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آزاده ابراهیمی فخاری

چکیده
شــناخت فضایــل و رذایــل يكــى از مبــاىن اخــاىق اســت .انســان بایــد خنســت ،صفــاىت را
کــه شایســته اســت بــه آنهــا متصــف شــود ،بشناســد .در قــرآن کــرمی بــه برخــی و یژگیهــای
پیامبــر اکــرم؟لص؟ اشــاره شــده اســت .خداونــد ایشــان را الگــوی شایســتهای بــرای بشــر

اســت ،مینامیدنــد تــا شــخصیت رســول خــدا؟ص؟ را تــرور کــرده و ایشــان را ســادهلوح

و دهان ن
بــ� معــریف کننــد و درنتیجــه وحــی را سســت و یبپایــه نشــان دهنــد .خداونــد
متعــال میفرمایــد ،ســرتاپا گوشبــودن ،نهتهنــا باعــث حتقیــر ایشــان نیســت ،بلکــه فضیلــی
اخــایق اســت کــه خیــر جامعــه را دربــردارد .در بــرریس ایــن آیــۀ شــر یف بدیــن حقیقــت

دســت مییابــم کــه ایشــان از طر یــق شــنیدن ســخنان افــراد و حــی مخ الفانشــان ،باعــث
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معــریف کــرده؛ از ایــنرو الزم اســت ،آیــات مربــوط بــه معــریف رســول خــامت؟ص؟ دقیــق و
ُُ
مههجانبــه بــرریس شــود .منافقــان پیامبــر؟ص؟ را «أذن» ،یعــی کــی کــه ســرتاپا گــوش

ایــاد تنــش در جامعــه میشــدند و بدیــن صــورت در
جــذب آنهــا بــه اســام و مانــع ج
 . 1دانشجوی دکتری ،دانشآموختۀ حوزۀ علمیۀ حضرت فاطمه زهراmsarjooghian@gmail.com.
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هدایــت ایشــان موفقتــر بودنــد .پیامبــر؟ص؟ بــا پذیــرش عذرخواهــی خطــاکاران زمینــۀ
توبــه و حفــظ کرامــت انســاین آنــان را فراهــم میکردنــد؛ ویل در مقــام عمــل ،بــا ذکاوت و
دوراندیــی ،تهنــا بــه ســخناین جامــۀ عمــل میپوشــاندند کــه بــه صــاح فــرد و درنتیجــه
جامعــۀ مســلمانان بــود.
ُُ
واژگان کلیــدی :أذ ٌن ،شــنیدن فعــال ،شــنیدن منفعــل ،عذر پذیــری ،اخــاق ،فضایــل
اخــایق.
مقدمه
ازآناکــه خداونــد
در قــرآن کــرمی بــه برخــی صفــات پیامبــر اکــرم؟لص؟ اشــاره شــده اســت .ج
ن
مهــ� راســتا الزم اســت ،آیــات
ایشــان را الگــوی شایســته بــرای بشــر معــریف کــرده ،در

مربــوط بــه معــریف رســول خــامت؟ص؟ دقیــق و مههجانبــه بــرریس شــود .از مجلــۀ ایــن آیــات،
آیــۀ  61ســورۀ مبارکــۀ توبــه اســت کــه در آن ،پیامبــر؟ص؟ از طــرف مخ الفــان بهعنــوان فــردی
ســر تــا پــا گــوش و دهنبـ ن
ـ� معــریف شــدهاند .خداونــد متعــال در مقــام دفــاع از ایشــان وجــود

ایــن صفــت را نــه بــدان حنــو مدنظــر منافقــان ،بلکــه بــه مهــان گونـهای کــه شایســته و الزمــۀ
رهبــر و الگــوی اخــایق اســت ،در ایشــان تأییــد و وجــود ایــن خصلــت را مایــۀ جنــات و خیــر
در جامعــۀ بشــری معــریف کــرده اســت .تفســیرهای گوناگــون بــه بــرریس لغــوی و حمتــوایی
ایــن آیــۀ شــر یفه پرداختهانــد؛ ویل مــا در ایــن مقالــه ســعی میکنــم ،عالوهبــر مقایســۀ
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تفســیرهای گوناگــون و گرفـ ن
ـ� موضعــی دقیقتــر و جامعتــر دراینبــاره ،بــه اســتخراج آثــار و
بــرکات تربیــی و اخــایق آن بپــرداز می.
«امــروزه ،در عصــر ارتباطــات هنــر شــنیدن یکــی از مهمتر یــن هنرهــای ارتباطــی بهمشــار
آنــا
میآیــد کــه بــرای کســب آن نیــاز بــه متر یــن و ممارســت و تــاش پیگیــر اســت ،تــا ج
کــه شــورای تربیــت بزرگســاالن در امر یــکا ،بهمنظــور پــرورش شــیوههای گــوشدادن،
«کلینیــک گوشدهنــدگان» دایــر کــرده اســت( ».کر میــی ،1378 ،ص )7ایــن هنــر در رابطــۀ

میــان فرزنــدان و اولیــا ،شــاگردان و معلمــان ،شــنوندگان برنامههــای رادیــو و تلو یز یــون و

جمر یــان و نیــز مســتمعان و ســخنرانان ب ـهکار میآیــد .حــی در موضــوع یادگیــری کــه بخ ــش

ـت ادب و آداب آن ،بســیار
عمــدهای از عمــر مــا را فرامیگیــرد ،خــوب گــوشدادن و رعایـ ِ
مهــم اســت .حنــوۀ هبــرهوری از ایــن نعمــت خــدایی نیــز بــه میــزان درایــت و مراعــات حقــوق
دیگــران بســتگی دارد.
 .1بررسی مضمون آیۀ مبارکه
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ
ـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن
<و ِمنهــم ال ِذيــن يــؤذون الن ِبــي و يقولــون هــو أذن قــل أذن خيـ ٍـر لکــم يؤ ِمــن ِباللـ ِـه و يؤ ِمـ
َ َ
َ َ َ
َو َر ْح َمـ ٌـة ل َّلذيـ َـن َآم ُنــوا م ْن ُکـ ْـم َو َّالذيـ َـن ُيـ ْـؤ ُذ َ
ون َر ُســول ا ّللـ ِـه ل ُهـ ْـم َعــذ ٌاب أ ِليـ ٌـم>؛ (و از آنــان کســاىن
ِ ِ
ِ
ِ

هســتند کــه پيامبــر را آزار مىدهنــد و مىگو ينــد« :او [ســراپا] گــوش اســت[ ،و حــرف هرکــس
را مىپذيــرد] ».بگــو او گــوش خــوىب بــراى مشاســت ،خــدا را [در مهــۀ گفتــارش] تصديــق

مىکنــد و بــه مؤمنــان اعتمــاد مــىورزد و بــراى مؤمنـ ن
ـ� رمحــت اســت و کســاىن کــه فرســتادۀ
خــدا را آزار مىدهنــد ،بــراى آنهــا عــذاىب دردنــاک خواهــد بــود) (توبــه.)61 ،
ُ
 .1 .1معنای واژۀ «اذن»

ویل بهعنــوان اســتعاره بهمنظــور مبالغــه دربــارۀ کــی بـهکار مـیرود کــه گــو یی مهــۀ جمــاری
ادراکــیاش در حکــم گــوش اســت و ســخن هرکــی را میشــنود و بــدون فکــر و بــرریس
ن
«عی»میگو ینــد ،گــویی وجــود کــی کــه جاســویس
میپذیــرد؛ ماننــد اینکــه بــه جاســوس
میکنــد ،یکپارچــه چشــم شــده اســت (راغــب اصفهــاین ،1412 ،ص /71مصطفــوی،
 ،1360ج ،1ص /62-61زمخ شــری ،1407 ،ج ،2ص .)285درواقــع« ،ایــن تعبیــر دربــارۀ
کــی بـهکار مـیرود کــه بــه آن میــزان ز یرکــی نــدارد کــه بتوانــد بـ ن
ـت یــک
ـ� صحیــح و نادرسـ ِ

کار متیــز قائــل شــود( ».حســیین شــیرازی ،1424 ،ج ،2ص)419
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انــام میشــود؛
اذن در لغــت بــه عضــوی گفتــه مــی شــود کــه بهوســیلۀ آن ،فعــل شــنیدن ج
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 .2 .1بررسی محتوایی آیۀ مبارکه
ایــن آیــۀ شــر یفه بــه آزار زبــاین منافقــان نســبت بــه رســول اکــرم؟لص؟ اشــاره میکنــد.
منافقــان ایشــان را فــردی مینامیدنــد کــه زودبــاور اســت و ســخن هرکــی را میشــنود
و بــدون تدبــر میپذیــرد .یبتردیــد ،ایــن مســئلهای بســیار مهــم اســت کــه حــی زندگــی
یــک فــرد عــادی را حتتالشــعاع قــرار میدهــد و دچــار تصمیمــایت غیرمنطــی و اشــتباه

خواهــد کــرد ،چــه رســد بــه اینکــه رهبــری جامعــه بــه عهــدۀ چنـ ن
ـ� انســاین گــذارده شــود.
ازآناکــه منافقــان ،بهظاهــر خــود را مســلمان مینامیدنــد ،از توهـ ن
ـ� مســتقمی بــه
درواقــع ،ج

شــخصیت حقیــی پیامبــر؟ص؟ ابــا داشــتند؛ ویل بــا بهکاربــردن چنـ ن
ـ� تعبیرهــایی والیــت و
رهبــری و درهنایــت ،رســالت ایشــان را ز یــر ســؤال میبردنــد و درواقــع ،مهــان هــدیف را در
ســر میپروراندنــد کــه مشــرکان بــا تعبیرهــایی چــون جنــون و ســحر دنبــال میکردنــد .چراکــه
اهتــام ســادهلوحی بــه ایشــان فضــای یباعتمــادی بــه ســخنان آن حضــرت را در جامعــه
اشــاعه م ـیداد و کالم پیامبــر را فاقــد پشــتوانۀ علمــی معــریف میکــرد.
ُ

«در ادامــۀ آیــۀ شــر یفه خداونــد در مقــام دفــاع از شــخصیت نــی اکــرم؟لص؟ میفرماید:
ُُ

َ ُ

<قـ ْ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم> .در ابتــدا الزم اســت بــه ایــن نکتــۀ لطیــف اشــاره شــود کــه در اینجــا

باتوجهبــه ســیاق بهنظــر میرســد ،بایــد از جانــب پیامبــر؟ص؟ اینگونــه تعبیــر میشــد کــه
«بگــو گوشبــودن مــن خیــر اســت بــرای مشــا»؛ ویل اشــاره از طــرف خداونــد بــه ایشــان بــا
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ضمیــر غایــب« ،گوشبــودن او خیــر اســت بــرای مشــا» ،حکایــت از ایــن مطلــب دارد کــه
خداونــد ،خــود متــویل دفــاع از نــی خو یــش اســت و هــم او مدافــع ایشــان و مفتضحکننــدۀ
ُُ َ
دمشنــان ایشــان خواهــد بــود( ».خطیــب ،یبتــا ،ج ،5ص« )824أذ ُن خ ْيـ ٍـر» کــه ازحلــاظ
حنــوی مضــاف و مضافالیــه اســت ،بــه دو صــورت تفســیر شــده اســت:
ُ

ُُ

َ

مجلــۀ <قـ ْ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم> اضافــۀ «اذن» بــه «خيــر» اضافــۀ حقيــى اســت و معنايــش

آنــه خيــر مشــا در آن اســت ،مىشــنود؛ بهعنــوان
ايــن اســت کــه او بســيار شنواســت؛ وىل چ
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مهیطــور خيرخواهىهــاى مؤمنـ ن
مثــال ،وحــى را کــه مايــۀ خيــر مشاســت ،مىشــنود و ن
ـ�

را مىشــنود کــه بــاز خيــر مشــا در آن اســت .وجــه دیگــر هــم ایــن اســت کــه بگو يــم اضافــۀ
مذکــور ،اضافــۀ موصــوف بــر صفــت اســت و معنــاى آن ايــن اســت کــه او گــوش هســت؛
ليکــن گــوىش اســت بــا ايــن صفــت کــه بــراى مشــا خيــر اســت؛ چــون منىشــنود ،مگــر چيــزى
را کــه بــه مشــا ســود مىرســاند و ضــررى هــم برايتــان نــدارد .فــرق ميــان ايــن دو احتمــال ايــن
اســت کــه الزمــۀ وجــه اوىل ايــن اســت کــه مســموع آن حضــرت از وحــى خــدا و نصيحــت
مؤمنــان خيــر باشــد و الزمــۀ وجــه دومــى ايــن اســت کــه اســتماع آن جنــاب اســتماع خيــرى
باشــد( 1طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص.)314
بنابرایــن ،بنابــر وجــه دوم ،ایشــان گــویی بهمتامــی گــوش هســتند؛ ویل نــه بهعنــوان
خصوصیــی منــی کــه مشــا عنــوان میکنیــد؛ بلکــه ایــن خصلــت الزمــۀ نبــوت و رهبــری
جامعــه اســت و خیــر مهــگاین را بهدنبــال دارد .اگــر ایشــان بــا متانــت و وقــار بــه ســخنان
ً
مهــه گــوش میدهنــد و در مرحلــۀ ابتــدایی کــی را ســر یعا تکذیــب منیکننــد ،برخــوردی
حکیمانــه و مدبرانــه اســت ،نــه آنچنــان کــه مشــا میپندار یــد دلیــل بــر ســادهلوحی ایشــان
و ناتوانــایی بــر تصممیگیریهــای منطــی و عاقالنــه .ایشــان بــر اســاس خلــق عظیمشــان
َّ

َ

ُ

ُ
َ
َ
ــق َع ِظيــم> (قلــم ،)4 ،ســخنان مهــه را میشــنود؛ ویل الزمــۀ آن،
<و ِإنــک لعلــ ى خل ٍ

ترتیباثــردادن بــه مهــۀ آنهــا نیســت .ایشــان بــرای رفــع تنــش در جامعــه کــی را در مرحلــۀ

اســامی بــر پایــۀ علــم عمــل میکننــد .امیــان و تصدیــق ایشــان فقــط در وحــی اهلــی ر یشــه
ُ ْ ُُ َ َ ُ
 . 1قولــه< :قــل أذ ُن خ ْيـ ٍـر لكـ ْـم> مــن اإلضافــة احلقيقيــة أي مســاع يســمع مــا فيــه خيركــم حيــث يســمع مــن اهلل ســبحانه
الوحــي و فيــه خيــر لكــم ،و يســمع مــن املؤمنـ ن
ـ� النصيحــة و فهيــا خيــر لكــم و ميكــن أن يكــون مــن إضافــة املوصــوف
ـ� الوجهـ ن
إىل الصفــة أي <أذن هــي خيــر لكــم> ألنــه ال يســمع إال مــا ينفعكــم و ال يضركــم .و الفــرق بـ ن
ـ� أن الــازم
ن
ـان أن يكــون
عــى األول أن يكــون مســموعه خيــرا هلــم كالوحــي مــن اهلل و النصيحــة مــن املؤمنــ� و الــازم عــى الثـ ي
اســتماعه اســتماع خيــر و إن مل يكــن مســموعه خيــرا كأن يســتمع إىل بعــض مــا ليــس خيــرا هلــم لكنــه يســتمع إليــه
ـ�ء الظــن بــه مث ال يرتــب أثــر
فيحتــرم بذلــك قائلــه مث حيمــل ذلــك القــول منــه عــى الصحــة فــا هيتــك حرمتــه و ال يـ ي
الخ بــر الصــادق املطابــق للواقــع عليــه فــا يؤاخــذ مــن قيــل فيــه مبــا قيــل فيــه فيكــون قــد احتــرم إميانــه كمــا احتــرم إميــان

القائــل الــذي جــاءه بالخ بــر.
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ن
تبیــ� سیاســتهای حکومــت
ابتــدایی از نــزد خــود طــرد منیکنــد؛ ویل در مقــام عمــل و
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دارد و بــه مؤمنــان واقعــی اعتمــاد م ـیورزد و درهنایــت ،تصمیمــی را میگیــرد کــه بــه ســود
کل جامعــۀ امیــاین اســت .بنابرایــن ،وجــه دوم در ایــن ترکیــب ،یعــی اضافــۀ موصــوف بــه
صفــت ،صحیحتــر بهنظــر میرســد و دالیــل تأییدکننــدۀ ایــن نظــر بدیــن شــرح اســت:
ْ
َ
ُُ
 .1مضمــون آیــۀ شــر یفه در مجلــۀ < ُي ْؤ ِمـ ُـن ِبا ّللـ ِـه َو ُي ْؤ ِمـ ُـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن> کــه در تفســیر «أذ ُن
َ
خ ْي ٍر»آمــده اســت« :باتوجهبــه تفــاوت حــرف جـ ّـری کــه بعــد از کلمــۀ ُ«ي ْؤ ِمـ ُـن» در ایــن دو
قســمت وجــود دارد ،معنــای مجلــه چنـ ن
ـ� میشــود کــه رســول اکــرم؟لص؟ خــدا را در وحــی

ن
مؤمنــ� را [کــه در اینجــا
کــه بــه وى نــازل مىفرمایــد ،بهمتامــی تصديــق مىمنايــد؛ وىل
ـ� اســت کــه منافقـ ن
مقصــود جامعــۀ مؤمنـ ن
آنــه کــه مىگو ينــد،
ـ� را هــم شــامل میشــود ]،در چ
ً
کامــا تصديــق منىکنــد؛ بلکــه بهحنــوی تصدیــق مىمنايــد کــه [باتوجهبــه معنــای حــرف
جــر «الم»] بــه نفــع مؤمنـ ن
ـ� اســت ،بــه ايــن معنــا کــه کالم مخ بــر را محــل بــر صحـت منــوده ،بــه

ن
درعيحــال،
او منىگو يــد تــو در ايــن گفتــارت دروغ مىگــوىي و يــا غــرض ســوىئ دارى و
اثــر صحــت هــم بــر آن خبــر بــار منیکنــد و مهـ ن
ـ� باعــث میشــود کــه مهــواره تصديقــش بــه

نفــع مؤمنـ ن
ـ� متــام شــود .ویل اگــر مهــۀ خبرهــا و حرفهــاىي را کــه مىشــنود ،صحيــح بدانــد
ً
و اثــر صحــت هــم بــر آن بــار کنــد و يــا اگــر آن را دروغ دانســت ،صرحيــا بــه رخ گو ينــدهاش
بکشــد ،در ايــن صــورت تصديقــش بــه نفــع مؤمنـ ن
ـ� متــام منیشــود» (طباطبــایی،1417 ،
ٌ َّ
ج ،9ص .)314بــه مهـ ن
ـ� دلیــل اســت کــه در مجلــۀ بعــدی تصر یــح میکنــدَ < ،ر ْح َمــة ِلل ِذيـ َـن
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ْ
ُ
«م ْنکـ ْـم» فقــط بــرای
َآمنــوا ِمنکـ ْـم>؛ یعــی ایــن خصلــت پیامبــر؟ص؟ از میــان مشــا مخ اطبــان ِ

مؤمنــان باعــث رمحــت اســت و جامعــۀ امیــاین را حفــظ میکنــد و ارتقــا میبخ شــد.

 .2حمتــوای کیل آیــۀ شــر یفه :باتوجهبــه فضــایی کــه آیــه در آن مطــرح شــده اســت،

مشــخص میشــود کــه پیامبــر عظــم الشــأن اســام؟لص؟ در جامعــه چنـ ن
ـ� شــناخته شــده

بودنــد کــه مهــواره گــوش هســتند و چنـ ن
ـ� خلــق حســی دارنــد کــه صبورانــه بــه صحبــت
مهــگان گــوش میدهنــد .اگــر پیامبــر؟ص؟ فقــط ســخنان خــوب را گوشکــرده و افــراد

62

بیمــاردل را در مهــان مرحلــۀ اول طــرد میکردنــد ،وجهــی نداشــت کــه منافقــان بــه ایشــان

طعنــه زننــد کــه یکپارچــه گــوش هســتند و دیگــر الزم نبــود کــه خداونــد در مقــام دفــاع از آن
ُ
وجــود مقــدس بــه «اذن خیر»بــودن ایشــان اشــاره کنــد.
 .3آیــات شــر یفهای کــه مســلمانان را از پذیــرش قــول دیگــران بــدون حتقیــق هنــی
میکنــد :یبتردیــد ،پیامبــر؟ص؟ کــه آینــۀ متاممنــای وحــی اهلــی و قــرآن ناطقانــد ،در درجــۀ
اول ،خــود ،عملکننــده بــه آیــات قــرآن کــرمی هســتند و از مجلــه ایــن آیــات هســتند:
َ ْ

َ
َ
َ ً
َ َ
َ َ
َ ُ
<يــا أ ُّي َهــا ّال ِذيـ َـن َآم ُنــوا إ ْن َ
فاسـ ٌـق ِبن َبـ ٍـإ ف َت َب َّي ُنــوا أ ْن ت ِص ُيبــوا ق ْومــا ِب َجهالــةٍ ف ُت ْص ِب ُحــوا َعلـ ى مــا
جاءکـ ْـم ِ
ِ

ُ
ناد ِميــن>؛ (اى مؤمنــان ،اگــر فاســى بــراى مشــا خبرى آورد ،بــررىس کنيد تا مبــادا گروهى
ف َعلتـ ْـم ِ

َ ّ
باد
را به ناداىن آســيبرســانده ،آنگاه از کردۀ خود پشــيمان شــو ید) (حجرات<.)6 ،ف َب ِشـ ْـر ِع ِ
َُُ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ َّ ُ ُ
َّ
َّ
ُ ُ ْ َْ
َ َ
ولئک ُهـ ْـم أولــوا الألباب>؛
ال ِذيـ َـن ي ْســت ِم ُعون القـ ْـول ف َيت ِب ُعــون أ ْح َســنه أ ِ
ولئــک ال ِذيـ َـن هداهـ ُـم اللــه َو أ ِ

(پــس مــژده ده بنــدگان مــرا ،آنهــاىي کــه ســخنان را گــوش فرامىدهنــد و از هبتر يــن آنهــا
پيــروى مىکننــد .آنهــا هســتند کــه خــدا هدايتشــان کــرده اســت و آنهــا هســتند کــه صاحبــان
خــرد نابنــد ) (زمــر 17 ،و ( )18نــک :جــوادی آمــی ،1393 ،ج ،34ص.)350
 .3 .1بررسی شأن نزول
عــدهاى از منافقــان کــه در آنهــا جالسبنســو يدبنصامت و جحشبنمحيــر و
آنهــا بعــى ديگــر را منــع کردنــد و گفتنــد ،مىترســم او خبــردار شــود و قبــل از اينکــه مشــا
ـ� ببر يــد ،او مشــا را از بـ ن
او را از بـ ن
ـ� ببــرد .بعــى از آنهــا نیــز گفتنــد ،حممــد گــوش اســت.

اگــر برايــش قســم بخ ــور مي ،بــاور مىکنــد و مــا را تصديــق مىکنــد .بديــن دلیــل ايــن آيــه
َّ
نــازل شــدَ :
<و ِم ْ ُنـ ُـم ال ِذيـ َـن( >...نــک :طبــریس ،1372 ،ج ،5ص /68ســیوطی،1404 ،
ج ،3ص .)254در جــایی دیگــر آمــده اســت ،ابناســحاق و ابنمنــذر و ابناىبحــامت
از ابنعبــاس نقــل کردهانــد ،ايــن آيــه دربــارۀ منافــی اســت بــه نــام نبتلبنحــرث کــه
مــردى سياهســوخته ،قهوهاىرنــگ ،سرخچشــم و زشــتروى بــود .پيغمبــر؟ص؟ دربــاره
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وديعةبنثابــت نيــز بودنــد ،قصــد کردنــد بــر رســول خــدا؟لص؟ شــبيخون بزننــد .بعــى از
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او گفتهانــد« :هرکــه خواهــد شــيطان را ببينــد ،بــه نبتــل بنگــرد ».وى اخبــار پيغمبــر؟ص؟
را نــزد منافقــان مىبــرد ،وقــی از آن کار منــع شــد ،گفــت« :حممــد گــوش [یعــی زودبــاور]
اســت ،هرچــه بگو ينــد راســت مىانــگارد .مــا هرچــه خواســتمي مىگو يــم؛ ســپس نــزد او
رفتــه و ســوگند مىخــور مي ،او نیــز عــذر مــا را میپذیــرد ».آيــۀ حبثشــده دراينبــاره نــازل
شــده اســت (نــک :طــویس ،یبتــا ،ج ،5ص /248طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص/318
مالحو یــش ،1384 ،ج ،6ص.)452
مهانطورکــه گذشــت ایــن دو نقلقــول در کتابهــای شــیعه و ســی ،بــا انــدک تفــاویت
نقــل شــده اســت .مفســران شــیعی باتوجهبــه مذهــب جعفر یشــان ،دراینبــاره دو روایــت از
امئــۀ معصــوم؟مهع؟ نقــل میکننــد:
 .1در تفسير مقى ذيل اين آيۀ شر یفه آمده است:
عبداهّللبننبتــل ،يکــى از منافقــان ،یپدریپ نــزد رســول خــدا؟لص؟ مىآمــد و ســخنان
ایشــان را مىشــنيد و بــراى منافقــان نقــل مىکــرد .خداونــد جبرئيــل را فرســتاد و بــه آن
حضــرت فرمــود« :اى حممــد ،مــردى از منافقــان ســخنچیینکرده و ســخنان را بــراى منافقــان
بازگــو میکنــد ».رســول خدا؟لص؟پرســيد او کيســت؟ خداونــد فرمــود« :مــرد ســياهچهرهاى
اســت کــه ســرش پرموســت ،بــا دو چشــمى نــگاه مىکنــد کــه گــوىي دو ديــگ اســت و بــا زبان

شــيطان حــرف مىزنــد ».رســول خــدا؟لص؟ او را فراخواندنــد و او قســم خــورد کــه چنـ ن
ـ�
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کارى نکــرده اســت .حضــرت فرمودنــد ،مــن از تــو پذیرفــم؛ وىل ديگــر ايــن کار را مکــن .آن

مــرد دوبــاره نــزد همکیشــان خــود برگشــت و گفــت« :حممــد دهنبـ ن
ـ� اســت .ســخن مــن را
بااینکــه خــاف ســخن خــدا بــود ،پذیرفــت ».بديــن دلیــل خداونــد ايــن آيــه را نــازل کــردَ :
<و
َ
ْ
َ
ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌ ُ ْ ُ ُ
ِمنهــم ال ِذيــن يــؤذون الن ِبــي و يقولــون هــو أذن قـ
ـل أذ ُن َخ ْيـ ٍـر لکـ ْـم ُي ْؤ ِمـ ُـن ِبا ّللـ ِـه َو ُي ْؤ ِمـ ُـن ِلل ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن>

(نــک :مقــی ،1367 ،ج ،1ص /300طباطبــایی ،1417 ،ج ،9ص.)316
قر یــب بــه ايــن معنــا روايــت ديگــرى در هنــج البيــان از امامصــادق؟ع؟ نقــل شــده
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اســت (نــک :شــیباین ،یبتــا ،ج ،3ص .)42ایــن روایــت در هیچیــک از کتابهــای معتبــر

حدیــی یافــت نشــد؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل سلســلۀ ســند آن نیــز یافــت نشــد و ایــن نشــانۀ مهمــی
بــر ضعــف ســند ایــن روایــت اســت.

ً
 .2حدیــث دیگــری کــه منحصــرا در منابــع شــیعی یافــت میشــود ،قطع ـهای از خطبــۀ

پیامبــر؟ص؟ در روز عیــد غدیــر خــم اســت .در ایــن خطبــه رســول خدا؟لص؟بــه بیــان آزار و
اذیــت منافقــان بــه ایشــان پرداختهانــد و میفرماینــد:
آنــا کــه مــرا «اذن»
فــراواین آزار آنــان ،منافقــان ،بــه مــن منحصــر در یــک مرتبــه نبــود ،تــا ج
نــام هنادنــد و گمــان کردنــد کــه مــن چنیــم ،آن هــم بهســبب ز یــادی مالزمــت عــی بــا مــن
و توجــه ز یــاد مــن بــه او ،تــا اینکــه خداونــد متعــال دراینبــارهآیــه نــازل فرمــود« :برخــی
ُُ
ُُ
از ایشــان ،منافــق ،نــی را اذیــت کردنــد و گفتنــد او اذن اســت .بگــو اذنبــودن ایشــان
بــرای کســاین کــه اینگونــه میپندارنــد ،هبتــر اســت» (نــک :عــرویس حو یــزی ،1415 ،ج،2
ص /236حبــراین ،1416 ،ج ،2ص /804مقــی مشــهدی ،1368 ،ج ،5ص.)487
ایــن خطبــۀ شــر یف در منابــع متعــدی ،از مجلــه در االحتجــاج از قــول امامحممدباقــر؟ع؟
آمــده شــده اســت (نــک :طبــریس ،1403 ،ج ،1ص.)59
آنــه مســلم اســت ،شــأن نــزول و اغلــب روایــایت کــه در توضیــح آیــات شــر یفۀ قــرآن کــرمی
چ
آمــده و بهظاهــر مصــداق آیــه را شــخص یــا اشــخاص خــایص معــریف میکننــد ،بهشــرط

کــه اگــر در روایــت از فــرد خــایص نــام بــرده شــده کــه پیامبــر؟ص؟ را ســادهلوح نامیــده اســت،
بگو یــم فقــط مهـ ن
ـ� شــخص دارای ایــن بینــش بــوده و آیــه دربــارۀ او نــازل شــده اســت.

درواقــع ،ایــن فــرد مصــدایق از کســاین اســت کــه چنـ ن
ـ� ســخین را دربــارۀ پیامبــر؟ص؟ گفتهانــد
و اطــاق آیــۀ مبارکــه دلیــل مــا بــر ایــن مدعاســت .عالوهبرایــن ،حــی اگــر شــخص یــا گــروه

خــایص چنـ ن
ـ� اهانــی بــه وجــود مقــدس پیامبــر؟ص؟ کــرده باشــند ،نشــاندهندۀ ایــن اســت

ُُ
آثار و برکات اذنبودن بر اساس آیۀ  61سورۀ توبه

صحــت ســند و مدلــول آنهــا ،تهنــا در مقــام بیــان مصــداق هســتند .بنابراین ،ن
چنی نیســت

کــه گــوش شــنوابودن پیامبــر؟ص؟ در جامعــه ،بهحنــوی بــوده کــه آنــان زمینــۀ پذیــرش ایــن
هتمــت در مــردم را مهیــا میدیدنــد .بنابرایــن ،اگــر پیامبــر؟ص؟ بــه شــنوایی ســخنان امــت
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خــود معــروف نبودنــد ،منافقــان از بیــان ایــن ســخن نــاروا دربــارۀ ایشــان بــه خواســتۀ خــود
منیرســیدند و کــی ایــن مطلــب را از ایشــان منیپذیرفــت.
در خطبــۀ پیامبــر؟ص؟ در غدیــر خــم ،فــراواین مهراهــی حضــرت عــی؟ع؟ بــا پیامبــر
اکــرم؟لص؟  ،دلیــل اصــی ایــن اهتــام بــه پیامبــر بیــان شــد .مســلم اســت کــه منافقــان و
بیمــاردالن ،بهدلیــل توجــه ز یــاد پیامبــر؟ص؟ بــه حضــرت عــی؟ص؟ کینــۀ ایــن وجــود مقــدس
را در دل میپروراندنــد؛ ویل بهنظــر منیرســد کــه فقــط گــوشدادن بــه ســخن یــک شــخص

راه ورود ایــن اهتــام بــه پیامبــر؟ص؟ را از طــرف مخ الفــان مهــوار کــرده باشــد .اهتــام منافقــان
بــه پیامبــر؟ص؟ نشــان میدهــد کــه ایــن خصوصیــت بــارز ایشــان در جامعــه اســتمرار داشــته

اســت و در مقابــل مههکــس چنـ ن
ـ� بودهانــد .بنابرایــن ،ایــن روایــت در مقــام معــریف یکــی از
کســاین بــوده اســت کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ بــا جــان و دل ،شــنوای ســخنان و دیدگاههــای
او بودهانــد ،نــه اینکــه در یپ آن باشــد کــه مفهــوم آیــه را بــه یــک شــخص حمــدود ســازد.
آنــه دربــارۀ خصلــت مطرحشــده دربــارۀ پیامبــر اســام؟ص؟ در آیــۀ  61ســورۀ
باتوجهبــه چ
مبارکــۀ توبــه گفتــه شــد ،میتــوان گفــت:
 .1باتوجهبــه معنــای لغــوی «اذن» کــه ســراپاگوشبودن اســت ،مشــخص میشــود
کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ بــه ســخنان مهــۀ افــراد جامعــه از هــر قشــر و گروهــی بــا کمــال
توجــه گــوش میکردنــد؛ بهگونهایکــه فــرد یقـ ن
ـ� میکــرد ،حضــرت نظــر او را عمــی
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میســازند .بــه ایــن حنــو گوشکــردن گوشکــردن فعــال میگو ینــد .بنابرایــن ،بــه
شــنیدن صــرف ،ســراپاگوشبودن گفتــه منیشــود.
گاهــی مــا بــا جــان و دل بــه حرفهــای طــرف مقابلمــان گــوش میدهــم ،امــا کار
انــام منیدهــم کــه او متوجــه گوشکــردن مــا شــود .درواقــع ،هیــچ تغییــری در
خــایص ج
چهــره و اعضــا مــا بهوجــود منیآیــد کــه طــرف مقابــل بفهمــد مــا صحبتهــای او را گــوش و
ً
درککــرده و بــه آن توجــه میکنــم .در ایــن نــوع گوشکــردن بااینکــه واقعــا گــوش میدهــم،
امــا بــه طــرف مقابلمــان حــس خــویب منتقــل منیکنــم .گاهــی نیــز فقــط بهدنبــال فرصــی

ً
ن
مهــ� دلیــل اصــا بــه گفتههــای طــرف
هســتمی کــه حرفهــای خودمــان را بزنــم و بــه
مقابــل گوشنــداده و مهــواره بهدنبــال فرصــی بــرای قطــع حرفهــای وی هســتمی .بــه ایــن
ً
ـردن تقر یبــا یبفایــده ،گوشکــردن منفعــل میگو ینــد کــه در مقابــل گوشکــردن
نــوع گوشکـ ِ
فعــال اســت .در گوشکــردن فعــال ،شــنونده عالوهبــر اینکــه دل و جانــش در خدمــت
گــوشدادن اســت ،طــوری رفتــار میکنــد کــه گو ینــده متوجــه توجــه او بــه ســخنانش
میشــود؛ بهعنــوان مثــال ،گاهــی ســرش را تــکان میدهــد یــا در چهــرهاش آثــار تعجــب یــا
تأســف هو یــدا میشــود و بهقــول معــروف «مســتمع صاحبســخن را بــر ســر ذوق آورد».
 .2توجــه ایشــان بــه ســخنان امــت خو یــش بهحــدی بــود کــه اهتــام ســادهلوحی
ُ ُ

ُُ

بــه ایشــان زده میشــد .در فعــل مضــارعَ < ،يقولـ َ
ـون ُهـ َـو أذ ٌن> اســتمرار وجــود دارد و

بااینکــه پیامبــر؟ص؟ مهــواره گــویش شــنوا بــرای مــردم بودنــد ،از موضــع بهحــق خــود
نیــز کوتــاه منیآمدنــد.
 .3پیامبــر؟ص؟ گاهــی بهدلیــل مصاحلــی نســبت بــه برخــی شــنیدهها تغافــل میکردنــد:
ُُ

َ

<أذ ُن َخ ْيــر ل ْ
کم>.
ٍ

 .4بســیاری از مواقــع در برابــر گفتههــایی کــه بــا ســعۀ صــدر میشــنیدند ،ســکوتکرده

و بهســرعت اعــام موضــع منیکردنــد؛ بــه مهـ ن
ـ� دلیــل ،تهنــا بــه «اذن» معــروف شــده
 .5گوشفــرادادن ایشــان نــه از روی ســادهلوحی و نــه از روی فر یــب و تظاهــر بــود؛
ُُ

َ

بلکــه ایشــان در یپ خیرخواهــی بــرای افــراد و جامعــه بودنــد< :أذ ُن َخ ْيــر ل ْ
کــم> و
ٍ

چنــان نبــود کــه در مرحلــۀ عمــل متامــی ســخنان شنیدهشــده را شایســتۀ دخالــت در
تصممیگیریهــا بداننــد؛ بلکــه در ایــن زمــان ،بــا ســنجیدن شــنیدهها تصمیمــی بــه
نفــع افــراد و جامعــه میگرفتنــد.
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بودند.

 .6پیامبــر؟ص؟ بــا شــنیدن و محــل بــر صحتکــردن ســخنان اطرافیــان ،راه را بــرای
عذرخواهــی مهــوار میکردنــد تــا جــاییکــه حــی برخــی بــه فکــر سوءاســتفاده از ایــن
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ُ
خلــق عظــم پیامبــر؟ص؟ میافتادنــد.
 .7باوجــود ذکاوت و علــم غیــی کــه خداونــد بــه ایشــان ارزاین کــرده بــود ،پــردهدری
نکــرده و ســخن اطرافیــان را محــل بــر صحــت میکردنــد (نــک :قرائــی ،1383 ،ج،5
ص /93-92مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج ،8ص.)18-16
 .2آثار الگوگیری از پیامبر؟ص؟ در هنر شنیدن

وقــی بــا تصر یــح قــرآن کــرمی بــه خصوصیــت شــنوا و عذر پذیربــودن رســول اکــرم؟لص؟
یپبــردمی ،بــر اســاس الگوگیــری از ایشــان ،بایــد تــاش کنــم ایــن صفــت را در خــود و
خانــواده و ســپس در آحــاد جامعــه هنادینــه کنــم؛ چراکــه بــه حکــم قــرآن کــرمی ایشــان
هبتر یــن اســوه بــرای بشــر در مهــۀ زمانهــا هســتند:

ْ
َّ َ ْ
ََ ْ َ
َ َ
ک َ
ان َل ُکـ ْـم فــي َر ُســول ا َّللــه ُأ ْسـ َـو ٌة َح َسـ َـن ٌة ل َمـ ْ َ َ
<لقــد
آخـ َـر َو ذکـ َـر
ِ
ـن کان َي ْر ُجــو اللــه َو ال َيـ ْـو َم ال ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ً
ـرا>؛ (قطعـ ًـا بــراى امیــدواران بــه خــدا و روز باز پسـ ن
اللــه ک ِثيـ
ـ� و کســاین کــه خــدا را فــراوان

یــاد میکننــد در [اقتــدا بــه] رســول خــدا سرمشــى نيکوســت) ﴿احــزاب.﴾21 ،
ازآناییکــه پیامبــر؟ص؟ رهبــری جامعــۀ اســامی را برعهــده داشــتند ،اقتــدای رهبــران
ج
و مدیــران جامعــه بــه ایشــان در شــیوۀ مدیر یــت ضــروری اســت .یبشــک ،بهکارگیــری
شــگردهای مدیر یــی شــخصییت چــون نــی اکــرم؟لص؟ در پیشــبرد جامعــه نقــش بســزایی

ـ�« ،آموخـ ن
خواهــد داشــت .مهچنـ ن
ـ� مهارتهــای شــنیدن ،هنــری اســت کــه بایــد در گــروه
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

هنرهــای ذویق و ز یباییشناســانه قــرار گیــرد» (کر میــی ،1378 ،ص.)7

کــه در پیشــرفت و ارتقــای مــا در زندگــی بســیار مؤثــر اســت .تصممیگیــری صحیــح مرهــون
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باشــند ،اطالعــات بهحنــو درســت و کامــل بــه او منتقــل میشــود و درنتیجــه میتوانــد

 .1 .2گوش شنوا داشتن و تصمیمگیری بهتر

مهــۀ مــا در مراحــل گوناگــون زندگــی ،مهــواره درحــال تصممیگیریهــای متعــددی هســتمی
داشـ ن
ـ� اطالعــات صحیــح اســت .اگــر انســان گــویش شــنوا بــرای ســخنان دیگــران داشــته

تصممیهــای درســت و جبــا بگیــرد .هرقــدر موقعیــت اجتماعــی انســان ،مهمتــر و حســاستر
باشــد ،آثــار تصممیگیریهــای او در جامعــه بیشــتر و سرنوشتســازتر خواهــد بــود .بــرای هــر
بخ
ن
ـنیدن
مدیــری داشــ� اطالعــات کامــل و مههجانبــه کــه ــش ز یــادی از آن بهوســیلۀ شـ ِ
بادقــت حاصــل میشــود ،ضــروری اســت؛ چراکــه آثــار مثبــت فــراواین بــر تصممیگیریهــای

او خواهــد گذاشــت و او میتوانــد منابــع انســاین و مــایل را بهحنــو شایســتهتری بـهکار گیــرد.
 .2 .2گوشکردن وتوانایی ایدهپردازی

وقــی بــه ســخنان طــرف مقابــل بــا جــان و دل گــوش میکنــم ،بــا در یافــت دیدگاههــای او
خالقیــت مــا نیــز فعالشــده و در ایــن حالــت ممکــن اســت مطالــب و ایدههــایی بــه ذهنمــان
برســد کــه بــا تفکــر و دقــت و مطالعــۀ صــرف ،بــه ایــن نتایــج منیرســیدمی.
 .3 .2گوشکردن و ایجاد وفاداری

آنــه بــرای هــر پیامبــری در ایفــای نقــش پیامرســاین بهحنــو احســن ،بســیار مهــم اســت،
چ
جــذب و حفــظ افــراد در کنــار خو یــش اســت .شــنیدن مؤثــر و فعــال ،یکــی از عوامــی اســت
کــه گو ینــدۀ ســخن را بــه طــرف شــنونده جــذب و در کنــار او نگــه مـیدارد .بــرای تبلیــغ دین در

جامعــه و حــی در مرحلــۀ ن
پاییتــر ،در برقــراری رابطــه بــا خانــواده و فرزنــدان ،خوبشــنیدن
عوامــل بســیار مهــم موفقیــت در کار تبلیــغ و تربیــت اســت .بنابرایــن ،هنگامــی که به ســخنان
آنــه
اطرافیــان خــود گــوش میدهــم ،بایــد بــا تأییــد گفتههــای آنــان نشــان دهــم کــه بــه چ
ً
میگو ینــد ،کامــا توجــه و بــه شــنیدن ادامــۀ صحبتهایشــان متایــل دار می .در ایــن صــورت،
آنــان را بــه صحبــت بیشــتر ترغیبکــرده و بــه اطالعــات بیشــتری دســت مــی یابــم .بنابرایــن،
مهــارت خــوب گوشکــردن ،اطرافیــان را بــه طــرف مــا جــذب میکنــد.
 .4 .2گوشکردن و رفع نیاز طرف مقابل

بســیاری از مــردم دلهــای آ کنــده از غــم و خاطرههــای تلــخ و مشــکالت و نابســاماینهایی
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ســخنان طــرف مقابــل ،عامــل مؤثــری در جــذب و پایــداری رابطــه اســت و مهچنـ ن
ـ� یکــی از
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دارنــد کــه آنــان را در فشــار روحــی قــرار میدهــد .آنهــا در یپ دو گــوش شــنوا هســتند تــا
درددل کننــد و بــا بازگــویی مشکالتشــان درون خو یــش را تخ لیــه کننــد .آنکــه عطوفــت
نشــان میدهــد و بــه ِشــکوههای دردمنــدی گــوش میســپارد و خــود را بــه شــنیدن ســخنان
او عالقهمنــد نشــان میدهــد ،بــا او بهنوعــی مهــدردی کــرده اســت .ایــن روحیــۀ خــوب
و بزرگوارانــه ســتودین اســت .حضــرت عــی؟ع؟ فرمودهانــد« :از بزرگــواری و آقــایی اســت
کــه انســان بــرای گوشســپردن بــه ِشــکوه و نالــۀ دردمنــدی ،حتمــل و صبــر داشــته باشــد».
ً
«یس نیــل اســتر یت میگو یــد ،هرکــی بــه فــردی نیــاز دارد کــه احســاس کنــد واقعــا بــه
حرفهایــش گــوش میدهــد .وقــی مشــا آن شــنونده باشــید ،بــه فــرد کمــک کردهایــد»
(خلبــاین ،1395 ،ص.)25
 .5 .2گوشکردن و رفع تنش

ایــن خصوصیــت در پیامبــر عظــم الشــأن اســام؟لص؟ باعــث میشــد کــه حــی مخ الفــان

آرام گیرنــد و دسـتکم در مرحلــۀ ابتــدایی ،اقــدام بــه عمــی بــرای برانگیخـ ن
ـ� افــکار عمومــی
نکننــد .وقــی کــی میدانــد کــه نظــر او هرچنــد مخ الــف نظــر صاحبمنصبــان باشــد،
ایــاد تنــش در جامعــه میافتــد و فقــط
بــا توجــه کامــل شــنیده میشــود ،کمتــر بــه فکــر ج
ســعی میکنــد انتقــاد خــود را بــه اطــاع آنــان برســاند .از طــرف دیگــر ،شــاید اینگونــه
ســکوتکردن و گوشکــردن ،هبتر یــن شــیوۀ خنیثســازی توطئــۀ توطئهگــراین باشــد کــه
میخواهنــد از ســخنان دیگــران ســوژه بســازند .بهقــول صائــب تبر یــزی:
اخالق  /بیست و پنجم  /بهار 1396

نیست درمان مردم کجحبث را جز خامیش
ماهی لببسته خون در دل کند قالب را

ایــن راهــکار در خانــواده و اطرافیــان نیــز مهـ ن
ـ� تأثیــر را دارد .بــا شــنیدن دیــدگاه اطرافیــان
و فرزندامنــان میتوانــم جامعــه و خانــوادهای آرام و اهــل گفتوگــو داشــته باشــم.
 .6 .2گوشکردن نیمی از درمان
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وقــی بیمــاری بــه مشــاور و روانپزشــک مراجعــه میکنــد ،گاه صــرف شنیدهشــدن

ســخنانش موجــب شــفا و تســی او میشــود« .مهــارت شــنیدن در حرفــۀ مشــاوره کاربــرد
آنــا کــه عــدهای از متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه نیمــی از درمــان و
فــراواین دارد ،تــا ج
در پــارهای از مــوارد ،متامــی فراینــد درمــان در مهــارت فراینــد درمــان اســت( ».کر میــی،
 ،1378ص )7بنابرایــن ،بایــد گفــت ،پیامبــر بــا گوشکــردن بــه ســخنان افــراد ،بهحنــوی
بــه درمــان آنهــا میپرداختنــد .بنابرایــن ،مــا نیــز اگــر روانشــناس نیســتمی ،میتوانــم بــا
گوشکــردن دقیــق بــه صحبتهــای اطرافیــان و مهســر و فرزندامنــان بــه درمــان هیجانهــای
سرکوبشــدۀ آنهــا در جامعــه بپــرداز می.
 .7 .2پذیرفتن عذر دیگران و آرامش درونی

در روایــات بیانشــده دیــدم کــه پیامبــر؟ص؟ در راســتای مهـ ن
ـت گوشفــرادادن
ـ� خصوصیـ ِ
بــه ســخنان افــراد ،عذرخواهــی آنــان را میپذیرفتنــد و ســخن آنهــا را محــل بــر صحــت

میکردنــد .نداشـ ن
ـ� روحيــۀ گذشــت ،موجــب تســر يع در انتقــام مىشــود کــه از آفتهــای

گ در زندگــى خانوادگــى و اجتماعــی اســت .مهســراىن کــه از لغــزش یکدیگــر
بــزر 
گذشــتنکرده و از عیبهــای هــم چشــمپوىش منىکننــد ،صفــا و صميميــت کانــون گــرم
خانــواده را فــداى ايــن صفــت ناپســند خو يــش میســازند .در غــرر احلکــم آمــده اســت:
َ
َ
ْ
«اق َب ْــل أ ْع َــذ َار َّالنــاس َت ْس َــت ْم ِت ْع بإ َخ ِائ ْــم َو ْال َق ُه ْــم ب ْالب ْشــر ُ ِت ْ
ــت أ ْض َغ َ ُ
ان ْــم»؛
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ديدارشــان کــن تــا کينههايشــان مبيــرد) (متیمــی ،1366 ،ح.)10242

مهچنـ ن
ـ� ،در روایــی عذر پذیــری را نشــانۀ عقــل ،بلکــه کمــال عقــل معــریف میکننــد:
َ ْ َ ُ ُ ْ َّ
َ ْ َ ُ َّ
ــاس»؛ (خردمندتر يــن مــردم ،عذر پذيرتر يــن آنهــا از مــردم
لن
ل
ــم
ه
ر
ذ
ع
أ
ــاس
الن
«أعقــل
ِ
ِ
ِ

اســت) (مهــان ،ح .)387در کالم امامســجاد؟ع؟ نیــز تصر یــح شــده اســت کــه حــی اگــر
بــه دروغگوبــودن شــخص آ گاهــی ،عــذر او را بپذیــر:
ّ
«ال يعتــذر إليــک أحــد إل قبلــت عــذره و إن علمــت ّأنــه کاذب»؛ (هيچکــس از تــو
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عذرخواهــى منیکنــد ،مگــر اينکــه عــذرش را بپذيــری؛ گرچــه بــداىن کــه دروغ مى گو يــد)
(مســعودی ،1379 ،ص.)۲۶

ن
نپذیرفت عذر دیگران ما را از شفاعت رسول خامت؟ص؟ حمروم میکند:
گفتین است،
َ
ً َ ْ َ َ
«یــا َعـ ُّ
ـیل َمـ ْـن َ ْل َي ْق َبــل ْال ُعـ ْـذ َر ِمـ ْـن ُم َت َن ِ ّصــل َص ِادقـ ًـا َ
کاذبــاْ ،ل َي َنــل شــف َاع ِ يت»؛
کان أ ْو ِ
ٍ
ِ
ِي

(هرکــس پــوزش پوزشخواهنــدۀ راس ـتگو يــا حــی دروغگــو را نپذيــرد ،بــه شــفاعت مــن
(ملــی ،یبتــا ،ج ،74ص.)47
دســت نيابــد) ج

متأســفانه ایــن ادب اســامی کــه امهیــت فــراواین در تــداوم حیــایت ُپربــار و ز یبــا و
آرامشبخ ــش دارد ،در هیاهــوی روزمرگــی بــه فرامــویش ســپرده شــده اســت .مهچنـ ن
ـ� ،برخــی

از مــا از کاربــرد آن غافــل شــدهامی و آرامــش خــود را در درجــۀ اول و آرامــش خانــواده و جامعــه
را بهتبــعآن بــا حبــث و جنجــال بهیــوده از بـ ن
ـ� میبــرمی و عمرمــان را هــدر میدهــم.

 .8 .2پذیرش عذر دیگران و حفظ کرامت انسانها

در فرهنــگ اســامی کرامــت انســاین در درجــۀ بــاالیی از امهیــت قــرار دارد .خداونــد متعــال
ـ� امئــۀ اطهــار؟امهع؟ بــه حفــظ کرامــت انســاین خو یــش در برابــر دیگــران و مهچنـ ن
و مهچنـ ن
ـ�

ارزشهنــادن بــه کرامــت نفــس دیگــران بســیار ســفارش کردهانــد .خداونــد متعــال در ســورۀ
مبارکــۀ اســراء میفرمایــد:

ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َ ََ ْ َ
ک َّر ْم َنــا َبنــي َآد َم َو َح َم ْل َن ُ
الط ّي َبــات َو َف َّض ْل َن ُ
<و لقــد
اهـ ْـم فِــي البـ ِـر و البحـ ِـر و ر زقناهــم ِمـ
اهـ ْـم
ـن ِ ِ
ِ
ََ
ً
َّ ْ َ ْ َ ْ
َ
ــن َخلق َنــا تف ِضيــلا>؛ (مــا فرزنــدان آدم را کرامــت بخ شــيدمي و بــر در يــا و
يــر ِمم
علــى ک ِث ٍ
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خشــکى ســوار کــردمي و بــه آنهــا از خوراکیهــای پاکيــزه روزى دادمي و آنــان را بــر بســيارى
از آفر یدههــای خو يــش برتــری دادمی) (اســراء.)70 ،
احادیــث دربــارۀ کرامــت نفــس بســیار اســت کــه بیــان متامــی آنهــا در ایــن گفتــار
منیگنجــد؛ بنابرایــن فقــط بــه ذکــر یــک روایــت معــروف از امامهــادی؟ع؟ بســنده میکنــم:
«من هانت عليه نفسه فال تأمن شــره»؛ (کــی کــه نــزد خــودش احســاس
شــخصيت نکنــد ،از شــر او اميــن مبــاش) (حممــدی ریشــهری ،1384 ،ج ،2ص. )982

حــال ،ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه اگــر بــا یباحترامــی بــه انســاین او را در

جامعــه سرشکســته و یبشــخصیت کــردمی ،آیــا او آرامــش و امنیــت افــراد جامعــه را مخ تــل
میســازد؟ در پاســخ بایــد گفــت ،اگــر فــردی بهدلیــل اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اســت،
از مــا عذرخواهــی کنــد ،ویل مــا عــذر او را نپذیــرمی و او را از خــود برانــم ،شــخصیت او را
نــزد خــودش و دیگــران از بـ ن
ـ� بــردهامی .درنتیجــه او در جامعــه بــه فــردی تبدیــل میشــود

کــه کرامــت انســایناش را بربادرفتــه میبینــد و دیگــر چیــزی بــرای از دسـتدادن نــدارد .بــه
ـ� دلیــل ،چنـ ن
مهـ ن
انــام
ـ� فــردی ممکــن اســت بــرای خایلشــدن از عقــدۀ حقــارت ،اعمــایل ج

دهــد کــه آرامــش و امنیــت جامعــه را برهــمزنــد.
نتیجه
آنــه گفتــه شــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســم کــه صفــت ســرتاپا گوشبــودن بــرای
باتوجهبــه چ
پیامبــر رمحت؟لص؟نهتهنــا ناپســند نبــوده ،بلکــه الزمــۀ حکومــت و رســالت ایشــان نیــز
بــوده اســت .مــا نیــز بهعنــوان مســلمان وظیفــه دار می کــه ایــن صفــت را تــا حــد امــکان
در خــود هنادینــه ســاز می؛ چراکــه ایــن خصلــت هــم در ســامت و موفقیــت فردیمــان
مؤثــر اســت و هــم وقــی مســئولیتهای خــرد و کالن را در جامعــه بهعهــده میگیــرمی،
باشــم .یبشــک ،بهکارگیــری ایــن خصوصیــت رفتــاری در کنــار الگوگیــری از دیگــر صفــات

پیامبــر؟ص؟ و امئــۀ اطهــار؟امهع؟ فضایــل اخــایق را در افــراد هنادینــه میکنــد .مهچنـ ن
ـ� ،جامعه

را بــه ســرمنزل مقصــود میرســاند و باعــث میشــود آنــان مدینــۀ فاضلــهای بســازند کــه
شایســتۀ قدمهــای مبــارک جــان جانــان و امیــد مظلومــان عــامل ،حضــرت مهــدی؟جع؟
انــام پژوهشهــای میــداین دیگــر کــه در
شــود .مقالــۀ حاضــر گامــی اســت مقدمــایت بــرای ج

آنهــا بایــد میــزان تأثیــر هنــر شــنوابودن بــر شــخصیت انســانها و موفقیــت و حمبوبیــت چنـ ن
ـ�
افــرادی بـ ن
ـ� اعضــای خانــواده و دوســتان و جامعــه ارز یــایب شــود .امیــد اســت پژوهشــگران
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نتایــی درخورعرضــه در جمامــع علمــی جهــان دســت یابنــد و شناســانندۀ
در ایــن زمینــه بــه ج
اســام نــاب حممــدی و در رأس آن ،شــخصیت واالی پیــامآور ایــن دیــن مبـ ن
ـ� باشــند.
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