست دارد که تقريببزرگی را در 

  .گردد    چاپ میۀمادآو

   کردن کاری که بايد نشود و نکردن کار که بايد شود ھردو تخلف حساب می،در مورد اعمال انسان متعھد و مسلمان

  دوم در قضاوت مرجع دولتی و حکومتی مورد ،انسان متعھد شوند که اولتر از ھمه در ترازوی قضاوت خود مسلمان و

  . يردگ ار میبازپرس قر

ر داخل شده و چه وقت جز زبان جديد گکه چه کلمه، لغت واصطالح اصالً از کدام زبان است و چه وقت در زبان دي اين

  .  ين راستا وجود دارند بحث عريض وطويل و علم مستقل زبان شناسی استاردد و چه قواعد درگ محسوب می

سازد  مشخص می) The(ويند گ را ارټکل می ليسی آنگر زبان انکه د) الــ(ليسی  الف الم  تعريف عربی گمعادل ان

که  درين صورت منظور ما زمانی)  The bookالکتاب، (شود که ما از کتاب معين صحبت داريم  وزمانی استعمال می

ت شناسيم و آن ذا خودت مانند مسلمان می غالم ھمان جاويد که من و: الجاويد يعنی به دوم مفھوم استويم عبدگ می

ار و بنده آمده است که گسازد و ھمچنان عبد به معنای غالم و خدمت را مشخص می باريتعالی است و الف الم تعريف آن

  . صورت مفھوم درست است دو در

که از عربھا چه  يناذشته ازگبا تغيير نام خويش کرد که عبدالرب رسول سياف تغيير داد بلی آنچه عبدالرسول سياف 

شود ھر  در رب   الف الم  تعريف وجود دارد و در رسول می.   انتخاب درست و خوب کردرفتگرفت و يا نه گ

  . فرستاده باشد  که ضرورت به الف الم تعريف نيست

که عربھا ومن اين وآن چه کردند و چقدر از دين توسط مسلمانان سوء  در مسايل دينی واصول دينی خلط کردن اين

کند اختيار دارد و  ر کسې چنين کاری را ھم میگاما ا. شود که  بايد خلط و مزج نق اين استاستفاده شده برخورد دقي

  . مسؤول کار خويش خود است

  . ين برای مسلمان مشکل وجود ندارداار و معبود خويش باشد ودرگ هللا تعالی و خدمتۀ بند،مسلمان خويش است

 مشکل عام بين مسلمانان هتوھين و تحقير نبود بلک به خاطر ين بحثابا تمام صداقت بايد عرض داشت که منظور ما از

نام ھای .  شناسد اما اين مسأله کدام جرم نيست و مسلمان حد خود را می. است که اکثر متوجه اين مسأله نمی شوند

  .  پيامبر اسالم ھم با اين مختصر نيستۀمکمل اوالد

يافتند و چقدر اصليت خويش را ازدست دادند و که با آمدن تمدن عرب چقدر زبان ھای کشور ھای اسالمی غنی  اين

 به یماند و کدام مسأله بايد تجديد شود و بشريت تجارب خويش را ازيک کدام يک چقدر خوب بود که بايد باقی می

 اند دارای ابعاد و یی و يا اسالم کدام يک بھتر بود؟ مسايلئکه دين اولی زردشتی و يا بودا  انتقال دھند و اينیرگدي
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 از مسايل قابل بحث یی بخشگين زمينه روشن است و درمسايل کلتوری و فرھناب مختلف  که قواعد اسالمی درجوان

  . اند و نظر واحد در داخل عقايد دينی ھم وجود ندارد

اما معلومات مفيد شما قابل . انه و قياس مع الفارق استگ اسالمی عبد دوبحث جداۀ امريکا درمورد عبد  با مسألۀمقايس

  . اندقدر

فھم من از اسالم و .  است که در طول قرنھا وجود داشتیی قرآن کريم مقدس است بحثايا محتو که لفظ و درمورد اين

اعجاز قرآن کريم در افاده ھای معين . قرآن کريم چنين است اين کتاب به زبان عربی متن و محتوايش ھردو مقدس اند

اما باز . شد ی و ترنم افاده میئر به اين قوت و زيباگنم در زبان ديکمان نگی زيبای عربی آن است که گعربی و ھماھن

  .  طويل و عريضی استھم اين بحث بحث

يات ئرحمن و رحيم آنقدر جز. را نمی توان به صورت کامل ترجمه کرد. بلی باز ھم مختصر بسم هللا الرحمن الرحيم

يم و صد ھا مورد است که قرآن کر.  کردا افادهر دارند که با برخورد دقيق صرف و صرف در تفسير ممکن است آن

بلی دادن . ر به يک کلمه افاده وتشريح شوندگ که منظور ازآن است مشکل و حتی مستحيل است در زبان ديیکلمات

 انه میگر بس ابعاد مختلف دارند وافاده ھای قرآنی در تقسيمات معين به تقسيمات بيستگمفاھيم ازيک زبان به زبان دي

 ۀ سادۀرفتن آيات قرآنی و ترجمگ.  قواعد زيادی وجود دارند.... و علوم حديث و) علم نه علوم(در علوم تفسير رسد که 

 چه کسیکه  واين. اين کار کار مجتھد دينی است.  ر مسأله برخورد شرعی نيستگآن بدون تفسير و دھھا جانب دي

  . از تعاريف کتابی ترجمه و تفسير تشکر آموختيم.   طويل و عريض ی استبحثباز ھم را دارد  مجتھد و کی شرايط آن

  :و حال نکات چند درمورد نام ھا

دين مقدس اسالم ازنظر يک مسلمان يکی از کاملترين وجامعترين اديان الھی است که برای تمام ادوار ولحظات زندگی 

ی است در  مورد ئنمود ھا اين دساتير ، رھۀکه از جمل ودوران عمر، رھنمود ھا ودساتير خاص ومعين  دارد ،

  .  برای نوزاد ھا وانتخاب نام با مفھوم  نامگذاری

يات اسالمی ادر رو. از سنت ھای دين مقدس اسالم در مورد نوزادان ، گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ اوست 

  . ت   نواسه ھای خويش انجام داده اسۀآمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اين سنت را دربار

از گذشت چند روز از تولد كودك ونوزاد سعی  در کشور عزيز ما افغانستان از قديم االيام  طوری معمول است که بعد 

انتخاب كنند كه بيشتر از اين نام ھا  توسط پدر کالن ھا  وافراد صالح ،  ورند که  برای نوزاد نام واسم  آعمل میه ب

ن ويا احاديث نبوی ويا ساير منابع أرآن و يا با تمسك جستن به قرآن عظيم الشعلماء  ويا  پدر ومادر  نوزاد از روی ق

سلف صالحين   کرام وۀمعيار برای يک مسلمان خوب ھمان سنت رسول هللا و صحاب. گيرد قابل دسترس صورت  می

  .است

  

   :دساتير پيامبرصلی هللا عليه وسلم در مورد نام گذاری 

كل غالم « : ت گرديده است فرموده است يروا» سمره « اصحاب سنن از حديثی که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در 

   ». حلق رأسه يه و ي فیسميوم سابعه، و يقته، تذبح عنه ين بعقيرھ

است كه روز ھفتم  ) ذبح گوسفند به جھت تولد نوزاد در روز ھفتم والدت: قه يعق( قه اشيھر طفل ونوزاد  در گرو عق

 اطفال در روز ھفتم یث نامگذارين حديطبق ا.  تراشند ی شده و سرش را می و در آن روز نامگذار شودیده ميسر بر

 در دتوان  مییکه اين مراسم  نامگذار  ديگری که  داللت دارد بر اينگرد ، ولی ھستند احاديث والدت  صورت می

  در زمان والدت طفل   صورت  ، زير اين پروسه بايد  در کشور ھای غربیبگيردھمان روز والدت ھم صورت  

   .دگير
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  : آمده است کرده اند،ت يروا » یسھل بن الساعد« از » امام مسلم « و  » یامام بخار« در حديثی که 

امبر صلی هللا يدنيا آمد  او را نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آوردند، په ب» د يمنذر بن ابواس« گويند  زمانيکه  می

نيز در نزديک پيامبر صلی  هللا » ديابواس«ش  قرار دادند  ، و يکه نشسته بود ، طفل را برسر زانو لیعليه و سلم در حا

  .عليه وسلم  نشسته بود

» د يابواس«  كه در برابرش بود شد، یزيامبر اكرم صلی هللا عليه و سلم در ھمين اثنا مصروف  چيگويند  پ راويان می

   .ل صلی هللا عليه و سلم بردارند امر كرد تا طفل را از سر زانو  رسو

  .طفل را بردند !  رسول خدا یا: گفت» د يابواس« طفل  كجاست ؟ : امبر فرمودنديبعد از مصروفيت پ

   .نام او فالن بود : نام اوچه بود ؟ گفت: امبرصلی هللا عليه وسلم  فرموديپ

   .ر، بلكه  نام او  منذر است يخ: فرمودند

  :آمده است که ) رض (» انس « ره، از ثابت از يمان بن المغيث سليدر حد» مسلم «  از ح  ديگریين در صحيھمچن

   .نام نھادم ) ع(م يا آمد، او را به نام پدرم ابراھي  بدنیامشب طفل: امبر صلی هللا عليه و سلم فرمودنديپ

 یادي وسعت زی از لحاظ زمانیذاردر نام  گچنين  استنباط  نمود که می توان ور شديم آفوق  ياد در   که یثياز احاد

مراسم  نامگذاری   پروسه  ودتوان اين حاالت میۀ قه و چه بعد از آن در ھميچه روز اول تولد، چه قبل از عق. (ھست 

  .) صورت گيرد 

  

  : اسماء مستحب و مكروه 

 دھند  تا جخره کيد وحتی واجب  گردانيده است که بايد سعی و کوشش اعظمی بأن  تيدين مقدس اسالم ھميشه  بر والد

  . انتخاب نمايند   شين نامھا را بر فرزندان خويباترين و زيبھتر

امة بأسمائكم و بأسماء آبائكم، فأحسنوا اسماءكم يوم القيإنكم تدعون « : پيامبر صلی هللا عليه وسلم دستور فرموده است که 

ك  برای ي نیپس نامھا.  زنند ی خود و پدرانتان صدا میامت شما را با نامھايدر روز ق )ث حسنيوداود حدت ابيروا. (

  .يد ئفرزندان خود انتخاب نما

ن نامھا نزد  هللا  يد و محبوبترياء را بر فرزندانتان بگذارينام انب : فرمايد  ی خاصی میئ ديگری با زيبادر حديثھمچنان 

  .است  عبدالرحمن  و عبدهللا تعالی  ،

 كه به یئن از گذاشتن نامھايھمچن. ند ي نمای بد شگون بر فرزندان خود خوددارین واجب است از گذاشتن نامھايبر والد

ت را ي كه عبودیئبه عالوه از گذاشتن نامھا... مانند صمد ، رازق ، خالق و .  كنند یخداوند سبحان تعلق دارند ، خوددار

  ... و یعبدالكعبه ، عبد النب:مانند . سانند ، اجتناب شود  ریم ر  هللا  ي غیبرا

گانه گرفته شده يا از بي دارد و ی كه داللت بر عشق سوزان و سرگشتگیئد بدانند كه اسمھاي بای گرامیايو باالخره اول

ات يازند و معنو سیت آن را نابود مي را لكه دار كرده و ھوی اعتبار امت اسالمیئن اسمھايرا چنيز. ست ياند مطلوب ن

  . برند ین ميرا از ب

  ..يم ئم و فرزندان  خود بر تربيه اسالمی تربيه نماياده كني پی اسالم را در زندگیتيكوست كه اسلوب تربيچه ن

  :يادداشت ضروری 

 که شرع از نامگذاشتن آنھا یئ اسمھا است مگر آن دسته از اسمھای فرزندان بر مباح بودن تمامیاصل در نامگذار« 

  : توان گفتیو از جمله موارد ممنوع م.  کرده باشدینھ

ه  آن افزودیرا به ابتدا»  عبد« ۀ البته اگر کلم...). م و يم، رحيد، کريد، حميمج( ھمانند یکار بردن اسماء الھه ب  -١

  .ز استيجا...) ميم و عبدالرحيد، عبدالکريد، عبدالحميعبدالمج( بصورت یعني شود
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ُ َعلَ « :  کند که گفتیت مي هللا عنه روایابن عمر رضاز  یثي حددرد ح خويامام مسلم در صح ِ َصلَّى هللاَّ ِه يقَاَل َرُسوُل هللاَّ

ْحَمِن :( َوَسلََّم  ِ َوَعْبُد الرَّ ِ َعْبُد هللاَّ   )٢١٣٢(مسلم . ») إِنَّ أََحبَّ أَْسَمائُِكْم إِلَى هللاَّ

  .، عبدهللا و عبدالرحمن استیتعال شما نزد هللا ین اسمھاي که محبوتریبراست: یعني

  .ستيز ني آن جایدر ابتدا»  عبد « ۀ  بدون کلمیکاربردن اسماء الھه پس ب

 که ی کسیعني معبود است، ی به معنا»اله«را يز.  دختران حرام استیبر رو) » اله«ا ي(»  الھه«ن گذاشتن اسم  يھمچن

   . شودیپرستش م

»  عبدالرضا« البته . ستيز نيجا) ن و امثال آنھاي، عبدالرسول، عبدالحسیالعلعبد: (ن ي با عناویئگذاشتن اسمھا  -٢

  . استی از اسماء الھیکي»  الرضا« را يز است زيجا

: ر استناد کرده انديث زي خود به حدی ادعایز است و برايجا» عبدالمطلب«  گفته اند که گذاشتن اسم با نام یالبته برخ

م، ي گویامبر ھستم و دروغ نميمن پ: یعني»  ال كذب ، أنا ابن عبد المطلبیأنا النب«: موده وسلم فري هللا علیامبر صليپ

  .من فرزند عبدالمطلب ھستم

 بر جواز آن خواھد یلين دليکار برده است، اه را ب»  عبدالمطلب« ه وسلم لفظ ي هللا علیامبر صليند چون پي گویحال م

  . کردندیکار بردن آن لفظ امتناع مه ه وسلم از بي هللا علیامبر صليبود وگرنه پ

 او متوجه ۀن از گفتي بوده است تا مخاطبیشان از باب خبر دھين لفظ توسط ايند که استعمال اي گویأن رين اياما مخالف

 عبدالمطلب، ی دانند حتیرا حرام م) اسم انسان+ عبد (ب ي با ترکیطور مطلق ھرگونه نامگذاره لذا ب. منظورش شوند

  . استیأن ريز ھميح ن ارجیأو ر

  ..)پطرس، جورج، و (مانند : ا در حال حرب با اسالمندي که مشھور ھستند یاسم کفارۀ ليوسه  نام گذاشتن ب-٣

   )".تا و امثال آنھايترا و آناھيطان و ميبودا، ش(مانند  ت؛ياسم بتھا و طواغۀ ليوسه  نام گذاشتن ب-۴

  

  :مانند. ولی مکروھنداما يکسری از نامھا ھستند که حرام نيستند 

  . از امراض شتر استیکيقت اسم يکه در حق) اميھ: (مانند.  شودی آن ناراحت می که معموال بشر از معنایئ اسمھا-١

ناز، فتانه و امثال ي، آیساق( دختران، مانند یخصوص برابه .  دھندی شھوت و رخوت می که معانیئ گذاشتن اسمھا-٢

  )آنھا

  شگانيمانند اسم خوانندگان و ھنرپ. ندا که به انجام منکرات مشھوریکسانن و ي گذاشتن اسم فاسق-٣

با  ) ١١ تحجرات آي (ۀدين مقدس اسالم در سور)  سارق، ظالم(مانند .  ھستندی از گناھی که حاکیئ گذاشتن اسمھا-۴

  ». د يد و مناميد مخوانزشت و ناپسن) لقب ھا(گر را با القاب يكديو » « والتنابذوا بااللقاب « :فرمايد   صراحت می

داشتند، »  هيعاص« به نام یكه ھماناحضرت عمر دختر:  كنندیت مي و ابن ماجه از ابن عمر روایدر حديثی امام ترمذ

  . ر دادند ييتغ» له يجم« رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم نام اورا  به  

مانند    را با القاب زشت صدا كنند،یا كسانيرزندان و ز نمی باشد که  فيگرجايكس د چيبه پدر ھا ومادر ھا  وبرھ  اءً بن

سف در برخی از مناطق  افغانستان  وبرخی أ تاھمچو اسماء که ب گييچ گول  ويا« ) ديوانه (»گنکه«) يا گور(» گر«

  .فاميل ھا  مروج است 

  )حمار، کلب(مانند . ا پستيوانات مشھور به صفات زشت ي گذاشتن نام ح-۵

  ..)ن و ين، نوراالسالم، شمس الدينورالد(مانند . اضافه شده باشد»  نيد« و »  اسالم« ه  که بی ھر اسم-۶

  ..)ب هللا و يرحمت هللا، حس:(مانند. جز عبدهللاه اضافه شود ب»  هللا«  که به ی ھر اسم-٧
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.  نام مالئکه حرام استه دختران بايالبته تسم...) ل و يکائيل، ميجبرئ(مانند .  فرزندانی گذاشتن نام مالئکه بر رو-٨

  . دانستندین است که مالئکه را مونث و دختران هللا مين امر تشبه به مشرکيرا ايز

 –ان يفرقان، ب:  قرآن مانندیو اسمھا...) ن، و ياسيطه، : (مانند.  فرزندان ی قرآن بر روی گذاشتن اسم سوره ھا-٩

  .ز دانسته انديرا جا ن دانند و لذا آیرا از اسماء قرآن نم» انيب«  اسم  یبرخ

 ین مفھومي که چنیگريمان و ھر اسم دي، زاھد، ایعابد، متق: (مانند. ه باشند بر فرزندان ي که نشانگر تزکیئ اسمھا-١٠

  )داشته باشند

  مانند حجاج. ز مکروه استي ظالم و جبار بر فرزندان نی گذاشتن اسم انسانھا-١١

  : کردیب گذاري ترتريصورت زه  توان بین اسمھا را مياما بھتر

  .عبدهللا و عبدالرحمن: اولۀ مرتب

  ...)د و يز، عبدالمجيعبدالعز(، مانند »اسماء هللا« به »  عبد« اضافه کردن : دومۀ مرتب

. است» محمد «یعنيه وسلم ي هللا علیامبرمان صلين آنھا اسم پيو بدون شک بھتر. یاء و رسوالن الھياسم انب: سومۀ مرتب

و بعد از آنھا .  باشندیھم الصالة والسالم ميعل) ، نوحی، موسیسيم، عيابراھ(امبران اولولعزم مانند ي پريبعد از آن سا

  .ھم الصالة والسالميگرن عليعقوب و ديل، يوسف، اسماعي:  ھمچونیاء الھي انبۀيز بقين

  .ني هللا عنھم اجمعیامبر رضيھمچون اصحاب پ. اسم بندگان صالح خداوند: چھارمۀ مرتب

  . داشته باشدیئباي زی که معنایئبايھر اسم ز: پنجمۀ تبمر

حکم اسالم به وجوب برگزيدن نام ھای عربی يا غير عربی برای فرزندان، مذکر يا مؤنث نيست، بلکه چنين مسأله ای 

. ه کنندرا به خود خانواده واگذار کرده است و از آنان می خواھد که در نامگذاری فرزندان خود از نام ھای نيک استفاد

  :اما اسالم اصولی برای نامگذاری کودک قائل است

 نام، نيک باشد به طوری که مردم آن را قبيح و بد نشمارند  و کودک پس از بزرگ شدن و به حد بلوغ رسيدن از آن -١

ه اسامی  است و امثال آن، اين گونهدر ضمن نام شخصی نباشد که بر فسق و فجوردر ميان مردم شھر. اکراه نداشته باشد

. نام ھای بد  را به نام ھای نيک تغيير می داد) صلی هللا عليه واله و سلم(پيامبر گرامی . برای نامگذاری مناسب نيست

 .تغيير دادند» جميله«را به » عاصيه«و نام » کثير«را به » قليل«ايشان نام 

ابن جزم روايت می .  يا عبد الحسين و امثال آنعبد الکعبه يا عبد النبی،:  نام، بيانگر پرستش غير خدا نباشد؛ مانند-٢

ی که ميان ئنام ھا. اجماع دارند» عبدالمطلب«کند که امت بر تحريم ھر گونه نامی که بيانگر پرستش غير خدا باشد، جز 

  .نام ھای حرام ھستندۀ غير عرب معروف است، مانند غالم احمد، غالم عليف غالم گيالنی و امثال آنھا از جمل

صلی هللا عليه (در حديث صحيح روايت شده که پيامبر گرامی . م، بيانگر تکبر، عظمت و خود برتر بينی نباشد نا-٣

  »أخنَُع إسٍم عنَد هللا يَوَم القِياَمِة َرُجٌل تَُسمی َملُِک األمالک، ال ملک اال هللا«:  می فرمايد) واله وسلم

مردی است که خود را شاه شاھان، شاھنشاه نام نھاده باشد، در زشت وبد ترين نام نزد خداوند متعال در روز قيامت (

  .)صورتی که فقط خداوند متعال مالک و صاحب اين جھان است

رحمان، رحيم، مھيمن، : مانند) اسماءهللا الحسنی(ی که مختص خداوند متعال باشد ئنين نامگذاری با يکی از نام ھاھمچ

ی که مختص خداوند متعال ئھمين ترتيب، نام گذاری با نام ھابه .  استجبار، متکبر، خالق، بارئ و امثال آن حرام

العزيز، الحکيم، العلی، الحليم و امثال آن جايز نيست، ولی توصيف اشخاص با : نيستند، اما عالمت معرفه دارند، مانند

حکيم نام اصحاب علی و : ی چون ئو ھمان طور که شاھد ھستيد نام ھااسامی به صورت نکره ھيچ اشکالی ندارد، 

  .عزيز، حليم، رؤوف، کريم، رشيد، ھادی، نافع و امثال آن که از اين قبيل است: پيامبر بود يا اسامی ديگر مانند
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اشخاص با يکی از نام ھای پيامبران و صالحان باشد، تا از يک طرف يادی از آن بزرگان گردد ۀ  سنت است که تسمي-۴

  .پيروی از آنان شودو از طرف ديگرسبب تشويق و ترغيب و 

أَحُب األسماء اِلَی هللا «:ی که بيانگر پرستش خداوند متعال است، باشد در حديث نبوی روايت شده کهئيا تسميه با نام ھا

  »َعبُد هللا و َعبد الرحمن

  .)خوشايندترين نام ھا در پيشگاه خداوند متعال عبدهللا و عبدالرحمان است(

عبدالعزيز، عبدالعليم، عبدالخالق، عبدالمالک، عبدالواحد و امثال آن بر :  می باشد مانندساير نام ھای نيک، از اين قبيل

  .آن قياس می شود

 اگر آن نام در آن زبان -  تا آن جا که من اطالع دارم، ھيچ فقيھی نام گذاری اشخاص را با يکی از نام ھای غير عربی-۵

ن پس از آن که اسالم را پذيرفتند بر نام ھای غير عربی خود باقی بسياری از مسلمانا.  ممنوع ندانسته است- نيکو باشد

صلی (ی مادر ابراھيم پسر پيامبر گرامی طبق» ۀماري«بارز آن ۀ نمون. ماندند، با وجود اين که در محيطی عربی بودند

امی اصحاب و  به اسوقتی که. ی مصری در ميان مسلمانان مشھور استطباست، که با ھمان نام ق) هللا وآله و عليه و سلم

يا از نام ... طلحة، سلمة، حنظلة و: فکنيم، در می يابيم که نام آنان يا در اصل نام گياھان است، مانندتابعان آنان نظری بي

بحر، : يا از نام جمادات و اشيای طبيعی است، مانند... فھد، اسد، ھيثم، صقر و: ھای حيوانات و پرندگان است، مانند

يا ... عامر، سالم، عمر، سعيد، فاطمة، عائشة، صفية، ميمونة و: ا از اوصاف مشتق شده است، مانندي... جبل، صخر و

  ...ابراھيم، اسماعيل، يوسف، موسی، مريم و: نام يکی از پيامبران و صالحان پيشين است، مانند

بی اما مناسب برای نام در پرتو چنين اصولی است که پی می بريم ھر مسلمان می تواند از نام ھای عربی و غيرعر

  پايان.      گذاری فرزندش استفاده کند

  

 :ارش گتتبع ون

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيــن الـديــنداکترالحاج  

  و  مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ

 


