ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم(
داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم )ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،(3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1393ص55 -74
اﻋﻼم وﺻﻮل،1392/4/8 :ﭘﺬﻳﺮش1394/7/7 :

»ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ« در آﻳﻨﻪ ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻮي
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﺸﻜﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰواري

*

ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻴﺮة ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ)ع( و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻲِ ﻣﻜﺮّم اﺳﻼم)ص( ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻮهﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،در ﺻـﺤﻨﻪﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ راه و روش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﻴﻖ ،ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و آﺣﺎد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻟَﻘَﺪﻛﺎنَ ﻟﻜُﻢ ﻓﻲ رﺳﻮلَاﷲ اُﺳﻮةﺣﺴﻨﺔ« )اﺣﺰاب ،(23 ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮي
ﻋﻤﻠﻲ اﺳﻼم ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰي اراﺋﻪ ﺷﻴﻮه و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺣﻴﺎت آدﻣﻲ ،در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﻲ ،اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﻴﻮﻧﺪي آﺷﻜﺎر و اﺳﺘﻮار ﺑﻴﻦ آﻣﻮزهﻫﺎي ﺳـﻴﺮه
ﻧﺒﻮي و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻧﻤﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻫﻤﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺿـﺮوري ،ﺑـﺮاي »ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﻼﻣﻲ« ،ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و آﻣﺎده اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري در ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻮي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي اﺻﻴﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ در
آن اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺗﺠﻮﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻮي و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ،در ﺣﻮزهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮي ،ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،در ﮔﺮو روﻳﻜﺮد ﻛﻞ ﻧﮕﺮ و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ در ﭘﺮوﺳـﻪ اﺟﺘﻬـﺎد و اﺳـﺘﻨﺒﺎط
اﺳﺖ.
واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
ﺳﻴﺮه ﻧﺒﻮي ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ،اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ،اﺟﺘﻬﺎد ﻓﺮدي ،اﺟﺘﻬﺎد ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ.

* داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻮزوي اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(،ﻗﻢ ،اﻳﺮان) ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ( Meshkani.a@gmail.com
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مقدمه

«حركت كردن» داللت ميكند (ابن فارس:3050 ،

مسئله «دين و سبك زندگي» و به طبع آن« ،سيره

 .)335/1نيز به معناى رفتن و سير كردن در زمين است

پيشوايان ديني و سبك زندگي» يا ارتباط «سيره

(ابن منظور .)1۸3/0 :3050 ،بنابراين ،اهل لغت در

پيشوايان ديني و الگوي رفتاري و سبك زندگي» و نيز

توضيح معناى آن گفتهاند« :سيره» طريقه و هيئت و

بررسي نسبت بين اين هر دو ،يكي از مهمترين مسائل

حالت است (ابن فارس )333/1 :3050 ،نيز آن را

ضروري و امروزين جامعه ديني است .به بيان ديگر،

سنّت ،مذهب ،روش ،رفتار ،راه و رسم ،سلوك و

اين پرسش كه «نسبت ميان سيره پيشوايان ديني و

طريقه معنا كردهاند و از «سيره فرد» به صحيفه اعمال

سبك زندگي و نيز الگوي رفتاري در حوزههاي

او و كيفيت سلوكش ميان مردم تعبير كردهاند

مختلف زندگي بشري چيست؟» يكي از مهمترين

(زمخشري ،بيتا .)33۶ :پس مقصود از سيره نبوي،

پرسشها ،در حوزه معارف ديني است .پيداست كه

نوع و سبك رفتار و طريقه زندگي نبيّ مكرم

پاسخ به اين پرسه ،بر اساس هر برداشت و ديدگاهي

اسالم(ص) است؛ همچنين مقصود از مطالعه سيره

كه باشد ،بر شناخت سيره نبوي و سبك زندگي و

نبوي ،رفتار شناسي و روش شناسي رفتار و باز

الگوي رفتاري و نوع تعريفي كه از اين سه ارائه

پژوهشي سبك زندگي فردي و اجتماعي و نيز سيره

ميشود ،استوار است .از پرسة ياد شده ،سه پرسة ديگر

حكومت داري و مديريتي حضرت رسول(ص) است.

رخ مينمايد :مقصود از سيره نبوي چيست؟ سبك
زندگي چيست؟ الگوي رفتاري كدام است؟ اگر به اين

اجتهاد فردي و حكومتی

سه پرسه ،پاسخ صحيح گفته شود ،پاسخ سؤال ياد

تتبع در سيره اجتهادي و تأمّل در انديشه فقاهتي

شده نيز به دست خواهد آمد .بررسي نسبت سيره و

فقها ،اين واقعيت را نشان ميدهد كه همواره ،دو سبك

سبك زندگي ،با دو نگاهِ توصيفي و تجويزي امكان

اجتهادي و دو رويكرد به استنباط معارف وحياني و

دارد .مقاله حاضر با نگاه توصيفي سامان يافته است.

احكام الهي وجود داشته است:

بدين منظور ،پس از تعريف مفاهيم بنيادين و سپس،

الف .نگاه فرد گرايانه (فقاهت فردي) :اين نگاه

بررسي ديدگاههاي مختلف در رابطه با نسبت سيره

معارف وحياني را مسئول تنظيم ارتباط انسان با خدا

نبوي و سبك زندگي ،به صورت تحليلي به رصد

ميداند و حالل و حرامها و بايد و نبايدها را به حوزه

نمونههايي از آموزههاي مرتبط با سبك زندگي و

اعمال فردي انسان محدود ميكند .در اين نگاه ،فرد دو

الگوهاي رفتاري ،در حوزههاي مختلف فرهنگي،

روي دارد :رويي به خدا كه علم احكام سامان بخش

سياسي ،اقتصادي ،حقوقي و ...از سيره نبوي خواهيم

آن بوده و رويي به مردم و جامعه كه كار عقالي جامعه

پرداخت.

است .اهل نظر در هر جامعهاي ،با بهره گيري از
فرآوردههاي دانشهاي اجتماعي ،نظام ها را شكل

مفاهیم و کلیات

ميبخشند و جامعه را نظام ميدهند .با اين نگاه،

سیره نبوي

مديريت جامعه و موضوعهاي بسيارِ مرتبط با زندگي

«سيره» اسم مصدر از «سير» است« .سين و ياء و

بشر ،از قلمرو معارف وحياني بيرون است  .سيره

راء» ريشهايست كه بر «گذشتن» و «روان شدن» و

مرسوم فقهي در تاري خ فقاهت ما ،حاكميت همين نگاه

«سبك زندگي» در آينه سيره نبوي03/

را نشان ميدهد؛ البته اين امر ،نقيصهاي بر دامن فقاهت

مقررات ،هنجارها و ناهنجارهاي عملي و الگوهاي

نمينشاند ،چه اينكه اوضاع حاكم بر جامعه شيعي ،در طول

رفتاري و سبكهاي زندگي اسالمي ،آن بخش از اسالم

تاريخ گذشته ،چنين رويكردي را به فقه شيعي تحميل كرده

است كه نمود عيني بيشتر و تاثير ملموستري در

است.

زندگي انسان دارد و رسالت مهم سيره پيشوايان ديني

ب .نگاه اجتماعي و حكومتي (فقاهت حكومتي) :در

و پيامبر اكرم(ص) ،در همين جا آشكار ميشود؛ چرا

رويكرد دوم ،افراد به جز هويت فردي خود ،تشكيل دهنده

كه سيره نبوي به عنوان بخشي از سنت ،سنت فعلي و

هويتي جمعي ،به نام «جامعه» نيز هستند .اين هويت جمعي

تقريري ،در عِداد منابع معرفت وحياني و آموزههاي

نيز موضوع احكامي است و مجتهد ميبايست دو نوع

الهي بوده و بنابراين ،عهدهدار تبيين بخشي از مقررات

موضوع را بشناسد و احكام هر يك را روشن كند؛ البته آن

و احكام و الگوهاي رفتاري است .به ديگر بيان ،سيره

هم نه جدا از يكديگر بلكه اين دو هويت جداييناپذيرند و

معصوم مجموعهاي از احكام عملي اسالم است كه

تفكيك اين دو ،زمينة كشيده شدن به نگاه اول را فراهم

وظيفة «ارائةطريق» در تماميحوزه هاي زندگي بشري،

ميكند .با اين نگاه نيز ،مباحث و مسائل و مثالها به گونهاي

اعم از حوزههاي فردي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي،

ديگر خواهد بود .با پذيرش وجود يا امكان وجود فقاهت

اقتصادي ،حقوقي ،تربيتي ،عبادي و ...را بر عهده دارد

حكومتي ،زمينه براي طرح مسئلهاي به نام «فقاهت

و گسترهاي دراز دامن را شامل ميشود .آنچه بر

حكومتي» و به دنبال آن« ،فقه حكومتي» در برابر «فقاهت

اهميت اين رسالت ميافزايد اين است كه اسالم دين

فردي» و «فقه فردي» معنا پيدا ميكند .اگر سنت نبوي را با

جاويد الهي است و براي زندگي انسان در همه عصرها

و بررسي بنشينيم ،به مجموعهاي

و براي همه جوامع ،اعم از مدرن و سنتي و نيز توسعه

ناپيوسته از رفتار و كردار دست مييابيم كه گاه شايد ،هيچ

يافته و توسعه نايافته ،قوانين و مقررات و الگوهاي

نسبتي بين آنها برقرار نباشد و فقط ميتوان به آنها ،به

رفتاري دارد؛ هر چند تمام آنها ،به طور صريح ،بيان

عنوان فعل صادر شده از معصوم استناد و اقتدا كرد .اما ،در

نشده و نيازمند كشف و استخراج است.

رويكرد فردي به فح

رويكرد اجتهاد حكومتي ،تمامي حركات و سكنات پيامبر

درباره حجيّت سيره نبوي نيز ميتوان اين گونه

گرامي اسالم(ص) به صورت يك كل به هم پيوسته و با در

استدالل كرد :چنانكه در تعريف سيره گذشت ،منظور

نظر گرفتن مقتضيات زماني و مكاني و جايگاه حكومتي

از «سيره نبوي» تمام اعمال ،حركات ،سكنات ،گفتهها

حضرتش ،مد نظر قرار ميگيرد .با اين نگاه كل نگرانه كه در

و اوصاف نفساني پيامبر اكرم(ص) است كه از طريق

اصطالح بدان نگاه سيستمي ميگويند ،ميتوان به معارفي به

وحي انجام گرفته است .آنچه مبتني بر وحي الهي

هم پيوسته و در راستاي يك هدف كلي دست يافت و از

است ،حجّت بوده و واجب االتّباع است .از اين رو،

آن ،براي پردازش سبك زندگي اسالمي و در ادامه ،جامعه

سنت و سيره آن حضرت حجّت بوده و اطاعت و

سازي و تمدن سازي بهره برد.

پيروي از آن ،اطاعت از خداوند است .چنانكه خداوند
ميفرمايند« :مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اهللَ»

جايگاه و حجیّت سیره نبوي

(نساء .)33۸/بنابراين اين دو ،يعني اطاعت از خدا و

اسالم دين خاتم بوده و در همه اعصار ،پاسخگوي

اطاعت از رسول ،از هم جدا نخواهند بود؛ زيرا تمام

نيازهاي ديني انسان است .در اين ميان بخش قوانين،

آنچه پيامبر اكرم (ص) ميگويد و انجام ميدهد از
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ناحيه خداوند است و هرگز از روي هوي و هوس نيست:

زندگي آمده است (مهدوي كني .)30 :31۸۶ ،مقصود

«وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْي يُوحى»( 2نجم 3 ،و

نگارنده از سبك زندگي« ،روش سلوك در حيات فردي و

 .)1شعار پيامبراكرم(ص) نيز اين است كه« :إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما

اجتماعي» و به بيان ديگر «مجموعهاي منظم و به هم مرتبط

يُوحى» ( 3انعام .)05 ،از سوي ديگر ،با توجه به اينكه پيامبر

از رفتارهاي افراد در زندگي فردي و اجتماعيشان است كه

اكرم(ص) براي همگان اسوه حسنه است« ،لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي

مبتني بر يك سري بينشها و ارزشها و برآمده از

رَسُولِ اهللِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»ٌ( 4احزاب ،)33 ،پس بايد آنچه ايشان

آنهاست» .با اين بيان ،سبك زندگي شامل اموري ميشود

براي مردم آورده است بگيرند و اجرا كنند و از آنچه نهي

كه به زندگي انسان ،اعم از بعد فردي و اجتماعي و نيز

كرده است خودداري كنند« :ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما

مادي و معنوي مربوط ميشود .اموري نظير بينشها ،يعني

نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»( 5حشر .)3 ،اين آيه سند روشني ،بر

ادراك و اعتقادها و به بيان ديگر نظام اعتقادها و گرايشها

حجيّت سنّت و سيره نبوي است (مكارم شيرازي:3130 ،

بوده ،يعني ارزشها و تمايلها و ترجيحها و به بيان ديگر

.)053/31

نظام اخالقي است .در حوزه كنشها و رفتارها نيز شامل
حوزههاي مختلف سياسي (نظام سياسي) ،اقتصادي (نظام
اقتصادي) ،فرهنگي (نظام فرهنگي) ،حقوقي (نظام حقوقي)،

سبك زندگی
««سبك زندگي» از جمله واژگاني است كه ديدگاهها و

عبادي (نظام عبادي) و تربيتي (نظام تربيتي) است .با توجه

تعريفهاي مختلف و گاه متضادي درباره آن وجود دارد.

به مباحث فوق ،سبك زندگي مجموعهاي به هم پيوسته از

معناي لغوي واژه زندگي روشن است؛ اما در لغتنامهها،

الگوهاي رفتاري ،در حوزههاي مختلف زندگي بشري اعم

معاني گوناگوني براي واژه سبك آمده است :نوع ،روش،

از حوزه سياست ،اقتصاد ،حقوق ،تربيت ،فرهنگ ،و ...است

طرز و شيوه (معين .)3۸3۸/3 :31۸0 ،شيوهاي كه در آن

كه با عناويني همچون الگوي رفتار فرهنگي ،الگوي رفتار

چيزي گفته يا انجام ميشود ،شيوه و روش انجام چيزي به

سياسي و ...از آنها ياد ميشود وبه طور كلي ،همين

خصوص شيوهاي كه براي فرد ،گروهي از مردم ،مكان يا

الگوهاي رفتاري هستند كه تماميت يك سبك زندگي را

دورهاي نوعي باشد ،نوع تصور و فرديتي كه در افعال و

شكل ميدهند .بنابراين ،از به هم پيوستن الگوهاي رفتاريِ

ارائه ميشود ،طرز نگرش خاص فردي و

مبتني بر بينشها و ارزشهاي اسالمي ،در حوزههاي

سليقه كه بيانگر و مميز راه زندگي است ،شيوه يا عادت

مختلف زندگي ،سبك زندگي اسالمي شكل خواهد گرفت.

سليقههاي شخ

متمايز رفتاري يا حركت فرد (مهدوي كني .)30 :31۸۶ ،در
تعريف «سبك زندگي» نيز با تعاريف متعددي رو به رو
هستيم .در تعريفي ميخوانيم« :روشِ نوعيِ زندگي فرد،
گروه يا فرهنگ و نيز روش خاصي از زندگي يك شخ
و يا گروه» .در تعريفي ديگر «شيوه زندگي يا سبك زيستن
كه منعكس كننده گرايشها و ارزشهاي يك فرد يا گروه
است»؛ همچنين «عادتها ،نگرشها ،سليقهها ،معيارهاي
اخالقي ،سطح اقتصادي و غيره كه با هم ،طرز زندگي كردن
فرد يا گروهي را ميسازد» به عنوان تعريف براي سبك

ديدگاههاي مختلف درباره نقش سیره نبوي در ارائه
سبك زندگی
درباره سيره نبوي و نسبت آن با سبك زندگي،
گسترهاي از نظريه ها متصّور است:
الف .انكار نسبت سيره نبوي و سبك زندگي :برخي
از افراد آموزههاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري سيره
نبوي ،در حوزههاي مختلف زندگي ،به جز مقولههاي
مربوط به رابطه انسان با خدا را ناشي از شأن عادي و
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نه شأن نبوي پيامبر اكرم(ص) قلمداد ميكنند؛ بر اين

و ارائه الگوهاي رفتاري و سبك زندگي ميپردازند

اساس ،حجيّتي براي آن قائل نيستند ،تا بتوان آنها را

(جناتي .)10 :31۸3 ،در مقابل ،ديگراني معتقدند

معيار و الگو قرار داد و براي صحت الگوهاي رفتاري

فقاهت موجود ميرا

گرانقدر شيعه ،در طول تاريخ

در حوزههاي مختلف زندگي ،به سيره نبوي استدالل

بوده و حفظ آن واجب است؛ اما به جهاتي گوناگون،

كرد؛ چه اينكه در اين نمونه ها ،پيامبر اكرم همچون

چونان كه بايد گسترش كمي و كيفي ،در جهت اداره

ديگر افراد و عقالي جامعه است و در مقايسه با

جوامع انساني به خود نديده و همواره ،با دور بودن از

ديگران برتري ندارد و به طور منحصر برتري

حكومت و اجتماع ،گرفتار مسائل فردي بوده است.

حضرتش ،در ناحيه تحمّل و ابالغ وحي است و وحي

باور اين گروه اين است كه نگاه حاكم بر فقاهت

نيز در امور اجتماعي دخالتي نداشته و آن را به خرد

موجود ،نگاهي فردي است؛ در حالي كه ما به فقاهتي

جمعي بشر واگذار كرده است .بنابراين اين گروه،

نيازمنديم كه با نگاهي اجتماعي و حكومتي به مسائل،

رابطهاي بين دين و حيات اجتماعي قائل نيستند و

به اجتهاد در منابع و معارف وحياني و سيره پيشوايان

دخالتهاي گاه گاه دين در امور اجتماعي را عرضي

ديني بپردازد و مسائل را نه با نگاه فردي كه با نگاه

دين ميدانند (سروش.)313 :313۸ ،

اجتماعي و حكومتي ،به حل و تحليل بنشيند .از اين

ب .پذيرش نسبت حداقلي بين سيره نبوي و سبك

نظريه ميتوان با عنوان «فقاهت حكومتي» ياد كرد.

زندگي :طرفداران اين نظريه ،بين سيره نبوي و سبك

كساني همچون امام خميني ،آيتاهلل خامنهاي ،آيتاهلل

زندگي و الگوهاي رفتاري ،ارتباطي كلي در نظر

جوادي آملي و ...از جمله طرفداران اين نظريه هستند

ميگيرند؛ يعني معتقدند كه سيره نبوي در كل با مقوله

(مشكاني 300 :3135 ،تا .)3۸0

سبك زندگي و الگوهاي رفتاري ارتباط دارد و ميتوان
با استفاده از روح حاكم بر سيره نبوي ،جهت سبك

نسبت سنجی سیره نبوي و سبك زندگی با دو

زندگي و الگوهاي رفتاري را تعيين كرد؛ اما اينكه

رويكرد

بتوان به طور دقيق ،از سيره نبوي اقتباس كرد و

دو ديدگاه متفاوت به سبك زندگي وجود دارد :يك

الگوهاي رفتاري و سبك زندگي را مبتني بر آن ارائه

نگاه ،نگاه توصيفي و تبييني است كه به مطالعه آنچه

كرد قبول نميكنند (شبستري.)۸۸ :313۶ ،

االن وجود دارد ميپردازد؛ ديگري نگاه تجويزي و

ج .پذيرش نسبت حداكثري سيره نبوي و سبك

دستوري است كه به آنچه بايد باشد توجه مي كند

زندگي :طيف سوم كساني هستند كه نقش سيره نبوي،

(كاوياني .)0 :31۸3 ،به موازات اين دو نگاه ،در تعيين

در هدايت و تكامل زندگي اجتماعي را فراگير و مثبت

نسبت سيره نبوي و سبك زندگي ،بايد با دو رويكرد

ميدانند .آنان معتقدند رسالت سيره نبوي به عنوان

به مسئله نگريست:

يكي از منابع فهم معارف ديني( ،سنت فعلي و تقريري

الف .رويكرد توصيفي :در اين رويكرد ،با نگاه

معصوم) در حوزه معيشت ،سرپرستي تكامل معيشت

تاريخي و پيشينهاي ،به نسبت موجودِ بين سيره نبوي و

است .در اصطالح به اين نظريه ،نظريه حداكثري

سبك زندگي مينگريم .در اين مدل ،در واقع بر آنيم

گويند .طرفداران اين نظريه خود ،به دو دسته تقسيم

تا نسبتهاي به وجود آمده در طول تاريخ را رصد

شدهاند :كساني كه با فقاهت فردي و سنتي ،به استنباط

كنيم .مقاله حاضر عهده دار تبيين اين رويكرد است.
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در اين مقاله ،با اكتفا بر فقاهت موجود ،درباره

رفتاري است و سيره نبوي به عنوان يكي از منابع

مناسبات سيره نبوي با سبك زندگي و مقدار دخالت

معرفتي دين ،يعني سنت فعلي و تقريري معصوم،

آن در ارائه سبك و شيوه زندگي و نحوه دخالت آن در

بخشهاي مهمي از اين الگوها را ارائه ميكند.

احكام نظامهاي اجتماعي و به دنبال آن ،الگوهاي
رفتاري در حوزههاي مختلف زندگي ،بحث شده است.

سیره نبوي و احكام نظام فرهنگی (الگوهاي رفتار

ب .رويكرد توصيهاي :در اين رويكرد ،بر آنيم تا به

فرهنگی)

صورت ثبوتي و با توجه به فقاهت مطلوب ،يعني

حوزه فرهنگ و نظام فرهنگي به عنوان يكي از

فقاهت حكومتي كه بستر نمود اجتماعي آن در پرتو

مهمترين حوزههاي زندگي اجتماعي و يكي از

حكومت ديني فراهم آمده است ،بنگريم؛ سپس،

مهمترين سازههاي تمدن بوده و به مثابه اصليترين

مناسبت سيره نبوي را با سبك زندگي بسنجيم .به نظر

فصل مميز تمدنها از يكديگر است؛ به گونهاي كه اگر

ميرسد بررسي سيره نبوي با فقاهت موجود ،براي

تمدني توليد فرهنگي ،يعني توانايي ارائه نظام فرهنگي،

تعيين نسبت سيره نبوي با سبك زندگي كافي نباشد؛

نداشته باشد يا نتواند از فرهنگ و الگوهاي رفتاري

چرا كه در صورتي فقاهت موجود ،آينه تمام نماي

خود در اين حوزه صيانت كند ،هستي و چيستي خود

نسبت سيره و سبك زندگي خواهد بود كه با نگاهي

را در معرض نيستي و فنا قرار داده است .يكي از

جامع و نظام وار و حكومتي ،به مطالعه و بررسي سيره

مهمترين عواملي كه تاكنون توانسته است هويت

نبوي پرداخته باشد .اما از آنجا كه فقاهت سنتي و

مستقل فرهنگي ،به تمدن اسالمي دهد احكام و

فردي ،به خصوص به علت محروم بودن شيعه از

الگوهاي رفتار فرهنگي برآمده از سيره پيشوايان

حكومت ،در دوران متمادي از اين نگاه محروم بوده

ديني(ع) و سيره پيامبر اكرم(ص) است .اگر تعريف

است ،زمينه توسعه و گسترش همه جانبه آن در تمام

فرهنگ به «شيوه و روش زندگي» 6را قبول كنيم ،آنگاه

جنبههاي زندگي بشري فراهم نشده است؛ بنابراين در

نسبت وثيق فرهنگ و سيره نبوي و به دنبال آن ،نسبت

اصل ،براي تعيين نسبت سيره نبوي و سبك زندگي،

سيره نبوي و تمدن در حوزه فرهنگ هويدا خواهد

بايد به فقاهت مطلوب ،يعني فقاهت حكومتي ،نظر

شد .چه اينكه سيره نبوي ،آموزگار شيوه زندگي است.

افكند و از طريق آن ،به بررسي نسبت سيره نبوي و

بر اساس پذيرش تعريف پيشين براي فرهنگ ،در

سبك زندگي و الگوهاي رفتاري پرداخت.

تعريفي مختار ،فرهنگ اسالمي را اين گونه ميتوان
تعريف كرد :شيوه زندگي و الگوهاي رفتاري مستخرج

مناسبات سیره نبوي و تمدن

از متون ديني و سيره پيامبر اكرم(ص) و ديگر

سیره نبوي و ارائه احكام نظامهاي اجتماعی

معصومان(ع) .به عبارت ديگر ،احكام و قوانين و

با مطالعه اين بخش ،به اين نتيجه ميرسيم كه دين

الگوهايي كه از متون ديني و سيره نبوي استنباط

اسالم برنامهاي تمام عيار ،براي زندگي اجتماعي است.

ميشود ،عاملي شده است تا جامعه و تمدن اسالمي

اين دين براي تمامي حوزههاي فرهنگي ،اقتصادي،

شيوه زندگي مستقلي را دارا و از فرهنگي پويا

سياسي ،تربيتي ،حقوقي و ...داراي برنامه و الگوي

برخوردار باشد.
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سیره نبوي و سطوح مختلف فرهنگ

ظالمان ،دفاع از مظلومان ،بزرگداشت پدر ،مادر،

براي فرهنگ تقسيمات مختلفي ارائه شده است؛ از

كودك ،زن و شوهر و ،...رعايت انصاف و عدل ،كمك

جمله اين تقسيمات ،تفكيك سطوح يا انواع فرهنگ به

به مستمندان و يتيمان و ،...ارزش دانستن كار ،رعايت

دو بخش است .3 :فرهنگ عمومي؛  .3فرهنگ

بهداشت و ...فرهنگ اعم از فقه و اخالق است.

تخصصي (پيروزمند.)33 :31۸۶ ،

ب .فرهنگ تخصصي و سيره نبوي :فرهنگ

الف .فرهنگ عمومي و سيره نبوي :فرهنگ عمومي

تخصصي عبارت است از توافقها و پذيرشهاي

به معناي مجموعه نيازهاي فرهنگي است كه آحاد

اجتماعي كه بر خالف فرهنگ عمومي ،محدود به

جامعه با آن رو به رو بوده و به آن مبتال هستند

معدودي از افراد جامعه است كه داراي سطح

(پيروزمند .)33 :31۸۶ ،آداب و معاشرات ،مراعات

تحصيالت و سواد عاليتري هستند (پيروزمند:31۸۶ ،

حقوق ديگران ،نظم ،وجدان كاري ،انضباط اجتماعي و

 .)3۸مجموعه اطالعات تخصصي در كل ،فرهنگ

مسائلي از اين قبيل در اين مجموعه ميگنجد .مروري

تخصصي جامعه را تشكيل ميدهد و در مجموع ،امكان

بر عناوين سيره نبوي در بخشهاي مختلف ،تاثير بي

پاسخگويي به مشكل ها و معضل ها و ناهنجاريهاي

بديل سيره نبوي بر عرصه فرهنگ عمومي را قطعي

پيچيدهتر جامعه را فراهم ميكند .تاثير سيره نبوي در

مي كند .معارف سيره نبوي ،چه به صورت غير مستقيم،
يعني از طريق تقويت ايمان و تقوا و يقين براي آحاد
جامعه و چه به صورت مستقيم ،يعني از طريق تعيين
رويه معاشرت و برخورد با ديگران و مسائل و حواد
پيراموني زندگي ،الگوهاي رفتاري الزم در اين حوزه
را ارائه كرده و توان ساختن فرهنگ عمومي جامع و
نوراني را فراهم آورده است .در اين بخش از سيره
نبوي ،ميتوان به الگوها و مدلهاي رفتاري و گفتاري
متعددي درباره نحوه برخورد با هم نوعان و ايجاد
روابط پايدار انساني دست يافت؛ از جمله اينكه
ميتوان به تنظيم روابط ميان انسانها با يكديگر اشاره
كرد .بخشي از اين مسائل ،در حيطه مسائل اخالقي
قرار ميگيرد و بخشي در حوزه مسائل فقهي.
نمونه هايي از قبيل سبقت جويي در خير ،ميانه روي،
وفاي به عهد ،كظم غيظ ،صابر و صادق بودن و
ويژگيهايي از قبيل تواضع ،تجسس نكردن در زندگي
خصوصي افراد ،پرهيز ار غيبت و تهمت ،عفو و
گذشت ،خيرخواهي ،خوش رفتاري ،مقاومت در برابر

فرهنگ تخصصي نيز ،هم به صورت مستقيم و هم غير
مستقيم جريان دارد .تاثير مستقيم به صورت آموزههاي
تخصصي سيره نبوي ،در حوزه اطالعات تخصصي و
تاثير غير مستقيم ،به واسطه علم صورت ميپذيرد.
بدين معنا كه آنچه فرهنگ تخصصي را ميسازد علم
است و به اصطالح ،علم فرهنگ ساز است؛ زيرا
توافقات را مي آفريند و معيار ارزش گذاري و تعيين
هنجار و ناهنجار در جامعه مي شود .با اين حساب،
بررسي نسبت سيره نبوي و فرهنگ تخصصي ،نيازمند
تبيين نسبت سيره نبوي و علم است.
نسبت علم و سيره نبوي در چند سطح درخور ارائه
و بررسي است .در يك نگاه ،تاثير سيره نبوي در علم،
از طريق ترغيب به علم اندوزي و توصيه براي كسب و
نشر علم ،در سيره علمي و عملي پيامبر اكرم(ص) به
وجود ميآيد .از نظر سيره نبوي ،براي فرا گيرنده علم
و پيشه ،هيچ گونه محدوديت زماني و مكاني تصور
كردني نيست و قلمرو موضوعي وجوب تعلّم نيز
مخت

به دانشها و پيشههاي ديني نيست؛ بلكه هر

دانش و پيشهاي كه حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن
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متوقف باشد ،واجب است .روايات منقول از پيامبر

زنيم ،نظام انگيزهها و نيازمنديها مقابل ما قرار خواهند

اكرم(ص) درباره كسب علم و دانش مانند

گرفت .از طرف ديگر ،منشاء اين انگيزهها و نيازها نيز

«ٰ طلبواالعلِمَوَلوبِالصين»( 7حرّعاملي،)33/33 :3053 ،

از بايدها و نبايدها و حدود و صغور احكام اسالميِ

«اُطلبوا العِلمَ مِن المَهدِ الي اللَحد»( ۸پاينده:31۸3 ،

برآمده از وحي و سنت است (پيروزمند .)۸3 :313۶ ،

 )33۸و «طَلب العِلمَ فريضة علي كُلِ مُسلِم أال أن ّاهلل

با توجه به تعاريف و مصاديقي كه براي فرهنگ

يُحِبّ بغاة العام»( 9كليني)35/3 :31۸۶ ،؛ همچنين سيره

عمومي و تخصصي بيان شد ،ارتباط بين اين دو

عملي منقول از آن حضرت ،در برتري دادن اجتماع

فرهنگ نيز روشن ميشود؛ همچنين ،با تبيين نسبت هر

علمي بر جمعهاي ديگر ،از جمله اين نمونه هاست:

كدام از اين دو با سيره ،ميزان تاثيرگذاري سيره نبوي

روايت است كه پيغمبر(ص) در مسجدِ خود ،بر دو

در نظام فرهنگي و الگوهاي رفتاري ارائه شده توسط

مجلس گذشت و فرمود :هر دو خوب است و يكى

آن در اين حوزه و در اين نظام ،مشخ

ميشود .سيره

بهتر است؛ چرا كه آنان دعا مىكنند و خدا را

نبوي با آموزهها و احكام مختلف خود ،آينه تمام نماي

مىخوانند ،اگر بخواهد بر ايشان عطا مىكند و اگر

فرهنگ عمومي و تخصصي (نظام فرهنگي) است.

بخواهد منع مىكند؛ اما اينان علم دين مىآموزند و به
جاهل مىآموزانند و من معلّم مبعو

شدهام .پس

حضرت در حلقه اهل علم نشست (حكيمي:31۸5 ،

سیره نبوي و احكام نظام سیاسی (الگوهاي رفتار
سیاسی)

 .)۶1/3در سيره نبوي ،در جغرافياي علم ،چندين

بي گمان نظام سياسي و الگوهاي رفتاري در حوزه

محدوديت از بين رفت :محدوديت علم آموزي از نظر

اداره فرد و جامعه ،از اركان و اصول بنيادي يك تمدن

زن بودن و مرد بودن (مجلسي،)333/3 :31۶3 ،

به شمار ميآيد؛ چه اينكه به لحاظ عملي ،مشكل بتوان

محدوديت مكاني (حرّعاملي )33/33 :3053 ،و

زندگي جامعه بشري را بدون نظام سياسي و الگوهاي

محدوديت زماني (پاينده .)33۸ :31۸3 ،اين اتفاق ها

رفتاري مطلوب ،در حوزه سياست تصور كرد .نظام

درباره علم ،سبب شد تا مسلمانان با همت و سرعت

سياسي نه تنها بيانگر وجود مجموعهاي از نهادها بوده

بينظير ،به جستوجوي علم در همه جهان بپردازند و

بلكه حاكي از وجود نگرشها و الگوهاي رفتاري

يكي از باشكوهترين تمدنها و فرهنگهاي تاريخ بشر

خاصي است كه منحصراً مدنيّت خوانده شده و در

را بيافرينند .از نگاهي ديگر ،شايد بتوان تاثير گذاري

واقع ،از اساسيترين اجزاي هر تمدن محسوب

سيره نبوي بر علم را از زاويه جامعه شناسي علم به

ميشوند .ميتوان گفت نظام سياسي در قسمت

دست آورد .از زاويه جامعه شناسي علم ،سيره نبوي از

عمدهاي از زندگي بشر نفوذ و رخنه ميكند و اصوالً

طريق بايدها و نبايدها و نيز حدود و صغور و شيوهاي

زندگي انسانها ،در درون نظام سياسي آغاز ميشود و

كه براي زندگي آدمي ارائه مي كند ،در هدف ها و

پايان ميپذيرد (فيرحي .)3 :31۸3 ،نظام سياسي در

انگيزهها و قصدهاي انديشمندان و دانشوران مسلمان،

سيره نبوي ،بر مبناي هدفمنديهاي كلي شريعت و با

تصرف كرده و ميتواند در تعيين سرنوشت علم اثر

توجه به اصل امامت ،مفهوم مييابد .اين نظام بر اين

گذارد .به عبارت ديگر ،توليد علم از انگيزهها و

اصل مبتني است كه امام به عنوان شاخ

كلي در نظر

نيازهايي پيروي ميكند كه اگر آنها را با يكديگر پيوند

گرفته ميشود و با توجه به وظيفه و رسالتي كه دارد،

«سبك زندگي» در آينه سيره نبوي۶1/

جامعه ديني را كه همان امت است ،سمت و سو

در سياست داخلي ،همه جانبه است .با رصد وظايف

ميدهد .اگر نظام سياسي اسالمي را مجموعهاي از

هر كدام از طرفين حكومت و رعيت و نيز ،بررسي

عوامل و عناصر و الگوهاي رفتاري متداخل ،در

قوانين و الگوهاي رفتاري و الزام آحاد جامعه به

راستاي مديريت جامعه اسالمي بدانيم (نوايي:31۸3 ،

رعايت و اجراي آنها در سيره نبوي ،ميتوان به

 )300و آنگاه به باز پژوهي سيره نبوي بپردازيم ،به

الگوهاي رفتاري متنوعي در حوزه سياست داخلي

روابط وثيق اين دو پي خواهيم برد .چه اينكه سيره

دست يافت .وجود آموزههاي ريز و درشت امور

نبوي ،سيرهاي مشحون از الگوهاي اداره نظام معاش و

سياسي و اجتماعي و نيز نقش حاكم و حكومت در

معاد و عجين با سياست و حكومت است و پس از

امور خُرد و كالن جامعه در سيره نبوي ،از استعداد آن

هجرت پيامبر اكرم(ص) به مدينة النبي و تشكيل

براي استخراج الگوهاي رفتار سياسي در حوزه سياست

حكومت اسالمي ،غالب حركات و سكنات و اقدامات

داخلي نشان دارد .از جمله اصول سياست داخلي در

حضرتش بر اساس نظام سياسي و حكومت و

سيره نبوي ،به نمونه هاي ذيل ميتوان اشاره كرد :اصل

تشكيالت در جريان بود .رصد آموزههاي سيره نبوي،

اعمال و احياي شعائر ديني و مكتبي؛ اصل برابري و

بيانگر آن است كه بخشي از آموزههاي سياسي سيره

برادري اعضاي جامعه و عقد پيمان اخوت ميان

نبوي ،در قامت چارچوبهاي نظام سياسي و الگوهاي

مسلمانان؛ اصل لزوم رعايت حقوق مردم در برابر

رفتار سياسي ظاهر شده و ناظر به وضعيت اداره جامعه

يكديگر ،حقوق مسلمانان با غير مسلمانان و بالعكس؛

بشري ،حكومت ،حاكميت ،مسئوليتهاي حكومتي،

امر به معروف و نهي از منكر؛ اجراي حدود؛ مرابطه؛

حل تخاصم هاي اجتماعي ،برقراري امنيت ،قواي

سبق و رمايه و . ...پيامبر اكرم(ص) به محض ورود به

اجرايي ،ترويج عمومي اسالم و ارتباط با دول و

مدينه ،قبل از هر كاري ،به تاسيس مسجد ،به مثابه

ملتهاي ديگر و مسائلي از اين دست است .در واقع،

پايگاه اداره سياسي و نظامي جامعه (دارالحكومه) و نيز

پيامبر اسالم(ص) پس از ورود به مدينه ،حكومتي

مركزي براي انجام و احياي شعائر و عبادات ديني و

تشكيل دادند كه همچون هر نظام سياسي ديگري ،در

مدرسهاي براي آموزشهاي ديني و مكاني براي قانون

دو بخش اصول سياست داخلي و اصول سياست

گذاري اقدام كردند .در ادامه ،ايشان با تدوين سندي

خارجي (شكوري )330 :3133 ،به تدبير امور سياسي

كه به مثابه قانون اساسي بود ،به نظم دهي امور داخلي

ميپرداخت (جمعي از نويسندگان ،سيره سياسي پيامبر

جامعه اسالمي و ارتباط ميان مسلمانان با خود و نيز با

اعظم.)31۸۶ :

ديگر گروههاي مذهبي ،مانند يهوديان ،پرداختند .در

الف .اصول سياست داخلي و سيره نبوي :مقصود از

اين سند ،قوانين مختلف و الزم در حوزه سياست

اصول سياست داخلي ،الگوهاي رفتار سياسي مربوط

داخلي جامعه اسالمي تبيين و در اختيار مردم قرار

به داخل جامعه اسالمي و در ارتباطِ آحاد جامعه

گرفت (ابن كثير ،بيتا 330 /1 :تا .)33۶

اسالمي با يكديگر از يك سو و با حكومت از سوي

ب .اصول سياست خارجي و سيره نبوي :سياست

ديگر است؛ همچنين ،اجراي احكام و برقراري نظم و

خارجي نيز از اصول و الگوهاي رفتار سياسي حاكم بر

انضباط اجتماعي و ...از جمله اصول سياست داخلي

روابط جامعه و حكومت اسالمي با ديگر كشورها و

است (شكوري .)33۶ :3133 ،نقش و تأثير سيره نبوي

جوامع مسلمان و غير مسلمان است (شكوري:3133 ،
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 .)335در ميدان سياست خارجي نيز سيره نبوي داراي

اعطاي امتيازهاي سياسي و شناسايي دولتهاي محلي؛ .0

آموزههاي فراوان و كالني است كه ميتوان با استفاده

تهديد و قاطعيت پيامبر و نيروهاي ايشان در برخورد با

از آن ،براي تبيين چارچوبها و الگوهاي رفتاري

دشمنان (سجادي.)335 :31۸3 ،

گوناگون ،در روابط و مناسبات جامعه اسالمي با ديگر
جوامع ،ساختار و تركيب سياست خارجي را طراحي

سیره نبوي و احكام نظام اقتصادي (الگوهاي رفتار

كرد .در اين بخش از سيره نبوي ،امر مسلم آن است كه

اقتصادي)

پيامبر اكرم(ص) پس از تاسيس دولت در مدينه ،به

در ميان مسائل ضروري جامعه ،اقتصاد از اهميت

تنظيم روابط خود با ساير واحدهاي سياسي آن روز

ويژهاي برخوردار بوده و يكي از مهمترين سازههاي

پرداختند و اهداف و اصول و نظريه خاصي را دنبال

تمدني ،نظام اقتصادي است .اهميت اقتصاد و نظام

ميكردند .سياست پيامبر اكرم(ص) در رابطه با قواي

اقتصادي براي آحاد جامعه ،به علت درگيري روزمره و

سياسي و دولتها و جوامع بت پرست يا اهلكتاب ،بر

ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادي است .در

امور ذيل استوار بود .3 :دعوت به اسالم از طريق

حقيقت زندگي اجتماعي انسانها ،بدون يك نظام

گفتگو يا ارسال نامه يا اعزام هيئتهاي تبليغي رسمي؛

اقتصادي شكوفا و رشد يافته و الگوهاي رفتار

 .3اعالن جنگ و پيكار با دشمنان؛  .1انعقاد

اقتصادي صحيح بسي دشوار است .اقتصاد بيمار و

قراردادهاي صلح و هم زيستي مسالمتآميز مانند

فقدان نظام اقتصادي سالم و الگوهاي رفتاري صحيح

پيمان حديبيّه و معاهده با يهوديان و مسيحيان نجران

در اين حوزه ،زمينه را براي نابودي ارزشهاي اخالقي

(سالم الصفار.)۸ :31۸۶ ،

و حاكميت فساد و فحشاء و جرم و جنايت و در

در فرآيند ارتباط و برخورد دولت پيامبر اكرم(ص)

نهايت ،اضمحالل هر تمدن مهيا ميكند .اصوالً براي

با قدرتهاي مختلف محلي و جهاني ،فراز و نشيب-

هر تمدن ،پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال

هاي بسياري مشاهده ميشود كه مربوط به نوع مواجهه

مطلوب ،بدون مهيا بودن نظام اقتصادي مستحكم و

ساير اجتماع ها و دولتها ،با نظام سياسي تازه تاسيس

الگوهاي رفتار اقتصادي صحيح ،غير ممكن به نظر

مدينه است؛ هر چند رهبر بزرگ اسالم ،با روشهاي

ميرسد (مشكاني .)3۶۶ :3135 ،در سيره نبوي نيز به

ابتكاري خود ،بسياري از موانع موجود بر سر راه

نظام معيشتي و اقتصادي جامعه توجهي ويژه شده

گسترش حاكميت اسالمي را از ميان برداشتند .عالوه

است .پيامبر اكرم(ص) از همان آغاز بعثت و به

بر تاكتيكهاي ابتكاري پيش گفته ،عواملي از جنس

خصوص پس از تشكيل حكومت در مدينه ،به منظور

عوامل ذيل نيز در موفقيت آميز بودن سياست خارجي

رفاه انسان در دنيا و آخرت ،مباني اقتصادي سالم را

پيامبر اكرم(ص) نقش بسزايي داشتند كه با توجه به

استوار كردند و براي رفع مشكالت اقتصادي ،اقدامات

آن ها ،ميتوان در ديگر حكومتهاي ديني و اسالمي،

گوناگوني انجام دادند .ايشان بر اساس آيه شريفه «أ ِنَ

از آنها الگوبرداري و استفاده كرد  .اين عوامل عبارت

االِنسان لِظلومَ کُفّار»( 13ابراهيم )10 ،مشكالت اقتصادي

است از .3 :تبيين جاذبه نظام سياسي و اجتماعي اسالم كه

را زاييده ضعفهاي اخالقي و ايماني انسانها

بر مبناي عدالت و برابري و ساده زيستي بود؛  .3انعطاف

ميدانستند .چه اينكه ظلم و بي عدالتي موجب سوء

پذيري سياست پيامبر در برابر اديان و عقايد ديگر؛ .1

توزيع ثروت بوده و كفران و ناسپاسي مستلزم تنبلي و

«سبك زندگي» در آينه سيره نبوي۶0/

تن آسايي و بهره برداري نكردن از منابع طبيعي است
(سالم الصفار.)02 :31۸1 ،

تكريم كارگر (حكيمي.)050/0 :31۸۸ ،
 .3امر به انفاق و همنشيني با فقراء (ابن شعبه

اولين اقدام اقتصادي پيامبر اكرم(ص) ،معالجه اين

حرّاني .)01 :31۶1 ،بديهي است اين همنشيني با فقرا،

دو خصلت ناميمون بود و در همين راستا ،با جلوگيري

سبب ميشد تا ناراحتي آنان درك شده و با آگاهي از

از انباشته شدن و تراكم ثروت در دست افراد و منع

نيازهاي آنان ،براي رفع اين نيازها كوشش شود.

احتكار و ربا خواري ،به ريشه كني ظلم و بي عدالتي و

 .1امر به پرداخت خمس ،زكات ،كفارات ،خراج و

مبارزه با ستمكاران پرداختند .ايشان با احكام و

جذيه در راستاي تحول اقتصادي و تنظيم نظام معيشتي

مقرراتي كه براي توليد وضع كردند به درمان سستي و

جامعه نبوي و تعديل اقتصادي جامعه بود (نطبري،

تنپروري و ناسپاسي پرداختند؛ همچنين براي تشويق

00۸/3 :3101؛ كتاني ،بيتا.)1۸3/3 :

به توليد و بهرهداري از طبيعت ،اين حكم را صادر

 .0نهي از احتكار و گران فروشي و كم فروشي نيز

فرمودند :هر كسي زميني را آباد كند ،آن زمين از آن

از ديگر اقدمات اقتصادي حضرتش بود .ايشان در نهي

وي خواهد بود (حرّعاملي.)033/30 :3053 ،

از احتكار محتكر را ملعون (كليني،)3۶0/0 :31۶0 ،

در يك نگاه كلي ،مسائل و موضوعات اقتصادي ،با

بدتر از دزد (حكيمي )۶33/0 :31۸۸ ،و ملحد در منطق

عناويني چند بررسي ميشوند .3 :اقتصاد تشريعي؛ .3

كتاب خدا (پاينده )013 :31۸3 ،معرفي كرده اند.

اقتصاد تحليلي (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.)۸ :31۸3 ،

همچنين ،اقدامات و امر و نهيهاي فروان ديگري در

الف .اقتصاد تشريعي در سيره نبوي :مقصود از

زمينههاي مختلف امور اقتصادي و تجاري از قبيل

اقتصاد تشريعي ،بخشي از اقتصاد است كه به صورت

تجارات ،معامالت ،عقود و ايقاعات از ايشان بر جاي

امر و نهيها يا تفسير و ارزيابي آنها در يك مكتب

مانده كه در واقع ،به مثابه الگوهاي رفتاري در بخش

ارائه شده است (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:31۸3 ،

اقتصاد تشريعي به شمار ميآيند.

 .)۶با باز خواني سيره اقتصادي پيامبر اكرم(ص) ،به

ب .اقتصاد تحليلي در سيره نبوي :مقصود از اقتصاد

تعاليم و امر و نهيهايي بر ميخوريم كه اقتصاد

تحليلي ،رفتارهاي بشري در زمينه توليد و توزيع و مصرف

تشريعي ،در سيره نبوي را به منصه ظهور ميرسانند؛

است (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .)35 :31۸3 ،حاصل

مانند تشويق همگان به كار و تالش ،مبارزه با فقر،

بررسي آموزههاي نبوي در حوزه اقتصادي ،به دست آمدن

تشويق به انفاق ،امر به پرداخت خمس و زكات و

عناويني مشابه با عناوين سه گانه فوق است .3 :توزيع

كفارات ،نهي از احتكار ،نهي از گران فروشي ،نهي از

اوليه منابع طبيعي؛  .3توليد و چگونگي توزيع فرآوردههاي

كم فروشي ،امر به اخذ خراج و جزيه و . ...به بيان

توليدي؛  .1مصرف و تصرف در اموال.

دقيقتر ،پيامبر اكرم(ص) با اتخاذ سياستها و امر و

در زمينه توزيع اوليه منابع طبيعي ،در سيره نبوي،

نهيهاي مختلف اقتصادي ،درصدد رفع نيازهاي

گفتني است كه يكي از اهداف مهم پيامبر اكرم(ص) در

اقتصادي مردم و جامعه و استقرار عدالت اقتصادي به

حوزه اقتصادي ،هدايت انسان و پاك سازي انگيزههاي

بهترين وجه بودند .ايشان در اين راستا ،به اقداماتي از

او در مالكيت خصوصي و هماهنگي آن با مصالح

قبيل آنچه در ذيل ميآيد ،ميپرداختند:

عمومي اجتماعي است .به همين علت ،ايشان اجازه

 .3تاييد و تشويق كار و تالش و تعظيم كار و و

مالكيت منابع طبيعي را به افراد نميدادند و اين دسته
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از اموال را جزو اموال عمومي و دولتي يا از مباحات

هنگامي كه بخل و امساك پيشه كنند ،نعمتها از دست

عمومي مي دانستند كه هيچ كس در بهره برداري از آن

آن ها گرفته ميشود و به ديگري داده ميشود»

بر ديگري امتيازي نداشت .در همين زمينه ،ايشان رسم

(مجلسي.)103/03 :31۶3 ،

ِحمی ،يعني تصرف منابع طبيعي با زور و منع ديگران

در زمينه مصرف نيز گفتني است كه پيامبر

از استفاده از آن را برانداختند؛ زيرا حمي را نوعي از

اكرم(ص) تمام دوران حيات خويش را با زهد و

احتكار ،در ناحيه حيازت مي دانستند (فيض كاشاني،

قناعت و خودداري از اسراف و تبذير گذرانيد .ايشان

 .)355۶/3۸ :305۶پيامبر اكرم(ص) تنها احياء را

همواره مسلمانان را تشويق ميكردند كه اموال اضافه

موجب پيدايش حق ميدانستند « :مَن اِحیا اَرضاً فَهُو لَه»

بر نيازهاي معقول و مشروع خود را در راه خدا انفاق

(حرّعاملي.)033/30 :3053 ،

كنند .عالوه بر اين ،پيامبر اكرم(ص) آيين تعهد و

در سيره نبوي ،درباره توليد و توزيع نيز اهتمام و

تضامن اجتماعي را در جامعه اسالمي برقرار كردند و

تاكيد فرواني شده است .از باب نمونه ،ايشان توليد

بر همه مسلماناني كه استطاعت مالي داشتند واجب

كننده و كسي را كه به بازار مسلمانان كااليي ارائه

كردند كه نيازهاي تهيدستان را برآورده كنند و به

ميكند مانند كسي ميدانستند كه در راه خدا جهاد

فقيراني كه توانايي كار ندارند ،رسيدگي كنند .ايشان با

ميكند (پاينده .)013 :31۸3 ،اما با توجه به شأن و

پرورش روحي و تقويت عقايد و باورهاي آحاد امت،

جايگاه آدمي در خلقت ،توليدي را مجاز ميدانستند كه

پشتوانه مناسبي براي اين دستور فراهم آورند؛ بدين

با مقام و منزلت وي در تعارض نباشد .از نظر سيره

گونه آن رسول گرامي توفيق يافتند تا انگيزههاي انسان

نبوي ،شكلها و روشهاي توليد و روابط ناشي از آن،

را از مسير رقابت و مسابقه تب آلود ،براي تامين و

بايد با كرامت انسان و حقوق طبيعي او و ارزشهاي

اشباع خواستههاي مادي و گرايشهاي طغيان آميز ،به

معنوي هماهنگ باشد .ايشان در اين زمينه ميفرمايند:

احساس مسئوليت و نگرانيهاي بزرگ و مقدس ناشي

«اي گروه بازگانان! سرتان بلند كنيد ،راه براي شما

از احساس جانشيني خدا بر روي زمين متحول سازند

روشن است .همه شما در روز قيامت به عنوان فاسق و

تا هماهنگي و تعادل فرد و جامعه ،ملت و دولت و نيز

خيانتكار برانگيخته خواهيد شد ،مگر آن كسي كه در

دنيا و آخرت برقرار شود (سالم الصفار.)31۶ :31۸۶ ،

تجارت راستگويي پيشه كرده باشد» (حرّعاملي،3053 ،

خالصه اينكه سيره نبوي در بخشهايي همچون تشويق

.)3۸0/33

به كار ،توليد ،توزيع و نيز بخشهايي كه مربوط به

در سيره نبوي ،توليدي ارزش دارد كه در راستاي

مصرف درست و نهي از اسراف و تبذير است ،به

نيازهاي واقعي جامعه و آحاد آن باشد ،نه نيازهاي

الگوهاي رفتاري مربوط به اقتصاد تحليلي دقت و

كاذب و توليدات بيفايده كه فقط جنبه سودجويي و

توجه كرده است .اصوالً در سيره نبوي ،مقوله تجارت

جذب سودهاي كالن را دارد و به هيچ يك از نيازهاي

و زراعت و سرمايه گذاريهاي توليدي و اموري از

واقعي افراد پاسخ نمي گويد .پيامبر اكرم (ص)

اين دست ،اهميت ويژهاي داشته است و الگوهاي

ميفرمايند« :خداي تعالي بندگاني دارد كه به آنها

رفتاري فرواني در زمينه اين مقولهها وجود دارد؛

نعمت بخشيده و تا آن زمان كه بذل و بخشش داشته

چنانكه مراجعه به منابع اشاره شده ،گواهي بر صحت

باشند نعمتها در دست آنها باقي خواهد بود و

اين ادعاست.

«سبك زندگي» در آينه سيره نبوي۶3/

حاكميت (حقوق عمومي داخلي)؛ روابط دو حاكميت
سیره نبوي و احكام نظام حقوقی (الگوهاي رفتار

(حقوق بينالملل عمومي) (قنواتي .)۶ :3133 ،در يك

حقوقی)

تقسيم بندي جزييتر و دقيقتر ،اقسام و اجزاي نظام

حقوق مجموعه مقرراتي است كه بر اشخاص ،از

حقوقي عبارت است از :حقوق اساسي ،حقوق اداري،

آن نظر كه در اجتماعاند ،حكومت ميكند (محقق

حقوق كار ،حقوق مدني ،حقوق تجارت ،حقوق جزا،

داماد .)0/3 :3130 ،نظام حقوقي مجموعه اي از

حقوق بينالملل عمومي و خصوصي ،آيين دادرسي

الگوهاي رفتاري منسجم و هماهنگ و مرتبط است كه

مدني و آيين دادرسي كيفري (جعفري لنگرودي،

بر اساس مباني ويژه ،در راستاي انسجام بخشي

.)315 :31۶۸

اجتماعي ،در قالب روابط گونه گون انسانها با
يكديگر و انسانها با حاكميتها و تضمين حقوق

حقوق اساسی در سیره نبوي

طرفين تنظيم ميشود .با توجه به تعريف نظام حقوقي،

مقصود از حقوق اساسي ،مباحثي از قبيل :حاكميت،

جايگاه ويژه آن در جغرافياي تمدن و نيز در ميان

عوامل ساختاري دولت -كشور ،منشاء قدرت سياسي،

نظامهاي اجتماعي ضروري تمدن ،خودنمايي ميكند

ماهيت رژيم سياسي ،نظريه تفكيك قوا ،طبقه بندي

(مشكاني .)3۶۸ :3135 ،از طرف ديگر ،حقوق اسالمي

رژيمهاي سياسي ،قواي مقنن ،طريقه قانون گذاري،

كه در قامت فقهِ برآمده از منابع اسالمي ،يعني قرآن،

حقوق فردي و آزاديهاي عمومي و ...است (قاضي،

سنت ،عقل و اجماع ،خود را به نمايش گذاشته است،

 .)135/3 :31۸5در سيره نبوي ،سابقه اين بخش از حقوق و

و ويژگيهاي يك نظام برخوردار

نيز حقوق اداري ،بيش از سيره ديگر معصومان نمود و

است و بر خالف انگاره برخي ،مجموعه دستورهاي

ظهور دارد .علت آن نيز طوالني بودن مدت حكومت

پراكنده و گسسته نيست كه بر حسب وضعيت شخ

پيامبر(ص) ،در مقايسه با حكومت اميرالمومنين و امام حسن

يا گروه خاصي اتخاذ شده باشد؛ بلكه مجموعه قوانين

و ديگر معصومان(ع) است .از طرف ديگر ،طبيعي

و الگوهاي رفتاري يكپارچه و منسجمي است كه بر

است كه نقطه آغاز اين بخش از حقوق ،به مباحث

قواعد عام و اصول كلي استوار است و قوانين و احكام

تشكيل حكومت توسط پيامبر اكرم (ص) و مسائل بعد

به طور كلي ،مصاديق جزيي و نمونه هاي خاص آن

از آن باز ميگردد.

از تمامي خصاي

قواعدِ مبنايي و اساسي محسوب ميشوند (قنواتي،
.)۶ :3133

حقوق اداري در سیره نبوي

«روابط انسان» كه موضوع اصلي حقوق بوده ،به دو

حقوق اداري يكي از رشتههاي حقوق عمومي است

گونه است :روابط انسان با خدا و روابط انسان با

كه درباره اشخاص اداري ،چگونگي تشكيالت و

انسانهاي ديگر .روابط انسانها با يكديگر نيز اقسام

سلسله مراتب در آنها ،مسئوليت وزارتخانهها و نهادها

مختلفي دارد كه هر كدام در ذيل بخشهاي مختلف

و سازمانهاي دولتي و ...بحث ميكند (جعفري

نظام حقوقي ميگنجد :روابط دو انسان در يك جامعه

لنگرودي .)315 :31۶۸ ،موضوعات و مسائل حقوق

(حقوق خصوصي داخلي)؛ روابط دو انسان در دو

اداري ،اغلب بحث درباره قوانين شكلي و اجرايي

جامعه (حقوق بينالملل خصوصي)؛ روابط انسان با

است و طبق قاعده در بخشهايي از سيره نبوي،
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همچون وظايف مستخدمان دولت و عزل و نصب امراء

او را به اطالعش ميرسانند .ابوسعيد خدري ميگويد:

و وزراء مطرح است؛ همچنين مباحث امور حسبه نيز

پيامبر خدا(ص) از گرفتن اجير ،بدون آن كه مزدش تعيين

از جهاتي مربوط به حقوق اداري است .نحوه عملكرد

شود ،نهى فرمود (ريشهري .)1۶/31 :31۸۶ ،نتيجه اين

پيامبر اكرم(ص) در اموال دولت و معامالت دولتي ،از

اطالع رساني آن بود كه كارگر اگر ميخواست رضايت

ديگر موضوعات دخالت سيره در حقوق اداري است.

ميداد و كار ميكرد و اگر نميخواست كار نميكرد و اين

عالوه بر آن ،نقش سيره در همه موضوعات حقوق

گونه حقوقش ضايع نميشد (ريشهري .)1۶/31 :31۸۶ ،از

اداري به عنوان محكي براي تعيين مخالفت با شرع كار

ديگر حقوق كار ،در سيره نبوي ،پرهيز از ستم و اجحاف در

ساز است كه البته در اين صورت ،اين نقش سيره نبوي

حق كارگر است .در سيره پيامبر اكرم(ص) ستم روا داشتن

درخور تسري در همه ابواب حقوق است .خالصه

بر كارگر گناه كبيره قلمداد شده است (ريشهري:31۸۶ ،

اينكه در بخشي از مباحث و مسائل حقوق اداري،

 .)1۶/31از ديگر حقوق كار ،تأخير نكردن در پرداخت مزد

سيره نبوي به عنوان محك و معيار نقش آفريني ميكند

كارگر است .نپرداختن تمام حقوق كارگر يا بخشي از آن يا

و بخشيهايي از حقوق اداري نيز از سيره نبوي

نپرداختن به موقع آن ،ظلم به كارگر شمرده شده است

استخراج ميشود.

(ريشهري .)1۶/31 :31۸۶ ،مانع نشدن كارفرما از انجام
واجبات و عبادات توسط كارگر ،از ديگر حقوق كار در

حقوق کار در سیره نبوي

سيره پيامبر اكرم(ص) است (ريشهري.)13/31 :31۸۶ ،

حقوق كار بنا بر ديدگاههاي اجتماعي و اقتصادي
مختلف ،به گونههاي مختلفي تعريف شده است .در تعريفي

حقوق مدنی در سیره نبوي

درباره حقوق كار ميخوانيم« :حقوق كار بر همه روابط

حقوق مدني شامل الگوهاي رفتاري مالي و خانوادگي

حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است.

افراد يك جامعه با يكديگر است (كاتوزيان.)01 :31۶۸ ،

مشروط بر اينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به

بخشي از مباحث مطرح در حقوق مدني عبارت است از:

طرف ديگر همراه باشد» (ميراحمدي زاده.)03 :31۸5 ،

اموال و تقسيم آن به منقول و غير منقول ،مالكيت ،حق

در سيره نبوي ،آموزههاي مختلفي درباره حقوق كار

انتفاع ،اسباب تملك ،مباحث عقود و ايقاعات ،تعهدات،

وجود دارد .آموزههايي درباره جواز اجير شدن و اجاره

شرايط متعاملين ،قواعد عمومي معامالت و قراردادها،

دادن ،آداب انتخاب كارگر ،تعيين مزد كارگر ،پرهيز از ستم

مباحث ضمان ،غصب ،اتالف ،مزارعه ،مضاربه ،جعاله،

به كارگر ،تاخير نكردن در پرداخت مزد كارگر ،مانع نشدن

شركت ،مباحث احوال شخصيه مانند نكاح ،طالق و غيره.

كارفرما از انجام واجبات توسط كارگر و نمونههايي از اين

در ميان همه بخشها و بابهاي حقوق ،ميتوان گفت

قبيل .درباره جواز اجير شدن منقول است كه پيامبر

حقوق مدني در هر كشور و نظامي ،بيشترين رابطه و

اكرم(ص) در دو سفر ،در مقابل دريافت يك ماده شتر

هماهنگي را با شرايع الهي و دستورهاي آسماني داشته

جوان ،اجير حضرت خديجه(س) شدند و براي ايشان به
سفر تجاري رفتند (ريشهري .)10/31 :31۸۶ ،از جمله
حقوق كار ،تعيين مزد كارگر است .سيره پيامبر اكرم(ص)
در اين زمينه اين بود كه قبل از انجام كار توسط كارگر ،مزد

است؛ چه اگر قرار باشد دين براي ارتباطات اجتماعي مردم
داراي دستور و قانون و الگوي رفتاري باشد ،اولين صحنه
بروز و ظهور آن تنظيم همين روابط شخصي است كه نمود
قوي آن در حقوق مدني است .نقطه عطف و حساس در
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ميان بحثهاي حقوق مدني ،مباحث احوال شخصيه بوده

و تجارت با مضطر نهي فرمودند» (شيخ صدوق،

كه جايگاه ويژهاي در اثر پذيري از شرايع الهي داشته است.

 .)00/3 :31۸3همچنين حضرتش از معامله سگ ،جز

مروري اجمالي بر سيره نبوي ،از صدر تا ذيل ،ما را به اين

سگ شكاري و نيز از معامله آب زايد و نيز از ورود در

واقعيت ميرساند كه سيره نبوي ،آينه تمام نماي حقوق

دادوستد ديگران نهي فرموده است (شيخ صدوق،

مدني است و با هدف قرار دادن آن ،ميتوان به مجموعهاي

 .)0/0 :3031با بهره گيري از آموزههايي از اين دست،

مدون و كامل از حقوق مدنيِ نبوي دست يافت.

ميتوان به الگوهاي رفتاري مختلفي در حوزه حقوق
تجارت دست يافت.

حقوق تجارت در سیره نبوي
مجموع قواعدي كه بر روابط تجار و اعمال تجاري

حقوق جزا در سیره نبوي

حكومت ميكند حقوق تجارت ناميده ميشود

حقوق جزا يا حقوق جنايي ،مجموع قواعدي است

(كاتوزيان .)00 :31۶۸ ،در سيره نبوي ،تجارت به

كه بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت ،حكومت

عنوان يكي از راههاي كسب حالل برشمرده شده و بر

ميكند (كاتوزيان .)03 :31۶۸ ،بخشي از مباحث مطرح

اهميت و ارزش و آثار تجارت تاكيد شده است .به

در حقوق جزا عبارت است از تعريف جرايم و

عالوه ،آداب و حقوق گوناگوني براي تجارت ذكر

مجازات و تقسيم بندي آنها ،نحوه مجازات ،ادله

شده است؛ از قبيل خدا محوري ،آسان گيري ،پذيرش

اثبات دعوا ،شرايط تحقق جرم ،نحوه رسيدگي به

پشيماني خريدار ،صداقت ،دعا به هنگام تجارت،

شكايات و دهها عنوان و موضوع متنوع ديگر.

پرهيز از رفتارهاي ناپسند در تجارت و نيز لزوم پرهيز

در سيره نبوي مباحث فرواني در باب قضا ،حدود

از برخي معامالت (سيوطي3۸3/3 :3053 ،؛ كليني،

و قصاص ،تعزيرات و شهادات و اقرار آمده كه با بهره

 .)303/0 :31۶0لزوم صداقت در تجارت نيز از ديگر

گيري از آنها ،در مجموع براي كشورهاي اسالمي

تأكيدات آن حضرت است (كليني.)301/0 :31۶0 ،

الگوهاي رفتاري در حوزه جزاي اسالمي فراهم شده

درباره دعا به هنگام تجارت نيز ميفرمايند :مسلمان

است .در سيره پيامبر اكرم(ص) ،درباره حقوق جزا و

هنگام معامله با مسلماني ديگر بگويد« :اَللهمَ خَرّلي وَ

قضا اقوال و روايات فرواني وجود دارد .براي نمونه از

لَه» ،خدايا خيرخواه من و او باش! (ابن شعبه حراني،

امّ سلمه ،همسر پيغمبر ،روايت شده است كه

 .)01 :31۶1درباره لزوم پرهيز از رفتارهاي ناپسند نيز

پيغمبر(ص) فرمودند« :همانا من بشرى هستم و شما

ميفرمايند :سودبردن برادران ديني در تجارت از

داورى نزد من مىآوريد و چه بسا يكى از شما در

جوانمردي نيست (كليني)301/0 :31۶0 ،؛ همچنين

حجت زبانآورتر از ديگرى باشد؛ پس من بر اساس

ميفرمايند :كسي كه ميخواهد كسبش پاك باشد در

آنچه مىشنوم قضاوت مىكنم .در اين ميان ،اگر حق

تجارت فريب ندهد (كليني .)301/0 :31۶0 ،درباره

كسى به ديگرى برسد و آن را بگيرد ،بداند كه قطعهاى

پرهيز از برخي معامالت نيز سفارش هايي كرده اند؛

از آتش را برده است ».سيوطى ميگويد :پيغمبر(ص)

مانند فروش سالح در فتنه (بيهقي ،بيتا .)133/0 :امام

حكم باطن نيز داشت ،چنانكه حكم به ظاهر مىكرد و

رضا(ع) ميفرمايند« :رسول خدا(ص) از معامله غرري

حكم به ظاهر پيغمبر ،گاه در مسائل قضايى و گاه در
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سياست و حكومت و گاه در فتوا بود .در كتاب «السيرة

حقوق بینالملل در سیره نبوي

الشامية» عناوين احكام و قضاوتهاى پيامبر اكرم(ص)

حقوق بينالملل رشتهاي از حقوق است كه از

آمده كه منظور ذكر سيره آن حضرت در احكام جزئيه

روابط دو يا چند دولت بحث ميكند .اصطالحات

است كه ميان دو خصم داورى فرموده اند؛ مانند حكم

حقوق عام خارجي ،حقوق عام ملل ،حقوق دولي عام

در احكام به صورت مراسله ،تحذير پيغمبر از قضاوت

نيز در همين معنا به كار رفته است (جعفري لنگرودي،

(تأكيد بر دقت) ،نهى از قضاوت در حال خشم و

 .)313 :31۶۸برخي از مباحث مطرح در اين شاخه از

گرسنگى ،نصيحت دو طرف اختالف ،حبس متهم،

حقوق عبارت است از :معاهدات بينالمللي،

همراهى بدهكار با طلبكار ،تبعيد اهل ريبه ،درباره

دادگستريهاي بينالمللي ،حقوق درياها ،مرزهاي

مجذومان و تبهكاران ،در تعيين حكم ،در محجور

جغرافيايي ،سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان

كردن مفلس ،در معامالت ،حكم و قضاوت پيغمبر در

كنفرانس اسالمي و . ...چنانكه مالحظه ميشود حقوق

وصيت و تقسيم ار  ،احكام پيغمبر در نكاح و طالق

بينالملل ،در مقايسه با ديگر شاخهها ،از تنوع و

و خلع و رجوع و ايالء و لعان و الحاق ولد و غيره؛

پيچيدگي بيشتري برخوردار است و هم اكنون نيز ،روز

نيز در حدود و تعزيرات نهى ،جلوگيري از اجراى

به روز در حال گسترش و تكامل است.

حدود در مساجد ،درباره كسانى كه حد ندارند،
چگونگي جاري شدن حد بر آدم ضعيف؟ حكم كسى
كه مستوجب حدّ است در صورت بازگشت از انكار يا
اقرار؟ جاري نشدن حد بر كسى كه اقرار نكرده يا
جرمش را به ياد ندارد ،حكم مرتد و محارب ،حكم
زانى ،حكم مُكرَه (كسى كه بر انجام خالف شرع وادار
شده) ،حكم سفيه ،حكم كسى كه با زن پدرش ازدواج
كرده ،كسانى كه پيغمبر بر ايشان حد جارى كرد ،حكم
لواط ،حدّ قذف ،حدّ سرقت ،حكم مست ،در جنايات
و قصاص و ديات و جراحات ،در دعاوى و بينات و
خصومات ،در قضاياى پراكنده غير از آنچه گذشت ،در
فتاواى امور دينى ،در فتاواى امور معاش ،در فتاواى
بيوع و معامالت ،فتاواى در لقيط ،لقطه ،هبه ،هديه و
وصيت ،در فرايض و مواريث ،در آزاد كردن برده ،در
سوگند و نذر ،در صيد و ذبيحه ،در نوشيدنيهاى
حالل و حرام ،در امارت ،در جهاد و جنگ ،در حب
فىاهلل و مردم دارى ،در بيمارى و طب ،در تفسير و...
(ذكاوتي.)330 :31۸0 ،

مقصود از حقوق بينالملل در سيره نبوي،
ديپلماسي پيامبر اكرم(ص) و فعاليتها و اقداماتي
است كه ايشان در جايگاه رئيس حكومت اسالمي و
سفيران برگزيده او در راستاي انجام وظايف سياسي
دولت اسالمي و تحقق بخشيدن به خطمشيهاي كلي
اسالم ،در عرصه روابط بينالملل انجام دادهاند .در
حقيقت ،اهداف عالي و خطوط كلي سياست اسالم و
منافع امت اسالمي بود كه ديپلماسي پيامبر(ص) را معين
ميكرد و جهت ميبخشيد .اگر ديپلماسي را هنر مذاكره
و وسيلهاي كاربردي ،در راستاي نيل به اهداف بدانيم،
ديپلماسي پيامبر(ص) ميتواند الگوي برتر در اين زمينه
باشد .چون شيوههاي حضرت بر جهانبيني واقعبينانه و
اصول و ارزشهاي انساني متكي بوده و خاستگاه الهي
داشته است.
در واقع ،زيربناي ديپلماسي پيامبر(ص) رساندن پيام
انسان ساز وحي به همه ملتها در همه زمانهاست.
پيامبر گرامي(ص) تالش ميكردند از طريق تبلي اصول
و احكام اسالمي ،جامعه بشري را به وحدت ،تعاون،
تفاهم و زندگي بر اساس وجوه مشترك هدايت كنند و
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انسانها را از ظلم و تعدي به همديگر باز دارند.

نظام تربيتي ،مجموعهاي از مفاهيم و الگوهاي رفتاري

ديپلماسي و حقوق و روابط بينالملل ،در حكومت

منسجم و سازمان يافته درباره تربيت است كه بين آنها

پيامبر اكرم ،آخرين سفير الهي ،تجلّي خاصي دارد.

روابط متقابل جريان دارد و به اصطالح ،از نوعي

تاريخ نمونههايي از رفتار ديپلماسي حضرت را ثبت

همبستگي دروني برخوردارند و بيانگر كيفيت و

كرده است .ايشان در مدت حكومت خويش ،سفيران

چگونگي تربيت ،به طور اساسي و پايهاي هستند

متعددي را نزد سران ديگر كشورها فرستادند و سفيراني

(حاجيدهآبادي .)33 :3133 ،اهميت تربيت و نظام

از كشورهاي ديگر به حضور پذيرفتند .ايشان در اعزام

تربيتي در نسبت با تمدن ،به مسئله تربيت فردي و

يا پذيرش سفير نيز ،تشريفهاي خاصي را رعايت

اجتماعي آحاد جامعه و مهيا كردن زمينههاي موفقيت،

ميكردند .بدون شك ،سيره آن حضرت در زمينه روابط

در ساير ابعاد ،باز ميگردد .چه اينكه تمدن برآيند

بينالملل و حقوق ديپلماتيك ،شامل نكات ارزنده بوده

ساختن جامعهاي نمونه و مدينهاي فاضله ،براي آسايش

و الهامبخش است .با رصد سيره نبوي ،در حوزه حقوق

و رستگاري آحاد جامعه بشري به شمار ميرود .از

بينالملل ،گاه به قواعد عامي بر ميخوريم كه در حقوق

طرف ديگر ،بخش مهمي از اين هدف نيازمند تربيت

بينالملل وجود دارد؛ همچون ايفاي به عهد و عقد،
جبران خسارت ،تعدي نكردن به حقوق ديگران و ...كه
به عنوان الگوهاي رفتاري ،در حوزه حقوق بينالملل،
در سيره نبوي جايگاه خاصي دارند .اين بخش از سيره،
در زمان وجود حكومت اسالمي ،خود را مينماياند.
چنانكه در زمان پيامبر اكرم (ص) ،حقوق بينالملل در
قالب بستن پيمان و معاهده با ديگر طوايف و قبايل غير
مسلمان و كشورهاي اسالمي ،پذيرش و فرستادن سفير
به ديگر سرزمينها ،گرفتن و آزاد كردن اسير طبق
ضوابط خاص و ...به عنوان الگوهاي رفتاري حقوق
بينالملليِ متناسب آن زمانها ،به منصه ظهور رسيده
است.
سیره نبوي و احكام نظام تربیتی (الگوهاي رفتار
تربیتی)
نظام تربيتي يكى از نظامهاي بنيادين ،در زندگى
اجتماعي و انساني بوده كه زمينه ساز موفقيت انسان در
ساير ابعاد است .به همين علت ،اين نظام از جمله
سازههاي مهم تمدن به شمار آمده و نقش مهمي در
جغرافياي تمدن به خود اختصاص داده است .مقصود از

صحيح فرد و جامعه بوده و اين مهم بر عهده نظام
تربيتي است .اصوالً تربيت به فعاليتي منظم و مستمر
اطالق ميشود كه در جهت كمك به رشد جسماني،
شناختي ،اخالقي ،اجتماعي ،عاطفي و به طور كلي
پرورش و شكوفايي استعدادهاي آحاد جامعه حركت
ميكند (حاجي ده آبادي .)33 :3133 ،از سوي ديگر،
سيره نبوي و ديگر معصومان ،به عنوان برنامه عملي
زندگي آدمي ،يكي از مهمترين اهداف خود را تربيت
انساني و الهي آحاد جامعه قرار داده و براي وصول به
اين هدف ،الگوهاي رفتاري تربيتي مختلف و
گوناگوني ارائه كرده است.
الف .اصول و مباني تربيت در سيره نبوي :مباني تربيت
عبارت است از قانونمندي عيني و واقعي فرآيند تربيت كه
مربوط به هستهاست و از واقعيتهاي خارجي حكايت
ميكند .برخي از اصول و مباني تربيت در سيره نبوي به
طور فهرست وار عبارت است از:
تربيت روح انسان در دو حوزه بيماريهاي اعتقادي
(حرعاملي )330/3 :3053 ،و بيماريهاي عاطفي
(مجلسي )103/1 :31۶3 ،بررسي مي شود .تزكية نفس
و كاشتن باورهايي كه ميوه آن تزكيه نفوس و تعادل
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رفتار انسانهاست (ابن حنبل ،بيتا ،)30۶/0 :ايجاد

پيامبر گرامي اسالم(ص) در تربيت و هدايت افراد،

عشق و اعتماد به مربي بر اساس ايمان به خدا و نبوت

به فراخور موقعيت و وضعيت خاص آنها ،از ابزارها

پيامبر اكرم(ص) (سالم الصفار ،)3۶۸/3 :31۸۶ ،عمل

و روشها گوناگوني بهره ميجستند.

صالح و اهميت آن (مجلسي ،)۸۶ /33 :31۶3 ،تكليف

در سيره تربيتي پيامبر اكرم(ص) ،از ابزارهاي

به اندازه توانايي مترّبي (متقي هندي ،بيتا :ح ،)0153

مختلف و متعددي و نيز روشهاي گوناگوني استفاده

رعايت سطح ادراك مترّبي (كليني،)3۸/3 :31۶0 ،

شده است .برخي از ابزارهاي تربيتي در سيره نبوي به

رعايت تفاوتهاي فردي و اقشار مختلف از قبيل

شرح ذيل است:

كودكان و بانوان (حرعاملي ،بيتا330 /30 :؛ ،)33 /3

مراقبت و محاسبه ،ايجاد تحول ،تكرار ،به آرامي

نو مسلمانان و كساني كه در اعمالشان حسن نيّت

سخن گفتن ،رسم شكل ،استفاده از حركت دست ،بيان

(سالم الصفار )333 :31۸۶ ،و جوانمردان

عملي ،پرسش و پاسخ ،قصهگويي ،الگوسازي ،هم

(متقي هندي ،بي تا :ح ،)333۸0مداراي با مردم و

نشيني ،تصحيح اشتباه هاي متربيان بدون ذكر نام آنها،

خودداري از اندرز گويي فراوان ،انتخاب موقعيت

توصيههاي واقع بينانه و راهنمايي شخصي .برخي

مناسب ،رعايت اولويتها (سالم الصفار،)333 :31۸۶ ،

ازشيوههايي كه حضرت استفاده مي كردند به قرار ذيل

تشويق به نيكوكاري (متقي هندي ،بي تا :ح،)01۶13

است :روش الگويي ،روش محبت ،روش تكريم

فراموش كردن گناه گذشته متربي (متقي هندي ،بي تا:

شخصيت ،روش تشويق و تنبيه (سالم الصفار:31۸۶ ،

داشتند

ح ،)0۸۶3تذكر پاداش و كيفر الهي (سالم الصفار،
 ،)330 :31۸۶اختصاص مجازات به مخالفتهاي
عمدي (سالم الصفار ،)330 :31۸۶ ،ناروايي كيفر بعد از
توبه (متقي هندي ،بيتا :ح ،)3533چشم پوشي از
لغرشهاي مومنان نيكوكار (سالم الصفار،)33۶ :31۸۶ ،
انتخاب سبكترين تكاليف (شيخ صدوق ،بيتا،)101 :
خودسازي (مجلسي ،)۸1/33 :31۶3 ،پيگيري امر تربيت
و عمل به دستورات مربي (سالم الصفار.)33۸ :31۸۶ ،
ب .ابزارهاي تربيتي در سيره نبوي :براي توفيق در هر
امري ،استفاده از ابزارهاي مناسب و اتخاذ روشهاي بهينه
كه بتواند ما را به سادگي و آساني در پيمودن جاده موفقيت
يار و مددكار باشد از شرايط اوليه است .پيامبر اكرم(ص)
پيروان خود را به اتخاذ ابزارها و روشهاي درست ،در
انجام كارها توصيه ميكردند .تعليم و تربيت براي آنكه
بتواند استعدادهاي نهفته متربيان را در جهت مطلوب شكوفا
و آنها را انسانهايي الهي و مفيد ،براي امت اسالم پرورش
دهد از ابزارها و نيز روشهاي خاصي بهره ميگيرد.

 33۸تا  .)335از مجموعه آنچه درباره سيره تربيتي
پيامبر اكرم ارائه شد ،ميتوان الگوهاي رفتاري تربيتي
مختلفي را استخراج و استفاده كرد.
نتیجه
سيره پيشوايان معصوم ،به خصوص سيره نبوي كه
ميرا

گرانقدر مسلمانان است ،در درون خود مشتمل

بر مباحث و موضوعات و مباني بسياري است كه براي
ارائه سبك زندگي اسالمي و تامين الگوهاي رفتاري
ضروري آن الزم است.
در اين مقاله ،نسبت سيره نبوي و سبك زندگي،
با باز پژوهي منابع و معارف سيره نبوي در غالب
مباحث سيره و فرهنگ ،سيره و سياست ،سيره و
اقتصاد ،سيره و حقوق و نيز سيره و تربيت به تصوير
كشيده شد .ما به عنوان ميرا

دار اين گنجينه

ارزشمند ،ميتوانيم از اين ظرفيت عظيم براي استخراج
الگوهاي رفتاري ،در حوزههاي مختلف زندگي بشري

«سبك زندگي» در آينه سيره نبوي31/

و ارائه سبك زندگي اسالمي استفاده كنيم .اما نكته

 .۸زگهواره تا گور دانش بجوي.

اينجاست كه نگاه حاكم بر اين منبع ارزشمند ،نگاه

 .3فراگيري علم بر هر مسلماني واجب است .آگاه باشيد كه

فردي است؛ بنابراين به همين صورت ،نميتواند

خداوند جويندگان علم را دوست دارد.

الگوهاي رفتاري ضروري سبك زندگي اسالمي را

 .33همانا انسان ستمگر و ناسپاس است.

پشتيبان باشد .چه اينكه شاكله و صبغه غالب اين
الگوها اجتماعي بوده و نيازمند نگاه كالن و جامع و

کتابنامه

نظاموار است و ناگفته پيداست كه مدل استنباط

 .ابن حنبل ،احمد( .بيتا) .مسند احمد بن حنبل ،بيروت:

الگوهاي اجتماعي و حكومتي ،بسيار متفاوت با روش

دارالفكر.

استنباط الگوهاي فردي است .با اين حساب ،براي

 .ابن فارس ،احمد بن فارس بن زكريا .)3050( .معجم

استخراج الگوهاي رفتاري ضروري سبك زندگي از
سيره ،ما نيازمند نگاهي كالن و جامع و نظام وار ،به
سيره و ديگر منابع هستيم .با در انداختن طرحي نو در
عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهي حكومتي و اجتماعي به
منابع و به ويژه سيره پيشوايان معصوم ،بايستي به سوي
استخراج الگوهاي رفتاري در حوزههاي مختلف زندگي
بشري-سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،حقوقي ،تربيتي و ديگر
نيازمنديهاي سبك زندگي اسالمي گام برداريم.

مقائيس اللغة ،تحقيق عبدالسالم محمد هارون ،قم :دفتر
تبليغات اسالمى.
 .ابن منظور ،محمد بن مكرم .)3030( .لسان العرب،
مصحح احمد فارس صاحب الجوائب ،بيروت :دار صادر.
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .)31۸3( .درآمدي بر اقتصاد
اسالمي ،چ ،۸تهران :سمت.
 .پيروزمند ،عليرضا .)31۸۶( .نقش دين در مهندسي
فرهنگي كشور ،چاپ شده در مجموعه مقاالت اولين
همايش ملي مهندسي فرهنگي ،شوراي عالي انقالب
فرهنگي.

پینوشت

 .جعفري لنگرودي ،محمدجعفر .)31۶۸( .ترمينولوژي

 .3كسي كه از پيامبر اطاعت كند ،همانا اطاعت خداوند را كرده

حقوق ،چ ،0تهران :گنج دانش.

است.

 .جمعي از محققان ،سيره سياسي پيامبر اعظم .)31۸۶( .قم:

 .3هرگز از روي هواي نفس سخن نميگويد ،آنچه آورده چيزي

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

جز وحي نيست.

 .جناتي ،ابراهيم .)31۸3( .تاريخ تحوالت و كيفيت بيان

 .3تنها از آنچه به من وحي ميشود پيروي ميكنم

فقه ،قم :انصاريان.

 .0به طور حتم ،براي شما در زندگي رسول خدا(ص) سرمشق

 .حاجي ده آبادي ،محمدعلي .)3133( .درآمدي بر نظام

بود.

تربيتي اسالم ،قم :مركز جهاني علوم اسالمي.

 .0آنچه پيامبر(ص) براي شما آورده بگيريد و آنچه از آن نهي

 .حراني ،ابن شعبه .)31۶1( .تحف العقول عن آل الرسول،

كرده از آن خودداري كنيد.

قم :اسالمي.

 .3دائرةالمعارف وُرلدبوك ميگويد« :فرهنگ واژهاي است كه

 .ذكاوتى قراگزلو ،عليرضا .)31۸0( .نظام ادارى مسلمانان

دانشمندان علوم اجتماعي آن را بر همه طرق (روشها و
شيوههاي) زندگي اطالق ميكنند»( .نقل از :فرهنگ پيرو فرهنگ
پيشرو ،ص.)01
 .3علم را فرا بگيريد ،و لو آنكه در چين باشد.

در صدر اسالم ،تهران :سمت.
 .سجادي ،عبدالقيوم .)31۸1( .ديپلماسي و رفتار سياسي در
اسالم ،قم :بوستان كتاب.
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 .سروش ،عبدالكريم .)313۸( .مدارا و مديريت ،تهران:
صراط.
 .سيوطي ،جاللالدين .)3053( .الجامع الصغير في احاديث
البشير النذير ،بيروت :دارالفكر.
 .شكوري ،ابوالفضل .)3133( .فقه سياسي اسالم ،چ ،3قم،
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
 .شيخ صدوق ،محمد بن علي .)3031( .من اليحضره
الفقيه ،قم :اسالمي.
 .طبري ،ابوجعفر .)3101( .تاريخ طبري ،ترجمه ابوالقاسم
پاينده ،تهران :بنياد فرهنگ.
 .فراستخواه ،مقصود .)3131( .سر آغاز نوانديشي معاصر
(ديني و غيرديني) ،تهران :انتشار.
 .قاضي ،ابوالفضل .)31۸5( .حقوق اساسي و نهادهاي
سياسي ،چ ،3تهران ،دانشگاه تهران.
 .قنواتي ،جليل .)3133( .نظام حقوقي اسالم ،قم :مركز
جهاني علوم اسالمي.
 .كتاني ،عبدالحي( .بيتا) .التراتيب االداريه ،بيروت:
دارالكتاب العربي.
 .كليني ،محمد بن يعقوب .)31۶0( .الكافي ،تهران :دار
الكتب االسالميه.
 .مجتهد شبستري ،محمد .)313۶( .ايمان و آزادي ،تهران:
طرح نو.
 .محقق داماد ،مصطفي .)3130( .قواعد فقه ،تهران :سمت.
 .مشكاني ،عباسعلي .)3135( .درآمدي بر ظرفيتهاي
تمدن سازي فقه ،فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي،
ش ،1تابستان  300 :3135تا .3۸3
 .مكارم شيرازي ،ناصر .)3130( .تفسير نمونه ،قم:
دارالكتب االسالميه.
 .مهدوي كني ،محمدسعيد .)31۸۶( .دين و سبك زندگي،
پژوهشنامه جامعه ،ش ،3بهار  33 :31۸۶تا .10
 .ميراحمديزاده ،مصطفي .)31۸5( .رابطه فقه و حقوق ،قم:
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
 .نباتيان ،محمداسماعيل .)31۸3( .سيره سياسي پيامبر
اعظم ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

