
انی
مب

 
صری

ع
زی

سا
 

عال
اف

 
؟ص؟

امبر
پی

 

 

 

91 

 ؟ص؟یامبرافعال پ سازییعصر ىمبان  

 
 
 

 ۹یامبرافعال پ سازییعصر یمبان
یافت: تاریخ  ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ در
یخ  ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ :پذیرش تار

1مهدی مردانی )گلستانی(
 

  چکیده

بههه  شههانیاز افعههال ا یریههگبهههر،گها، و  سههتینهمههوار  شهههیهم ۹امبریههاز افعههال پ یریالگهوگ
 ، بایهههددر چنهههین شهههرایطى همهههرا، اسهههت. یبههها دشهههوار ىخیتهههارههههای تیمحهههدود لیهههدل

گرفت و رفتارها دیا تما ات عصر ،د را متناسب با فرهنگ زمانه  ۹پیامبر یرا در نظر 
و  دیهآىنمه دیهپد ۹امبریهپ سهیرۀبهر  هاهر متهون  هیهکهه بها تک ىکهرد؛ موضهوع یسازیعصر

کوشهید، اسهت تها بها تبیهین مقاله حاض است.و باورهای بنیادین  ىمبانتعری   ازمندین ر 
ی از ایهن گیهربههر،زمینهه ، ۹های مؤ ر در عصری سازی افعهال پیهامبرفرضمبانى و پیش

را فراهم آورد و امکان توسعه مصادی  سیر، نبوی را مهیا نماید.  ۹دست از افعال پیامبر
کهه بها پهذیرش پهن  مبنهای بنیهادیننتیجه حاصل از این پژوهش نشان مى کهه بهه  - دههد 

 ۹امبریافعال پ یعصر ل  یتحلامکان  - اکتشافى به دست آمد، است - روش تحلیلى
، ایشان را متناسب با فمهای فرهنگهى و محیطهى امهروز یرفتارهاتوان مى وشود فراهم مى

کرد.  به روز رسانى 

 اصول استنباط.، سیر، نبوی، سیر، پژوهى، سنت فعلى، معاصرسازی :هاهکلیدواژ

 مقدمه
امههری الز  و ضههروری  ۹پیههامبر تأّسههى و الگههوگیری از سههیرۀ،  ههرآن و سههنتهههای ،بههر پایههه آمههوز

کههرد، و مؤمنههان را بههه  ۹رسههول خههدا، خداونههد متعههال کهههچنههاناسهت؛  را بههه عنههوان الگههو معرفههى 
بهه  ،تأّسهى بهه افعهال انبیها، ۷ینمهؤمنهمچنهین امیرال 2تأّسى از رفتهار ایشهان فراخوانهد، اسهت.

                                                      
 .(mahdi_mardani@islamic-rf.ir) های اسالمى آستان  د  رضویاستادیار پژوهشکد، علو  اسالمى، بنیاد پژوهش .1
 .۲۱آیه ، . سور، اح اب2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۹۹ )پیاپى ۱م شمار، ششسال بیست و 

  ۳۱۰ - ۱۹ص  بهار،

Ulumhadith 
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کر ویا، رسول و ای  دینى مسلمانان برشمرد، و آنان را به پیروی از سیرۀ حمهرت را ،زو  ۹ا
کههرد، اسههت. گهها، بهههر، ۹الگههوگیری از سههیرۀ پیههامبر 1دعههوت  گیههری از همیشههه میسههور نیسههت و 

که ّذا خوردن با های افعال ایشان به دلیل محدودیت تاریخى با دشواری همرا، است؛ چطور 
از ،ملهه افعهالى  2یدن شیر بن  و پوشیدن لبا  پشهمىدوش، پاالنسوار شدن بر االغ بى، بردگان

که در زمان صدور مطلوب و پسندید، بود، است و امروز، به دلیل تغییهر شهرای  زمهانى و ، است 
و  ی مطهاب  بها شهرا ۹پیهامبر افعهال، شهود؛ ایهرامهى امری مر،و  شهمرد،، تفاوت نگا، فرهنگى

گرفتهه اسهت و طبحیهات ایشهان دور،  یفمها عهرف و فرهنهگ آن زمهان متناسهب بها  یعتهاا شهکل 
کرد، اسهت - شود؛ اما در دور، معاصرىم ید،فهم  - که ا تما ات زمانى و محیطى رفتار تغییر 

کرد. از ایهن رونمى امکان انجا  عین  فعل ایشان و،ود ندارد و بهرای ، توان به سیر، ایشان تأسى 
کههه در فاصههله چهههارد،  ههرن بهها م  ، بایههدخاطههب امههروز  ههرار دارنههدالگههوگیری از افعههال پیههامبری 

گرفهههت و رفتارههههای ایشهههان را   بههها فرهنهههگ زمانههههمتناسهههب ا تمههها ات عصهههر ،دیهههد را در نظهههر 
که کرد «سازیعصری»  آیهدىنمه یهدپد ۹شناختى پیامبربر  اهر متون رفتار یهبا تک؛ موضوعى 

 نظری است.های و تبیین ایرساخت ىمبان ی تعر یازمندو ن
، ،شهد ستقلى انجا  نشد، است و تنها در برخى آ ار و مقاالت منتشرپژوهش م، در این بار،

گرفتهه و بهر بعمهى مسها ل روز تطبیه  داد، شهد، اسهت.  3دّدّه اصلى تحقی  مورد تو،ه  هرار 
کههه تحقیهه  پههیش رو بهها دیگههر پههژوهش بههه ،هههت منبههع و نههو  تحقیهه   4هههای مشههابهافههزون بههر آن 

ک ر، چه ؛متفاوت است  مقالهه یهنا و منبهع اسهت بهود، : هوال معصهومانا یادشهد، آ هار منبع ا
تحقیه  بهر  یهنامحهور بهود، اسهت و پیشهین موضهو  یهاپژوهشو عمدۀ  است ۹افعال پیامبر

 سازی تمرک  دارد.عصری مسأله
کههههار اسههههت ۀجههههینت یدر لغههههت بههههه معنهههها« فعههههل» ۀواژ بههههه حسههههب ، و در اصههههطال  5انجهههها  
 اتیههادب»در  کهههچنههان ؛اسههت یافتههه ىمتفههاوت ىمعههان، کههه در آن اسههتعمال شههد، یىهههادانههش

                                                      
 .۱۶۰خطبه ، البالیهنهج. 1
 .۸۱ص، ۲ج، ۷علو  اخبار ال ضا. 2
کتاب؛ ، ۹سل ه پلامب  خاتم ر. :. 3  .۱۳۱-۱۰۳ص، «معاصرسازی اسو، های دینى»مقدمه 
راه و  ۹سل ه پلامب  خااتم، السل ة العمةل  لةنبی  المصطفی، استنباط حکم اخال ی از سل ه و عمآ معصوم. آ اری ماننهد: 4

 موضهو  بها مقالهه حاضهر همسهانکهه بهه ،ههت ، صفا ب  پی مصطفی: رفتارشناسی نبو  در جساتجو  زناخگی متعاالی
 شود.شمرد، مى

عل»کلمه . 5 هک َفَعْلتن »اسم مصدر از « ف  که در اصهل بهه معنهای احهدا  و ایجهاد چیه ی مصباح المنل است )« َفْعالا  ذا أفعلن  )
 .(معجم مقاالس الةغه)است 
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کلمه، «عرب ، ىماضه یههااز زمان ىکیمستقل و مقرون به  یىکه بر معنا شودىاطالق م یابه 
کند آن را  ۷کهه معصهو  شهودىگفته مه ىبه عمل، «اصول فقه» ردنی   1.حال و مستقبل داللت 

کههه از  ىئتههیه یبههه معنهها، «فلسههفه»و در دانههش  2بههه انجهها  رسههاند، باشههد عیبههه  صههد تشههر اسههت 
فعهههل  قهههتیحق در انعکههها    ادشهههد،ی  یتعهههار امههها 3.شهههودىعهههارض مههه ی یهههمهههؤّ ر بهههر چ یسهههو

کهه معناشنانبود، و همه ابعاد موف   ۷معصو  گها، فعهل ختى آن را روشهن نسهاخته اسهت؛ چرا
گها، در موا،ههه بها ، )کهنش( شودمىصادر  ىنید ا یپ کی یو به منظور القا ماا یمعصو  مستق و 

کهنش( پههذیردمههى انجها  ىرونههیب ىتیمهو ع  دهههدىو انجهها   فعهل رد مهه یجههادیگهها، بههه شهکل ا ؛)وا
ک)فعههل(  گهها، بههه شههکل امسهها گذاشههتن   ىو  گهها، معصههو   ین؛ همچنهه)تههر ( فعههل  هههور دارد و وا

گها، )تقریهر(  کنهدىمهبا سکوت و سکون خود تایید را  ی یچ  انکهارآن را ، بها رد   هولى یها فعلهىو 
گونهنماید. در حقیقت فىم که های عل معصو    ماهیهت  ید  نییو تب حیبا تنقمختلفى دارد 

گونه، مىآن سهنت مشهخص های توان تنّو  و فراوانى آن را روشن ساخت و تفاوت آن را با دیگر 
گ ار،، نمود. از این رو تهوان مهى فعلى معصهو  و در یهک تعریه   هراردادیهای با مطالعه موردی 

کهههچنههین  گونههه، فعههل: »گفههت  کههنش ّ هههر  و  یعکههه در موا،هههه بهها و ههااسههت  ى ههول یههرکههنش و وا
و  ىباشههد و خههوا، مقطعهه یرخههوا، مسههتمر و تکههرار پههذ ؛کنههدمههى یههدازمههان  هههور پ یمسهها ل ،ههار

کهه در دور، حمهور پیهامبر« سازیعصری»منظور از  .«دفعى رد  ۹به روز رسانى افعهالى اسهت 
سههازی در صههدد عصههری، د. بههه وا ههعداد، اسههت و در شههرای  ،دیههد امکههان تکههرار آن و،ههود نههدار

گهر پیهامبر که ا در شهرای  و زمانهه حاضهر  هرار داشهت چگونهه عمهل  ۹پاسخ به این سوال است 
، سهازیموضو  عصری، از این رو 4نمود.کرد و رفتارهای پیشین خود را چگونه بازآفرینى مىمى

کههه بههه دلیههل  ارد و نیازمنههد امکههان تأّسههى نههد« محههدودیت تههاریخى»آن دسههته از افعههالى اسههت 
مقصههههود از مبههههانى  5بههههازنگری و بازسههههازی متناسههههب بهههها شههههرای  و ا تمهههها ات زمههههان اسههههت.

کالمى، سازیعصری کهه نسهبت تهاریخى و مهتن، حهدیثى، مجموعه باورهای  شهناختى اسهت 
                                                      

 .۹ص، 1دستور زبا  فارسی . ر. :1
 .۲۲۹ص، ۳ج، ول فی عةم اصول الفقهالمحص؛ ۶۸، صاالجتهاد اصوله و احکامه . ر. :2

 .۳۱ص، الجوه  النضلخ فی ش ح منطق التج اخ؛ ۵۱ص، اساس اال تباس . ر. :3
که اما  موسى4 کند: فقهای مها نبایهد های خود خطاب به اندیشمندان اسالمى توصیه مىصدر در یکى از سخنرانى. چنان 

کهه رسهول خهدا کردنهد ۱۴۰۰ ۹ببینند  گهر ایشهان امهروز بودنهدبهها ، آنسهال پهیش چهه  کهه ا کننهد  د کردنهچهه مهى، ایهد فکهر 
گذشتهای ،آیند»)  .(۸۵ص، «در 

که 5 گسترد،أتنها محدود به افعال ّیر  ابل ت «عصری سازی». البته باید افزود  تر فعهل معصهو  سى نیست و به ،هت انجا  
که  ابلیت تبعیت دارند نی  ا،را م، و توسعه مصادی  سیر،  گردد.ىدر خصوص افعالى 
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گهه ار،  ۹فهههم روزآمههد افعههال پیههامبرههها آن گههردد و بهها پههذیرشاتخههاذ مههى ۹هههای فعلههى پیههامبربههه 
کتشهافى و بها عنایهت بهه مراحهل عصهری شود. اینفراهم مى که به صهورت ا سهازی افعهال باورها 

 یقهههتحق، ۹از: ضهههرورت تأّسهههى بهههه فعهههل پیهههامبر انهههدانهههد، عبهههارت،تعریههه  شهههد ۹پیهههامبر
و  ۹متغّیههر افعههال پیههامبرهههای آمههوز،، ۹پیههامبر افعههال یسههااوار، ۹پیههامبرفعههل  یخىفراتههار

 .۹موضوعات رفتاری پیامبرانعطاف 

 ۹سیرۀ پیامبری به ضرورت تأس   .1
و لهزو  ا تهدا بهه عمهل  ۹بر ضرورت تأّسى به سیرۀ پیامبر ۹ی روزآمد از فعل پیامبرگیربهر،

خصوصا با تو،ه به فاصهله  - توان از مخاطب عصر حاضرمى زمانى، ایشان استوار است. ایرا
کهههه تأّسهههى بهههه سهههی ۹انتظهههار تبعیهههت از پیهههامبر - تهههاریخى و تفهههاوت ،غرافیهههایى رۀ را داشهههت 

حکههم ، ۹در نظههر وی الز  باشههد. نخسههتین دلیههل بههر ضههرورت تأّسههى بههه سههیرۀ پیههامبر ۹پیههامبر
گههاهى آدمههى از نیکههى، عقههل بههه تبعیههت ،اهههل از عههالم اسههت. چههه نسههبت بههه  - هههاههها و بههدیآ

در بههاالترین سههطح  ۹پیههامبر، نهها ص و انههد  اسههت و در عههوض - انسههان  برگزیههد، )معصههو (
کامل گاهى و  کهه بهرای پیمهون را، صهحیح عقْل حکم مى،  رار دارد؛ از این روین نو  آن ترآ کنهد 

کامهل گهاهى بیشهتر و  که آ کسى پیروی شود  ی دارد و خهود پیشهتر را، درسهت را طهى تهرزندگى از 
کههه انسههان بههه صههورت فطههری اسههو، طلههب و الگوگراسههت و ایههن ویاگههى  کههرد، اسههت. عههالو، بههر آن 

کههه سههبب شههود تهها آدمههى در ،سههتجوی الگههویى شمههى سههبب ایسههته و مناسههب برآیههد؛ الگههویى 
کهردارش نسهخۀ عملهى  شهناخت سهر، از ناسهر، بهه  کارههای نیهک شهود و  برانگیختگى انسان به 

کمههال کههه فطههرت  طلههب انسههان ا تمهها دارد تهها بههه دنبههال ،ههو و برتههریحسههاب آیههد. افههزون بههر آن 
کامل و مصهون از لغه ش افتهد تها بها سرمشه   هرار دادن آن روش را بهرای پیمهون بهتهرین ، الگویى 

 ههرآن و ، ۹مسههیر زنههدگى انتخههاب نمایههد. امهها دومههین دلیههل بههر ضههرورت تأّسههى بههه افعههال پیههامبر
که بر لزو  تأّسى به پیامبر کید ۹سنت است  کرد، و مسمانان را بهه پیهروی از ایشهان دعهوت  تأ

کهریم بها یهادکرد از پیهامبران که  رآن  لههى معرفهى ایشهان را ههدایت یافتگهان ا، کرد، است؛ چنان 
کهرد، اسهت نیه  بها معرفهى  ۷ینمهؤمنو امیرال 1کرد، و به صورت عا  به ا تدای به ایشان توصیه 

کاملترین اسو، ۹پیامبر مسلمانان را به تأّسى و الگوگیری از سیر، ایشهان فراخوانهد، ، به عنوان 
کهه پیهروی از افعهال پیهامبرمى از این رو 2است. گرفهت  اسهت  ای دینهىو یفهه، ۹تهوان نتیجهه 

                                                      
 .۹۰آیه ، . سور، انعا 1

 .۱۶۰خطبه ، نهج البالیه. 2
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گیهرد و در سهلو  زنهدگى مهال    که باید به عنهوان یهک دسهتورالعمل مهورد تو،هه مسهلمانان  هرار 
 انتخاب و حرکت ایشان باشد.

 ۹فراتاریخی بودن سیرۀ پیامبر .2
گرفته است و طبیعتاا  ۹فعل پیامبر با فرهنگ و مناسهبات زمهان خهود  در بستر تاریخ شکل 

ر، خورد، است. خورد و نوش فرهنگ ازدواج و آداب عه اداری همگهى از امهوری ، ششنو  پو، گ 
کهه در فمههای تهاریخى عصهر صههدور شهکل مهى گیههرد و بها تو،هه بههه همهان شهرای  فهمیههد، اسهت 

کهه سهیر، پیهامبر، لکن این ؛شودمى ای تهاریخى اسهت و در  هرف پدیهد،، ۹بدان معنا نیست 
گردیهد، اسهت توانهایى ، تگى تهاریخىدر عهین وابسه ۹بلکهه سهیرۀ پیهامبر 1،زمان خود محصهور 

؛ تواند در مو عیت زمهانى ،دیهد نیه  ،هاری شهودفرارفتن از محی  پیرامونى خود را نی  دارد و مى
کههه کههرد ۹تاریخیههت سههیرۀ پیههامبر، چرا کههه نتههوان از آن تفکیههک  ، امههر ذاتههى و درونههى آن نیسههت 

کهه بهدون تهأ یر در هویهت  دسهى سهیرۀ پیهامبر در  هرف ، ۹بلکه امری عارضى و بیرونى است 
بههاور بههه ، ۹تههاریخى بههودن سههیرۀ پیههامبرتههرین دلیههل بههر فراکنههد. مهههممههى زمههان خههود نقههش ایفهها

که در متون بسیاری مورد  کید،اودانگى شریعت است  گرفته است. تأ   2 رار 
اسهههال  بهههرای همیشهههه و همهههه ههههای کنهههد احکههها  و آمهههوز،،هههاودانگى شهههریعت ا تمهههای مهههى

کارایى داشته باشد و صدور  مانع از نفهوذ آن در ، آن در یک مو عیت زمانى مشخصمخاطبان 
،اودانگى شریعت با تاریخمندی سنت فعلى سهازگاری ، دیگر نگردد. از این روهای مو عیت

تابهد. دلیهل نمهىدار بهودن و تهاریخى بهودن آن را برزمهان، اسهال ههای ندارد و باور به مانایى آمهوز،
احکها  و ، دینهىههای مفاسد است؛ ایرا بر پایۀ آمهوز، های دینى از مصالح وتبعّیت  آموز،، دیگر

 3،ذاتهى و وا عهى باشهدای ،شرایع اسال  تابع مصالح و مفاسد است و و تى مصلحت و مفسد
تههوان شههرایع برخاسههته از آن را نمههى حکههم  تههابع آن نیهه  دا مههى و ّیههر مو ههت خواهههد بههود و دیگههر

کههه از سههوی پیههامبر،آمههوز، بههه بیههان دیگههر 4تاریخمنههد و زمانههدار خوانههد. از ، شههودالقهها مههى ۹ای 
                                                      

که الگوهای دینى را تاریخى دانسته1  ۷حمهرت علهى، ما ههیچ اسهو، فراتهاریخى نهداریم»اند: . بر خالف برخى نویسندگان 
کسهى اسهوۀ عهدالت زمانهۀ خهویش اسهت مها ههیچ ، اسوۀ عدالت است اما اسهوۀ مصهادی  عهدالت در آن عصهر اسهت. ههر 

 .(۴۷۸ص، نقخ  ب    ائت رسمی از دان)« سوۀ فراتاریخى برای عدالت نداریما
 .۵۸ص، ۱ج، الکافی. 2

 .۷۶ص، «تاریخمندی شریعت؛ بدعت یا نوآوری» ر. :. 3

 .۵۹۲ص، ۲ج، عةآ الش ااع ر. :. 4
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گذشهت زمهان منقمهى که همیشگى است و با  , شهودنمهى مصلحتى مشخص برخوردار است 
گرفتههه محههدود بههه مو عیههت زمههانى و مکههانى خاصههى باشههد. بههه همههین  گرچههه مصههداق صههورت  ا

گرفههت و بههدان تأّسههى ،سهه ۹هههای پسههین نیهه  از سههیرۀ پیههامبرتههوان در دور،، مههىخههاطر ت. بهههر، 
کههه در ایههن ویاگههى تفههاوت و،ههود دارد و افعههال  ۹بههین فعههل و سههیرۀ پیههامبر، شههایان ذکههر اسههت 

یخ ۹پیامبر که مطالعه مصادی  سیرۀ پیهامبر ؛مندی برخوردارنداز ویاگى تار  نشهانى ۹چنان 
که برخى از افعال پیامبرمى کردن موی سر ۹دهد  و احهرا   2رمل در طهواف، 1همچون: فرق باز 

به یک مو عیت و بهازۀ مشهخص محهدود بودنهد و  ابهل ، به دلیل مصالح خاص ،3به و ت  هر
کههه نشههان دهنههدۀ سههبک زنههدگى  -  ۹دیگههر نیسههتند. لکههن سههیر، پیههامبرهههای سههرایت بههه دور،

شهههمول اسهههت و فراتهههر از امهههری زمهههان - 4کنهههدمهههى نبهههوی را روایهههتههههای ایشهههان اسهههت و آمهههوز،
 .کندمى زمانى و مکانى نقش ایفاهای مو عیت

 ۹افعال پیامبر یسازوار .3
کهههه در مصهههادی  و ،ههههات صهههدور دارنهههد بههها و،هههود ۹افعهههال پیهههامبر از ، تنهههو  و تعهههددی 
آوازی لطیفى برخوردار است؛ هم نسبت به افعال خود )سااواری درونى( و ههم هماهنگى و هم

 آن ۹نسههبت بههه افعههال دیگههر معصههومان )سههااواری برونههى(. دلیههل  سههااواری برونههى فعههل پیههامبر
کههه افعههال معصههومان گرفتههه اسههت و از یههک  أاز یههک منشهه :اسههت  و مشههرب واحههد سرچشههمه 

کههه  ؛کنههدمعیههار یکسههان )وحههى( پیههروی مههى ههٌد » ،ملههۀ معههروفچنههان  ههوٌر واح  ههم نن هن ّلن [ یقههت]حق ؛کن
  اشار، دارد. یادیننکته بن ینبه ا 5،«ندنور واحد یک :یتهمه اهل ب

کههه در یههک یههک حرکهت مسههت :سههیر، معصهومان، بهه بیههان دیگهر مر و مسهنجم دینههى اسهت 
که هم وشانى معنادار به تکمیل و تقویت هم مى یهک ، این بزرگهواران یهک واحدنهد»پردازد؛ چرا

سههاله عمههر  ۲۵۰یکههى اسههت و بههه صههورت یههک انسههان ههها آن هههدف و ،هههت، نههداشخصههیت
، چهه؛ منهدی افعهال ایشهان اسهتههدف، ۹اما دلیل  سهااواری درونهى افعهال پیهامبر 6؛«اند،کرد

                                                      
 .۴۸۵ص، ۶ج، الکافی ر. :. 1

 .۴۱۲ص، ۲ج، عةآ الش ااع ر. :. 2

 .۳۳۲ص، ۴ج، الکافی ر. :. 3

 .۵۹ص، ۱۶ج، مجموعه آثار :ر. . 4

گرفته5 کند به دست نیامد.، . بر اسا  تتبع صورت  که انتساب این سخن به معصو  را  ابت   منبع معتبری 
 .۱۶ص، ساله ۲۵۰انسا  . 6
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کههه هههر یههک بههه ا تمههای شههرای  و فمههای زنههدگانى :معصههومان نقههش مسههتقلى ، در عههین آن 
که این هدفمى هدف مشترکى را دنبالها آن اما همه ،داشتند گفتار و رفتار ، مندیکردند  در 

در ، بهه حسهب موضهو  رفتهار ۹افعهال صهادر، از پیهامبر، به وا ع 1ایشان انعکا  داشته است.
که هر یک ازمى  رارمختلفى های رسته انهد؛ خود تهابع یهک ههدف و مقصهد مشهتر ها آن گیرد 

پهذیرش دعهوت  2،از افعالى همچون: ّهذا خهوردن بها سهه انگشهت ۹هدف پیامبر، برای مثال
پرهیهه  از خهوی پادشههاهى و  4، و امتنها  از ّههذا خهوردن در حههال تکیهه دادن 3همهه بهرای مهمههانى

کهار  6تجهارت 5؛ههدف ایشهان از افعهالى ماننهد: شهبانى بود، است و نی « فرهنگ فروتنى»رواج  و 
، و تههالش بههرای تههأمین معههاش خههانواد، بههود، اسههت. از ایههن رو« کسههب روزی حههالل» 7،،سههمانى

کهه پیهامبرمى گفت  کهه بهر مهى در سهیر، عملهى خهود اههداف مشخصهى را دنبهال ۹توان  کردنهد 
متفههاوت ایشههان بههه حسههاب افعههال ایشههان سههایه افکنههد، و حلقههه مشههتر  رفتارهههای بههه  ههاهر 

کشه  روابه  همگهرای افعهال پیهامبرنظریۀ عصهری، آمد، است. اینکمى کیهد ۹سهازی بهر   تأ
کنههد و بههر مصههادی  روز تطبیهه  مههى مقصههود از افعههال ایشههان را اسههتخراج، دارد و از ایههن طریهه 

کهههه افعهههال پیهههامبر، دههههد و ایهههنمهههى از یهههک وحهههدت و یگهههانگى  ۹مبتنهههى بهههر ایهههن بهههاور اسهههت 
کنار هم ،معمنهدف  شود. مى د برخوردارند و به صورت همنشین و هماهنگ در 

ر افعال پیامبرهای آموزه .۴  ۹متغی 
بههاور بههه متغّیههر بههودن برخههى از ، ۹سههازی افعههال پیههامبریکههى دیگههر از مبههانى مههؤ ر در عصههری

کهه  اسهتای ،دارای آموز ۹هر یک از افعال پیامبر، است. به وا ع ۹های رفتاری پیامبرآموز،
گیهرد.  هرار مهى« متغّیهر»یها «  ابت»در زمرۀ یکى از دو عنوان ، به تناسب ویاگى و خصوصیت آن

که در همه زمان، منظور از آموز،  ابت هها پایهدار و پابر،اسهت و ها و مکهانآموزۀ مستمری است 
کههه تنههها بههرای مو عیههت خههاص یهها بههاز، زمههانى ، منظههور از آمههوز، متغیههر آمههوز، ّیههر مسههتمری اسههت 

  8معّین وضع شد، است.
                                                      

 .۱۲۰ص، ، م زبانا  ح ام اسالم:اماما  اهآ بلت ر. :. 1
 .۲۹۷ص، ۶ج، الکافی ر. :. 2
 .۳۷۰ص، ۱ج، الطبقات الکب   ر. :. 3
 .۴۵۸ص، ۲ج، المحاسن ر. : .4

 .۱۰۸ص، ۴ج، صحلح البخار  ر. :. 5

 .۷۵ص، ۵ج، الکافی ر. :. 6

 همان. ر. :. 7

 .۲۸ص، ۱ج، معلارها  بازشناسی احکام ثابت و متغل   در روااات ر. :. 8
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گردد تا امکان بهه روز رسهانى افعهال مو،ب مى ۹های افعال پیامبرباور به متغیر بودن آموز،
گههردد و بهها شناسههایى مناسههبات زمههان و مکههان ۹تههاریخى پیههامبر بههین فعههل پیشههین و ، فههراهم 

کههه در آمههوز،  قاتفهها ۹هههای  ابههت  افعههال پیههامبرفرهنههگ پسههین توافهه  ایجههاد شههود؛ موضههوعى 
را دسهتخوش تغییهر و تبهدیل  هرار داد. هها ، آنتهوان بهه دلیهل تغییهر زمهان و مکهانافتد و نمىنمى

که پدید مهى کهه مهال  تشهخیص آمهوز، ،آیهداینک پرسش مهمى  ههای  ابهت از متغّیهر آن اسهت 
کهههه رفتهههار پیهههامبرچیسهههت و چگونهههه مهههى ههههای  ابهههت، پایهههدار و ،هههزو آمهههوز، ۹تهههوان تشهههخیص داد 

ههای مختله  و ارایهابى های متغّیر، شناور و مو عیتى  بررسى دیهدگا،،زو آموز، همیشگى است یا
که سهه ویاگهى تأ یرگهذار در موضهو   رفتهار از  هرار: ها چنین به دست مىمستندات آن ى ،سهماندهد 

ههای متغیهر از  ابهت اسهت و بها در نظهر بودن، تاریخى بودن و مصدا ى بودن، مهال   تشهخیص آمهوز،
  را تمیی  داد. ۹توان رفتارهای  ابت از متغّیر پیامبرصوصیات مىگرفتن این خ

که به رو  و فطرت انسان، بر پایه دیدگا، نخست های  ابت از آموز، ،گرددمىباز موضوعاتى 
که از ،سم و طبیعت انسان نشأت مى متغیهر اسهت. بهه های از آموز، ،گیرداست و موضوعاتى 

کهه بهه پهرورش فطهرت آدمهى و تربیهت روحهانى انسهان مربهوط آن دسته از موضوعاتى ، بیان دیگر
کههه بههه رابطههه شههود ،ههزو آمههوز،مههى هههای  ابههت و ّیههر  ابههل تغییههر اسههت و آن دسههته از موضههوعاتى 

ههای ،هزو آمهوز،، گویهدپردازد و از چگونگى ا،رای  وانین  ابت سخن مهىانسان با طبیعت مى
کههه بههه نظهها  تشههریع و آمههوز،، بههرای نمونههه؛ گههرددمتغیههر و ناپایههدار محسههوب مههى هههای رفتارهههایى 

ههای  ابهت و مسهتمر اسهت و ،هزو آمهوز، ،شهودتوحیدی همچون نماز و ح  و ،ههاد مربهوط مهى
کهه بههه  ،گههرددمىخلقهت و ا تمها ات بشههری انسهان بهاز رفتارههایى همچهون خههوردن و خوابیهدن 

ایى شههأن فطههری انسههان و تههوان مانههمههى هههای متغیههر و ناپایههدار اسههت. دلیههل ایههن امههر را،ههزو آمههوز،
که آی ؛ناپایداری شأن مادی انسان برشمرد  اهلل ،وادی آملى آورد، است:  ةچنان 

انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است، شأن ثابیت آدمیی بیه فطیرت توحییدی و روح او بیاز 
ن گردد که مجرد از ماده بوده و برتر از مرز ماضی و مستقبل اسیت ... امیا شیأن متغییر انسیامی

مربو  به بدن و طبیعت اوست که زمینی و زمانی است ... آن قیوانینی کیه مربیو  بیه پیرورش 
فطرت آدمی است، همان قوانین تشریعی است که در هیچ حالت قابل تغیییر و تبیدیل نیسیت؛ 

دار ادارۀ کیفییت ارتبیا  ، اما قوانینی که عهیده...«حالل ابدا  الی یوم القیامة  ۹حالل محمد»
گیردد؛ زییرا در محیدوده طبیعت است، بیه چگیونگی اجیرای احکیام ثابیت بیر میی انسان با

 1شود.اجراست که زمینه تزاحم بین احکام پیدا می
                                                      

 .۹۱ص، والات فقله، رهب   در اسالم. 1
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گسترۀ تهاریخى آن اسهت و ،  ابت از متغیرهای مال  تشخیص آموز،، بر اسا  دیدگا، دو 
گهر مهى  ابهت تلقهىههای ،هزو آمهوز، ،شهمول باشهدکهه موضهوعى فهرا زمهانى و ،ههانچنان شهود و ا

آیههد. بههه دیگههر مههى متغیههر بههه حسههاب ،تههاریخى و وابسههته بههه مههو عیتى خههاص باشههد، موضههوعى
که در همه مکانای ،آموزۀ  ابت آموز، سخن اسهتمرار دارد و شهرای  عصهری هها و زمانها است 

امهها آمههوزۀ متغیههر فا ههد پایههداری و پیوسههتگى اسههت و ، کنههدنمههى و محیطههى تغییههری در آن ایجههاد
کهه بهر پایهۀ بیهنش و ، بهرای مثهال 1؛گهرددمهى ه به ا تما ات زمان و مکان دگرگونبست رفتارههایى 

 ابههت و مسههتمر اسههت و ، یابههدمههى ورزی و  لههم سههتی ی شههکلمههنش انسههانى همچههون عههدالت
کهه متناسهب بهها ا تمها ات فرهنگهى و محیطههى ماننهد: بهداشهت و ازدواج و تههدفین  رفتارههایى 

ذاتههى بههودن موضههوعات فراتههاریخى و ، مقطعههى اسههت. دلیههل ایههن امههرمتغّیههر و  ،گیههردمههى انجهها 
که بعمى از محققان نگاشت ؛عرضى بودن موضوعات تاریخى است  :اندهچنان 

اگر پیامبر سخنی گفته باشد که در صورت مبعوث شدن در هر زمیان و مکیان دیگیری 
لی اگر او چنین سخنی ذاتی دین است و حکم آن ثابت است و، فرمودمی همان را بیان

آن کیالم عرضیی دیین و ، به دلیل موقعیت زمانی و مکانی و فرهنگی سخن گفته باشد
 2حکم آن موقعیتی و موقت است.

کلهى یها ،  هى بهودن موضهو  ،  ابهت از متغیهرههای مهال  تفکیهک آمهوز،، اما در دیدگا، سهو 
گر موضو  رفتار پیامبر که ا گیر  ۹افعال است؛ بدین معنا  کلى و فرا آمهوزۀ  ابهت ، باشهدعنوانى 

گر موضو  رفتاربه حساب مى  ؛شهودآمهوزۀ متغیهر محسهوب مهى ،،  ى و مصهدا ى باشهد، آید و ا
کههردن»، بههرای نمونههه کههه در ذیههل عنههوان  ۹یکههى از مصههادی  رفتههاری پیههامبر« خمههاب  اسههت 

کفار» کفهار»، گیرد. در ایهن مثهالمى  رار« عد  تشّبه به  گیهر« عهد  تشهّبه بهه  کلهى و فرا  موضهوعى 
که ،زو آموز، کردن»رود و مى های  ابت و همیشگى به شماراست  هرد و « خماب  موضهوعى خن

، شود. دلیل این مهال شمرد، مى ۹متغّیر و شناور رفتار پیامبرهای مصدا ى است و از آموز،
گر موضوعى ،هزو اههداف اصهلى دیهن باشهد  ،ارتباط موضو   رفتار با اهداف دین است؛ یعنى ا

گر موضوعى از اهداف فرعى دیهن شهمرد، شهود مقتمى  بات است  3مقتمهى تغییهر اسهت، و ا
کلى بهه اههداف اصهلى ن دیهک، که در این صورت کالن و  ترنهد و موضهوعات خهرد و موضوعات 

                                                      
 .۵ص، مخارا و مخا ات ر. :. 1

 .۴۲ص، ۱ج، ت و متغل   در رواااتمعلارها  بازشناسی احکام ثاب. 2
 .۵۲ص، ۱ج، همان. 3
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 ،  ى به اهداف فرعى.
گرفتن ویاگى، اینک ههای  ابهت و متغیهر افعهال توان مرز بین آموز،مى های یاد شد،با در نظر 
مو،هههب ، ههههادر ذیهههل ههههر یهههک از آن ۹ص داد و بههها  هههرار دادن فعهههل پیهههامبررا تشهههخی ۹پیهههامبر

گردید. از این رو کارآمدی آن  گفهت با تو،ه به ویاگهى، شناخت دامنۀ  گانهه فهوق بایهد  ههای سهه 
که ،زو آموز، سهازی ندارنهد و تنهها  ابلیهت عصهری ،آینهدمهى های  ابت دین به حسهابافعالى 

که به عنوان آموز،  رایها ؛تواننهد بهه روز و عصهری شهوندمهى، شهوندغیر شناخته مهىمتهای افعالى 
شههمول در افعههال زمههان، نیههفعههل اسههت و ا هیههصههورت و سههاختار اول رییههتغ یسههازیعصههر ۀالزمهه

در  1«پهاالنىسوار شدن بهر االغ به» یسازیعصر ۀالزم، برای نمونه ست؛ین ریپذامکان ۹امبریپ
کههه بهها تو،ههه  «دیههو پرا کههانیپ»مچههون ه یاهیههنقل لیسههوار شههدن بههر وسهها، حاضههر ۀزمانهه  بهههاسههت 

بهه  ۹امبریهمرکب پ یبرا ىمناسب نیگزی،ا، ىکنون ۀدر دورها آن ىو ا،تماع یسطح ا تصاد
کهههه بههها و،هههود  2«عهههد  اسهههتعانت از مشهههرکان»چهههون هم یبهههر خهههالف رفتهههار د؛یهههآمهههى حسهههاب
 . رار داد رییدستخوش تغ اینمود و  نیگزی،ا یگریبا رفتار د توانىنم، ىخیتار تیمحدود

 ۹موضوعات رفتاری پیامبر انعطاف .۵
کههاوی افعهال پیههامبر گههردیم: یکههى موضههو  بهها دو عنهوان متفههاوت موا،ههه مهى ۹بها تحلیههل و وا

کههه رفتههار « موضههو  فعههل»فعههل و دیگههری مصههداق فعههل. منظههور از  کلههى اسههت  سههوژ، و مبحهه  
نمونههه عینهى و مههورد ،  ههى ، «مصهداق فعههل»دربههار، آن صههادر شهد، اسههت و منظههور از  ۹پیهامبر

کههه در ذیههل موضههو  فعههل  ههرار یسههتى»کههه گیههرد؛ چنههانمههى اسههت  یههک موضههو  رفتههاری « سههاد، ا
کههه دارای مصههادی  و افههراد متعههددی چههون: خههوردن نههان ،ههو ۹پیههامبر پوشههیدن لبهها  ، اسههت 
یکههى دیگههر از مبههانى ، اینههک 3سههوار شههدن بههر االغ برهنههه و همنشههینى بهها بردگههان اسههت.، خشههن

اسهت.  ۹موضوعات رفتاری پیامبر باور به انعطاف، ۹سازی افعال پیامبرر عصریدخیل د
کههنشمجموعههه عنههاوین و سرفصههل« موضههوعات رفتههاری» کههه  کههنشهههایى اسههت  هههای ههها و وا

 ابلیت تطبیه  بهر مصهادی  و افهراد ، «انعطاف»گیرد و منظور از مى انجا ها آن بر پایه ۹پیامبر
گون است. به وا ع کهه معمهوال بسهته و بسهی  هسهتند و امکهان  4«اصول رفتاری»ف برخال، گونا

                                                      
 .۸۱ص، ۲ج، ۷علو  اخبار ال ضا ر. :. 1

 .۱۶۲۱ص، ۳ج، خارمیالسنن  ر. :. 2

 .۸۰ص، ۱ج، سل ه پلامب  خاتم ر. :. 3

و ا ههوال  ههها  ابههت اسههت و بههر همههه افعههالهههای کلههى و اصههول بنیههادینى اسههت کههه در همههه مو عیههت، سیاسههت«اصههول رفتههاری». منظههور از 4
عَلى َعَلیه  »معصو  حکومت دارد. اموری مانند: اصل ع ت  و َو ال ین ص»و یا اصل توسعه « ارسال ن َیعلن یدن َو اَل َیْنقن ْساَل ن َیز   و ...« اْر 
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بههاز و شههناورند و  ابلیههت تک یههر بههر مصههادی  « موضههوعات رفتههاری»، توسههعه یهها تمههیی  ندارنههد
گون و توان  تنّو  به افراد مختل  را دارند یهک موضهو  رفتهاری اسهت « تواضع»، برای نمونه ؛گونا

که امهری پایه کهه بهه صهورت ، دار اسهتکه فارغ از ماهیت َمنشى آن  نشهى اسهت  کن دارای ههویتى 
، کنهد؛ مهواردی ماننهد: نشسهتن در پهایین مجله مهى شناور در  الب افعال مختل   هور پیدا

کودکان، برداشتن خرد، نان از روی زمین، تربلند شدن برای بزرگ کردن بر  همنشهینى بها ، سال  
کنهد و رفتاری به ا تمای و هت تغییهر مهى افراد و مصادی  این موضو ، نیازمندان و... از این رو

پوشهیدن لبها   ۹که در عصهر پیهامبرچنان ؛یابدمتناسب با شرای  زمان توسعه یا تمیی  مى
کشیا خصوصاا  ،بلند رفهت و مهى امری مهذمو  بهود و نشهانه تکبهر بهه شهمار ،د، شودگر روی زمین 

کوتها،، در عوض ، بهه همهین خهاطر 1.دآمهیهک فعهل متواضهعانه بهه حسهاب مهى، پوشیدن لبها  
کههردن ،امههه بلنههد پرهیهه  مههى ۹پیههامبر کوتهها،نمههود و لبهها از بههه تههن  لکههن بهها  2،پوشههیدمههى هههای 

بار  ارزشى فعل پیشهین تغییهر یافهت و پوشهیدن ،امهۀ بلنهد ، گذشت زمان و تغییر فرهنگ زمانه
گردیهد. بهاور بهه ایهن مبنهای بنیهادین سهبب مهى تها زمینهه  گهردداز مصادی  رفتار  متکبرانه خارج 

گردد و امکان تحلیل  عصری افعال  ۹تطبی  موضوعات رفتاری پیامبر بر مصادی   روز فراهم 
که عصری ؛ایشان تحق  یابد کهه بهه حسهب شهرای  ، سازیچرا  نیازمند بازسازی افعالى است 

گرفته است و در شرای  امرواین امکان تأسى و پیروی مطابقى ندارد.  پیشین شکل 

 گیرینتیجه
گرفته است و  ا تما اتو  ی مطاب  با شرا ۹یامبرل پافعا امکهان ، ایهندور، حمور شکل 

که . سهازدمهى دشهوار ،کنهدمهى زندگى در دور، معاصر الگوگیری از سیر، ایشان را برای مخاطبى 
گرفههت و  یههدا تمهها ات عصههر ،د بایههد ۹یههامبراز افعههال پ یگیههربهههر، یبههرا، رو یههناز ا را در نظههر 

 . کرد سازییعصر، ها متناسب با فرهنگ زمانر یشانا یرفتارها

کهههه مسهههأله ۹عصهههری سهههازی افعهههال پیهههامبر لمهههى و روشهههمند اسهههت  بهههر  هههاهر متهههون  یههههبههها تکای ع 
 های نظری است.ى و تبیین پیش فرضمبان ی تعر یازمندو ن آیدىنم یدپد ۹شناختى پیامبررفتار

کهه  متکى بر پذیرش پهن  بهاور بنیهادین ۹عصری سازی افعال پیامبر از:  انهدعبهارتاسهت 
سهااواری برونهى و درونهى افعههال ، فراتهاریخى بهودن سهیرۀ پیههامبر، ضهرورت تأسهى بهه سهیرۀ پیههامبر

. ۹و انعطههاف موضههوعات رفتههاری پیههامبر ۹متغیههر بههودن برخههى از افعههال پیههامبر، ۹پیههامبر
                                                      

 .۱۰۹ص، مکارم االخالق ر. :. 1
 .۱۱۸۴ص، ۲ج، سنن ابن ماجه ر. :. 2
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 شهودراهم فه ۹امبریاز افعال پبیشتر  یگیربهر، نهیزمگردد تا مى پذیرش مبانى یاد شد، مو،ب
 گردد. ایمه ینبو ر،یس  یو امکان توسعه مصاد
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