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Among original sources which assist us in designing the comprehensive map for moving towards new 
Islamic civilization, what is the position of “the style and conduct of the life of the Infallibles (A.S)”? This 
is a fundamental question that in spite of significant studies regarding the relationships of conduct and 
life of man, still can be considered and taken into account. The present paper tries to deal with some of 
the dimension of this issue and present an appropriate answer through using an analytical approach. 
Based on the findings of the present research, the harmony between the behavioral features of the 
Infallibles (A.S) and the components of the new civilization, the importance and effect of role model 
methodology in realization of the hardware section of civilization and lifestyle and the possibility of using 
the conduct through the popular Ijtihadi method (a method based on independent reasoning), show the 
efficient and unique nature of the conduct of the Infallibles (A.S) in setting the ground for the new Islamic 
civilization. 
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 چکیده
 از بارهدا انسدان زندگگ  گوناگون هایعرصه در معصومان سیرۀ اهمیت و نقش
 در مهد  منبعد  عندوانبده آن از گدا  و گرفتده قدرار مطالعه مورد کارشناسان سوی

 گیدریبهدر  روپیش نوشتۀ هگف است؛ شگ  یاد اسالم  نوین تمگن سازوکار یینتب
 در معصومان سیرۀ نقش بررس  برای تحلیل ، رویکردی با یادشگ ، مطالعات از

 تناسد  کده است آن گویای پژوهش برآینگ .است اسالم  نوین تمگن گیریشکل
 و اهمیدت اسدالم ، وینند تمدگن بنیادین هایمؤلفه با ائمه رفتاری هایویژگ 
 منداب  از بدرداریبهدر  امکدان و اسدالم  ندوین تمگن تحقق در الگوی  روش تأثیر
 ریزیپ  در معصومان سیرۀ بگیلب  و کارامگ ماهیت دهنگ نشان فقه، در سیر 

 .است اسالم  نوین تمگن شالودۀ
  اسالم زنگگ  سبک ،معصومان سیرۀ اسالم ، نوین تمگن :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 اثرگذار حلقۀ و (373 :3131 بی، زمانه)توین سرآمد تاریخ، از ایدوره در که اسالمی تمدن
 از و کهرد افهو  گونهاگون دالیه  بهه و زمان گذر در بود، جدید تمدن و کهن هایتمدن میان
 مسهلمانان بر طوالنی ایدوره برای وضعیت این هرچند بازماند. فراگیر و پیوسته آفرینینقش

 از پرسش غرب، دنیای با مسلمانان آشنایی درپی و اخیر سده یک از بیش در اما بود، پوشیده
 عنهوان تحهت را ههاییپهروهه نیه  عهرب جهان گرفت؛ رونق مسلمانان ماندگیعقب چرایی

 از بازآمده و تجسدیافته روح حا ،بااین (؛3 :3131 کرد)جابری، ری یپایه «سنت واکاوی»
 عنوانبه «اسالمی نوین تمدن» و یافت دوباره حیاتی ایران اسالمی انقالب با اسالمی، تمدن

 اساسهی وظیفهه بلکهه (،31/6/3131 ای،ایران)خامنهه اسهالمی جمههوری آرمان ترینمهم
 گردید. طرح (8/31/3131 ای،جدید)خامنه فضایی ایجاد برای اسالم دنیای

در تحقهق ایهن تمهدن  عصوماننی  بررسی نق  و فع  م در اندیشۀ مقام معظم رهبری
تواند در همۀ اموری کهه بنهای رو، تأکید شده است که امت اسالمی میبسیار اهمیت دارد؛ ازاین

که در (؛ چنان52/3/8334ای، مراجعه کند)خامنه تمدن اسالمی به آن نیاز دارد، به سیرۀ ائمه
ههای مندی از گه ارهی، با بهرههای نظری و بنیادین در حوزۀ تمدن نوین اسالمبسیاری از پژوهش

سازی علهوم مرهرح مربوط به سیره، این پرسش بارها در مباحث سبک زندگی اسالمی یا اسالمی
تهوان از شده است که: چگونه، از چه منابعی، با چه روشی و در چه موضهوعا  و مقهوالتی مهی

گو بهودن مدی و پاسخحا  کمتر به ماهیت سیره و علت کارابهره گرفت؟ بااین سیرۀ معصومان
 گیری از این منبع ارزشمند توجه شده است. آن و چرایی تأکید مقام معظم رهبری بر بهره

 بهه اندیشمندان بیشتر توجه ل وم هدف دو گفته، پیش ابهام ح  بر اف ون حاضر پژوهش
 ورود ضهرور  و اسهالمی نهوین تمهدن بهه مربهوط مباحهث در معصومان سیرۀ گنجینۀ

 کند.می دنبا  را معصومان سیرۀ منابع از برداریبهره برای مندروش و تخصصی
 بپهردازد حاضهر تحقیهق مهوردنظر موضوع به که پژوهشی گرفته،صور  هایبررسی در
 که گرفته صور  روپیش نوشتۀ اصلی اج ای با پیوند در هاییپژوهش حا بااین نشد؛ یافت

 داد: ارائه توانمی اصلی بخش سه در
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 شخصهیت گونهاگون ابعاد درخصوص که است هاییپژوهش بردارندۀ در نخست بخش
 رویکهرد در دارنهد. تاریخی یا و کالمی رویکردی موارد بیشتر در و شده انجام معصومان

 ،قرآن در امامت چیستی و معنا ،وحی و عقل آیینه در امامت چون آثاری از توانمی نخست،
 فراانسهانی ههایویژگهی آثهار ایهن در برد؛ نام امام علم در بازاندیشی و متکلمان آثار و سنت

 گرفتهه قهرار بررسی مورد هاانسان هدایت برای آن فواید و ضرور  همچنین و معصومان
 عهاملی، مرتضی جعفر عسگری، عالمه آثار برخی از توانمی نی  تاریخی رویکرد در است.

 بررسی را معصومان انیزندگ سیره و سبک که 8برد، نام شهیدی سیدجعفر و شهیدمرهری
  اند.نموده طرح اسالمی جامعه ایجاد در نی  را آن نقش و

بهه  های شخصهیت معصهومانهای گوناگونی است که فارغ از ویژگیبخش دیگر، پژوهش
برداری از سیره آنان پرداخته است؛ بهرای نمونهه در عرصهه سهبک زنهدگی اسهالمی، چگونگی بهره

ههای روش»و « بیهتبر اسهتخرا  سهبک زنهدگی از سهیره اهه  اصو  حاکم»هایی چون مقاله
سهازی، مقالهه ؛ در عرصه تمهدن«بیتسازی سبک زندگی اسالمی در سیره و سخن اه نهادینه

و در عرصهه وحهد  اسهالمی، کتهاب پیشهوایان « های توسعه معنویت اسهالمیراهکارها و مد »
 روند.شمار میده بهشهای انجامشیعه، پیشگامان وحد  از جمله پژوهش

 از را معصهومان سهیرۀ کهارآیی کهه دربهردارد را مواردی پژوهش پیشینه از سوم بخش
 از که است، نموده واکاوی فقهی رویکرد با آن از گیریبهره و سیره درونی هایویژگی جهت

 و موانل  ،آن از رفلتبلرون راه و سلیره بله عملل فراروی چالش پویا، سیره توانمی جمله آن
 نهام را معصلوم عملل و سیره از اخالقی حکم استنباط و اسالمی تمدن مهندسی الزامات

 سوی از که است هاییپژوهش است، معرفی قاب  بخش این در که مهمی هایبحث از برد.
 صهور  پیهامبر رفتار از اسالمی معارف و احکام کشف هدف با سنت،اه  گرانپژوهش

 5است. شده نگاشته «السیره فقه» عنوان ذی  موارد بیشتر در که گرفته

                                                           
؛ در احیهای دیهن؛ عهاملی، الصهحی  مهن سهیری النبهی االعظهم نمونه ر.ک. عسکری، نقش ائمه . برای8

 .های معصومینشهیدی، چهره ،مرهری، سیری در سیرۀ معصومان
نگلاری ای نلوی  در تلاری نویسلی، یلیوهالسلیرهفقلهها ر.ک. جعفهری، گونه از کتابنمونه دربارۀ این . برای5

 . اسالمی
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 فراانسهانی و انسهانی شخصهیت ابعهاد جهامع، تحلیلهی و بررسهی در روپهیش پژوهش
 ری یپایه در را ابعاد این نقش تا نموده تالش و داده قرار هدف مورد را آنان سیره و معصوم
 یادشهده  مرالعها از یهکههی  در کهه خالئهی نمایهد؛ تبیهین اسالمی نوین تمدن شالوده

  است. نگرفته قرار توجه مورد تفصیلی صور به

 «سازیتمدن» و «پژوهیسیره» نسبت

 تلقهی حاضهر پژوهش در ضروری ایمقدمه تواندمی سازیتمدن و پژوهیسیره نسبت تبیین
  شود.می اشاره نی  مهم این به کلیدی، مفاهیم تعریف ارائه با رو،ازاین شود؛

 رفتار چگونگی و حالت و فرد یا شیء چگونگی و حالت بر چی ازهربیش «سیره» مفهوم
 بهر نیه  «معصهومان سهیرۀ سهنن(؛ و سهیر مهاده ذیه  ق:8041 منظور، دارد)ابن داللت

 آن از شههیدمرهری کههچنهان دارد، داللت معصومان زندگانی کلی قواعد از ایمجموعه
 اینکهه توجهه قابه  نکته .(83-82 :8331 )مرهری، است کرده یاد «عملی منرق» عنوانبه

 ائمهه عملی مستمر شیوه و روش به کمتر ،معصومان زندگانی تاریخ حوزه در مورخان
 آنهان رفتار شرح و توصیف دهندۀارائه تنها معصومان سیرۀ منابع رو،ازین اند؛داشته توجه

 نتهوامهی رایه  و مصهرل  معنهای دو «سهیره» برای بنابراین (؛28 :8313 است)جعفریان،
 در کهه دیگهر، معنهای و است معصوم عملی مسمتر روش نخست، معنای گرفت: درنظر

 کهه گرفت نتیجه توانمی باشد؛می معصوم رفتار شرح و توصیف دارد، روا  مورخان بین
 انسهان، حیها  گونهاگون هایعرصه در آن کارگیریبه و معصومان سیرۀ به دستیابی برای

 قهرار تربیهق و تحلیه  تج یه، نقد، مورد «پژوهسیره» سوی از موجود منابع تا است ضروری
  گیرد.

 ههایعبهار  و رویکردها با پسازآن و گشته پدیدار هجدهم سدۀ در «تمدن» اصرالح
 هههاینظههام از ب رگههی مجموعههه بههه تعریههف، یههک در اسههت: شههده تعریههف گونههاگون

 در را کالنهی واحد یایی،جغراف ازنظر که و...( تربیتی حقوقی، اقتصادی، اجتماعی)سیاسی،
 «تمهدن» دارد، سهیرره آن اجه ای تمامی بر واحد فرهنگی و گیردمی دربر پهناور قلمرو یک

 همهه کهه اسهت دینهی تمهدنی نیه  اسهالمی تمدن (؛318 :3183 شود)آشوری،می اطالق
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 انسهان که است تمدنی «اسالمی نوین تمدن» همچنین باشد؛ اسالم محور بر آن هایمؤلفه
 دسهت اسهت خداونهد نظهر مهورد کهه غایاتی به و کرده رشد معنوی و مادی لحاظ به نآ در

 جه  ایچهاره ههدفی چنهین تحقق برای که است بدیهی (؛11/1/3181 ای،)خامنه یابدمی
 و... فرهنگی سازینظام و اجتماعی ساختارسازی کاربردی، الگوسازی نظری، سازیمفهوم
 یاد اسالمی نوین تمدن گیریشک  عنوان با فرایند این زا روپیش پژوهش در که ندارد؛ وجود

 شود.می
 اسهت جامعه یا گروه یک مشترک باورهای و هاارزش از برآمده الگویی «زندگی سبک»

 به دیگر،عبار به (؛33 :3188 کنی، شود)مهدویمی ظاهر مشترک رفتارهای صور  به که
 هها،نگهرش تجلهی، توانهدمهی رفتار آن و ندگ ینبرمی گروهی یا افراد که رفتارهاییمجموعه

 سهالمی، و گوینهد)الفتمهی «زنهدگی سهبک» باشد، دیگران از آنان تمای  وجه و هاگرایش
 بهه علهم نهه اسهت، زنهدگی ههایعینیهت بهه نهاظر اصهرالح این هرچند بنابراین، (؛3133
 ،«اسالمی ندگیز سبک» از گفتن سخن با حا بااین آن، نظری زیربنای و زندگی هایعینیت

  (.13 :3131 شود)کاویانی،می توجه اسالم دین هایآموزه معرفتی و نظری مبانی به
 در اثرگهذاری قابلیهت دلیه  بهه پژوههیسهیره کهه دریافهت تهوانمی گفتهپیش سخنان با
 سهازیتمهدن فراینهد از بخشهی تواندمی زندگی، سبک جمله از تمدن، گوناگون هایبخش
 بهه فراینهد این در را سیره کارامدی فرضیه تا کوشدمی حاضر نوشته این بههباتوج شود؛ تلقی

  گذارد. آزمون
 از: اندعبار  که است شده تشکی  کلی بخش ازسه نی  پژوهش، ساختار

 اسالمی؛ نوین تمدن شالوده ری یپایه در آن نقش و معصوم شخصیتی ابعاد .8
 ساز؛تمدن عام  عنوانبه انسان، بر تأثیرگذاری در الگوبرداری شیوه نقش .1
 .معصومان سیرۀ منابع از کارامد برداریبهره .3

 معصوم رفتار و شخصیت .1

 مهردم پیشهوای عنهوانبه آنان اند،داده ارائه معصومان از اسالم علمای که هاییتعریف در
 کهچنان (؛11-13 :3131 است)مؤمنی، شده دانسته واجب ایشان از اطاعت و شده معرفی
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کید سجادامام از حدیثی در  کهه اسهت کسی پروردگار، ن د مردم منفورترین که شودمی تأ
 (؛111 ،8 :3161ننمایهد)کلینی، پیهروی او عملهی سیره از ولی کند، پیروی را امامی شیوه
 نشهان آنهان شخصهیت ابعهاد از هریهک بررسهی امها نیست؛ آنان پیروی از گری ی رو،ازین

 بهه اقتهدا نیازمنهد ازهرچیه ،بهیش اسهالمی، نهوین تمهدن شهالوده ریه یپایهه کهه دهدمی
 اسهت، امهت هادیهان ههایویژگهی بیانگر که ابعاد این سخن، دیگر به است؛ معصومان

  اسهت، اسهالمی نهوین تمهدن ههدف تهرینمههم کهه را انسهان حقیقهی سهعاد  توانهدمی
 نماید. تأمین

 معرفتی پشتوانه .1-1

 نهوین تمدن معرفتی منبع عنوانبه تواندمی که معصوم خصیتش سازتمدن ابعاد ترینمهم
 است: ارائه قاب  بخش دو در گیرد، قرار برداریبهره مورد اسالمی

 محوراخالق و معنوی شخصیت .1-1-1

 کنهد،مهی متمهای  غهرب تمهدن از را آن کهه اسهالمی، نهوین تمدن هایویژگی ترینمهم از
 خداونهد بهه ایمهان برمبنای اسالمی نوین تمدن اینکه و است معنوی ماهیت از برخورداری

 را غربی تمدن رهبری معظم مقام پیوند دراین (.11/7/3133 ای،یافت)خامنه خواهد تحقق
 ههاانسهان خوشهبختی نیهافتنتهأمین دلیه  ترینمهم را موضوع همین و خوانده مادی تمدنی

 امهروزه روازایهن (؛8/31/3131 ای،اند)خامنههخوانهده آنان استفاده مورد اب ارهای وسیلهبه
 انهد،دیده معنویت هایخرابه در را خود گریسلره ضعفنقره که نی ، غرب تمدن طراحان

 از و (111 :3187 سهیف، نموده)مظهاهری تبدی  خود قو  نقره به را آن تا کنندمی تالش
 گمهانبهی (.31 :3173 نماینهد)کولمن، برداریبهره خود استیالی تقویت و ترمیم برای آن

 بهاالترین در اسهت، اسهالم نظهر مورد آرمانی جامعه نیاز مورد که را بخشسعاد  معنویت  
 ایهن توانهدمهی آنان از پیروی کههمچنان کرد؛ مشاهده توانمی ائمه شخصیت در سر ،

 معنهوی جدیهد فضهای رهبهری، معظهم مقام کهچنان کند؛ اندازطنین جامعه در را معنویت
 پدیهده را آن و نمهوده تشهبیه دنیها در تازه روحی دمیدن به را، اکرم پیامبر به اقتدا از برآمده

 اسهالمی نهوین تمدن تحقق همان برابر آن، تحقق که اند،دانسته اسالمی جامعه انتظار مورد
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 بنهدگی محوریت با معصومان معنوی شخصیت بنابراین (.8/31/3131 ای،است)خامنه
 بهرای منبهع بهتهرین توانمی 8است، برداشت قاب  ادعیه و روایا  ،کریمقرآن از که خداوند،

 دانست. جامعه در معنویت تحقق
 بهارز ههایمؤلفهه از نیه  اسهت معنویت نوعی از برآمده ایشاخصه که محوری،اخالق

 از را حقهوق رعایهت و اخهالق نیه  رهبهری معظم مقام کهچنان است؛ اسالمی نوین تمدن
  (.11/7/3133 ای،است)خامنه خوانده مدنت این کارگشای مبانی

 را آن توانمی (،01 :8338 )طوسی، اخالق از اسالمی حکمای تعریف توسعه با امروزه
 از برخاسهته کهه دانسهت شخصهیبهرون و شخصهیدرون ارتبهاطی رفتار از خاصی الگوی

 با (؛5 :8313 است)قراملکی، دیگران و خود حقوق رعایت به نسبت انسان پذیریمسئولیت
 معصومان سیرۀ در اخالقی برداریبهره می ان و ظرفیت بیشترین گفت توانمی تعریف این

 بهره آن از جامعه، در آن کردن نهادینه و حیاتی عنصر این احیای برای توانمی و بوده موجود
 اشهاره آنهان 5گراییعدالت به توانمی معصومان اخالقی شخصیت از نمونه برای گرفت.
 قههرار توجههه مههورد اسههالمی تمههدن هههایشاخصههه از یکههی عنههوانبههه همههواره کههه کههرد،

 کهه کهرد، یهاد 3آنهان گرایاعتدا  مشیخط از توانمی یا (؛54/1/8312 ای،گیرد)خامنهمی
 شهایان (.81/3/8313 ای،اسهت)خامنه اسهالمی نوین تمدن در مردم اقشار همه مشیخط
 بهاور بهه نمونهه بهرای اسهت؛ گسترده بسیار اخالق محوریت با تمدنی ثمرا  که است ذکر

 اخالقهی ههایجنبهه در تحهو  معلهو  اقتصهادی تحهوال  دنیا ب رگ اقتصاددانان از برخی
 (.882 :8335 است)احمدوند،

 محورعلم و عقالنی شخصیت .1-1-2

 و مهدار بهر بایهد را ههاتمهدن نابودی و پدیدآمدن و است خردمندی تمدنی هر اصلی هسته

                                                           
اشهاره  صحیفۀ سجادیهو دعای دهم از  البالغهنهج 111توان به نخستین آیه سورۀ اسراء، خربۀ . برای نمونه می8

 کرد.
 (.31، خربۀالبالغهنهجیاد شده است)« حکمة العد »با صفت  معصوم که از. چنان5
 (.31، خربۀالبالغهنهجیاد شده است)« سیرته القصد»با صفت  که از معصوم. چنان3
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 نوین تمدن دیگر عبار  به و (؛7-1 :3181 نویسندگان، از دانست)جمعی نیتعقال می ان
 در نیه  عقالنیت که سازدمی محقق را هاانسان اخروی و دنیوی سعاد  صورتی در اسالمی

 اسهت شده سبب اسالمی نوین تمدن در عقالنیت اهمیت گیرد. قرار سرلوحه معنویت کنار
 تمهدن این سوی به اقدام نخستین را جامعه در  عق نیروی تقویت رهبری معظم مقام تا

 ای،)خامنهه صهحی  راه کهردن طهی بهرای مسهئله تهرینمههم عنهوانبهه آن بیهان با و دانسته
 را رنسهانس از پیش دوره در خردورزی و عقالنیت از غربی روحانیت دوری (،13/1/3188

  (.11/1/3181 ای،نماید)خامنه معرفی غربی منحرف تمدن پیدایش اصلی عام 
 خردمنهدی بهه را توجهه بیشترین ائمه (،38-8 :3  ،3161 موجود)کلینی، شواهد پایه بر
 نیه  مسهلمانان پیشهوای نیاز مورد صفا  از را عقالنیت ویژگی کهچنان اند؛داشته معروف انسان
 آنهان عقالنهی شخصهیت کهه اسهت آن گویهای هابررسی (؛223 ق:8081 )واسری، انددانسته
 :8314 اسهت)مرهری، بهوده آنهان پیهروان میهان در عقلهی تفکهر و گرایش احیای سبب همواره

 8آید. شماربه خرورزانه تحولی ضامن تواندمی معصومان از پیروی رو،ازاین (؛501
ویهژه ای، بهههای تمهدنی در ههر دورهترین مؤلفهترین ثمره عقالنیت است و از مهمعلم مهم

ههای های مفیهد و کارامهدی در عرصههای نتواند دیدگاهجامعه رود. اگرعصر حاضر به شمار می
تواند احیاگر تمدن خهود باشهد. همچنهین علهم و دانهش از گوناگون زندگی بشری ارائه کند، نمی

-38م: 3368های بشری بوده است)نصر، گرفتن تمدن اسالمی بر دیگر تمدنعناصر مهم پیشی
عنوان یکهی از ارکهان و مبهانی مههم رهبری نی  از آن به و مقام معظم که امام خمینی(؛ چنان16

(؛ این در حهالی 3/85/8313ای، ؛ خامنه531: 8310اند)خمینی، تمدن نوین اسالمی یاد کرده
، شخصهیت است که یکی از مهمترین وجوه ممکن برای مراجعه و اقتدا بهه سهیرۀ معصهومان

های آنان در امور علمی، نقش مهمی  و مجاهد توجه به سیره علمی ائمه 5علمی آنان است.
توانهد بسهتر مناسهب بهرای برآنکهه مهیدر تمدن نوین اسالمی خواهد داشهت؛ همچنهین افه ون

                                                           
، ر.ک. جاودان، نقش معنویت و عقالنیت رسو  . برای نمونه دربارۀ نقش عقالنیت و معنویت در سیرۀ ائمه8

 .36-11، صخداوند در پیشبرد اسالم
گویی به نیاز جامعۀ اسالمی ر.ک. مقهام معظهم رهبهری، و نقش آن در پاسخ . دربارۀ محدودۀ علم معصوم5

 .383-383، صبازاندیشی در علم امام
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تواند در مسیر رشهد علهوم انسهانی نقهش پروری مسلمانان را فراهم آورد، میاف ایی و دانشدانش
بی و غیر تجربی در مسیر فسهاد و بنیادین ایفا نماید؛ و از طرفی از به خدمت گرفته شدن علم تجر

بههره ، تمدن غربی از آن بهیانگی ی جلوگیری کند؛ مرلبی که به گفتۀ مقام معظم رهبریفتنه
 (.54/1/8312ای،است )خامنه

 روشی پشتوانه .1-2

 ایهن در رو،ازایهن اسهت؛ آنان از الگوگیری ظرفیت وجود معصومان سیرۀ کارامدی الزمۀ
 شود:می پرداخته ائمه شخصیتی بعد سه به بخش

 انسانی و زمینی شخصیت .1-2-1

کیهد و توجهه الههی فرستادگان بودن بشر بر بارها کریمقرآن در  ؛33)ابهراهیم: اسهت شهده تأ
کیدی تا (؛6 فصلت:  مردمهان بهرای آنهان رفتار و اعما  بودن فهم قاب  و متعارف بر باشد تأ

 پاسهخ در تها اسهت شهده امر نی  اکرم رپیامب دربارۀ (.36 :7  ،3171 )طباطبایی، دیگر
 است دیگران چون انسانی نی  او که کند اعالم بیاورد، ایمعج ه خواهندمی وی از که کسانی

  (.331 )کهف:
 تها را ائمه گاه که غال ، اندیشه رو،ازاین است؛ صادق نی  ائمه درباره موضوع این

 شهده رد معصهومان سهوی از (،281و 014 :8315 بردند)کشهی،مهی باال الوهیت مقام
 واالیهی ههایانسهان را ائمهه همهواره شهیعیان بیشتر البته، (؛543 :8313 است)صدوق،

 قهرار الههی عنایهت مشهمو  اخص طوربه و بوده خداوند به بشر ترینن دیک که دانستندمی
 رهدربها دانسهته، اجمهاعی را آن کهه مرلبهی در حلهی، عالمهه روازایهن گیرنهد؛مهی و گرفته

 ائمه قدر  با منافاتی برتر، ویژگی این که است باور این بر نی  عصمت چون هاییویژگی
 مهدح بهدانیم، تکلیهف دایره از خار  را آنان اگر صور درغیراین و ندارد معصیت انجام بر

 ائمهه بشهری شخصهیت تردیهدبی (.032 :8315 است)حلی، باط  امری معصومان
 بهاالترین در خهویش عمر طو  در باوجوداین، زیرا است؛ آنان رهسی به اقتدا در عرفی نقره

 منبعهی عنهوانبهه آنان رفتار از الگوبرداری در مؤثر امری موضوع، این و اندبوده کما  درجه
 است. اخروی و دنیوی سعاد  به انسان رسیدن برای
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 مشاهده قابل و عینی شخصیت .1-2-2

ااَوَلا» آیهه و اسهت؛ انسان زندگی به مربوط سائ م همه دربردارندۀ کریمقرآن که نیست شک اَرْطب  
ااَوَلا اکاِفیاِإَلاایاِبس  ااَتاب   :8  ،3161 اسهت)کلینی، الههی علهم بیان مقام در نی  («33 )انعام:اُمِبین 

   است. داده ارائه را دین کلیا  اساسی، قانونی مثابۀ به کریمقرآن گفت باید و (113
 هنهدی، )متقهی نبوده بشری سنخ از نوشتاری بودن، عج هم دلی  به کریمقرآن سویی از

 امهها نیسههت؛ پههذیردرک بشههر نههوع بههرای آن رازهههای و رمهه  از بسههیاری و (843 ق:8043
 تحقهق بهرای را معصهومان سهیرۀ بهه اقتدا ضرور  که هاییویژگی از یکی دیگر،ازسوی

 بهه گهوییپاسهخ و منبهع ایهن بهودن ذهنهی نهه و عینهی دههد،می نشان اسالمی نوین تمدن
 اسهت؛ عملهی صهور بهه گونهاگون ههایوضعیت و هازمینه در بشری نیازهای ترینج ئی

 سهبک «جهامع مصهادیق» عنهوانبهه معصهومان سیرۀ گوناگون، هایپژوهش در چنانچه
 8است. شده ارائه آن شواهد و معرفی اسالمی زندگی

 اجتماعی شخصیت .1-2-3

 در را عناصهر ایهن که الگویی و روندمی شماربه تمدن یک ذاتی عناصر از سیاست و جامعه
 مههم ابعهاد از یکهی آیهد. کهاربهه نهوین تمدن ری یپایه برای تواندنمی ندهد، قرار اولویت

 نوین تمدن به مربوط مباحث در آنان به اقتدای ظرفیت گربیان که را معصومان شخصیت
 ائمهه زندگانی تاریخ بررسی ست.دان آنان سیاسی و اجتماعی شخصیت باید است، اسالمی
 مسهائ  در را گونهاگونی ههایواکنش و هاکنش همواره ایشان که است آن گویای معصوم

کید با و اندداده نشان اجتماعی  مردم بر حکومت برای خود حق بر شیعه سیاسی مواضع بر تأ
 5اند.داشته هتوج سیاست و جامعه عنصر به مذهبی و دینی مسائ  تمامی در و ورزیده اصرار

 به مردم نگرش در تغییر ،معصومان شخصیتی بعد همین بهباتوجه نی  رهبری معظم مقام
کید و دانسته ضروری را اسالم  شخصهی، کارههای بهه پهرداختن از غیهر اسالم که کندمی تأ

                                                           
هلای سلبک ها و یاخصلهمؤلفهنوشته کاویانی و  سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آنتوان از که می. چنان8

 ی از نویسندگان نام برد.نوشته جمع زندگی اسالمی
 .131-377: 3183. برای نمونه دربارۀ چگونگی و محدوده اقداما  سیاسی و اجتماعی آنان ر.ک. رستمیان، 5
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 هم سازیتمدن و سازیجامعه حکومت، امور به رو،ازاین هست؛ نی  عمومی وظایف دارای
 (.11/31/3131 ای،)خامنه دپردازمی

 اجرایی ضمانت .1-3

 وجهود تضهمینی چه که است این بنیادین پرسش ائمه شخصیت از یادشده ابعاد وجود با
 نهوین تمهدن اهداف به معصومان سیرۀ از پیروی با مسلمانان کنونی، موقعیت در که دارد

 ایگونهه بهه هکه معصهومان شخصهیتی وجه چهار به بخش این در یابند؟ دست اسالمی
 شود:می ارائه است، آنان به اقتدا اجرایی ضمانت

 خطاناپذیر شخصیت .1-3-1

آیهد، هها بهه سهعاد  بهه میهان مهیهنگامی که در تمدن نوین اسالمی سخن از دسهتیابی انسهان
مقصود، تحقق غایت  رشد انسان و جوامع بشری، یعنی کسب مقام خلیفةاللهی در زمین و زمهان 

؛ 11(؛ زیرا نظام آفرینش بر این پایه بنیان نههاده شهده اسهت)بقره: 11/1/3181 ای،است)خامنه
(. به دیگر سخن، روح، فکر و رفتار هر اجتماعی از تناسب با نظام آفرینش، محفوظ 36ذاریا : 

(. در ایهن مسهیر، بهه 313: 3133مانده و از سازواری نداشتن بها آن زیهان خواههد دید)رضهایی، 
انهد، کهه عنوان هادیهان امهت معرفهی شهده( افرادی به131: 3181لی، مقتضای لرف الهی)ح

تواند ضامن پیروی جامعه از آنان و تحقهق غایهت تمهدن نهوین می 8ویژگی خراناپذیری در آنان،
اسالمی باشد؛ بدیهی است که شخص  فاقد این ویژگی، از ثبا  فکری برخوردار نبوده و ممکهن 

های پیشین را کنار نههاده و تصهمیمی تهازه ها و نقشهاندیشهاست هرلحظه و در پی هر رویدادی، 
(؛ درمقاب ، کسی که به نیاز بشهر آگهاه بهوده و مصهونیت از 317: 3183بگیرد)شاملی و بنائیان، 

 درستی پاسخ گوید.ها و مقتضیا  انسان بهتواند به نیازخرا دارد، می

 بخش وحدت شخصیت .1-3-2

گیری تمدن  نوین دهد که شک گیری هر تمدن، نشان میه شک بررسی تحوال  تاریخی  منجر ب
مهذهبی در بهین مسهلمانان  -انگی ی و نبهودن انسهجام سیاسهیاسالمی با وجود تفرقه، اختالف

                                                           
 .313-87: 3183ر.ک. حر عاملی،  . دربارۀ چیستی و چگونگی عصمت معصومان8
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روی دنیهای اسهالم را ههای پهیششود. مقام معظم رهبری نی  همواره موفقیتگاه محقق نمیهی 
ههها دانسههته ههها و اقههدامارها، حرکههتمشههروط بههه وحههد  و همههدلی امههت سههالمی در شههع

گیری تمدن نهوین که تأکید دارد شک (؛ همچنان17/1/3133و  31/31/3188ای، است)خامنه
؛ 3؛ نسهاء: 13به مبانی مشترک همه مذاهب اسهالمی و نهه ایهران شهیعی باشهد)بقره: باید باتوجه

برداری قرار گیرند که وحد  بهره ری ی این تمدن موردرو، منابعی باید برای پایه(؛ ازاین33فاطر: 
 عنوان یک اص ، پذیرفته شهده باشهد. بررسهی زنهدگانی معصهوماناسالمی در سرتاسر آن به

بخهش آنهان در وضهعیت گونهاگون سیاسهی، اجتمهاعی و مایه و شخصیت وحد نشان از درون
تالفها  دامهن برای دستیابی به مقاصد خود بهه اخ گاه ائمهتوان گفت هی فرهنگی دارد؛ و می

 8اند.ن ده و همواره از حق خود برای حفظ امت واحده تالش نموده

 شمول جهان شخصیت .1-3-3

گو بهودن آن بهرای همهه شهرایط جغرافیهایی و های تمدن نوین اسالمی، پاسخاز مهمترین ویژگی
گهوی توانهد پاسهخصور  منبعی می(؛ دراین33؛ فاطر: 3؛ نساء: 13جهانی بودن آن است)بقره: 

 کلریمقرآنها و تمدن انسانی باشد که فرازمانی و فرامکانی دانسته شود. هرچند از آیا  نیاز انسان
گهو در همهه شهرایط معرفهی شهده اسهت به صور  صری  این صفت را داشهته و کتهابی پاسهخ

نیه  مشهاهده نمهود؛  توان در سیرۀ معصهومان(، اما این ویژگی را می16/6/3131ای، )خامنه
است، کهه ناشهی  کریمقرآن، مرابقت گفتار و رفتار وی با های مهم معصومیکی از ویژگی زیرا

 کلریمقلرآناز وحد  منبع وحیانی و الهی هر دو است. این مرابقت تا جایی پهیش رفتهه کهه از 
طبرسهی، «)اللهه و ترجمانههتالی کتهاب»عنوان به ( و از معصوم73)بقره: « اللهکالم»عنوان به

( یادشده اسهت؛ بنهابراین جههانی بهودن 113ق: 3111)کورانی، « قرآن ناطق»( و 136: 3171
گهویی بهه نیهاز ها، بهرای پاسهخگیری از منابع مربوط به آنعاملی موثر در بهره سیرۀ معصومان

 جامعه اسالمی در موقعیت گوناگون و برای تحقق تمدن نوین اسالمی است.

                                                           
پیشوایان یلیعه، پیشلگامان ئلی، . برای نمونه دربارۀ اقداما  ائمه در راستای وحد  امت اسالمی، ر.ک. مسا8

 .امامان ییعه و وحدت اسالمی؛ آقانوری، وحدت
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 جامع شخصیت .1-3-4

برای تحقق تمدن نوین اسالمی  ایی که سبب ضمانت اقتدا به سیرۀ معصومانهیکی از ویژگی
باشهد: نخسهت از ایهن شود، جامعیت شخصیت آنان است که در دو ُبعد قاب  مشهاهده مهیمی

زمهان اسهت، و ههی  بشهری، جه  صهور  ههمجهت کهه دارای ده ویژگهی یادشهده پیشهین بهه
هها در میهان که، آنهان همچهون دیگرانسهان، دارای چنین خصوصیتی نیست؛ دوم آنمعصومان

خهاطر دارا بهودن مقهام اند و این خود دو ثمره درپی داشته است: از سهویی، بههمردم زندگی کرده
ثبهت های عادی، معمولی و متداو  آنان نیه  از سهوی پیروانشهان بههها و ایستاییامامت، حرکت

ان در وضهعیت گونهاگون سیاسهی، رسیده اسهت؛ از دیگرسهو، امهروزه قابلیهت کهاربرد سهیره آنه
هها، مسهائ  و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد؛ به عبهارتی هریهک از آنهان بها موضهوع

برداری بیشتر از سیره و طراحی تصویری اند؛ و این موضوع سبب بهرهرو بودهمشکالتی ویژه روبه
 دن نوین اسالمی است.جامع از وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان در وضعیت گوناگون در تم

 معصوم الگویی ویژگی .2

 اسهالمی نهوین تمدن تحقق و جامعه تغذیه برای سیره از گیریبهره مقّوم که مسائلی از یکی
 به روایا ، و قرآن دیدگاه ارائه با ادامه در باشد.می معصوم الگوگیری ظرفیت نفس است،

 بهرای تربیتهی روش برتهرین شهیوه، ایهن کهه شودمی بیان و پرداخته الگوگیری این چگونگی
 است. اسالمی نوین تمدن تحقق

 بیتاهل و کریمقرآن از برآمده شیوۀ .2-1

عنوان یک پذیری است؛ این گرایش بهاز کاراترین نیروهای فرری  انسان، می  به تقلید و اسوه
وب، روش سریعتر به کما  مرلکند تا برای رسیدن هرچهاحساس درونی، انسان را وادار می

گاهانهه را بهرای ایجهاد یافتگان را الگوی خویش نموده و تالشی ههدفو سیره تکام  دار و آ
-33: 3131هماهنگی و انسجام رفتاری با الگوهای مورد نظر در پیش گیرد)مصباح ی دی، 

(. دلی  واض  بر این می  درونی، پیروی اکثریت جامعه از آباء و اجداد، رسوم، خرافا ، 31
 های باستانی و... است. اسروره

 بهه (،03-00 :8312 رنهانی، موارد)سلرانی از گونهاین یادآوری بر اف ون نی  کریمقرآن
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کیهد ایشان از پیروی بر و پرداخته صحی  الگوهای معرفی  پیهامبر معرفهی اسهت. نمهوده تأ
 بهه امهر جامعهه، الگهوی عنهوانبه (0 )ممتحنه: ابراهیم حضر  و (58)اح اب: اکرم

 پهاداش توضهی  (،52 رسهالت)احقاف: ابهالغ در دیگر پیامبران سیره به اقتدا برای یامبرپ
 داستان)یوسهف: و تمثیه  قالهب در الگوسازی (و844 صال )توبه: بندگان به اقتداکنندگان

 در همچنهین هاست.انسان تربیت در متعا  خداوند ن د الگویی روش اهمیت گویای (،888
کید بیتاه  و پیامبر سیره به تأسی بر گوناگون روایا   امام گاه کهچنان است؛ شده تأ

 رفتهار همسویی ل وم بر یا 8دانسته، پیامبر رفتار مبنای بر را آن کاری انجام از پس علی
کید پیامبر بیتاه  رفتار با مسلمانان  غیرمستقیم طوربه مواردی در همچنین 5نمود.می تأ

 نیهه  مههواردی در و 3کننههد اقتههدامعصههومان وشر بههه کههه شههده درخواسههت مخاطههب از
 0یابد. روا  مسلمانان میان در تا دادندمی انجام تعمد روی از را خاصی فع  معصومان

 کارشناسان بیان موثردر و کارامد روش .2-2

عنوان عام  سازنده تمدن، ازآنجاکه بها تکیهه بهر در روند تحقق تمدن نوین اسالمی، انسان به
تواند به اهداف مورد نظر دست یابد، بایهد بهرای تبهدی  جسمی و ذهنی خود نمیهای توانایی

روش »شدن به انسان متکام  و منربق با طراز اسالمی، مورد تعلیم و تربیت الهی قهرار گیهرد. 
کهه از نظهر ههای عینهی و کهاربردی در تعلهم و تربیهت اسهت؛ چنهانیکهی از شهیوه« الگویی

ها دارند و الگوگیری ن نقش را در تکوین شخصیت و تربیت انسانشناسان، الگوها بیشتریروان
(؛ زیرا دریافت پیام از طریهق 11-13: 3171زمینه بنیادین در یادگیری اجتماعی است)دبس، 

تر از دریافت از طریق عام  ذهنی و آموزشی است؛ به بیان دیگر فرد در این روش الگوها آسان
شود و با زبهان عمه  و نچه مقصود و مرلوب است رویارو میهای عینی و مشهود، با آبا نمونه

بیند. همچنین جذابیت و کما  باالیی کهه نه توصیه زبانی و گفتار، آنچه را باید انجام دهد، می
وجهود آورده و در الگوها وجود دارد، نوعی تالزم میان آن شیوۀ عم  و رفتار و این جهذابیت بهه

                                                           
 .181: 6،  3161. برای نمونه دربارۀ چگونه نوشیدن آب ر.ک. کلینی، 8
 (.36: خ البالغهنهج«)بیت نبیکم فال موا سمتهمانظروا الی اه ». برای نمونه در بیانی صری  فرمود: 5
 .113ق: 3111رد با بیمار ر.ک. طبرسی، . برای نمونه دربارۀ برخو3
 .6: 3161جمهور، . برای نمونه دربارۀ وضوگرفتن برای هربار نماز خواندن ر.ک. ابن ابی0
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رو، (؛ ازایهن33: 3181آبهادی، دهشهود)حاجیفهراهم مهیزمینه بهرای تقلیهد و همانندسهازی 
: 3171ترین)بانهدورا، ( و باسرعت331: 3161اندیشمندان روش الگویی را مؤثرترین)قرب، 

 (.13اند)همان: ( روش و دارای کمترین درصد خرا و اشتباه دانسته18

 معصومان سیرۀ منابع ویژگی .3

ریه ی برداری و پایههاز ظرفیت الزم برای بهره معصوم به آنچه گذشت، روشن شد که سیرۀباتوجه
کننهدۀ های منابع نقه شالوده تمدن نوین اسالمی برخوردار است؛ در این بخش به مهمترین ویژگی

 شود.ها است، پرداخته می، که حاکی از ضرور  استفاده از آنسیرۀ معصومان

 فقه در سیره از برداریبهره ظرفیت .3-1

های گوناگون اسهت؛ دهنده نقش مهم فقه در عرصهبه تاریخ تمدن اسالمی، نشان نگاهی گذرا
های آن نامگذاری شهود، بایهد آن را همچنین اگر قرار باشد تمدن اسالمی به نام یکی از فراورده

(. ایهن موضهوع گویهای توانهایی گسهترده فقهه بهرای 336: 3176تمدن فقه خواند )الجهابری، 
عنوان یک کاستی ب رگ حا  آنچه امروزه، بهی جامعه اسالمی است؛ بااینگویی به نیازهاپاسخ

شود، محدود ماندن فقه موجود به احکام تکلیفی فهردی و انه وای مفهاهیم اخالقهی و دیده می
های یادشده همهواره های واردنشدن فقه به عرصهاجتماعی است؛ این درحالی است که آسیب

ای، (، رهبههر معظههم انقالب)خامنههه386: 8،  3171مههورد توجههه امههام خمینی)خمینههی، 
( بوده است. پیشهینه 33-38: 3168( و اندیشمندانی چون شهید مرهری)مرهری، 13/3/83

لیتفقههوا فهی »دهنده آن است کهه در آغهاز انعقهاد، کهه از تعبیهر قرآنهی اصرالح فقه نی  نشان
بهوده اسهت)طباطبایی، « دینهی هایفهم همه آموزه»( گرفته شد، در معنای 311توبه:«)الدین

رفته دچار نوعی تخصیص معنایی شده)غ الی، (؛ اما این معنای جامع، رفته111: 3،  3171
 ( و از میان معارف الهی تنها به احکام عملی تعلق یافته است.31: 3173

های فقهی در مسائ  مربوط بهه وظهایف عمهومی، حکومهت، البته امروزه ظرفیت بررسی
برداری از سهیرۀ تواند یکی از دالی  بهرهو این می 8سازی فراهم شده استو تمدنسازی جامعه

                                                           
 .11-18: 3133. برای نمونه دربارۀ نسبت فقه و مقوله تمدن و تمدن سازی ر.ک. مشکانی سب واری، 8
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دهنهده تمهدن که مقام معظم رهبری پس از تشهری  عناصهر تشهکی باشد؛ چنان معصومان
که دربردارندۀ ارزشهایی چون علم، -اف اری و اب اری تمدن نوین اسالمی، یعنی بخش سخت

افه اری ه کهه شهالودۀ اصهلی شود ه و بخش نرمتبلیغ و... میصنعت، اقتصاد، اقتدارسیاسی، 
شود ه پشتوانۀ معرفتی بنیادین و جهوهری در تمدن بوده و در سبک زندگی اسالمی خالصه می

کید نموده است که اه  استنباط میعرصه توانند آنچه های یادشده را منابع اسالمی دانسته و تأ
 (. 11/7/3133ای، دست آورند )خامنهبه را که مورد نیاز است، از این منابع

ههای را به منبعی برای تحهو  عرصهه تواند سیرۀ معصومانبنابراین، یکی از مسائلی که می
یادشده تبدی  کند، باز بودن دامنه فقه و امکان بررسی مسائ  سیره توسهط اهه  اسهتنباط اسهت. 

از سهوی فقیههان شهیعه  ائمههشایان یادآوری است که احکهام عملهی مهورد کهاربرد از سهیرۀ 
( و 843: 8083؛ نجفهی، 334: 8311؛ شهید ثانی، 333ق: 8041؛ کرکی، 1: 8338)طوسی، 

توانهد مهی 8در سدۀ اخیر انجام شده است،« فقه السیره»سنت با عنوان مرالعاتی که از سوی اه 
 .با رویکردی فقهی باشد ترین پیشینه برای بررسی سیرۀ معصومانعنوان مهمبه

 سیره فهم امکان .3-2

 زنهدگی از ایهدئا  تصهویری طراحی منظوربه معصومان سیرۀ کارگیریبه برای الزم شرط
 سههیرۀ کههه داشههت توجههه بایههد اسههت. آن درک و فهههم اسههالمی، نههوین تمههدن در هههاانسههان

 اسهت؛ شهده ضبط و ثبت 5امامیه روایی   نگاری  تاریخ منابع در موارد بیشتر در معصومان
 زنهدگانی تحلیه  و تبیهین توصهیف، گهاه 3هها،آن محتهوایی و سهندی ههایویژگهی هکچنان

 ارزیهابی و نقهد در گرفتههصهور  مرالعها  حها بهااین سهازد.مهی دشوار را معصومان

                                                           
محمد غ الی، محقق معاصر مصری، اشاره نمود که با تعلیقا   نوشته فقه السیرة النبویةتوان به . برای نمونه می8

 عنوان منبع تنظیم زندگی مسلمانان بررسی کرده است.ناصرالدین آلبانی نشر یافته و سیرۀ نبوی را به
دست ، بیشتر بهویژه تاریخ زندگانی معصومانهای گوناگون، بهماندۀ امامیه در حوزه. ازآنجاکه منابع برجای5

نگهاری تاریخ»توان عنوان ن نگارش یافته است، به دلی  حاکمیت قواعد حدیثی در نگارش تاریخ، میمحدثا
 (.31-7: 3131نیا و صفری فروشانی، را به آن اطالق نمود)توحیدی« روایی

: 3186؛ بسهتانی، 131-33: 3188ها، ر.ک. حسنی، گونه کتاب. برای اطالع از مشکال  سندی و متنی این3
383 ،133 ،133. 



 33     / حسین آشوری یاسالم نینو تمدن یریگشکل در معصومان ۀر یس یکارامد

 بها آن محتهوای مرابقت اخبار، سندی بررسی از پس که است آن گویای تاریخی هایگ اره
 تهاریخی ههایبررسهی و دیهن ضهروریا  عق ، ،قرعی سنت ،کریمقرآن  چون هاییمالک
 مهانع تهاریخ طو  در که را بسیاری موانع توانمی تحلیلی هایروش از گیریبهره با و قرعی

  نمود. برطرف است شده معصومان ائمه حقیقی چهره مشاهده
 شهّم  وجهود بها تنهها سهیره، فهم امکان آنکه نخست است: بایسته اینجا در نکته دو در 

 چهون گونهاگون، ههایزمینهه در تخصهص عربهی، زبهان چون اب ارهایی با آشنایی خی،تاری
 دیگهر اسهت؛ پذیرامکان تحلیلی هایشیوه کارگیریبه توان و رجا ، و کالم حدیث، تاریخ،

 بهدین نباید اما است؛ جامعه سر  در آن شدنکاربردی سیره، طرح از هدف گمانبی آنکه،
 شود. خوانده ارزشکم سیره فهم مقوله بهانه

 سیره پویایی .3-3

عنوان منبع تغذیه تمدن نوین اسالمی معرفی شود که در تواند بهدرصورتی می سیرۀ معصومان
گیهری از ها گویای آن است که هرچنهد بهرای بههرهشرایط نوپدید امروزی، کارامد باشد؛ بررسی

عی از آیها  و روایها ، تنگناههای های استنباط حکم شر، اف ون بر دشواریسیره و رفتار ائمه
توجهی در بازگویی ج ئیا ، صامت بودن فع ، نقهش جهدی مقتضهیا  زمهان دیگری چون کم

 کند.به ح  مشکال  یادشده کمک می اما پویایی سیرۀ معصومان 8و... نی  وجود دارد؛
 آن اجهرای و تربیهق و ثابهت ارزشهی اصهو  به دستیابی امکان وجود یعنی سیره پویایی

 از کههچنهان (؛331-33 :3131 عصر)حسهینیان، ههر هاینیازمندی و موقعیت با متناسب
 امهام مهدیریت اصهو  عنهوانبهه سهاالریشایسهته و گراییتکلیف خواهی،آرمان گرایی،حق
 نیه  شهیدمرهری (.858-882 :8338 شود)مهاجرنیا،می یاد ایشان خالفت دوره در علی

کید راستا همین در  اسهت)مرهری، پیهامبر سبک ،پیامبر سیره از مقصود هک کندمی تأ
 است راهی دهندهنشان درحقیقت ،پیامبر شیوه و عم  بررسی معناکهاینبه (؛23 :8310

 است. گرفته کاربه خویش الهی مقاصد به دستیابی برای وی که
 فروعهی کنارنههادن و معصومان زندگی ثابت اصو  به عم  معنای به سخن این البته

                                                           
گاهی تفصیلی از دشواری8  .133-138: 3131زاده نوری، های جاری کردن سیره، ر.ک. عالم. برای آ
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 و اب ارهها از گیهریبههره بها تهوانمهی بلکهه نیست؛ هستند، خاصی مکان و زمان به مقید که
  کرد. عم  بدان امروزی زندگی انرباق چگونگی و می ان علمی، هایمالک

در  8الحنهککه سنت تحتممکن است در مواردی عم  به عین سیره صحی  نباشد؛ چنان
تها: ان و غیر مسهلمانان کهارایی داشت)صهدوق، بهیصدر اسالم برای ایجاد تمای  بین مسلمان

کند کهه امهروزه ( و امروزه از چنین کارایی برخوردار نیست. حتی فیض کاشانی تأکید می116
 (. 713: 3171انجام این عم  چنانچه موجب شهر  شود، مورد نهی است )فیض کاشانی، 

 اقهداما  از سهیاریب همچهون باشهد؛ کارامهد و دقیق بسیار است ممکن نی  مواردی در
 :8313 )عهاملی، اسهالمی شههر در اقتصهادی امنیهت و زیست محیط دربارۀ معصومان

 سیره تواندمی است، اجتهاد محصو  که متغیر و ثابت سیره بنابراین (؛884-848 و 32-13
 سازد. کارامد و نموده پویا را

 گیرینتیجه

گیهری تمهدن نهوین اسهالمی شک  تواند منبعی مناسب برایاز سه جهت می سیرۀ معصومان
از پشتوانه معرفتی جامعی برخوردار است؛ همچنین شخصهیت  باشد: نخست آنکه سیرۀ ائمه

توانهد منبعهی متعهالی بهرای محهور، مهیمحور در کنار شخصیت عقالنی و علممعنوی و اخالق
بهرای  معصهومان برداری از سهیرۀشمار آید؛ دوم آنکه بهرههای مورد نظر اسالم بهتحقق آرمان

، روایها  و کلریمقلرآنسهاز، روش الگهوگیری اسهت کهه از سهوی عنوان عام  تمهدنانسان، به
کارشناسان تربیتی، برترین و موثرترین شهیوه تحهو  اجتمهاعی دانسهته شهده اسهت؛ سهوم آنکهه 

وجهود دارد؛ البتهه  گیری از سیره آن است کهه ضهمانت اجرایهی الزم در سهیرۀ معصهومانبهره
، تحقهق گردد؛ خراناپذیری معصهومانبرمی از این ویژگی به شخصیت معصومان بخشی

بخهش آنهان، تحقهق شهمو  و وحهد اهداف موردنظر تمدن نوین اسالمی و شخصیت جههان
کنهد؛ بخههش مهمهی از تضهمین الزم معرهوف بهه منهابع سههیرۀ تمهدنی جههانی را تضهمین مهی

 گیرد. وایی جای مینگاری راست که بیشتر در منابع تاریخ معصومان
                                                           

تمایه  م چانه سمت به مقداری آن، آوی ان بخش کهطوری. باز کردن و آوی ان کردن بخش کمی از عمامه به8
 (.131: 3111باشد )قمی، 
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رغم مشکال  درونی  منابع و مشکال  تربیق آن با وضعیت امهروز، به سیرۀ معصومان
ههای تمهدن ری ی بنیانتواند در پایهبه دلی  قابلیت بررسی و فهم آن در فقه و پویایی سیره، می

 برداری باشد؛ این تحلی  در نمودار زیر ارائه شده است.نوین اسالمی قاب  بهره

 کتابنامه
 کریم.قرآن

 البالغه.نهج بنیاد تهران، (.3131) البالغهنهج

 سروش. تهران، (.3133سجادیه) صحیفۀ

 آگه. تهران، ،تعریف و مفهوم فرهنگ (.3133داریوش) آشوری،

 مذاهب. و ادیان دانشگاه قم، ،امامان شیعه و وحدت اسالمی (.3133علی) آقانوری،

 .اللئالیعوالی (.3115لدین)ا زین بن محمد جمهور، ابی ابن

 دارصادر. بیروت، ،العربلسان ق(.3011بکر) بن محمد منظور، ابن

فصملنامه  ،«ایرانمی -اسمالمی توسمعه در اسمالمی اخمالق علمم نقش» (.3135فردین) احمدوند،

 .312-313، بهار، ص 1 ش، 5س  ،الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیمطالعات 

 راهگشا. تهران، ،ادگیری اجتماعینظریه ی (.3115آلبرت) باندورا،

 ./https://www.farsi.khamenei.ir در دسترسی: ایخامنه الله آیت حضرت بیانات

 رسش. خوزستان، ،معیارهای شناخت احادیث ساختگی (.3131قاسم) بستانی،

 روایمی نگماریتاریخ تحلیلی بررسی» (.3130) فروشانی، صفری اللهنعمت و اللهروح نیا،توحیدی

 .03-1، زمستان، ص 10 ش ،31س  ،تاریخ اسالم فصلنامه «پنجم قرن نیمه تا مامیها

 امیرکبیر. تهران، صارمی، ابوطالب ترجمۀ ،تمدن در بوته آزمایش (.3121آرنولد) بی، توین

 فصملنامه ،«اسمالمی -عربی نقد شناختیروش بنیاد فقه، دانش» (.3111عابد) محمد الجابری،

 .330-301، پاییز، ص 35 ش، 1س  ،نقد و نظر

 آفتاب. نسل تهران، مهدی، آل سیدمحمد ترجمۀ عربی، عقل نقد (.3131) مممممممممممممممممم

فصملنامه  ،«اسمالم پیشمبرد در خداوند رسول عقالنیت و معنویت نقش» (.3131محمد) جاودان،

 .13-22، تابستان، 1 ش،5س  ،میثاق امین

 اخمالق منماب  بمر تکیمه بما علمم تولیمد در داریمماخمالق ضمرورت» (.3131محمدرضما) جباران،

 .322-311، زمستان، ص 15 ش،31س  ،قبسات فصلنامه ،«اسالمی
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تااریخ در  ،«اسمالمی نگماریتماریخ در نوین ایشیوه نویسیالسیرهفقه» (.3133یعقوب) جعفری،

 .2-55، بهار، ص 52 ش، 1س  ،آینه پژوهش

 انصاریان. قم، ،منابع تاریخ اسالم (.3111رسول) جعفریان،

 .310 و 311 ش ،حوزه مجلۀ «اسالمی تمدن در عقالنیت» (.3131نویسندگان) از جمعی

 فصملنامه ،«دینی تربیت در پردازیاسوه روش شناسیآسیب» (.3131محمدعلی) آبادی،دهحاجی

 .303-311، ص 1 ش ،های تربیت اسالمیپژوهش

 محمممد ترجمممۀ ،فراموشاای و خطااا از پیراسااتگی معمااوم (.3133حسممن)محمممدبن حرعمماملی،

 ادیان. قم، نژاد،اصغری

 التعارف. دار بیروت، ،الموضوعات فی اآلثار و االخبار (.3133هاشم) حسنی،

 مجمم  ،بیتسبک زندگی اهل همایش مقاالت مجموعه ،«پویا سیرۀ» (3131حامد) حسینیان،

 .بیتاهل جهانی

 مدرسمین جامعمۀ قمم، ،جریاد االعتقاادکشف المراد فی شار  ت (،3135یوسف) بن حسن حلی،

 قم. علمیۀ حوزۀ

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، ،صحیفۀ نور (.3110) اللهروح خمینی،

 خبرگان. مجلس دبیرخانۀ ،حاکمیت سیاسی معمومان (.3133محمدعلی) رستمیان،

 فردا. کتاب تهران، ،مهندسی تمدن اسالمی (.3133عبدالعلی) رضایی،

 کویر. تهران، ،بازاندیشی در علم امام (.3130حسن) هبری،ر 

فرهناگ  فصلنامه ،«کریمقرآن منظر از آن هایشیوه و پذیریاسوه» (.3132مهدی) رنانی، سلطانی

  .11 ش ،کوثر

 ،«البالغمهنهمج در عصمت معناشناختی میدان تبیین» (.3133) بنائیان، علی و نصرالله شاملی،

 .351-310، بهار، ص 51 و 51 ش ،البالغهنهج هایپژوهش فصلنامه

 زممزم قمم، ،هاای سابک زنادگی اساالمیها و شاخماهمؤلفه (،3130دیگران) و محمد شبدینی،

 هدایت.

 سمنن و سمیره در اسمالمی زنمدگی سمب  سمازینهادینمه همایروش» (.3131حسمین) شریفی،

 بیت.اهل جهانی مجم  ،تبیسبک زندگی اهل مقاالتمجموعه ،«تبیاهل

 دارالعلم. قم، شیروانی، علی ترجمه ،شر  لمعه (.3113) علی بن الدین زین شهیدثانی،

 .صدوق نشرقم،  ،عیون اخبارالرضا (.3111علی) بن محمد صدوق،
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 مدرسین. جامعۀ قم، ،من الیحضره الفقیه تا(. )بی مممممممممممممممممم

 قم. علمیه حوزه مدرسین معۀجا قم، ،(. تفسیر المیزان3110محمدحسین) طباطبائی،

 مرتضی. قم، ،االحتجاج ق(.3011علی) بن احمد طبرسی،

 رضی. شریف قم، ،مکارم االخالق (.3111فضل) بن حسن طبرسی،

 ایرانسال. تهران، ،اخالق ناصری (،3133محمد)محمدبن طوسی،

 .5ج رضوی، مقدس آستان مشهد، ،مبسوط ق(.3031حسن) بن محمد طوسی،

 پژوهشمگاه قمم، ،استنباط حکم اخالقی از سیره و عمل معموم (.3131محمد) ی،نور زادهعالم

  اسالمی. فرهنگ و علوم

 کتاب. بوستان قم، ،شهر اسالمی (.3133مرتضی) جعفر عاملی،

 للدراسات. االسالمی المرکز بیروت، ،المحیح من سیرة النبی االعظم ق(.3051) مممممممممممممممممم

 کوکب. تهران، ،در احیای دین نقش ائمه (.3113مرتضی) عسگری،

 العربیة. دارالکتب بیروت، ،احیاء علوم الدین (.3112محمد) بن محمد غزالی،

 الحدیثة. دارالکتب قاهره، ،فقه السیرة النبویة ق(.3013) مممممممممممممممممم

 .امیرالمومنین مکتبه اصفهان، ،وافی (.3111محمدمحسن) کاشانی، فیض

، 0، ش 5س  ،آیینااه میاارا  دوفصمملنامه ،«پممژوهش اخممالق خاسممتگاه» (.3131احممد) قراملکممی،

 .1-31زمستان، ص 

 کتاب. انجام تهران، ،روش تربیتی اسالم (.3115محمد) قطب،

 .3 ج پیروزی، صبح قم، ،الغایة القموی فی ترجمة العروة الوثقی ق(.3051عباس) قمی،

 و حمموزه پژوهشممگاه قممم، ،ساانجش آنساابک زناادگی اسااالمی و اباازار  (.3135محمممد) کاویممانی،

 دانشگاه.

 ،«بیممتاهممل سممیرۀ از اسممالمی زنممدگی سممب  اسممتنراج شناسممیروش» (.3131) مممممممممممممممممممم

 .13-01، پاییز، ص 1 ش،5س  متعالیه، سیاست فصلنامه

 .البیت آل موسسة تهران، ،جامع المقاصد ق(.3013حسین) بن علی کرکی،

 مشهد. اسالمی معارف و الهیات دانشکده ،ختیار معرفة الرجالا (.3135عمر) بن محمد کشی،

 دانشگاهی. نشر مرکز تهران، ،کافی (.3115یعقوب) بن محمد کلینی،

 دارالفقه. تهران، ،الحق المبین فی معرفة المعمومین ق(.3051علی) کورانی،

 چما  ،تهمران شممس، یحیی ترجمۀ ،کمیته سیمد، کانون توطئه جهانی (.3112جان) کولمن،
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 فیروزه.

 .الرساله موسسة بیروت، ،کنز العمال ق(.3013حسام) بن علی هندی، متقی

 مقماالت مجموعه ،«علوی اندیشه در متعالی مدیریت اصول و مبانی» (.3133محسن) محاجرنیا،

 نور. پیام دانشگاه ،علوی مدیریت ملی همایش

 باوران. سپیده مشهد، ،پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت (،3131مهدی) مسائلی،

 فصملنامه ،«تممدن بمه معطموف فقمه» (.3133) فقیمه سمیدمحمد و عباسعلی سبزواری، مشکانی

 .51-01، بهمن، ص 335 ش، 53س  معرفت،

 اممام آموزشمی مؤسسمۀ قمم، ،خودشناسای بارای خودساازی (.3130محممدتقی) یزدی، مصباح

 .خمینی

 صدرا. تهران، ،گفتارده (.3113مرتضی) مطهری،

 صدرا. تهران، ،مجموعه آثار (.3130) مممممممممممممممممم

 صدرا. تهران، ،اسالم و مقتضیات زمان (.3111) مممممممممممممممممم

 صدرا. تهران، ،سیری در سیرۀ نبوی (.3113) مممممممممممممممممم

 صدرا. تهران، ،سیری در سیرۀ معمومین (.3133) مممممممممممممممممم

 فصملنامه ،«اسمالمی معنویمت توسمعه هایمدل و راهکارها» (.3131حمیدرضا) سیف، مظاهری

 .331-523، پاییز، ص 30 و 31 ش،0س  اخالق،

 تهران. دانشگاه تهران، کاردان، محمدعلی ترجمۀ ،مراحل تربیت (.3111موریس) دبس،

 ما. دلیل اصفهان، ،امامت از نگاه عقل و معرفت دینی (.3135محمدحسن) مؤمنی،

 .33 ج العربیة، التراث احیاء دار بیروت، ،جواهرالکالم ق(.3031حسن) محمد نجفی،

 خوارزمی. تهران، آرام، احمد ترجمۀ ،علم و تمدن در اسالم م(.3313سیدحسین) نصر،

 دارالحدیث. قم، ،عیون الحکم و المواعظ ق(.3033محمد) بن علی واسطی،
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