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عصریسازی سیرهپژوهی؛ نگاهی به الزامات
سیرهپژوهی به معنای کند و کاو زندگی پیشوایان معصوم

برای یافتن و ارائه الگوی برتر زنددگی از

دیرباز دغدغه ذهنی شیعیان بودهاست آنها در مواقع بسیاری با این پرسش روبرو بودهاند که آیا همه آنچده
از پیشددوایان معصددوم

یدداد میشددود شایسددته پیددروی همگددان در همدده ادوار اسددته آنچدده امددروزه

سیرهپژوهی را با چالش جدی مواجه ساخته ضرورتهای جهان کنونی و انسانهای امروزی است کده در
ً
اثر تحوالت تاریخی و پیشرفتهای چشمگیر عمال نوع نگاه آدمیدان نسد ت بده همده چید بده ویدژه امدور

ستد با آنان بدون توجه به آن خصوصیات ابتدر و ناکارآمدد خواهدد شدد .در ایدن میدان سده شاخصده مهد
خودمحقپنداری (انسان محق در برابر انسان مکلف) توانمندیهای عقالنی که تا مرز خودبسدندگی او را
پیش رانده و نی قدرت علمی که به ظاهر او را بر ط یعت و هستی مسلط کدرده اسدت موجدد شدده تدا در
مقابل هرگونه دستور توصیه و حتی پیشنهادی ایستادگی کرده و خود را بینیاز از آن بشناسد و نید بده وی
جرأت بخشیده تا فراتر از رویکردهای انتقادی نس ت بده مقولدههایی چدون سدیره و سدیرهپژوهی کده کد و
بیش در همه دورهها وجود داشته به رد و انکار آن پرداخته و سیره را بدرای زنددگی خدویش غیرکداربردی و
ناکارآمد شناسایی کند.
انسان امروز دل اخته س ک منطق و الگویی است که به گمدان وی مدی تواندد او را در عرصده رقابدت
سودآورانه با دیگران موفق ساخته و ه چنین مجه ترین زندگی را که به زعمش بهترین آن اسدت بدرایش
فراه کند .به همین س د بسیاری از عناصدر دیندی و نید فلسدای را مطلدوت و حتدی مایدد ندانسدته و در
ً
نهایت متعلق به گذشته و انسان سنتی میداندد و ط عدا فاصدله گدرفتن از آنهدا را نشدان بدهروزبدودگی خدود
میپندارد رویکردی که دغدغهمندان حدوزه دیاندت را بده کلنجدار وامدیدارد تدا بدرای آن اندیشدهای کنندد.
بیهیچ شکی غالت یا تغافل از این رویکرد ه ینههای زیادی برای آنها به دن ال خواهد داشت.
سیرهپژوهی که بیتردید فایدههای زیادی دارد با دو شرط میتواند ه چنان در صحنه رقابت امدروزین

سیرهپژوهی؛نگاهیبهالزامات
عصریسازی 


مربوط به مسائل فراتجربی بلکه فراعقلی دگرگون شدهاست.
ً
نسل امروزین خصوصا آنان که دارای مدرک دانشگاهیاند با ویژگیهایی نمایانده میشدوند کده داد و
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حضور خویش را تضمین نماید؛ اول آنکه معطوف به نیازهای زمانه و درخور قامت امروزیان ظداهر شدود و
به بیان دیگر با شناسایی نیازهای زمانه و خالیگاههدای فکدر و نیریده وارد عمدل شدود و بده جدای عرضده
دره و داستانواره زندگی پیشوایان به دستچین موارد الزم روی کند و بر آن چی هایی تکیه و تأکید کندد
که میتواند متناسد با نیاز امروزیان پرسشی را پاسخ گویدد و دردی را درمدان نمایدد .دو دیگدر آنکده حدوزه
کارکردی یا مأموریتی سیره به درستی شناسایی و در همان محدوده عرضده شدود .بددیهی اسدت سدیره بده
حقیقت دیاندت کدارکردی دیندی مییابدد و ایدن پرسشدی بنیدادین اسدت کده از دیدن چده
عنوان راهشناخت
ِ
ً
انتیاری باید داشت و اساسا دین برای گشودن چه گرههایی وارد عمل میشوده هر پاسخی که بدرای ایدن
سؤال داده شد سیره نی در همان راستا قرار گیرد .اگر میدان گسدتردهای بدرای حضدور و نقدش سدیره در
ً
نیر گرفته شود عمال سطح چالشها باالتر از آنچه در آغداز بیدان گردیدد مدیرود چدون دامنده حضدور و
فعالیت مختارانه انسان را محدود میسازد و این با نوع نگاه انسان امدروزی بده خویشدتن چنددان سدازگاری
نخواهد داشت .به همین دلیل حتی اگر برخی معتقد به نقش حداکثری حضدور دیاندت هد باشدند بدرای
سالهفتم،شمــارهسیزدهم،پاییزوزمستان1400
6

ضمانت بقای آن چارهای ج تعیین حدد و مدرز حضدور آن ندارندد .در پرداخدت سدیره توجده بده ایدن نکتده
اهمیت دارد.
بشر امروز که به دن ال دستاوردهای علمی و پیشرفتهای فناورانه و نی اتکاء بر داشتهها یا یافتدههدای
خویش خواسته و ناخواسته دچار بحرانهای گوناگون شده بیش از هر زمدان دیگدری نیازمندد آرامدش و
الگوهای اخالقی است تا بتواند زندگی خویش را بر م نای آن ساماندهی کرده و تمدنی را شکل دهدد کده
امکان زندگی انسانی برابرانه و شایسته برای همگان میسر باشد از ایدن رو سدیرهپژوهی فرصدتی طالیدی
یافته تا در این میدان نقش آفرینی کند اما با درنیرداشت آنچه در پیش بیان گردید و اال نمیتواند تدوفیقی
حاصل کند.
این شماره از مجله که با همکداری همدایش بینالمللدی حضرت ابوطالب ،حرای یارای ت

شدکل

گرفته با رویکرد بیان شده پیش رفته و کوشیده تا بخشی از زندگی یکی از شخصدیتهای بد ر اسدالمی
ً
را کدده در حیددات ن ددوی نقشددی برجسددته ایاددا کددرده بددود و ط عددا در شددناخت دقیددقتر آنحضددرت کارآمدددی
مشهودی دارد به بررسدی بگیدرد و زوایدایی از حضدور دیندی وی را برنمایدد .پا داشدت تدال

همگدان را

تأسی از سیره دانسته و از خدای ب ر توفیق روزاف ونشان را طلد میکنی .
سیدعلیرضا واسعی

