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مشــورت کــن(».آل عمــران  )159 -ایــن آیــه بــه روشــنی و محکمــی،
مبنــای مدیریــت و رهبــری پیامبــر(ص) را نرمــی و مــدارا معرفــی و
جایــگاه آن را مشــخص کــرده اســت.رفتار سراســر رفــق و مالیمــت و
بــه دور از درشــتی و خشــونت پیامبــر ا کــرم(ص) ،در عرصــه جامعــه
و در معاشــرت بــا مــردم ،ســازنده تریــن عنصــر در اصــاح جامعــه و
روابــط و مناســبات اجتماعــی بــود .ســیره نویســان گــزارش کــرده انــد
کــه امــام حســین(ع) ،بــه نقــل از امیرمؤمنــان علــی(ع) در توصیــف
رفتــار اجتماعــی رســول خــدا(ص) چنیــن فرمــوده اســت[« :رســول
خــدا(ص)] پیوســته خــوشرو و خــوش خــو و خــوش برخــورد و مالیــم
بــود .او خشــن ،درشــت خــو [و] عیــب جــو نبــود ...هیــچ گاه کســی
را نکوهــش یــا ســرزنش نمیکــرد ».منطــق عملــی دیــن ،در روابــط
و مناســبات اجتماعــی ،بــر رفــق و مــدارا اســتوار اســت؛ تــا جایــی کــه
پیامبــر اعظــم(ص) فرمــود «:خــدای متعــال همــان گونــه کــه مــرا بــه
برپایــی واجبــات فرمــان داد ،بــه مــدارا بــا مردمــان نیــز امــر فرمــود».
در روایتــی دیگــر از آن حضــرت مــی خوانیــم« :پــروردگارم مــرا بــه
مــدارا بــا مردمــان امــر کــرد ،همــان گونــه کــه مــرا بــه تبلیــغ رســالت
فرمــان داد».

یکــی از بارزتریــن جلوههــای شــخصیت نورانــی حضــرت ختمــی
مرتبــت(ص) ،اخــاق نیکــو و مــدارای آن حضــرت بــا مــردم اســت.
رســول مهربانیهــا ،بــرای هدایــت بنــدگان خــدا ،از هیــچ کوششــی
فروگــذار نمیکــرد و همچــون پــدری مهربــان ،ســایه محبــت خــود را
بــر ســر همــگان میگسـ ْ
ـترد .تاریــخ گواهــی میدهــد کــه همــه ،حتــی
دشــمنان رســولخدا(ص) ،از لطــف و مرحمــت ایشــان برخــوردار
بودهانــد .در ســیره آن حضــرت ،کرامــت و حرمــت انســان ،جایگاهــی
بــس واال داشــت .پیامبــر خــدا(ص) همــواره بــر رفــق و مــدارا تأ کیــد
میکــرد و مؤمنــان را بــه مهربانــی و گذشــت نســبت بــه یکدیگــر،
ســفارش میفرمــود .آنچــه درپــی میآیــد ،فرازهایــی از کتــاب
ارزشــمند «ســبک زندگــی پیامبــر اعظــم(ص)» ،اثــر اســتاد مصطفــی
دلشــاد تهرانــی اســت کــه در آن ،بــه بررســی رفــق و مــدارا ،بــه عنــوان
یکــی از ویژگیهــای برجســته ســیره اخالقــی نبــی ا کــرم(ص) پرداختــه
شــده اســت.
مفهوم رفق و مدارا
«رفــق» در لغــت بــه معنــای نرمــی ،مالطفــت و مهربانی اســت؛ «مدارا»
نیــز نرمــی و مالیمــت ،مهربانــی و تحمــل و بردبــاری معنــا شــده اســت.
رفــق و مــدارا ،بــه معنــای مالیمــت و نرمــی ،وســعت نظــر ،گذشــت
و تحمــل اجتماعــی اســت .رفــق و مــدارا ،در هرنــوع رابطــه و تعامــل
انســانی ،چــه رابطــه و تعامــل دو فــرد ،چــه روابــط و تعاملهــای
خانوادگــی و چــه روابــط و مناســبات یــک اجتمــاع بزرگ انســانی ،مهم
تریــن قاعــده در ســامان دهــی درســت روابــط و تعامــل هاســت؛ اصلــی
کــه در زندگــی پیامبــر گرامــی(ص) و اوصیــای آن حضــرت ،آشــکار و
هویــدا بود.هنــر بــزرگ رســول گرامــی اســام(ص) در هدایــت آدمــی،
بــر ایــن اصــل اساســی اســتوار بــود؛ آن ســان کــه توانســت بــر پایــه آن،
جامعــه را متحــول کنــد .در واقــع ،خــوی نــرم پیامبــر ا کــرم(ص) بــود
کــه دل هــا را جــذب کــرد و الفــت بخشــید و جــان هــای گریــزان را
گــرد آورد .بــی گمــان ،ا گــر ایــن روحیــه نبــود ،پیونــد میــان دل هــا،
وحــدت در جامعــه و آن حرکــت بــزرگ اصالحــی ،میســر نمــی شــد؛
َ
چنــان کــه خداونــد بــه صراحــت خطــاب بــه پیامبــرش فرمود«:فبمــا
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رحمــت الهــی ،بــا آنــان نرمخــوی و پرمهــر شــدی و ا گــر درشــت خــوی
و ســخت دل بــودی ،بــی شــک از پیرامــون تــو پراکنــده مــی شــدند.
پــس ،از آنــان بگــذر و برایشــان آمــرزش بخــواه و بــا آن هــا در کار

مدارای پیامبر(ص) به معنای سازش نیست
امــا بــا ایــن همــه ،پیامبــر(ص) هرگــز بــا باطــل ســازش نکــردَ «:ف ْ
اص َد ْع
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بمــا تؤمــر و أعـ ِـرض عـ ِـن المشـ ِـرکین؛ پــس آن چــه را فرمانــی مــی یابی،
آشــکار کــن و از مشــرکان روی بگردان(».حجــر )94-در ضمــن
ایــن رویگردانــی ،فرمــان مهربانــی بــا خویشــاوندان نیــز ،میرســد:
َ
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یــن؛ و خویشــاوندان نزدیــک تــر خــود را هشــدار ده و [نیــز]
بــال و پــر مهربانــی و فروتنــی خــود را بــرای مومنانــی کــه از تــو پیــروی
میکننــد ،بگستران(».شــعرا 214 -و  )215در ایــن آیــات ،عــدم
مداهنــه و ســازش ناپذیــری ،بــا مهربانــی و رفــق ورزی جمــع شــده؛
زیــرا مبنــای امــور بــرای هدایــت مردمــان و متحــول کــردن آنــان ،رفق
و مداراســت .پیامبــر(ص) فرمــان یافتــه اســت در روابــط اجتماعــی و
مناســبات هدایتــی خویــش چنیــن باشــد و بــال و پــر رحمــت و محبت
خــود را بــر مردمــان و اهــل ایمــان بگســتراند و در عیــن مرزبنــدی بــا
مشــرکان ،بــا آنــان بدرفتــاری نکنــد .آن کــه نــور ایمــان بــر جانــش
نشــیند ،رفــق و مــدارا در روابــط اجتماعــی او جلــوه یابــد و آن کــه در
ظلمــت کفــر فــرو رود ،ســخت گیــر ،تنــد و خشــونت ورز میشــود،
چنــان کــه در حدیــث نبــوی آمــده اســت«:مومن ،آســان گیــر ،نــرم
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و باگذشــت و دارای اخالقــی نیکوســت و کافــر ،تندخــو و ســخت
دل و دارای اخــاق بــد اســت و در او تکبــر و زورگویــی جریــان دارد».
مســلمانان نیــز مادامــی کــه بــه ســیره رســول خــدا(ص) تأســی نجویند
و اخــاق نیــک را اصــل زندگــی خــود نکننــد ،مؤمــن نخواهنــد شــد .از
حضــرت رضــا(ع) روایــت شــده اســت« :مؤمــن ،مؤمــن نیســت ،مگــر
آنکه ســه ویژگی در او باشــد :راه و رســمی از پروردگارش ،راه و رســمی
از پیامبــرش و راه و رســمی از ولــی او ...و امــا راه و رســم پیامبــرش،
مــدارا بــا مــردم اســت؛ زیــرا خداونــد ارجمنــد واالمرتبــه ،پیامبــرش را
بــه مــدارا بــا مــردم فرمــان داده و فرموده اســت :گذشــت را پیشــه خود
کــن و بــه نیکــی فرمــان ده ».رســول خــدا(ص) بیشــترین مهربانــی را
بــا مــردم داشــت و بــا گذش ـتترین افــراد نســبت بــه خلــق خــدا بــود.
انــس بــن مالــک ،در توصیــف آن پیــام آور لطــف و زیبایــی چنیــن
گفتــه است«:رســول خــدا(ص) بیشــترین لطــف را بــه مــردم داشــت».
گذشت در سختترین شرایط
آن بزرگــوار در ســخت تریــن شــرایط نیــز ،از رفــق و مــدارا و بزرگــواری
ُ
و گذشــت دور نشــد .روایــت شــده اســت وقتــی کــه در غــزوه ا ُحــد ،آن
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همــه مصیبــت بــر پیامبــر(ص) وارد آمــد ،یکــی از اصحــاب نــزد آن
حضــرت رفــت و از ایشــان خواســت آن قــوم را نفریــن کنــد ،همــان
گونــه کــه نــوح(ع) قومــش را نفریــن کــرد .امــا پیامبــر(ص) جــز رحمت
و مغفــرت بــرای آنــان نخواســت و فرمــود« :خدایــا! قــوم مــرا ببخــش
کــه آنــان نمــی فهمنــد ».همچنیــن ،روایــت شــده اســت کــه فرمــود:
«خدایــا! آنــان را ببخــش یــا هدایــت فرما ».مســلم نیــز در صحیح خود
از یکــی از یــاران پیامبــر(ص) نقــل مــی کنــد کــه وقتــی قــوم رســول
خــدا(ص) ایشــان را مجــروح کردنــد ،آن حضــرت در حالــی کــه خــون
از چهــره مبارکــش مــی زدود ،چنیــن دعــا کــرد« :پــروردگارا! قــوم مــرا
ببخــش کــه آنــان نمــی فهمنــد ».مــدارا و گذشــت پیامبــر ا کــرم(ص)
آن قــدر فرا گیــر بــود کــه تمامــی دشــمنان خــود را بخشــید و بــا آنــان
بــا رفــق و مالیمــت رفتــار کــرد .آن حضــرت ،بــا همیــن نرمخویــی
پیامبرانــه و بــر مبنــای شــناختی درســت از انســان و جامعــه ،زمینــه
تحــول آدمیــان را فراهــم کــرد .پیامبــر اعظــم(ص) شــدت را جــز از
بــاب رحمــت بــه کار نگرفــت .او تنــدی هــا و درشــتی هــا را بــه رفــق و
مــدارا فروکاســت و کینــه هــا و دشــمنی هــا را بــا بخشــش و گذشــت از
رنــگ و رو انداخــت.
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