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تاریخ دریافت39/7/51 :

حامد حسینیان
تحقق سبک زندگی اسالمی در گرو عمل هلس سل رع ممال م

اسل.

عم هس س ره در عار ح ضر ه چ لشه و تنگن ه یی روهسرو اس .کس ه ید آنهل
را شن خ .و راه هرو رف .از آ را جس.وج کرد ت ت ص س هلس ههلرهمنلد از
هرا تحقق سبک زنلدگی اسلالمی ،خل لی از ک سل یهل

س رع مما م

روششن خ ی ه شد مط لم ت ت ریخی و دینی نش میدهد ،مهمترین تنگن هل و
چ لشه یی کس عم هس س ره در ح ل ح ضر ه آ روهسرو اس ،.عبل رت هسل ند
از :تنگن ه

فقهی ،خ م شی رف ر و امک هرداش.ه

زم و تغ ر م ض ع ،شرای فرهنگی سلرزم نهل
ت ان یی اجرا در دن
مما م

جدید ،یکس نب د ت انل ییهل

 ،اخ الف ج یگ ه انس ه

چندگ نس از آ  ،شلرای
مخ فل  ،از دسل .رفل ن
انسل هل

ع د هل ممال م

 دانشجوی دکتری فلسفه دين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

عل د هل
 ،ن همسل نی
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ظرف  .و ت ا مند مکفف  ،سف قسا ه د هرخی مس ئ و محدود ه د دالل.
هخشی از س ره هر مب ح ه د یک رف ر
مق لس ح ضر پس از هرشمرد چ لشه

ده گ نس ،راه هرو رفل .از آنهل را،

پ ی یی س ره ممرفی میکند پ ی یی س ره هس ممن

ت جس هس چ لشه و پ رو از

اص ل ارزشی ث ه .و تطب ق و اجرا آ م ن سب ه شرای و ن زمند هل

هلر

عار اس .هس دس .آورد مم ر هرا تحقق سبک زندگی اسالمی هر اسل
س رع مما م

در گرو چن ن نگ هی هس س ره اس.

واژهها کليدي :اهل بیت

 ،سیره معصومان

 ،سیرة پویا ،الگوپذییر ،،سذ

زندگی اسالمی.
مقدمه

برا ،کسی که راهی طوالنی در پیش دارد ،بهترین مشاور و راهنما ،مسافر ،است که
در آن سفر به سالمت به مقصود رسیده است .کسی هم که میخواهد به مقام قرب الهذی
برسد ،بهترین گامش ،قدم گیاشتن در مسیر مقربان درگاه خداوند اسذت .رسذوخ خذدا
اسوه و نمونها ،است که خداوند او را راهنما ،راه و اسوه حسنه معرفذی مذیکنذد 1.بذرا،
کسانی که میخواهند به باالترین درجات کماخ برسند ،شکی در لزوم پیذرو ،از اخذالو و
رفتار حجتها ،معصوم خداوند نیست .بیش

مهمترین اصذل بازسذاز ،سذ

زنذدگی

اسالمی ،احیا ،سیره رفتار ،معصومان است.
سیر؛ یعنی حرکت و سیره مصدر نوعی به معنا ،نوع حرکت است .از این رو بذه شذیوه
رفتار ،سیره میگویند .ما با مطالعه سیره با نوع رفتار معصومان آگاه میشذویم امذا مسذئله
این قدر ساده نیست .پیچیدگیهایی در کار است که اگر از آن گرهگشذایی شذود ،بیشذتر و
بهتر میتوان از این ذخایر معنو ،بهره برد .پرسشهایی در این جذا مطذرم مذیشذود کذه
ع ارت هستند از:
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 .5آیا ت عیت از هر فعل معصوم به همان شکل ظاهر ،الزم است و یا فعل او ،روحذی
و منطقی دارد که باید بر زندگی حکمفرما باشد؟
 .1آیا شرایط و مقتضیات زمان در بهترین شیوه رفتار ،مؤثر هستند یا نه؟ آیا شرایط و
بسترها ،زندگی امروز ،با زندگی پیام ر

یکسان است؟ آیا اگر

و امامان معصوم

امروز ،آن بزرگواران بودند ،همانطور رفتار میکردند که چهارده قذرن پذیش بذر آن رفتذار
بودند؟
 .9آیا شیوه رفتار ،آنان برا ،همه قابل پیرو ،است؟
سیره رسوخ خدا

این بود که بر االغ بیپاالن سوار میشدند و گاه ،کسذی را هذم

بر ترک خود مینشاندند 2.آیا میتوان گفت که این کار با همذین ظذاهر ،الگذو ،مناسذ ی
با شذانه چذوبی ،شذانه

برا ،ره ران امروز جامعه اسالمی است؟ نقل میشود ،پیام ر

میکردند .آیا احتماخ دارد به دلیل ساده بودن ابزار صذنعتی ،امکذانی جذز سذاختن شذانه از
چوب ن وده است؟
بسیار شنیدهایم حضرت زهرا

ل اس شب عروسی خود را بخشیدند .آیا میتوان ایذن

کار را سیرها ،عمومی دانست؟ در روایات درباره شأن نزوخ آیه «وَ ال تَجْعَلْ يَدََ ََُْْولََد

إَِي عُنوقِک وَ ال تَبْسُطْها کلَّ اَْبَسْطِ فَتَقْعََُ ََُولَا ََحْسُلرا» آمده است:
سائلي به خانه پيامبر

آمد و ايشان هيچ در خانه نداشتند .در اين هنگام

ايشان ،لباس خود را بخشيدند و اين آيه نازل شد.

در سیره پیام ر

3

مشاهده میشود هرگاه ل اس جدید ،میخریدند ل اس کهنه خود

را به فقیر میدادند 4.با وجود این ،درباره رفتار حضرت زهرا

در شب عروسی تردیدهایی

وجود دارد .چهبسا شرایط خاصی در رفتار ایشان ،اثرگیار بذوده اسذت .شذاید حضذرت
ل اس آبرومند دیگر ،داشتهاند .شاید ل اس دیگر ،که حضرت

داشتند بذرا ،شذخ

سائل مناسب ن وده است .شاید آن سائل به ل اسی برا ،عروسی نیذاز داشذته اسذت .شذاید
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فقیر بسیار تنگدست بوده است و آن حضرت

ل اسی نو به ایشان بخشیدهاند تذا آن را

بفروشد و ل اس مناس ی تهیه کند و مقدار ،پوخ برا ،خوراک ذخیره کند.
مثاخها ،پیشگفته برا ،دقتی فراتر در سیره معصومان

5

کفایت مذیکنذد .چنذین

موضوعی ،شایسته توجه ویژها ،است و شیخ طوسی در اَعَۀ فصلی را به نام الکالم فذی
االفعاخ به آن اختصاص میدهد و برخی از پرسشهذا ،مقذدماتی ایذن مسذئله را مطذرم
میکند اما متأسفانه کار ایشان پیگرفته نشده است .کتاب استنباط حکم اخالقي از سيره و
عمل معصوم

که در چند ساخ اخیر منتشر شده است ،مقدمه خوبی برا ،این پذژوهش

است.
به هر حاخ ،در نوشتار حاضر ،تالش میشود با دقتی جامع در شرایط و بسترها ،رفتذار
معصومان ،تنگناها ،جار ،کردن سیره رفتار ،معصومان برا ،عصر حاضر در نظر گرفتذه
شود و پس از بیان اصل برتر در رویارویی با سیره ،راهکار ،برا ،استفاده بردن بیشتر امذا
عار ،از هر عیب روششناختی و تط یقی ارائه شود.
تنگناهاي جاري کردن سيره
 .1تنگناهاي فقهي

همانطور که برا ،فقیه ،استن اط حکم فقط از ی
به ی

روایت سخت و دشوار است ،استناد

نقل سیره ،فارغ از بررسی دقیق سند آن برا ،نتیجهگیذر ،دربذاره بذد و یذا خذوب

بودن رفتارها مشکل است .این سختی وقتی بیشتر است که عقذل وجهذی مناسذب بذرا،
حسن رفتار ،فعل مورد نظر نداشته باشد .اگر بپییریم که تمس

بذه خ ذر واحذد در نقذل

سیره رفتار ،معصوم حجت است ،باید حداقل با همان دقذت فقهذی نقذلکننذدگان ،ایذن
روایتها بررسی شوند .همانطور که در احکام فقهذی بایذد بسذیار هوشذیار بذود تذا حکذم
نادرستی به خداوند و رسولش نس ت داده نشود ،در حکم اخالقی و استن اط سیره نیز ،بایذد
این پروا وجود داشته باشد.
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یکی از تفاوتها ،مسائل فقهی با مسائل سیره رفتار ،و اخالقی ،مورد سذؤاخ بذودن
مسائل فقهی است .مسائل فقهی ،چون بیشذتر پرسذیده شذدهانذد ،پرسذشهذا ،تکذرار،
6

بسیار ،از آنها ث ت شده است .این روایتها پرتکرار ،ضعفها ،یکدیگر را میپوشذانند و
اطمینان بیشتر ،به فقیه میدهند اما در نقل سیره رفتار ،،به دلیل ابتال ،آن و به سذ ب
اینکه بسیار متنوعتر از مسائل فقهی هستند ،روایتها ،متعدد در ی

موضوع نادر اسذت.

این امر ،استخراج سیره رفتار ،معصومین را با مشکل مواجه میکند.
ال ته وقتی در روایتی که سیرها ،در آن نقل میشود تردیذد ،وجذود دارد ،بذه معنذا،
بیفایدگی آن نقل نیست .در این صورت ،در درستی انتساب آن سیره به معصوم

ش

داریم اما شاید آن شیوه رفتار ،،شیوه مناس ی برا ،اغراض شرعی باشد و به مذدد دیذن و
عقل ،حسن آن روش را تشخی

دهیم و به کار بنذدیم؛ یعنذی آن نقذل ضذعیف ،حذداقل

تصور ،جدید برا ،تصدیق در ذهن ما گشوده است و از این نظر میتذوان از آن اسذتفاده
کرد.
مشکل دیگر این است که در مقایسه با نقل کتاب و اقواخ معصذومان ،نقذل سذیره بذه
وسیله راویان ،دقت و استحکام نداشته است .این مشکل در نگارش سیره رسوخ خدا
بیشتر مشهود است .مسئولیت این امر بسیار مهم با مورخذان بذوده اسذت .آنذان مسذائل را
بیشتر از بعد تاریخی نوشتهاند و به نقل جزئیاتی که در حکم اخالقی اهمیت دارنذد ،توجذه
نکردهاند.

7

سیرهشناس همچون فقیه در بررسی سیره با این مشکل روبهرو است که گاه روایتی از
نظر سند اشکالی ندارد اما محتوا ،آن غریب است .ال ته مالکها ،عامی وجذود دارد کذه
میتوان این مشکل را با آن حل کرد .در ادامه ،به این مالکها ،عام میپردازیم.
الف

معصومان
هستند.

مطابقففب بففا ففسنت ر اف ب رايف  :قذذرآن حجذذت خداونذذد اسذذت و روایذذات
تط یق این حجت است .قرآن و سذنت مهذمتذرین معیارهذا ،دیذن اسذالم
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ب مخالفب عقل :در سنت دینی ،عقل مخاطب امر و نهی خداوند اسذت .خداونذد بذه
حکم عقل پرستش میشود ،حجت باطنی خداوند بر ما است و بسیار ،از حسنها و ق حها
به کم

آن شناخته میشود 8.عقل با چنین قدرتی ممکن است در ابتدا ،حکمت امذر ،را

تشخی

ندهد و نتواند با امر حکیمانه مخفی ،موافقت کند اما مخالفت هم نمیکند .با این

وجود ،جایی که عقذل حکذم کنذد رفتذار ،معقوالنذه نیسذت ،در درسذتی انتسذاب آن بذه
معصوم

باید تردید کرد .عقل با شناخت م انی دینی میتواند ما را در شناخت صحیح و
یار ،کند .برا ،مثاخ ،عقل با شناخت م انی کالمی عصذمت

درست سیره معصومان

معصومان ،وظایف آنها ،ضرورت ن وت و امامت و بشر بودن پیشوایان ،میتواند حکم دهذد
که برخی از رفتارها ،نقلشده ،از معصوم صادر نشده است.
9

ج فطست ر رجدات :با مراجعه به فطرت و وجدان ،به راحتی خوبی و بذد ،برخذی از
امور تشخی

از خذوب و بذد

داده میشود .به عنوان نمونذه ،وقتذی وابصذه از پیذام ر

پرسیده بود ،ایشان در جواب فرمودند:
خوب همان چيزي است که نفس تو به آن آرام و دلگررم اسرت و برد همران
چيزي است که قلب آرام تو را مضطرب و ناخشنود ميکند.

10

 .2خاموشي رفتار و امکان برداشتهاي چندگانه از آن

افعاخ هرچند ابعاد مختلفی دارند ،همواره صامت هسذتند .در فعذل اخالقذی ،اعت ذارات
بسیار مهم است .گاه ی

فعل از نظر اخالقی با اعت ار ،خوب و با اعت ار دیگر ،بد است.

در بررسی سیره باید وضعیت وقوع فعل به دقت بررسی شود .شرایط وقوع ،نقش مهمی در
حکم رفتار ،دارند و نقل صرف سیره از این لحاظ ناق

است .ایذن موضذوع ،عذالوه بذر

سیره رفتار ،ذ اخالقی ،در مسائل فقهی اهمیت دارد .متأسفانه کتابهذا ،اصذوخ فقذه در
بحث سیره و فعل معصوم ،کمتر به این نکته میپردازند .ال ته مرحوم به هانی و حکذیم در
کتابها ،اصولی خود به این نکته توجه کردهاند .آیذتاهلل به هذانی دربذاره بررسذی فعذل
معصوم در شکل وضو گرفتن ،مینویسند:
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معلوم نيست اينکه امام دست را از باال به پايين ميشستند به مجرد اتفاق و
عادت بوده است و يا دخيل در کيفيت بوده است .فعل به تنهايي داللرت برر هريچ
طرفي ندارد.

11

آیتاهلل محمدتقی حکیم جهت دیگر ،از مسئله را متیکر میشود ایشان در ایذن بذاره
مینویسد:
برخي ميگويند معصوم مباح انجام نميدهد و تنها به امر راجح اقدام ميکند.
بايد گفت عناوين ثانويهاي که حکم فعل را از اباحه به رجحان تبديل ميکنند به
قدري زياد است که در هر موردي که گزارش شده امام فعلري مبراح انجرام داده
است ،به راحتي ميتوان جهت رجحاني در نظر گرفت .اين بيان ايشان ايرن نکتره
را در بردارد که فعل امام به تنهايي ساکت است و جهات ديگري نيرز در مسرئله
ممکن است دخالت داشته باشند که حکم را مبدل کنند.

12

جالب توجه اینکه در روایات سیره ،گاه بیان میشود که فعل معصذوم وجذوه دیگذر،
داشته است که با اطالع از آن ،دیگر نمیتوان برخی افعاخ را از سذیره رفتذار ،معصذومان
خواند .بیان مثاخهایی در این زمینه ،برا ،روشن شدن مقصود ،بسیار مناسب است.
الف) بسیار شنیدهایم که فرو باز کردن ،سیره رفتار ،پیام ر

بوده است .در روایتی

شیخ کلینی نقل میکند:
ابوبصير از امام صادق

پرسيد :آيا پيامبر فرق باز ميکردهاند ،امام پاسخ

دادند :بله ،اما اين کار از سنت نيست .سپس امام توضيح مريدهنرد در آن سرالي
که پيامبر

را از عمره منع کردند ،خداوند به او خبر داد کره «لَقَدْ َددْد َ

اللَّهُ ردسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحدقِّ لَتَْخُلُنَّ الْمدسجِْد الْحدرامد إِنْ شاءد اللَّهُ آمِنِينَ مُحدلِّقِدينَ
رُؤُسدکم ود مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَ» .از اين رو ،پيامبر در انتظار آن رؤياي صرادق
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ماندند و موهاي خود را کوتاه نکردند تا آن را حلق کننرد .در آن سرال ،موهراي
پيامبر بلند شد به حدي که پيامبر فرق باز ميکردند.

13

این روایت از نظر سند قابل اعتماد است اما به فرض که سند آن هم غیرقابذل اعتمذاد
باشد ،فرض معقولی را مطرم میکند که تمس

به چنذین سذیرها ،را در همذه مذوارد ،در

تردید فرو میبرد.
ب) درباره آداب غیا خوردن نقل میشود که سیره پیام ر

این بود که انگشتان خود

را پس از غیا میلیسیدند .حتی در روایتی آمده است که عالوه بر انگشتان ،ظذرف خذود را
میلیسیدند 14.آیا امروز هم میتوان چنین کار ،را پسندیده دانست؟ جالب توجه اینکه در
برخی روایتها دلیل این کار بیان نشده است .در روایتی آمده است که پیام ر

این کار

را انجام میدادند تا فخر وجودشان را در برنگیرد 15.از روایتها ،دیگر ،مشخ

میشود

که پیام ر

این کار را انجام میدادند تا ش یه بندگان باشند ،نه ملوک 16.از این بیذانهذا

معلوم میشود که دلیل فعل پیام ر

تواضع بوده است و پیام ر

این گونذه ،فروتنذی

خود را نشان میدادهاند اما امروزه که این عمل چنین داللتی ندارد ،جایی برا ،تمس

بذه

ظاهر چنین رفتار ،باقی نمیماند.
ج) امام صادو

درباره ذخیرهساز ،مذواد غذیایی بذه ع ذداهلل بذن جنذدب سذفارش

میکردند:
چيزي براي فردا ذخيره نکن.

17

از طرفی در برخی روایتها آمده است کذه ایشذان رزو یذ

سذاخ خذود را یذ بذاره

میخریدند 18.آیا این دو سیره با هم تعارض دارند؟ همانطذور کذه گفتذه شذد ،یذ

فعذل

میتواند دالیل مختلفی داشذته باشذد کذه بذر هذر دلیلذی ،حکذم خاصذی خواهذد داشذت.
پیام ر

از ذخیرهساز ،غیا نهی میکردند ،چون میگفتند:
بايد به خداوند اعتماد داشت و خداوندِ امروز ،فردا نيز رازق است.

19
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انسان ن اید به روز،دهندگی خداوند ش
یا نگران و دل سته دنیا باشد .اهلبیت

51

داشته باشد و یا قصد احتکار داشذته باشذد و
که روز ،ی

ساخ خود را ی جا میخریدنذد،

به دلیل تأمین امنیت غیایی خانواده و صذرفهجذویی در وقذت بذوده اسذت .امذام رضذا
میفرمودند:
انسان اگر طعام سالش را يکجا جمعآوري کند ،کرارش سربک مريشرود و
خيالش از اين بابت راحت ميشود.

20

دسذتور مذیدادنذد آنچذه ذخیذره

ال ته هر وقت گندم در بازار کمیاب میشد ،امذام

21

کردهاند به فروش رسانده شود تا این ذخیرهساز ،س ب احتکار نشود.

ج) روایت میشود ،شخصی از انصار وفات کرد و چون بدهکار بذود ،پیذام ر
نماز نخواند .برخی پنداشتند که این فعل پیام ر

به معنا ،نهی از قرض گرفتن است و

اینکه ایشان ،این کار را برا ،مؤمن سزاوار نمیدانستند .شخصی از امام صادو
کار پیام ر

بذر او
راز این

را پرسید .امام فرمودند:
بله ،اين داستان واقعي است و براي اين بود که پيامبر اعالم کننرد ،مبرادا در
پرداخت بدهي اموات کوتراهي شرود امرا اصرل قررر گررفتن اشرکالي نردارد.
اميرالمؤمنين ،امام حسن
بر ذمه داشتند.

و امام حسين

در حالي شهيد شدند که قرضري

22

این داستان نشان میدهد ،سیره رفتار ،معصومان

از بسیار ،جهات صامت است

و باید در آن دقت شود .بنابراین ،عمل معصوم با قوخ معصوم تفذاوت دارد .عمذل صذامت
است و در مقام بیان نیست ،اما قوخ معصوم حجتی است که به راحتی میتوان ،اطالو آن
را از مقام بیان بودنش فهمید .امام وقتی به چیز ،امر میکند و یا ع ادتی را ت یین میکند،
اصل این است که همه شرایط الزم را بیان میکند .از ایذن رو ،قذوخ پیذام ر خذاتم
امامان معصوم

و

 ،ابد ،و حجت است اما فعل ایشان به شذرایط عصذر یذا خصوصذیات
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شخصی بستگی دارد.

از اینرو ،وقتی حکمی در قرآن میآید قرینه داریم که همذه در آن شذری

هسذتند و

احتماخ تفاوت نمیدهیم .قرآن کتاب جاودان و خاتم است .هرچه قرآن و سنت در آن قوخ
دارند ،فرض ثابت دین اسالم است اما شیوه عملی معصوم در انجام فرایض چنین نیسذت.
به عنوان مثاخ :وقتی قرآن به زکات دستور میدهد تا ابد زکات فرض دین اسالم است اما
اگر امیرالمؤمنین

به شیوها ،خاص زکات را جمعآور ،میکردند ،این شیوه رسم ثابت

اسالم نیست.
 .3مقتضیات زمان و تغییر موضوع

انسان قوه انتخاب ،کشف ،ابتکار و خالقیت دارد .انسان قادر است شکل تولید و توزیذع
مایحتاج خود را عوض کند ،ابزارها و وسایل نو و بهتر اختراع کند ،سیستم زنذدگی خذود را
عوض کند ،در روابط اجتماعی و در تربیت و رفتار خود تجدید نظر کند ،مکان و زمان را به
نفع خود تغییر دهد و شرایط و اوضاع اجتماعی را عوض نمایذد .عذوض شذدن شذرایط در
بسیار ،از موارد ،موضوع حکم شرعی را عوض میکند .دلیلی وجود ندارد ،گفته شذود کذه
امامان از ابزارهایی استفاده میکردند که برا ،همه زمانها بهترین ابزار اجرایی هستند.
عوض شدن شرایط ،مصلحت افعاخ را عوض میکند .میدانیم کذه پیذام ر
ندبه نمیخواندند و شذهادت بذه والیذت امیرالمذؤمنین حضذرت علذی

دعذا،

در اذان و اقامذه

نمیدادند .مراق ت و مواظ ت از والیت از مقتضیات عصر امامت است .شذهید مطهذر ،در
این باره مینویسد:
يک وقت ميخواهند زيارت امام حسين را از ياد ببرند .اينجا زيارت رفرتن
واجب ميشود .اين وظيفه رهبران جامعه است که ايرن اولويرت در مصرالح و يرا
فزون شدن مصالح را به مرردم بگوينرد .ولريفقيره موظرا اسرت از ايرن جهرت
مقتضيات زمان را بشناسد.

23

همانطور که گفته شد ،عمل صامت است و شاید نوع عمل ائمه ،مناسب با امکانذات و
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شرایط خاص مکانی و زمانی عصر خودشان بوده است .امکاناتی که در آن عصذر در شذ ه
جزیره بود ،با شرایط و امکانات امروز ،قابل مقایسه نیست .برا ،مثاخ ،سذیره امامذان ایذن
بوده است که در میهمانیها برا ،میهمانان آفتابه و لگن حاضر میکردند تا دستان خویش
را بشویند .امروزه دعوت به ایذن عمذل بذاوجود در دسذترس بذودن امکانذات بهداشذتی،
تأملبرانگیز است.
سیره امیرالمؤمنین

در تقسیم مساو ،بیتالماخ از همین گونه است .ایشذان بذرا،

رعایت عدالت و مساوات ،بیتالماخ را بین فقیر و غنی ،عرب و غیر عرب یکسذان تقسذیم
میکردند اما این مربوط به زمانی است که امکاناتی که حکومت برا ،مردم فراهم میکرد
یکسان بوده است .امروز که ثروتمندان بیش از فقیران از امکانات رایگان و یا ارزان قیمذت
حکومت استفاده میکنند ،عدالت اقتضا ،دیگر ،دارد.
شواهد دیگر ،همانند مثاخها ،پیشگفته ،مسئله را روشنتر میکند .بذرا ،مثذاخ ،در
روایتها است کذه پیذام ر

هذی گذاه تکیذه داده ،غذیا نمذیخوردنذد و یذا چهذار زانذو

نمینشستند .از طرف دیگر نقل شده است ،امام صادو

گاه چنین مینشسذتند و چنذین

میخوردند 24.این اختالف رفتار شاید به این دلیل باشد که در زمان پیام ر

چهذار زانذو

نشستن و تکیه دادن رسم متک ران و اشرافزادگان بوده است ،ولی در زمانها ،بعد ،ایذن
25

حرکات از آن عرف خارج شده است.

در سفرها اشاره کذرد .ایشذان در

برا ،نمونها ،دیگر میتوان به عمل رسوخ خدا

سفرها وسایل کفشدوز ،و وصله کردن کفش را همراه خود میبردند 26.امروزه با توجه به
پیشرفت وسایل سفر ،این کار بیهوده به نظر میرسد .در واقذع آنچذه از ایذن سذیره قابذل
استفاده است ،روم و منطق این سیره است .این روم امروزه ،نیز برا ،اجرا سزاوار است .بذا
همین منطق که شرایط در ت عیت از سیره پیام ر

اثرگذیار اسذت ،امیرالمذؤمنین

پاسخ شخصی که اعتراض کرده بود؛ چرا شما مثل پیام ر
بودند:

در

خضاب نمذیکنیذد ،فرمذوده
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آن خضاب کردن در شرايط جنگي و زماني بود که بيشرتر مجاهردان اسرالم
پيرمرد بودند ،چنين ضرورتي ،امروز وجود ندارد.

امام صادو

در اعتراض سفیان ثور ،،پاسخ مشذابهی دادنذد .سذفیان بذه امذام

اعتراض کرد که امیرالمؤمنین ل اس خشن میپوشید و شما ل اس لطیف بر تن دارید .امذام
به مقتضیات زمان اشاره کردند و فرمودند:
اميرمؤمنان مناسب اهل زمان خودشان لباس ميپوشيدند و مرن هرم ،مناسرب
اهل زمان خودم.

27

تحلیل پاسخ امام این است که «این مسئله مربوط به اسالم ن ذوده اسذت ،مربذوط بذه
زمان است ... .در این مورد آنچه در اسالم اصالت دارد ،مواسات است ... .این هم بذاز یذ
28

امر ثابت است و در تمام زمانهاست».

برا ،نمونها ،دیگر میتوان به سنت تحتالحن
پیام ر

گیاشتن اشاره کرد .شیخ صذدوو از

نقل میکند که فرو بین مسلمانان و مشرکان در تحتالحن

29

گیاشتن است.

ایشان پس از نقل این روایت میگویند :که این امر مخصوص اوایل اسالم بوده اسذت .بذه
نظر ایشان ،این سنت پیام ر

اقتضا ،زمان صدر اسالم است .در آن زمان برا ،اینکه

مسلمانان از مشرکان شناخته شوند ،چنان پوششی داشتند اما چنین کار ،دیگذر در زمذان
شیخ صدوو چنان داللتی ندارد .فیض کاشانی در الوافي بیان میکند که امروزه ،ایذن کذار
30

چون موجب شهرت در پوشش میشود ،مورد نهی است.

از این مثاخها روشن میشود که مقتضیات زمان ،گاه چنان موضوع را عوض میکننذد
که فعل ،متناسب با شرایط جدید ،به طور کامل تغییر میکند .به این نتیجذه در روایذتهذا
تصریح شده است .حسنبن هارون از امام صادو

پرسید:

آيا قائم بر خالف سيره اميرالمؤمنين رفتار ميکنند؟

امام در پاسخ فرمودند:
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بله ،اميرمؤمنان ميدانست بعد از ايشان دشمنان شيعه بر شيعه غلبره خواهنرد
يافت و از اين رو با آنان تا حد ممکن مدارا ميکردند ،اما قائم آل محمد با آنران
به شدت برخورد ميکند؛ چراکه ديگر شيعه مغلوب نخواهد شد.

31

عالوه بر تأثیر مقتضیات زمانی که گفته شد ،شاید بتوان گفت که مقتضیات مکانی نیز
در نوع رفتار مؤثرند .این عامل دستکم در موارد نوع غذیا خذوردن ،مقذدار خذواب ،زمذان
خواب ،مقدار کار و فعالیتها ،بدنی تأثیر دارد .برا ،مثاخ ،اینکه در روایذتهذا بذه سذیره
اهلبیت

در استفاده از نم

اشاره شده است ،شاید بذه دلیذل گرمذا ،زیذاد در شذ ه

جزیره است .دانشمندان معتقدند هرچه هوا گرمتر باشد ،برا ،اینکه آب بدن ،بیشتر حفذ
شود و ت خیر نشود ،استفاده از امالم معدنی ضرور،تر است.
 .4شرايط فرهنگي سرزمینهاي مختلف

هر سرزمینی آداب و سنتها ،خاصی دارد .اسالم با خذرده فرهنذگهذا و سذنتهذا،
محلی که بر اساس ارزشها ،اصیل باشد و شیوه عملی آنها ،مخذالفتی بذا شذرع و دیگذر
ارزشها ،اصیل نداشته باشد ،مخالفتی ندارد .وقتی امیرالمذؤمنین

 ،مالذ اشذتر را بذه

مصر فرستادند ،به ایشان سفارش کردند که سنتها ،صالحه آنان را حف کن .به ع ذارت
دیگر ،آنچه برا ،اسالم مهم است خصلتها ،ثابت اخالقی است اما آداب این خصلتهذا
میتواند متفاوت باشد.
به بیان شهید مطهر ،،آنچه ممکن است در جامعها ،با جامعه دیگذر فذرو کنذد آداب
است و نه اخالو .به عنوان مثاخ ،اخالو اقتضا میکند در برابر هم تواضذع داشذته باشذیم.
این در همه جا ثابت است امذا آداب نشذان دادن ایذن تواضذع ،مختلذف اسذت 32.یکذی از
ارزشها ،اخالقی که براساس تفاوت فرهنذگهذا ،آداب مختلفذی دارد ،احتذرام و تکذریم
میهمان است .گاه در منطقها ،احترام به میهمان را در ایذن مذیداننذد کذه او را بذر صذدر
نشینند و نگیارند دست به سیاه و سفید بزند و گاه به نشان اینکذه او از خذود اسذت ،او را
شری

کارها میکنند.
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تفاوت فرهنگها با فاصله گرفتن در نواحی جغرافیایی و پهنه زمان ،بیشتر رنگ خود را
نشان میدهد .گاه امر ،در فرهنگ امروز ،دور از حیا است و در چهارده قذرن پذیش ،در
سرزمین وحی ،پیام ر

به آن امر کرده است .نقذل مذیشذود کذه ابذوذر و همسذرش از

چگونگی تیمم بدخ از غسل آگاه ن ودنذد و ناراحذت پذیش پیذام ر

رفتنذد .پیذام ر

مسئله را به آنها یاد دادند و چون آب مهیا بود ،دستور دادند پردها ،کشذیدند و همذانجذا،
ابوذر و همسرش غسل کردند 33.امروز این شیوه رفتار ،بسیار دور از ادب است.
 .5از دست رفتن قدرت اجرا در دنیاي جديد

یکی از شرایط تکلیف ممکن بودن آن است .تکلیف ن اید بیش از تذوان افذراد باشذد و
ن اید زندگی آنان را با عسر و حرج و یا مزاحمت برا ،دیگران همذراه کنذد .گذاه تغییذرات
جمعیتی و تغییر در س

زنذدگی ،اجرایذی کذردن برخذی دسذتورها را بذا مشذکل مواجذه

میکنند .برا ،مثاخ ،نقل میشود که پیام ر

به همه سالم میکردنذد .ایذن امذر بذرا،

جمعیت شهر ،که از نظر وسعت به روستاها ،امروز ،نزدی

و همه با هم آشنا بودهانذد،

امر ،ممکن بوده است ،اما اجرا ،این سیره ،امروز که گاه در یذ

پیذادهرو ،در خیابذان،

صدها نفر را مالقات میکنیم ،امکانپییر نیست.
اجرا ،سیره ،گاه عالوه بر سختیهایی که برا ،فرد دارد ،ناراحتیهایی بذرا ،دیگذران
به دن اخ دارد .برا ،مثاخ ،نقل میشود که پیام ر

خروس سذفید ،در خانذه نگذاهدار،

میکردند و دیگران را به آن توصیه مذیکردنذد 34.چنذین امذر ،،امذروزه در زنذدگیهذا،
شهرنشینی و آپارتماننشینی ،امکانپییر نیست .شخ

نمیتواند خروسذی را در آپارتمذان

نگاه دارد و همسایهها هم نمیتوانند صدا ،آن را در چنین محیطی تحمل کننذد .تعذارض
چنین سیرههایی با شرایط عصر جدید ،با قواعد حاکم در فقه ،چون قاعذده عسذر و حذرج،
قاعده اهم و مهم و قاعده الضرر و الضرار مرتفع میشود.
 .6يکسان نبودن تواناييهاي انسانهاي عادي با معصومان

نکته دیگر ،که پیرو ،کامل از سیره رفتار ،معصومان را برا ،پیروان ایشان سذخت
میکند ،تفاوت ظرفیت وجود ،امامان معصوم و شیعیان است .امامان میتوانند به راحتذی
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هم کریم باشند ،هم حکیم و هم مجاهد در راه خدا .آنان از علم بیکذران خداونذد سذیراب
میشوند و به تأیید الهی ،مؤید هستند .وقتی آنان به علم رومالقدس تأیید میشوند ،دیگذر
الزم نیست زمانی را برا ،علمآموز ،بگیرانند .بنابراین ،نمیتوان گفت که ت عیت از سذیره
معصومان حکم میکند که افراد چنین باشند.
وجود چنین تفاوتهایی ،پیرو ،کامل از سیره و رفتذار معصذومان را از دوش افذراد بذر
 ،به این اختالف اشذاره کذردهانذد و متناسذب بذا آن ،از

میدارد .ال ته ،امامان معصوم

پیروان خویش تکالیف آسانتر ،مطال ه کردهاند .امام صادو

در این باره میفرمود:

ما فرزندانمان را از پنج سالگي به نماز و از هفرت سرالگي بره روزه خفيرا
فرمان ميدهيم ،اما شما فرزندانتان را از هفت سالگي به نماز و از نه سرالگي بره
روزه مأمور کنيد.

35

به دلیل همین تفاوت است که امیرمؤمنان

در نامها ،به عثمانبنحنیف مینویسد:

من امير شما هستم .از دنيا به دو لباس و دو قرص نان اکتفرا مريکرنم .شرما
نميتوانيد مثل من باشيد ،اما با ورع و سختکوشي و عفت خويش يراوران مرن
باشيد.

36

 .7اختالف جايگاه انسانهاي عادي با معصومان

بسیار ،از سیرهها ،رفتار ،امامان مربوط به رفتار اجتماعی است .معصومان در جامعه
دینی ،جایگاه خاصی دارند و مطابق این جایگاه ،وظایف خاصی بر عهده دارنذد .وظذایف و
رفتارهایی که به این دلیل بر عهده ایشان است ،بذرا ،کسذانی کذه چنذان شذأنی ندارنذد،
ضرورت ندارد .در ادامه ،برخی از این شأنها معرفی میشود.
الف) به دلیل جایگاه ره ر ،،باید مانند ضعیفترین مردم زندگی کند تا درمانذدگان ،او
را همدرد خود بدانند اما برا ،سایر مردم ،سخت گرفتن در زندگی خانوادگی تا این میذزان
الزم نیست و شاید در برابر خدا ،نعمتدهنده ،نوعی ناسپاسی باشد.
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ب) ره ر باید برا ،امت وقت بگیارد ،دردها ،ایشان را بشنود ،به گلهها ،آنها گذوش
کند ،نظرها ،ایشان را شنوا باشد و به کارها ،ایشان رسیدگی کند .او باید وقت زیذاد ،را
برا ،رفع نیازها ،مردم اختصاص دهد اما فرد ،که اطالعات ،فهذم و یذا تجربذه خاصذی
ندارد ،الزم نیست بیشتر وقت خود را برا ،مردم بگیارد.
ج) ره ر متعلق به همه امت است و همه را باید در نظر بگیرد اما برا ،مثاخ ی

معلم

فقط سزاوار است به فکر تعلیم دانشآموزان خود باشد.
د) مخاطب ره ر ،اقشار مختلف جامعه هستند .او باید سطح مخاط ان خذود را در نظذر
بگیرد .برا ،مثاخ ،او باید در نماز جماعت ،مراقب حاخ ضعیفترین مردم باشد .بذر همذین
اساس میتوان گفت که اگر سنت این است که نماز جماعت به سرعت خوانده شود ،سریع
نماز خواندن استاد عرفان در جمع شاگردان سال

خود ،ت عیت از سنت نیست.

ه) ره ر باید هر روز در کنار مردم باشد و از این رو ،آداب خاصی از معاشرت را رعایذت
کند .برا ،مثاخ ،خذوردن سذیر و پیذاز در اسذالم در مذوارد ،سذفارش شذده اسذت 37،امذا
پیام ر

خود هرگز سیر و پیاز نخوردند38؛ زیرا پیام ر

هر روز باید با مذردم صذح ت

میکرد و به مسجدمیرفت و با این وظایف ،خوردن سیر بر خالف آداب معاشرت اسذت .از
درباره خوردن سیر و پیاز سؤاخ شد .ایشان فرمودند:

امام صادو

اگر کسي به دليلي به طور مثال براي درمان ،سرير يرا پيراز بخرورد ،مسرجد
نرود.

39

 .8ناهمساني ظرفیت و توانمندي مکلفان

هر بندها ،با توجه به سطح معرفت خویش ،ظرفیتی مخصذوص دارد کذه بذیش از آن
نمیتواند تحمل کند .سلمان ظرفیتی داشت که ابوذر نداشت .از این رو است که هی کذدام
از شیعیان ،تحمل پیرو ،کامل از سیره معصذومان را ندارنذد .مطذابق روایذت ،حتذی اهذل
بیذذت

نم ذیتوانسذذتند هذذمچذذون پیذذام ر

امیرالمؤمنین

41

را در ع ادتها نداشتند.

باشذذند 40و امامذذان طاقذذت پیذذرو ،از
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نقل میشود در دوران حیات امام حسن
امام حسین

و امام حسین

19
در روز عرفه ،مسروو بر

وارد شدند و اصحاب در حضور ایشان جمع بودنذد و منتظذر بودنذد ،افطذار

شود و روزه خود را باز کنند .پس از آن مسروو بر امام حسن

وارد شذد و ایشذان را در

حاخ اطعام با اصحاب دیدند .او از این دو گونه ،رفتار تعجب کذرد .امذام حسذین

بذه او

فرمودند:
ما اگر يک گونه رفتار ميکرديم ،چهبسا شما ،ظرفيت تحمل آن را نداشرتيد.
گاه برا روزهداران شرما روزه مريگيرريم و گراه برا افطارکننردگان شرما افطرار
ميکنيم.

42

به نظر میرسد این فرمودة امام حسین

بیان همین نکته است که هر کس ظرفیت

خاصی دارد و بیش از آن ،نمیتواند تحمل کند .ایذن داسذتان ،تأکیذد دوبذارها ،اسذت بذر
اینکه ائمه

بر ایذن سذر آگذاه هسذتند و از پیذروان خذویش تکلیذف بیشذتر از تذوان

نمیخواهند.
 .9سلیقهاي بودن برخي مسائل

برخی مسائل از امذور ذوقذی و سذلیقها ،اسذت .در چنذین مذوارد ،نمذیتذوان رفتذار
معصومان را مالکی برا ،خوبیها و بد،ها ،ذوقی دانست .اگر امامی ،غذیایی را دوسذت
بدارد ،داللتی ندارد که افراد هم باید آن غیا را لییی بدانند .جالب ایذنکذه اهذل بیذت
خود اختالف سلیقه خویش را در نذوع غذیا نقذل مذیکردنذد تذا مطلذب واضذح شذود کذه
انسانها ،کامل در این امور با هم متفاوت هستند.
در روایتی نقل میشود ،پیام ر
زهرا

سرکه و سردست بریذان دوسذت داشذتند .حضذرت

از سرکه و روغن زیتون ،امیرمؤمنان از آبگوشت با طعم سرکه ،امام حسذن

گوشتی که همراه بادنجان سرخ شده باشد ،امام حسین

از ترید ماست ،امام سجاد

از
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از نوعی پنیر ،امام صادو

از دنده سرد شده ،امام باقر

از خاگینه و امذام کذاظم

از حلوا خوششان میآمد 43.در روایتی دیگر آمده است:
پيامبر
زهرا

از ميان سبزيها از کاسرني ،اميرمؤمنران از ريحران و حضررت
از خرفه خوششان ميآمد.

44

این روایت نشان میدهد که مسئله سلیقها ،بوده است و ت عیت در آن الزم نیست.
 .11محدود بودن داللت بخشي از سیره بر مباح بودن يک رفتار

برخی معتقدند هر سیرها ،از معصوم دلیل بر رجحان فعل است و حاخ آنکه پذییرش
این ادعا سخت است .راهنمایان دین ،زندگی بشر ،داشتند و برا ،زندگی بشر ،،راهنما و
الگو هستند .حتی میتوان گفت که اجرا ،م احات ،گاهی در منظر دیگران بذر معصذومان
واجب است تا پیروان ایشان حد حالخ و حرام را بهتر بیاموزند .همانطور کذه پیذام ر
سوار بر شتر طواف کردند تا م ام بودن طواف سواره معلوم شود ،امامان نیز به ایذن شذیوه
رفتار میکردند.
اکنون میتوان گفت که صرف نقل فعلی از امام بر رجحان ذاتی آن داللت ندارد تا بذا
قرینها ،این رجحان ثابت نشود و نمیتوان آن را نوعی سیره آدابی و رفتذار ،امذام بذرا،
ت عیت خواند .ال ته قراینی برا ،داللت سیره بر رجحذان وجذود دارد ،ماننذد ع ذاد ،بذودن
عمل ،نقل سیره با فعل استمرار ،،مواظ ت معصومان بر آن ،تکرار فعذل از معصذوم ،نقذل
عمل به وسیله معصوم و همراه بودن سیره با گفتار معصوم .با ایذن وجذود ،در ن ذودن ایذن
قراین ،حکم دادن به رجحان آنها سخت است.
شبهه سفارش به پيروي مطلق

بر اساس آیه  15سوره احزاب ،پیذام ر

بذه طذور مطلذق بذه عنذوان اسذوه معرفذی

میشود .قرآن کریم در این باره میفرماید:
لَقَدْ کانَ لَکمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَروْمَ الْرِخِرَ وَ

سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131شماره مسلسل 85

11

ذَکرَ اللَّهَ کثيراً.

همچنین در آیه  518سوره اعراف آمده است:
فَِمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کلِماتِرهِ وَ اتَّبِعُروهُ لَعَلَّکرمْ
تَهْتَدُونَ.

با توجه به اطالو این دو آیذه ،نتیجذه مذیگیذریم ،هرجذا قرینذها ،ن اشذد کذه فعذل
پیام ر

دلیل خاصی داشته است ،الزم است مطابق دعوت این آیه ،به فعل پیذام ر

تمس

کرد و آن را سرمشق قرار داد 45.در نقد و بررسی این امر ،باید به نکتذههذا ،ذیذل

اشاره شود.
 .5شکی نیست که این آیه بر التزام به سیره رسوخ خدا
اقتدا به رفتار پیام ر

داللذت دارد ،امذا معنذا،

و پیرو ،از آن این است که اگر ما در آن شرایط و موقعیذت قذرار

گرفتیم ،رفتار ،ش یه رفتار پیام ر

داشته باشیم .اگر عمل پیام ر

چنان نقذل شذده

باشد که احتماخ این وجود داشته باشد خصوصیات و شرایط خاصذی در رفتذار پیذام ر
مؤثر بوده است که به ما نرسیده است ،با توجه به اینکه رفتار صامت است ،پیرو ،بذه آن
شیوه برا ،ما مشکل است .در واقع ،بین ت یین گفتذار ،ع ذادات و سذیره رفتذار ،تفذاوت
وجود دارد .در ع ادات چون آنان در مقام بیان شرایط و مقدمات عمل بودهاند ،اگذر چیذز،
بیان نشده باشد ،اصل عدم اشتراط آن است اما در رفتار عملی ،ممکن است دالیل بسیار،
باشد که مقامی برا ،بیان آن ن وده است ،مگذر ایذنکذه کسذی علذت آن رفتذار خذاص را
پرسیده باشد.
 .1به نظر میرسد اولین بار شیخ طوسی به این نکته توجه کرد کذه معنذا ،پیذرو ،از
اسوه این است که فعل را به همان شکلی انجام دهیم که معصذوم انجذام داده اسذت .اگذر
کار ،را به س ب م ام بودن انجام دادهاند ،ما نیز آن را م ذام بذدانیم و اگذر کذار ،در نذزد
ایشان به دلیل شموخ عناوین ثانو ،رجحان یافته باشد ،ما هم در همذان وجذوه و شذرایط
کار را مستحب بدانیم 46.علما ،اصوخ معاصر ماننذد سذید محمذد تقذی حکذیم ،آیذت اهلل
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47

به هانی و عالمه مظفر به این موضوع توجه کردهاند.

 .9با توجه به شأن نزوخ آیه ،شاید بتوان ادعا کرد که آیه اطالو ندارد .عالمه مظفر در
اصوخ الفقه مینویسد:
اين دعوت به تأسي از پيامبر در جنگ احرزاب نرازل شرده اسرت .خداونرد،
مؤمنان را به تبعيت از پيامبر

به صبر در جنگ و تحمل سختيهراي جهراد

دعوت کرده است .با اين توجه نميتوان گفت مقردمات حکمرت در تمسرک بره
اطالق تمام هستند.

48

 .1این آیه فقط بر رجحان عمل به سیره داللت دارد و در مقام بیان وجذوب عمذل بذه
سیره نیست .آیتاهلل به هانی معتقد بودند:
علم به اينکه متابعت بسياري از افعال پيرامبر قطعراً برر مرا واجرب نيسرت،
قرينهاي است که اين آيه تنها دال بر رجحان تبعيت است.

49

 .1شاید در نگاهی دقیقتر ،آیه در بیان وجوب ت عیت از سیره و یا حتذی اسذتح اب آن
نیست .آیه فقط بیان اصل حجیت سیره است و ارشذاد بذه پیذرو ،از آن ،سرمشذق خذوبی
برا ،کسانی است که آخرتی آباد میخواهند.
پويايي سيره

سیره پویا پیرو ،از اصوخ ارزشذی ثابذت ،تط یذق و اجذرا ،آن متناسذب بذا شذرایط و
نیازمند،ها ،هر عصر ،است .مقدمات زیاد ،برا ،حکم به لزوم پویایی سیره بیان شذد.
تنگناها ،دهگانه تط یق سیره نیز بررسی شده و دانسته شد یذ

سذ

همه زمانها ،تاریخ بشر ،یکسان بهکار نمیرود .برا ،این بیان ،هنوز ی

رفتذار ،را بذرا،
مقدمذه دیگذر

باقی است؛ زیرا هنگامی که معنا ،خاتمیت به درستی بیان نشود ،پویایی سیره رفتذار ،در
دین خاتم معنا ،درستی ندارد.
خاتمیت؛ یعنی رسیدن بشر به حد ،که اگر قانون را به او تلقین و تعلیم کنند ،میتواند
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آن را ض ط کند و بعد با نیرو ،عقل خودش از همین قوانین برا ،همیشه استفاده کنذد.

اسالم قوانین عام را چنان بیان مینماید که نیازمند،ها ،هر عصر ،را تذأمین مذیکنذد.
برا ،مثاخ ،اسالم میگوید که آنچه زندگی مسلمانها به آن وابسذته اسذت ،یذادگیر ،آن
واجب کفایی است .مصداو این قاعده کلذی در هذر عصذر ،متفذاوت خواهذد بذود .قذرآن
میگوید:
در برابر دشمنان خدا بايد چنان قوه و قدرتي فراهم کرد که طمعري در مريهن
مسلمانان نداشته باشند.

این قاعدها ،است که تط یق ابزار و ادوات الزم برا ،تحقق آن به زمانه بسذتگی دارد.
قرآن در این باره میگوید:
شعائر الهي را تعظيم کنيد.

شعائر الهی مصداو محدود ،ندارد و در هر عصر ،،امر ،مصداو ویژه آن اسذت .در
حدیثی آمده است ،امام رضا

روز ،در مسجد جامع مرو فرمودند:

خداوند تبارک و تعالي ،جان پيامبر

را نگرفت تا اينکه ديرن را کامرل

کرد و قرآن را تفصيل همه امور قررار داد .خداونرد در قررآن همره آنهره بره آن
احتياج بود بيان کرد و از چيزي تفريط نکرد .امامت هم از کاملکننردههراي ديرن
است که خداوند آن را در حجةالوداع اعالم کرد و امام ،هماني است که هرر چره
امت به آن احتياج دارد ،بيان ميکند .پس به تحقيق ،هر آن کس که گمان ميکند
خداوند ،دين را کامل نکرده است ،کتاب خدا را انکرار کررده اسرت و منکرر آن
کافر است.

51

مطالعه سیره معصومان ،روشی برا ،یاد گرفتن چگونگی تط یق اصوخ اسالمی اسذت.
ال ته ط یعی است که هر امامی ،تط یقات دین را در عصر خودش نشان داده اسذت و همذه
تط یقها بیان نشدهاند .اکنون در عصر غی ت هستیم و از برکت وجود امذامی کذه دیذن را
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بدون خطا تط یق دهد ،بیبهره هستیم .ال ته ،امروز به مدد قرآن ،سنت و عقل مذیتذوانیم
در بسیار ،از موارد نیازها ،عصر خود را تأمین کنیم.
تمام آنچه تاکنون گفته شد ،برا ،رسیدن به این نتیجه بود که سیره پیام ر
س

پیام ر

و رویکرد ،که پیام ر

میبرد .بحث درباره اهداف پیام ر
بحث در س

پیام ر

؛ یعنذی

در عمل و روش برا ،مقاصذد خذود بذه کذار

نیست ،اهداف پیذام ر

است و روشی که پیام ر

بذرا ،مذا محذرز اسذت.
52

برا ،هدف خود به کار مذیبذرد.

وقتی با این نگاه به سیره رفتار ،معصومان مینگذریم ،پویذایی سذیره را در زنذدگی آنذان
مشاهده میکنیم .به نمونهها ،ذیل توجه کنید.
الف) وقتی سپاه جمل شکست خورد ،امام علی

به سربازان سپاه خود دسذتور دادنذد

که کسانی را که فرار کردهاند تعقیب نکنند ،مجروحان را نکشند و هذرکس در خانذهاش را
بست ،ایمن باشد اما در جنگ صفین ،فرارکننذدگان را تعقیذب مذیکردنذد و مجروحذان را
میکشتند .افراد گمان میکردند که این رفتار ،دو سیرة متفاوت از امیرمؤمنذان
اما منطق امام

اسذت،

این بود که در جمل ،طلحه و زبیر کشته شده بودند و دشمن فرماندهی

نداشت و متفرو شده بود .بنابراین اینجا جا ،عفو بود اما در صفین ،معاویذه زنذده بذود و
53

آنان را دوباره تجهیز و تشویق میکرد .از اینرو ،باید چشم فتنه کور میشد.
ب) وقتی حضرت حمزه ،عمو ،پیام ر
حضرت فاطمه

در ساخ سوم هجذرت بذه شذهادت رسذید،

از خاک مزار او ،تس یحی برا ،خود ساخت .بعذدها مذردم نیذز از تربذت

حمزه ،تس یح ساختند .همچنین ،پس از شهادت امام حسین  ،شیعیان از تربت او تسذ یح
ساختند 54.در توقیع امام عصر(عج) و احادیث دیگر بر استح اب ذکر گفتن با تس یح تربذت
56

تأکید شده است 55.شهید اوخ ،این احادیث را متواتر میخواند.

عالوه بر این ،در احادیث به برداشتن کام نوزادان با تربت امام حسین
است 57.در برخی روایات آمده است:

سفارش شده
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امام صادق

مقداري از تربت امام حسين

13
را در کيسهاي ابريشمي و

زردرنگ نگه ميداشته ،هنگام نماز بر سجاده خرود مريريخرت و برر آن سرجده
ميکرد.

58

این رفتارها ،سفارش مستقیم پیام ر

و یا ظاهر قرآن نیستند ،امذا بذدعت در دیذن

هم نیستند .احترام به شهید و پاس داشتن ایثار و جهاد در راه خدا ،از شعائر الهذی اسذت و
پاس داشتن آن ،حکم دین است .معصومان

با رفتار خود ،این امر را بذرا ،مذا تط یذق

کردهاند.
نتيجه

در پایان ،نکاتی به عنوان نتایج این پژوهش اصولی ذ سیرهشناسی بیان میشود:
 .5گفته شد که فعل ،صامت و دارا ،ابعاد مختلف است .فعل بر خالف قوخ ،مقذدمات
و شرایط خود را بیان نمیکند .از همه آنچه گفته شد و از بیان تنگناها ،دوازدهگانه جار،
کردن سیره ،این نتیجه به دست آمد که اصل برتر در برخورد با هر سیره آن است کذه آن
سیره تعین رفتار ،برا ،ما نمیآورد .ابتدا باید اطمینان یافت که الگو بودن رفتار ،خذاص
شامل همه زمانها ،مکانها و شرایط میشود .با مطالعه سیره رفتذار ،معصذومان

بذه

راحتی با این قرائن آشنا میشویم .برا ،نمونه برخی از این قرائن ع ارت هستند از:
الف) تکرار ی

عمل از ی

معصوم و باالتر از آن ،تکرار آن از همه معصومان؛

ب) مواظ ت بر انجام دادن عملی به شیوها ،خاص؛
ج) اکراه و مخالفت همه معصومان نس ت به شیوه و یا رفتار ،خاص؛
د) همراه شدن قرینهها ،نقلی و یا مقامی با فعل :گاه انجام دادن فعل در نزد دیگذران
برا ،نشان دادن جزئیات آن فعل برا ،آموزش بوده است .برا ،مثاخ ،به حکم پیام ر
که فرمودند« :صلوا کما رأیتمونی أصلی» 59،اصل این اسذت کذه تمذام رفتارهذا و اعمذاخ
پیام ر

هنگام نماز خواندن ،جزئی از کیفیت نماز است .بنابراین ،این تردیذد وجذود دارد
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که نشستن پس از سجده دوم به دلیل استراحت کردن پیام ر

بذوده اسذت و جزئذی از

نماز نیست ،اما سخن «نماز بخوانید آنچنان که میبینید من نماز میخذوانم» آن را در بذر
میگیرد و باید بنابر این گیاشته شود که جلسه استراحت جزئی از نماز است.
 .2با توجه به اصالت عدم اطالق سيره ،در مقام قرينهآوری بايد به دنبال قرينه
بر اطالق سيره بود و نه اختصاص آن بهه شهرايخ خهاص .اقهر قرينههای در کهار
نباشد ،اصل اين است که فعل صامت اطهالق نهدارد .روح ايهن سهيره را بايهد بها
تأملهای بيشتر استخراج کرد و آن را هدف قرار داد.
 .9در پژوهشها ،سیرهشناسی باید به دن اخ این بود که اگر پیام ر

امروز در ایذن

شذذرایط زنذذدگی م ذیکردنذذد ،چطذذور رفتذذار م ذیکردنذذد؟ امذذام موسذذی صذذدر در یکذذی از
سخنرانیهایش به اندیشمندان اسالمی توصیه میکند:
فقهاي ما نبايد ببينند که رسول خدا

 0011سال پيش چه کردند .آنهرا

بايد فکر کنند که اگر ايشان ،امروز بودند چه ميکردند؟

60

باید از مجموع اصوخ و ارزشها ،نقلی و عقلی ،روم سیره استخراج شود .روم سذیره،
امر ،پویا است و تط یق عصر ،آن ،امر ،پیچیده نیست .بیذان چنذد مثذاخ در اسذتخراج
روم سیره در ادامه ضرور ،است.
الف) وقتی شخصی برا ،حاجتی کنار پیام ر

مینشست و ایشان مشغوخ نماز بود،

نماز خود را کوتذاه مذیکذرد و از او مذیپرسذید :آیذا درخواسذتی دار،؟ 61روم ایذن سذیره
پیام ر

به ما یاد میدهد که اگر در حاخ مطالعه کردن و یا غیا خوردن هستیم و کسذی
62

خواستها ،از ما دارد ،باید نیاز او را بر برنامه شخصی خود مقدم کنیم.
ب) امیرالمؤمنین

برا ،حف امواخ بیتالماخ فرمان دادند که برا ،نوشتن نامهها،

حکومتی از قلمها ،سرتراشیده و ریزنویس استفاده شود و فاصله سطرها کم شذود 63.اگذر
فرض کنیم در شرایط اجتماعی جدید ،ریزنویسی و کم کردن فاصله بین خطوط س ب شود
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که رغ تی برا ،خواندن متن ن اشد و اینگونه نامها ،که از بیتالمذاخ تهیذه شذده اسذت،
بیفایده گردد ،روم دعوت امیرالمؤمنین

ایذن اسذت کذه ایذن سذفارش خذاص رعایذت

64

نشود.

ج) مثاخ دیگر درباره روم سیره ،توجه به عرف اسذت .شذیخ مفیذد در االمذالی از امذام
باقر

روایت میکنند که چهار چیز ،دلیل کامل شدن اسذالم و ایمذان اسذت .یکذی ایذن

است که مؤمن از آنچه نزد خدا و مردم ق یح دانسته میشود حیا میکند 65.امام صذادو
در پاسخ کسی که به ل اس لطیف ایشان اشکاخ گرفت ،فرمودند:
لباس خشن علي

لباس مردمان آن عصر بود و چنان پوششي در آن زمان

معمول بود ،اما آن لباس براي اين زمان موجب شهرت ميشود .بهترين لباس هرر
زمان ،لباس اهل همان عصر است.

66

حتی از ایشان روایت میشود شهره شدن به نماز هم برا ،خدا م غذوض اسذت 67.ایذن
سخنان نشان میدهد ،انگشتنما نشدن در جامعه و رعایت عرف ،روم سیره رفتار ،آنذان
است و در هر عصر ،باید مراقب آن در مصادیق جدیدش بود.
 .5هرچند جا ،این بحث در کتابها ،اصولی خالی است ،برخی از اصذولیان معاصذر،

آنچه را که به عنوان نتایج بحث مطرم شد ،تأیید میکنند .شذهید صذدر در کتذاب دروس
مینویسند:
از آنجا که فعل صامت است ،مادام که شرايطي کره ممکرن اسرت در حکرم
دخيل باشند کشا نشدهاند ،نميتوان حکمي را ثابت کرد.

68

آیتاهلل محمدتقی حکیم پس از نقل اختالف در مسئله ،حتذی در بذین فقهذا ،عامذه،
میگویند:
نظر محققان شيعه اين است که فعل معصوم داللت بر بيش از اباحه به معنراي
اعم نميکند.
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ایشان ،این دلیل را چنین ت یین میکنند:
فعلبنفسه مجمل است و زباني ندارد که ما را به محتواي خود دعروت کنرد.
فقط با ادله عصمت ميدانيم معصوم مرتکب گنراه نمريشرود و از ايرنرو ،فعرل
معصوم تنها دال بر اباحه به معناي اعم است.

69

عالمه مظفر در اصوخ الفقه مینویسد:
اگر در نقل قرينهاي وجود داشته باشد که امام براي بيان حکم شررعي چنرين
انجام دادهاند ،اين فعل مثل ديگر ظواهر حجت محسوب ميشود .اما اگر قرينهاي
در کار نباشد ،مسئله اختالفي است :برخي ميگويند بر ما هم همان مشي واجرب
است ،برخي ميگويند داللت بر استحباب براي ما دارد و برخي ميگويند بر بيش
از اباحه داللت ندارد.

ایشان در نهایت مینویسند:
و الحق هو األخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الداللة.

70

 .1در پایان توجه به این نکته ضرور ،است که پویایی سیره به معنا ،نس یت رفتذار،
نیست .ما منکر اثرگیار ،مقتضیات زمان و مکان در شیوه رفتذار ،مطلذوب نیسذتیم ،امذا
معتقدیم هرگاه شرایط مساو ،باشد تنها یذ

رفتذار ،پسذندیدهتذرین رفتذار اسذت .شذهید

مطهر ،در این باره میگوید:
حقايق ثابتاند و احکام اخالقي اسالمي براي همران حقرايق وضرع شردهانرد.
چيزي که ممکن است اتفاق افتد تبدل موضوع است .نسبيت يعني همه استنباطها
درست است اما ميدانيم که فقط يک استنباط درست است.

71
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پينوشتها:
 .1احزاب ( )33آيه .11
 .1سیَ رضي ،نهجالبالغه ،قم :انتشارات داراَهجره ،بي تا ،خطبه .161
َ .3حمَبنيعقلب کُیني ،اصول کافي ،تهران :داراَکتب االسالَیه ،1361 ،ج ،4ص 11د .16
 .4رضياََين حسنبنفضل طبرسي ،مکارم األخالق ،قم :انتشارات شريف رضي 1411 ،هدد .
ق ،ص.36
َ .1حمَ عاَمزاده نلري در َقََه کتاب استنباط حکم اخالقي از سیره و عمل َعصلم ،وجدله
ديگري براي رفتار ايشان َطرح َيکنَ.
 .6با نگاهي اجماَي به فصلل تَوين يافته َجاَع روايي چلن وسرائل الشريعه ،ايدن نکتده بده
خلبي قابل در است .
 .7سیَ عباس نبلي ،تحُیل جاَعهشناختي سیره سیاسي اَاَان

 ،پرژوهشهراي اجتمراعي

اسالمي ،1337 ،شماره  ،74ص 33د .34
 .3کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.13 ،11 ،13 ،11 ،11
 .9نليسنَه به اين نکته واقف است که فطرت و وجَان َعیار تشخیص حق از باطل هستنَ اَا
شرايط و حَودي دارنَ که بايَ در جاي خلد به دقت بررسي شلنَ .
 .11سیَ جعفر َرتضي عاَُي ،سيره صحيح پيامبر اعظم ،ترجمه َحمَ سپهري ،تهران :سازَان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انَيشه اسالَي ،1391 ،ج ،17ص .166
 .11وحیَ بهبهاني ،الفوائد الحائرية ،قمَ :جمع اَفکر اإلسالَي 1411 ،هد  .ق ،ص.316
 .11سیَ َحمَتقي حکیم ،األصول العامه ،قم :اَمجمع اَعاَمي ألهل اَبیت
ص .116

 1413 ،هد  .ق،
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 .13کُیني ،پيشين ،ج ،6ص.436
 .14همان ،ص.197
َ .11حمَبنحسن طلسي ،االَاَي ،قم :داراَثقاف  1414 ،هد .ق ،ص.137
 .16ورامبنابيفراس ،مجموعه ورام ،قم :انتشارات َکتب اَفقیه ،بيتا ،ج ،1ص.111
َ .17حمَباقر َجُسي ،بحار األنوار ،بیروتَ :ؤسس اَلفاء 1414 ،هد  .ق ،ج ،71ص.131
 .13کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.39
 .19عُيبنعیسي إربُي ،کشا الغمة ،تبريزَ :کتبه بنيهاشمي 1331 ،هد .ق ،ج ،1ص.11
 .11کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.39
 .11همان ،ص.166
َ .11حمَبنعُي صَوق ،من ال يحضره الفقيره ،قم :انتشارات جاَعه ََرسین قم 1413 ،هدد .
ق ،ج ،3ص.131
َ .13رتضي َطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،تهران :صَرا ،1371 ،ج ،1ص.36
 .14کُیني ،پيشين ،ج ،1ص661؛ ج ،6ص.171

َ .11حمَ عاَمزاده نلري ،استنباط حکم اخالقي از سيره و عمل معصوم (دشواريهاي نظري
و مالحظات روششناختي) ،چاپ دوم ،قم :پژوهشگاه عُلم و فرهنگ اسالَي ،1391 ،ص.143
 .16رضياََين حسنبنفضل طبرسي ،مکارم األخالق ،قم :انتشارات شريف رضي 1411 ،هدد
 .ق ،ص.31
 .17کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.411
َ .13رتضي َطهري ،اسالم و مقتضريات زمران ،چداپ چهدارم ،تهدران :صدَرا ،1363 ،ج،1
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ص.111
 .19شیخ صَوق ،من ال يحضره الفقيه ،پیشین ،ج ،1ص.166
َ .31حمََحسن فیض کاشاني ،اَلافي ،اصفهان :کتابخانه اَام اَیراَمؤَنین عُدي 1416 ،7هدد
.ق ،ج ،11ص.741
َ .31حمَ بن حسن طلسي ،التهذيب ،تهران :داراَکتب اإلسالَیه ،1361 ،ج ،6ص.114
َ .31رتضي َطهري ،اسالم و مقتضيات زمان ،پیشین ،1371 ،ج ،1ص.143
 .33شیخ صَوق ،من ال يحضره الفقيه ،پیشین ،ج ،1ص113؛ شیخ طلسي ،التهرذيب ،پیشدین،
ج ،1ص.194
 .34طبرسي ،پيشين ،ص.131
 .31کُیني ،پيشين ،ج ،3ص.419
 .36سیَ رضي ،پيشين ،ناَه .41
 .37کُیني ،پيشين ،ج ،6ص.374
 .33عاَُي ،پيشين ،ج ،14ص.431
 .39کُیني ،پيشين ،ج ،6ص.371
 .41همان ،ج ،3ص.161
 .41طبرسي ،پيشين ،ص313؛ عاَُي ،پیشین ،ج ،1ص.91
َ .41یرزا حسین نلري ،مستدرک الوسائل ،قمَ :ؤسسده آلاَبیدت
ص.113
 .43طبرسي ،پيشين ،ص 144د .141

 1413 ،هدد  .ق ،ج،7
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 .44کُیني ،پيشين ،ج ،6ص.363
َ .41حمَ بن حسن طلسي،العده في اصول الفقه ،قم :چاپخانده سدتاره 1417 ،هدد  .ق ،ج،1
ص 173د .131
 .46همان ،ص.171
 .47سیَ َحمَتقي حکیم ،پيشين ،ص116؛ وحیَ بهبهاني ،پيشين ،ص311؛ َحمَرضا َظفدر،
اصول الفقه ،قم :انتشارات اسماعیُیان ،بيتا ،ج ،1ص 63د .64
َ .43حمَرضا َظفر ،همان ،ج ،1ص.64
 .49وحیَ بهبهاني ،پيشين ،ص.311
َ .11رتضي َطهري ،پيشين ،ج ،1ص.366
 .11شیخ صَوق ،پيشين ،ج ،1ص.117
َ .11رتضي َطهري ،مجموعه آثار ،چاپ چهارم ،تهران :صَرا ،1331 ،ج،16ص.13
 .13کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.33
َ .14جُسي ،پيشين ،ج ،31ص.333
 .11عاَُي ،پيشين ،ج ،6ص 416د 411؛ َجُسي ،همان.
َ .16جُسي ،پيشين ،ج ،31ص.341
 .17کُیني ،پيشين ،ج ،6ص.14
َ .13حمَ بن حسن طلسي ،مصباح المتهجد ،بیروتَ :ؤسسه فقه اَشدیعه بیدروت 1411 ،هدد
.ق ،ص.733
 .19حسنبن يلسف حُي ،نهج الحق و کشا الصدق ،قم :دار اَهجره 1417 ،هد.ق ،ص.416
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َ .61حمَ عاَمزاده نلري ،پيشين ،ص.319
َ .61جُسي ،پيشين ،ج ،16ص.116
َ .61حمَ عاَمزاده نلري ،پيشين ،ص.199
 .63عاَُي ،پيشين ،ج ،17ص.414
َ .64حمَ عاَمزاده نلري ،پيشين ،ص.191
 .61شیخ َفیَ ،األَاَي ،قم :انتشارات کنگره جهاني شیخ َفیَ 1413 ،هد  .ق ،ص.166
 .66کُیني ،پيشين ،ج ،1ص.411
َ .67جُسي ،پيشين ،ج ،31ص.161
 .63سددیَ َحمددَباقر صددَر ،دروس فرري علررم االصررول ،بدديجددا :دار اَمنددا ر1411 ،
هد  .ق ،ج ،1ص.111
 .69سیَ َحمَتقي حکیم ،پيشين ،ص.116
َ .71حمَرضا َظفر ،پيشين ،ج ،1ص.63
َ .71رتضي َطهري ،پيشين ،ج ،1ص 43د  .11

