
 
 
 
 
 
 

ورت سیره وهی سخنی در ضر  پژ
کلس هملس   شدمدی .هحول پدمد آمده د  دنیای امروز آ  چما  پر سرعتی 1 گیر و عمیق است  فرا

گونس گذشتس  ابعاد زندگی فردی و ابتماعی آدمیا   ا د  نو دمدهی بس  کس وبوه هشابس اندکی با  ای 
کس بس طبقس کیلد  خود دا د. آنانی  بمدی ادوا  ها مخی  وی دا ندی بر ایلن نکتلس انگشلت هدییلد و هد

کس انسا  امروزی بس ویژه د  دهس می هلای بسلیا ی  قر ( اخیربلا دگرگلونیهای )حدود نیم  نهمد 
کلرده و هللا مخ نلوممی  ا  قلم زده اسلت. دمگللر عملوا   بللرای آ  « هلا مخ معاصلر»دسلت و پمجلس نلرم 

کللس مللی هوانللد طبقللس نمللی گللذ د آرللا  ایللن هحللول چشللمگیرهر و بللالتبع  بمللدی د سللتی باشللد. هللر  وز 
. مراد از این هحولی فراهر شود های آ  مشهودهر و زندگی آدمی بیش از پیش مقهو  آ  می هفاوع

هلای معطلوف بلس اطالعلاع و دانلش/ هجربلس نسلل  از هغییر خودخواستس ابتماعی و نیلز دگرگلونی
کلس  کس خود نیازممد هوبس و هدمل استی بلکس مقصود آ  هحولی همدنی اسلت  های بدمدهر است 

ا آنچلس اللوین انسا ی دغدغلس و نگلاه بدملدی  ا پدملد آو ده اسلت. البتلس نومسلمده نملی خواهلد بل
کتاب  کامال انگشت هدییلد بگلذا د  موج سومو  شوک آممدههافلر د  دو  خومش بر آ  پافشا ی دا دی 

گفتس کس  نمی های او  ا د بست بپذیردی اما و همس  کلیت مدعای وی همراه نباشدی چما   هواند با 
ادوا  هجربلس شللده متفکلرا  ایرانلی نیلز بلر آ  پافشللا ی داشلتس و دنیلای بدملد  ا متفللاوع بلا هملس 

 شماسمد. بشری می
دنیلللای املللروزی هلللابع  هاو دهلللای مختللللفی دنیلللای متفلللاوهی شلللده و شلللامد بتلللوا  مهمتلللرین 
مشخصس آ   ا د  فردگراییی خودبودگیی خودبسمدگی ما خود بسمده پمدا ی انسانی از مک سو و 

کلس د  وبلود بسلیا ی از افلرادی کلس  پیدایی  ومکرد انتقادی از سوی دمگلر دانسلت  بلس ویلژه نسللی 
کمتری بس دو ه پیشین دا دی  مشس دوانده و او  ا ها حد باالیی بس سوی بی نیلازی  هعلقاع هربیتی 

کلس لزوملا قصلد و غرضلی ناسلازگا انس بلا  ها/ مافتلس از داده کشلانده اسلت و بلی آ   هلای پیشلیمیا  
گ ها و سمت ا زش ذشلتس و حتلی دمگلر های دممیی فرهمگی و ابتماعی داشلتس باشلدی د  بلدال بلا 
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گلیم خومش از  کس  کس خود بس سطحی از بلوغ و هوانایی  سیده  اهکایی برآمده استی با این هصو  
کمللد. ناخواسللتس د  ایللن مسللیر بللا حللامال  و  آب بیللرو  بکشللد و زنللدگی سللعادهممدی  ا طراحللی 

 کمد. میحامیا  سمت د  افتاده و آنها  ا عقب مانده ما بازمانده از هحول زمانس شماسایی 
کس اذها  دممدا ا  و باو ممدا   ا بس خود مشغول می . از دغدغس2 دا د آ  اسلت  های مهمی 

گذشللتسی  کللس سللمت بللس ویللژه آ  چللس از سللوی پیللامبرا  و پیشللواما  دممللی و  هللای بللاقی مانللده از 
 مللذهبیی بللس عمللوا  پیللام آو ا  الهللی و بللرای  اهممللایی و هللدامت بشللر آو ده شللدند و بللس زعللم

هلا معتبرنللدی د  ایلن عهللد هحلول و هغییللری چلس بامگللاهی  هلا و مکللا  نشلا  بللرای هملس زمللا پیروا
کرد. بی مابمد و چگونس می می کا آمدنمایی آنها عمل  هردمد باو  بس مانایی و پاسلخگویی  هوا  د  

کلس بلرای حفل  و  ای های آنا  پامس آو ده هرین اصل پذیرفتس شده و غیر قابل انکا ی بود و اسلت 
گرفتس و می اشت آنها هزممسپاسد گیرد و اساسا سخمی بز آ  بلر زبلا  آو د   های بسیا ی صو ع 

بس معمای نفی فلسفس  سالت و دمانت استی پس د  هعا ض میلا  آ  چلس بلاو ی اسلت و آ  چلس 
کلللرده و  اه بللا آ   وبللرو هسللتمدی باملللد  اه چللا ه کللا ی نشللا  دهملللد هللا بهللا  املللروز  ای بسللتجو 

 س آ  چس بس دست آمده پرو ده نشود.اعتمای بس هم بی
کا  مهم از سوی دین دا ا  و متصدما  آ  ضروع  کشاکش پیش آمدهی دو  د  این هعا ض و 

های انسانی د   مابد: مکی نشا  داد  حقیقت وبودی انسا  و نیز رباع ا زش صو ع بمدی می
کللس مطهللری د  نوشللتس همللس ادوا  و نیللاز انسللا  گفتا هللای ومش)هللای خلل هللا بللس آنهاسللتی چمللا  

( بس بد د  پی آ  بود و دو دمگری عرضس دین بلا ممطلق و ادبیلاع مقتضیاع زما ی اسالم و معموی
کممد.  گیرد و نسبت بس آنها احساس نیاز  متماسب با نیازهای زمانس است ها مقبول مخاطبا  قرا  

کللس آ  چللس عرضللس مللی امللا همللس ایللن کللس شللودی بللس د سللتی همللانی باشلل هللا مشللرو  بللر آ  اسللت  د 
هللوبهی بللس آ   ای پللر داممللس اسللت و بللی پیشللواما  واال بللدا  پرداختمللد و ایللن مقولللس خللود مقولللس

 آو د. های ببرا  ناپذیری بس وبود می خسا ع
گفتللا  و  فتلا  پیشلواما  د  اختیللا  امروزملا  قللرا   . بلی3 گملا  همللس آ  چلس بلس عمللوا  سلیره / 

کللس از سللوی آنللا  صللاد  شللده گللذ  زمللا  دچللا  آسللیباسلل دا دی همللانی نیسللت  هللایی  تی بلکللس د  
کلس مسلیر  هلرین و فلو ی اند. بلرای عرضلس صلحیذ ملذهب شلیعسی بامسلتس شده کلا  آ  اسلت  هلرین 

هلای د سلت پیشلواما  ملذهبی شلیعس بلس خلوبی هملوا  و از  هلای حقیقلی و آملوزه  سید  بس پیلام
کس د  نگره شیعسی اسالم هرگونس نا استی واقعی د  سلیره و سلمت آنلا   ها پالوده شودی بس ویژه آ  

اسللت و طبعللا  هبلللو  مافتللس و بهتللرینی بلکللس همهللا هفسللیر صللحیذ اسللالم از ناحیللس آنللا  صللاد  شللده
شلا ی بهتلرین الگلوی زمسلتی و بلاالهرین نلوا مسللمانی  گفتا ها و  فتا هلای آنلا / سلبک زنلدگی
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کس آ  سل کوشید بس آ  سرچشمس دست مافتی اما واقعیت آ  است  یره و سلمت هلا بلس است و بامد 
کللس  دسللت بعللدی هللای بللس ویللژه امروزمللا  برسللدی دچللا  مشللکالع فراوانللی شللده  اسللت هللا آ  بللا 

بخش زمادی از میراث باقی مانده بلا شلک و نقلدهای بلدی موابلس اسلت و  اهلی نیسلت بلز آ  
گلام بردا نلد و خلود د   کس اهل دانش و د دی د  مقام شماسایی آسلیب هلا و چگلونگی پلاالمش آنهلا 

هللا اقللدام نماممللد و ایللن البتللس د  پرهللو پژوهیللد  صللحیذ و  وشللممد  هللا از  اسللتی صللفیس نا اسللتیه
 حاصل شدنی است.

کللس بللس ویللژه د  بامعللس امللروز ایللرا  بللیش از هللر زمللانی مللو د اسللتقبال  مطالعللاع سللیره پژوهللی 
گرفتس و آرا  پرشما ی معطوف بس آ  پدمد آملدهی بلیش از  کز علمی قرا   هلر زملا  پژوهشیا  و مرا

اسلت. شلامد بتلوا  مهمتلرین آنهلا  ا د   ومکردهلای  های هحقیقی شده دمگری دچا  آفاع و آسیب
هلای انتظلا اع و از هملس مهمتلری پردازنلدگا  بلس آ  دانسلت. هلر ملک از ایلن  فلرض پیش  های  وش
ها نیازمملد پلردازش دقیلق و عمیلق اسلت. بلس هملین سلبب پژوهشلگاه حلوزه و دانشلگاه بلا  مقولس
کز علمی و آموزشی بس برگزا ی هم  همایش آسیب شناسی مطالعات اهل بیتکا ی دمگر مرا

کرد هلا د  مسلیر اصلالر هلر چلس بیشلتر مطالعلاع سلیره در دوره معاصر کا آمدسلازی آ   اقدام  ای و 
کمد. نتیجس هالش آنا ی بی گما  ا زنده و پر اهمیت استی هر چملد نتوانسلتس باشلد  الگویی ا ائس 

ای از مقاالع  سیده بس همامشی با هوافلق ایلن فصللمامس و  داف خود دست مابد. دستسبس همس اه
گرفت. امید می گذ  از فراممد پذیرشی مو د قبول واقع شد و د  این شما ه قرا   کس  پس از   ود آ  

شودی هلم د سلت و  عرضس می  اه آغاز شده  هروانی بیابد ها آ  چس بس عموا  سیره اهل بیت
 ا ادبیاع و ممطق  وز و هم متماسب با نیازهای زمانس باشد.علمیی هم ب

 
 سید علیرضا واسعی
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