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 مقدمه

هاای صااحب یاام، یاوا ی ااه، شایوۀ تعامال و        ن دادن ویژگیهاا و توایاایی  ها، افزون بر یشایام
ای عااففی،  های مرتبط و بارعک،، ترسایم یماوده و رابطاه    چ وی ی رویارویی او را با پدیده

کوشید با گزین   رسول خدا)ص(سازد. بر همین اساس سازیده و هدفمند میان آیان برقرار می
هاا،  ها، اعم از اشخاص و گروههای مکتبی خود در همة حوزهانها و آرمهایی سازوار با ایدهیام

ها، شهرها و منافق، به اصالح جامعه و تحول در ایدیشه ایساان براردازد و رواباط    قبایل و تیره

ها بهبود بخشیده، محیطی سرشار از شاادابی را بارای رشاد آمااده ساازد.      وی را با دی ر پدیده
تواید به زیدگی معنی ببخشد و ضامن  یبا برگزیده شود، میآشکار است که یام در صورتی که ز

ای را های تازهها پیرامویی افزای  داده، افقگرایی او را یسبت به پدیدهتقویت خودباوری و زیبا

های روایی در یاوا تعامال   های یازیبا، افزون بر آسیبفراروی   ب شاید و در برابر، گزین  یام
از بکار  رسول خدا)ص(وجود آورد. به همین جهت ییز آشفت ی به فرد و ارتباط وی با دی ران

، و جُسات محتوا و یا یاهمخوان با اهداف متعالی خوی  دوری مای های یامناسب و بیبردن یام

گماشت. افازون بار آن،   دریگ به تغییر آن همت میگشت، بیرو میها روبههرگاه با این ویه یام
هاای  دست داد تا مردم با استفاده از آیها به گازین  یاام  این باب بهای را ییز در معیارهای ویژه
 مناسب برردازید.

مقاله پی  رو یق  و جای اه سیره رسول خدا )ص( بار بهیناه ساازی یاام هاا و فرهناگ       
 های مرتبط پرداخته است.سازی
 

 . تعاریف  2

ست. البته یه هر رفتنی، بلکه از ریشه سیر به معنای رفتن آمده ا« فِعلة»سیره بر وزن  :سیره. 1.1
توان گفت: یوا حرکات،  می« سیره»گویند. بنابراین در تعریف « سیرۀ»تنها یوا خاصی از آن را 

رفتار عملی و ییز شیوه و روشی است که ایسان در زیدگی به منظور دستیابی به هادفی خااص   
، سانتت،  یقاة چاون: فر گیرد چنایچه لغویان هم در تبیین مفهوم آن بر اصاطالحاتی  در پی  می

(، 1/00؛ فیروزآبادی، 31/336؛ زبیدی، 1/148اید )فریحی، حالات، هیئت و مذهب تکیه یموده

آن سان که در فرهنگ لغات فارسی ییز آن را به: سیرت، روش، مذهب عادت، سانت، خللاق و   
 (.1/3900، معین، 19/061اید )دهخدا، خو و مواردی از این دست تفسیر یموده
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اید: لفظی است که بدان چیزی یا شخصی را بخوایند)دهخادا،   م: در تعریف یام گفتهیا. 1.1
ها کاه بارای یامیادن و    اید: کلمه یا گروهی از کلمه(. برخی دی ر گفته4/4631؛ معین، 46/114

(. معاادل یاام را در زباان    0/0603رود )ایوری، کار میشناسایی ایسان، حیوان یا چیز دی ری به
کند بدون آیکه زمان از می« معنا»گویند که از منظر لغویان لفظی است که داللت بر  «اسم»عربی 

(. برخی 3/118؛ فریحی، 38/301که فاقد معنا است )زبیدی، « مهمل»آن استفاده شود، در برابر 
توان ذات شئ را شناخت و به درون آن دست وسیله آن میاید: اسم چیزی است که به هم گفته

 (.  108 یافت)راغب،
یهادن، اسم چیزی را معین کردن و یا یامیادن،  گذاشتن، تسمیة، یامگذاری را هم همان یامیام
 (.4/4610؛ معین، 46/103اید)دهخدا، دایسته

 . اصطالحات مرتبط1- 3
لقب: لقب که یکی از اصطالحات مرتبط با اسم اسات، یاامی اسات باه جاز یاام        .1-3-1

تنقیص وی. البته گاهی ییز ممکن است این لقب تنها باه  یخست شخص به جهت ستای  و یا 

جهت شناسایی، بدون هیچ ویه تنقیصی، و حتی با رضاایت وی ایااام یافتاه باشاد ماال یاام       
 (.1/360؛ فریحی، 31/94؛ 401ای به یام: اعم  و اخف  و...)راغب/گذاری دایشوران برجسته

توان یافت؛ چرا که در آن از پوشی را میسازی و پردهکنیه: در کنیه هم یوعی پنهان. 1-3-1

گردد، بلکه با یامی دی ر، و البته به ای یزه تعظیم بردن شخص به یام اصلی وی خودداری مییام
هاای  (. البته برای کنیه گویاه 3/161؛ فریحی، 31/304شود )ابن منظور، و احترام، از وی یاد می
 سودمند است )ابن منظور، همان(. اید که مالحظه آیها مفید ودی ری ییز برشمرده

 
 . رابطه نام و معنا1

های بشری که ایساان پدیدآوریاده آن اسات، قاراردادی     در باب رابطه یام و معنا باید گفت: یام

ای زشات، یاامی زیباا برگزینناد و یاا باه       است یه واقعی؛ زیرا ممکن است کسایی برای پدیاده 
گویی در آن راه یدارد. باا ایان   ده و تخیّل و گزافههای خداوید حقیقی و واقعی بوعک،، اما یام

توان یادیده ای اشت که معایی زیبا به صورت فبیعی یام را ییز پسندیده  حال این واقعیت را یمی

یابد؛ چنایچه در زیارت جامعه سازد و در برابر، معایی پست و منفور، به الفاظ هم تسرتی میمی
« فَمَا أَحْلَا  أَسْامَاءَکلم   النُّفلوسِ فِی مَاؤلکلمْ فِی الْأَسْمَاءِ وَ أَیْفلسُکلمْأَسْ»خواییم:: میخطاب به امامان
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ها است و خود ییز در میان مردمید اماا چاه شایرین و ییکوسات     های شما در میان دی ر یامیام
 (.341های شما! )شریعتی،یام

اص ذاتای و تکاوینی اسات کاه     افزون بر آن، گاهی یام ییز، فارغ از معنا، دارای آثار و خاو 
گردد. چنان که خداوید برای شماری از پیامبران ها میشرافت ذاتی پیدا کرده، ممتاز از دی ر یام

دهد برای دستور می پیامبر)ص(هایی را برگزیده، و یا به ای مستقیم یامگویهو اولیای خوی ، به
: و ته شده یبود، یعنی حسان و حساین  ای را که تا آن زمان چندان شناخهای ویژهفرزیدای  یام

هاا یسابت باه    ها را تغییر دهد، این با خنای بودن یاام را در یظر ب یرد و یا برخی از یام 1فافمه
معایی و فقدان آثار ذاتی و تکوینی برای آیها سازگار ییست. به عالوه شماری از احکاام کاه در   

هاای  ایت ادب و احترام یسابت باه یاام   ها مترتب گشته، همچون رعمتون فقهی بر برخی از یام

ها و مواردی :، و یا حرمت و یارواییِ دست زدن جُنلب و حائض به این ویه یامپیامبران و امامان
تواید مؤیّد حقیقت پی  گفته باشاد. آشاکار اسات    (، می31/94؛ 3/108از این قبیل)شهید اوّل، 

 در غیر آن ییز جاری و ساری است. که این قاعده تنها محدود به حوزه ایسایی ییست، بلکه

 
 سازیگذاری و هویتنام -1

ای خواهد داشت؛ چرا کاه  کنندهویژه در حوزه ایسایی، یق  تعیینگذاری در هویت سازی بهیام

یام افزون بر آیکه یشان دهندۀ ذات و هویّت ایسان است، یمایای ر اساتقالل و تماایز او یسابت    
ساازد؛ از هماین رو اسات کاه     دی او را از غیر خود جدا میبه دی ران ییز هست و حوزه وجو

های مبهم و مشترک از آن جهات کاه مارز آیاان را باا دی اران مشاخص        ها از داشتن یامایسان

عالوه یام، عامل ارتباط ایسان باا گذشاته باوده و پیویاد او را باا پیشاینه       اید. بهکند، گریزانیمی
هاای آبااء و   هاا برگرفتاه از یاام   خت؛ چرا که بیشتر یاماش برقرار خواهد سافرهن ی و اعتقادی

هاا، خاود را   یاموری از اینهای فرهن ی و اعتقادی است و ایسان با بهرهاجدادی و یا شخصیّت

ساازی و  یاباد، و هماین عامال زمیناه هویات     داری مرتبط مای با عقبه فرهن ی و تاریخی ریشه
های ویژه آیاا که برگرفته از یام چهرهه یام، بهسازد. ضمن آیکشخصیت پردازی او را فراهم می

تواید بهترین ال و را فراروی ایسان قرار دهد تا وی شخصایّت و آیناده   بلندآوازۀ دینی باشد می

سازی یمایاد. گذشاته از آن، ییااز باه بالیادن و تکیاه بار        خود را برابر این تراز فراحی و بهینه
ی ایسان در حاوزۀ روح و روان اسات کاه بادون آن     چون و چراافتخارات، ییاز همیش ی و بی
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روی و ییز پناه بردن های روحی و روایی شده و بیم از ایحراف و کجبینی و بحراندچار خودکم
هاای یامناساب، افازون بار     های خیالی و بدلی او را تهدید خواهد یماود؛ کاه یاام   بخ به آرام

ر معرض آزار و تحقیر دی اران قارار   مشکالت ریز و درشت آن، به صورت معمول ایسان را د
بینی را برای صاحب  فراهم خواهد ساخت. از ایان رو ورود جادّی   داده، زمینه یأس و خودکم

هاای  هاا و زیرسااخت  ترین پایاه ریزی یکی از اصلیها، پیگذاریبه حوزه یام رسول خدا)ص(
ی جامعه دینی، بادون  سازی دینی است خواهد بود؛ چرا که برپایتمدن اسالمی که همان هویت

هاا،  گاذاری ها، از جمله حاوزه یاام  هم در همة عرصهبرخورداری از هویت مستقل اسالمی، آن
 سرابی بی  ییست.

 

 گذاریقرآن و نام -9

های یامناسب، مورد سافارش جادّی   گذاریهای زیبا و پرهیز از یامگیری از یامدر قرآن ییز بهره
های راهبردی قرار گرفته و سیاست رسول خدا)ص(بخ  مها است که الهااست و همین آموزه

وَ ال تَناابَزلوا بِالْأَلْقاابِ   »فرماید: آن حضرت را تعیین یموده است. از جمله در سورۀ حارات می
و با القاب زشت و یاپسند یکدی ر را یااد یکنیاد، بسایار باد     »؛ «بِئْ،َ االِسْمُ الْفلسُوقل بَعْدَ الْإیمانِ

هرچند در این آیه به صاورت مساتقیم از   «. پ، از ایمان یام کفرآمیز ب ذارید است که بر کسی

های زشت است. القاب زشت یهی شده است، امّا آشکار است که بسیاری از آیها برگرفته از یام
ضمن آیکه لقب از گستره مفهومی وسیعی برخوردار بوده، شامل هر یام و صفتی است که اگار  

 ، برای  یاخوشایند است.ایسان را با آن بخوایند

عناوان  ، باه رساول خادا)ص(  در شأن یزول آیه آمده است که: عایشه از صفیّه ،همسر دی ر 
بارد و آن   رسول خادا)ص( کرد. صفیّه شکایت او را یزد یاد یمود و او را سرزی  می« یهودیّه»

هاارون و  پدرم »دهی را ییز یادش داد تا به وی ب وید: حضرت ضمن دلداری وی، شیوۀ پاسخ

است. افتخاری که دی ر همساران آن حضارت فاقاد     رسول خدا)ص(عمویم موسی و همسرم 
(. البته وجوه دی اری هام در شاأن یازول آیاه، از جملاه:       9/110؛ فبرسی، 130)واحدی،« آیند
جویی عایشه یسبت به زینب و یا ام سلمه، و یا زیایی یسبت به صفیّه سخن به میاان آماده   عیب

(. یا در سوره بقره از فسوق و جدال در حج یهی شده است 4/101زمخشری،  است )همان جا؛
های زشات ییاز   گیری از یام(،  که برابر دیدگاه برخی مفسران یاسزاگویی و بهره390)بقره، آیه 
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 (.9/364؛ فوسی، 1/44در شمار معایی آن دو است )فبرسی، 
و جاز آیاان برگزیاده اسات کاه      هایی را بارای پیاامبران و اولیاای خاوی      خداوید ییز یام

دهندۀ اهمیّت این موضوا در فرهنگ دینی است؛ چنایچه فرزیاد ماریم را باه یاام مسای       یشان
(، فرزیاد زکریاا را باه یاام یحیای      6)صاف،   9(، پیامبر آخرالزمان را به یام احمد40عمران، )آل

(، 00)حج، « مسلمایان»به  رسول خدا)ص(گذاری یموده است. ییز یامیدن پیروان (، یام0)مریم، 
(. باه  388)توباه،  « تابعاان »و یسال بعادی باه    « مهاجر»و « ایصار»و یا صحابیان آن حضرت به 

(، و ایان  14؛ حشار،  0ها را ییاز از آنِ خاود دایساته اسات )فاه،      عالوه، خداوید ییکوترین یام
ها را در حوزۀ قالب و نهای ایسایی ییز باید بهتریگذاریتواید بیای ر این پیام باشد که در یاممی

 مند باشد و هم از لطافت معنوی.محتوا برگزید تا هم از حُسن ظاهری بهره

 
 هاگذاریدر حوزة نام رسول خدا)ص(های محوری اصول کلی و سياست -1

 . گزینش نام نیکو برای کودکان5-1
امشان است، و هماین  سازید یای را که با آن آشنا شده و ارتباط برقرار میکودکان یخستین واژه

شود. ضمن آیکه اثرگذاری یاام  یام است که همواره همراه آیان بوده و هیچ اه از آیان جدا یمی
بر مخافبان خود ییز ایکاریاشدیی است؛ چرا که یام در صورتی که از وجاهت ظاهری مفهاومی  

ظان  ی و حُسنبینسازد، خوشبرخوردار باشد، افزون بر اعتماد به یفسی که ارزایی صاحب  می
محتاوا و  های بای آورد. در برابر یامبخشی را پدید میای یزاید و فضای آرامدی ران را ییز بر می

یهاد و رابطاه او را باا    یاسره، احساس یاخوشایندی را در روان کاودک و دی اران برجاای مای    

  یاام و  باا آگااهی از یقا    9رو رسول خدا همساالن و مردم تحت تأثیر قرار می دهد. از همین
هاا را برگزینناد:   یمود: برای فرزیدان خود زیباترین یاام تأثیر آن، همواره به یارای  سفارش می

« یخستین هدیه هر شخص برای فرزیدش یام ییکو است، پ، یاام فرزیادتان را ییکاو بساازید    »

(. در پاسخ به مردی که از آن حضرت یسبت به حقوق فرزیدش پرسایده باود،   30/310)یوری، 
(؛ اینکاه یاام  را   30/314)حرعااملی،  « وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَاناً  وَ أَدَبَهُ اسْمَهُ أَن تلحَسِّنَ»د: فرمو

ای قرار دهی )برای موارد دی ر، ر.ک. ییکو و ادب  را آراسته گردایی و او را در جای اه شایسته

در عمال   ول خادا)ص( رس(. افزون بر سنتت قولی، 0/03؛ هیامی، 1/460؛ ابی داود، 311همو، 
 گذاری کودکان را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داد.ییز پیش ام این حوزه بود و یام
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 . معیارهای گزینش1-5
معیارهای روشنی در مورد ویژگی های یا  یاام شایساته باه دسات داده       رسول خدا)ص(

ر مکتاب اساالم خضاوا و    تواید بهترین ال و برای مردم تلقتی گردد. از آیاا کاه د است که می
بندگی و تخلتق به آداب الهی، یکتاپرستی و معنویت با تار و پود آن در هم آمیخته بود، فبیعای  

ها همسو باشد. بر این اسااس  بایست با این آموزهمی رسول خدا)ص(های مورد یظر بود که یام
 موارد ذیل شایسته یادآوری است:

در حاوزه   رساول خادا)ص(  د بیشاترین توجاه   بادون تردیا   ساز:های بندگی. نام5-1-1
هایی بود که یشان از عبودیّت و تسلیم در برابار آفریادگار هساتی داشات و     ها به یامگذارییام

اهلل و عبادُ  االساماءُ  عامَ یِ»داشات؛ چنایچاه فرماود:    صاحب خود را به کری  در این باره وا می

؛ برای موارد دی ر، ر.ک. دارمای،  30/310وری، ؛ ی384)راویدی، « ۀدَبَّعَالمُ الرحمن، االسماءُعبدُ
 (.36/430؛ کایدهلوی، 1/401

برابر همین سیاست زمایی که فرزید زبیر به عناوان یخساتین مولاود از مهااجران در مدیناه      

(. یاا فرزیاد   1/19؛ قرفبای،  34/103متولد شد، آن حضرت یام عبداهلل را برای  برگزید)مسلم، 
(؛ آی ویه که پیشتر یام یکای  1/61؛ قرفبی، 34/149یام یهاد)مسلم،  ابی فلحه ایصاری را عبداهلل

االساماء  »(. عباارت  1/0؛ ابان ساعد،   1/34از فرزیدان خود را هم عبداهلل یامیاده بود)یعقاوبی،   

یق  علت را در این کالم بازی می کند؛ به این معنا که مالک زیبایی و سرآمدی یا   « المعُبَّدَه
ین یام تا چه ایدازه ایعکاس دهنده خضوا و کاری  یسابت باه پدیاد     یام در گرو آن است که ا

 آوریده هستی است و این به ماابه قاعده ای است فراگیر و همیش ی در حوزه یام گذاری ها.  

ساز آشنایی مردم با یظام توحیدی های پیامبران ییز که زمینهیام نامی با پیامبران:. هم5-1-1
های   »باود؛ چناان کاه فرماود:      رسول خادا)ص( سفارش جدّی  بودید، همواره مورد توصیه و

ای را به سوی آیاان  ای ییست که در میان آیان یام پیامبری باشد جز آیکه خداوید فرشتهخایواده

تَسَامَّوْا  »(. یاا فرماود:   30/310)حرعااملی،  « دارد تا صب  و شام آیان را تقدی، یمایدگسیل می
گاذاری یماییاد. آن   پیاامبران یاام   هاای (؛ فرزیدان خود را به یام4/110فبی، )قر« بِأَسْمَاءِ الْأَیْبِیَاء

سعد، عمر های پیامبران یامیده است. به یقل از ابنحضرت یوزادان بسیاری از صحابیان را به یام

ای گرد آورد تا یام آیان را تغییار دهاد.   یام پیامبران بودید در خایههمه یوجوایان مدینه را که هم
گاذاری یماوده اسات.    آیان یزد خلیفه آمدید و شاهد آوردید که تمامی آیان را پیامبر یاام  پدران
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(. پیامبر )ص( فرزید عبداهلل بن ساالم را  0/69سعد، عمر که چنین دید آیان را رها ساخت )ابن
؛ 0/019را بارای  برگزیاد)ابن اثیار،    « یوساف »در دامن  یهاد و دستی بر سرش کشاید و یاام   

(. زمایی هم که خود آن حضرت از ماریه صاحب فرزیدی شاد، یاام  را اباراهیم    4/10احمد، 
(. یاا  34/103(. همچنین فرزیاد ابوموسای اشاعری را اباراهیم یامید)مسالم،      00گذاشت )آیتی/

هاای  آیها را باه یاام  »برگزید و فرمود:  1های حسن، حسین و محسن را برای فرزیدان فافمهیام
(. تأکید آن حضرت بر  یام خودش و اینکه هر کا، کاه   1/39ن اثیر، اب«)فرزیدان هارون یامیدم

بناماد، در هماین راساتا    « محمّد»بایست دست کم یکی از آیها را مند است میاز فرزیدایی بهره
فرزیاد(  « ساه »هرک، چهار فرزید )و در یقل دی اری  » قابل ارزیابی است. آن حضرت فرمود: 

؛ هیامای،  30/316م من ینهد، بر من جفا یموده است )یاوری،  داشته باشد و یکی از آیان را به یا

؛ قرفبای،  1/181رو یوزادان فراوایی را به ایان یاام مفتخار سااخت )باالذری،      (؛ از همین0/49
 (.0/01؛ ابن اثیر، 1/411

 رساول خادا)ص(  هاای گزینشای   شماری از یام. ویژگی های ذاتی و خانوادگی: 5-1-3

هاای آیاان حکایات    و خایوادگی افاراد باود و از برجسات ی   های شخصیّتی معطوف به ویژگی
داشت؛ آی ویه که در یام گذاری دخترش فافمه به این یام، یکای از حکمات هاای آن را بهاره     

؛ 3/131مندی وی از امتیازاتی چون یاات خود و دوستدارای  از آت  به شمار آورد)صدوق، 

هاای آن حضارت ییاز این ویاه باود      ام(. البتاه دی ار یا   1/100؛ ابن شهرآشاوب،  3/419اربلی، 
در  0های امام علیرا به لحاظ برتری« علی»(. یا یام 448، 3/419؛ اربلی، 136، 3/130)صدوق، 
(. ییاز  13ق، 3484؛ احمدی میاایای،  10/09ها، برای آن حضرت برگزید)مالسی، همه عرصه

خود « ریحایه»ان بهشتیان و یا بدیل آن دو، سیّد جوایمایند و بیرا به لحاظ جای اه بی0«حسنین»
یامیاد)ابن ماجاه،   « مطیََاب »و « فیِتب»یامید. عمار را هم به جهت اخالق پاکیزه و ایدیشة پاک  

؛ مفید، 3/006؛ إربلی، 1/119و 3/410؛ قرفبی، 0/16؛ تستری، 100، 6/103؛ ابن ابی شیبة،3/01

 (.10و 1/16
ای کاه در  های برجساته شخصیت گاهی احیای یام بزرگداشت اصحاب برجسته: .5-1-4

ای داشته و اثرگذار بودیاد،  مراحل مختلف تشکیل و استقرار یظام یوپای دینی، خدمات شایسته

زُرارَۀ که در بود. چنایچه فرزید سَهْل بن حُنَیف را به احترام اَسعدبن رسول خدا)ص(مورد یظر 
« اساعد »باود،   پیاامبر)ص( ا شمار یخستین مسالمایان مدیناه و از پیشا امان آیاان در بیعات با      
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(. باه علات آن باود کاه     34/101یامید)مسلم، « منذِر»(. یا فرزید ابوالسید را 4/160یامید)قرفبی، 
بود که در حادثه بئر معویة به شهادت رسیده « مُنذِر بن عمرو»یکی از خویشاویدان این خایواده 

پرساید: صااحب فرزیادی     رساول خادا)ص(  بود در حالی که امیر آن گروه بود. ییز ماردی از  
تارین یاام   یام حمزه را برگزین که دوست داشاتنی »ام، چه یامی را برای  برگزینم؟ فرمود: شده

(.آشکار است که شیفت ی رسول خدا یسبت باه  30/319؛ حرعاملی، 6/39کلینی، «)یزد من است
 یار بود.یام حمزه یه به جهت خویشاویدی با پیامبر که به علت برخورداری  از کماالت بس

های فرهن ی مابت هایی که از پیامیام های فرهنگی و تربیتی:برخورداری از پیام .5-1-5
یُمنای،  گذاشت همچون خوشای را برجای میشدهبرخوردار بوده، آثار روایی و تربیتی شناخته

هاای صادق و راساتی در آن دیاده     گشایی، کار و تالش، همت بلند و یا یشاایه آسای یری، گره

باود.   پیاامبر)ص( های مورد عالقاه  شد، و با واقعیات همسویی بیشتری داشت، در شمار یامیم
(، حساین، سالیم، سالیمان )هماان،     341، 1/30اثیر، چون سعید، راشد، )ابنهایی همگزین  یام

 ( و موارد دی ر در همین راستا قابل ارزیابی است.449، 446، 1/30

 های بزرگساالننام گزینی درسازی و به. دگرگون3-5
کاه هم اام باا پیادای  یظاام یوپدیاد دینای و         رسول خدا)ص(یکی از اقدامات راهبردی 
یافت، تغییر یام اشخاص بود. از آیااا کاه در ساایه    ها صورت میدگرگویی در باورها و ارزش

 ای سربرآورده و مناسبات فردی و اجتماعی مردم دگرگون گشته باود و باه  اسالم ارزشهای تازه
داد. از هاای دینای مای   ای جای خود را باه وابسات ی  تدریج فرهنگ و آداب و رسوم کهن قبیله

ای در سازی آن یشایه ورود به عصر جدید و گشاوده شادن فصال تاازه    رو تغییر یام و بهینهاین

بازتااب   رسول خدا)ص(گشت به هر روی سیرۀ زیدگی مردم و قطع ارتباط با گذشته تلقی می
ابن «)نهُمِ نلحسَاَ وَا هُلی مَه اِلَوَتحَ بی َالقَ سمَاالِ عَمِاذا سَ 9 النبی کانَ»یدگاهی است: دهنده چنین د

شنید آن را به یامی بهتر از خود تغییر یام زشتی را می رسول خدا)ص((؛ هرگاه 0/161شیبة، ابی

کَانَ یُغَیِّرل الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِای الرججَاالِ وَ    عَلَیْهِ وَ آلِهِ اهللِ صَلَّ  اهللل إنَّ رَسُولَ: »0داد. امام صادقمی
های زشت را یسبت باه اشاخاص و شاهرها    یام رسول خدا)ص((؛ 30/314حرعاملی، «)الْبُلْدَان

؛ 1/043هایی همایند آمده اسات )ابان ساعد،    ساخت. از عایشه و عروۀ ییز گزارشدگرگون می

 (.0/03، هیامی
های بسیاری را باه دالیال   دهد که آن حضرت یامیشان می خدا)ص(رسول ی اهی به سیره 
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پی  گفته تغییر داد. از جمله: سائب، عبدالشتم،، عبادالحَاَر، حَکَام، حَصاین، عبادیلهم را باه      
(؛ عَتلَاه را باه   1/300(؛ صَرم را به ساعید )هماو،   316، 04، 01، 1/13و  1/108عبداهلل )قرفبی، 
لکعبة )یام فرزید ابوبکر(، عبدعمرو )یاام عبادالرحمن بان عاوف( و     (؛ عبدا1/308عُتبَه )همان، 

؛ ابن اثیر، 3/01؛ واقدی، 100، 160، 1/108عبدالعُزَّی و عزیز را به عبداهلل و عبدالرحمن )همو، 
های عبدشرت را به عبدخیر، حَازن را باه سَاهل،    ( تغییر داد. یام0/161؛ ابن ابی شیبة، 1/401،408

غاوی را به راشد، عاص را به مطیع، عاصیة را به مطیعة یا جمیلاة، غلاراب را   اسود را به ابیض، 

به مُسلم، زَحم را به بشیر، اَصرَم را به زَرعة، شِهاب را به هشام، حرب را به سَلیم، مُضاطَاِع را  
 (.00، 0/30؛ هیامی، 34/140؛ مسلم، 0/1100به مَنبَعِث مبدّل ساخت )بخاری، 
دن مال و شدّت خشم به کار رفته است، غاوی را یومید و گمراه حرب در معایی جنگ، ربو

عاففه، و مُضطَاِع به پهلو خوابیاده را گویناد، در برابار    اید. صَرم به معنای سن دل و بیدایسته
شود. در مفهوم غاراب هام فاراق و جادایی یهفتاه اسات؛       مُنبَعِث که بیداری از آن استنباط می

کار برید، در برابرِ زُرعَة کاه از زماین   آب و علف بهخش  و بی چنایچه اصرم را در مورد زمین

توان یافات، آی ویاه   پرآب و محصول حکایت دارد. در مفهوم زَحم هم فشار و مزاحمت را می
که عَتلَه ییز در برداریده مفهوم شادت و غلظات اسات. آشاکار باود کاه ایان مفااهیم چنادان          

شد های بغیض را که دشمنی از آن استنباط میمیبود؛ وی همچنین یا رسول خدا)ص(خوشایند 

به حبیب)دوستی(، یسار را به سلیمان، جبّار را به عبادالابّار، قلیال را باه کایار، حَسایل را کاه       
معنای آن فرومایه بود به حسین، یعیم را به صال ، عَصِّیة را به عصمة، مُهان )اهایت شده( را باه  

، 3/110گین غلطان( را به عمرو مبدل سااخت. )ابان اثیار،   مُکرَم)گرامی داشته شده(، جُعَیل)سر

 (. 4/146؛ ابن سعد، 100، 0/360، و 1/6، و449، 1/30و 480، 130
آمد. حضرت از یام  پرسید گفت: شایطان بان   پیامبر)ص(زمایی عبداهلل بن قَرَط اَزدی یزد 

 ؛ تو عبداهلل بن قرط هستی.(1/401بل ایتَ عبدُاهللِ بنل قَرَط )قرفبی، »فرمود:  پیامبر)ص(قَرَط. 

هن امی که عامان، ابوذر را که یام پیشین وی جُندَب بود به عنوان تحقیر و تمسخر جُنَیدِب 
آن را به عبداهلل  رسول خدا)ص(خطاب کرد، ابوذر اظهار داشت: یام یخست من جندب بود که 
(. در شامار  0/180ینای،  دهم)امتغییر داد و من یام مورد یظر پیامبر را بر یام خاود تارجی  مای   

توان یاد یمود که یام آیان دساتخوش ایان   صحابیان از عبداهلل بن سالم و عبداهلل بن عمر ییز می
(. این 00، 0/01تغییر شد و به ترتیب از غَیالن و عاص به  یام های جدید ایتقال یافت )هیامی، 
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 پیاامبر)ص( حضاور  های زیادی با شاور و شاعف باه    سبب گشت تا گروه 9اقدام رسول خدا 
 (.30/318رسیده، از آن حضرت بخواهند یام آیان را تغییر دهد )فبرایی، 

سازی، ایدک افرادی ییز بودیاد کاه در برابار    خواهی و دگرگونالبته در کنار این موج تحول
ورزیدیاد چنایچاه در ماورد    یمودید و از پذیرش یام جدید خودداری میاین تغییر مقاومت می

به معنای سختی و یاهمواری بود هن امی که آن حضرت « حَزن»مسیب که یام  جدّ سعید بن 
تغییر داد، اظهار داشت؛ به هی  روی یاامی را کاه پادرم برگزیاده و باه آن      « سَهل»یام  را به 

گوید: در پای ایان مااجرا هیچ ااه ساختی و      دهم. سعیدبن مسیب میام تغییر یمیشهرت یافته
 (.0/1100بریبست )بخاری، تلخکامی از خایدان ما رخت 

گشات بلکاه یسابت باه     تنها به مسلمایان محدود یمای  رسول خدا)ص(گذاری سیاست یام

گشات؛ چنایچاه بحیارا را کاه     داد اعمال مییهودیان و مسیحیان ییز تا آیاا که شرایط اجازه می
صارایی از روم  (. در یقلی دی ار، ماردی ی  1/111یامی مسیحی بود به عبداهلل تغییر داد )ابن اثیر، 

 بَادِّلِ »وارد شد. حضرت از یام  پرساید. پاساخ داد: عبدشام،. فرماود:      رسول خدا)ص(بر 

(؛ یامت را تغییر بده، چرا که من عبدالوهاب 30/310)یوری، « فَإِیجی ألسَمِّی َ عَبْدَ الْوَهَّاب اسْمَ َ
 ام.را برایت برگزیده

 گذاری. کنیه5-4
باه منظاور    رساول خادا)ص(  گذاری هم راهبرد دی ری باود کاه   در کنار گزین  یام، کنیه

داد و بدینوسایله باه یوساازی    گذاری صحابیان و تقویت اعتماد به یف، آیان صورت میحرمت
 پرداخت.شخصیّت آیان می

به ای یزۀ تکریم و به دست آوردن دل یاارای ، آیاان را باا کنیاه      پیامبر)ص(به گفته غزالی 
داد و مردم ییز آیان را با همان کنیاه  یی که فاقد کنیه بودید کنیه قرار میزد، و برای کساصدا می

داد و فرزیاد، حتای کودکاان کنیاه قارار مای      او همچنین برای زیان فرزیددار و بای خوایدید. می

 (.311ق،3410)فبافبایی، « ساختبدینسان آیان را شیفته خود می
رایت از کنیة برخوردارید باه جاز مان!    اظهار داشت: همه همس پیامبر)ص(زمایی عایشه به 
گفتناد،  عبداهلل میرو تا پایان عمر به وی اماز این« ات ساختمام عبداهلل را کنیه»حضرت فرمود: 

(. او بار هماین اسااس     33/41؛ صانعایی،  1/3113هر چند صاحب فرزیدی ی شت)ابن ماجة، 
اباسالیمان را بارای محمادبن فلحاة و      هایی برگزید از جملهبرای شمار زیادی از یارای  کنیة
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(. یا یَقیع بن مسروح را کاه در محاصاره   1/181بکر )بالذری، اباعبدالمل  را برای محمدبن ابی
هاای  داد، رَشید فارسی را که در جنگ رشادت« ابوبَکرۀ»پیوسته بود، کنیه  پیامبر)ص(فایف به 

(. ییز صُهَیب در برابر این 1/06و 4/309بی، یامید)قرف« اباعبداهلل»یمایایی از خود یشان داده بود 
نتاایی  کَ»ای در حالی که فرزید یداری؟ اظهار داشت: یافته« ابویحیی»پرس  عمر که چ ویه کنیه 

مرا به این کنیه سرافراز ساخته اسات. گزارشای هام از     رسول خدا)ص(؛ «اهلل بابی یحییرسولل
ایی که به منزل ما داشات، بارادرم را   در رفت و آمده رسول خدا)ص(ای، در دست است که: 

 (.1/3113یامید )ابن ماجه، می« اباعُمَیر»که خردسال بود 
ها را ییز که از تناسب الزم برخوردار یباود و یاا باه لحااظ عقلای و      ضمن آیکه برخی کنیه
داد؛ آی ویاه کاه کنیاه عبادالرحمن ازدی را از ابومُغوِیاه      شد تغییار مای  دینی یاصواب تلقی می

(. کنیه فرزید عمرو بن حازم  1/100یافته( مبدل ساخت )قرفبی، زا( به ابو راشده)هدایتراه)گم
اش ای را کاه کنیاه  (. ییز رئی، قبیله0/69تغییر داد )ابن سعد، « ابا عبدالمل »را از اباسلیمان به 

مود)اباوداود،  که برگرفته از یام بزرگترین فرزید وی باود تبادیل ی  « ابوشلرَی »بود به « اباالحَکَم»

1/146.) 
ای های یی  و صفات برجستهبه جهت خصلت رسول خدا)ص(ها ییز از سوی برخی کنیه

هاا  گشات، تاا جاایی کاه ایان کنیاه      که در شماری از صحابیان وجود داشت به آیان واگذار می

فالاب را باه   شاد؛ چنایچاه جعفاربن ابای    به آیان تلقی می پیامبر)ص( یهترین هدداشتنیدوست
را « اباوتراب »(، یا کنیه 3/141یامید )ابن اثیر، « اباالمساکین»دستان هت توجه ویژه وی به تهیج

به وی واگذار یمود که بی  از هر یام دی ری بارای    0یشینی امام علیبه لحاظ فروتنی و خاک

 (. 1/38؛ ابن سعد، 1/3100شورای یز بود )بخاری، 
ینی بارای مشارکان ییاز غافال یباود، چنایکاه       گزحتی از کنیه رسول خدا)ص(گفتنی است 

(، و یا اسقف یاران 33/43یامید )صنعایی، « اباوَهَب»بن امیه را در حالی که مشرک بود، صفوان

 (.3/100خطاب یمود )کتایی، « اباحِسان»را 
 قبایل و اماکن سازی نام. دگرگون5-5

گشات، بلکاه   محادود یمای  های پیشین تنها به اشخاص گزین  یام جدید و اعراض از یام

ها و گروهها، منافق بسیاری در حوزه رو افزون بر تیرهشد؛ از همینشامل قبایل و اماکن ییز می
ای یافتاه و یقا    های تازهاین تغییرات ارزشی جای گرفتند و متناسب با یظام یوپدید دینی، یام
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رساول  سات: هرگااه   جدیدی به آیها واگذار گشت. در گزارشی ایان موضاوا بازتااب یافتاه ا    
پرسید. در صورتی که یام  مورد پساند وی قارار   شد از یام آن میوارد روستایی می خدا)ص(

شاد و اگار یاام آن را    اش دیاده مای  گشات و ایان شاادمایی در چهاره    گرفت، شادمان مای می
(. مدینه را که تا پای  از ورود  3/140گشت )همو، پسندید، آثار آن در سیمای  یمایان مییمی

تغییر داد « مدینة»و به اختصار « النبیمدینة»شد به به این شهر، یارب یامیده می رسول خدا)ص(
باه زیبااگزینی    رسول خدا)ص((. علت این تغییر هم افزون بر شیفت ی 361، 3/360)ابن شبة، 

عناای  به م« تاریب»به معنای فساد و یا از « ثَرب»در یام، به لحاظ محتوایی ییز یارب یا از ریشه 
رود که از یام یخستین بااییِ آن کاه مشارک    مؤاخذه بر گناه آمده است. البته این احتمال ییز می

(، در حالی که هیچکدام از این مفاهیم 3/38؛ سمهودی، 3/119بود گرفته شده باشد )فراهیدی، 

در ماورد شاهری کاه بایاد در کساوت       رساول خادا)ص(  هاای  ها و آرمانتوایست با ایدهیمی
 لقرای اسالمی ظاهر شود همخوایی داشته باشد.اامّ

یمود؛ کار بردن یام یارب یهی میبر یام جدید تا آیاا بود که مردم را از به پیامبر)ص(اصرار 

، یا در یقل دی ری: هر ک، باه  «هر کسی به جای مدینه یارب ب وید، باید سه بار استغفار کند»
؛ 360، 3/364یناه را بار زباان بیااورد)ابن شابة،      جای مدینه، یارب ب وید، باید ده باار یاام مد  

هاای دی اری را ییاز از جملاه:     برای مدینة، یام رسول خدا)ص((. گفتنی است 3/38سمهودی، 

 (.3/364؛ ابن شبه، 3/116برگزید )ابن سعد، « فابَه»و « فَیبَه»، «دارالهارۀ»
ر داد؛ چارا کاه معناای    آن حضرت خلربَی را که منزل اه قبیله بنی سلمة بود به صالحة تغییا 

بنی »گاه قبیله (. یا سکویت4/3188-1ساخت )سمهودی، تباهی و ویرایی را در ذهن ماسّم می

، «سُقیا»را در مدینه به « حَسیکه»یشین ، محله یهودی«رَشاد»شد به یامیده می« غَوّاء»را که « غَیّان
، و مکاایی را کاه باه    «یسایرۀ »د به رسیرا که دشواری از آن به ذهن می« عسیرۀ»یا « عَبیرۀ»چاه 
؛ 3/084؛ ابان ساعد،   33/41تغییار داد)صانعایی،   « بقیّاة الهادی  »معروف بود باه  « بقیّة الضاللة»

(. یام کوه احد را هم می پسندید؛ در حاالی کاه جاهلیاان باه آن     1/304؛ قرفبی، 3/11واقدی، 
(؛ ایان  3/01)ابن شبه،  «هبُّا و یلحبُّنحیُ لٌبهذا ج»فرمود: دید میو هرگاه آن را میگفتند، عُنقلد می

« احادیّت ». دلیل آن این بود کاه کلماه الحُاد از    کوهی است که ما را دوست دارد و ما ییز او را

داد و ایان مفهاوم بارای    های خداوید بوده و ی اای ی را معناا مای   یافت که از یامسرچشمه می
 (.1/919داشتنی بود )سمهودی، دوست رسول خدا)ص(
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ییافتنی( را به رُشد، چاه بَیسان )درشاتی(  نین آن حضرت صحرای غَور )عمیق و دستهمچ
را به یلعمان )رفاه و آسای (، راه ضِایقَه)تن نای( را باه یُسری)آساایی(، کاوه کَشار)رو در هام       

)سرسابزی(،   گویی( و روستای عُفْرَۀ )خش  و سوخته( را به خلضْرَۀکشیدن( را به شلکر)سراس
(. او حتای  140؛ حسینیان مقادم،  1/404درّه ضاللت را به درّه هدایت، مبدل ساخت )ابی داود، 

گرفات،  یماود و از آیهاا فاصاله مای    ها و اماکنی که یام خوشایند یداشتند عبور یمای از سرزمین
لِ  )آلاوده  ها از میان دو کوه فاض  )رسواگر( و در یقل دی ری از مُسآیسان که در یکی از غزوه

افروز( و مُخزِی )خوارکننده( با اینکه در مسیر راه قرار داشت عبور ینماود و  زا، جنگو سرگین
(. البته یام ساکنان حاشایه  161؛ ابن قیم، 1/116؛ ابن هشام، 3/03راه خود را تغییر داد )واقدی، 

یام ییز بوی آت  و سوزایدن دو  یامیده شده، و از این« بنوحُرتاق»و « بنوالنار»این دو کوه هم که 

 تأثیر یبود )ابن هشام، همان، واقدی، همان(.بی پیامبر)ص(رسید در این تصمیم به مشام می
در حوزۀ اماکن به آن دلیل بود کاه   رسول خدا)ص(های مورد یظر ضمن آیکه برخی از یام

صورت یافتاه باود؛    دهندۀ بخشهایی از تاریخ اسالم و رویدادهایی بود که در این منافقبازتاب

، و «الوفاود منازل »چنایچه منزل رمله دختر حارث، به جهت استقرار یمایندگان قبایل در آن باه  
« منزل القرآن»بود به  رسول خدا)ص(های منزل سعدبن خیامه در قبا که محل یماز و سخنرایی

اده شادید،  گذاری گشت. البته این منزل، از آن جهت که مهااجران ماارتد در آن ساکویت د   یام

در آن  رسول خادا)ص( شد. ییز محلتی که مبلغان هم یامیده می« االَعزاببیت»یا « منزل العُزتاب»
یامیاده شاد )ابان هشاام،     « دارالقارتاء »گشتند سکنی گزیده و از آیاا به منافق مختلف اعزام می

 (.  4/308و 3/111؛ ابن سعد، 440، 3/06؛ کتایی، 1/100؛ قرفبی، 1/380

ها و قبایل هم ایاام یافت، آی ویه که بنومعاویه یاا مُغویاة را باه    ر یام در مورد تیرهاین تغیی
بنورَشدۀ، بنو زَییَه را به بنو راشدۀ، بنو غَیّان را به بنورَشدان، بنو حالفة را به بناو راشادۀ، و بناو    

(، 1/404داود،؛ ابی 33/41؛ صنعایی،1/04و 3/191عبدمناف را به بنو عبداهلل تغییر داد)ابن سعد، 

(. افزون بار  6/30یامید )ابن منظور، « اهللاوس»معروف بود، را « اوس الالت»ای که در قبا به تیره
ای، و جاای زین  به منظور از میان برداشتن تعصبات فایفه رسول خدا)ص(آیچه یاد شد، گاهی 
فراتار از قبیلاه و    سازی قبایل، عنواییای و سرزمینی، و در یهایت یکرارچهساختن عالیق منطقه

ساخت؛ چنایچه از ماردم قباا و سااکنان مدیناه     گزید و مردم را با این یام مطرح میفایفه بر می
المصار و ...  الیمن و اهلالقلبا و ییز از مردم یمن و مصر به عنوان اهلالمدینة و اهلعنوان اهلبه
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هاای شاهری و اقلیمای ییاز     ت یای باه وابسا  های فایفاه یمود تا مردم فراتر از وابست ییاد می
ی ری را وجهه همات خاود ساازید و در    ایدیشی، کالنی ری و بخشیبیندیشند و به جای جزء

 (.3/130اثیر، ؛ ابن1/3366ای گرفتار یشوید )بخاری، های فایفهدام جدال
 های دیگر. حوزه5-6

قلمرو اشخاص  پدید آمد جز در رسول خدا)ص(ها از سوی گذاریتحولی که در حوزه یام
ها و جز آن را ییاز تحات   و اماکن، بخ  وسیعی از آداب و رسوم، مشاغل و حِرَف، سال شت

ها و اصطالحات مرسوم و متداول در این باب را دگرگون تأثیر خود قرار داد و بسیاری از واژه
ی ر از ای را وارد ادبیات مردم یمود؛ چنایچه مشرکان در برخورد باا یکاد  ساخت و عناوین تازه

یمودید که آن حضارت آن را تغییار داد و   ؛ بامدادتان به خیر، استفاده می«یْعِمُوا صَبَاحاًاَ »جمله: 

عمیر! خداوید ما را به تحیّتی »به عُمَیر بن وَهَب که پیامبر را با این جمله درود گفته بود فرمود: 
« هست، گرامای داشاته اسات   بهتر از تحیّت تو که همان سالم دادن است و تحیّت بهشتیان ییز 

ماا در  »گویاد:  بن ابی غازرۀ مای   (. یا قی،1/681؛ همدایی، اسحاق بن محمد، 3/316)واقدی، 

در روابط تااری و بازرگایی خاود باا   « سمسار»مدینه پی  از ورود پیامبر به این شهر از کلمة 
ما را تاجر خطاب  یام زیباتری برای ما برگزید و رسول خدا)ص(کردیم که یکدی ر استفاده می

را که یادآور رویادادهای تااریخی جاهلیات    « العُروبَةیوم»(. او همچنین 31/103)یوری، « یمود

و مِرباا را که ی  چهارم غنایم جن ی به شمار می رفت باه خما، تغییار    « الاُمُعةیوم»بود به 
ق، 3194افباائی،  ؛ فب06، 1/00؛ عسقالیی، ابن حار، 6/08؛ ابن منظور، 3/111داد  )ابن سعد، 

دیشاب  »یامید و اظهاار داشات:   « سَنَةل الخَیر و البَرکة»را  0(، و یا سال والدت امام علی 101/39

وسیله او درهای بسیاری از یعمات و رحمات را باه    یوزادی برای ما متولد گشت که خداوید به
ود یماینادگان  (. سال یهم هاری را به جهت ور4/330الحدید، )ابن ابی« روی ما خواهد گشود

(، و سال دهم بعات را که دو حامی برجستة خوی ، 3/18)ابن اثیر، « الوفودعام»قبایل به مدینه 

ای (. افزون بر آیکه در یاماه 1/319یامید )عاملی، « الحُزنعام»ابوفالب و خدیاه را از دست داد 
 رسول خادا)ص( ه دفاا از مند بوده و ببه رفاعة بن زید همه کسایی را که از ایمان اسالمی بهره

قلماداد یماوده و زیرماموعاة ایان دو عناوان      « الرسولاهلل و حزبحزب»اید، در شمار پرداخته

(، وی همچنااین در رویااارویی فرهن اای بااا مشاارکان کااه 3/131شاامار آورد )کایاادهلوی،  بااه
آورد و تنها ایان  شمار به« اهللخیل»یامیدید، سراهیان خود را می« خَیل اللتات»جن اویان خود را 
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 (.  1/981یام را زیبندۀ آیان دایست )واقدی، 
آلاود  ای و یاا باورهاای شارک   هاای قبیلاه  در برابر شعارهای مشرکان که غالباً از خصاومت 

یافت، شعارهایی با محتوای دینی و برگرفته از یام خداوید و یاا برآماده از   جاهلی سرچشمه می
وَ لْیَکلنْ  »یمود: خت و همواره به یارای  سفارش میساهای مکتبی را مطرح میاصول و ارزش

هاای  (؛ باید در شاعار شاما یاامی از یاام    33/331یوری، «)مِنْ أَسْمَاءِ اهللِ تَعَالَ  اسْمٌ کلمُفِی شِعَارِ
رو شعارهایی همچون: یا رضوان، یا احد و یا صمد، یا بنای عباداهلل، یاا    خداوید باشد؛ از همین

رساول  ا و مواردی از این دست که قالب و محتوای آن هر دو دینی بود، از سوی یصراهلل، یا ربّن
؛ 33/380گرفات )حرعااملی،   وری در اختیار مااهدان قرار مای فراحی و جهت بهره خدا)ص(
 (.1/149و 1/140ابن هشام، 

دریاگ آن را باه   اید، بیرا شعار خود ساخته« یا حرام»ییز زمایی که شنید گروهی از یارای  
هاای  ( و یاا حتای رجزخاوایی   3/113؛ ابان شهرآشاوب،   3/110تغییار داد )کتتاایی،   « یا حالل»

یماود؛  های قومی به آن پیش یری میها کنترل یموده و از ورود تعصبمااهدان را ییز در جنگ

چنایچه رشید فارسی که در بحبوحه جنگ هن امی کاه یکای از مشارکان را از پاای درآورد و     
بر وی خرده گرفات و   رسول خدا)ص(یی بودن خود را به رُخ وی کشید، ضمن ی  رجز، ایرا

 (؟1/06فرمود: چرا )به جای ایرایی( خود را ایصاری معرتفی یساختی )قرفبی، 

القاابی را از   ،پاذیری آیاین جدیاد   گاهی با هدف تأکید عملکرد یاران و یشان دادن ایعطاف
گویاد:  مارد چنایچه عبداهلل بن هِداج مای گساخت و بدینوسیله به جذب آیان همت میآیان می

رسید در حالی که موی خود را باا ریاگ زرد خَضااب یماوده باود.       پیامبر)ص(مردی خدمت 

در همان حال مرد دی ری که ماوی خاود را باا ریاگ سارخ      « االسالمخضاب»حضرت فرمود: 
ابان  «)خضاب االیمان»خضاب ساخته بود، به حضور آن حضرت رسید. حضرت به وی فرمود: 

 (؛ و بدین ترتیب هر دو را شادمان ساخت و کار آن دو را ستود.1/489اثیر، 

 هاگذاری. سطوح نام5-7
گاذاریها  توان گفت: این یاام و میزان اعتبار هر کدام می 9های رسول خدا گذاریدر باب یام

ی یافات، کاه باه صاورت فبیعا     در سطوح مختلف و با درجات و رتبه های گویاگون ایاام می

بر اساس ی  حادثه و اتفااق صاورت    هاداد؛ زیرا برخی یامارزش و جای اه آن یام را یشان می
ای منظاور  یافت، بدون آیکه برای خود آن یام، جادای از آن حادثاه و رویاداد، ارزش ویاژه    می
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را با چراغای کاه باا روغان      9داری، هن امی که مساد رسول خدا گردد، آیسان که غالم تمیم
« راجٌسِا  هُبال اسامُ  »روشن ساخت، حضرت از یام  پرسید، گفتند: فات ، فرماود:    سوخت،می

( بلکه یام او سراج است و بدین ترتیب این یام بارای وی مایادگار گشات. یاا     1/141)قرفبی، 
کشاید، از ساوی رساول    که در سفرها، بارهای صحابیان را به دوش مای  رسول خدا)ص(غالم 
)کایدهلوی، « سفینةٌ ل فایتما ایتَحمِاِ»که حضرت به وی فرمود: یامیده شد؛ چرا « سفینة» 9خدا 
(؛ بار را به دوش ب یر که کشتی هساتی، یزیادبن مهارخسارو هام کاه      3/160؛ ابویعیم، 3/031

رسیده بود، زاهِر)سفید( یام گرفات )ابان    پیامبر)ص(ایرایی تبار بود و با لباس سفید به حضور 
 (.4/04، 1/139 ،1/409، 3/381و ییز  0/038اثیر، 

ای بود که برخی افراد در مقطعی خااص از  گاهی هم گزین  یام بر اساس خدمات شایسته

ییز به تشویق آیاان پرداختاه باود؛ چنایچاه فلحاه را       رسول خدا)ص(خود یشان داده بودید و 
برابر گفته خودش، در روز احد، فلحاة الخیار و در جناگ تباوک، فلحاة الفَیّااض، و در روز       

(. یا زبیار را حوارّی)شااگرد و مریاد(    1/06؛ ابن اثیر، 1/136، فلحة الاود یامید )قرفبی، حُنَین

را کاه در کساوت سرپرساتی    « زید الخَیل»(. ییز 3/40؛ ابن ماجه، 1/3163خود شمرد )بخاری، 
رسیده بود و توجه آن حضرت را به خاود جلاب یماوده     رسول خدا)ص(قبیله فَیّ به حضور 

 (.4/111یامید)ابن هشام،  «زیدالخَیر»بود، 

ای که در استحکام یظام یوپای دینی داشاته و  گروهی از افراد ییز  به جهت کارهای برجسته
ویاژه از ساوی    های منحصر به فردی برخوردار بودید، شایسات ی دریافات یاامی   یا از خصلت

اش هام سانگ   هیکه گوا« ذوالشتهادَتَین»را یافتند، چنایکه خزیمة ابن ثابت را  رسول خدا)ص(

(، و حنظلاة  3/00(. ابوذر را راست وترین مردم )ابن ماجه، 1/13دو گواهی است یامید )قرفبی، 
فالاب را کاه   (. جعفار بان ابای   1/01به شمار آورد )ابن هشام، « غَسیل المالئکه»عامر را بن ابی

حمازه،   و« ذوالاَنااحَین »پی  از شهادت دو دست خوی  را در یبرد موتاه از دسات داد، باه    

(. همچناین زیادبن   1/380و  4/16عموی  را به شیر خدا و رسول مفتخر ساخت )ابن هشاام،  
البیات )ابان   (، سلمان فارسی را در شمار اهل4/048حارثه را محبوب خایدان خوی  )تستری، 

« شِاعار » رساول خادا)ص(  (، و ایصار را به لحاظ بیشترین پیوسات یِ آیاان باا    6/190شیبه، ابی

ین(، و مردم را که در این موضوا در رتبة پ، از ایصار بودید، دِثار )لبااس رویاین(   )لباس زیر
 (3/00یامید )ابن ماجه، 
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 های نیکو. تفأل به نام5-8
داشاتنی راهبارد   های زیبا و پسندیده و حمل آیها بر مفااهیم مطلاوب و دوسات   تفأل به یام

سیره آن حضارت ایان عباارات را     گذاریها بود؛ چنایچه دردر حوزۀ یام رسول خدا)ص(دی ر 
؛ فبرسای،  3/130واقادی،  «)وَ یَکْارَهُ الطجیَارَۀَ   الْحَسَانَ  الْفَأْلَ کَانَ یُحِبُ اهللِکان رسولل»اید: ی اشته

فااال ییاا  زدن را دوساات داشاات و در براباار از فااال بااد زدن دوری 9 ؛ رسااول خاادا(1/301
و کااان  رلیَّا طَتَکااان الیَ نَّ النبایَّ اِ»آماده اساات:  جُساات و از آن اکاراه داشاات. از بُرَیاده هاام   مای 

زد ولی فال ییا  را هماواره داشات. )بارای     فال بد یمی 9 (؛ پیامبر3/161محدث قمی، «)أتللفَتَیَ
رساول  (. ماروری بار زیادگی    0/164شاهری،  ؛ محمدی ری3/100موارد دی ر، ر.ک. ابن اثیر، 

های خوش بینایه آن حضارت  مابت و تحلیلدهنده ی اه های وی یشانگیریو موضع خدا)ص(

 گردد:هایی اشاره میها است که به یمویهاز یام
در صل  حدیبیه هن امی که سهیل بن عمرو به یمایندگی از مشارکان قاری  یازد    . 5-8-1

مِان   لَکلام  قَاد سَاهَّلَ  »آماد، حضارت تاا او را دیاد باه یااران خاود فرماود:          رسول خدا)ص(

 (.1/140(، کار را بر شما آسان یمود. )ابن هشام، 1/118قرفبی، «)کلمأَمرِِ
ای برای خسروپرویز، شاه ایران، او را با فرستادن یامه رسول خدا)ص(هن امی که . 5-8-1

را پااره کارد و در برابار، مشاتی خااک بارای        رساول خادا)ص(  به اسالم دعوت کرد، او یامه 

باه زودی  »ییا  گرفات و فرماود:     ایان کاار را باه فاال     رسول خادا)ص( فرستاد!  پیامبر)ص(
 (.3/91ق، 3413)احمدی میایای، « شویدمسلمایان خاک او را مال  می

بُرِیْدَه اَسلمی زمایی که باخبر شد مشرکان قری  در ماجرای هارت یکصاد شاتر    .5-8-3

اش بارای  ایاد، باه هماراه شاماری از افاراد قبیلاه      اختصاص داده پیامبر)ص(جایزه برای یافتن 
رو باه رو گشات.    رساول خادا)ص(  روایه شد. در یزدیکیهای مدیناه باا    پیامبر)ص(ی دست یر

 از وی پرسید: کیستی؟ پاسخ داد: بریده. پیامبر)ص(

؛ کار ما آسان شد و بهباود یافات.   « َلَیا و صَأَمرل دَرَبَ»رو به ابوبکر یمود و فرمود:  9حضرت
به سالمت رستیم. سار،  « سَلِمنا»سلم. فرمود: ای؟ اظهار داشت: از اَدوباره پرسید: از کدام قبیله

؛ قرعه به «خرج سَهمُ »فرمود:  رسول خدا)ص(ای؟ پاسخ داد: از بنی سهم. پرسید: از چه تیره

یامت درآمد و پیروز گشتی. بریده که با شنیدن این سخنان شیفته پیامبر شاده باود، زماایی کاه     
اساالم را پذیرفتناد )فبافباایی،     دریاگ خاود و همراهاای    را شاناخت، بای   رسول خدا)ص(
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 (.3/161؛ محدث قمی، 341ق، 3410
دفااا   پیامبر)ص(سَهْلِ بن حُنَیف تیرایداز ماهری بود و در جنگ احد به سختی از  .5-8-4
(؛ تیرهاا را  1/403)ابن سعد، « هلٌهلًا فإیته سَلوا سَیَبِّ»به مسلمایان فرمود:  رسول خدا)ص(یمود، 

 پیاامبر)ص( افکند. یا زمایی که ابی روعة باه حضاور   سهل و آسان تیر میبه سهل بدهید که او 
« اهللالعادوَّ ان شااء   تَََایاتَ رُعْا  »پ، از جویا شدن از یام وی، فرماود:   رسول خدا)ص(رسید، 
 (؛ تو اگر خدا بخواهد دشمن را به هراس می ایدازی.111)همو، /

کاارگیری افاراد و   تی در حاوزۀ باه  های پسندیده را حتفأل به یام رسول خدا)ص( .5-8-5
یمود، بدین معنی که اگار یاام کسای خوشاایند وی یباود از      ها ییز اعمال میواگذاری مسئولیت

شاتری   رساول خادا)ص(  زد. برابر آیچه یعی  غفااری آورده: روزی  کارگیری وی سرباز میبه

. اما زمایی که آن دوشد؟ افرادی اعالم آمادگی یمودیدخواست. سر، پرسید: چه کسی او را می
حضرت دایست یام یکی مُرته )تلخ و دردیاک( و دی ری جَمْره )آت ( است، یراذیرفت، اماا آن   

 (.0/40را که یام  یَعی  بود که مفهوم آن به زیدگی اشاره داشت، به کار گمارد )هیامی، 

 رساول در ماجرای دی ری برای آب دادن شتر آن حضرت، کسایی اعالم آمادگی کردید که 
پ، از آگاهی از یام آیان یرذیرفت و این مسئولیت را به فردی واگذار یمود که یام   خدا)ص(

 جا(.بخ ( بود. )همان)یاات« یاجیة»

رساایان  خواست فرستادگان و پیامحتی آن حضرت از یمایندگان خود در منافق مختلف می
گیاری  سابب خارده   مبر)ص(پیاا یامان برگزینند، تا جایی که این دساتور  خود را از میان خوش

دارد، با ا ینکه دی ران را از فال بدزیی بااز مای   رسول خدا)ص(برخی صحابیان گشت که چرا 

کند، کاه  اما خود گرفتار آن شده است؛ زیرا از گزین  افرادی که فاقد یام زیبا هستند، پرهیز می
(؛ فال 3/146؛ کتتایی، 180ن، الدیشرف«)رتُاِختَ ولکن رْتُیَتطَماتَ»آن حضرت این ویه پاسخ داد: 

کارد یخسات از   هرگاه کارگزاری را اعزام می رسول خدا)ص(کنم. زیم ولی گزین  میبد یمی

گشات و ایان   شاد، شاادمان مای   پرسید. هن امی که یام  مورد پسند وی واقع مای یام وی می
فات،  گرشد، و اگر یاام  ماورد پساند آن حضارت قارار یمای      اش دیده میشادمایی در چهره

 (.3/140گشت )کتتایی، های یاخرسندی در سیمای  یمایان مییشایه

این سیره در مورد قبایل ییز وجود داشت؛ چنایکه هن امی که از فایفه اسلم سخن  .6-8-5
، یاا  «لهاا  اهلللرَفَا فاار غَ غِ»فرماود:  « غِفار»، یا در مورد قبیله «ها اهللمَم سالَسلَاَ»به میان آمد، فرمود: 
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(؛ آیان یافرمایی خدا و 198، 36/100مسلم، «)لَهو رسو اهللَ تِصَعَ»فایفه عَصِیّه فرمود: یسبت به 
(؛ 4/368قرفبای،  «)هو رساولَ  اهللَ تِاجابَ»فرمود: « تلایب»اید. ییز در مورد قبیله را یموده 9رسول

 اید.آیان به یدای خدا و پیامبرش پاسخ داده
 های نکوهیده. پرهیز از نام5-9

آمیزی همچون عبدشم، و عبدالعزتی و مواردی از این دست که به های شرکاز یام گذشته
قرار داشت، آیچه را که برخی قبایل با تأثیرپذیری  رسول خدا)ص(صورت فبیعی مورد ایزجار 

هاای حیوایاات   از ایدۀ چراول و غارت و سلطه بر قبایل دی ر، فرزیدان خود را باه یاام   و الهام
گاذاری،  یامیدیاد، و باا ایان شایوۀ یاام     ن گار  و ببار و پلناگ و... مای    مهاجم و وحشی چاو 

کوشیدید ضمن ایااد بیم و اضطراب در دل دی ران، فرزیدان خاود را مهااجم و عصایای ر    می

ساازگاری   رساول خادا)ص(  ماداری و مهارورزی   پرورش دهناد، باه های  روی باا  اخاالق     
هات کاه از وجهاه زشات و یامناسابی      هاا ییاز از آن ج  (. برخی یام30/311یداشت)حرعاملی، 

هاای ضاد ارزشای    برخوردار بود همچون ظالم، کلب، شیطان، حمار و... و یا یشان از خصالت 

رساول  ها در زیدگی بود، مورد کراهت ها و یاکامیدهندۀ دشواریداشت و یا مفهوم آن بازتاب
که زمینه فال بادزیی را   هایی همپسندید. افزون بر آیکه، یامقرار داشت و آیها را یمی خدا)ص(

 (.0/416ساخت، در سیرۀ آن حضرت جای اهی یداشت)یووی، در میان مردم فراهم می

)زیاان(،   رارها ضِبر فراز منبر اعالم داشت: بدترین یام رسول خدا)ص( 0بنابر یقل امام باقر
هاب هام  (. از یام ش30/313)حرعاملی،  )ستم ر( است )جنگ(، و ظالم )تلخکامی(، حرب مُرتۀ

(. 384داشات)راویدی، / هاای دوزخ اسات، ماردم را برحاذر مای     از آن جهت که یکای از یاام  

شمرد؛ از این رو، های شیطان میپسندید و آن دو را از یامو حباب را هم یمی« اَجدا»همچنین 
 (.1/3119؛ ابن ماجه، 33/48داد)صنعایی، دریگ تغییر میها را بیاین ویه یام

از اینکه کسایی به یاام کلب)ساگ( یاا     رسول خدا)ص(رَیده آمده است که در گزارشی از بُ

(. از ایتخااب یاام   1/11؛ فبرایای،  0/08کللَیب )سگ کوچ ( یامیده شوید، یهی یمود )هیامای،  
بر آن  رسول خدا)ص(، 0(. در یقلی از امام صادق30/311حاکم و مال  کراهت داشت)یوری، 

ایی را که در میان مردم متداول بود ممنوا سازد کاه از جملاه   های برخی یامبود تا ضمن یوشته

ماایع ایااام ایان کاار      پیاامبر)ص( های حَکَم، حکیم، خالد و مال  بود، اما درگذشات  آیها یام
هاا باه لحااظ جای ااه محتاواییِ آن      (. آشکار است که این ویاه یاام  30/318گشت )حرت عاملی، 
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ی یااتوایی و وابسات ی   و مورد ایسان که در تار و پود کارگیری آن درشایسته خداوید بوده و به
 زید، فاقد وجاهت و پشتوایه عقلی و شرعی است.به خداوید موج می

هاایی  بار آن باود تاا یاام     رسول خادا)ص( در برخی منابع سنی هم از جابر آمده است که: 
ا سازد اما چیزی ی فات  همچون: یَعْلی، بَرَکه، اَفْلَ ، یَسار، یافع و مواردی از این دست را ممنو

 (.1/3119؛ ابن ماجة، 4/198؛ ابی داود، 144/،34تا درگذشت )مسلم، 
هاا ماورد ایکاار    ها ییز به لحاظ شیوه رویارویی و برخورد مردم با این ویه یامشماری از یام

های مبارک، بشیر و میمون را از آن جهات  قرار گرفت. آن حضرت فرمود: یام رسول خدا)ص(
که در پاسخ به این پرس  که آیا بشیر و میمون و یافع آیاا اسات؟ گفتاه یشاود:     خوش یدارم

توان دید)مسالم،  گذاری بردگان ییز می(. همایند این مضمون را در مورد یام380خیر )راویدی، 

ویاژه از  (. از حاکم و مَلِ  هم کراهت داشت، به1/3119، ابن ماجة، 4/198؛ ابی داود، 34/144
یام یزد خداوید آن است کاه کسای   ترین که فرمود: زشت« االمالکمَلِ »یا « الملوکمَلِ  »واژه 

؛ یاوری،  34/140مسالم،  )   تنهاا خداویاد اسات   لِا خود را به این یام بنامد، چرا که مال  و مَ

30/311.) 
فرمود: شمرد و میرا خوش یداشت و آن را مایه خودستایی صاحب  می« بَرَّۀ»همچنین یام 

رو زینب دختر جَحْا  را کاه   از همین« تر استستایید. خداوید به ییکان از شما آگاهخود را ی»

(. از یام مستبدان و جبااران گریازان باود و    34/146این یام را داشت به زینب تغییر داد)مسلم، 
السالمة  دایست؛ بر همین اساس زمایی که برادر امها را برای مسلمایان یاخوشایند میاین ویه یام

بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِکلمْ  تلسَمُّونَ»فرمود:  پیامبر)ص(ب یوزادی گشت که یام  را ولید گذاشتند، صاح

اید. یام  را تغییر دهید. آیاان هام باا یظار آن     های فراعنه خود یامیده؛ او را به یام«غَیِّرلوا اسْمَه
خواسات  مردی مای گوید: (. زهری هم می0/093حضرت یام  را عبداهلل یهادید)محدث قمی، 

هاا پدیاد   او را از آن بازداشات و فرماود: ماردی بعاد     پیاامبر)ص( یام فرزیدش را ولید یهد که 

خواهد آمد به یام ولید که در میاان امات مان چاون فرعاون در میاان ماردم  رفتاار خواهاد          
 (.33/41یمود)صنعایی، 

رساول  گیاری  دهی یامناساب ییاز ماورد خار    هاا های یکوهیاده، کنیاه  افزون بر پرهیز از یام

هاا برحاذر مای داشات )حرعااملی،      گزینای قرار داشت و ماردم را از این ویاه کنیاه    خدا)ص(
30/311.) 
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 گذاری اموال شخصی. نام5-11
گذاری می کرد و مردم ییاز ایان   حتی اموال و وسایل شخصی خود را یام رسول خدا)ص(
أَن  اهللِ رساولِِ  ن خللقِِکان مِ»است: شناختند ؛ چنایچه در یقلی آمده ها میوسایل را با همین یام

(؛ از اخاالق رساول   4/190؛ محادث قمای،   36/310)مالسی، « هسالحَه و متاعَه و دوابَّ یَمِّیُسَ
گزید. آشکار بود که برخی از آن بود که برای سالح و وسایل و چارپایان خود یام بر می 9خدا 
هاای درویای و باافنی و ییاز     صالت هاای ظااهری و یاا خ   ها باه لحااظ ویژگای   گذاریاین یام

زیی آن حضرت و اینکه اشایاء و  یافت. برخی ییز از فال یی کاربردهای خاص آیها صورت می
گرفات. باه هار روی    یام و یشان باشند، سرچشمه مای بایست بیهای مرتبط با ایسان یمیپدیده

امشاان را باه   هماراه باا ی   پیاامبر)ص( یویسان فهرستی از وسایل شخصای  مورخان و شرح حال

شماری شمشیر از غنایم جن ی باه   رسول خدا)ص(یویسد، سعد میاید، از جمله ابندست داده
آفرین(، مُخزِم)بسیار برتان(، رُساوب)در گذریاده از هار    بّار )بنیان برایداز(، حَتف)مر های تَیام

-هاا و کناده  مایع( در اختیار داشت. و ییز شمشیری از غنایم بدر که باه لحااظ خطاوط، بارِش    

هاای  یامیده باود. همچناین چناد زره باه یاام     « ذوالفِقار»ای یزش آن را های زیبا و ش فتکاری
الفضول به جهت بزرگی و بلنادی آن  سَعْدیّه)خاسته(، فضتة که جن، آن از یقره بود و ییز ذات

. یخساتین  یامیاد بال(، بَیْضاء)سارید( و صَافْراء)زرد( مای   های خود را رَوْحاء)سب داشت. کمان

ضَرس )خشم ین و تندخو( یام داشت که حضرت یاام آن را باه سَاکْب باه      پیامبر)ص(اسب 
هاای دی ار وی مُرتَاِاز )خاوش شایهه(، وَرد)گال(،       معنای یایاب و تیازرو تغییار داد. اساب    

دُلادُل )تنادرو(، درازگاوش وی     پیاامبر)ص( لِزاز)مقاوم(، سَبحة)تیزرو( یام داشات. ییاز اساتر    

کارد  ری(، ییزه آن حضرت مَاوِی)آرام اه(، به لحاظ آیکه به هر ک، اصاابت مای  یَعفور)خاکست
گشات، ظارف آب آن حضارت رَیّاان)گوارا(،     باعث مر  وی و آرام گرفتن همیشا ی او مای  

داد، عباای وی فَتْ )پیاروزی(، عصاای      0سحاب)ابر(، که آن را باه اماام علای    9عمامه پیامبر 

فتاه شاده باود، خیماه حضارت زَکتی)پااکیزه(، آیناه وی        که از چوب خش  خرما گر عُرْجون،
صَافْراء)زرد(، کماان آن    پیاامبر)ص( جاامع)فراگیر(، یعلاین    پیاامبر)ص( مُدلَه)راهنما(، قیچای  

سااخت کَتاوم)رازدار(، تیاردان وی    حضرت که تیر را به آرامی و بدون سرو و صادا رهاا مای   

لاوق) لغازان( یاام داشات. ییاز برخای       کافور)جعبه(، تیر وی موتَصِلَه)هدف یاب(، سارر وی زَ 
شاد، چنایچاه   ثة)فریادرس(، زمزم و بَرَکاة یامیاده مای   یُمْن)خاسته(، غلوْ پیامبر)ص(گوسفندان 
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گاذاری  شدید که این یاام های: عَضْباء یا غَضْباء، قَصْواء، جَدْعاء شناخته میشتران وی ییز به یام
، 3/400یها صورت یافته بود)ابن ساعد،  های موجود در گوش آییز به لحاظ شکافت ی یا آسیب

هاای  (. به جز آیچه یاد شد وسایل دی ری ییاز از آن حضارت باا یاام    19، 3/10؛ ابن اثیر، 490
 ای وجود داشت که به جهت اختصار از آن صرف یظر گشت.ویژه
 

 گيرینتيجه

ا دی اران  بخشی و تعامل سازیده و هدفمند با سازی و هویتاز آیاا که یق  یام در فرهنگ -3
رو در ترکیب یظام معرفتی اسالم جای ااه  بدیل و ایکاریاشدیی است، از اینو محیط پیرامون، بی

 ای داشته و مورد توجّه جدی قرار گرفته است.ویژه

کن کردن عناصر و فرهنگ جاهلی و ییز ایاااد یشااط و سارزیدگی در    اصالح یا ریشه -1
هاا  گاذاری های دی ری بود کاه از ایان یاام   هدف ی ری همجامعه دینی و تقویت ایدیشة مابت

 شد.دیبال می

هایی های زشت برحذر داشته، و در برابر، آموزهقرآن مردم را از خوایدن یکدی ر به یام -1
 های زیبا را دریافت.وری از یامتوان از ماموعة آن، ضرورت بهرهرا فراروی یهاده است که می

فرهناگ دینای، در کناار گازین  یاام ییکاو بارای         در راستای ترویج رسول خدا)ص( -4

های پیشاین باه جدیاد،    کودکان، به تغییر یام و کنیه بزرگساالن هم اهتمام داشت و با تبدیل یام
آمیاز آن داشات، کوشاید هویات دینای و      هایی که یشان از جاهلیّت و فرهنگ شرکویژه یامبه

دارد. ضمن آیکاه در بااب چ اوی یِ     استقالل فرهن ی مسلمایان را از آسیب و ایحراف مصون

توایاد در ایان حاوزه    ای را به دسات داد کاه مای   شدهگذاری ییز اصول و معیارهای شناختهیام
 راهنمای مردم قرار گیرد.

ها تنها محدود به یام و کنیاه یباود بلکاه شاامل بسایاری از قبایال و       سازیاین دگرگون -0

هاای ماورد اساتفاده در    ها و حتی اصطالحات و واژهها، منافق و شهرها، اماکن و سرزمینتیره
هاا هام   گشات و در ایان حاوزه   ها و جاز آیهاا ییاز مای    ها، سالم دادنحِرَف و مشاغل، مالیات

 اصطالحات تازه و یوپدیدی با ظاهر دینی برگزید و آیها را یهادینه ساخت.

گزیاد و  بار مای  های زیباا و مناساب   او حتی برای اموال و وسایل شخصی خود ییز یام -6
بینای  های پسندیده که آن را عامل آراما  فکاری و خاوش   زیی یسبت به یامافزون بر فال یی 
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های یکوهیده، در هر شکل آن و در هماة  دایست، از به کار بردن یامیسبت به محیط و آینده می
 تابید.های مرتبط، پرهیز داشت و به هی  روی آن را بر یمیحوزه
 

 کتابشناسی
 ریمقرآن ک

 تا.دارالکتب العلمیّه، بیروت، بی المصنف،ابن ابی شیبة، عبداهلل بن محمد، 

 ق.3100، دار احیاء التراث العربی، بیروت،شرح یهج البالغهالحدید، ابن ابی

 تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیاسدالغابة فی معرفة الصحابةابن اثیر، علی بن محمد، 

 تا.، دار صادر، بیروت، بیسندمابن حنبل، احمد، 

 تا.، دار صادر، بیروت، بیالطبقات الکبریابن سعد، 

 ق.3413جا، ، ایتشارات ذوی القربی، بیمناقب آل ابی فالبابن شهرآشوب، محمدبن علی، 

 ق.3413، دارالکتاب العربی، بیروت، زادالمعادابن قیّم، 

جاا،  فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربای، بای   تحقیق: محمد سنن،ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید، 

 ق.3190

 ق.3480، یشر ادب الحوزه، قم، لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 

 ق.3430دار احیاء التراث العربی، بیروت،  السیرۀ النبویّة،ابن هشام، 

 ق.3414دارالفکر، بیروت،  سنن،ابی داود، سلیمان بن اشعث، 

 ق.3484، مؤسسة البعاة، تهران، التبرک، احمدی میایای، علی

 تا.، دارالمهاجر، بیروت، بیالرسولمکاتیب، ------

 ق.3413:، ایتشارات الشریف الرضی، قم، الغمة فی معرفة االئمةکشفاربلی، علی بن عیسی، 

 تا.، دار الکتب العلمیة، بیروت، بیحلیة االولیاءاصفهایی، ابی یعیم، 

 تا.مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بی مفردات الفاظ القرآن،اصفهایی، راغب، معام 

 ق.3190دارالکتاب العربی، بیروت،  الغدیر،امینی، عبدالحسین، 

 ش.3103چاپخایه مهارت،، تهران،  فرهنگ بزر  سخنایوری، حسن، 

 ق.3434بیروت،  -، دار ابن کایر، دمشقصحی بخاری، محمدبن اسماعیل، 

 .3430دارالفکر، بیروت،  االشراف،ایساب، بالذری، احمدبن یحیی

 ق.3430، مؤسسة النشر االسالمی، قم، الرجالقاموستستری، محمدتقی، 

 ق.3439الحیاء التراث، قم،  ، مؤسسة آل البیتذکری الشیعة فی احکام الشریعةجزینی، محمدبن مکی، 
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تهران، شرکت چاا  و یشار باین    ، پژوهشی در سیره یبوی، « مناسبات ایصار و مهاجر»حسینیان مقدم، 

 ش.3101الملل، 

 تا.، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بیوسائل الشیعهحرعاملی، محمد بن الحسن، 

 ق.3434، ایتشارات جامعه مدرسین، قم، الصحی  من سیرۀ النبیّ االعظمعاملی، جعفر مرتضی، 

 ق.3416دا، ، المکتبة العصریّة، بیروت، صیسنندارمی، عبداهلل بن بهرام، 

 ش.3143، شرکت چا  و افست گلشن، تهران، یامهلغتدهخدا، علی اکبر، 

 تا.جا، بیدارالحدیث، بی النوادر،راویدی، فضل اهلل، 

 ق.3191دار احیاء التراث العربی، بیروت،  العروس،تاجزبیدی، محمد مرتضی، 

 ق.3430ت، ، دار احیاء التراث العربی، بیروالکشافزمخشری، محمود بن عمر، 

 تا.، دارالقلم العربی، حلب، بیالسیرۀ النبویّةزینی دحالن، احمد، 

 تا.دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی،سمهودی، علی بن احمد، 

 ق.3484قم، مطبعة سیدالشهداء، النص و االجتهاد،الدین، عبدالحسین، شرف

 ش.3104جا، دفتر یشر فرهنگ اسالمی، بی یوین،تفسیر شریعتی، محمدتقی، 

 ق.3480، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، بیروت، علل الشرایعصدوق، محمدبن علی، 

 ق.3191تحقیق: حبیب الرحمن االعظمی، بیروت،  المصنف،صنعایی، عبدالرزاق، 

 ق.3410، مؤسسة النشر االسالمی، قم، سنن النبیفبافبائی، محمدحسین، 

 ق. 3194، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی جا، لمیزان فی تفسیر القرآنا، -------

 تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالمعام الکبیرفبرایی، سلیمان ابن احمد، 

 ق.3430، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، بیروت، مامع البیان فی تفسیر القرآنفبرسی، فضل بن الحسن، 

 ق.3436، مؤسسة النشر االسالمی، قم، ارم االخالقمکفبرسی، حسن بن فضل،  

 .3481، تحقیق: احمد الحسینی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، البحرینمامع فریحی، فخرالدین،

 ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.التبیان فی تفسیر القرآنفوسی، محمدبن الحسن، 

 ، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.ریج احادیث الرافعی الکبیرتلخیص الحبیر فی تخعسقالیی، ابن حار، 

 ق.3434، ایتشارات اسوۀ، قم، ترتیب کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق.3431، دار احیاء التراث العربی، بیروت، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 

 ق.3430تب العلمیّة، بیروت، ، دارالکاالستیعاب فی معرفة االصحابقرفبی، ابن عبدالبرت، 

 ق.3436، داراالسوۀ، قم، سفینة البحارقمی، عباس، 

 ق.3100دمشق،  -، دارالقلم، بیروتحیاۀ الصحابةکایدهلوی، محمدیوسف، 
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 تا.، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیالتراتیب االداریّةکتایی، عبدالحیّ، 

 ق.3483لتعارف، بیروت، دارصعب، دارا الکافی،کلینی، محمدبن یعقوب،  

االسالمی، مؤسسة دائرۀ المعارف الفقه موسوعه الفقه االسالمی،هاشمی شاهرودی، سید محمود)زیریظر(، 

 ق.3413جا، مطبعة بهمن، بی

 ق.3480جا، ، مؤسسة الرسالة، بیکنزالعمّالمتقی هندی، عالءالدین، 

 .3481، مؤسسة الوفاء، بیروت، بحاراالیوارمالسی، محمدباقر، 

 .3484، مکتب االعالم االسالمی، قم، الحکمةمیزانشهری، محمد، محمدی ری

 ق.3430، دارالمعرفة، بیروت، صحی  مسلممسلم بن حااج، 

 ش.3100، ایتشارات امیرکبیر، تهران، فرهنگ معینمعین، محمد، 

 ق.3436مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، قم،  اإلرشاد،مفید، محمدبن یعمان،  

 م.3903، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالمفی، محمدحسن، یا

 ق.3438، دارالتراث، بیروت، تاریخ المدینة المنورۀیمیری، عمربن شبّه، 

، مؤسساة آل البیات الحیااء التاراث، بیاروت،      مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلیوری، میرزاحسین، 

 ق.3480

 ق.3411، المکتبة العصریّه، صیدا، بیروت، النزولاسبابی بن احمد، واحدی، عل

 ق.3434، مکتب االعالم االسالمی، قم، المغازیواقدی، محمدبن عمر، 

 ش.3100، ایتشارات خوارزمی، تهران،9اهللسیرت رسولهمدایی، اسحاق بن محمد، 

 ق.3101القدسی، قاهرۀ،  ، مکتبةمامع الزوائد و منبع الفوائدهیامی، علی بن ابی بکر، 

 ق.3439، دارالکتب العلمیّة، بیروت، تاریخ یعقوبییعقوبی، ابن واض ،  

 
 
 


