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  پژوهشی  مقاله

  
  

 سیره/ سیره پژوهی و تنگنای کارآمدی در دنیای امروز
  

  ١سیدعلیرضا واسعی
  

 دهیچک
به ویژه   های اخیر،در دهه  ،به عنوان بهترین سبک زندگی سیره و سنت پیشوایان، 

و به اقتضای نیاز حکومت دینی، سخت مورد استقبال قرار گرفته و به دنبال آن، نهادها 
مراکزی نیز بدین منظور اختصاص یافته است، با این همه و با وجود استقبال روز 

ها و مناسک مذهبی به عنوان مظاهر دینداری، سیره و سیره پژوهی افزون نسبت به آیین
های نوآوری ها،به دالیلی همچنان از جایگاه مقبولی برخوردار نیست: در پژوهش

خورد و  غالبا از کمتر به چشم می ا / نیازهای زمانههمسأله نظریه محور و متناسب با
 هادبیات علمی روزآمد دورند. چرا سیره/سیره پژوهی در حیات فردی و اجتماعی جامع

شیعی ایران، به ویژه نسل جدید، کمتر حضور مؤثر و مشهود دارد؟ در این مقاله 
ی اندیشیده است تا با روش تحلیلی انتقادی، موضوع بررسی و راهکارکوشش شده

ای، عقب ماندن از مطالعات سیره شود. فرضیه این است که سبب بنیادین ناکارآمدی
تغییرات پرشتاب دنیای امروز یا عدم تناسب آنها با تحول خواهی/ ثبات گریزی است 

 در شناخت هر چه بیشتر زمانه و اقتضاءهای آن و سرانجام و رهایی از این وضعیت، 
موضوع است. گر چه سیره و چیستی و حتی اهمیت آن،  های متناسبارائه پاسخ

  است. به آن پرداخته شده کمتر  ها بوده، از زاویه،بسیاری از پژوهش
 
 :ها کلید واژه

  الگوی دینی، ثبات گریزی.  پژوهی، دنیای امروز، تحول فزاینده، پیشوایان معصوم، سیره

                                                      
  A.vasei@isca.ac.ir. دانشیار گروه هنر و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ١

 ٠٢/١٠/٩٨تاریخ پذیرش:       ٠۴/٠٧/٩٨تاریخ دریافت: 
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  درآمد الف:
)، در ٣٣-٢٧  شرفی،(رک.  آن جریان داشته هاربگوهایی که درسیره/ سنت، با وجود گفت و 

به  کنار قرآن کریم، از ابتدا به عنوان یکی از منابع مهم اسالمی، مورد توجه عالمان و دین داران،
کردند تا از طریق علم رجال و درایه ایشان کوشش میفقه / شریعت قرار داشته است.  هویژه در حوز
ـ را به دست آورده و  ـ و در میان شیعه، ائمه های رسول خداکنش)، ٩۴(طباطبایی، 

دارای مفهومی گسترده و به تعبیر  1این، سیرهبنابربر اساس آن به بیان حکم دینی بپردازند. 
های عملی/ سبک زندگی آن به جنبه ). توجه١۵٧متضمن سلوک و رفتار است (کاهن،  کاهن، 

  م درست اسالم و اتخاذ الگوی کامل زندگی دینی،با این رویکرد، فه  بزرگان نیز اهمیتی ویژه دارد:
تنها ازاین طریق میسر و پذیرفتنی است و زیست درست مسلمانی، به اتخاذ شیوه و سبک زندگی 

  پیشوایان بستگی دارد. 
این، مقتضی آن بود که زوایا و جزئیات زندگی آنان هر چه بیشتر مورد بررسی و پژوهش بنابر

ترین مسائل ینیازهای زیستی پیروانشان عرضه شود. از این رو گاه جزئقرار گرفته و متناسب با 
زندگی پیشوایان حتی در امور خصوصی زندگی نیز آشکار شد تا هر چه بهتر بتوان به طرز مطلوب 

هایی که در البه الی کتب تاریخی آمده ها یا کلی نگریدینی زندگی کرد؛ گذشته از کالن نگری
  است.

یره پژوهی، به عنوان یکی از امور دینی اعتباری خاص یافت. به ویژه در هم از این روی، س
های حکومتی، توجه نهادهای مذهبی به این موضوع با اخیر، به اقتضای ضرورت هچند ده
انتظار های گسترده روبه رو شد، اما آنچه در حیات عملی مردم انعکاس یافت، با آنچه حمایت

های روزآمد و نظریه در مراکز علمی و آموزشی هم که در پی ای چشمگیر دارد.رفت، فاصلهمی
موثرند، این موضوع حتی کمتر از آن نهادها، مورد عنایت جدی قرارگرفت. نوع زندگی فردی و 

میان قابل توجه با آن الگوهاست. به بیان دیگر،  هاجتماعی مردم جامعه، آشکارا حاکی از فاصل
سبک زندگی کنونی فاصله و تفاوت بسیار است و در عمل،  شود باای که به دست داده میسیره
حاکی از نخست  هتوان رد پایی از آن را در زندگی مردم مالحظه کرد. این فاصله که در درجنمی

                                                      
یا سیره خلفا که در ادبیات  امثل سیره رسول خد شود، فتاری (امر واقع) فرد اطالق می. واژه سیره، گاه بر گفتار و سلوک ر١

گردد. مراد از سیره، گاه دانش سیره یا مطالعات پردازد اطالق میدینی برابر سنت است و گاه بر دانشی که به آن امر واقع می
شود و در معنای دوم خود دو سطح دارد که های آن اطالق میمربوط به سیره است. بنابراین، سیره هم بر موضوع و هم بر پژوهه

 بدان اشاره خواهد شد.
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کشد که چرا سیره و سنت پیشوایان را پیش میای است، این پرسش ناکارآمدی مطالعات سیره
پیشوایان از زمان امروزی  هآیا سیر می بگشاید؟ نتوانسته است جایی در حیات اجتماعی و عل

شود، موجب چنین پیامدهایی می فاصله داشت یا نوع تصویری که از سیره آنان به دست داده
  ای بنیادی است و برای حل آن باید اندیشه کرد.گردیده است؟ به گمان نویسنده، این مسأله

ها نگرهن مشکل سیره پژوهی، ناسازگاری آن با تریمقاله با این فرضیه که عمدهبراین، در این بنا
و انگارهای نسل نو از یک سو و ناهمسویی آن با تحول پرشتاب، روزافزون و تهدیدآمیز دنیای 

شود  تا با روش تحلیلی انتقادی کوشش می)، از سوی دیگر است، ٢١، شوک آینده(تافلر،  معاصر
با رویکرد این   سیره، در دست است، هشمندی در حوزبه تبیین مسأله بپردازیم. البته گرچه آثار ارز

مقاله که نگاهی از بیرون به سیره پژوهی و در اصطالح با رویکرد فلسفی وعقالنی است، اثری به 
  دست نیامد. 

 ب: گستره و اهمیت سیره در ذهنیت مسلمانان
شیعه وجود  از آنچه در ذهنیت مسلمانان (اهل سنت)، از دو جهت  هسیره/ سنت در میان عام

 محدودتر است: نخست آنکه سیره صرفا به کنش گفتاری، رفتاری و تقریری پیامبر  دارد،
 شود (هروی،میآن حضرت  هدو دیگر آنکه، سیره تنها شامل کارهای پیامبران منحصراست  و

و در  1نبوی و عادی/ عرفی قرار داده ههای رسول خدا را حداقل در دو طبقکنش). علما، ٢/٢۵۵ 
  ؛۴٣۵٨، ۴٣۵٧ای از احادیث و روایات (مسلم، حدیث دسته هاخیر، بر پای هخصوص طبق

در امور دنیایی و عرفی، آن حضرت را همچون دیگر آدمیان و در بعضی مواقع،  )، ۵١/ ٨ابویعلی، 
مبعوث  ). به نظر ابن خلدون، پیامبر٣٨٧اند (قاضی عبدالجبار، تلقی کردهفروتر از آنان 
گاه کند، نه آنکه به علم طب بپردازد یا امورعادی را به بشر بیاموزدشد تا آدمی ؛ ان را به شریعت آ

این  .)۴٩۴ /١ خلدون، ابناین، آن حضرت در امور دنیایی هم چون دیگر آدمیان است (بنابر
)؛ گرچه محققان شیعی روایات حاکی ٨٣فروخ، نگرش در میان معاصران نیز حامیانی دارد (عمر 

  ).١۶٩؛ عاملی، ٢٢١/ ٢اند (عسکری، کردهکرد را نقد و حتی به صورت جدی انکار از این روی
تر در سطحی گستردهشیعه، سیره از حیث اصل و دامنه، از جهت اعتبار  هاما در زندگی عام

نیز تسری  زندگی ائمه ه، به شیومطرح است، زیرا سیره را عالوه بر سبک زندگی پیامبر
                                                      

خصائصی، خبروی   بشری، دهد: را در چهار دسته جای می اقوال و افعال پیامبر  ،التشریع الجنائی.عوده در کتاب ١
  ).١٧٨-١/١٧۶عوده،   شخصی و تشریعی (رک.
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جست و جو کرد و حتی از  ائمه هیست مسلمانی را باید در پیروی ازسیرز  داده است. بنابراین،
ها ناموجه بندی کنشطریق آن به شناخت قرآن کریم و سنت نبوی پرداخت. در نظر شیعه، طبقه

اند یا از ایشان دیده شده، الگوی گفته و ائمه آنچه پیامبر هاست و به همین سبب، هم
  پیروی است. شناسایی و هزیست دینی و بایست

دو معنای متمایز از هم  1آید،از سیره و سیره پژوهی به میان میروشن است که وقتی سخن 
یعنی جست و جو در زندگی و احوال  مساوی با شرح حال نویسی،   در یک معنا،  شود:لحاظ می

دست اب هایی در این بکتابکه راویان کهن با همین رویکرد و عنوان به تألیف  افراد است، چنان
 ). ابن هشام در کار سیره نویسی، به بیان زیست پیامبر٢۵، ٢۴جعفریان،  رک.اند (زده

پرداخته و از جزئیات زندگی آن حضرت سخن به میان آورده است، اما این رهیافت، با آنچه در 
 المهای موجود از صدر اسگزارشتفاوت دارد: از   شود،اراده میادبیات رایج تشریع و سلوک دینی 

بر آمده  آید که مسلمانان کوششی برای تطبیق زندگی خود با الگوی رفتاری پیامبربر نمی
شد: در ماجرای شورای اصحاب پس نگریسته میباشند. بلکه گویا به سنت ایشان به مثابه معیار 
و  و عثمان برای پیروی از سنت پیامبر از قتل عمر، عبدالرحمن بن عوف از امام علی

به ولید بن عتبه  ) تعهد خواست و پاسخ امام حسین٢٩٧/ ٣  خلیفه پیشین (طبری، دو هسیر
دهد که ، نشان می)٢١/ ۵(ابن اعثم کوفی،  و علی پیامبر همبنی بر حرکت بر مبنای سیر

اند، پس باید به داشته خاص/ کنش مبنایی را در نظر همعنای عام سیره مد نظر آنان نبوده، بلکه سیر
  ی از سیره که برابر با سنت است توجه داشت.معنای دوم

پردازد، در قضایا میمسائل و  همالت عالمانه به ریشها و تأمطهری که معموال با مداقه
کنند، از سیره اراده می کند: آنچه پیشینیان و عموم معاصرانخصوص سیره نیز به درستی اشاره می

 یا امام رخ داده در حیات پیامبرسیر و حرکت یا چگونگی زندگی، اتفاقات و قضایای 
زیرا میان سیر و سیره تفاوت است و منظور از سیره، سبک،  2است، ولی این معنای درستی نیست،

جزئیات رخ داده در زندگی یک شخص، سیره  هحرکت است، بنابراین، توجه به هم هروش و شیو
توان ل مطالعه است و میآن شخص قاب هنیست، بلکه همگی آن جزئیات به مثابه نمایشگر سیر

او: سیره در زبان عربی، از  هبه نوشت از طریق آنها شناسایی کرد. سیره / منش یا قواعد رفتاری او را،

                                                      
  بلکه همچون کوششی دینی و به منظور ارائه الگوی زیستی مد نظر است. ی، . سیره پژوهی نه به عنوان فعالیتی علم١
  هر چند در حوزه علوم تاریخی، کاربردی پذیرفته شده باشد. . البته باید گفت این معنایی نیست که در ادبیات دینی مد نظر است، ٢
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ماده سیر است و سیر یعنی حرکت، رفتن، راه رفتن، سیره یعنی نوع راه رفتن. سیره بر وزن ِفعله 
َجَلسه یعنی نشستن و ِجلسه یعنی نوع  کند بر نوع. مثالت و ِفعله در زبان عربی داللت میاس

دقیقی است. سیر یعنی رفتن، رفتار، ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار. آنچه  هنشستن و این نکت
اند پیغمبر را نوشتهاند، رفتار پیغمبر است. آنها که سیره نوشته مهم است شناخت سبک رفتار

  ).۴٨-۴٧، سیری در سیره نبوی  (مطهری،
شود، سبک، نوع و متد رفتار است که ه عنوان منبع رفتارشناسی دینی قلمداد میای که بسیره

آید. مثال ه هر کسی بر نمیطلبد و به آسانی از عهدای میکار ویژهطبعا شناخت آن، ساز و 
چه الگوی  ای داشت؟ یا در تربیت فرزند از ائمهسیرهدر مواجهه با دشمن چه  مبرپیا

آورد؟ آیا آنان در اصالح امور انسانی، به اصالت فرد باور داشتند یا  توان به دستمیرفتاری 
کردند یا مسلمانی او یا نظر می اصالت جامعه؟ آیا در داد و ستدهای اجتماعی به انسانیت شخص

  تواند کاشف از الگوهای شایان پیروی باشد.میعربیت؟ مسائلی از این گونه 
که در قرآن کریم تصریح شده،  مسلمانی است و چنان تردید یکی از منابع مهم زیستسیره بی

سالمی است، اما ترین منبع اگر چه قرآن اصلی 1الگویی نیکو برای مسلمانان است. پیامبر
از همین منظر   آید وپای سیره به میان می  ،رودها و تفاسیر گوناگون از آن میچون امکان برداشت

خواهد فرستد، از او میمی رای گفت و گو نزد خوارجابن عباس را ب است که وقتی امام علی
بلکه با آنان   های بسیار است،ها و برداشتاحتمالزیرا قرآن حامل  تا با آنان، به قرآن مناظره نکند، 

). در نگاه شیعی، سنت ۴۶۵  ،٧٧، نامه نهج البالغهبه سنت احتجاج کند که گریزی از آن نیست (
عبیر دیگر، تمام معصومان از چنین موقعیتی برخوردارند (مطهری، نیز چنین است و به ت ائمه

آمد. این توان به لباس مسلمانی دربدون الگوگیری از آنان نمی) و طبعا ٣١  ،سیری در سیره نبوی
آدمیان حاکمیت دارد. با این فرض،  هادوار و هم هشناسد و برهمزمان و مکان نمی قاعده و معیار،

د که چرا نوع زیست حاکم بر حیات مسلمانی، نتوانسته مطلوبیتی قابل دفاع آیاین مسأله پیش می
  داشته باشد؟

  زمانه و روند ناپایداری هپ: تحول فزایند
آمد یا اصال مطرح شدنی چندان به چشم نمی چالش کارآمدی سیره، در ادوار پیش از اسالم

فردی و اجتماعی مسلمانان رخ  تحولی بنیادی در حیات  نبود، زیرا به رغم گذر زمانی طوالنی،
                                                      

  .٢١. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. احزاب: ١
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- سدهزیستند و هر دوی آنها با مردم لیه با آنان که در قرون میانی مینمود؛ مسلمانان  قرون اونمی

به  1هایی را تجربه کرده بودند.پیشرفتهای اخیرچندان تفاوتی نداشتند، با این که کم و بیش، 
زندگی بشر تا قرن  ههای چند هزارساله دوره، همبه بعد) ٢٠  ،موج سومتافلر،   (رک. تعبیر تافلر

هجدهم میالدی، با موج واحدی پیش آمده است و این رابطه میان انسان و طبیعت بود که تمدن/ 
ای از زندگی، اصل زمینهبه بعد). در چنین  ٢٣٩لنسکی،   .کرد (رکنوع زیستی را ایجاب می

ز این به نوع زندگی مردم، آشکارا ا ثبات، سنت و فرهنگ پیشینیان اهمیت خاص داشت. نگاهی
ها اجتماعی، فرهنگ عرفی و دیگر مسائل،  های پدری، آداب و سنتارد. خانهدها پرده برمیویژگی

همگی حاکی از ثبات و استواری و دیرپایی است، اما این وضعیت سرنوشت محتوم و همیشگی 
ای جهانیان را در نوردید،  همه جانبه بزرگ و هایحیات انسانی نبود، بلکه در دو سه قرن اخیر موج

جوامع اسالمی را با   هر چند که این امواج در دنیای اسالم اندکی سطحی تر و کندتر بود،
  های جدیدی رو به رو کرد. تجربه

های خویش و  دست یابی به ه اعتماد بشر به یافتهورود صنعت و ماشین به زندگی بشرکه زاد
بود، » انسان به مثابه یک اصل کانونی« هتر توجه به پدیداز آن مهم و 2علوم تجربی یا علوم نوین

منشأ تحولی بزرگ در جهان انسانی گردید. این دگردیسی، جدای از آنکه در نوع تولید و مصرف 
بر اقتصاد، فرهنگ، خانواده، اجتماع، شهر، اخالق و حتی باورها و از همه   اثری چشمگیر نهاد،

ثیری جدی گذاشت. این موج به زودی نیز تأ های کشف و معرفتروشتر بر رویکردها و مهم
 انسان در طبیعت تغییر هتوانست بر وضع پیشین غالب گردد و ارتباط انسان با طبیعت به مداخل

های علمی و فکری پدید آمد در حوزههای بزرگی نیز یابد. در این دوره نزدیک به سه قرن، نهضت
یابی علوم حسی و تغییر نوع زندگی، به نگاه متفاوت به جهان،  که عمومی شدن آموزش و رسمیت

اول قرن بیستم همچنان پیشتاز بود  ههستی، انسان و خویشتن منجر شد و این موج تا نیم
 به بعد)، ولی چیزی نگذشت که جهان انسانی از آن مرحله نیز ٣۴٣  ؛ لنسکی،٩۵-٨٩(دورانت، 

کنند. تحول پدید برخی از آن به عصر الکترونیک یاد میای جدید نهاد که گذر کرد و پا درصحنه

                                                      
پردازد و در آن از مسیر رو به به بعد. نویسنده در این فصل به مقوله تاریخ به منزله پیشرفت می ١۶٠ص، ۵. رک. کار، فصل١

به حرکت رو به » آیا پیشرفت وهم و پندار است«چنان که ویل دورانت در فصلی با عنوان   آورد،پیش تاریخ سخن به میان می
  ).٢٩٢- ٢٧٣. دورانت، کند (رکهای او اشاره میپیش جهان انسانی و دست یافت

، ۵استیس، فصل  های آن گردید (رک. هایی با دیانت و تا حدی طرد یا نقد دادهخود منشأ معارضه . پیدایی و رشد علوم نوین، ٢
  به بعد). ١٢١
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ابعاد زندگی فردی و  هفراگیر و عمیق است که هم شدید،  آمده در دنیای امروز آن چنان پر شتاب، 
ای که در آن ابعاد، وجوه تشابه با گذشته بسی اندک ، به گونهاجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است

بندی ادوار تاریخی روی دارند، آنان که به طبقه شتاب موجب شد تا است. همین تحول سریع و پر
هایی که ونیها یا نیم قرن اخیر، با دگرگانسان امروزی به ویژه در دهه بر این نکته انگشت نهند:

برای آن کارساز نیست. » تاریخ معاصر«تجربه کرده، عمال تاریخی نوین را رقم زده و دیگر عنوان 
های یک قرن یا نیم قرن یا ربع قرن و حتی یک سال گذشته و به زندگی از بازهدیگر آثار این تحول، 

ی، ظروف یک ای کشیده است روی آوردن آدمیان به غذاهای زود پخت، ساندویچو لحظه روزانه
ها نیز سرایت به تعامل افراد و خانوادههای آماده و قابل تغییر، آهسته آهسته بار مصرف و حتی خانه

اطالعات و های معطوف به و نیز دگرگونی 2اجتماعی هاین تحول، فراتر از تغییر خودخواست 1کرد.
تمدنی است که در آن،  3های جدیدتر است و خود نیازمند توجه و تأمل است،دانش/ تجربه نسل

های کهن از قبیل مذهب و ملت و اجتماع و ه ریشهانسان، مسائل و نگاه جدیدی پدید آورده و هم
  ). ٣۵، شوک آیندهاند (تافلر، ت پرشتاب تغییر، به لرزه در آمدهده و حرفه در اثر توفان حرکخانوا

  انیشتین، .دنیای امروز، به سبب رهاوردهای مختلفی که بسا در مجموع مفید نباشد (رک
به بعد). شاید بتوان ١٧۵/  ١١، فصل موج سومتافلر،  .است (رک)، دنیای متفاوتی شده١٢٧
و خودبسندگی یا خود بسنده پنداری انسانی از  4آن را فردگرایی، خود بودگی، همشخصترین  مهم

یک سو و پیدایی رویکرد انتقادی از سوی دیگر دانست. این صفات، در وجود بسیاری از افراد، به 
باالیی پیشین دارد، ریشه دوانده و او را تا حد  هویژه نسلی که تعلقات تربیتی کمتری نسبت به دور

قصد و غرضی ناسازگارانه با  آنکه لزومابیهای پیشینیان کشانده و / یافتهها از داده نیازیسوی بی به
 های دینی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، در جدال با گذشته و حتی دیگرها و سنتارزش

ند گلیم توامیاتکایی بر آمده است، با این تصور که خود به سطحی از بلوغ و توانایی رسیده که 

                                                      
چیز؛ از همه «ها  و با عنوان . در این فصل که نویسنده آن را در بخش ناپایداری٧٣تا  ۴٩، ۴. رک. تافلر، شوک آینده، فصل ١

  ها گریزانند.   کند که چگونه آدمیان از ثباتپی گرفته است، زندگی متفاوت دنیای امروز را به خوبی توصیف می»جامعه دورافکن
  .٢٠٠- ١۴٩، ٣، به خوبی به این مسأله پرداخته است، به ویژه در فصل تغییرات اجتماعی. گی روشه در کتاب ٢
در ده گفتار، ذیل عنوان رهبری نسل جوان به این مقوله توجه خوبی کرده است (رک.  های خویش از جمله. مطهری در نوشته٣

٢٠۵ -٢٢٢.(  
به  ١١۵۶، ۵های تأمل برانگیزی در خصوص خودبودگی/ فردشدگی دارد (فصل ، بحثشجاعت بودن. پل تیلیش در کتاب ٤

  بعد).
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ناخواسته با   ای را طراحی کند. او در این میدان،انهخویش از آب بیرون کشیده و زندگی سعادتمند
کند، میحامالن و حامیان سنت در افتاده و آنها را عقب مانده یا بازمانده از تحول زمانه شناسایی 

ست، بلکه فراتر از آن، اصلی نی هتا جایی که دیگر بحث سازگاری امور متغیر با ثوابت دینی مسأل
است. ار شدهای تأمل برانگیز پدیدکه به مثابه مسأله ثباتی خواهی یا تنوع طلبی آدمیان استبی

 هبرای درک بهتر مدعا، بیان چند ویژگی نسل جدید که در ربط با سیره پژوهی اهمیت دارد، شایست
  ذکر است:

وهندگان علوم فرهنگی که برای پژ دیگری، نوخواهی و ثبات گریزی است هبیش از هر نکت .١
ا خانوادگی به عنوان یکی از های فرهنگی یدر گذشته حفظ اصالت مل برانگیز است:یا انسانی تأ

پرداخت. در متون آمد و کمتر کسی درباره آن به چند و چون میهای پذیرفته به شمار میارزش
- به عنوان مخل آن می مروت را آمد، عمل خالفتی از عدالت امام سخن به میان میوق  فقهی،

  کردند که با عرف جامعه همسازی ندارد (کاشف الغطاء،د و در توضیح آن، از عملی یاد میشمردن
آوردند، اما امروزه، کوشش برای عرف را نوعی ظلم به شمار می ). اساسا رفتار ناسازگار با٢۶٢/ ٢

همین ویژگی آدمی را از امور ثابت و  شود ومتفاوت بودن و نوخواهی، در سطوح مختلفی دیده می
این، باید در این باره اندیشید بنابراند. از آن جمله های دینی و مذهبیآموزهگریزاند و تغییرناپذیر می

  باید در این زمانه پذیرفته شود.تواند یا مییره به عنوان امری ثابت چگونه میکه س
که هر لحظه امروز است. نسل کنونی  جهان ه. گذشته گریزی و سنت ستیزی، دیگر مشخص٢

های در مقابل گذشتهها و دستاوردهای خیره کننده مواجه است، به آسانی خود را با دگرگونی
داند؛ او با همه چیز سر ستیز دارد، زیرا بر نمیهای توصیه شده، پاسخگو و تسلیم تاریخی و سنت

اند، آنچه تاکنون در اختیار وی نهاده این گمان است که آنچه هم اکنون به او ارزانی شده، از
د. البته کنمین میتر است، از آن رو که رفاه و آسایش او را بیشتر و بهتر تأکارآمدتر و نیز ارزشمند
  یید رویکرد او نیست، بلکه توجه دادن به امر متفاوت است.این سخن به معنای تأ

های مختلف هایی که در عرصهیگشایههای علمی و اهتمام به تجارب بشری و گرپیشرفت. ٣
)، نوعی اعتماد به خویشتن/ خود باوری یا ٣۴۶-٣۴۵  لنسکی،  رک.از این زاویه صورت گرفت (

های دیگران ندارد و حتی ورد که گویی دیگر نیازی به آموزهای را در او پدید آغرورخودمحورانه
است. د با تقلید نوین جایگزین شدهجدی الگوهای قبلی که مقلدانه به آنها دل داشتند، به الگوهای

تقلید معطوف به نسل قبل و نیاکان در گذشته است... و  در جوامع گذشته،   به تعبیر توین بی،
مانند ... [ولی] در تغییر باقی میرسوم و نیز خود جامعه ثابت و بی قواعد مربوط به آداب و
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های خالقی است که به خصیتشدن هستند، تقلید معطوف به شجوامعی که در روند متمدن 
  ).٣٠١شان دنباله روانی دارند (بی یشتت، سبب پیشتازی

دهد و در و اراده گری خود بها می گزیند و به اختیار دارینسل کنونی همه چیز را خود بر می
  1مسائل خویش را حل و فصل کند. هتواند خود همسیر تا آنجا پیش رفته که گویی میاین م

هایی که به همگان های فکری در قرون اخیر پدید آمده است؛ جنبشجنبش ا، هبر این گزاره
های ارتباطی، ه شبکهامکان اعتراض، انتقاد، اعالم حضور و فعالیت داده و انسان به پشتوان

پذیر، چگونه باید از د. در این دنیای متحول و دگرگونیتواند به اظهار نظر و نقش آفرینی بپرداز می
  ثوابت و اصول پایه سخن به میان آورد؟ گذشته، سنت،

  سنت سیره پژوهی کهن هت: سیطر 
 هاهمیت و گستره سیره در ذهن مسلمانان، با خوانش سنتی، در کنار تحول پرشتاب همه جانب

دین و  هآن، گریزاندن نسل جدید از سای هحیات انسانی، سخت چالش برانگیز است و حداقل نتیج
ه پیش فرض مهم در بنیادها و معیارهای سیره پژوهی، نیازمند مذهب و اعتماد به آن است. س

خوان با مسائل امروزی است. البته که طرح این مباحث به معنای ت و همپردازش با ادبیات متفاو
الغای این اصول یا نادیده انگاشتن اهمیت آنها نیست، بلکه مراد آن است که در توصیف، تحلیل و 

پناه برد و مخاطب را به حکم آن اصول به پذیرش وا داشت، بلکه بایسته تبیین سیره نباید به آنها 
است که با اعتقاد به آن اصول، به منطق همه پذیر و روزآمد / امروزی و منطبق با عقل فرهنگی 

ای قرار دارد: یکی عصمت پیامبر و پیشوایان ه مطالعات سیرهروی آورد. سه اصل مهم در طلیع
  .رک نیز   ؛٣٧  است (حلی،آرائی بیان شدهچند و چون و جزئیات آن  مذهبی است که البته در

)؛ دیگرعلم و فضل آن بزرگواران است که ریشه در عالم ١٧٨-١٧۴  ،امامت و رهبری  مطهری،
 رک.غیب دارد و سه دیگر، برگزیدگی آنان از طرف خداوند یا منصوص بودن مقام ایشان است (

؛ ٢٢٢، تجرید االعتقاد؛ خواجه نصیر طوسی، ٣٠۵، لق باالعتقاداالقتصاد فی ما یتع  شیخ طوسی،
). هر سه اصل، بدون تردید مورد قبول و باور انسان مسلمان / شیعی است، اما برای ٩۶صدوق، 

ای متفاوت نیاز است تا بتواند به عنوان اذهان آدمیان کنونی، بخصوص نسل جدیدتر به ارائه
  ند.الگویی قابل پیروی به آنان نظر ک

                                                      
کند که نده در این مقاله به ده ویژگی انسان مدرن اشاره میهای انسان مدرن (مجله بازتاب اندیشه). نویسمولفه  . رک. ملکیان،١

  هاست. خواسته رویکردها و از نظر سطح زندگی،  های ما قبل، نشان دهنده تفاوت این انسان با انسان
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گری در پذیری و انتخابانسان معاصر، برای اصولی چون عدالت، شایسته ساالری، رقابت
نگرد و بر اساس آنها اعتبار زندگی، حسابی ویژه گشوده و به عنوان آرمانی جدی به این معانی می

د. در چنین شوسنجد و طبعا به آسانی تسلیم امور ناهمسو با آنها نمیباورها و نیزجایگاه آدمیان را می
هایی به بیان سیره پرداخت؟ چگونه باید به سیره توان عمل کرد و باید با چه شیوهحالتی چگونه می

آنچه  نظامی از   پژوهی و عرضه آن روی کرد تا همچنان بتواند برآورنده نیاز باشد؟ به تعبیر تیلیش،
بلکه این حقیقت نیز  ست، همواره شک فردی نی کند، ها را سست بنیان و پوچ میعقاید و ارزش

شوند؛ یعنی قدرت بیان وضعیت ها دیگر در شکل قدرت خالق خود درک نمیهست که این ارزش
  ).٨٧های وجودی (اگزیستانسیل) انسان را ندارند (تیلیش، بشری و پاسخگویی به پرسش

بر  پژوهان عموماسیرهتوجه به این مسأله مهم است که کوشش   تر شدن مدعا،برای روشن
 هتر سبک و سلوک زندگی پیشوایان معصوم استوار است و اینکه چگونه با همکشف هر چه دقیق

 ). در باور آنان، همین قدر برای۶٩-۵٣ آن راه یابند (سبحانی، ابزارها و قواعد علمی به حقیقت
کند، اما این حد تعریف شده برای الگونمایی سیره محور طراحی الگوی زیست دینی کفایت می

گذارد که مبتنی بر دو پایه یا یگری از سیره پژوهی را فراپیش میطرح د  کافی نیست و این مقاله،
که عموم سیره  ای که ریشه درگذشته و زندگی دینی پیشوایان دارد، چنانرویه  دارای دو رویه است:

گردد و مین باز پیروا هدیگر، به حال و جامعه یا اقتضائات زمان هنگاران به دنبال آن بودند و روی
فقه پژوهی و استنباط احکام شرعی، امام خمینی  هکه در حوز ناظر به نیازهای آنان است؛ چنان

). اگر سیره، متناسب ٢٨۴و  ٢١/٢١٧  زمان و مکان را در اجتهاد  دارای نقش دانسته بود (خمینی،
کند و   رینیحیات آدمی نقش آف هتواند در عرصه دوم، پژوهش و ارائه نشود، نمیبا روی
  ها از همین زاویه پدید آمده است. کارآمدی سیره پژوهی چالش

های باقی مانده از سنتدارد آن است که را به خود مشغول میآنچه اذهان دینداران و باورمندان 
به ویژه آنچه از سوی پیامبران و پیشوایان دینی و مذهبی، به عنوان پیام آوران الهی و برای  گذشته، 
 (رک. ها معتبر استها و مکانه زمانایی و هدایت بشر آورده شده و در نگاه پیروان، برای همراهنم

به بعد)، در این عهد تحول و تغییر چه جایگاهی می یابد و  ١٠٧، ۴کیوپیت، فصل 
  به بعد). ١۴٣باربور،  .آنها عمل کرد (رک در کارآمدنمایی  توان  می چگونه 
ترین اصل پذیرفته شده و ایپایههای پیشوایان، پاسخگویی آورده به مانایی و تردید باوربی

برای حفظ و پاسداشت آن غیرقابل انکار است و همیشه بر ذهن پیروان سایه افکنده و بسیار مواقع، 
رسالت و مذهب است، اما  هاند و اساسا سخنی جز آن، به معنای نفی فلسفدادههای سنگین هزینه
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تحوالت زمانه چه باید کرد؟ به بیان دیگر، در کشاکش میان آنچه باوری  در تعارض میان آنها با
ای جست و جو کرد و راهکاری نشان داد تا جهان چارهاست و آنچه با آن رو به رو هستند، باید 

  گمان نخستین قربانی خواهد شد.که بیامروز در بین دو راهی انتخاب یکی از آن دو نماند، زیرا 
شاکش پیش آمده، صورت بندی مجدد ضروری است: یکی نشان دادن در این تعارض و ک

، گفتار نهم با عنوان: معیار انسانیت گفتارهای معنویمطهری،  .حقیقت وجودی انسان (رک
 که ها به آنها، چنانادوار و نیاز انسان ههای انسانی در همثبات ارزش) و ٢٢۵-٢٠٩چیست، 

تغییرات و پیدایی  هن بود تا نشان دهد با همهای خویش به جد در پی آمطهری در نوشته
 ؛۶۴ -۴١به ویژه  فطرت،مطهری، رک. نباید از اصول کمالی انسان غفلت داشت ( اقتضائات، 

دین با منطق و ادبیات  ه). دو دیگر، عرض٧٧/ ٢، اسالم و مقتضیات زمان؛ همو، ٢٣۶ - ٢٠١
 رک.د و نسبت به آنها احساس نیاز کنند (متناسب با نیازهای زمانه است تا مقبول مخاطبان قرار گیر

) و سوم، به روز رسانی سیره و سنت و نرمش در ۶۵-۵٨/ ١، اسالم و مقتضیات زمانمطهری، 
شود، به درستی مشروط بر آن است که آنچه عرضه میاینها  هموارد قابل انعطاف است، اما هم

ای پر دامنه و نیازمند این خود مقولهو همانی باشد که در گفتار و رفتار پیشوایان محقق شده بود 
  های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.خسارت توجهی به آن،بی پژوهش است و

  های سیره پژوهی برای کارآمدی بایستهث: 
توان و کوشش  های از تاریخ، همدر سیره پژوهی، به معنای شرح حال نویسی و به عنوان شاخه

حیات شخصیتی رخ داده است. در معنای سبک زندگی و نوع یا  هایی است که درنکتهبر کشف 
بلکه شناسایی اصول و قواعد   تواند اقناع کننده باشد،ذکر جزئیات نمیروش زندگی پیشوایان، 

کنشگری آنان درنظر است: اصولی چون احترام به دیگران، عدم برتری جویی، عدالت، صداقت، 
عدم خدعه، عدم تجاوز، شور و مشورت، نیک خواهی برای برابری، فروتنی، دستگیری از دیگران، 

آن معانی است که در دنیای امروز و در هر زمان دیگر به کار آمده و  هآدمیان و مانند اینها، هم
  شود. توصیه می
های در اختیار، نه ه روایات و گزارشگمان استخراج این سبک/ متد زندگی، صرفا بر پایبی

از آن رو که در تراث اسالمی، روایاتی هست که بدون  ی. ممکن نیست، ممکن است و نه پذیرفتن



 و تنگنای کارآمدی در دنیای امروزسیره / سیره پژوهی  

 

  

102  

 ، 3سال اول، شماره 
  1398يزپاي

که در  و راهی جر پاالیش سنت روایی وجود ندارد، چنان 1هیچ تردیدی جزو مجعوالت است
چنین تغییراتی رخ داده بود. به قول قابل تأمل عین القضاة همدانی، علی همدیگر ادیان و مذاهب 

یا نه اگر کسی  و دیگر مذاهب شنیع همه را اصلی البد که باید بود،  التحقیق زنارداری و بت پرستی
دانیم ی حق است، کسی باور نکند و ما میبه روزگار ما گوید زنارداری و آتش پرستی و بت پرست

است و بس، هیچکس این مذهب را اتباع نکردی، ار که این پیدا شد اگر همین بودهکه در آن روزگ
پرستیدند، دانیم که اصل بودند و چند سالی است که آتش می لمی در اینچون اتباع کردند و عا

مسلمانی ذره  که دهد: و هم چنانبه ما نرسیده است. سپس ادامه می است کهی دیگر بودهاین، کار
است و اکنون بت پرستی و زنار داری و این مذاهب نیز ذره ذره مندرس شدهشود، ذره مندرس می

). دین و منابع آن همیشه در معرض خطر ٣٠٢-٣٠١/ ٢ده است (همدانی، آتش پرستی مجرد مان
  قرار دارند.» اندراس«و به تعبیر عین القضاة همدانی، 

ها نیست که همان آنچه به عنوان سیره/ گفتار و رفتار پیشوایان در دست ماست، هگمان همبی
-فتو مجعوالت گرفتار و دچار آها به ناراستیآنان در گذر زمان  هسیر 2است.از آنان صادر شده

؛  همو، ١١، بحوث فی علم الرجال، باب اول؛ محسنی، ١ج شوشتری، رک.هایی گردیده است (
، صحیح سیره و پژوهش در آن باب ه). به همین سبب، برای عرض١۴-٩/ ١، مشرعة بحاراالنوار

های درست آموزه و های حقیقیپیامترین کار آن است که مسیر رسیدن به ترین و فوریبایسته
  ها پالوده شود. ز هرگونه ناراستیپیشوایان به خوبی هموار و ا

هایی در آمیخته و به برساخته سیره پژوهی صرفا انعکاس آنچه در گذشته رخ داده است
تر از آن، کشف الگوهای زیستی و سبک قواعد زندگی پیشوایان متناسب با بلکه مهم نیست، 

لوب آن به معاصران است و این خود نیازمند شناخت آن الگوها از یک مط هنیازهای زمانه و عرض
صحیح از  ههای فرهنگ از طرف دیگر و منطق عرضرگونیفهم نیازها و تحوالت زمانه و دگ  طرف،

ای باید ای یا چند رشتهطرف سوم است. این دانش در طبقه بندی علوم، به عنوان دانشی میان رشته
  پیگیری شود.

                                                      
ه حتی در زمان خود آن حضرت، پرداخت  اند،نسبت داده هایی که داستان سرایان به پیامبر. سیوطی در کتابی، به دروغ١

  ).۴٣  ،تحذیر الخواصاست (رک:. 
تواند مستند استواری به همین سبب نمی گوید: آنچه منقول است حاوی خطاهای بسیار است، . فخر رازی در باره احادیث می٢

  ).١۶٩-١۶٨/ ٢، المحصول برای دین شناسی باشد (رک. 
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  نتیجهج: 
سیره به عنوان منبع اتخاذ الگوی دینی/ سبک زندگی اسالمی، از دیر باز مورد توجه 

های اخیر بیشتر مورد عنایت و این پدیده در سال مسلمانان قرار داشته است هپژوهشگران و عام
راه و روش و چگونگی سیره پژوهی یا اهمیت  هقرار گرفته است. گذشته از گفت و گوهایی که دربار

است و شدهدارد، اصل و جایگاه آن در دوره معاصربا چالشی جدی در کارآمدی مواجه  آن وجود
وز که به حکم یابد. دنیای امرمیتری البات/ اقتضائات زمانه شکل ملموساین در نگاهی به مط
ثباتی و گرایش به نوخواهی کشانده، نوعی از سیره پژوهی را ها را به سوی بیتحول پرشتاب، انسان

اهمیت سیره است که بر  ی کند که بتواند الگوی متناسب با آن را عرضه کند. از یک سو، طلب م
تغییر در  هوقفشتاب بی اصل ثبات و پایداری استوار است، در زندگی مسلمانان  و از سوی دیگر،

دنیای امروز و تحوالتی که تابع آن در اندیشه، عمل و نوع نگرش انسان کنونی پدید آمده است. 
- می ها رو به روتنگنای کارآمدی یافتههای حاکم بر سیره پژوهی، پژوهشگر را با سنتنین، همچ

که برای  این، برای عبور از این تنگنا، باید در سیره پژوهی تجدید نظر کرد و چنانبنابرسازد. 
ای و استخراج ، در مطالعات سیرهاستشدهکید نقش زمان و مکان تأ استنباط حکم فقهی، بر

ای متناسب با نیازهای آن/ معطوف به علت ه زمانه توجه کرد و سیرهی زیستی نیز باید به مطالبالگو
  غایی عرضه داشت.

  

 منابع
 قرآن مجید. 
 م.١٩۶٧ق/١٣٨٧نا، بیروت، صبحی صالح، بی ، نهج البالغه 
 ،١۴١١داراالضواء للطباعة و النشر و التوزیع،  بیروت،   ،الفتوح احمد،   ابن اعثم کوفی. 
 ،م.١٩٧١ه/١٣٩١  بیروت، موسسة االعلمی للمطبوعات،  ،العبر  ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 
  ،تا.دارالمأمون للتراث، بی  بیروت،  ،مسند  احمد بن علی، ابی یعلی 
 ،حکمت،  انتشـارات تهـران،   احمدرضـا جلیلـی، ترجمه ، نـوین دیـن و نگرش والترتـرنس،  استیس

 ١٣٧٧. 
 ،ــان،  ،حاصــل عمــر  آلبرت، انیشــتین انتشــارات و آمــوزش انقــالب  تهــران،  ترجمــه ناصــر موفقی

 .١٣٧٠ اسالمی،
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  ،١٣۶٢، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، علم و دین باربور، ایان. 
  ،ترجمــه ســید محمــد صــالحی)،   (چیســتی تمــدن، هــای تمــدنشــاخصرابــرت،  بــی یشــتت

 . ١٣٩٨وم و فرهنگ اسالمی، انتشارات پژوهشگاه عل قم، 
  ،١٣٧٢چاپ گلشن،  ، ترجمه حشمت الله کامرانی، تهران، شوک آیندهتافلر، الوین. 
  ،١٣۶٣، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر نو، موج سومتافلر، الوین. 
  ،ترجمه مراد فرهادپور، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگـی، دوم، شجاعت بودنتیلیش، پل ،

١٣٧۵. 
  ،تهـران، سـازمان چـاپ و انتشـارات،   ؛ سـیره رسـول خـدا،تاریخ سیاسی اسالمجعفریان، رسول

١٣٧٣. 
  حلی، حسن بن یوسف و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخـدوم حسـینی، البـاب الحـادي عشـر مـع

 .١٣۶۵، تهران، موسسه مطالعات اسالمی،  شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب
 ١٣۶٨موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،   تهران،  ،صحیفه نور   لله،خمینی، سیر روح  ا. 
  ،ترجمه عباس زریاب، تهـران، سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب لذات فلسفهدورانت، ویل ،

 .١٣٧٠اسالمی، چاپ ششم، 
 ،١٩٨١ نا،بی  ریاض،  ،المحصول فی علم االصول  محمد بن عمر،  رازی. 
  ،١٣۶٨، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی، جتماعیتغییرات اروشه، گی 
  ،١۴١٩ مؤسسة االمام الصادق،   ، قم،الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایةسبحانی، جعفر. 
 ،بیـروت،   ، تحقیـق محمـد الصـباغ،تحذیر الخواص من اکاذیب القصـاص جالل الدین،   سیوطی

 م.١٩٧۴ق/١٣٩۴المکتبة االسالمی، 
 ،١٣٨٢ نشر ناقد،   تهران،  ترجمه محمد امجد،  ،عصری سازی اندیشه دینی ،عبدالمجید شرفی. 
 ،١٣۶٩، تهران، مکتبة الصدوق، الخبارالدخیلهمحمد تقی، ا  شوشتری. 
 ،تحقیق عصام السید، قم، المـوتمر العـالمی للشـیخ  االعتقادات  صدوق، ابوجعفر محمد بن علی،

 .١۴١۴المفید، 
  ،١٣٧٨، قم، دفتر نشر اسالمی، عه در اسالمشیطباطبایی، سید محمد حسین. 
 ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار   ،تاریخ الطبریابو جعفر محمد بن جریر،   طبری

 ق.١٣٨٧التراث، چاپ دوم، 
  ،١۴٠٧، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، تجرید االعتقادطوسی، خواجه نصیر. 
 ،١۴٠۶،بیروت، داراالضواء، االعتقاداالقتصاد فیما یتعلق ب  طوسی، محمد بن حسن. 
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  ،ش.١٣٨۵ق/١۴٢۶، قم، دارالحدیث للطباعه و النشر، الصحیحعاملی، سید مرتضی 
  ،م.١٩٩۴ق/١۴١۴جا، التوحید للنشر، ، بیاحادیث ام المومنین عایشهعسکری، سیدمرتضی 
 لمالیـین، ، بیـروت، دارالعلـم لتـاریخ علـوم عنـد العـربعبدالله بن عبـدالرحمن،  عمرفروخ، ابن

 .ق١٣٩٠
 ،تا.بی ، بیروت، دارالکتب العلمیه، التشریع الجنائی االسالمی عبدالقادر،  عوده 
 بیـروت، داراالحیـاء التـراث العربـی، شرح االصـول الخمسـهخلیل،  بن قاضی عبدالجبار، احمد ،

 .ق١۴٢٢
  ،خـوارزمی،  شرکت سـهامی انتشـارات تهران،   ترجمه حسن کامشاد،  ؟،تاریخ چیست  ای اچ، کار

 .٢۵٣۶ چاپ سوم، 
  ،١٩۵۶ق/ ١٣٧۶ نجف اشرف، مطبعة االداب،  ، النورالساطع فی الفقه النافعکاشف الغطاء، علی. 
  ،ترجمـه اسـدالله علـوی، مشـهد، بنیـاد درآمدی بر تاریخ اسـالم در قـرون وسـطیکاهن، کلود ،

 .١٣٧٠های اسالمی، پژوهش
 ،١٣٧۶طرح نو،  تهران،  امشاد،ترجمه حسن ک  ،دریای ایماندان،    کیوپیت. 
 ،سـازمان  تهـران،   ترجمـه ناصـر موفقیـان،  ،سـیر جوامـع بشـری گرهارد و جین لنسـکی،   لنسکی

 .١٣۶٩ انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
  ،قم، مرکز المصطفی العـالمی للترجمـة و النشـر، بحوث فی علم الرجالمحسنی، محمد آصف ،

 ش.١٣٨٩ق/١۴٣٢
 بیــروت، موسســة العــارف للمطبوعــات، مشــرعة بحــاراالنوارف، محســنی، محمــد آصــ ،

 م.٢٠٠۵ق/١۴٢۶ 
 هاشم، بیروت، دارالکتب العلمیه،  ، محقق محمدسالمصحیح مسلمحجاج نیشابوری،  مسلم، ابن

 .م١٩٩۴
  ،١٣٧٠، تهران، انتشارات صدرا، اسالم و مقتضیات زمانمطهری، مرتضی. 
  ،١٣۶٨ چاپ نهم،  انتشارات صدرا،  تهران،  ، امامت و رهبریمطهری، مرتضی . 
  ،١٣۶٨، تهران، انتشارات صدرا، ده گفتارمطهری، مرتضی. 
  ،١٣۶٧، تهران، انتشارات صدرا، پنجم، سیری در سیره نبویمطهری، مرتضی. 
  ،١٣۶٩، تهران، انتشارات صدرا، فطرتمطهری، مرتضی. 
  ،١٣۶١، تهران، انتشارات صدرا، گفتارهای معنویمطهری، مرتضی. 
 ،١٣٨١ ،٣۴شماره   مجله بازتاب اندیشه،  ،مولفه های انسان مدرنمصطفی،  ملکیان . 
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 ،١۴٢١، بیروت، دارالکتب العلمیه، شرح الشفاء هروی، علی بن محمد. 
  ،تهران، افست گلشـن،   ، به اهتمام علیتقی منزوی و عفیف عسیران،نامه هاهمدانی، عین القضات

 .١٣۶٢چاپ دوم، 
 
  


