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چكيده
از مسايل چالش برانگيز در جامعه ما، الگوگيري از اسوه هاي ديني است كه معتقدان 
و منتقداني دارد. مشكل اساسي در اين مسئله، تفاوت زماني اسوه هاي ديني با ما است. 
اين نوشتار، معتقد است با تكيه بر «معاصرسازي» مي توان اين مشكل را چاره كرد. با 
معاصرسازي، هم پيروي از سبك اسوه هاي ديني تأمين مي شود و هم اقتضائات زمان 
لحاظ مي شود. اين امر در دو مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد: يكي پژوهش و ديگري 
گزارش. در مرحله پژوهش دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: يكي اين كه سيره پژوهي 
بايد با رويكرد زندگي صورت پذيرفته و به شكل پژوهش ناظر به زندگي يا پژوهش 
زندگي محور سامان يابد، نه پژوهش در خأل. نكته ديگر اين كه سيره پژوهي بايد رويكرد 
موضوعي داشته باشد، نه معصومي. در مرحله گزارش نيز چند نكته بايد مورد توجه قرار 
گيرد: يكي رويكرد تبييني در گزارشگري كه در آن از تحكم و توصيه صرف پرهيز شده و 
نقش هر كدام از اصول سيره در زندگي تبيين مي شود، ديگري رويكرد كاربردي كه صرفًا 
به بيان اصول بسنده نكرده و مصداق ها و موارد اصول را در زندگي امروز نشان مي دهد 
و سوم رويكرد نظام مند در ارائه است كه در آن از ارائه اصول به شكل پراكنده پرهيز 
شده و آنها در يك نظام مشخص، متناسب با نياز زندگي طراحي شده و ارائه مي شوند. 

كليد واژه
رويكرد  زندگي،  به  ناظر  رويكرد  معاصرسازي،  عصري،  اسوه  تاريخي،  اســوه 

تبييني، رويكرد كاربردي، رويكرد نظام مند 

٭  ـ تاريخ دريافت: ۸۷/۱۰/۱۵؛ تاريخ تصويب نهايی:۸۷/۱۲/۳
 Pasandide@hadith.net     ٭٭  ـ دانشجوی دکترای مدرسی معارف، گرايش قرآن و متون اسالمی



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۱۰۴

۱
۳
۸
۷

ن 
تا

س
زم

 /
 ۴

۲
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
زد

يا
ل 

۱) مقدمهسا

بحث الگوگيری از اسوه هاي ديني از مسايل مهم و چالش برانگيز در جامعه اي مانند 

ماست. متدينان و كساني كه باورهاي مذهبي عميق تري دارند، معترض اند كه چرا مردم 

ســبك زندگي خود را از اسوه هاي ديني نمي گيرند و افرادي كه گرايش مذهبي اندكي 

دارند معترض اند كه چرا بايد ســبك زندگي خود را از شخصـيت هايي كه در گذشته 

مي زيسته اند، بگيرند. علت پافشاري گروه نخست، جايگاه رفيع شخصيت هاي ديني و 

اعتقاد به اين است كه روش آنان، كليد موفقيت و سعادت در زندگي است و مـشكل 

اساسي گروه دوم شايد نه ترديـد در تقدس شخصيت هاي ديني بلكه تفاوت زماني و 

هم عصر نبودن آنان با ماســت. هر دو نيز در آن بخشــي كه بر آن تكيه مي كنند، درست 

مي گويند. شخصيت هاي ديني عالوه بر جايگاه رفيعي که دارند، سلوكشان رمز موفقيت 

و سعادتمندي است و اين هر انسان خردمندي را به پيروي از آنان برمي انگيزد. از سوي 

ديگر زندگي در زمان حال صورت مي پذيرد و زمان در حال تغيير است و انسان بايد 

متناسب با مقتضيات زمان خود زندگي كند و لذا پيروي از شخصيت هاي ديني نه از باب 

دين ستيزي بلكه از باب تفاوت زمان توجيه ناپذير مي نمايد. 

حل مشكل در «معاصرسازي اسوه هاي ديني» نهفته است. ايده معاصرسازي، هر دو 

ديدگاه پيش گفته را تأمين مي سازد؛ از يك سو الگو بودن شخصيت هاي ديني را در بر دارد 

و از سوي ديگر مشكل تفاوت زماني را حل مي كند. اين ايده بر اين باور است كه بدون 

واپس گرايي و ناديده گرفتن مقتضيات زمان، مي توان سبك زندگي شخصيت هاي ديني را 

با همان اصالتي كه داشــته اند، الگو قرار داد. تبيين اين ايده و روش آن موضوعي است 

كه اين نوشتار بدان مي پردازد. مطالب مورد نظر در دو بحث كلي سامان يافته اند: نخست 

بحثي در اسوه شناسی و سپس بحثي در معاصرسازي اسوه هاي ديني و روش آن. 
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سا ۲) اسوه شناسی

در اين بحث چند مسئله وجود دارد كه بايد بررسي شوند: يكي اين كه معناي 

اســوه و سيره چيست، ديگر اين كه شرط اسوه شــدن چيست و رفتار چه كساني 

قابليت الگوبرداري دارد. ســوم اين كه اسوه چه جايگاهي در زندگي داشته و چرا 

بايد سيره اسوه هاي ديني را شناخت و چهارم اين كه آيا جنسيت در الگوگيری از 

اسوه نقش دارد يا نه. 

۱  ـ ۲) معنای اسوه و سيره

موضوع معاصرســازي اســوه هاي ديني با دو كليدواژه مهــم پيوند دارد: يكي 

«اســوه» و ديگري «ســيره». بايد نخست روشن شــود كه اين دو واژه به چه معنا 

مي باشــند تا بتوان به مسايل بعدي پرداخت. لذا به صورت خالصه معناي اين دو 

را بررسي مي كنيم:

لســان العرب، در ذيل كلمه اسوه می نويسد كه «ُاسوه» و «ِاسوه»: يعني مقتدا، 

و وقتي گفته مي شود: «إئتس به» يعني به او اقتدا كن و مانند او باش. فالٌن يأتسی 

ِبُفالٍن؛ يعني آنچه را او مي پسندد براي خود مي پسندد و به او اقتدا مي كند و در هر 

حالي همانند حال او مي باشد و جمله «القوم اسوئ فی هذا األمر» يعني حال آنان در 

آن امر يكسان است (ابن منظور، ۱۴۰۸ق: ج۱۴، ص۳۵). راغب نيز معتقد است كه اسوه 

عبارت است از حالتی كه انسان هنگام پيروی كردن از ديگران پيدا می كند، چه اين 

پيروی كردن در امور خوب باشد يا امور زشت (راغب اصفهانی، بی تا: ص ۷۶).

امــا با اين حال، واژه اســوه معناي عميق تري دارد كه معاني گفته شــده از آن 

برگرفته شده اند. در حقيقت واژه های «ُاسوئ» و «إسوئ» اسم مصدر از «ائتساء»اند 

و از ماّده «أســو» كه بر درمان و تيمار و اصالح كردن داللت دارد، گرفته شــده اند. 
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ابن فارس معتقد اســت كه اين واژه بر درمان و اصالح كردن داللت می كند. وقتي سا

گفته می شــود: «أَسوُت الجرح» يعنی زخم را درمان كردم. به همين دليل به طبيب، 

«آســی» (درمانگر)می گويند و وقتي گفته می شــود: «أسوت بين القوم» يعنی ميان 

مردم را اصالح نمودم و از همين باب است جمله: «لی فی فالٍن ُاسوئ»؛ يعنی فالنی 

برای من الگوست؛ يعنی من به او اقتدا می كنم (ابن فارس، ۱۳۸۹ق: ج۱، ص ۱۰۵).

در واقع كســی كه شــخصی و يا چيزی را الگو (اســوه) و سرمشِق (مقتدای) 

خــود قرار می دهد، گويا می خواهد از اين طريــق، ضعف و كمبود خود را جبران 

كند و خود را به نقطه مطلوب برســاند، هر چند رســيدن بــه آن نقطه از نظر عقل 

و فطرت، مذموم باشــد. از اين رو، «الگو» به الگوی شايســته و الگوی ناشايسته، 

تقسيم می گردد (محمدی ري شهري، ۱۳۸۴: ج۳، ص۳۲۷).

وقتي سخن از اسوه به ميان مي آيد، مسئله سيره نيز مطرح مي شود؛ زيرا الگوگيري، 

از سيره و سبك يك نفر صورت مي گيرد. لذا اين واژه نيز بايد بررسي شود. 

واژة ســيره اسم مصدر نوع از مادة سير است. «س ی ر» ريشه ای است که بر 

گذشــتن، روان شدن و حرکت کردن داللت می کند (ابن فارس، ۱۳۸۹ق: ج۳، ص ۱۲۰). 

همچنين به معنای رفتن و سير کردن در زمين است (ابن منظور، ۱۴۰۸ق: ج۶، ص۴۵۳). 

راغب اصفهانی می نويســد: «ســير يعنی حرکت روی زمين، در زمين راه رفتن و 

گذشتن و عبور کردن» (راغب اصفهاني، بی تا: ص۲۴۷).

ِســيَرئ يعنی نوع خاص حرکت انسان، نوع رفتار و حالتی که انسان دارد. ِسيَرئ 

بر وزن ِفْعَلئ اســت مثل ِفْطَرئ، که در ايــن وزن، واژه بر «نوع عمل» داللت می کند 

(ابن مالک اندلسي، ۱۳۴۸ق: ص۴۱؛ طباطبايي، ۱۳۹۳ق: ج۱۶، ص۱۷۸)؛ َجْلَسه يعنی نشستن، 

ِجْلَســه يعنی نوع نشستن و ِسيَره نوع حرکت است (ابن منظور، ۱۴۰۸ق: ج۶، ص ۴۵۴؛ 
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سا زبيــدي، ۱۴۰۸ق: ج۳، ص۲۸۷) لــذا اهل لغت در توضيح معنای آن گفته اند: ســيره به 

معنی طريقه، هيئت و حالت اســت (ابن فــارس، ۱۳۸۹ق: ج۳، ص۱۲۱؛ طريحي، ۱۳۶۵ق: 

ج۳، ص۳۴۰) و نيز آن را ســّنت، مذهب، روش، رفتار، راه و رســم، سلوک و طريقه 

معنا کرده اند و از سيرة فرد به صحيفة اعمال او و کيفيت سلوکش ميان مردم تعبير 

کرده اند (زمخشري، بی تا: ص ۲۲۶؛ شرتوني، ۱۴۰۳ق: ج۱، ص۵۶۲؛ يسوعي، ۱۹۷۳م: ص۳۶۸).

با توّجه به آنچه از اهل لغت ذکر شــد می توان ســيره را نوع و ســبک رفتار و 

طريقة خاص زندگی معنا کرد. به بيان ديگر، سيره يعني اصول، معيارها و روشهايی 

که يک فرد در رفتار و کردار خود دارد. مثًال پادشاهان به طور کّلی يک سبک و سيره 

و يک روش مخصوص به خود دارند. فالسفه يک سبک مخصوص به خود دارند. 

اهل رياضت هم يک سبک مخصوص به خود دارند. پيامبران هم به طور کّلی يک 

سبک مخصوص خود دارند و سپس هر کدام از آنان جداگانه سبکی مخصوص به 

خويش دارد. در نثر و شعر و هنر نيز سبك وجود دارد و هر كس به نوعي مي نويسد 

يا مي ســرايد يا نگارگري مي كند. در تفكر هم ســبك ها مختلف است؛ مانند سبك 

قياسي يا تجربي، عقلي يا نقلي و مانند آن (مطهري، ۱۳۸۵: ص۴۶).

۲  ـ ۲) شرايط اسوه شدن 

از پرسشهاي اين بحث آن است كه آيا همه افراد مي توانند اسوه قرار گيرند يا نه؟ آيا 

اسوه شرطي دارد يا هر كسي مي تواند اسوه قرار گيرد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در معناي 

اسوه و سيره و نيز هدف الگوگيري جست. لذا اسوه شدن دو شرط اساسي دارد كه يكي 

ساختاري است و ديگري ارزشي. در ادامه اين دو شرط را به اختصار توضيح مي دهيم. 
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۱  ـ ۲  ـ ۲) شرط ساختاريسا

در معناي اســوه و سيره گفته شــد كه اسوه يعني اقتدا كردن به سيره يك نفر و 

سيره يعني سبك زندگی فرد. بنابراين شرط اســـوه شدن، سبــك داشتن است. همه 

افراد داراي سبك نيستند. به عنوان نمونه ممكن است كسي شعر بگويد يا نقاشي 

بكشد يا بينديشد يا بنويسد يا ... اما از سبك خاصي پيروي نكند. در واقع اقشاري 

قابليت الگو شــدن دارند كه داراي ســبك باشــند. اين نيز بدان جهت است كه در 

اسوه و سيره «قابليت تعميم»، يك اصل اساسي است. رفتاري مي تواند الگو قرار 

گيرد كه تعميم پذير باشد و اين  جز در مواردي كه سبكي وجود داشته باشد، امكان-

پذير نيست. آنچه قابليت تعميم و تكرار دارد، سبك است، نه يك رفتار شخصي. 

به عنوان نمونه اگر شخصيتي در فالن روز و ساعت از فالن محل عبور كرده و در 

آنجا سرفه يا عطسه كند يا غذا بخورد، قابليت تعميم ندارد و نمي توان گفت هر كس 

مي خواهد از فالني الگو بگيرد بايد در فالن روز و ســاعت در فالن محل سرفه يا 

عطسه كند و يا غذا بخورد! اينها رفتارهاي جزئي و موردي هستند و قابليت تعميم 

ندارند و لذا كسي مي تواند در هر رشته اي و موضوعي اسوه باشد و رفتارش الگو 

قرار گيرد كه داراي ســبك باشد. وقتي سبك وجود داشته باشد، رفتار فرد هر چند 

تمام مؤلفه هاي شــخصي پيش گفته يعني زمان، مكان و مانند آن را دارد، اما از آن 

جهت كه ســبكي بر آن حاكم اســت، قابليت تعميم به زمان و مكان ديگر را دارد؛ 

در حقيقت آنچه تعميم يافته و تكرار مي گردد، آن اصل و ســبك اســت كه عاري 

از مشــخصه هاي محدود كننده بوده و قابليت تعميم به زمان و مكان ديگر را دارد. 

اين، يك شرط ساختاري است، بدين معنا كه اسوه شدن فارق از جنبه ارزشي آن، 

نيازمند چنين شرطي است.
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سا ۲  ـ ۲  ـ ۲) شرط ارزشي

اما شــرط دوم به بعد ارزشي اســوه مربوط است كه با مسئله هدف از زندگي و 

الگوگيري ارتباط پيدا مي كند. هدف از الگوگيري جبران كاستي ها و يافتن راه تكامل و 

دستيابي به سعادت و موفقيت است. اما در تعريف سعادت و موفقيت اختالف زيادي 

وجود دارد. اينجا خير و شــر در مقابل هم قرار مي گيرند و هر دو نيز داراي ســبك 

هســتند. لذا هر سبك داري نمي تواند اســوه قرار گيرد، چرا كه ممكن است در گروه 

شر باشد. در واقع، كسی كه شخصی و يا چيزی را الگو (اسوه) و سرمشِق (مقتدای) 

خود قرار می دهد، گويا می خواهد از اين طريق، ضعف و كمبود خود را جبران كند 

و خود را به نقطه مطلوب برساند، هر چند رسيدن به آن نقطه از نظر عقل و فطرت، 

مذموم باشد. از اين رو، «الگو» به الگوی شايسته و الگوی ناشايسته تقسيم می گردد. 

مسئله «الگوگيری»، يكی از مهم ترين مسائل تربيتی در اسالم است؛ زيرا الگوگيری از 

ديگران، نقش اساسی در شكل گيری شخصيت انسان، سعادت يا شقاوت او دارد. از 

اين رو، قرآن و احاديث اسالمی، آموزه های مهم و ارزنده ای را در اين زمينه ارائه كرده-

اند (محمدي ري شهري، ۱۳۸۴: ج۳، ص۳۲۸). قرآن كريم از پيامبران(به طور كلي)۱، حضرت 

ابراهيم و پيروان او،۲ حضرت محمد۳،6 پيشوايان حق۴ به عنوان اسوه حسنـــه نام 

برده و مردم را به پيــــروي از آنــــان دعوت كرده اســت (همان، ص۳۲۹ و ۳۷۱ ـ  ۳۳۴). 

۱  ـ «أولـئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده قل ال أسـئلكم عليه أجرا إن هو إال ذكرى للعــلمين»(انعام،۹۰). 
۲  ـ  «قد كانت لكم أسوئ حسنئ فى إبراهيم والذين معه …» (ممتحنه، ۴)؛ «لقد كان لكم فيهم أسوئ حسنئ لمن 

كان يرجوا اهللا و اليوم االخر و من يتول فإن اهللا هو الغنى الحميد» (ممتحنه، ۶). 

۳  ـ  «لقد كان لكم فى رسول اهللا أسوئ حسنئ لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر و ذكر اهللا كثيرا»(احزاب، ۲۱). 
۴  ـ  «قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل اهللا يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن ال 

يهدى إال أن يهدى فما لكم كيف تحكمون» (يونس، ۳۵).
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در طرف مقابل، از شيطان،۱ جاهالن،۲ گمراه كنندگان،۳ مستكبران۴ ومفسدان۵ به عنوان سا

اسوه سيئه نام برده و از پيروي از آنان برحذر داشته است (همان، ص۳۳۲ و ۴۰۷ ـ  ۳۹۲).

از آنچه گذشت معلوم مي گردد كه اسوه بايد دو شرط داشته باشد: يكي سبك داري 

و ديگري شايســته بودن. با شــرط نخســت، هم افرادي كه داراي سبك نيستند و 

هم رفتارهايي كه قابليت تعميم ندارند، خارج مي شــوند و با شــرط دوم اسوه هاي 

ناشايســت خارج مي شــوند، هر چند داراي سبك باشند. اينجاست كه «اسوه هاي 

ديني» معنا مي يابند. 

روشــن است كه در زندگی فردی و اجتماعی انسان، هر چه نقش پيشوا بيشتر 

باشــد، دّقت در انتخاب الگو ضروری تر خواهد بود. بر اين اســاس، رهبران دينی 

جامعه، بيشــترين نقش را در الگوســازی و شكل دهی شــخصيت مردم دارند. در 

حديث نبوی آمده است: «و إن أئمتكم قادتكم إلی الّله عزوجل، فانظروا بمن تقتدون في 

دينكم و اصالتكم» (صدوق، بي تا: ص۲۲۱). پيشوايان شما، رهبران شما به سوی خداوند 
عز و جل هستند. پس بنگريد كه در دين و نمازتان به چه كسی اقتدا می كنيد.

همچنين رهبران سياسی جامعه، نقش فراوانی در سازندگی مردم دارند، به گونه ای 

كه امام علی 7 می فرمايد: «الّناس بامرائهم أشبه منهم بآبائهم» (ابن شعبه حراني، ۱۴۰۴ق: 

۱ ـ  «يـأيها الذين ءامنوا ال تتبعوا خطوات الّشيطن و من يتبع خطوات الشيطـن فإنه يأمر بالفحشاء و المنكر ولوال 
فضل اهللا عليكم و رحمته ما زكی منكم من أحد أبدا و لـكن اهللا يزكی من يشاء و اهللا سميع عليم» (نور، ۲۱). 

۲  ـ «قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما و ال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون» (يونس، ۸۹).
۳  ـ «قل يـأهل الكتـب ال تغلوا فى دينكم غير الحق وال تّتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا 

عن سواء السبيل» (مائده، ۷۷). 

۴  ـ «و قالوا ربنا إنـا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيال ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا». 
(احزاب، ۶۷ و ۶۸)؛ «و تلك عاد جحدوا بـئايـت ربهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر كل جبار عنيد» (هود،۵۹). 
۵ ـ  «و واعدنا موسی ثلـثين ليلئ وأتممنـها بعشر فتم ميقـت رّبه أربعين ليلئ و قال موسی َألخيه هرون اخلفنى فى 

قومى وأصلح وال تّتبع سبيل المفسدين» (اعراف، ۱۴۲).
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سا ص ۲۰۸). مردم به فرمان روايانشان، مانندترند تا به پدرانشان.

بنابراين، دّقت در انتخاب رهبران دينی و سياسی از اهّميت و اولوّيت ويژه ای 

برخوردار است.

۳  ـ ۲) نقش اسوه در زندگي

يکی از پرســش های مطرح درباره اســوه و سيره اين اســت که چرا بايد سيره 

اسوه هاي ديني را شناخت و از آنان پيروي كرد؟ اين كار چه ضرورتي دارد؟ آيا صرفًا 

يكي از مناسك ديني است كه بايد بي چون و چرا انجام شود؟ يا امر مقدسي است كه 

فقط براي تقدس و تبركش بايد صورت گيرد؟ و يا امري تاريخي است كه تنها براي 

آگاهي از پيشينه فرهنگي و مذهبي ما الزم است؟ نگاه روشن بينانه و واقع گرايانه به 

اين موضوع نشان مي دهد كه شناخت اسوه هاي ديني و سيره آنان نه يك آئين خشك 

و بي روح اســت، نه يك امر مقدس ديني اســت و نه يك مسأله تاريخي. جايگاه و 

اهميت اين موضوع را با دو رويكرد زير مي توان مشخص ساخت: 

۱  ـ ۳  ـ ۲) رويكرد دين شناسي

برای شناخت دين دو منبع وجود دارد: يکی قرآن و ديگری سنت. سنت را نيز 

از دو راه می توان شــناخت: ۱. ســخن معصوم ۲. عملکرد و سيره معصوم. بخشی 

از معارف دين در قالب ســخن ائمه بيان می شــود بخشی هم در سخن نمی گنجد 

و از ســيره آنان می توان فهميد. بنابراين، يکی از منابع معرفتی ما ســيره اسوه هاي 

ديني (معصومان) اســت که به وســيله آن می توانيم به معارف دينی دست يابيم. در 

اين رويکرد، سيره شناسی زير مجموعه  دين شناسی است. راه ديگر دين شناسی نيز 

سخن شناسی است که از بحث ما خارج می باشد.
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پرسشی که در دل اين بحث مطرح می شود اين است که چرا سيره اين اسوه ها سا

می تواند يکی از منابع شــناخت دين باشد؟ پاســخ اين است که سيره معصوم نيز 

مطابق دين است. اين گونه نيست که فقط سخن معصوم مطابق دين باشد. معصوم 

همان گونه عمل می کند که دين گفته اســت. لذا از راه بررسی سيره او نيز می توان 

به معرفت دينی دست يافت.

۲ ـ ۳ ـ ۲) رويكرد زندگي سازي (تنظيم زندگی)

تنظيم به معنای نظم زمانی نيست، بلکه به معنای اين است که انسان در زندگی 

بايد دارای سبک و مدل باشد. رسيدن به موفقيت عوامل و موانعی دارد که از آن به 

بايد و نبايد ياد می شود. انجام بايدها و انجام ندادن نبايدها به معنای تنظيم زندگی 

است. به هر حال ما برای تنظيم زندگی به سيره و سخن معصوم نياز داريم. از اين 

راه بهتر می توان راه درست زندگی کردن را فهميد. اسوه هاي ديني نمونه هاي كامل 

موفقيت اند و لذا شناخت راه و رسم آنان مي تواند نقش مهمي در موفقيت زندگي 

ما داشته باشد. يكي از رازهاي موفقيت اين است كه زندگي و رويه خود را مطابق 

زندگي انســان هاي موفق تنظيم كنيم و از اين جهت ســيره اسوه هاي ديني اهميت 

مي يابد و بلكه ضرورت خواهد داشت. 

البته اين دو رويكرد با هم قابل جمع اند. اساس دين براي تنظيم زندگی است، 

نه فراگيري اطالعات غير الزم و انجام مناســك غير مفيد. ما از آن جهت، دين را 

مورد مطالعه قرار می دهيم که می خواهيم زندگی خود را ســامان دهيم. اساسًا دين، 

برنامه زندگی اســت. هيچ نکته و دســتوری در دين نيست که مربوط به زندگی ما 

در اين جهان نباشد. لذا موفقيت زندگی بستگی به شناخت دين دارد. در اين ميان 

سيره به عنوان يکی از منابع مهم دين شناسی، نقش مهمی در تنظيم زندگی و تأمين 
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سا موفقيت و به  روزی آن دارد. از ســوي ديگر چون سيره اسوه هاي ديني نمونه عيني 

و تجســم يافته دين است، قابل  فهم تر بوده و قابليت بيشتري براي پيروي دارد. در 

حـقيقت اسوه هاي ديني فانوس هاي دريايي هستند كه راه را براي طالبان موفقيت 

و به روزي مشــخص و نمايان مي سازند. بنابــراين ما به سيره اسوه هاي ديني براي 

تنظيــم زندگي خود نيازمنديم؛ اين يك عامل موفقيت اســت و به همين جهت در 

منابع ديني به الگوگيري از اسوه هاي ديني توصيه شده است.۱ 

۴  ـ ۲) اسوه و جنسيت

مسأله قابل بحث ديگر آنکه، نقش «جنسيت» در اسوه چيست و رابطه اين دو 

چگونه است. چرا که به لحاظ آماری تعداد مردان در اسوه های دينی بيش از زنان 

اســت. ســؤال اين است كه آيا ســيره  يک زن يا مرد می تواند برای جنس مخالف 

الگو باشد؟ آيا در الگوگيري وحدت جنسيت شرط است يا نه؟ آيا فقط زنان براي 

زنان الگو هســتند يا مردان نيز مي توانند الگوي زنان باشــند؟ آيا مردان فقط براي 

مردان الگو هســتند يا زنان نيز مي توانند الگوي آنان باشند؟ براي روشن شدن اين 

۱  ـ خداوند متعال سبـک زندگي حضرت ابراهـيم و پيروان او در همه ابعاد را الگوي ديگران معرفي مي کند: 
«لقد کان لکم ُاسوئ حسنئ في ابراهيم والذين معه... لقد کان لکم فيهم ُاسوئ حسنئ لمن کان يرجو اهللا واليوم اآلخر» 

(ممتحنئ، ۴ و ۶). سبک زندگي حضرت محمد9 نيز به عنوان اسوه و الگو معرفي شده است: «لقد کان لکم 
في رسول اهللا اسوه حسنئ لمن کان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذکر اهللا کثيرًا» (احزاب، ۲۱).

امام علي7 خود اعالم مي دارد که از رسول خدا9 الگو گرفته است: «ولقد کنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، 
يرفع لي في کل يوم من أخالقه علما ويأمرني باالقتداء به» (نهج البالغه، خطبه ۱۹۲).از اين حديث معلوم مي گردد 

که حتي افرادي مانند امام علي7 نيز با استفاده از الگوگيري به مراتب باالي اخالق دست يافته اند. 
همچنين امام علي7 ديگران را نيز به پيروي از روش پيامبر اکرم9 فرامي خواند: «ولقد کان في رسول 
اهللا9 کاف لک في اُالسوئ ودليل لک علي ذم الدنيا وعيبها... فتأس بنبيک األطيب االطهر 9 فإن فيه ُاسوئ لمن 

تأسي وعزاء لمن تعزي. وأحب العباد إلي اهللا المتأسي بنبيه والمقتص ألثره...» (نهج البالغه، خطبه ۱۶۰).

رسول خدا در بيان يک قاعده کلي درباره امت هاي پيشين مي فرمايد: «ما من نبٍي بعثه اهللا في امئ قبلي اال کان 
له من امته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم ُخلوف يقولون ما ال يفعلون 

ويفعلون ما ال يؤمرون» (مسلم، ۱۴۱۲ق: ج۱، ص۵۰).
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موضوع بايد تفاوت ها و شــباهت هاي زن و مرد را بررسي كرد و نقش جنسيت را سا

در تفاوت انسانها به دست آورد. از اين رو در ادامه به اختصار اين مسئله را بررسي 

خواهيم كرد. 

زن و مرد اختصاصات جنســيتي و اشتراكات نوعي دارند. زن و مرد در انسان 

بودن مشــترك و در ويژگيهاي جنســيتي متفاوت اند. از اين رو امور مربوط به اين 

دو نيز به دو قسم تقسيم مي شود: امور انساني كه ميان زنان و مردان مشترك است 

و امور جنســيتي كه مخصوص به جنس خاص اســت. الگوگيری در امور انساني 

نيازمند وحدت و تشابه جنسيتي نيست و لذا هر كدام مي توانند براي ديگري الگو 

باشــند. به همين جهت قرآن كريم مرداني همانند حضرت محمد6 و حضرت 

ابراهيم را اسوه همه انسانهاي خداگرا و آخرت جو معرفي مي كند (ر.ك. ممتحنئ، ۴ و 

۶، احزاب، ۲۱) و از سوي ديگر آسيه همسر فرعون را اسوه اهل ايمان و همسر لوط 

را اســوه همه اهــل  كفر معرفي مي كند.۱ اما در امور اختصاصي، وحدت جنسيت 

شرط است. از اين رو حضرت مريم اسوه زنان پاكدامن۲ و حضرت يوسف اسوه 

مردان پارسا معرفي شده است (ر.ک. يوسف). 

۱  ـ ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأئ نوح و امرأئ لوط  كانتا تحت عبدين من عبادنا صلحينِ  فخانتاهما فلم يغنيا 
عنهما من اهللا شيئًا و قيل ادخال الّنار مع الداخلين و ضرب اهللا مثال للذين ءامنوا امرأئ فرعون إذ قالت رب ابن 

لى عندك بيتا فى الجنئ و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من القوم الّظالمين؛ خدا براى كافران، زن نوح و 
زن لوط را مثل زده كه تحت سرپرستى و زوجيت دو بنده شايسته از بندگان ما بودند، ولى [در امر دين و 
دين داری ] به آن دو [بنده شايسته ما] خيانت ورزيدند، و آن دو [پيامبر] چيزى از عذاب خدا را از آن دو 
زن دفع نكردند و [هنگام مرگ ] به آن دو گفته شد: با وارد شوندگان وارد آتش شويد. و خدا برای مؤمنان 
همسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت: پروردگارا! برای من نزد خودت خانه اى در بهشت بنا كن 

ومرا از فرعون وكردارش رهايی بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده (تحريم، ۱۰ و ۱۱).
۲  ـ  و مريمَ  ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من 
القانتين؛ و [نيز] مريم دختر عمران [را مثل زده است ] كه دامان خود را پاك نگه داشت و در نتيجه از روح 
خود در او دميديم و كلمات پروردگارش و كتاب های او را تصديق كرد و از اطاعت كنندگان [فرمان های 

خدا] بود (تحريم، ۱۲). 
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سا ۳) اسوه و معاصرسازي

در بحث پيشــين به اين رسيديم كه كسي مي تواند الگو باشد كه اهل خير بوده 

و از ويژگي شايســته بودن (اسوه حسنه) برخوردار باشد (شرط ارزشي) و در اين 

امر فرقي ميان زن و مرد وجود ندارد. اينجا بود كه مسئله اسوه هاي ديني (پيشوايان 

دين) مطرح شد. در اين بحث به اين موضوع مي پردازيم كه اسوه هاي ديني چگونه 

مي توانند در زمان حاضر كارايي داشته باشند. پيرامون اين موضوع مسايلي وجود 

دارد كه به آنها مي پردازيم.

۱  ـ ۳) اسوه و زمان

آيا اسوه بايد «عصري» باشد يا مي تواند «تاريخي» نيز باشد؟ 

در بحث پيشين از اسوه هاي ديني و پيروي از آنان به عنوان فانوس موفقيت نام 

برده شد؛ اين در حالي است كه اسوه هاي ديني در گذشته زندگي مي كرده اند و ما در 

زمان حال. اين واقعيت اين پرسش را به وجود مي آورد كه آيا اسوه ديروز مي تواند 

الگوي امروز باشد؟ آيا سيره اي که در زمان گذشته اتفاق افتاده، مي تواند معيار رفتار 

امروز باشد؟ بنابراين از موضوعات بسيار مهم در اين بحث، عصري بودن يا تاريخي 

بودن اسوه هاســت. مسئله اين است كه آيا اســوه بايد مربوط به زمان حال و عصر 

حاضر باشد، يا اين كه اسوه مي تواند تاريخي بوده و مربوط به گذشته باشد؟ 

۱  ـ ۱  ـ ۳) ايده اسوه عصري

برخي بر ضرورت و لزوم عصری بودن اســوه تأکيد داشــته و بر اين باورند كه 

اسوه بايد مربوط به عصر حاضر باشد. پايه نظري اين ايده آن است كه از سويي ما 

در زمان حال زندگي مي كنيم و الگوگيري براي بهبود كيفيت زندگي و پيشــرفت و 
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موفقيت ما در زمان حال است؛ از سوي ديگر، زمان در حال تغيير و دگرگوني است. سا

بنابراين، فرآيند الگوگيري مشروط به عصري بودن اسوه است. اين در حالي است كه 

اسوه هاي ديني، تاريخي و مربوط به زمان گذشته اند. لذا هر چند اين اسوه ها مقدس 

و قابل احترام اند، اما تاريخي بوده و نمي توانند براي بشــر عصري، الگو باشند. در 

حقيقت اين ايده را مي توان ايده «تقديسـ  تعطيل» دانست كه در عين احترام ، آن را 

بوسيده و در قفسه مي گذارد و نقشي براي آن در زندگي قائل نمي باشد. 

 ۲ ـ ۱ ـ ۳) ايده اسوه غيرعصری (تاريخی)

اما ايده ديگر اين اســت كه اسوه هاي تاريخي نيز مي توانند الگوي روز باشند. 

اين ايده لزوم و ضرورت هم عصر بودن اســوه را رد کرده و معتقد اســت هرچند 

تفاوت زمان و لزوم روزآمد بودن زندگي امري صحيح و كامًال درست مي باشد، اما 

منافاتي با تاريخي بودن اســوه ها ندارد؛ با تاريخي بودن اســوه ها نيز مي توان به اين 

هدف دست يافت. به بيان ديگر، نه روزآمدي زندگي مستلزم كنارگذاري اســـوه هاي 

تاريخي اســت و نه پذيرش اســوه هاي تاريخي به معناي واپس گرايي اســت. ميان 

اين دو تفاوتي وجود دارد كه ايده نخســت به آن توجه نكرده است. مرکز ثقل ايده 

نخســت، زمان ديروز و امروز اســت که با تکيه بر تفاوت مقتضيات زمان، قائل به 

نادرســــت بــودن الگوگيری از اسوه هاي ديني مي شود. اين در حالي است كه بايد 

ديــد اوًال زمــان، چه چيزي را تغيير مي دهد و ثانيًا الگوگيــري در چه اموري اتفاق 

مي افتد؛ تا روشـــن شود آيا الگوگيري از اسوه هاي تاريخي به معناي توقف زمان و 

واپس گرايي است يا نه. 

در توضيح اين مطلب بايد گفت: آنچه زمان آن را تغيير مي دهد، ظواهر، ابزارها 

و ســخت افزارهاي زندگي است، نه اصول و اهداف و نرم افزارها. به عنوان نمونه 
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سا وسايل نقليه، نوشت افزار، پخت و پز، ارتباطات، پوشاك و مانند آن تغيير مي كنند، 

اما اموري مانند صداقت، پاكي، درستكاري و مانند آن تغييرناپذيرند. 

به بيان ديگر، امور زندگی بر دو نوع اند: امور تغييرپذير و امور تغييرناپذير. اموري 

مانند: سبك معماري، شهرسازي، شهرنشيني، وسيله نقليه، نوشت افزار، جنگ افزار، 

وســايل رفاهي، وســايل ارتباطي، ابزار كاروصنعت، صنايع و كارخانجات و مانند 

آن تغيير مي كنند، اما اموري مانند صداقت، عدالت، انســانيت، پاكي، درســتكاري، 

امانتــداري، عزتمندي، و مســايلي مانند هدف زندگي، معنــاي زندگي، چگونگي 

استفاده از ابزارها و كسب امكانات و مصرف آنها، شيوه مقابله با فشارهاي رواني و 

واكنش مثبت در برابر نعمت ها، سبك فرزندپروري و همسرداري و حيات جنسي 

(ارضاي شــهوت و مهار آن) و خشــم ورزي (اعمال خشم و كنترل آن) و تعامل با 

ديگران و ده ها مسئله از اين دست از امور تغييرناپذير به شمار مي روند كه از هماره 

تاريخ تا هميشه آن ثابت است. 

بنابر آنچه گفته شــد، معلوم گشت كه زمان فقط در قلمرو امور تغييرپذير تأثير 

گذاشته و موجب دگرگوني مي گردد، اما در امور تغييرناپذير تأثيري نخواهد گذاشت. 

بنابرايــن زمان همه چيــز را تغيير نمي دهد. از اينجا مي تــوان قلمرو الگوگيري را 

شناخت. الگوگيري در قلمرو امور تغييرنــاپذير اتفاق مي افتد و اسوه ها در اين گونه 

امور الگو قرار مي گيرند، نه در امور تغييرپذير. به همين جهت الگوگيري از اسوه هاي 

دينــيـ  تاريخــي و پيروي از آنان، بــه معناي واپس گرايــي و توقف زمان نبوده و 

مي تواند در هر عصري كارايي داشــته باشــد. البته اين امر متوقف بر معاصرسازي 

اســوه هاي تاريخي است. ايده دوم نه عصري بودن اسوه ها به معناي پيروي از هر 

الگوي خلق الساعئ و بي بنيه را مي پذيرد و نه تاريخي بودن اسوه به معناي جمود بر 
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ظواهر و توقف زمان را. ايده دوم قائل به «معاصرسازي اسوه هاي تاريخي» است. سا

با اين كار هــم از ذخيره غني سيره اسوه هاي ديني بهره مند مي شويم و هم با زمان 

حركت مي كنيم و در عين حال در زمان نيز هضم نمي شويم. 

۴) آسيب شناسي

چرا سيره اسوه هاي ديني به روز و عصري نيست؟ 

واقعيت اين اســت كه كه از يك ســو موفقيت و ســعادت زندگي بشر بسته به 

داشتن سبكي صحيح و درست براي زنــدگي است و از سوي ديگر سيره اسوه هاي 

ديني ـ در كنار ديگر آموزه هاي دين ـ  ارائه كننده مدل و ســبك براي زندگي موفق 

و كامياب مي باشــد. اما واقعيت خارجي نشــان از فاصله ميان سبك زندگي مردم 

با ســيره اسوه هاي ديني و گسســت ميان اين دو دارد كه در نتيجه از يك سو دين 

و اســوه هاي ديني مهجور واقع شده اند و از ســوي ديگر زندگي مردم با ناكامي و 

تلخكامي روبه رو شده است. علت چيست؟ چرا اسوه هاي ديني عصري نيستند و 

مردم نمي توانند از آنان براي زندگي در عصر حاضر استفاده كنند؟ 

پيش از اين گفتيم كه شــخصيت هاي ديني قابليت اســوه بودن، و ســيره آنان 

قابليت عصري شدن را دارد. بنابراين مشكل اساسي در خود اسوه ها يا سيره آنان 

نيست. مشكل در فرايند فهم و معرفي اسوه ها و سيره آنان است. اسوه هاي تاريخي 

و سيره آنان صامت و خاموش بوده و در البه الي گزارشات تاريخي و اسناد مكتوب 

پنهان اند. آنچه آنها را نمايان كرده و به مخاطبان معرفي مي كند، تالش پژوهشگران 

اســت. اگر فرايند فهم و پژوهش و گزارش ســيره اسوه هاي ديني درست صورت 

نگيرد، آنچه ارائه شــده و به مردم عرضه مي شود، قابليت عصري شدن را نخواهد 

داشت. بنابراين مشــكل اصلي به خود اسوه ها و سيره برنمي گردد، بلكه مربوط به 
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سا فرايند فهم و ارائه است كه كار پژوهشگران و رسالت مبلغان مي باشد. در حقيقت 

ميان اسوه ها و سيره آنان با مخاطبان دو مرحله و دو پل وجود دارد؛ يكي پژوهش 

و ديگري گزارش. بر همين اساس سبب شناسي را در اين دو بخش پي  مي گيريم.

۱  ـ ۴) گسست سيره پژوهي از جريان زندگي

از علــل مــهم در عصري نشــدن اســوه هاي ديني، نامناســب بودن ســاختار 

پژوهش هاي سيره شناســي و اسوه شناســي اســت. سيره اســوه هاي ديني حقيقتي 

مشــخص و تغييرناپذير بوده و منبعي براي سبك زندگي است؛ اما شكل پژوهش 

و نوع پرسش از اين منبع و چگونگي ورود به بحث خروج از آن، نقش مهمي در 

عصري شدن دارد. براي تحقق عصري شدن، صرف وجود قابليت كفايت نمي كند. 

حقايق ثابتي كه فرا زماني بوده و قابليت عصري شــدن را دارند، نيازمند فرايندي 

منطقي و تالشي روشمند، براي تبديل قابليت به فعليت است كه بخش مهمي از آن 

به پژوهش مربوط مي شود. 

اشــكال عمده در اين بخش چيزي است كه از آن به عـــنوان پژوهش در خأل 

ياد مي كنيم. پژوهش در خأل يعني مطالعه بدون توجه به اقتضاهاي زندگي به طور 

كلي، و بدون توجه به اقتضاهاي زندگي در عصر خاص. زندگي به طور كلي و جدا 

از اقتضائــات زماني، مقتضيات خاص خــود را دارد كه بي توجهي به آنها موجب 

برقرار نشدن رابطه ميان نتيجه پژوهش و زندگي مي گردد؛ شبيه آنچه در رابطه ميان 

دانشــگاه و صنعت وجود دارد كه پژوهش دانشــگاه به ســمتي مي رود و نيازهاي 

صنعت چيز ديگري اســت. پژوهش در خأل بدون اين كه به نيازهاي زندگي توجه 

داشــته باشد، يا به صورت موردي و جزئي ســيره را بررسي مي كند و يا اصلي از 

اصول آن را مورد مطالعه قرار مي دهد و گزارش مي كند. پژوهش متناسب و مطلوب، 
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پژوهشــي است كه از آن به عنوان پژوهش ناظر به زندگي يا پژوهش زندگي محور سا

ياد مي كنيم و در آينده به بررسي آن مي پردازيم. آنچه مهم است اين كه پژوهش در 

خأل از عوامل مهم در عصري نشدن سيره اسوه هاي ديني بوده و هست.

۲  ـ ۴) نقص گزارشگري

پس از پژوهش كه مرحله كشـف و آماده سـازي مطالب است، نوبت به گزارش 

مي رسد. گزارش پل ميان پژوهش و مخاطب است. اگر بر فرض پژوهشي به درستي 

صورت گيرد اما گزارش آن به درستي صورت نگيرد، باز هم فرآيند عصري سازي 

ناقص خواهد ماند. قداســت اسوه هاي ديني و حقانيت سيره آنان زمينه بي توجهي 

به چگونگي در گزارش را فراهم آورده اســت. برخي دچار اين توهم شــده اند كه 

چون اين امور مقدس و بر حق اند، پس ديگران بايد بدون چون و چرا و به محض 

اطالع آنها را بپذيرند! همين امر موجب شده تحكم و توصيه جاي تبيين و توضيح 

را بگيرد. اين شــيوه گزارشگري در نهايت منجر به گسست ميان مردم و اسوه هاي 

ديني مي شود.

۵) راهكارهای معاصرسازي 

با توجه به آنچه گذشــت مشخــص مي شود كه راهكار معاصرسازي، برقراري 

پيوند ميان سيره و زنـــدگي است. پركردن فاصله ميان سيره با زندگي مردم مي تواند 

سيره را از مهجوريت و زندگي مردم را از ناكامي نجات دهد. در اين باره راهكارهايي 

وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم. اين امور به دو مرحله كلي تقسيم مي شوند: 

يكي مرحله پژوهش است و ديگري مرحله گزارش. 
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سا ۱  ـ ۵) پژوهش های ناظر به زندگی 

عصري شــدن اســوه هاي ديني متوقف بر اصالح ســبك ســيره پژوهي است. 

بــراي معاصرســازي بايد ســيره پژوهي با رويكــرد زندگي صــورت پذيرفته و به 

صورت پژوهش ناظربه زندگي يا پژوهش زندگي محور طراحي شود. در اين سبك 

ســيره پژوهي، نيازهاي زندگي و مســايل آن در هر عصري محــور قرار مي گيرد و 

پاسخ آن در سيره اسوه هاي ديني جستجو مي شود. يك زندگي موفق و مطلوب در 

هر عصري اقتضائات خاص خود را دارد. اين اقتضائات بايد شناســايي شــوند و 

به پرســش هاي مناسب تبديل شوند و پاسخ آنها از سيره گرفته شود. در اين سبك 

از منظر نيازها و اقتضائات زماني زندگي، به ســيره اســوه هاي ديني نگاه مي شــود 

و ســيره متناســب با نياز و اقتضاي زندگي مطالعه مي شود. به عنوان نمونه ممكن 

اســت مردم به طور كلي يا فالن گروه مخاطبان به طور خاص دچار ناشــادكامي و 

احســاس بدبختي و تيره روزي باشــند. بديهي است كه اين مردم نيازمند آگاهي از 

عوامل شادكامي مي باشند. در اينجا سيره پژوه بايد با توجه به اين مشكل و با داشتن 

پرسش هايي درست، مشخص و متناسب، متن سيره را مطالعه نمايد و پاسخ مناسب 

را بيابد و يا اگر مســئله زندگي، موفقيت و كاميابي باشد، سيره پژوه بايد با طراحي 

پژوهشــي متناسب، پاسخ مناســب را از سيره اسوه هاي ديني بيابد. همچنين است 

مسئله هايي مانند روابط بين فردي، روابط زناشويي، روابط والدين و فرزندان، روابط 

كارگر و كارفرما و ده ها مسئله ريز و درشت كه در هر زماني براي زندگي افراد پيش 

مي آيد. در همه اين موارد، ورود به سيره از ناحيه مسايل زندگي است، نه سيره در 

خأل. ممكن اســت و بلكه حتمًا چنين اســت كه در پاسخ به اين پرسش ها، همان 

اصول حاكم بر سيره اسوه هاي ديني مانند تقوا، زهد، نظم، عبــادت، گذشت، خوش 
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اخالقي، تواضع، ايثار، جود، كرم و مانند آن مطالعه مي شوند، اما نه در خأل بلكه ناظر سا

به مسئله مورد نظر. در جمع آنچه مهم است اين كه در مرحله سيره پژوهي بايد سبك 

زندگي كردن در نگاه كالن و سبك در امور جزئي زندگي را از سيره اسوه هاي ديني 

استخراج نمود تا نخستين گام در معاصرسازي به درستي برداشته شود. 

نكته ديگر اين كه ســيره پژوهي بايد رويكرد موضوعي داشــته باشد. پژوهش 

در سيره اســوه هاي ديني را به چند شكل مي توان طراحي نمود. يكي سيره پژوهي 

معصوم محور است و ديگري سيره پژوهي موضوع محور. هر كدام از اين دو، مزيت 

و محدوديتي دارد. پژوهش معصوم محور مزيت معصوم شناسي دارد. بر اساس اين 

پژوهش مي توان به تفكيك سيره هر امام را شناخت و معرفت دقيق تري نسبت به 

آن بزرگواران به دست آورد. اما محدوديت اين سبك آن است كه نمي تواند الگوي 

جامعي براي زندگي ارائه دهد؛ زيرا هر معصومي در شرايط خاصي زندگي مي كرده 

و لذا چه بســا بخش هاي ديگر الگو در زندگي ديگر معصومان وجود داشته باشد. 

اما پژوهش موضوع محور از اين مزيت برخوردار اســت كه مي تواند الگوي جامع 

و همه جانبــه اي براي شــرايط مختلف زندگي ارائه كند، امــا از آنجا كه طبق بندي 

آن بر اســاس معصومان نيست، در معصوم شناســي محدوديت خواهد داشت. از 

آنجا كه سيره پژوهي بايد رويكرد به زندگي و مسايل آن داشته باشد، بهترين شكل 

سيره پژوهي، «سيره پژوهي موضوعي» است كه براساس مسئله ها و نيازهاي زندگي 

شكل مي گيرد و به پاسخ جويي از سيره اسوه هاي ديني مي پردازد.

۲  ـ ۵) اصالح شيوه ارائه اسوه

پس از تحقيق نوبت به ارائه در قالب گفتار و نوشــتار مي رســد. تحقيق غير از 

ارائه بوده و اقتضاهاي خاص خود را دارد. هر چند تحقيق به درستي صورت گرفته 
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سا باشــد و حقانيت نيز داشته باشد، اگر به درستي ارائه نگردد، فرآيند انتقال صورت 

نگرفته و كارايي اجتماعي و تربيتي خود را از دست مي دهد. لذا نبايد مرحله ارائه 

را بي اهميت به شــمار آورد. بسياري از ناكامي ها در معاصرسازي مربوط به فقدان 

مهارت در ارائه است. در ادامه به نكاتي در اين باره مي پردازيم:

۱ ـ ۲ ـ ۵) رويكرد تبييني در گزارشگري 

از موانع مهم در معاصرسازي، ارائه نادرست يافته هاي سيره پژوهي است. يكي 

از مهمترين مشــكالت در اين زمينه استفاده از ادبيات توصيه اي و تحكمي است. 

اين در حالي است كه برقراري ارتباط مناسب ميان سيره و مخاطب، نياز به تبيين و 

توضيح دارد، نه تحكم و توصيه. هر چند مخاطبان ما غالبًا به معصومان: ارادت 

داشــته و حقانيت و قداست آنان را به رسميت مي شناسند، اما با اين حال دوست 

دارند بدانند هر اصلي از اصول ســيره چه جايگاه و نقشي در زندگي دارد؛ درست 

همانند كســي كه به پزشك مراجعه مي كند. اگر پزشك براي بيمار توضيحات الزم 

را بيان كند و او را از دليل تجويزها و توصيه هاي خود آگاه ســازد، بيمار با رغبت 

و عالقمندي بيشتر نسخه پزشك را عمل كرده و دوره درمان را با موفقيت بيشتري 

پشــت سر مي گذارد. در سيره نيز ما نيازمند غلبه رويكرد تبييني بر ديگر رويكردها 

هستيم. در مرحله گزارشگري، نبايد از قداست و جايگاه واالي معصومان، به جاي 

تبيين اســتفاده كرد. نبايد از مردم خواست كه چون اين سيرة معصوم است بايد از 

آن الگو بگيريد. الگوگيري با تحميل و بايدگفتن حاصل نمي شــود. اگر مخاطب به 

تأثير فالن ســيره در زندگي خود واقف شــود  و نقش آن را در موفقيت و كاميابي 

دريابــد، بي ترديد از آن الگو خواهد گرفــت. معصومان: خود در انتقال معارف 

دين به مردم از همين روش استفاده مي كردند. اكنون جاي بسط اين مطلب نيست، 
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اما اين خود يكي از اصول حاكم بر ســيره اسوه هاي ديني است كه هماره رويكرد سا

تبييني داشته اند، نه تحكمي و استفاده ابزاري از تقدس. به عنوان نمونه وقتي امام 

علــي7 مي خواهد مردم را از آرزوهاي دور و دراز برحذر دارد، تأثير مخرب آن 

را در زندگــي بيــان مي كند، نه اين كه چون خدا گفته و يـــا چون من مي گويم بايد 

عمل كنيد: «تجنبوا المني؛ فإنها تذهب بهجئ ماخولتم، وتستصغرون بها مواهب اهللا تعالي 
عندكم، وتعقبكم الحسـرات فيما وهمتم به انفسـكم»؛ از آرزوهاي دور و دراز اجتناب 
كنيد؛ چرا كه سرور نعمت ها را از بين مي برد و آنها را نزد شما كوچك مي گرداند، 

و افسوس نسبت به آرزوها را به دنبال مي آورد (كليني، ۱۳۸۹ق: ج۵، ص۸۵).

نكته ديگري كه در بحث تبيين بايد بدان اشاره كرد اين است كه رويكرد تبييني 

نيازمند شناخت صحيح و همه جانبه از اصل استخراج شده است. تا كسي نداند كه 

مثًال ماهيت رضا يا تسليم يا زهد چيست، نمي تواند تبيين درستي از آن ارائه نمايد. 

از اين رو الزم اســت محقق در مرحله سيره پژوهي، عالوه بر بررسي متون بيان گر 

سيره، متوني را هم كه تصوير درستي از آن اصل ارائه مي دهند مطالعه نمايند. 

۲  ـ ۲  ـ ۵) رويكرد كاربردي 

مســئله ديگر اين اســت كه ارائه بايد رويكرد كاربردي و عيني داشته باشد. از 

موانع مهم در برقراري ارتباط با اسوه هاي ديني، ارائه مباحث به صورت انتزاعي و 

به شكل تخصصي است. مباحث تخصصي، الزم اما  اختصاص به مباحثات علمي 

دارد. بي ترديد بايد مباحث كاربردي ســيره پشتوانه علمي و تخصصي داشته باشد، 

اما اين مربوط به مرحله تحقيق و تحليل داده ها اســت، نه مرحله گزارش و ارائه. 

در مرحله گزارش و ارائه، بايد نتيجه تحقيق و تحليل به صورت مشخص و عيني 

بيان گردد تا مخاطب آن را درك كند و به كار بندد. انتظار مخاطب از سيره پژوه ارائه 
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سا الگوي عملي براي زندگي بهتر اســت، نه قيل و قال هاي علمي و مدرسه اي؛ همان 

گونه كه انتظار ما از پزشك و مهندس طراح و مانند آن نيز همين گونه است. ما از 

پزشك نســخه عيني و عملي و از مهندس طراح، نقشــه ساختمان مي خواهيم، نه 

بيان تئوري ها و اختالفات نظري. لذا بايد از مباحث تخصصي و انتزاعي پرهيز نمود 

و اصول را به شكل عيني و كاربردي بيان كرد. براي اين كار بايد اوًال مشخصه هاي 

زمانــي و مكاني غير دخيل در منطق حاكم بر ســيره شــخصيت هاي ديني را كنار 

گذاشت؛ ثانيًا اصل منطق را در شرايط حاضر بازسازي كرد. هر چند مراد از عصري 

سازي، دست كشيدن از اصول نيست، اما به معناي تحميل مشخصه هاي تغييرپذير 

زماني و مكاني بر موقعيت فعلي فرد نيز نيست. سيره نويس يا سيره گو بايد بتواند در 

مرحله پژوهش خالص سيره را به دست آورد و در مرحله گزارش آن را با مقتضيات 

و شرايط زندگي امروز تطبيق دهد تا جايگاه آن در زندگي براي مخاطبان مشخص 

شود و قابليت الگوگيري پيدا كند.

۳ ـ ۲ ـ ۵) رويكرد نظام مند

از موانع ديگر ارتباط بشــر عصر حاضر با اســوه هاي دينــي، پراكنده گويي در 

مرحله گزارشــگري اســت. اين پراكندگي ممكن است به چند دليل باشد. گاه بيان 

ســيره به شكل موردي صورت مي پذيرد. در سبك موردمحور، داده هاي سيره، تك 

تك و به صورت وقايع تاريخي بيان مي شوند. گاه نيز ممكن است مطالب به شكل 

اصول بيان شــوند، اما پراكنده و سازمان نايافته. در اين سبك، داده هاي سيره نه به 

صورت موردي و قصه اي، بلكه به شــكل اصول پراكنده ارائه مي شــوند. هر چند 

اين روش از روش قبل بهتر اســت، اما كامل نيست. درست است كه سيره اسوه-

هاي ديني اصول محور بوده و از منطق مشخصي پيروي مي كند، اما همه اصول در 
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عرض هم نيســتند. لذا بهترين روش آن اســت كه جايگاه و وزن هر يك از اصول سا

حاكم بر سيره مشخص شوند و هر كدام در جاي خود قرار گرفته و به همان شكل 

بيان شــوند. در اين روش كه مي توان آن را سبك اصول نظام يافته ناميد، نه اصول 

در عرض هم قرار مي گيرند و نه بي ارتباط با هم هســتند. بلكه فرع و اصل اصول 

و نظام ميان آنها و نقش هر كدام در كالن موضوع ســيره مشــخص مي شود. اكنون 

جاي بسط اين موضوع نيست، اما به عنوان نمونه بيان مي كنيم كه رضا، شكر، صبر، 

زهد، ياد مرگ، تســليم، باور به تقدير، نعمت شناســي، واقع گرايي انتظارات، تنظيم 

آرزوها، مديريت مقايســه ها، استعانت از خدا، توكل، انتظار فرج و مانند آن، همه 

از اصول حاكم بر سيره اسوه هاي ديني است كه نمونه ها و موردهاي فراواني براي 

آن وجود دارد. اما اگر رويكردي زندگي محور داشــته باشيم و مسئله ما رضايت از 

زندگي باشد، اصل رضا در رأس قرار مي گيرد و شكر و صبر دو شاخه آن خواهند 

بود، ســپس اصول نعمت شناســي، واقع گرايي انتظارات، تنظيــم آرزوها، مديريت 

مقايســه ها، زير مجموعه يا تحقق بخش اصل شــكر خواهند بود و اصولي همانند 

زهد، ياد مرگ، تســليم، باور به تقدير، استعانت از خدا، توكل، انتظار فرج و مانند 

آن، زير مجموعه يا تحقق بخش اصل صبر خواهند بود. اين شكل از ارائه، جايگاه 

هر اصل و وزن و كاركرد آن را براي مخاطب مشــخص و روشن مي سازد و زمينه 

را براي الگوگيري تسهيل مي كند. 

۶) نمونه: روش ارائه عفاف به عنوان الگو

از مباحث مهم در عصر حاضر، مســئله عفاف اســت. اين كه چگونه مي توان 

اســوه هاي ديني را الگوي جامعه قرار داد، از دغدغه هاي اساسي و چالش برانگيز 

جامعه است. در روش شناسي برخورد با اين پديده مشاهده مي شود به محض اين 
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سا كه مســئله در هر دوره اي كليد خورده اســت، از يك سو در حوزه اقدامات عملي، 

برخورد انتظامي و فيزيكي صورت گرفته، و از سوي ديگر در حوزه مباحث فرهنگي 

بحث حجاب و روابط زن و مرد نامحرم و مانند آن پيش كشيده شده است. اين هر 

دو در جاي خود درست اند، اما پرسش اين است كه حركت عاقالنه در اين حوزه 

چيست و كدام مقدم است و از كجا بايد شروع كرد؟ آيا صرف گفتن يا نوشتن سيره 

اسوه هاي ديني در اين زمينه كافي است يا بايد طرح ديگري درانداخت؟ اينجاست 

كه مي گوييم صرف حق بودن يك سخن براي الگو شدن آن كفايت نمي كند، شيوه 

طرح و ورود و خروج به مسئله اهميت فراوان دارد. در ادامه به نكاتي در اين زمينه 

اشاره خواهد شد تا مباحث پيش گفته به صورت عيني نمايان شوند.

۱ ـ ۶) رويكرد انتظامي يا فرهنگ سازي؟

پرسش نخست آن است كه كار را از چه بعدي بايد شروع كرد، فرهنگ سازي 

يا برخورد انتظامي؟ شــكي نيست كه در مقطعي از طرح، برخورد انتظامي نيز الزم 

اســت، اما اين وقتي مؤثر خواهد بود كه اصل موضوع براي عموم جا افتاده باشد. 

لذا رويكرد فرهنگ سازي بر انتظامي تقدم دارد. 

نكته دوم اين كه در بحث فرهنگ سازي كه در حقيقت همان رويكرد تبيين در 

نگاه كالن است، بحث را  بايد از كجا شروع كرد: عفاف يا حجاب؟ شايد تعجب 

كنيد كه مگر تفاوتي ميان اين دو وجود دارد؟ آري تفاوت وجود دارد. اين نشــان 

دهنده اهميت همان نكته اي اســت كه گفتيم بايد ماهيت يك اصل با اســتفاده از 

متون غير ســيره اي روشن شود. از مشــكالت عمده در اين مسئله، خلط ميان اين 

دو مفهوم اســت. نخست بايد از عفاف شــروع كرد، نه حجاب. وانگهي در بحث 

از عفاف، نخســت بايد از چگونگي آن گفت يا چرايي آن؟ از ديگر مشكالت اين 
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مســئله، طرح چگونگي بدون تبيين چرايي آن است. نخست بايد چرايي عفاف را سا

بيان كرد و ســپس به چگونگي آن پرداخت. از مســايل بسيار مهم و جدي در اين 

موضوع، اين است كه نخست بايد ضرورت عفاف در زندگي را تبيين نمود. نبايد از 

عنصر تحكم استفاده كرد. اين همان رويكرد زندگي محور در سيره است. تا مخاطب 

نداند كه عفاف، نه يك نياز بلكه يك ضرورت در موفقيت و كاميابي زندگي است، 

به چگونگي آن توجه نكرده و در برابر آن موضع خواهد گرفت. تا مخاطب نداند 

كه مراد از الگوگيري از اســوه هاي ديني بازگشــت به عقب و تغيير شرايط ظاهري 

زندگي نيست، به آن تن نخواهد داد. اما اگر اين مسايل براي وي روشن شود، خود 

خواهد پرسيد كه براي تحقق عفاف چه بايد كرد. 

۲ ـ ۶) راهكار حفظ عفاف

پس از اين كه اصل عفاف به عنوان ضرورت زندگي بيان شد، نوبت به چگونگي 

آن مي رســد. حفظ عفاف نيازمنــد اقدامات عملي و برخــورداري از مهارت هاي 

خاص اســت. سيره اســوه هاي ديني در حجاب و روابط با نامحرم مربوط به اين 

بحث مي شــود. اوًال اكنون كامًال مشــخص اســت كه جاي طرح اين موضوع كجا 

است و طرح آن در جاي ديگر تا چه اندازه اشتباه است. ثانيًا نكته مهمتر آن است 

كه آيا راهكارهاي عفت ورزي محدود به همين دو امر اســت؟ از اشــتباهات مهم 

در بحــث عفاف، محدود كــردن راهكارها به اين دو موضوع و ناديده گرفتن ديگر 

ابعاد مسئله اســت. اصول متعددي را مي توان به عنوان راهكار برشمرد؛ مثًال تقوا 

و صبر جنســي يا توان انتظار كشــيدن، عبرت يا درس گيري از سونوشت ديگران، 

حزم يا عاقبت انديشــي، خوف يا توجه به مخاطــرات بي عفتي، رجاء يا توجه به 

ثمرات عفت ورزي، ســبك تربيت صحيح، روزه گرفتن، حيا يا توجه به ناظر بودن 
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سا خدا، اعتماد به نفس يا توان نه گفتن، تقليل زمينه هاي خطر جنسي، كاهش تماس 

غيرضرور و مخاطره آميز با نامحرم، كاهش تحريك در تماس با نامحرم و مانند آن. 

نكته مهمي كه پس از اين مطرح مي شــود اين كه نسبت ميان اين اصول چيست و 

چه نظامي ميان آنها وجود دارد؟ هر چند اين موضوع جاي كار بســياري دارد، اما 

به نظر مي رســد تقوا و صبر جنســي راهبرد عفت ورزي هستند و بقيه راهكارها يا 

اصول فرعي، تحقق بخش آن راهبردند. البته دو اصل آخر يعني كاهش تماس غير 

ضرور و كاهش تحريك در هنگام تماس، خود زير مجموعه اصل تقليل زمينه هاي 

خطر مي باشــند. نكته قابل توجه اين كه اوًال مســئله حجاب و روابط با نامحرم در 

ابعاد مختلف آن، همه مربوط به آخرين اصل يعني كاهش تحريك در تماس است. 

لــذا تمركز بر حجاب به جــاي عفاف، و تمركز بر حجــاب و ناديده گرفتن ديگر 

راهكارهاي عفاف، اشتباه بزرگي است كه نتيجه اش وضعيتي است كه هم اكنون در 

آن قــرار داريم. ثانيًا در عرض هم قرار دادن همه اصول و ناديده گرفتن نظام ميان 

آنها نيز اشتباه ديگري است كه نتيجه اش سردرگمي مخاطب خواهد بود. اين همان 

چيزي است كه از آن به عنوان اصول نظام يافته ياد كرديم. و باالخره نكته آخر اين 

كه در ارائه همين اصول به صورت نظام يافته نيز بايد رويكرد تبييني داشت و دقيقًا 

نقش و تأثير آن را توضيح داد. 

نمونه هاي ديگري نيز در اين باره مي توان نام برد؛ مانند شادكامي و موفقيت و 

موضوعاتي از اين دست كه مجال طرح آنها وجود ندارد. 

۷) نتيجه گيري

اسوه از مسايل مهمي است كه در تنظيم زندگي و ساخت شخصي انسان نقش 

بسزايی دارد. البته شرط اسوه شدن اين است كه از نظر ساختاري داراي سبك و از 
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نظر ارزشي داراي شايستگي خاص باشد. مهمترين مسئله در بحث اسوه هاي ديني، سا

كارايي آنان در عصر حاضر اســت. هر چند ممكن اســت به نظر رسد كه به جهت 

تغييرات زندگي و مقتضيات زمان، الزم اســت اســوه هم عصر باشــد، اما مي توان 

اســوه هاي تاريخي و غيــر عصري را نيز الگو قــرار داد و در عين حال مقتضيات 

زمان را نيز رعايت نمود. اين كار مستلزم عصري سازي است. عصري نبودن سيره 

اســوه هاي ديني نه به جهت ماهيت آن، بلكه به جهت نقص در پژوهش و گزارش 

ســيره اســت. اگر در مرحله نخست، ســيره پژوهي با رويكرد تنظيم زندگي سامان 

يابد و در مرحله دوم، گزارشــگرِي سيره با رويكرد تبييني، كاربردي و نظام مند (نه 

توصيــه اي، انتزاعي و پراكنده) صورت پذيرد، ارتباط ســيره با زمان معاصر برقرار 

مي شود و مي تواند الگوي بشر امروز نيز باشد. 
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