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  چکیده
فهـم  ننـد، بیـان کننـدة    کمـی گوینده و گفتارش تأکیـد   شخص بینبر تفکیک  که احادیث متعددي

ن احادیـث، روایـات دیگـري    در مقابـل ایـ  . اسـت  توجه به گوینـده بدون  اصل سخن و ارزیابی آن
کند؛ به این معنا که هر سـخنی را از  به توجه به گوینده و شناخت دقیق او داللت مید که وجود دار

 و آن را دسته احادیث پرداختـه این دو  بررسی به کوشدمی همقالاین نویسنده در . هر کسی نپذیریم
این بررسـی آن اسـت کـه هـر گـروه از       نتیجۀ .تقسیم و تحلیل و استنتاج کند حوزة مختلف،سه  در

بعـد  . 1: اشـاره کـرد  سه بعـد  به توان ها میاین احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آن
  .بعد رفتارشناختی .3شناختی بعد روان. 2شناختی معرفت

   :هاکلیدواژه
  .سخن اخالق ،منزلت گوینده سخنسنجی، سخنگوینده،  گفتار،
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  درآمد 
 .نقـش فراوانـی دارد   ،گویـد در درستی یا نادرستی آنچه مـی  ،سخن گویندةمنزلت 

گسـلند و  مـی را میان گوینده و سخنش هر نوع پیوندي  ،ه صراحتاحادیث ب از برخی
در اصـل سـخن بنگـرد و درسـتی      ،شخص گوینده توجه بهخواهند تا بیاز شنونده می

پذیرفتن حکمت از هـر   دربارة)ع(، مانند سخن معروف امیر مؤمنانآن را ارزیابی کند
که به صـورت مثـل سـائر     ايبه گونه ،جدا کردن بین گوینده و گفته و تأکید بر یکس

گوید بنگـر، نـه   چه میقال و ال تنظر الی من قال؛ به آننظر الی ماا« ، یعنیدر آمده است
  )58ص ،1366آمدي تمیمی، (».گویدبه کسی که می

از احادیـث بـر    که در احادیث متعددي بیان شده است، برخی ،در برابر این نگرش
را از پذیرش هر سـخنی بـدون توجـه    شنوندگان کنند و سخن تأکید می نقش گویندة

، دو تعلـیم  در احادیـث دینـی   رسدجاست که به نظر میاین. دارندآن باز می ةبه گویند
داللـت   تعلیمی که بر گفته تأکیـد دارد و تعلیمـی کـه بـر گوینـده      متضاد وجود دارد؛

  : گنجانددستۀ کلی  سهها را در توان آنگونه احادیث میبا مرور این. کندمی
  ؛تأکید بر گفته. 1 

  ؛گوینده ضرورت توجه به . 2
 .نقد دوگانگی گویندگان. 3
  
  تأکید بر گفته. 1

بایـد هـر    ،شـود کـه شـخص مسـلمان    در احادیث متعددي بر ایـن اصـل تأکیـد مـی    
آن را بپـذیرد و   بودن، اش ارزیابی کند و در صورت درستسخنی را فارغ از گوینده

سـخن  کـه  کنند این احادیث توصیه می. آن نکند ة، هیچ توجهی به گوینددر این میان
آن  ةاز منافقان، مشرکان و کافران گرفت و به شرك و ایمـان گوینـد  باید حکیمانه را 

ه در ها حدیث با این مضـمون در متـون روایـی مـا وجـود دارد کـ      ده. نداشتتوجهی 
  :کنیمها اشاره میه چند مورد از آنجا باین

د     ضَـالَّۀُ  الْحکْمـۀُ «: فرمایدباره میدر این ) ع(امام صادق. 1-1 جـا و ثُمـینِ فَحؤْم الْمـ
أَحدکُم ضَالَّتَه فَلْیأْخُذْها؛ حکمت گمشدة مؤمن است، پـس هـر یـک از شـما هـر جـا       

  ) 167، ص8، ج1365کلینی، (».اش را یافت، آن را برگیردگمشده
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بایـد آن را بـاز پـس    ی دیـد،  در دست کسـ را گونه که اگر کسی اموال خود همان     
و  آن را بـه چنـگ آورد  ین حدیث، هر جا حکمتـی یافـت بایـد    طبق مضمون ا گیرد،

  .کاري به حامل آن حکمت نداشته باشد
 فخذوها ولو مـن افـواه المنـافقین؛   المؤمن  ضالۀ ۀالحکم« :فرموده) ع(امام علی. 1-2   

ــد از دهــ       ــد، هرچن ــس آن را برگیری ــت، پ ــؤمن اس ــده م ــت گمش ــان حکم ان منافق
سـید   /167ص، 8ج ،1365 ،کلینـی  :ك.ر نیـز / 58، ص1366آمـدي تمیمـی،   (».باشد

  )176، صقضاعی /80، حکمت شمارة1370،رضی
حتـی از دهـان منافقـان تأکیـد      حکمـت ) شنیدن و پذیرفتن(ث به برگرفتندر این حدی

  . شده است
ل سـخن حـق را از اهـل باطـ     دهـد کـه  مضـمون بعضـی از روایـات نشـان مـی     . 1-3

براي مثال در متون روایـی مـا    .ناراست را از اهل حق قبول نکنیم ، لیکن سخنبپذیریم
قَّ   «: از  سر موافقت نقل شده است که فرمـود  )ع(این سخن حضرت عیسی خُـذُوا الْحـ

ن حق را از اهل باطـل بپذیریـد، لـیک    خُذُوا الْباطلَ منْ أَهلِ الْحقِّ؛أمنْ أَهلِ الْباطلِ و لَا تَ
  )229ص، 1371،برقی(».از اهل حق قبول مکنید را باطل
قـرار  تاب و بـی بیمنافقان،  در سینۀبرخی احادیث تأکید دارند که سخن حق . 1-4

 ق،1414 طوســی،(.گیــر شــودمؤمنــان جــاي در ســینۀو  یــدبــر زبــان آکــه اســت تــا آن
  )625ص

ـ  «: آمـده اسـت  ) ع(منسوب به حضـرت عیسـی   یحدیث در. 1-5 اد الْکَلَـامِ،  کُونُـوا نُقَّ
اسٍ       بِآیۀٍزخْرِفَت  ضَلَالَۀٍفَکَم منْ  نْ نُحـ مـ مهرالـد خْـرِفا ز کَمـ تَابِ اللَّهنْ کضَّـۀِ مبِالْف 
ــۀِ هومالْم ــرَاءخُب بِــه ــرَاء صالْب و اءــوس ــکســنج باشــید، کــه بســا ســخن ؛النَّظَــرُ إِلَــى ذَل 

مسـین بـا    سـکۀ  گونه کـه شود، همانکتاب خدا آراسته می اي ازکه با آیه ايیگمراه
 یبصـیران تنهـا  یکسـان اسـت، لـیکن     ايستن به چنین سـکه نگری. گرددنقره آراسته می

  )230، ص1371برقی،(».انددستاند که ماهر و چیرهبدان واقف
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سنجی دعـوت شـده   که مالحظه شد در احادیثی شبیه به این مضمون، به سخنچنان
  .معنی توجه به گفته است نه گوینده و این به

  
  گویندهضرورت توجه به . 2

به گوینـده  خواهند تا احادیث به صراحت از ما می از در برابر احادیث فوق، برخی
بـراي مثـال   . سخن توجه کنیم و فراموش نکنیم که این سخن را چه کسی گفته اسـت 

اطقُ        منْ أَصغَى إِلَـى « :گویددر این باره می) ع(امام باقر ده فَـإِنْ کَـانَ النـَّ بـع قٍ فَقَـدنَـاط
        د بـع طَانِ فَقَـدی نِ الشـَّ ي عـؤَد قُ یـاط یؤَدي عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَقَد عبداللَّه و إِنْ کَـانَ النـَّ

یده است، پس اگر گوینـده  دهد، او را پرست اي گوش فراهر کس به گوینده الشَّیطَانَ؛
، شـیطان را پرسـتیده   رستیده است و اگر از شـیطان بگویـد  خدا را پ د بگوید،داوناز خ
  )435، ص6ج، 1365کلینی، (.است

امــام ، از )24 :عـبس (»فلینظـر االنســان الـی طعامــه  « تفســیر آیـۀ شــریفۀ همچنـین در  
شخص به دانش خـود و منبـع آن بنگـرد     که مقصود آن است« :نقل شده است )ع(باقر

  )49، ص1همو، ج(».گیردز چه کسی آن را فرا میو توجه کند که ا
  
  نقد دوگانگی گویندگان. 3

ر هـاي دینـداري بـه شـما    و کردار، یکی از شاخصه از منظر دینی، سازگاري گفتار
 ،مسـلمانان را بـه یگـانگی گفتـار و کـردار      در ایـن زمینـه،   احادیـث متعـددي   .رودمی

ن بـه آ خواننـد، لـیکن خـود    فرا می دیگران را به نیکیکه را کسانی و کنند میدعوت 
آمـده   )ص(بـراي مثـال در حـدیثی از رسـول خـدا     . نمایندمحکوم می ،کنندعمل نمی

نُ آدم و     « :است که فرمود فَـإِذَا قَـالَ ابـ ه کَذِّبـی أَو قُهدصلٍ یمنْ عاقاً مدصلٍ مکُلِّ قَوإِنَّ ل
قَو فَعر هلمبِع لَهقَ قَودص    لَـهقَو لُـهمع خَـالَف إِذَا قَالَ و و إِلَى اللَّه هلمبِع ـ لَه ه علَـى  رد قَولُ

الْخَبِیث هلمإِلَى النَّارِ؛ ع بِه وِيه است که آن را تأییـد   هر سخنی را مصداقی از عمل و
تأییـد  سـخنی بگویـد و بـا کـردارش آن را      زادهپس هرگاه آدمـی . کندیا تکذیب می

 برد و هـر گـاه سـخنی بگویـد کـه     دا باال میگفتارش را به سوي خ ،، با آن کردارکند
او را شـود و  ده مـی گفتارش به عمل پلیدش باز گردانـ  ،اشدب ناهمخوان آن بارفتارش 

  )208، ص2ق، ج1404قمی، (».داندازبه آتش در می
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هـا را برشـمرد   از آن توان حتی اندکیجا نمیاند که در ایناین احادیث چنان فراوان
کننـد، اساسـاً   هاي خود عمل نمیو چنان صراحت دارند که گویی افرادي که به گفته

قــوت ایــن . گرفــت شــان را جــديندارنــد و نبایــد ســخن صــالحیت بیــان حقیقتــی را
ط چهارگانـه امـر بـه    ي از فقیهـان در کنـار شـرای   اروایات، به حدي بوده است که پاره

بنـدي  که عبارت است از پاي را هم مطرح کردهرط پنجمی ش معروف و نهی از منکر
چه از آن نهـی مـی  ایستادن وي از آن زگوید و باچه خود میکننده به معروف به آن مرا

گویـاي اهمیـت احـادیثی    اگرچه این شرط از سوي اکثر فقیهان رد شده اسـت،   .کند
  )154ص، 1375اسالمی، (.انددر این باره صادر شدهاست که 

در یکـی از  ) ع(امـام علـی  قدر جدي اسـت کـه   مؤمنان آن ايین کسانی برخطر چن
ی      « :کند که فرمـود نقل می) ص(از رسول خدا ،این احادیث تـلَـى أُمع ی لَـا أَخَـاف إِنـِّ

ا الْمشْـرِك فَیقْ     أَمـ و ه انـبِإِیم ه ـ مؤْمناً و لَا مشْرِکاً أَما الْمؤْمنُ فَیمنَعه اللـَّ عم   و هرْک بِشـ ه ه اللـَّ
رُونَ؛ ل ا تُنْکـلُ مفْعی رِفُونَ وا تَعقُولُ مانِ یمِ اللِّسالنَانِ عقِ الْجنَافکُلَّ م کُملَیع نِّی أَخَافک 

مرد باایمان را به خـاطر   خدا من بر امتم نه از مؤمن هراسانم و نه از مشرك ترسان، چه
لیکن مـن بـر   . وردآمیرك را به خاطر شرك او از پاي درشدارد و مایمان وي باز می

گوید که آن را نیکـو مـی  چیزي را می باز است،که زبان ترسمدورویی می شما از هر
  )27، نامه 1370،سید رضی(».داریدکند که آن را ناپسند میشمارید و کاري می
اصـلی   مـوزة آدیث چه نسبتی با یکـدیگر دارنـد و   این سه سنخ ح حال باید دید که
انـد و از  ادیث عمدتاً نـاظر بـه یـک مسـئله    هر یک از این دسته اح. در این باب چیست

رفـت بعـد مع  .1: کننـد در مجموع سه بعـد را مطـرح مـی    ، امانگرندمی یک بعد به آن
  .بعد رفتارشناختی یا اخالقی .3 شناختیبعد روان .2شناختی 

  
  شناختی احادیثبعد معرفت. 4

کنـد و آن تأکیـد   شـناختی را مطـرح مـی   ست، یک اصل معرفـت احادیث دسته نخ
صـحت  گوینـده و  اعتبـار  قاطع و قطعی بر این اصل است که هیچ رابطـه منطقـی بـین    

خـاص   درستی یا نادرستی سخن را باید با محـک  ،دیگر عبارت به. گفته وجود ندارد
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اعتبـار یـا    ةبارتوان درنمی شخص گویندهمنطقاً با سنجیدن خود سنجید و در این میان 
آن و داوري درباره یک سخن به استناد گوینـده  . اعتباري سخنی قاطعانه حکم راندبی

نقب زدن از گفته به گوینده یا گوینده به گفته، در واقع نوعی مغالطه منطقی به شـمار  
 گفتــــــه ) genetic fallacy(د کــــــه بــــــه آن مغالطــــــه منشــــــأرومــــــی

که فالن سخن، درست اسـت چـون کـه فالنـی     شود طبق این مغالطه ادعا می. شودمی
. گفته است یا فالن سخن باطـل اسـت، زیـرا از دهـان فـالن کـس بیـرون آمـده اسـت         

صـدور   جغرافیایی یا تاریخی گوهر این مغالطه آن است که بر اساس خاستگاه یا منشأ
حکــم   ،اصــل آن ســخن یــا عقیــده     ةتــوان دربــار  ، مــی ســخن یــا عقیــده    یــک 

آن  سـخن و گوینـدة   تـوان بـین  مـی کـه منطقـاً   حـال آن  )Warburton, p.62(.راند
  . و سخن درست را حتی از سنگ شنید تفاوت قائل شد

ایـن  » چـه کسـی  «کنـد کـه   اعتراض مـی  او ادعايهنگامی که فایدروس به سقراط 
یـد بـه اصـل سـخن     کـه با سـازد  مـی ، وي او را متوجه این نکته آورده بانزبر سخن را 

مردمان آن زمـان چـون هنـوز ماننـد     « :کنده طنز اضافه میو ب آن توجه کرد نه گویندة
هـا نیـز   هـاي درختـان و سـنگ   دلی بـه گفتـه  شما جوانان دانشمند نبودند، به سبب ساده

ولـی چنـین مـی   . پذیرفتندمی ،شنیدندها سخنی راست میدانند و اگر از آنگوش می
ر آمـده اسـت، زیـرا    کند که گوینده کیست و از کدام کشونماید که براي تو فرق می

  )1353، ص3ج ،1367لطفی، (».نگري که سخنش راست است یا نهتو تنها بدان نمی
این گوهر تعلیماتی اسـت کـه در احادیـث گـروه نخسـت آمـده اسـت و طبـق آن         

جـدا سـاخته و   شخص مسلمان باید این قدرت را داشته باشـد کـه گفتـه را از گوینـده     
شـود کـه   این تعلیم جایی آشکار مـی اهمیت  .شدندیقوت و اعتبار گفته نیک بی ةدربار

قدرت تفکر مستقل خود را از دسـت   ،موقعیت و اعتبار برخی بزرگان کسانی متأثر از
داده به جاي تحلیل درست سخنان یا مواضع افراد، بـر اسـاس خـود افـراد داوري مـی     

 حـارث، ، بـه نـام   )ع(این اتفاق در جنگ جمل رخ داد و یکی از یاران امام علی. کنند
رقیب نزد حضرت آمد و از ایشان پرسـید کـه    ۀهاي موجهی در جبهبا دیدن شخصیت

امـام  . باشـند و گمـراه شـده   چگونه ممکن است این افراد در مسیر نادرستی قرار داشته 
 :تفکر و استقالل در اندیشـه اسـت   آزادي در بخشهمواره الهامبه وي پاسخی داد که 
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» وسلْبرُؤٌ مام لْ فَإِنَّکالِ ببِالرِّج رَفعلَا ی ینَ اللَّهإِنَّ د کلَیۀِعقِّ بِآیقَّ    ،الْح الْحـ رِففَـاع

لَهأَه رِفزیـرا کـه دیـن خـدا بـه وسـیلۀ       و مردي هستی که دچار خطا شده است؛ت ؛تَع 
حق را بشناس تا اهلـش   شود، پسحق شناخته می ، بلکه به نشانۀشودافراد شناخته نمی

  )5، ص13ق، ج1314مفید، (».شناسیرا ب
إِنَّک نَظَرْت تَحتَک و لَم تَنْظُـرْ  « :گفت حارثبه  )ع(علی امام ،طبق روایت دیگري

نْ        مـ رِف لَ فَتَعـ اطـالْب رِف تَعـ لَـم و نْ أَتَـاهم رِفقَّ فَتَعالْح رِفتَع لَم إِنَّک رْتفَح قَکفَو
تو حق را نشـناخته . نگریستی نه عمیق و زیرکانه و سرگردان ماندي بینانهکوته تو أَتَاه؛

 چــه  ،نــد و نــه باطــل را تــا بــدانی پیــروان آنااي تــا بــدانی کــه اهــل حــق چــه کســان
  )262، حکمت شماره 1370 ،سید رضی(.ندامردمان

ب رجلًـا دونَ   «: به ابـو حمـزه ثمـالی فرمـود    ) ع(همچنین امام صادق أَنْ تَنْصـ اك إِیـ 
مـی  کسی را بدون حجت برگزینی و هـر آنچـه را  مبادا  ؛فَتُصدقَه فی کُلِّ ما قَالَ الْحجۀِ

  )298، ص 2، ج1365ی، کلین(».گوید، تصدیق کنی
حـق،  « :کنـد بیان می فتی را چنیناین بعد معر ،به دقت و روشنی نیز عالمه طباطبایی

ر جا گرفته شود و ایمان یا کفـر و  حق است هر جا باشد و هرگونه به دست آید و از ه
عراض از حق به سبب دشـمنی بـا حامـل    و ا. اش در آن اثري ندارد دارندهتقوا یا فسق 

آن جز چسبیدن به تعصب جاهلی که خداوند سبحان اهل آن را در کتاب ارجمنـدش  
  )258، ص5ج ،1371طباطبایی،(».به زبان پیامبرانش نکوهیده است، نیست

گوینـده  منزلـت  گفتـه و  صحت منطقی بین  ر معرفتی هیچ رابطۀن ترتیب، از نظبدی
فـارغ از منزلـت گویندگانشـان    بایـد  که سخنان را  پس بیاموزیم ،برقرار کرد تواننمی

  .سنج بودسخن )ع(بررسی کرد و سنجید و به تعبیر حضرت عیسی 
  
  شناختی احادیثبعد روان. 5

نده سخن توجـه کنـیم و بـه غـذاي     خواهند تا به گویکه از ما میاحادیث دسته دوم 
بـه بعـد معرفتـی سـخنان     ناظر در واقع آید، فکري خود بنگریم که از کجا به دست می

همـه افـراد در یـک سـطح از     . کننـد شـناختی اشـاره مـی   نیستند، بلکه به واقعیتـی روان 
همـه جـا صـدف را از خـزف      بتواننـد معرفت و دانش قرار ندارند و چنین نیسـت کـه   

درست بـر خـالف تعلـیم احادیـث گـروه       بلکه تحت تأثیر عوامل مختلفی بازشناسند،
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کـه شـخص   دهند به دلیل آنسخن باطلی تن می، متأثر از عوامل غیر معرفتی به نخست
بـه   شـوند، گـردان مـی  از سـخنان حقـی روي   و بر عکـس  موجهی بر زبان آورده است

یکـی از   ه به عنـوان این واقعیت گا .شخص ناموري نبوده است ،آن دلیل آنکه گویندة
 style over(بـه نـام غلبـه سـبک بـر جـوهر      شـود کـه   معرفـی مـی   مغالطات منطقـی 

substance (شودمعرفی می.)265ص م،2007 ،مصطفی(  
از دقـت در  را  از افـراد کـه ناخواسـته ذهـن بسـیاري      واقعیتی است انکارناپذیر ،این

در برابـر ایـن واقعیـت    . دکنـ ها را منحـرف مـی  دارد و چه بسا آنواقعیت مسئله باز می
دهند تا به گویندگان و نقش منفـی یـا مثبتـی    برخی از روایات به ما تعلیم میاست که 

 ينیست که تـأثیر  طرفبی ویندهگمسئله آن است که . که در سخن دارند توجه کنیم
و انسان نیز ماشین حسابگري نیست که همـواره فـارغ از عواطـف     بر افراد نداشته باشد

پیشـوایان   ،از این رو. از ناسره بشناسدرا سره ر سخنی را به دقت تحلیل کند و بتواند ه
و بـه همـین    بودهدر کنار تأکید بر توجه به سخن، متوجه تأثیر گویندگان بر افراد دین 

شـناختی ایـن مسـئله را نادیـده     تـا بعـد روان  کننـد  آگـاه مـی  این واقعیت  ازسبب ما را 
و اخیراً متخصصان ارتباطـات  شناسان بوده رد توجه روانمو این مسئله از قدیم .گیریمن

توان بـر دیگـران تـأثیر گذاشـت و     کنند تا نشان دهند که چگونه میاستفاده می آناز 
از احادیث را بـا گـروه   این مسئله است که این دسته . رساندآنان را به هدف مورد نظر 

  .ددهسوم پیوند می
  
  بعد اخالقی احادیث. 6

آورند، رفتار درسـتی نیـز   یم که از کسانی که سخنان درستی بر زبان میاما آموخته
 .کنند، پیشـاپیش بـدان عمـل کننـد    اي میاگر خود توصیه کهچنان. انتظار داشته باشیم

توان اعتبـار سـخن را بـا منزلـت گوینـده یـا       گونه که گذشت نمیهرچند منطقاً، همان
دهـد و هنگـامی کـه    این سـمت سـوق مـی    شناختی ما را بهرفتار او سنجید، میلی روان

گویـد و  مضرات سیگار کشیدن براي ما سخن می دربارةسالمتی  براي مثال متخصص
توانـد از مـا انتظـار داشـته     کشـد، نمـی  پس از پایان سخنش، سیگاري روشن کرده می
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توانـد  وي مـی . زیـان سـیگار کشـیدن جـدي بگیـریم      هـایش را دربـارة  باشد که گفتـه 
و  بگـذاریم اش تفـاوت  هاي علمـی و رفتـار شخصـی   ه باید میان دانستهاستدالل کند ک

است و مـا انتظـار داریـم کـه اگـر       يحق نیز همین است، لیکن عمالً کار بسیار دشوار
ه ایـن  بخش اسـت، خـود اولـین کسـی باشـد کـه بـ       داند سیگار کشیدن زیانکسی می

سئله تناقض میـان گفتـار   جاست که ماین .و بر اساس آن عمل کنددانسته، اعتقاد داشته 
شـناختی و بعـد   روان بعـد  ،بعـد معرفتـی  : گیـرد بعد متفـاوت بـه خـود مـی    سه و کردار 

  .اخالقی
انـد،  اشاره شد و تعالیم قرآنی و روایی به ما آموختهکه در بعد معرفتی، همان گونه 

هر یـک را جداگانـه بررسـی    و گفتار و کردارش تفاوت گذاشت و  گویندهباید میان 
بـه دانشـم   «: صدا بـا شـاعر عـرب بگویـد    همتواند جاست که آن متخصص میاین. کرد

دهـد و  عمل کن که اگـر در کـردارم کوتـاهی کـرده باشـم، دانشـم بـه تـو سـود مـی          
      ».رساندام به تو زیانی نمیکوتاهی

تنهـا و   کند کـه توصیه میو پدر و فرزند، جانب پدر را گرفته  سعدي نیز در مناقشۀ
در نتیجه تناقض رفتار و گفتار گوینده نبایـد مـانع    ،نه گوینده گفتار توجه کنیم تنها به
خفتـه کـی   خفتـه را  «، ادعاي سـنایی کـه سـروده    علمی ما شود و با تعریض به ةاستفاد

  :گویدمی» کند بیدار؟
 ور نمانـد بـه گفتـنش کــردار      بشـنو عالم به گوش جان  گفت  

  خفته را خفته کی کند بیـدار    باطل است آنچـه مـدعی گویـد   
  نوشته است، پند بر دیـوار  ور   مرد باید کـه گیـرد انـدر گـوش    

)104ص ،1374 سعدي،(                                                                                       
  

توان ضرورتاً بین ادعاهاي معرفتـی  و نمی این استدالل کامالً درست و منطقی است
البته در اینجا بحـث دیگـري وجـود دارد و آن تـأثیر     ، پیوندي یافتشخص و رفتارش 

یا خطاي اخالقی بر فهم و معرفت شخص اسـت کـه خـارج از بحـث ایـن مقالـه       گناه 

                                                
  ینفعک علمی و ال یضررك تقصیري/ اعمل بعلمی فان قصرت فی عملی 
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بـه دلیـل رفتـاري کـه      خرده گرفتن بر شخص و طعن در سـخنش  ،افزون بر آن. است
بـه   ،هـاي منطقـی  در کتـاب از آن است کـه  توسل به شخص دارد، خود نوعی مغالطه 
 .ه نیسـت قضـی  ۀلیکن ایـن همـ  )  Warburton, p.3:ك.ر.(تفصیل بحث شده است

یـان  توان از او انتظار داشت همـواره بتوانـد م  و نمی بگر نیستاسصرفاً ماشینی حانسان 
گفتـارش را ارزیـابی و در    توجـه بـه گوینـده،   فاصـله افکنـد و بـی   گوینده و گفتارش 

کنـد، در جـاي   گونه توصیه مـی سعدي نیز که در اینجا این .صورت درستی قبول کند
  :گویددارد و میراد مغرض بر حذر مینسبت به سخن افدیگر ما را 
  

ــخن   ــا س ــرض ت ــاحب غ ز ص
  نشــــــــــــــــــــــــــــــنوي

   
ــر کــار  ــیمان  کــه گ ــدي، پش بن

  )50ص، 1372سعدي، (          شـــــــــــــــــــــــــــــــــوي 
   

دسـت بـه محاسـبات     صورتاین  به تواندهد که همواره نمینشان می بشري ۀتجرب
ــق ــراي   .زد دقی ــدي ب ــه قواع ــده  در نتیج ــد آم ــل پدی ــبه و تحلی ــریع در محاس ــه  تس  ک
برهاي شناختی انها را میآنها، شناختی انسان، بر اساس امساكشناسان اجتماعیروان

خـود  م یبر براي ارزیـابی یـک سـخن آن اسـت کـه ببینـ      هاي میانیکی از راه .نامندمی
اگـر بـراي   . کند و چه بهـایی بـراي آن قائـل اسـت    به گفتارش اعتنا میچقدر گوینده 

فـرا خواهـد   شـهر را   کـن بنیـان یقـه دیگـر سـیلی    تا چنـد دق  مدعی شود که مثال کسی
خودش هیچ اقدامی براي مقابله با آن انجام ندهد و چنـان رفتـار کنـد کـه     گرفت ولی 

 ،گویـد توان نتیجه گرفت که وي دروغ میگویی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، منطقاً نمی
کـه   نتظـار داریـم  ایم، اعاقل کسب کردههاي اي که از رفتار انسانلیکن عمالً با تجربه

 تـوان از در نتیجه مـی . خبر باشد، باید دست به اقدامی بزنداگر کسی از چنین اتفاقی با
رود و یـک  نمـی بخشی به شـمار  مرجع اطمینان ،آن این رفتار استنتاج کرد که گویندة

جاست که اگر به سخن او اعتنا نکنیم یا بـا تردیـد در گفتـه   این. جاي کار معیوب است
لـیکن از نظـر روان  نباشـد،   منطقـی ممکن است از نظر معرفتـی رفتـار مـا     اش بنگریم،

 شـهادت بـه هنگـام    هـا دادگـاه به همـین سـبب در    .شناختی موجه و غالباً درست است
تحـت   یدر علـوم حـدیث   قاعـده همـین  شـود و  منزلت و اعتبار آنان بررسی مـی  شهود،

ساسـی آن اسـت کـه    فـرض ا  .ناقالن حدیث صادق است عنوان جرح و تعدیل دربارة
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هـاي  هاي درستکار، گفتارشان نیز درست و قابـل اعتمـاد اسـت و انسـان    معموالً انسان
هرچند ممکن است شاهدي بـدکار و بدسـابقه، واقعـاً     .نادرست، گفتارشان ناپذیرفتنی
منطقاً تردید در درسـتی گفتـارش بـه     رست گفته باشد،در این شهادت خاص خود، د

روانی است کـه اهمیـت    این بعددر واقع،  .مقبول عاقالن است ،دلیل آن سابقه و رفتار
  .کندبعد اخالقی مسئله را روشن می

 کننـده  مرشروع کند و ا که شخص باید از خودفراوان آیات و احادیث بر آنتأکید 
از کننـده  هـی  کنـد و ن به معروف عمل میبه معروف باید خود نخستین کسی باشد که 

ایستد، در واقع تعلیمی است بـراي  باشد که از آن باز می منکر باید خود نخستین کسی
نِ  « :فرمایددر این باره می )ع(حضرت امیر مؤمنان .باورپذیر ساختن گفتار ما ا عـوانْه و

د التَّنَـاهی       عـیِ ببِـالنَّه رْتُم ا أُمـ فَإِنَّمـ نْـها عوتَنَاه نْکَرِ وو از کـار زشـت بـاز ایسـتید و      ؛الْم
 ،سید رضـی (».ان را از آن باز دارید، چه به باز ایستادن پیش از بازداشتن مأموریددیگر
 )105خطبه  ،1370

عمـل بـه    ضـرورت  ت که در روایات متعدد ایـن همـه بـر   به دلیل این بعد روانی اس
از سر انکـار مـی   قرآن کریمو هاي خود و رفتار بر طبق گفتار خود تأکید شده دانسته
آیـا   ؛أَنـتُم تَتْلُـونَ الْکتَـاب أَفَـالَ تَعقلُـونَ      تَنسونَ أَنفُسکُم و نَ النَّاس بِالْبِرِّ وأَتَأْمرُو«: پرسد

کـه کتـاب را   کنیـد، درحـالی  خـود را فرامـوش مـی    دهید ومردم را به نیکی فرمان می
  )44 :بقره(»کنید؟کنید؟ آیا تعقل نمیتالوت می

  :بیان کرده است گونهایناین انکارها را سعدي حاصل 
ــد  ــه مــردم آموزن ــا ب   تــرك دنی

 
ــیم و   ــتن س ــد  خویش ــه اندوزن   غل

ــد و    ــه گفــت باش عــالمی را ک
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  هرچه گویـد نگیـرد انـدر کـس     
  عالم آن کس بود که بد نکنـد  

 
  خـود نکنـد   بـه خلـق و   نه بگوید 

  )103ص ،1374 ،سعدي(           
  

دچار نـوعی  بري دیگران، و در پی رهکرده گم  ، کسی که خودي خود رادر واقع
دوگانگی و گسست روحی است و آیات و روایـات بـر ایـن دوگـانگی انگشـت مـی      

فهـم و درك  فاقـد  کنند و کسانی را که این گونـه هسـتند،   گذارند، آن را محکوم می
گـویی در نهـاد بشـر سرشـته شـده اسـت و امـروزه نیـز متخصصـان           این نکته .دانندمی
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، پس از بحث مفصلی دربـاره ماهیـت اخالقـی    تالفول یوه. اخالق بر آن تأکید دارند
گـذارد  انگشت مـی سویی گفتار و کردار بر ضرورت همبه روشنی بودن و معناي آن، 

ش را کنـد، غالبـاً تـأثیر   نمـی  سسـت حقانیت گفته مـا را   ،هرچند دورویی«: گویدو می
بـدان  اگـر مـا نخسـت خانـه اخـالق خـود را مرتـب نکنـیم، دیگـران          . سازدمیسست 

بـه همـین دلیـل اسـت     . اعتبار کنندگرایش خواهند داشت که دعاوي اخالقی ما را بی
کنیم اسـت،  چه میر به وسیله آنتدهی رفتار اخالقی مردم، بیشترین شیوه شکلکه مهم

   )LaFollette, p. 209(».گوییمچه میآنتا 
  نتیجه

مـی در ،دیگردر کنـار یکـ   احادیـث  چیـدن ایـن    هنگام این است کهکالم  خالصۀ
این احادیـث  . دهندتعلیمی را تشکیل می به هم پیوستۀه در واقع یک مجموعابیم که ی

صحت هر سخنی را بـا دقـت    ،خواهند تا بدون توجه به گویندهدر درجه اول از ما می
در درجـه دوم   .ارزیابی کنیم و آن را بر اساس معیارهاي مشخص بپذیریم یا رد کنـیم 

رفتارشـان بـا   دیگـران، نسـبت بـه سـخنان کسـانی کـه        اسـتفادة از سـوء   و براي پرهیـز 
ه گوینـدگانی کـه خـود بـ    بـه  سـوم   و در درجـۀ باشـیم   گفتارشان یکـی نیسـت، آگـاه   

ش را گیرند که چرا با این کارشان هم اعتبار خویکنند، خرده مینمیگفتارشان عمل 
 این طرز نگـرش . کنندجویی مؤمنان را غبارآلود میمسیر حقافکنند و هم به خطر می
دهد که هـر  کند و نشان میها را بر طرف میتفاوت و تعارض ظاهري آن ،به احادیث

برخـی کسـان    .گروه از این احادیث ناظر بـه سـاحتی اسـت و مخاطبـان خاصـی دارد     
حادیـث گـروه   قدرت تفکیک دقیق بین گوینـده و گفتـار را دارنـد، اینـان مخاطـب ا     

گیرنـد،  تحت تأثیر عوامـل غیـر معرفتـی قـرار مـی     ته ناخواس برخی از افراد. اندنخست
عملکرد خـویش  بدون توجه به نیز  و بعضی دیگر نداوه دوماینان مخاطب احادیث گر

گویند و به این ترتیب، ناسازگاري منطقی خود را نشـان  و گاه بر ضد آن، سخنانی می
خـویش طبـق   به اصالح اعمـال   ،احادیث گروه سوم اینان را مخاطب ساخته .دهندمی

  .خوانندمیفرا  هایشانگفته
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