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عصریسازی افعال پیامبر

 :روش و نمونه
مهدی مردانی(گلستانی)

چکیده

افعللال پی للامبر

متماسلل ،بللا فرهم ل

مطللابق ب للا فض للای دو ۀ حضللو ش للکل گرفتللس اس للت و با للد
همللا دو ه فهللم شللود .از ایللن و ا گللر شللرا

زمللا جغییللر کمللد و فرهمل

ا شللا

و اقتضللائاع

و بللاو عمللومی متفللاوع شللودی میبا سللت فتا هللای

ا متماسلل ،بللا ویژگللیهللای زمللا و عللر مخاطلل،ی عصریسللازی کللرد.
بللس دسللت نمللیآ للد.

عصللریسللازی بللا جکیللس بللر ظللاهر متللو و فتللا پیللامبر

مسئلس مقالس حاضر این است کس چگونس میجوا افعال و فتلا پیلامبر ا جحلیلل

کرد جا د صو ع جغییر شرا

همچما قابل پیروی باشد؟ این مقالس بلا جحلیلل

برخی نمونسهای فتا ی و وش جحلیلی -ا کتشافیی نشلا داد کلس بلا پیملود

فرا م للدی پ للم مرحل للسای امک للا س للمجی جأس للی ب للس فع للل پی للامبر ی اح للراز
محل ل للدود ت جل ل للا خی د فعل ل للل پیل ل للامبر ی جشل ل للخی آمل ل للوزۀ ّ
متغیل ل للر د
فعل للل پیل للامبر

فعل پیامبر

ی کشل للف مقصل للود فعل للل پیل للامبر

ی میجلوا بلس جحلیلل عصلری افعلال پیلامبر

بس ایلن جرجیل ،ملیجلوا افعلال ا شلا
وز سانی کرد.

و د نها ل للت بازسل للازی
دسلت افلت و

ا متماسل ،بلا فضلای فرهمگلی املروزی بلس

کلیدواژهها :اخالق ا تماعیی اخالق فردیی سیره نبویی عصری سازی.

 .1اسلتاد ا گلروه جحقیقلاع عللوم قرآنلی و فقلس عفلری پژوهشللکده عللوم اسلالمیی بمیلاد پژوهشهلای اسلالمی آسلتا قللد
ضویmardani1400@gmail.com .
جا خ د افت 98/09/20 :جا خ پهیرش98/11/15 :
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درآمد
بر پا س آموزههای قرآ و سمتی جأسلی و الگلوگیری از افعلال پیلامبر

خداوندی پیامبر ا بس عموا الگو معرفی کرده و مؤمما

(احزا ی  .)21همچملین امیرالملؤممین

وظا ف د می مسلمانا برشلمرده و آنلا

الزم و ضلرو ی اسلت.

ا بس جأسی از فتا ا شا فراخوانده است

ا لزو

جأسلی بلس افعلال انبیلا بلس ویلژه سلولاکرم

ا بلس پیلروی از سلیرۀ حضلرع دعلوع کلرده اسلت (سلید

همیشللس سللاده و همللوا نیسللت و گللاه

ضللیی  :1414خطبللس  .)160الگللوگیری از افعللال پیللامبر

بهره گیری از افعال ا شا بس دلیل محدود تهای جا خی با دشوا ی همراه است .غها خو د
با بردگلا ی سلوا شلد بلر االغ بیپلاال ی دوشلید شلیر ُبلز و پوشلید لبلا پشلمی (ابلن بابو لسی

 )81/2 :1378از ملس افعلالی اسلت کلس د زملا صلدو ی مطللو و پسلمد ده بلود وللی املروزه بلس

دلیل جغییر شرا
مطابق با شرا

زمانی و جفاوع نگاه فرهمگیی املری مر لوح جلقلی ملیشلود .فعلل پیلامبر

و فضای دو ه حضو شکل گرفتس است و طبیعتا متماس ،با علر و فرهمل

آ

زما فهم میشد .د دو ه معاصر کس اقتضائاع زمانی و محیطی فتلا جغییلر کلرده اسلتی امکلا
انجام عین فعل ا شا و ود ندا د و میبا ست مطابق شلرا

د لد بازسلازی شلود .از ایلن وی

بللرای الگللوگیری از افعللال پیللامبری کللس  1400سللال بللا مخاطلل ،امللروز فاصلللس دا دی میبا سللت
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

اقتضللائاع عصللر د للد ا د نظللر گرفللت و فتا هللای ا شللا

«عصریسازی» کرد .عصریسازی با جکیس بر ظاهر متو

و نیازممد جبیین وش و جحلیل نمونسهای فتا ی است.

ا متماسلل ،بللا فرهم ل

فتا شماختی پیامبر

کلمللس «فعللل» د لغللت بللس معمللای احللدا و ا جللاد اسللت (ابللن فللا

اصطالح بس معمای جأثیری است کس ک شیء بس جد

هللر دو های

پد د نمیآ لد

ی  )511/4 :1404و د

د شیء د گر می گها د (طوسیی :1367

51؛ حللیی  .)31 :1380جعر للف لاد شللده بلا مفهللوم مللو د نظلر از فعللل پیلامبر

سللازگا نیسللت و

شا ستس است جا معمای د گری از آ ا ائس گردد .برای این ممظلو ملیجلوا گفلت فعللی هلر گونلس

کمش و واکمش غیر قولی است کس د موا هس با وقا ع و مسائل ا ی زما ظهو پیدا کمدی خواه

مستمر و جکرا پهیر باشد و خواه مقطعی و دفعی .ممظو از «جحلیل عصری» ا ائس برداشتی وزآمد
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از افعللالی اسللت کللس د دو ه حضللو پیللامبر

داده اسللت و د شللرا

د للد امکللا جکللرا آ

و للود نللدا د .بللس بیللا د گللری موضللوع جحلیللل عصللریی آ دسللتس از افعللالی اسللت کللس بللس دلیللل
محللدود ت جللا خی امکللا جأسللی نللدا د و نیازممللد بللازنگری و بازسللازی متماسلل ،بللا شللرا
اقتضائاع عصر د د است.

با جتبع د ممابع غالبا حد ثی و گز مش گزا ههای فتا شماختی پیامبر

و

ی ابتلدا متلو ملو د

استفاده د پژوهش گرد آمد و سپس با نما سزنی جک جک آنهای سهم هر کدام د سلاختا جحقیلق
مشلخ شللد .د ایللن مرحللسی سللس ویژگللی ّ
فعلیلتی محللدود ت و جا خیللت معیلا گللز مش متللو

بودهاسلت .صلرفا فتا هلایی انتخلا شلد کلس اوال حکا لت گر فعلل پیلامبر

باشلدی ثانیلا دا ای

محدود ت د جأسلی و عملل باشلد و ثالثلا محلدود ت آ ناشلی از فاصللس زملانی و جفلاوع جلا خی
باشد .آنگاه با جحلیل و پلردازش فتا هلای ممتخل - ،کلس بلس کملک متلو مشلابس و قلراین د و

متمللی و بللرو متمللی احاد للث صللو ع گرفتللس اسللت  -نشللانسهای حللا کی از فلسللفس و مقصللود فعللل
پیللامبر شماسللایی شللد و بللر پا ل مماسللباع زمللا و ویژگیهللای فرهمگللی بازسللازی شللد .مطالعللس

انتقادی پژوهشهای مرجب و نیلز بهلرهگیلری از آ ای پیشلیمیا د جحلیلل سلیره پیلامبر
بودهاست.
د گر نکتسهای ّمد نظر د جحلیل عصری افعال پیامبر

ی از

پیشینه پژوهش
د این با هی پژوهش مستقلی انجام نشدهاست .د برخی آثا ی مسئلس اصلی این جحقیق مو د

جو س قلرا گرفتلس و بلا بعضلی مسلائل وز جطبیلق داده شلدهاسلت .چملا کلس محملدی یشلهری

( )1394د مقدمللس کتللا س للیرۀ پی للامبر خ للاجم

ی عصریسللازی ا ب للس عمللوا کللی از مراح للل

الگوگیری از سیره معصوما معرفی کرده است .عبا

پسمد ده ( )1387د مقالس «معاصرسازی

نو ی ( )1391د کتا استمباط حکم اخالقی از سیره و عمل معصومی دشوا یهای نظری استمباط
از فعل معصوم ا کاو لده اسلت و دلشلاد جهرانلی ( )1394د کتلا

حا کم بر فتا های نبوی ا جبیین کرده است.

اه صلفا بلر پلی مصلطفیی اصلول

بیشتر آثا اد شدهی اقوال معصوما است و ممبلع ایلن جحقیلقی افعلال پیلامبر

اسلت .عملدۀ

پللژوهشهللای پیشللین موضللوع محللو اسللت و ایللن مقالللس بللر چگللونگی جحلیللل عصللری افعللال
پیامبر

 :روش و نمونه

مقالس حاضر با د گر پژوهشهای مشابس بلس هلت ممبلع و نلوع جحقیلق متفلاوع اسلت .ممبلع

عصریسازی افعال پیامبر

اسللوههللای د مللی» بللس جبیللین اهکا هللای معاصرسللازی مسللئلس عفللا پرداختللس اسللت .عللالمزاده

جمرکز دا د.

روش تحلیل عصری افعال پیامبر

جحلیل عصری افعال پیامبر

ی زمانی قابل دفاع و شا ستس عرضس است کس متکلی بلر متلد و

وش علمللی باشللد .ایللن وش با للد بللا بر سللی مطالعللاع پیشللین و فللع ایللراداع آنهللای فرا مللدی

ممطقی ا ساما دهد و امکا سمجش دستاو دهای جحقیق ا فراهم سازد .د ایلن پلژوهش بلا

جتبللع د ممللابع فقهللیی قرآنللی و حللد ثی شللیعس و نیللز ا ز للابی پللژوهشهللای مللرجب ی وش جحلیللل
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جللدوین شللدهاسللت .ایللن وش د فرا مللد پللم مرحلللسای چگللونگی

عصللری افعللال پیللامبر

دستیابی بس جحلیل عصری از افعال پیامبر
پیامبر

ا هموا میسازد.

ا بیلا می کملد و مسلیر وزآملد سلازی فتا هلای

 .0امکان سنجی تأسی به فعل پیامبر

نخستین گام برای جحلیل عصری افعال پیامبر

ی بر سی امکا جأسی بس فعل پیامبر

است .آ ا اقتدا بس فعل پیامبر

ممکلن اسلت و لا محلدود تی بلر سلر اه الگلوگیری از آ و لود

نباشد و نتوا از فعل پیامبر

هما گونس کس صاد شده پیروی کرد .د ایلن صلو ع اسلت کلس

دا د؟ چرا کس جحلیل عصری جمها د شرا طی مطرح میشود کس جبعیت از فعل پیلامبر
ضرو ع جأسلی بلس فعلل پیلامبر

مقلدو

اقتضلا می کملد جلا اهکلا ی بلرای الگلوگیری از افعلال حضلرع

اند شیده شود و شیوهای برای برو فت از محدود ت مو ود د پیش گرفتس شود.

 .3احراز محدودیت تاریخی در فعل پیامبر

جأسی بس افعال پیامبر

گاه با محلدود تهایی موا لس اسلت کلس ملانع از انجلام مطابقلت و

جبعیت مستقیم از آ میشود .د این شرا ی ا دۀ «جحلیل عصری» افعال پیامبر

بس عموا

اهکا برو فت از محدود تهای جأسی مطرح می گردد و بس عموا سازوکا عبلو از جمگماهلای

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398
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اقتدا بس فعل پیامبر

پیشمهاد میشود .محدود تی کس زمیم کا ایی جحلیل عصری ا فراهم

میآو د و د واقعی قلمرو کا کرد جحلیل عصری بس حسا میآ دی «محدود ت جا خی» است .بر
این اسا ی دومین گام برای جحلیل عصری افعال پیامبر

پیامبر

ی احراز محدود ت جلا خی افعلال

است کس از طریق غربال گری موانع جأسی و کشف نشانسهای جا خی انجام میشود.

 .2تشخیص آموزۀ ّ
متغیر در فعل پیامبر

بس نظر می سلد همل افعلال پیلامبر

قابلیلت عصریسلازی ندا نلد و امکلا ا ائلس برداشلت

وزآمد از آنها و ود ندا د .جحلیلل عصلری جمهلا د بلا ه افعلالی صلادق اسلت کلس د بردا نلدۀ آملوزۀ
ّ
متغیر هستمد و امکا دگرگونی د صو ع و ساختا اولیس فعل ا داشتس باشمد .برخی از فتا های
پیللامبر

کللس د بردا نللده آمللوزهای ثابللت و زما شللمولمدی همیشللس و همللس ا و فللا از موقعیللت

زمانی و بدو وابستگی محیطی جحقق می ابمد؛ مانمد نماز خواند ی ح گزا د ی انفلاق کلرد

و صلس حلم .انجلام برخلی افعلال د گلرو زملا و مکلا اسلت و متماسل ،بلا اقتضلائاع فرهمگلی و

محیطللی قابللل پیللروی هسللتمد .بمللابراین الزم اسللت جللا عللالوه بللر سللمجش امکللا جأسللی و نللوع
بلس هلت ثابلت لا ّ
متغیلر بلود نیلز سلمجیده شلود جلا ظرفیلت
محدود تی گون فتا پیلامبر

افعال پیامبر

بس حس ،قلمرو کا ایی احراز گردد.

 .4کشف مقصود فعل پیامبر

بللا طللی مراحللل بللاال افعللالی بللاقی مللیمانللد کللس دا ای دو مشللکل اسللت :از للک سللوی امکللا

جأسی ندا ند و از سوی د گری دا ای محدود تی جا خیاند .د چمین شرا طی با د بس د و ما س
اه افللت و بللس کمللک آ از جمگماهللای ظللاهری جأسللی عبللو

و ال للسهای بللاطمی فعللل پیللامبر

کللرد .بللرای ایللن ممظللو ی الزم اسللت جللا بللا کشللف پیللام اصلللی و مضللمو کلللی فتللا ی از حصللا زمللا
شللد .از ایللن وی چهللا مین گللام بللرای جحلیللل عصللری افعللال پیللامبر

و مکللا خللا

مقصللود فعللل پیللامبر

جأسی بس آ میشود.

» اسللت کللس مو لل ،جوسللعس کللا کرد افعللال پیللامبر

ی «کشللف

و افللزا ش قابلیللت

 .3بازسازی فعل پیامبر

شماخت مقصود افعال پیامبر

فرا مد عصریسازی آ

ی مسیر جحلیل عصری افعال پیامبر

ا هملوا سلاختس و

ا کوجاه می کمد .برای دست ابی بس الگویی وزآمد از افعال حضلرعی بلس

گام پمجمی نیاز است کس چرخ جحلیل عصری ا کامل کملد .بلرای ایلن ممظلو ی با لد آ دسلتس از

موضوعاجی کلس بلس عملوا مقصلود افعلال پیلامبر

ا بازسازی کرد .ممظو از بازسازیی خلوانش دوبلا ه افعلال پیلامبر

زمانی د د و ّ
ججسم آ د قالل ،افعلال متعلا
پیلامبر

ی متلداول و بلس وز اسلت .البتلس بازسلازی افعلال

همیشلس ممکلن نیسلت و متماسل ،بلا شلرا

جغییلر می کملد .بلرای نمونلسی فتلا پیلامبر

د بسلتر

وقلت و ویژگیهلای فتلا ی پیلامبر

د پوشللید لبلا

پشلمی  -کلس بلس ممظلو ز سللت

مشللخ

و وشللمی نللدا د و بازسللازی آ امکللا پللهیر نیسللت .چللرا کللس د دو ه پیللامبر

لبللا

پشمیمسی پوشش نیازممدا بود و نشان سادهز ستی بس شما می فتی اما امروزه عالوه بر مس

لبللا ی عوامللل د گللری چللو
اقتصادی لبا

نلل ی دوخللتی قیمللت و برنللد نیللز د جعیللین سللطح ا تمللاعی و

دخالت دا د و نمیجلوا لک لبلا

ا گزین پوشش پیامبر

 :روش و نمونه

متواضعانس و همسانی با طبقس فرودسلت امعلس انجلام ملیشلده اسلت  -د عصلر حاضلر مصلداق

عصریسازی افعال پیامبر

افعال پیامبر

شلماختس شلدهاسلت بلر عصلر حاضلر عرضلس و

معرفی کرد.

مشلخ

ا مصلداق جواضلع برشلمرد و آ

ا

تحلیل نمونههای افعال پیامبر
جحلیل عصری افعال پیامبر

مصللادیق عیمللی افعللال پیللامبر

نیازممد نمونس هلای کلا بردی نیلز هسلت جلا از هگله بر سلی

ی چگللونگی کا بسللت وش پیش گفتللس معلللوم شللود جللا از ایللن
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طریقی جحلیل عصری افعال د گر معصوما نیز هموا شود .البتس بس دلیل ّ
جمو ع شئو زنلدگانی

ی

پیللامبر

و نیللز گسللتردگی افعللال صللاد ه از ا شللا ی انتخللا نمونللسهای فتللا ی پیللامبر

پیامبر

امری سهل و ممتمع است کس د برخی مصادیق و نمونسها ساده مینما د و د برخی

دیر للا و کشللف افعللال شا سللتس جحلیللل دشللوا اسللت .افللزو بللر آ کللس جحلیللل عصللری افعللال
د لک جلراز واحلد قلرا نلدا د و

د گر دشوا  .از این وی جحلیلهای ا ائس شلده از افعلال پیلامبر
سطح وا کاوی فتا های حضرع کمواخت نیست.

 .0سیره فردی

کی از حوزههای فتا شماختی پیامبر

ی سلیرۀ فلردی و شخصلی حضلرع اسلت کلس شلامل

امو ی چو نظافت و بهداشتی خو ا ی پوشا ی مسکن و مرک ،و نظایر ا مها میشود .د این

میا ی برخی از افعال حضرع بس سب ،محدود ت جا خی امکا جأسی ندا د و الگلوگیری از آنهلا

د عصر حاضر مقدو نیست.

الف .نگهداری خروس سفید

برای نمونسی نگسدا ی خرو

سفید د ممزل از ملس فتا هایی است کس با اقتضلائاع زملا

حاضللر سللازگا نیسللت و بسللا ما ل اذ للت همسللا گا شللود .بللا ایللن همللسی فتللا للاد شللده جوس ل
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

پیلامبر

خدا

انجللام گرفتلس و د مللوا دی هللم بلس آ سللفا ش کلردهاسللت .انللس بلن مالللک از سللول

نقل میکمد« :خرو

سفید دوست من و دشمن خداست؛ او از صلاحبش و هفلت خانلس

[اطلرافش محافظللت مللیکملد» و سللول خللدا آ

ا د خانلساش نگللس میداشللت (طبرسللیی :1412

آمده است« :هر کس خلرو

سلفیدی ا د مملزلش نگلس

 .)130همچمین د وا تی از پیامبر
دا د از ّ
شر سلس چیلز د املا خواهلدبود :کلافری پیشلگو و لادوگر» (هملا ) .بلا جو لس بلس دو وا لت
فوق و نیز د گر متو مرجب کس از بسامد نسبتا باالیی نیز برخو دا ندی میجوا انتسا
شللده بللس پیللامبر

فتلا لاد

ا جأییللد کللرد و اصللل صللدو ایللن فتللا از حضللرع ا پللهیرفت (کلیمللیی :1407

549/6؛ مجلسیی .)7/62 :1403

با این همسی قراین متمی و نشانسهای برو متمی بر این امر داللت می کمد کلس مقصلود اصللی

16

از نگسدا ی خرو ی وقتشماسی و اطالع ابی از اوقاع نماز بوده است .چمانکس «امام صادق
از پد انش نقل فرمود کس سول خدا

از دشلمام داد خلرو

نهلی فرملودی زیلرا او [مسللمانا

ا برای نماز بیدا میکمد» (حر عاملیی  .)170/4 :1409همچمین وا اجی کس بس وصف خرو

و

ویژگیهلای آ ملیپلردازدی بلر وقلتشماسلی و شلماخت آ از اوقلاع نملاز جأ کیلد کلرده اسلت .املام

سلفید پلم خصللت از خصللتهای پیغمبلرا اسلت :شلماخت اوقلاع

ضا فرمود« :د خلرو
نمازی ّ
حمیتی بخشمدگیی دلیری و آمیزش بسیا » (ابن بابو سی  .)299/1 :1362خصوصا آ کلس

د برخی متو ی بر نگلسدا ی خلرو
خدا

جا ا شا

خرو

بلس ممظلو اطلالع از اوقلاع نملاز جصلر ح شلدهاسلت « :سلول

سفید داشت و صحابس پیامبر نیز بس همگام مسافرع با خود خروسی ا میبردند

ا از اوقاع نماز آ گاه کمد» (مجلسیی .)7/62 :1403

از این وی با جو لس بلس آ کلس مقصلود پیلامبر

از فتلا لاد شلده وقتشماسلی و مواظبلت بلر

اوقاع نماز بودهاستی بس نظر می سد «استفاده از ساعت» مصداق مماسبی برای ا گز می فتا
پیامبر

باشد .چرا کس علیرغم ناهمگونیهای ظاهری با فتا ادشدهی بس هت همخوانی با

مقصود پیامبر

محسو میشود.

و نیز بس هت جماس ،با احتیا اع زما ی نزد کجرین مصداق بس «خرو »

ب .سرمه کشیدن بر چشم

نمون للس د گ للر از فتا ه للای شخص للی پی للامبر

ک للس د ح للوزه بهداش للت انج للام م للیگرف للتی

سرمس کشید بود .د وا تی آمده است« :همگامی کس سول خدا

جعداد فرد با اثمد [نوعی سلم

سلرمس سلرمس می کشلید» (کلیملیی  .)493/6 :1407همچملین د

پیوستس قبل از خوا سرمس می کشید» (هما .)495 :

کللس د گللزا شهللای متعللددی نقللل شللدهاسللتی د امعللس کمللونی قابللل

الگوبردا ی نیست و نمیجوا بلس آ اقتلدا کلرد .چلرا کلس د فرهمل

املروزی سلرمس کشلید بیشلتر

ک فتا زنانس است و انجام آ برای مردا قبیح جلقی میشود .از این و الزم اسلت جلا بلا جو لس

بللس محللدود ت جللا خی مو للودی مقصللود از فتللا پیللامبر

با بر سی وا اع وا ده د با ه سرمس کشید چمین بس دست میآ د کس برخال باو عمومی کس

سرمس ا ابزا ی ز متی بس شما میآو ندی مقصود پیامبر

از این فتا ی خواص د مانی و عا ت

«بهداشت چشم» بودهاست .چما کس د وا تی از عا شس آمده اسلت « :سلول خلدا

 :روش و نمونه

شرا

وز بازسازی شود.

شماسللایی و حتیالمقللدو مطللابق

عصریسازی افعال پیامبر

وا تی د گر آمده است « :سول خدا

ایللن فتللا پیللامبر

بس ختخوا می فت بس

ا د لدم

کس ز لاد سلرمس می کشلیدی گفلتم لا سلول اهلل شلما از سلرمس ز لاد اسلتفاده می کمیلد فرملود :سلرمس
چشلم ا وشللمی میبخشللد و ُمژههلای چشللم ا مللی و انلد» (طبللریی  .)478/1 :1982د وا تللی
ْ
فرمود :سرمس اثمدی بس چشم بمالیلد کلس د لده ا لال ملیدهلد و
د گر آمده است « :سول خدا
ملو ملی و انللد» (جرملهیی  .)22/4 :1998از همللین وی بلس هللت حفل خاصللیت طبلی و افللزا ش
زملا جأثیرگلها یی ایلن فتلا بیشلتر شل ،همگلام و قبلل از خلوا انجلام می گرفلت« .پیلامبر
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سرمسدانی داشت کس با آ د همگام خفتن هر چشم ا سلس بلا سلرمس ملیکشلید» (هملا .)153 :

همچمین د وا تی د گر آمده است« :سرمس کشید د همگام خوا ی ما س ا ممی از آ [چشلم
است» (ابن بابو سی .)22 :1406

از سللرمس کشللید و فهللم علللت غللایی آ ی

از ایللن و بللا جو للس بللس شللماخت مقصللود پیللامبر

میجوا از د گر افعال مؤثر د بهداشلت چشلم کملک گرفلت و فتلا پیلامبر

ا د دو ه کملونی

نیز عصریسازی کرد .البتس عصریسازی فتا ی بس معمای جر فعلل انجلام گرفتلس نیسلتی بلکلس

بس معمای جوسعس فتا د قال ،مصلادیق د لد اسلت کلس ملیجوانلد بلا عملل بلس فتلا پیشلین نیلز
مع شود.

 .3سیره اخالقی

ی سللیرۀ اخالقللی حضللرع اسللت کللس شللامل امللو ی

از د گللر حوزههللای فتا شللماختی پیللامبر
چللو ُحسللن خلللقی امانللت دا یی صللداقت و اسللتگوییی صللبر و شللکیباییی زهللد و سللادهز سللتی

میشود .د ایلن میلا ی برخلی از افعلال اخالقلی پیلامبر

بلس دلیلل محلدود ت جلا خی امکلا

جأسی ندا د و الگوگیری از آنها د عصر حاضر مقدو نیست .چما کلس نخلو د نلا گملدم و نگلاه
فتا هاست.

نکرد بس جصاویر از ملس آ
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

الف .نخوردن نان گندم

بر پا س شما ی از متو

واییی پیامبر اکرم

هیچگاه نا گملدم نخو دنلد و از نلا

سیر نشدند چما کس وقتی اوی د با ۀ «سیر نشلد » پیلامبر

صللادق

نا

وین دانستس شده بر نخو د نا گمدم از سوی پیامبر

جأ کید شدهاست« .ابو أسامس گو د :بس امام صادق

عرض کلردم :بلرای ملا چملین نقلل شلده کلس

سس وز پیاپی از نا گمدم سیر نخلو د .فرملود :سلول خلدا هیچگلاه از نلا گملدم

نخللو د .گفللتم پللس چللس چیللزی جمللاول می کردنللد؟ فرمللود :خللو ا
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هرگللز نللا گمللدم

و هم سیر نخو د» (ابن بابو سی  .)320 :1376همچمین د وا تی د گری ضلمن

آ کس غهای غال ،پیامبر
سول خدا

از نلا گملدم سلؤال کلردی املام

از «نخللو د » حضللرع خبللر دادنللد و فرمللود« :خیللر سللول خللدا

نخو د و از نا

لو نیلز

سللول خللدا نللا

للو بللود ا گللر

می افت و شیر میاش خرما بود و سوختش شاخس د خت خرما» (طوسیی .)663 :1414
البتس این نخو د ی بس سب ،فقر نبود و پیامبر

گمدم پرهیز می کردند چما کس طبق فرمودۀ امام باقر

بلا و لود برخلو دا ی و جلوا ملالیی از نلا
ی پیامبر

گاه جا صد شتر بس ک نفر

ایزه میدادند (کلیمیی  .)130/8 :1407چو سطح معیشتی ملردم د زملا پیلامبر

پلایین

نیز بس ممظلو عا لت همسلانی بلا

بودی بیشتر مردم قد ع خر د نا گمدم ا نداشتمد؛ پیامبر

اقشا ضعیف امعس از خو د نا گمدم امتماع می کردند.
امروزه این فتا پیلامبر

قابلل جأسلی نیسلت و بلس دلیلل جغییلر شلرا

اقتصلادی و افلزا ش

قللد ع خر للد مللردمی امکللا پیللروی نللدا د .از ایللن و بللرای جأسللی بللس فعللل پیللامبر
مقصود از فعل ا کشف کرد و متماس ،با شرا

و برونی احاد ثی مقصود پیامبر

میبا سللت

اقتصادی وز بازسازی کرد .بر پا س قلراین د ونلی

از فتا اد شلده «سلاده ز سلتی» بلودهاسلت .حضلرع بلرای

عا ت این صفت اخالقی از خو د نا گمدم امتماع می کرد.
برخی از محدثا ی وا اع مربلوط بلس پرهیلز پیلامبر

از نلا گملدم ا د ذیلل عملوا «زهلد»

آو دهاند (ابن شهر آشو ی 98/2 :1379؛ مجلسیی 331/40 :1403؛ بحرانیی  .)217/1 :1411بر
د عصر حاضلر با لد بلس سلراغ خو ا کیهلایی فلت کلس

این اسا ی برای بازسازی فتا پیامبر

خو د ا نخو د آ نشان سادهز ستی محسو شود و انشین وزآمدی برای فتا حضلرع
بس شما ود .چما کس امیرالمؤممین

د احتجاج با افرادی کس حضلرع عیسلی

زاهد و سادهز ست میدانستمدی سول خدا

ا پیلامبری

ا زاهدجرین انبیا معرفی کرده و نخو د حضرع

از نا گمدم ا بس عموا گواه خو ش ذکر کرده است« .مردى یهودى بلس امیرالملؤممین

زاهدجرین

پیلامبرا بللود .هرگللز سللفرهاى از پلیش او برچیلده نشللد کللس بللر آ طعللام باشللدی 1و هرگللز نللا گمللدم

نخو دی و هرگز سس ش ،پیاپی از نا

وین سیر نخو د» (طبرسیی .)226/1 :1403

ب .نگاه نکردن به تصاویر

ندوختن و نگاه نکرد بس آنهاست .چما کس امیرالمؤممین

د وصف زهد پیامبر

فرموده

است« :پردهاى همراه با نقش و نگا بر د خانلساش آو ختلس بلودی بلس کلی از همسلرانش فرملود:

فالنی این پرده ا از برابر د د من پمها کنی زیرا وقتی آ

 :روش و نمونه

ک للی از فتا ه للای اخالق للی پی للامبر

ک للس د موا ه للس ب للا ز مته للای دنی للا

دادهی چش للم

عصریسازی افعال پیامبر

چما گما میبرند کس عیسی زاهد بود .علی

گفت :حتما چمین بودی و محمد

گفلت:

ا میبیمم دنیا و ز و زیو ش ا بس اد

میآو م» (سید ضیی  :1414خطبس  .)160همچمین عا شس بر این خصلت حضرع جصر ح کردهی
آو ده است« :پردهاى داشتیم کس د آ عکس پرندهاى بلودی هرگلاه کسلی وا د میشلد اول بلا آ

آ

و بس و میشد .سول خدا

بس من فرمود :این پرده ا عوض کلنی زیلرا هرگلاه وا د میشلوم و

ا مللیبیمم بللس لاد دنی لا مللیافتم» (ابللن حجللاجی بللی جللا1666/3 :؛ نسللائیی .)306/5 :1406

 .1عمی بر سفره طعامی اندك بود کس خو ده میشد.
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طبرسی د این با ه نوشلتس اسلت « :سلول خلدا

پیوسلتس از نگلاه کلرد بلس آنچلس از دنیلا نیکلو

شمرده میشدی پرهیز می کرد» (طبرسیی .)531/6 :1372
جأسی بس ایلن فتلا پیلامبر

د دو ه معاصلر امکلا نلدا د و الگلوگیری از آ مقلدو نیسلت.

خوددا ی از نظا ه کرد بس جصاویر و زیو های دنیایی فتا ی است کلس مخاطل ،املروز بلس دلیلل
جفاوع فرهم

و جغییر باو عمومی بر نمیجابد و بسا آ

ا نشان

ای جظلاهر و لا خودپسلمدی بلس

حسا آو د .البتس ممکن است محدود ت جأسلی بلس ایلن فتلا پیلامبر

بود آ باشد و این پرهیزی زو آدا شخصی پیامبر

بلس خلاطر اختصاصلی

بودهاسلت .چملا کلس برخلی از متلو

وایی بر این نکتس داللت دا د (نک :ابن ما سی بیجا )1115/2 :و از برخی متو جفسلیری چملین

اسلتفاده مللیشلود کللس فتللا پیلامبر

د پللی فرملا الهللی د آ للس  88سلو ه حجللر

(طبرسیی  .)345/6 :1372با این همسی محلدود ت جلا خی فتلا پیلامبر
فرهملل زمللا ُمحللرز اس للت و مخاطلل ،امللروزی «نگللاه نک للرد » ا بللس عمللوا

داده اسللت

بلس دلیلل جفلاوع

وش موا هللس ب للا

ز متهای دنیایی نمیپسمدد .امروزه استفاده از جصاویر و نقشنگا های جزییمی عموا د گلری
پیدا کرده اسلت و نشلان زیباییدوسلتی اسلت .بلر ایلن اسلا ی میبا سلت د پلی کشلف مقصلود
فتا پیامبر

بر آمد و آ

ا متماس ،اقتضائاع زما بازسازی کرد.

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

بر سی قراین معماشماختی احاد ث نشا میدهد کس مقصود پیامبر

از چشم ندوختن بس

پرده ممقش و ا جصلاویر ز متلی «زهلد و بی غبتلی بلس دنیلا» بلودهاسلت .چملا کلس عبلا اع پا لانی

فرما ش امیرالمؤممین
پمها باشدی جا از آ

د نل

بر این موضوع داللت دا د« :عالقس داشت آ ا ش دنیا از برابر د لدهاش

امس زیبا برنگیردی و باو ش نیا د کس سراى قرا و آ امش استی و امیدى بس

د آ نداشللتس باشللد .پیللامبر عالقللس بللس دنیلا ا از دل بیلرو کللردی و از ایلن محللل فللانی دل

برداشتی و از د ده خود پمها نمود .کسی کس چیزى ا دشمن دا دی بغض و نفرع دا د کس بس آ
نظر کمد و د محضرش از آ اد شود» (سید ضیی  :1414خطبس  .)160د حقیقت پیامبر

نگاه نکرد بس ز متهای دنیا و چشم فروهشتن از جصاویر ز متلیی بلس دنبلال آ بلود جلا فرهمل

با

زهللد و بللی غبتللی بللس دنیللا ا جللرو دهللد و مظللاهر دنیللوی ا کوچللک لللوه دهللد .نگللاه کللرد بللس
20

چیزیی نشا دهمدۀ جو س و اهمیت بس آ است و مرجب نازلی از عالقس و غبت بس آ محسلو

مللیشللود و زمیمللس دلبسللتگی و وابسللتگی بللس آ
پیامبر

ا پد للد مللیآو د .از ایللن وی بللرای بازسللازی فتللا

با د اصل جو س نکرد و اهمیت نداد بس امو دنیوی ا مال عمل قرا داد کس این

باو ی خود د قال ،مصادیق مختلفی میجواند بروز پیدا کمد.

 .2سیره اجتماعی

ی سلللیرۀ ا تملللاعی ا شلللا اسلللت کلللس شلللامل

از د گلللر حوزههلللای فتا شلللماختی پیلللامبر

موضوعاجی مانمد فتا با اصحا و لا ا ی دشلمما و مخالفلا ی ازدواج و وفلاع میشلد .د ایلن
میا ی برخی از افعال ا تماعی پیامبر

عصر حاضر پیروی از آنها مقدو نیست.

بس دلیل محلدود ت جلا خی امکلا جأسلی نلدا د و د

الف .اقدام شخصی در برآوردن حاجات مردم

بلر پا للس شللما ی از متلو

وایللیی اقللدام شخصللی و بیواسلطس پیللامبر

د بللرآو د حا للت

مردم از ملس فتا هایی است کلس حضلرع بلر آ مواظبلت می کلرد .ابلن شلهر آشلو ضلمن ا ائلس
گزا شی امع از ویژگیهای پیامبر

آو ده است« :پیامبر

این گونس بود کس کسی از آزاده ا

بمده ا کمیز بر او وا د نمیشد مگر آ کس بس همراه او د پلی خواسلتساش اه میافتلاد» (ابلن شلهر
آشو ی  .)145/1 :1379همچمین انس بن مالک نقل کرده است « :سولخدا

ممبر فرود میآ د و مردی حا تش ا بس ا شا عرضس میکمد .پیامبر

ا د دم کس از

همراه او بلر ملیخیلزد و

حللا تش ا بللرآو ده مللیکمللد و سللپس مللیآ للد و بللس نمللاز مللیا سللتد» (ابللوداودی بیجللای  .)292/1د
وا تی آمده است« :کمیزی از کمیزا اهل مد مس بود کس گاه دسلت پیلامبر

ا ملیگرفلت و او ا

میگشت» (ابونعیم اصفهانیی .)202/7 :1394

این فتا حضرع د عصر کمونیی با جو س بس فزونی معیتی افزا ش خواستسهای ّ
جمو ع سطح

نیازها و نیز ا گاه متمایز هبریی مقدو نیست و میبا ست متماس ،بلا اقتضلائاع حلال بلس وز
ا جباط مستقیم و بیواسطس با حا کم و باالخره بسی و سبکبا بود نیازها و احتیا اع ملردمی

همگی حکا ت از آ دا د کس مماسباع امعس زما پیامبر
کرده و عمال نملیجلوا

فتلا صلاد ه د آ

با اقتضائاع امعس امروز جفلاوع

وزگلا ا د حلال حاضلر انجلام داد .از ایلن وی شا سلتس

است جا با جحلیل ویژگیهای فتا ی پیامبر

کرد جا با جو س بس خصوصیاع زما حاضری آ

ی مقصلود حضلرع از فعلل ملو د نظلر ا اسلتخراج

ا بازسازی کرد.

برای این ممظو ی با د گفت کس جعبیر « ل» د وا لت نخسلتی نملاد افلراد ناشلما

امعس و جعبیر «کمیز» د وا ت دومی نماد طبقس ضعیف و ناجوا

دست پیامبر
پیللامبر

 :روش و نمونه

گللردد .چللرا کللسی امعل کوچللک و کم معیللت مد مللسی مرا عللاع انللد و کمشللما مللردمی امکللا

عصریسازی افعال پیامبر

برای حا تهای خود [د کوچسهای مد مس میچرخاند جا بس انجام سد و آنگاه پیامبر

بلاز

و گمملام

امعس اسلت .همچملین گلرفتن

جوس کمیزی نشان دسترسی احت و بیجکلف بس حا کم امعس است و حرکلت

بللس همللراه فللرد حا تممللد نیللز نشللان اهتمللام ویللژه ا شللا بللس خواسللتس مللردم اسللت.
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بمابراینی جحلیل نشانسها و داللتهای اد شده نشا میدهد کلس «اهتملام بلس نیازهلای ملردم و
سعی بلیغ د برآو د آنها» مقصود پیامبر

از فتا مو د نظر بودهاست .بلرای بازسلازی آ د

امعس امروز با د اصل «خدمت سانی» ا ملد نظلر قلرا داد و بلا وشهلای وزآملد د صلدد جلأمین

آ برآمد.

ب .پرهیز از گماشتن دربان

د جعامل با مردمی دسترسی آسا و احت بلس ا شلا بلود

کی د گر از ویژگیهای پیامبر

کللس د قاللل ،فتا هللایی همچللو پرهیللز از گماشللتن د بللا ظهللو داشللت .د وصللف ایللن خصلللت

پیللامبر

آمللده اسللت « :سللول خللدا

چمللا بللود کللس د هللای خانللساش ا بللس وی کس للی

نمیبست و برای خود د با نمی گماشت .آشکا ا د دستر

بود و هر کس میجوانست ا شا

ا

مالقللاع کمللد» (بیهقللیی  .)174/10 :1424د وا تللی آمللده اسللت« :پیللامبر هیچگللاه وی میللز غللها
نخللو د و معیتللی ا همللراه خللود وانللس نکللرد و هیچگللاه د بللا نداشللت( ».ابللن عسللاکری :1415

 .)81/4همچمین طبق گزا ش انس بن مالکی زنی فتا ناشا ستی با پیامبر

علله خواهی نللزد حضللرع فللتی او خانل پیللامبر

.)108/8 :1422
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

ایلن فتللا پیللامبر

داشت و برای

ا بللدو د بللا و نگاهبللا افللت (بخللا یی

بللس اقتضللای امعل کمشلما مد مللس و مرا عللاع انللد مللردم آ

انجلام می گرفلت و سلولخلدا

وزگللا

ایلن فرصلت ا ملی افللت جلا بلس سلادگی بلا افلراد امعلس ا جبللاط

برقلرا کملدی املا د امعلس بلز و ُپرشلما امللروز کلس حلا کم اسلالمی بلا مسلائل سیاسلی و ا تمللاعی
مختلفللی موا للس اسللت و د خواسللتهای مللردم ُپرجعللداد و متمللوع اسللتی عمللال امکللا پیللروی
مستقیم از سیره حضرع و ود ندا د و نمیجوا بس عین ایلن فتلا پیلامبر
وی ضرو ی است کس وش بهره گیری از فتا پیامبر
وزی عصریسازی شود.

اقتلدا کلرد .از ایلن

جغییر ابد و فتا ا شا مطلابق شلرا

برای این ممظو ی با د با استفاده از ویژگیهای فتا ی پیامبر

پیلام اصللی فعلل ا شلا

ا

کشللف و مطللابق اقتضللائاع زمللا بازسللازی کللرد .بللا جو للس بللس قللراین برو متمللی و نیللز جحلیللل
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گزا ههای وایی چمین میجوا نتیجلس گرفلت کلس مقصلود پیلامبر
ابطس مردم و حا کم» بودهاسلت .بلس واقلعی پیلامبر

از فتلا لاد شلده «جسلهیل

بلا ایلن عملل خلود امکلا ا جبلاط سلهل و

سادۀ با مردم ا فراهم آو دند جا افراد امعس بتوانمد بس احتی مشکالع خود ا با ا شلا د میلا

بگها نللد .ایللن اصللل فتللا ی د امعللس امللروز نیللز بللا برخللی وشهللای نللوین مانمللد ا جللاد ا جبللاط

مجللازیی برقللرا ی جمللا

جلفمللیی جشللکیل دفتللر پاسللخگویی و جعیللین نما مللده بللرای مرا عللاع

حضو ی جحقق می ابد .همچملین میجلوا بلس صلو ع محلدود و ملو دی بلس ا جبلاط حضلو ی و
بیواسطس با مردم پرداخت و بس اصل فتا پیامبر

نیز جأسی کرد.

 -4سیره اقتصادی

از د گر حوزههای فتا شماختی پیامبر

ی سیرۀ اقتصادی است کس شامل موضوعاجی مانمد

اشتغالی مصر و بازا میشود .د این میا ی برخی از افعال اقتصادی پیلامبر

همچلو کلا

سمانی و پرهیز از ذخیره آذوقس بس دلیل محدود ت جا خی امکا جأسی ندا د و د عصر حاضلر

جبعیت از آنها مقدو نیست.
الف .کار جسمانی

کی از کا های اقتصادی پیامبر

ی کا دی و فعالیت سمانی است کس د متلو مختللف

و

د وا تلی از کلا لدی پیلامبر

از زبا اهلبیت گزا ش شدهاسلت .موسلی بلن عفلر
امیرالملؤممین حکا لت کلرده فرملود« :علل ّلی بلن ابیحملزه از پلد ش نقلل مللیکملد کلس گفلت :ابللو
ّ
ا د دم کس د زمیمی متعلق بس خودش کا میکرد و پاهلاى او غلرق علرق
الحسن [امام کاظم
شده بودی عرض کردم :فدا ت شوم کا گرانت کجا مد؟ فرمود :اى علی کسانی با دسلت خلود د

زمین خو ش کا کردند کس از من و پد م بهتر بودند .گفتم :کدام کسا ؟ فرمود :سول خدا

و همللس پللد انمی کللس بللا دسللت خللود کللا مللیکردنللد .بللا دسللت خللود کللا کللرد کللا

پیامبرا و سوال و اوصیا و صالحا است» (کلیمیی  .)75/5 :1407همچملین املام صلادق

از کللا مشللتر امیرالمللؤممین

و پیللامبر

د کشللاو زی خبللر دادنللد« :امیرالمللؤممین

بی لل

میزد و شخم ملیکلرد [و آ از زملین بیلرو ملیآو د و پیلامبر نیلز دانلسهلا ا د زملین ملینشلاند»

آمد و گفت :از من بر نمیآ د کس با دست خود کا کممی نیز نمیجوانم بس

کس ،و باز گانی بپردازمی و من مردى بدبخت و نیازممدم .امام

فرمود :کا کلنی و بلر سلر خلود

 :روش و نمونه

(هما  .)74 :ا شلا د حلد ثی د گلری کلا سلمانی پیلامبر

مردى نزد امام صادق

ا وا لت کردهانلد« :ز ا ه گو لد:

عصریسازی افعال پیامبر

امیرالمللؤممین

و

براى این و آ با ببری و از مردم خود ا بینیاز ساز .سول خدا سمگی ا بر دوش خود حمل کرد و

د کی از الیزهاى خود نص ،کرد جا لوی سیال

ا بگیرد» (هما .)77 :

کس زو افعال مشتر اهل بیلت

این فتا پیامبر
کس کا ی کس با ّقوع بازو و عرق ختن انجام گیرد أ ر و ا زش بیشلتری دا د .از ایلن وی شا سلتس

است جا مسلمانا نیز فتا پیلامبر
کممللد .لکللن بللا جو للس بللس شللرا

نیلز بلودهاسلتی حکا لت از آ دا د

ا سرمشلق خلود قلرا دهملد و بلس ایلن سلمت فتلا ی اقتلدا

و اقتضللائاع زمللا کللس فرصللت شللغلی کلافی و للود نللدا د و امکللا
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انجام کا سمانی برای همگا فراهم نیستی نمیجوا بس صو ع فراگیلر بلس فتلا پیلامبر
ام عمل پوشاند .عمال جأسی ُپرشمول بس فتا ا شا مقدو نمیباشد .از این و الزم است جا با

شماخت مقصود پیامبر
این فعل پیامبر

از فتلا انجلام گرفتلس و بازسلازی آ د عصلر حاضلری زمیمل پیلروی از

ا فراهم کرد.

بللا جو للس بللس قللراین بللرو متمللی و نشللانسهللای معماشللماختی وا للاعی مللیجللوا گفللت مقصللود

پیامبر

و حتی د گر ائمس معصومین

از کا دیی «کس ،وزی حالل» بودهاست و ا شا

بللس ممظللو جللأمین نیازهللای معیشللتی خللانواده و بللینیللازی از بمللدگا بللس جللالش سللمانی وی

مللیآو دنللد .چما کللس د حللد ثی از امللام صللادق

آمللده اسللت« :مللن د بعضللی از ز اعتهللا م

چمدا کا میکلمم کلس علرق از ملن بریلزدی بلا ا مکلس کسلی ا دا م کلس بلس لاى ملن کلا کملدی للیکن
ّ ّ
عز و ل بداند کس من خود براى طل ،وزى حالل کا میکمم» (هما ) .د
میخواهم کس خداى
ُ
وا تی د گر فضل بن ابیقره نقل می کمد« :بر امام صادق د کی از باغچسهای ا شلا وا د
شد می پس بس ا شا گفتیم :فدا تا شو می ا ازه دهید ما بس ای شما کا کمیم ا بملدگا آ

ا انجام دهمد .فرمود :خیری مرا آزاد بگها دی من دوستم دا م جا خداوند ببیمد کلس بلا دسلتانم کلا

می کمم و برای کس ،حلالل خلود ا بلس نل میانلدازم» (ابلن بابو لسی  .)163/3 :1413همچملین
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وقتللی اوی از امللام بللاقر

د بللا ه دلیللل کللا سللمانی ا شللا د وقللت کهولللت سللن و گرمللای هللوا

سوال میکمدی حضرع ضمن د ملی خوانلد

د آ دی مرا د طاعت و بمدگی خدا خواهد د دی چرا کس من با این جالشی خودم و خانوادهام ا از جو

و سایر مردم بینیاز میکمم» (کلیمیی .)73/5 :1407

از ایلن وی میجللوا گفلت کللس کلا للدی جمهلا للک نمونلس از مصللادیق اصلل فتللا ی پیللامبر

بودهاسلت و املروزه هرگونلس جلالش بلرای کسل ،حلالل و جلأمین معیشلت خلانوادهی پیلروی از فتلا
پیامبر

محسو میشود .گرچس لقملسای کلس از جلالش بلدنی بلس دسلت آ لد و حاصلل دسلترن

انسا باشد ا زش بیشتری دا د و از ا ر معموی نیز برخو دا است.
ب .پرهیز از ذخیرۀ آذوقه
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فتلا خلود میفرما لد« :ا گلر پیلك ملر د ایلن حلال

از د گر نمونسهای فتا اقتصادی پیامبر

آ است کس حضرع از ذخیرهسازی آذوقلس مملع

می کرد و از نگسدا ی جوشل وزانلس پرهیلز داشلت .چملا کلس د برخلی متلو حلد ثی آملده اسلت:

«پیللامبر

هیچگللاه چیللزی ا بللرای فللردا نمیانللدوخت» (جرمللهیی  .)309/4 :1998د برخللی

متللو از زبللا پیللامبر

نقللل شللدهاسللت کللس فرمللود« :مللن د مللا و د همللی ا مللع نمللی کمم و

وزیام ا بللرای فللردا نگللس نمللیدا م» (ابللن کثیللری 300/6 :1412؛ ابللن عسللاکری .)128/4 :1415

همچمللین بمللا بللر گزا شللی کللس خللادم پیللامبر

نقللل کللرده اسللتی حضللرع نگسداشللت خللو ا

ملهموم شلمرده و از ذخیللرهسلازی آ نهلی کللرده اسلت« :سلفیمس خللادم پیلامبر
پرنده برای سولخدا

ا

می گو لد :چمللد

هد س آو دند .کی از آنها ا طبخ کردم و صبح برا شا بلردم .فرملود:

این ا از کجا آو دهای؟ گفتم :از هما هاست کس دیروز برا تا آو دهاند .فرمود :آ ا بلس جلو نگفلتم
کس غهایی ا برای وز بعد نیمدوزی؟ هر وزی وزی خود ا دا د» (بزا ی .)287/9 :1988

فتللا للاد شللده د امعللس امللروز مقللدو نیسللت و بللس هللت اقتضللائاع زمللا و ناسللازگا ی بللا

فرهم

مخاط ،نمیجوا بس آ اقتدا کرد .این محدود ت جا خی د دو ه ائملس

نیلز ظهلو

ی آذوقل سللاالنس خللو ش ا ذخیللره

داشللتس اسللت و برخللی از معصللوما بللر خللال سللیره پیللامبر
ّ
مللیکردنللد .چملا کللس وقتللی ّ
معمللر بللن خللالد از امللام ضللا د بللا ۀ ذخیللره کللرد خللو ا سللؤال
پرسیدی حضرع فرمود« :من چمین میکمم [و مقصلودش فلراهم آو د قلوع سلاالنس بلود » (ابلن
بابو سی  )167/3 :1413د حد ث د گری از امام ضلا

نقلل شلدهاسلت« :چلو آدملی خلو ا

سال خو ش ا ذخیره کمدی با ش سبک میشود و آسا ش می ابد .امام باقر

و امام صادق

جا خو ا ساالن خود ا فراهم نمیآو دندی بس خر د زمین [و کلا کشلاو زی اقلدام نملیکردنلد»

(کلیمیی .)89/5 :1407
شرا

زما خود کس بیشتر مسلمانا نیازممد بودند و بسلا بلس هملا غلهای ذخیلره شلده احتیلاج

پیدا میکردندی از نگاهدا ی غها خوددا ی ملیکلرد .گلواه ایلن نکتلسی خلوددا ی امامصلادق

از

ذخیللرۀ گمللدم د سللالی اسللت کللس مللردم مد مللس دچللا قحطللی شللده و امکللا جهیللس گمللدم مرغللو
حمللاد بللن عثمللا گو لد :مللردم مد مللس دچللا چمللا قحطللی و گرانللی شللدند کللس ّ
نداشللتمدّ « .
حتللی
صادق

کس د آغاز سال گمدم مرغو خر ده بلودی بلس کلی از غالملانش فرملود :لا مقلدا ى لو

برا مللا بخللر و بللا ای لن گمللدمهللا بی لامیزی لا ای لن گمللدمهللا ا بفللروش .زی لرا دوسللت نللدا م کللس مللا

 :روش و نمونه

ثروجممللدا نی لز گمللدم ا بللا للو مللیآمیختمللد و مللیخو دنللدی و انللدکی هللم غللها مللیخر دنللد .امللام

عصریسازی افعال پیامبر

از این و با د گفت کس پیامبر

با ذخیرهسازی قوع ساالنس مخالف نبودندی بلکلس بلس دلیلل

[خللو ا کی مرغللو بخللو م و مللردم نللامرغو بخو نللد» (همللا  .)166 :عللالوه بللر آ کللس سللخن
پیامبر

د فضیلت نگلاهدا ی آذوقلسی نشلا میدهلد کلس پرهیلز از انباشلت آذوقلسی وظیفلسای

عمللومی و مردمللی نبللوده اسللت« :هللر گللاه جوشللس آدمللی بللس قللد نیلاز فللراهم باشللدی وانللش آسللا ش
می ابد» (حر عاملیی .)434/17 :1409

از ای للن و میج للوا گف للت مقص للود پی للامبر

از فت للا للاد ش للده «مؤاس للاع و هم للد دی» ب للا

نیازممدا بودهاست؛ عمی نسبت بلس نیلاز ملردم بلیجفلاوع نبلود و د مشلکالع آنلا مشلا کت
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داشللتن و للا ی سللاند  .بللر ایللن اسللا

مللیجللوا

فتللا پیللامبر

ا بللا جو للس بللس اصللل فتللا ی

«مؤاسللاع» بازسللازی کللرد و بللا اهتمللام داشللتن بللس حقللوق نیازممللدا و مشللا کت د امللو خیر للس و
اطعام فقرا بس فعل پیامبر

جأسی کرد.

نتیجه
افعال پیامبر

مطابق با شرا

و اقتضائاع دو ه حضلو شلکل گرفتلس اسلت .ایلن مسلئلسی

امکا الگوگیری ا بلرای مخلاطبی کلس د دو ه معاصلر زنلدگی ملیکملد دشلوا ملیسلازد .از ایلن وی

بلرای بهلرهگیلری از افعلال پیللامبر ملیبا سلت اقتضلائاع عصللر د لد ا د نظلر گرفلت و فتا هللای
ا شا

ا متماس ،با فرهم

زما ی عصریسازی کرد .جحلیل عصری افعال پیلامبر

نیازمملد

پیمللود مراحللل پمجگانللس امکللا سللمجی جأسللی بللس افعللال پیللامبری احللراز محللدود ت جللا خی د
افعال پیامبری کشف مقصود از افعال پیامبر و بازسازی افعال پیامبر
جحلیل عصری افعال پیامبر

است.

د کما مباحث نظریی نیازممد نمونسهای کا بردی است جلا

چگللونگی کا بسللت ایللن وش آشللکا شللود .فتا هللایی چللو نگللسدا ی خللرو

سللفیدی سللرمس

کشید ی نخو د نا گمدمی نگاه نکرد بس جصاویری اقدام شخصلی د بلرآو د حا لت ملردمی

پرهیللز از گماشللتن د بللا ی کللا سللمانی و پرهیللز از ذخیللرۀ آذوقللس از ملللس نمونللسهای فتللا ی
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398
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پیامبر

است کس د چها حوزۀ فردیی اخالقیی ا تماعی و اقتصادی مو د بر سلی قلرا گرفتلس

و بر پا س اقتضائاع زما معاصر جحلیل شدهاند.
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 :روش و نمونه

_ بزا ی احمد بن عمرو ()1988ی مسمد البزا ی مد مة ممو ةی مکتبة العلوم و الحکم.

عصریسازی افعال پیامبر
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_ دلشاد جهرانیی مصطفی ()1394ی اه صلفا بلر پلی مصلطفی :فتا شماسلی نبلوی د سلتجوی
زندگی متعالیی جهرا ی انتشا اع د ا.
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_ سید ضیی محمد بن حسین (1414ق)ی نه البالغسی قمی نشر هجرع.

_ طبرسیی احمد بن علی (1403ق)ی االحتجاج علی اهل اللجاجی مشهدی نشر مرجضی.
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