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چکیده
انســان فطرتــأ خواهــان شــنیدن یــا گفتــن عبارت هــاي ســتایش آمیز اســت و از ســوي دیگــر 
ــاز پیشــرفت و  ــل از شایســتگان بسترس ــدون تشــویق و تحســین و تجلی ــي ب ــي اجتماع زندگ
ــا  ــانه دارد و ی ــرِي انســاني وحق شناس ــوم و جهت گی ــا مفه ــتایش ها ی ــود. س ــد ب ــي نخواه تعال
آلــوده بــه ریــا، مصلحــت  اندیشــي و منفعت طلبــي اســت. تملــق و چاپلوســی از مصادیــق بــارِز 
ســتایش هایی اســت کــه بــه مفعــت طلبــی و نفــاق آلــوده شــده و مشــمول حکــِم »مــدح مــن 
الیســتحق المــدح أو یســتحق الــذم« می باشــد. بســیاری از فقهــا، در کتــب اخاقــی و فقهــی، 
ــدح و  ــه م ــای معاصــر اســت ک ــه فقه ــی)ره( از جمل ــام خمین ــد. ام ــم پرداخته ان ــن مه ــه ای ب
ــی و  ــینه ی علم ــت. پیش ــوده اس ــن نم ــود تبیی ــه های خ ــی آن  را در اندیش ــم فقه ذم و حک
ــای اســامی  ــدی گســترده از دانش ه ــل بهره من ــه دلی ــی)ره( ب ــام خمین ــاب ام اندیشــه های ن
ــت؛  ــان اس ــه های ایش ــق اندیش ــر عم ــا بیان گ ــه تنه ــیر و کام و... ن ــول، تفس ــه، اص ــون فق چ
بلکــه بــه وضــوح بیــان کننــده ی مفهــوم و گســتره ی آسیب رســانی پدیــده ی تملــق و چاپلوســی 
ــن  ــا در ای ــن اســاس، کوشــش شــده ت ــردی و جمعــی می باشــد. برای ــات ف در عرصه هــای حی
ــی، از کام و  ــه ای، به صــورت توصیفــی- تحلیل ــات کتابخان ــا روش گــردآوری اطاع پژوهــش ب
آثــار اخاقــی و معنــوی امــام خمینــی)ره( در زمینــه ی چاپلوســی و نکوهــش آن بهــره بــرده تــا 
بــا نــگاه بــه متــون اســامی و دینــی، زمینــه پیــش بــردن مباحــث اخاقــی در جامعــه فراهــم 

گــردد. 
کلیدواژه ها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.
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 1- مقدمه
ــا بینــش توحیــدی اســام کــه در  در فرهنگ هــا و نظام هــای اجتماعــی- سیاســی ناســازگار ب
ــر پایــه ضوابــط معنــوی و اخاقــی ســالم شــکل نگرفتــه و راه هــای  آنهــا روابــط شــهروندان ب
دســتیابی بــه امکانــات و منزلــت اجتماعــی بســته باشــد و تمرکــز قــدرت در دســت گروهــی 
خــاص بــوده و هرکــس در جــای واقعــی خــود قــرار نداشــته باشــد؛ یعنــی تصاحــب جایگاه هــا 
و منصب هــای اجتماعــی تناســبی بــا شایســتگی افــراد نداشــته باشــد، یکــی از ابزارهایــی کــه 
بــرای رهایــی از ایــن تبعیــض پدیــد می آیــد تملــق گویــی یــا چاپلوســی اســت؛ راهــی کوتــاه 
و بــدون هزینــه بــرای رســیدن بــه خواســته هایی کــه نــه شایســتگی می خواهــد و نــه زحمــت 

و کوشــش. 
ــق، و  ــق و ناالی ــت، الی ــت و نادرس ــد، درس ــوب و ب ــه خ ــود ک ــب می ش ــی موج ــن ویژگ ای
ــا حــد ممکــن از  ــق ت ــوس و متمل ــراد منافــق، چاپل حــق و باطــل همــواره مشــتبه شــود و اف
ایــن وضعیــت، بهره بــرداری شــخصی و گروهــی کننــد. در چنیــن جامعــه ای عرصــه بــر افــراد 
ــی  ــگان سیاس ــود. نخب ــاز می ش ــت ب ــراد بی لیاق ــرای اف ــدان ب ــردد و می ــگ می گ ــته تن شایس
ــه  ــر از آنچ ــیار باالت ــود را بس ــخصیت خ ــد، ش ــت درك نمی کنن ــا را درس ــچ گاه واقعیت ه هی

ــد.  ــت می پندارن ــه هس ــر از آنچ ــر و مهم ت ــود را فرات ــای خ ــد و کاره ــت می بینن هس
تملّــق، مــدح و ثنــای بیــش از حــّد و گزافه گویــی دربــاره فضایــل افــراد بــرای تقــّرب جســتن 
بــه آنهــا و اســتفاده از مواهــب مــاّدی آنــان اســت؛ حتــی ذکــر اوصــاف برجســته واقعــی یــک 
ــود و گاه از  ــوب می   ش ــق محس ــی تملّ ــم نوع ــف، آن ه ــاط ضع ــه نق ــاره ب ــدون اش ــخص ب ش
ــد.  ــان می   کنن ــوت بی ــاط ق ــاس نق ــف را در لب ــاط ضع ــان نق ــی   رود و تملّق گوی ــر م ــن فرات ای
ــه صــورت مســتقیم و گاه غیــر  ــق گاهــی ب ایــن ســخن را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد کــه تملّ
ــار زیانبــار همــه  ــا عمــل، اجــرا می   شــود و آث ــا شــعر و گاهــی ب ــا نثــر و گاه ب مســتقیم، گاه ب

یکســان اســت.
ایــن پژوهــش، بــه بررســی دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در بــاره ی تملــق پرداختــه  اســت؛ زیــرا 
پیشــینه ی علمــی و اندیشــه هــای نــاب ایشــان بــه دلیــل بهره منــدی گســترده از دانش هــای 
ــام  ــه های ام ــق اندیش ــر عم ــا بیان گ ــه تنه ــیر و کام و... ن ــول، تفس ــه، اص ــون فق ــامی چ اس
اســت بلکــه بــه روشــنی بیــان کننــده ی مفهــوم و گســتره ی آسیب رســانی پدیــده ی تملــق و 

ــد. ــی می باش ــردی و جمع ــات ف ــای حی چاپلوســی در عرصه ه
ــه در زمینــه ی چاپلوســی و  ــی و معنــوی ایشــان از جمل ــن اســاس، از آموزه هــای اخاق ــر ای ب
ــر جــای  ــان ب ــار مخاطب ــر مثبــت و ســازنده در ذهــن و رفت ــا تأثی ــرده ت نکوهــش آن، بهــره ب

گــذارد.
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2- معنای لغوی و اصطالحی مدح و ذم
ــخنی  ــاح س ــدح( و در اصط ــت)معین، 1382، واژه م ــتایش اس ــتودن و س ــت، س ــدح در لغ م
ــد)حلّی، 726،  ــدح باش ــتحق م ــده از مس ــنودی مدح کنن ــت و خش ــر رضای ــه بیانگ ــت ک اس
ــت  ــی اطاع ــور کل ــه ط ــواب ب ــدح و ث ــتحقاق م ــبب اس ــا، ص612(. س ــی، بی ت ص408؛ قاض
ــد اســت، ماننــد انجــام واجبــات و مســتحبات و مبــاح هایــی کــه  ــه خداون ــه و مخلصان آگاهان

ــی، 793، ص130(. ــات و قبایح)تفتازان ــرك محرم ــد و ت ــی   باش ــرك حرام ــه ت مقدم
ذّم در لغــت، نکوهــش و بدگویــی اســت)معین، همــان، واژه ذم( و در اصطــاح ســخنی اســت که 
بیانگــر پســتی حــال مســتحق می باشــد.)حلی، 726، ص503(. ســبب اســتحقاق ذم و عقــاب، 
انجــام فعــل قبیــح و حــرام و یــا تــرك واجــب اســت توســط کســی کــه بــه قباحــت فعــل قبیــح 
ــت.)حلی، 726،  ــته اس ــی از آن را داش ــل آگاه ــکان تحصی ــا ام ــوده و ی ــرك واجــب آگاه ب و ت

ص503(.

3- مفهوم الفاظ مدح و ذم
مــدح و ذم بــه دو شــیوه ی صریــح و غیــر صریــح انجــام می شــود. در شــیوه ی صریــح از الفــاظ 
»نِعــَم«، »َحَبــَذا«، »طُوبــی« و »تَبــاَرك« بــرای مــدح و از »بِئــَس«، »الَحَبــَذا«، »َســاَء« و »َویٌل« 
ــد  ــرای مــدح و ذم ســاخته شــده ان ــر ایــن افعــال کــه ب ــرای ذم اســتفاده می شــود. عــاوه ب ب
الفاظــی نیــز وجــود دارد کــه بــه مجــرد شــنیدن آنهــا معنــی مــدح یــا ذم بــه ذهــن متبــادر 
ــدح  ــرای م ــه در اصــل ب ــح از اســالیبی اســتفاده می شــود ک می شــود. و در شــیوه ی غیرصری
یــا ذم ســاخته نشــده انــد، بلکــه در بعضــی از مــوارد ایــن اســالیب از غــرض اصلــی خــود خــارج 
شــده و بــه بیــان مــدح یــا ذم می پردازنــد. ایــن اســلوبها شــامل اســتفهام، امــر، نهــی، نعــت، 
ــری دارد.  ــی و بالعکــس و جمــات خب ــه اعل ــی ب ــان، تشــبیه ادن مقطــوع، خطــاب، عطــف بی

)درانــی، 1378(.

3-1- مدح و ستایش
از  پــاره اي  و  دارد  انســاني وحق شناســانه  از ســتایش ها، مفهــوم و جهت گیــرِي  پــاره اي 
ــوان  ــن رو، نمي ت ــت. از ای ــي اس ــي و منفعت طلب ــت  اندیش ــا، مصلح ــه ری ــوده ب ــتایش ها، آل س
ــه  ــرا انســان ها ب ــه طــور کلــي گفــت کــه ســتایش و ســتایش گري، کاري ناپســند اســت؛ زی ب
ــوي  ــند؛ و از س ــتایش آمیز مي باش ــاي س ــن عبارت ه ــا گفت ــنیدن ی ــان ش ــري خواه ــور فط ط
ــد  ــدون تشــویق و تحســین و تجلیــل از شایســتگان، نمي توان دیگــر زندگــي اجتماعــي بشــر ب
بسترســاز پیشــرفت و تعالــي گــردد.  بنابرایــن، مــدح و ثنــا نســبت بــه دیگــران بــر دو گونــه 
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اســت: گونــه ای از آن مثبــت و ســازنده و بخــش دیگــر منفعــت طلبانــه و مخــرب. قســم اّول 
ــْدَح؛ آن کــس کــه ســزاوار  ــَتَحقُّ الَْم ــْن یَْس ــِدَح َم دارای ســه شــرط اســت: نخســت اینکــه »ُم
مــدح و ثناســت، مــدح و ســتایش شــود«. شــرط دوم ایــن اســت کــه مــدح از حــّد تجــاوز نکنــد. 
شــرط ســوم اینکــه هــدف گوینــده تقــّرب بــه شــخص ممــدوح و رســیدن بــه منافــع نامشــروع 
خــود نباشــد. در روایتــی از پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه و الــه( می   خوانیــم: »إِذا ُمــِدَح الْفاِجــُر 
؛ هــرگاه شــخص فاجــر مــدح و ســتایش شــود، عــرش خــدا بــه  بُّ اْهَتــزَّ الَْعــْرَش َو َغِضــَب الــرَّ
ــث  ــی، 1403، ج74، ص152(. در حدی ــب می   کند«)مجلس ــد غض ــد و خداون ــی   آی ــرزه در م ل
دیگــری آمــده اســت: »اَلثَّنــاُء بَِأْکَثــِر ِمــَن االْْســِتْحقاِق َملـَـٌق َوالتَّْقصیــُر َعــِن االِْســِتْحقاِق َعــیٌّ أَْو 
َحَســٌد؛ مــدح و ســتایش بیــش از اســتحقاق تملـّـق اســت و کمتــر از آن ناتوانــی)در ادای ســخن( 
ــگری)علیه   ــن عس ــام حس ــز ام ــار، ص347(. و نی ــات قص ــد«)نهج الباغه، کلم ــا حس ــت ی اس
ــِم«.  ــاَم الُمتََّه ــاَم َمق ــْد ق ــَتِحقِّ َفَق ــَدَح َغْیَرالُمْس ــْن َم ــد: »َم ــق می فرمای ــدح ناالی الســام( در م

هرکــس ناالیقــی را ثنــا گویــد، خــود در موضــِع اتّهــام قــرار گیــرد«.
ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بایــد ظرفیــت شــخص ممــدوح در نظــر گرفتــه 
شــود؛ مبــادا مــدح و ســتایش ســبب غــرور او گــردد و از مســیر حــق منحــرف شــود، همــان 
گونــه کــه در جملــه دیگــری از کلمــات قصــار مــوال می   خوانیــم: »ُربَّ َمْفُتــون بُِحْســِن الَْقــْوِل 
فیــِه؛ چــه بســیار اشــخاصی کــه بــه واســطه مــدح و تمجیــد، گرفتــار فریــب و فتنــه می   شــوند«. 
ــکر و  ــر ش ــت نمایان گ ــت دارد، در حقیق ــکان حکای ــتودن نی ــه از س ــي ک ــل واژگان در مقاب
ــر خدمــات صالحــان اســت؛ چنان کــه در حدیــث آمــده اســت، در مقــام  ســپاس گزاري در براب
ــزار  ــدگان خدمت گ ــگاه بن ــت و جای ــوان منزل ــي نمي ت ــاي اله ــکر نعمت ه ــي و ش حق شناس
ــه عمــل نیاورد.)نهج الباغــه، ص422، حکمــت347(.  ــان ســتایش ب ــده انگاشــت و از آن را نادی
بــی شــک در صورتــی کــه همــه ایــن جهــات در نظــر گرفتــه شــود، مــدح و ســتایش نشــانه 

ــی و حــق شناســی و ســبب تشــویق نیکــوکاران و صالحــان می   شــود. قدردان
ــق،  ــراد ناالی ــه اف ــی   ک ــی هنگام ــت؛ یعن ــوع اول اس ــل ن ــت در مقاب ــوع دوم، درس ــن ن بنابرای
ــا  ــی شــوند و ی ــق، بیــش از حــد، ثناخوان ــراد الی ــا اف ــد و ی ــرار گیرن ــد ق ــورد مــدح و تمجی م
ــدکاران  ــود، ب ــن کار می   ش ــزه ای ــخصی، انگی ــع ش ــا و مناف ــب و بغضه ــی و ح ــل سیاس عوام
ــه  ــان یّک ــد؛ متملّق ــوس می   گردن ــوکار مأی ــق و نیک ــل، الی ــراد فاض ــوند و اف ــویق می   ش تش
ــد. در حدیثــی از امیرمؤمنــان  ــاز میــدان اجتمــاع مــی   شــوند و صادقــان منــزوی مــی   گردن ت
ــان؛ از  ــِق االِیم ِ ــْن َخائ ــَس ِم ــَق لَْی ــإنَّ الَْملَ ــُق َف ــاَك َو الَْملَ ــم: »إیّ علی)علیه الســام( می   خوانی
ــا، ح2696(. در حدیــث دیگــری  ــا ایمــان ســازگار نیســت«)اآلمدی، بی ت ــق بپرهیــز کــه ب تملّ
از پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه والــه(  آمــده اســت: »أُْحُثــوا فــي ُوُجــوِه الُْمّداحیــَن التُّــراَب؛ بــه 
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ــید«)صدوق، 1404، ج4، ص11(. ــاك بپاش ــق( خ ــورت مداحان)متملّ ص
ــده  ــت داشــت کــه بســا ســتایش و ســتایش گري، کوششــي نکوهی ــد غفل ــن همــه، نبای ــا ای ب
ــه  ــران، ب ــتایش از دیگ ــي انســان ها در س ــرا گاه ــد اســت؛ زی ــر خداون ــزاوار خشــم و کیف و س
ویــژه بــزرگان، انــدازه نــگاه نمي دارنــد و از مســیرعدل و انصــاف خــارج مي شــوند. ایــن گــروه 
از ســتایش گران، در حقیقــت، اهــل لفــظ  بــازي و چرب زبانــي هســتند و کمتریــن ارادت 
ــراد  ــه اف ــه این گون ــه ب ــگ جامع ــرف و فرهن ــد. در ع ــونده ندارن ــتایش  ش ــه س ــه اي ب و عاق

ــد. ــق مي گوین ــا متملّ ــوس ی ــر، چاپل متظاه
ــده  امیرمؤمنان)علیه الســام( در کامــي روشــن گر، مــرز ســتایش درســت و نادرســت را نمایان
اســت. آن حضــرت، تملّــق را افــراط در ســتایش خوانــده و مطــرود مي شــمارد: »الثنــاء بأکثــر 
مــن اإلســتحقاق َملَــق و التقصیــر عــن اإلســتحقاق ِعــّي أو حســد«.)همان(؛ ســتودن بیــش از 
ــي اســت  ــر از آن، درماندگ ــردن اســت، و کمت آنچــه شــخص ســزاوار آن اســت، چاپلوســي ک
ــار هدایت گــر مــوالي متقیان)علیه الســام( دانســته مي شــود کــه در  ــردن. از گفت ــا رشــک ب ی
برابــر خوبي هــا، امتیازهــاي شــخصیتي و ویژگي هــاي اخاقــي و یــا رفتــاري دیگــران، مواضــع 

ــود دارد:  ــه گانه اي وج س
1. چرب زبانــي و افــراط در ســتایش و نســبت دادِن منزلت هــاي برتــر، از ســوي شــخص 

فرصت طلــب؛  و  زبان بــاز  و  تملّق گــو 
ــوان در عرصــه تعریــف و  2. درماندگــي و نارســایي در بیــان فضیلت هــا، ازســوي اشــخاص نات

تبلیــغ مثبــت؛ 
3. حســدورزي و عــدم تحمــل زیبایي هــا و منزلــت واالي پارســایان، از ســوي دشــمنان حســود 
یــا رقیبــان تنگ نظــر و تاریــک  اندیش.)امــام خمینــي)ره( و مفاهیــم اخاقي)حــب جــاه مقــام((.

ــان  ــه می ــکاف و فاصل ــاد ش ــا ایج ــه ب ــی اســت ک ــق و چاپلوســی آســیب و آفت ــن، تمل بنابرای
ــج  ــه تدری ــای موجــود، ب ــت ه ــدرکاران از واقعی ــت دســت ان ــب و غفل ــردم و فری ــران و م رهب
پایــگاه اجتماعــی جامعــه را تضعیــف و مشــروعیت آن را کمرنــگ مــی ســازد. تملق و چاپلوســی 
در جامعــه زمانــی شــکل مــی گیــرد کــه منزلــت و نقــش هــا آنگونــه کــه شایســته افــراد اســت، 
ــرار گیــرد و در  ــات تنهــا در اختیــار گروهــی خــاص ق ــه امکان ــع نشــود و راه دســتیابی ب توزی
یــک کام شایســته ســاالری بــه معنــای واقعــی وجــود نداشــته باشــد. نهایتــأ می تــوان بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه اگــر هــر فــردی در جایــگاه درخــور شــخصیت خویــش قــرار گیــرد و مطابــق 
ــط  ــد در رواب ــد، می توان ــوردار باش ــب برخ ــی مناس ــش اجتماع ــی اش از نق ــص واقع ــا تخص ب

اجتماعــی از ســامت کافــی برخــوردار شــود. 
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3-2- ذم و نکوهش
ذم در لغت یعنی نکوهیدن، بدگفتن، نکوهش کردن، بدگویی، نکوهش. 
1. )مصدر( مذمت کردن، نکوهیدن، بد گفتن، قدح کردن، مقابل مدح. 

2. )اسم( نکوهش، بدگویی، قدح، جمع ذموم)فرهنگ دهخدا، ذیل واژه ی ذم(.
در اصطــاح، بــه معنــای ســخنی اســت کــه بــر پاییــن بــودن مقــام و رتبــه شــخص مذمــوم در 

نــزد نکوهــش کننــده داللــت می کنــد.
صاحیــت شــخص بــرای نکوهــش، بــه ســبب عــدم التــزام بــه اوامــر و نواهــی را اســتحقاق ذم 
گوینــد. اســتحقاق ذم بــه معنــای حکــم عقــل و عقــا بــه صاحیــت شــخص بــرای نکوهــش 
ــوب و  ــا نامطل ــل و عق ــزد عق ــه ن ــوری ک ــام ام ــر انج ــه خاط ــخصی ب ــی ش ــد؛ یعن می باش
نکوهیــده اســت، ماننــد ظلــم کــردن، ســزاوار نکوهــش می گــردد. ســبب اســتحقاق ذم، انجــام 
فعــل قبیــح و ناپســند و اخــال بــه واجبــات اســت. در ایــن کــه متجــری، بــه خاطــر نیــت خــود 
مســتحق ذم اســت، اختافــی نیســت، ولــی در ایــن کــه عــاوه بــر آن، مســتحق عقوبــت نیــز 
می باشــد، اختــاف اســت. برخــی معتقدنــد اســتحقاق ذم یــا عیــن اســتحقاق عقــاب اســت یــا 

ــر، 1386 ، ج1، ص218(. ــدی، 1387 ، ج2، ص83-82؛ مظف ــازم آن )محم م

3-3- تملق و چاپلوسی
ــف کــرده  ــه دل، تعری ــه ب ــان بخشــیدن ن ــه زب ــوس، فرومایگــی و پســتی، ب ــه چاپل ــق را ب تمل
ــت:  ــده اس ــق آم ــل واژه تمل ــد ذی ــن در المنج ــوف، 1382 ، ج2، ص1429(. همچنی اند)معل
تملــق در لغــت بــه معنــای اظهــار دوســتی و مــودت ظاهــری و زبانــی اســت کــه از فروتنــی 
ــه در  ــت ک ــف اس ــرم و لطی ــاری ن ــق گفت ــر تمل ــارت دیگ ــه عب ــت دارد؛ ب ــاری حکای و خاکس
هواخواهــی از دیگــری آشــکار می گــردد. از ایــن رو می تــوان گفــت شــخص متملــق، بــه آنچــه 
در باطــن و قلــب خویــش ایمــان نــدارد، تظاهــر مــی کند)معلــوف، بی تــا، ص774(. بنابرایــن، 
ــد  ــی و تمجی ــار دوســتی زبان ــارت اســت از اظه ــق عب ــه چاپلوســی و تمل ــردد ک آشــکار می گ
ــده  ــرد گوین ــده ی ف ــا عقی ــع و ی ــاف واق ــر خ ــه ب ــب ک ــای مخاط ــی ه ــتایش از خوب و س

ــی، 1369، ص233(. ــت)فقیه ایمان اس

3-4- کذب و نفاق
تملـّـق، گفتــاری نــرم و لطیــف اســت کــه در هواخواهــی از دیگــری آشــکار می گــردد. از ایــن رو 
ــر  ــدارد، تظاه ــش ن ــب خوی ــن و قل ــه در باط ــه آنچ ــق، ب ــخص متملّ ــه ش ــت ک ــوان گف می ت
ــای  ــت در حرکت ه ــا ذلّ ــه ب ــت ک ــی اس ــا دوروی ــاق ی ــی نف ــق، نوع ــع، تملّ ــد. در واق می کن
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گفتــاری و رفتــاری همــراه اســت و مخاطــب را در پنــدار خویــش بــه اشــتباه و خطــا می افکنــد 
ــق را دوســتدار خــود پنــدارد. بنابرایــن می تــوان چاپلوســی را یکــی از مــوارد دروغ  تــا او متملّ
بــه شــمار آورد چــرا کــه دروغ نیــز بــه معنــای گفتــار یــا نوشــتار خــاف بــاور گوینــده اســت 

ــان می شود.)اســامی، 1383، ص92(. ــری بی ــن دیگ ــا قصــد فریفت ــه ب ک
ــین و  ــات دل نش ــا و کلم ــاده در عبارت ه ــت فوق الع ــق و محب ــار عش ــا اظه ــق ب ــخص متملّ ش
روح انگیــز خــود، جــای هیــچ تردیــدی را بــرای مخاطــب باقــی نمی گــذارد کــه در دوســتی و 
همدلــی خویــش پایــدار اســت. برخــی از تملّق گویــان، در زبــان بــازی و جــذب دیگــران، رقیــب 
ــوان یافــت کــه خویشــتن را  ــه طــوری  کــه کمتــر فــرد هوشــیار و پارســایی را می ت ــد؛ ب ندارن
ــی  ــان پ ــه نّیت هــا و هدف هــای آن ــد و ب ــه آســانی برهان ــرادی ب ــن اف ــِب چنی ــاِن دل  فری از زب

ببــرد.

5( احتماالت معنای مدح من الیستحق المدح
چهار فرض در معنای »مدح من الیستحق المدح« وجود دارد:

1. مــدح مــن الیســتحق المــدح، یعنــی چاپلوســی و چــرب زبانی هــا نســبت بــه دیگــران بــرای 
تعریــف و تمجیــد از ایشــان.

ــول  ــد پ ــرای اشــعاری کــه می گفتن ــد و ب ــم را می کردن ــدح پادشــاهان ظال ــه م 2. شــعرائی ک
ــد. ــا صــدق می کن ــر اینه ــه ب ــی مکاســب محرم ــد، یعن ــم می گرفتن ه

3. مــدح مــن الیســتحق المــدح، یعنــی مــدح ظلمــه، الیســتحق المــدح را ظلمــه معنــا کنیــم، 
َِّذیــَن َظلَُمــوا« کــه این اســتدالل  شــاهد ایــن معنــای ســوم اســتدالل بــه آیــه »َوال تَْرکُنــوا إِلـَـی ال

ــد همین معناســت. مؤی
4. مــدح مــن الیســتحق المــدح، یعنــی مــدح کســبه یــا کاالیــی کــه مســتحق مــدح نباشــد. 
بطــور مثــال، تعریــف کــردن از فروشــنده ای کــه ورشکســت شــده اســت و یــا تعریــف ازکاالیــی 
کــه معیــوب اســت. و شــما بــه اعتمــاد ایــن تعریــف نــزد شــخص ورشکســته ســرمایه گــذاری 
کــرده و ایــن عمــل موجــب ورشکســتگی شــما گــردد. در صورتــی کــه مــدح کننــده ازکســی 

کــه مســتحق مــدح تمجیــد کــرده و باعــث فریــب مــردم شــد)عابدی، 1387، جلســه14(.

5- حکم مدح غیر مستحق مدح یا مستحق ذم 
مســأله بیســت و یکــم کــه مرحــوم شــیخ در نــوع چهــارم »مــا یحــرم التکســب بــه لکونــه عمــًا 
محرمــاً فــی نفســه« مطــرح می کنــد، حرمــت مــدح کســی اســت کــه مســتحق مــدح نیســت 
یــا مســتحق ذم اســت. از برخــی کتــب عامــه حلــی نقــل شــده کــه قائــل بــه حرمــت چنیــن 
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حکم »َمدح من الیستحُق الَمدَح أو یستحُق الذَم« از نظر امام خمینی)ره(

مدحــی شــده اند.)حلی، بی تــا، ج12، ص144( مرحــوم شــیخ انصــاری هــم می گویــد: »ادلّــه ی 
اربعــه بــر حرمــت چنیــن مدحــی داللــت می کند«.)انصــاری، 1417، ج2، ص51(.

6- ادلّه ی حرمت مدح من ال یستحق المدح أو یستحق الذم 
6-1- عقل

شــیخ عابــدی معتقــد اســت؛ مــدح کســی کــه مســتحق مــدح نیســت یــا مســتحق ذم اســت، 
عقــًا قبیــح اســت. قاعدتــاً مــراد ایشــان اســتقال عقــل بــه قبــح چنیــن مدحــی اســت و تــازم 
هســت بیــن قبــح عقلــی و حرمــت شــرعی. در صورتــی کــه عقــل تنهــا قبــح ظلــم و ُحســن 
ــدح نیســت، را  ــه مســتحق م ــدح انســانی ک ــودن م ــح ب ــم و قبی ــا ظل ــد؛ ام ــدل، را می فهم ع
درك نمــی کنــد؛ بــه همیــن جهــت در مفتــاح الکرامــه آمــده اســت: »مــدح مــن الیســتحق 

المــدح مــن جهــه مــا الیســتحق المــدح«.
از نظر متکلّمان عقل  بشر قادر به  تشخیص  سه  نوع نیک  و بد است :

1ـ نیــک  و بــد بــه  معنــاي  مایــم  و مطابــق  طبــع  و منافــر طبــع. مثــل  نیکــيِ  حیــات ، لــّذت  
غــذا، عــّزت ، امنّیــت  و صلــح ، و بــدي ِ مــرگ ، رنــج ، گرســنگي ، ذلّــت ، ناامنــي  و جنــگ .

2ـ نیــک  و بــد بــه  معنــاي  کمــال  و نقــص . مثــل  نیکــي  معرفــت ، عدالــت ، شــجاعت ، عّفــت  و 
بــديِ  جهــل ، ظلــم ، تــرس  و هرزگــي .

3ـ نیــک  و بــد بــه  معنــاي  مــدح  و ذم؛ آنچــه  ســزاوار اســت  انجــام  گیــرد و انجــام  دهنــده ي  
آن  مســتحقّ  مــدح و تشــویق  اســت  و آنچــه  ســزاوار انجــام  دادن نیســت  و انجــام  دهنــده ي  آن  
مســتحقّ  ذم  و تنبیــه  اســت . مثــل  نیکــيِ  عمــل  بــه  عــدل  و احســان کــه ســزاوار اســت  انجــام  
ــلِ  دشــمني  و زشــتي   گیــرد و انجــام  دهنــده ي  آن  مســتحق  مــدح و تشــویق  اســت،  در مقاب
ــده  ي آن   ــرس  از دشــمن  کــه ســزاوار انجــام  دادن نیســت  و انجــام  دهن ــه  و ت و عمــل  ظالمان

ــا، ج1، ص4(. ــی، بی ت ــت . )نصراصفهان ــه  اس ــتحقّ  ذم  و تنبی مس
بــه اتّفــاق همــه متکلّمــان، درك  حســن و قبــح در بخــش  اول  و دوم  ناشــي  از عقــل  نظــري  و 
ادراك بخــش  ســوم  حســن و قبــح بــه اعتقــاد متکلّمــان  معتزلــي  و شــیعي،  ناشــي  از عقــل  عملي  
اســت . ســاز و کار درك  نــوع  ســوم  از نیــک  و بــد ایــن  اســت  کــه  عقــل  مطابــق  اســتعدادها و 
ــد  ــع  اوســت  را جــذب  مي نمای ــم  طب ــا مای ــي ، آنچــه  باعــث  کمــال  ی ــي  آدم احساســات  درون
و محبــوب  مــي دارد و در نتیجــه  نیــک  مي شــمارد و آنچــه  باعــث  نقــص  یــا منافــي  طبــع  وي  
اســت  را دفــع  مي کنــد و آن  را منفــور مــي دارد و در نتیجــه  زشــت  و مکــروه  مي شــمارد. ایــن  

ــد.  ــام  نهاده ان امــور را اصطاحــاً در علــم منطــق »آراء  محمــوده » ن
ــان و اهــل منطــق مي گفتنــد: »خــوب« یعنــي آنچــه  کــه ســزاوار اســت  انجــام  گیــرد  متکلّم
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ــد« یعنــي آنچــه  ســزاوار انجــام   و انجــام  دهنــده  ي آن  مســتحقّ  مــدح و تشــویق  اســت  و »ب
ــوب«  ــد: »خ ــه مي گوی ــت. عّام ــه  اس ــتحقّ  ذم  و تنبی ــده آن  مس ــام  دهن ــت  و انج دادن نیس
یعنــي آنچــه مــا را بــه اهــداف و مقاصدمــان برســاند و »بــد« یعنــي آنچــه مــا را بــه اهــداف و 
مقاصدمــان نمي رســاند. در هــر دو دیــدگاه، »خــوب« نــه بــه معنــاي پیامــد فعــل مثــل لــّذت 
اســت و نــه بــه معنــاي خاســتگاه یــا انگیــزه ي فعــل مثــل آنچــه دوســت داشــتني یــا مــورد 
تأییــد جامعــه یــا امــر الهــي اســت. چــون هیــچ یــک از اینهــا را نمي تــوان بــه جــاي »خــوب« 
بــه کار بــرد. خــوب از نظــر عّامــه تنهــا چیــزي اســت کــه بــراي رســیدن بــه هــدف مناســبت 
ــت  ــوان گف ــه مي ت ــد. البت ــا نباش ــد ی ــدح باش ــتحّق م ــده ي آن مس ــام دهن ــواه انج دارد، خ

ــوازم و پیامدهــاي اجتماعــي خــوب اســت. اســتحقاق مــدح از ل
بنابرایــن عقــل بــه تنهایــی قــادر بــه تشــخیص ظلــم و قبیــح بــودن مــدح انســانی کــه مســتحق 
مــدح نیســت نمی باشــد؛ بــه همیــن جهــت بایــد بــر چنیــن مدحــی عناویــن ُمحــرم دیگــری 
ــم و...  ــه ی ظال ــل، أعان ــه جه ــراء ب ــاکاری، أغ ــاق و ری ــذب و نف ــق و چاپلوســی، ک ــد تمل مانن
ــه حــدی قبیــح اســت کــه  ــن کار ب ــا بتوانیــم تصدیــق کنیــم کــه عقــأ ای منطبــق گــردد، ت
فاعــل آن مســتحق آتــش بــوده و معیــار حرمــت را دارد. و نیــز در مقــام تبییــن دلیــل فــوق 
می تــوان گفــت ترغیــب و تشــویق شــخصی کــه شایســتگی نــدارد از نظــر عقــل قبیــح اســت، 
و موجــب کیفــر اســت. روی ایــن ادراك عقلــی اســت کــه قوانیــن عرفــی نیــز تملق و چاپلوســی 
ــق در  ــن نشــده اســت؛ و شــخص متمل ــری تعیی ــرای آن کیف ــر چــه ب ــدارد گ ــح می پن را قبی
اصــل گنــاه او شــرکتی نداشــته اســت، ولــی اســباب و زمینــه را بــرای او بــه نوعــی فراهــم کــرده 
اســت و عقــأ و عرفــأ او نیــز مقصــر اســت. ولــی مشــکل بــزرگ ایــن اســت کــه تأثیــر تملــق 
و چاپلوســی از طریــق درك و عقــل نیســت، کــه بــا علــم بــه دروغ بــودن خنثــی شــود، بلکــه 
ــرانجام  ــت و س ــا اس ــم بینی ه ــود ک ــارت و خ ــای حق ــده ه ــی و عق ــف انحراف ــق عواط از طری
نردبانــی اســت بــرای »کبــر و غــرور«. همانگونــه کــه تملــق گویــان و چاپلوســان نیــز بــه خاطــر 
ــه  ــدرت دســت ب ــز ق ــوذ در دل مراک ــرای نف ــی ب ــود شــخصّیت و نداشــتن اســتغنای ذات کمب
اینگونــه تملــق گویی هــا می   زننــد بــدون آنکــه هرگــز بــه ســخنان خــود ایمــان داشــته باشــند.

بنابرایــن نبایــد غفلــت داشــت کــه بســا ســتایش و ستایشــگری کوششــی نکوهیــده و ســزاوار 
خشــم و کیفــر خداونــد اســت، زیــرا گاهــی انســان هــا در ســتایش دیگــران بــه ویــژه بــزرگان 

ــد و از مســیر عــدل و انصــاف خــارج می شــوند. ــگاه نمی دارن ــدازه ن ان

6-2- کتاب
در ایــن زمینــه آیاتــی وجــود دارد کــه بــه عنــوان شــاهد بــر مدعــی تنهــا بــه تعــدادی از آیــات 
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اشــاره خواهیــم کــرد:
6-2-1- تمســک بــه آیــه شــریفه  113 ســوره هود)نهــی از رکــون در برابــر ســتمگران(: *َوالَ 
تَرَکُنــوا إِلــَی الذیـِـَن َظلَُمــوا َفَتَمَســُکُم الَنــاُر* بــه کســانی کــه ظلــم کرده انــد رکــون و اعتمــاد 

ــرا می گیــرد. نکنیــد کــه آتــش شــما را ف
ــت و خشــنودی،  ــری، رضای ــت و فرمانب ــوّدت، اطاع ــه دوســتی، م ــون« را ب ــان »رک لغت شناس
میــل و رغبــت، کمک خواســتن و نزدیکــی و چاپلوســی معنــا کرده انــد. خــدای متعــال در آیــه 
113 ســوره هــود از رکــون بــر ســتمگران نهــی کــرده اســت. زمخشــری در تفســیر ایــن آیــه 
ــه او متمایــل شــد. نهــی در ایــن آیــه شــامل: هــواداری، تمایــل  می گویــد: »أرکنــه« یعنــی ب
و همراهــی، همنشــینی، بازدیــد، چاپلوســی و رضایــت بــه کارهــای ســتمگران، خــود را شــبیه 
ــا  آنــان کــردن، هماننــد آن هــا لبــاس پوشــیدن، چشــم بــه عنایــت آنــان داشــتن و آنــان را ب
ــه روزی  ــده اســت ک ــت ش ــردن می شود.)زمخشــری، 1389 ، ص433(. حکای ــاد ک ــت ی عظم
ــن  ــی الذی ــوا ال ــد: *وال ترکن ــه را خوان ــن آی ــه ای ــد ک ــاز می خوان ــام نم ــر ام ــق پشــت س موف
ظلمــوا فتمســکم النــار* بافاصلــه از هــوش رفــت. وقتــی کــه بــه هــوش آمــد، گفــت: ایــن آیــه 
در مــورد کســی اســت کــه نســبت بــه ســتمگران تمایــل داشــته باشــد، پــس خــود ســتمگران 

چــه عذابــی خواهنــد داشــت؟

الف( تفاسیر مربوط به »رکون« در آیه مذکور
قرطبــی در تفســیر ایــن آیــه می نویســد: رکــون اتــکا و اعتمــاد و تمایــل و رضایــت نســبت بــه 

چیــزی را گوینــد.
ــان  ــه آن اســت کــه ســتمگران را دوســت نداشــته باشــید و از آن ــای آی ــد: معن ــاده می گوی قت

اطاعــت نکنیــد.
ابن جریح گفته است: یعنی نسبت به آنان تمایل نداشته باشید.

ابوالعالیة می نویسد: از کارها و اعمال آنان راضی نباشید.
ابن زید می گوید: رکون به معنای چاپلوسی است.

تمام این عبارات یک مفهوم را می رساند.
ــاره »الذیــن ظلمــوا« می نویســد: گفتــه شــده مقصــود از ســتمگران در ایــن آیــه  قرطبــی درب
ــامل  ــکاران را ش ــم گناه ــرکان و ه ــم مش ــد: ه ــر می افزای ــی دیگ ــند. قول ــرکان می باش مش
ــود  ــده ب ــا« آم ــی آیاتن ــن یخوضــون ف ــت الذی ــه »و اذا رأی ــه در آی ــه ک ــان گون ــود، هم می ش
کــه داللــت بــر دوری از کفــار و گناهــکاران بدعــت گــذار دارد. )انصــاری قرطبــی، 1405، ج9، 

ص108(.
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ب( تفاسیر درباره)و ال ترکنوا الی الذین ظلموا(
ــون« را  ــاس »رک ــد: ابن عب ــوا* می نویس ــن ظلم ــی الذی ــوا ال ــیر *و ال ترکن ــر در تفس ابن کثی
ــه اعمــال ســتمگران  ــد: یعنــی ب ــق معنــا کــرده اســت. ابوالعالیــه می گوی ــه چاپلوســی و تملّ ب
رضایــت ندهیــد. ابن جریــر بــه نقــل از ابن عبــاس آن را بــه معنــای متمایــل شــدن نســبت بــه 
ســتمگران گرفتــه اســت. ایــن قــوِل خوبــی اســت و می تــوان بدیــن صــورت آیــه را معنــا کــرد: 
ســتمگران را یــاری نکنیــد؛ چراکــه در صــورت یــاری آنــان هماننــد کســانی خواهیــد شــد کــه 

ــا، ج2، ص461(. ــه رفتــار و کارهایشــان راضــی هســتند.)ابن کثیــر، بی ت ب
ســیدقطب می گویــد: »*والترکنــوا الــی الذیــن ظلمــوا* یعنــی بــه ســتمگران اتــکا و بــه آنــان 
اطمینــان نکنیــد؛ ســتمگران ســرکش و صاحبــان قدرتــی کــه بــر بنــدگان خــدا چیــره شــده و 
آنــان را بــه بردگــی و بندگــی خویــش درآورده انــد. زیــر ســلطه آنــان نرویــد، چراکــه زیــر ســلطه 
ســتمگران رفتــن بــه معنــای اقــرار و قبــول ایــن منکــر بــزرگ خواهــد بــود و مشــارکت بــا آنــان 

حــرام است«.)ســیدقطب، 1381، ج12، ص147(.
از کلمــات مفســران در نهــی از رکــون بــر ســتمگران، چنیــن برداشــت می شــود کــه اجتنــاب از 
تمایــل بــه آنــان، ســکوت در برابــر آن هــا، کمــک خواســتن از آنــان، رضایــت بــه عملکردشــان، 

چاپلوســی، محبــت، اطاعــت، زیربــار حکومــت آن هــا رفتــن و قبــول آنــان روا نیســت.
ــا اهمیــت اســت  ــه ایــن نکتــه بســیار ب مقصــود از ســتمگران، گناهــکاران می باشــند. توجــه ب
کــه اگــر تمــام مــوارد فــوق بــه تصریــح قــرآن حــرام است)شــعراء/151-152( و )انســان/24( 
ــوان  ــه می ت ــل داشــته باشــیم، پــس چگون ــه ســتمگران تمای ــز نیســت نســبت ب ــی جای و حت

والیــت و رهبــری آنــان را پذیرفــت و حاکمیــت آنــان را قبــول نمــود؟

7-2-2( استدالل به آیه شریفه 188 سوره آل عمران
*ال تَْحَســَبنَّ الَّذیــَن یَْفَرُحــوَن بِمــا أَتَــْوا َو یُِحبُّــوَن أَْن یُْحَمــُدوا بِمــا لـَـْم یَْفَعُلــوا َفــا تَْحَســَبنَُّهْم 
ــه از  ــا ک ــر آنه ــان مب ــران/188(؛ گم ــٌم*)آل عم ــذاٌب أَلی ــْم َع ــذاِب َو لَُه ــَن الَْع ــاَزٍة ِم بَِمف
ــه انجــام  ــر کار نیکــی ک ــد در براب ــی   شــوند و دوســت دارن اعمال)زشــت( خــود خوشــحال م
ــذاب  ــا ع ــرای آنه ــه ب ــد، بلک ــذاب الهــی برکنارن ــد از ع ــرار گیرن ــورد ســتایش ق ــد م ــداده ان ن
دردناکــی اســت. محدثــان و مفســران شــأن نزول هــای متعــددی بــرای آیــه فــوق نقــل کــرده 
انــد؛ جمعــی از یهــود بــه هنگامــی   کــه آیــات کتــب آســمانی خویــش را تحریــف و کتمــان مــی   
کردنــد و بــه گمــان خــود، از ایــن رهگــذر نتیجــه مــی   گرفتنــد، از ایــن عمــل خــود بســیار شــاد 
و مســرور بودنــد، و در عیــن حــال دوســت مــی   داشــتند کــه مــردم آنهــا را عالــم و دانشــمند 
و حامــی   دیــن و وظیفــه شــناس بداننــد، آیــه فــوق نــازل شــد، و بــه پنــدار غلــط آنهــا پاســخ 
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ــن اســاس مــردم ســه دســته اند:  ــر ای گفــت. ب
1. گروهــی کــه کار می   کننــد وانتظــار پــاداش یــا تشــّکر از مــردم ندارنــد. »النریــد منکــم جــزاء 

ــکورا« )انسان/9(. و الش
2. گروهی که کار می   کنند تا مردم بدانند و ستایش کنند. »رئاء الناس«)نساء/38(.

3. گروهی که کار نکرده، انتظار ستایش از مردم دارند. »یحمدوا بمالم یفعلوا...« 
از مــواردی کــه غیبــت جایــز اســت، در مــورد کســی اســت کــه اّدعــای مقــام یــا تخّصــص یــا 
ــوا«؛  ــم یفعل ــا ل ــدوا بم ــون ان یحم ــدارد. »یحّب ــت آن را ن ــه صاحّی ــد ک مســئولّیتی را می   کن
بــرای اینکــه ایــن تمایــل نابجــا - ســتایش بــدون عمــل - کــور شــود، در اســام هرگونــه تملّــق 

و چاپلوســی منــع شــده اســت.
رذایــل اخاقــی، همچــون ُعجــب و غــرور و انتظــار تملـّـق از مــردم، هاکــت قطعــی را بــه دنبــال 
دارد. افــراد گنهــکار ممکــن اســت پشــیمان شــده، توبــه کنــد و نجــات یابــد، ولــی افــراد مغــرور، 
ــان نیســت)قرائتی، 1388، ج3،  ــه نجــات آن ــدی ب ــذا امی ــد، ل ــه برنمی  آین ــی در صــدد توب حت

ص145(.
بعضــی دیگــر گفتــه انــد: آیــه دربــاره منافقــان اســت، هنگامــی   کــه یکــی از جنگهــای اســامی   
ــا انــواع بهانــه هــا، از شــرکت در میــدان جنــگ خــودداری می  کردنــد،  پیــش می  آمــد، آنهــا ب
ــر  ــه اگ ــد، ک ــاد می  کردن ــم ی ــتند، قس ــر می  گش ــاد ب ــان، از جه ــه جنگجوی ــی   ک ــه هنگام و ب
ــه  ــتند ک ــار داش ــال انتظ ــا اینح ــد، و ب ــرك نمی  گفتن ــاد را ت ــز جه ــتند، هرگ ــذر نمی  داش ع
ــازل  ــه ن ــد! آی ــرار گیرن ــین ق ــورد تحس ــداکار، م ــدان ف ــد مجاه ــرده« مانن ــر »کار ناک در براب
شــد و بــه ایــن توقــع نابجــا پاســخ گفت)مــکارم شــیرازی، 1370، ج3، ص240(. از ایــن آیــه 
ممکــن اســت، اســتفاده شــود کــه فــرح و ســرور در برابــر کار نیکــی کــه انســان توفیــق انجــام 
آنــرا یافتــه -اگــر بــه صــورت معتــدل باشــد، و مایــه غــرور و خودپســندی نگــردد- نکوهیــده 
نیســت. و همچنیــن عاقــه بــه تشــویق و تقدیــر، در برابــر کارهــای نیکــی کــه انجــام شــده، 
آنهــم اگــر در حــد اعتــدال باشــد و انگیــزه اعمــال او نباشــد مذمــوم نخواهــد بــود، زیــرا اینهــا 
غریــزی انســان اســت. امــا بــا اینحــال، دوســتان خــدا و افــرادی کــه در ســطوح عالــی ایمــان 
قــرار دارنــد، حتــی از چنــان ســرور و چنیــن تقدیــری خــود را بــدور مــی   دارنــد. آنهــا همــواره، 
اعمــال خــود را ناچیــز و کمتــر از میــزان الزم مــی   بیننــد، و خــود را مقصــر در برابــر عظمــت 

ــد. ــاس می  کنن ــروردگار، احس پ
ضمنــاً تصــور نشــود، کــه آیــه فــوق مخصــوص بــه منافقانــی اســت کــه در صــدر اســام بــوده 
ــف  ــا، در شــرائط مختل ــان م ــرادی کــه، در عصــر و زم ــا، بلکــه، همــه اف ــد آنه ــا مانن ــد، و ی ان
اجتماعــی قــرار دارنــد و از اعمــال زشــت خــود شــادند، و یــا مــردم را تحریــک می  کننــد کــه 
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ــر کننــد، همگــی  ــد، تقدی ــداده ان ــی کــه انجــام ن ــر اعمال ــا ســخن، در براب ــم، ی ــا قل آنهــا را، ب
ــکارم شــیرازی، همــان، ص242(. ــه اند.)م ــن آی مشــمول ای

ــی وارد شــوند،  ــای انحراف ــرای پیشــرفت خــود از راهه ــان ب ــؤ من ــه م ــدارد ک ــی ن ــی دلیل یعن
ــد  ــو قــدرت خداون ــد، آنهــا مــی   تواننــد در پرت ــد تشــویق گردن ــداده ان ــکاری کــه انجــام ن و ب
ــه پیشــروی خــود ادامــه  ــا اســتفاده کــردن از طــرق مشــروع و صحیــح ب آســمان و زمیــن، ب
ــی  ــن طــرق انحراف ــا اســتفاده از ای ــد ب ــق کــه مــی   خواهن ــدکار و مناف ــراد ب ــز اف ــد، و نی دهن
بجائــی برســند، تصــور نکننــد، کــه از مجــازات پــروردگاری کــه بــر تمــام هســتی حکومــت مــی   

کنــد، نجــات خواهنــد یافــت.

 6-3- استدالل به روایات 
ــدادی از  ــه تع ــا ب ــی تنه ــر مدع ــوان شــاهد ب ــه عن ــه بســیار اســت، و ب ــن زمین ــات در ای روای

ــرد: ــم ک ــاره خواهی ــات اش روای

6-3-1- مدح سلطان جائر
الــف( روایــت أبوهریــره و عبــداهلل بــن عبــاس؛ شــیخ انصــاری در کتــاب المکاســب المحرمــه این 
ــْدَح« در این بــاره بحــث کــرده  ــْدُح َمــْن اَلیْســَتِحقُّ الَْم حدیــث را پذیرفتــه و ذیــل مســئله »َم
ــه ســتمکاران دل  ــُکُم النَّاُر...)هــود/ 113( و ب ــوا َفَتَمسَّ ــَن َظلَُم َِّذی َــی ال ــوا إِل ــه، َو ال تَْرَکُن ــا آی و ب
مبندیــد و اتــکا نکنیــد کــه آتــش ]خشــم خــدا[ بــه شــما مي رســد؛. همســو دانســته و حدیــث 
ــَف َوتََضْعَضــَع لـَـُه َطَمعــاً فِیــِه  زیــر را در تأییــد آن آورده اســت: َمــْن َمــَدَح ُســلَْطاناً َجائـِـراً َوتََحفَّ
َکاَن َقِریَنــُه فـِـي النَّار)انصــاري، 1417، ج2، ص51(. هرکــس بــه چشــم داشــت چیــزي، حاکــم 
ــد، در آتــش دوزخ همنشــین او  ــرش کوچکــي و فروتنــي کن ــا در براب ســتمکاري را بســتاید ی
خواهــد بــود. گفتنــی اســت روایــات بیــان مــی   دارنــد اگــر مقصــود از صاحــب دنیــا، شــخص 
ــن  ــوم دی ــد، دو س ــش باش ــری از مال ــره گی ــع به ــه طم ــدح او ب ــا م ــد ام ــم باش ــد ه ثروتمن
ــد،  ــر ش ــه ذک ــز آنچ ــزایی ج ــقاوتی، س ــن ش ــرد و چنی ــی   ب ــان م ــگر را از می ــخص ستایش ش

ــعودي، 1388 ، ج1، ص287(. ــد داشت)مس نخواه
ب( حدیــث مناهــی؛ روی عــن شــعیب بــن واقــد، عــن الحســین بــن زیــد، عــن الصــادق جعفــر 
بــن محّمــد، عــن أبیــه، عــن آبائــه، عــن أمیرالمؤمنیــن علــّی بــن أبــی طالــب )علیهم الســام( 
ــه( ... ونهــی عــن المــدح وقــال احثــوا فــی وجــوه  ــی اهلّل علیــه وآل قــال: نهــی رســول اهلّل)صلّ
المّداحیــن التــراب وقــال صلّــی اهلّل علیــه وآلــه: مــن تولـّـی خصومــة ظالــم او اعــان علیهــا ثــّم 
ــدح  ــن م ــال: م ــر. وق ــس المصی ــم وبئ ــار جهّن ــة اهلّل ون ــه: ابشــر بلعن ــال ل ــه المــوت ق ــزل ب ن
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حکم »َمدح من الیستحُق الَمدَح أو یستحُق الذَم« از نظر امام خمینی)ره(

ســلطاناً جائــراً وتخّفــف وتضعضــع لــه طمعــاً فیــه کان قرینــه فــی النــار. وقــال صلّــی اهلّل علیــه 
وآلــه: قــال اهلّل عّزوجــّل »والترکنــوا الــی الّذیــن ظلمــوا فتمّســکم النــار« ومــن ولـّـی جائــراً علــی 
جــور کان قریــن هامــان فــی جهنم)صــدوق، 1404، ج4، ص3، ح4968(؛ پیامبــر اکرم)صلــی اهلل 
علیــه والــه(  از ســتایش افرادمنــع کردنــد و فرمودنــد: بــه صــورت مــدح گویــان خــاك بپاشــید، 
و فرمودنــد: هرکــس کــه دفــاع از ســتمگری را بــه عهــده گیــرد و یــا در دفــاع از ســتمگر نقــش 
داشــته باشــد، پــس از مــرگ بــه او گفتــه می شــود: بشــارت بــاد تــو را بــه لعنــت خــدا و آتــش 
جهّنــم کــه بــد بازگشــت گاهــی اســت. و فرمــود: کســی کــه پادشــاه ســتمگری را بســتاید و 
ــود.  ــد ب ــم خواه ــد، همنشــین او درجهن ــه او دســت یاب ــا ب ــد ت ــش کن ــرای او تواضــع و کرن ب
پیامبــر فرمــود: کــه خــدای عّزوجــل فرمــود: »بــه ســتمگران گرایــش و تکیــه نداشــته باشــید 
کــه آتــش بــه شــما خواهــد رســید«، و هرکــس کــه همــراه و همــکار ســتمگری در ظلــم شــود 

همنشــین هامــان درجهنــم خواهــد گردیــد...
حضــور ایــن حدیــث در کتابهــای روایــی شــیعه)من الیحضــره الفقیــه(؛ اعتبــار ســندی و داللــی 
ــا  ــوی ب ــت نب ــه حضــور روای ــوّی و توجــه ب ــث نب ــن حدی ــه ای ــگاه ب ــک ن ــا ی ــث؛ ب ــن حدی ای
مضمــون مشــابه در حــدود چهــارده کتــاب روایــی، اعتبــار روایــت را تضمیــن مــی کنــد و راه را 
بــر مناقشــه ســندی و داللــی درروایــت مــی بنــدد. بــه عــاوه بعضــی از روایــات، ســندی قــوی 
و معتبــر دارنــد. حضــور ایــن روایــت نبــوّی شــریف در مجامــع روایــی شــیعه بــه ویــژه درکتــاب 
مــن الیحضــره الفقیــه کــه از کتــب اربعــه اســت اطمینــان بــه صــدور روایــت را زنــده می ســازد 
و بــر مبنــای مقبــول حجّیــت خبــر موثــوه بــه، بــا قرایــن بســیاری کــه وجــود دارد، ایــن روایــت 
حّجــت و معتبــر می شــود، بویــژه کــه روایــت مشــابه در امالــی شــیخ مفیــد کامــًا معتبــر اســت 
و ســند بســیار خوبــی دارد. بنابرایــن روایــت از نظــر ســندی اعتبــار ویــژه ای دارد، گرچــه مــا 

بیشــتر دفــاع از مضمــون و محتــوای روایــت را منظــور داریــم:
تعظیــم و تبجیــل دنیــا دار بــه جهــت دنیــا و بــه طمــع رســیدن بــه دنیــا، دیــن انســان را کــم 
ــه  ــی ک ــی ســازد، و در صورت ــود م ــن را ناب ــات دوســوم دی ــر روای ــه تعبی ــد و ب ــی کن ــگ م رن
دنیــادار پادشــاهی ســتمگر باشــد ایــن تعظیــم، خشــم الهــی را در پــی دارد و باعــث می شــود 

تــا شــخص، همــراه آن پادشــاه ســتمگر بــا هامــان محشــور شــود.
تعظیــم دنیــادار بــا توّجــه بــه شــخص دنیــا دار و دیگــر خصوصیــات مراتبــی پیــدا مــی کنــد که 
در روایــات بــدان توجــه شــده اســت. در بیشــتر روایــات آمــده کــه دو ســوم دیــن را از بیــن مــی 
بــرد؛ در روایتــی مــی خوانیــم چنیــن کاری باعــث می شــود کــه شــخص در آســمانها دشــمن 
خــدا و پیامبــران معرفــی شــود؛ در دیگــر روایــت آمــده کــه از بهشــت محــروم می شــود، و در 
روایــت مــن الیحضــره الفقیــه و امالــی شــیخ صــدوق آمــده کــه شــخص در جهنــم، همنشــین 
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پادشــاه ســتمگر دنیــا دار خواهــد بــود )حســینیان قمــی، بی تــا، ش6(.

ج( روایت تحف العقول 
 َو َقــاَل رســول اهلل)صلــی اهلل علیــه والــه( : »إَذا ُمــِدَح الفاِجــُر إِهتــَز العــرُش و غِضــَب 
ــد  ــرزه درمی آی ــه ل ــرش ب ــود، ع ــدح ش ــری م ــرگاه فاج ــا، ص192(؛ ه ــدی، بی ت الرُب«.)اآلم
ــم از  ــه(  و ه ــه وال ــی اهلل علی ــم از رســول اهلّل)صل ــت، ه ــن روای ــد. ای ــروردگار غضــب می کن وپ

امیرالمؤمنین)علیه الســام( در غــرر الحکــم و دررالکلــم نقــل شــده اســت. 

6-3-2- امر به معروف و نهی از منکر
ــام  ــه ام ــد ک ــت می کن ــر روای ــل از جاب ــه نق ــی ب ــادق؛ کلین ــام ص ــر از ام ــت جاب ــف( روای ال
ــم و  ــوا بهاجباه ــنتکم و صّک ــوا بألس ــم والفظ ــروا بقلوبک ــد: »فأنک ــام( فرمودن صادق)علیه الس
ــان  ــا دل هایت ــر را ب ــی، 1409ق، ج11، ص403(؛ منک ــة الئم..«)حرعامل ــی اهلل لوم ــوا ف ال نخاف
ناخوشــایند بداریــد و بــا زبان هایتــان نهــی کنیــد و بــا اِعمــال قــدرت، پیشــانی کســانی را کــه 
مرتکــب منکــر می شــوند، بکوبیــد و در راه خــدا از مامــت هیــچ مامــت کننــده ای نهراســید؛ 
ــرا  ــان نداشــته باشــید؛ زی ــا آن ــه حــق بازگشــتند، دیگــر کاری ب ــدرز گرفتنــد و ب پــس اگــر ان
مبــارزه همــواره بــا کســانی اســت کــه بــه مــردم ســتم می کننــد و بــه ناحــق در زمیــن فســاد 
برمی انگیزنــد؛ بــرای اینــان کیفــر دردنــاك اســت. بــا اینــان اســت کــه بایــد بــا پیکرهــای خــود 
ــدون آن کــه بخواهیــد خــود ســلطه  ــد، ب ــان کینــه بورزی ــه آن ــا دل هایتــان ب جهــاد کنیــد و ب

بیابیــد. 
ــط  ــل اهلل بس ــا جع ــد: »م ــت می کن ــن روای ــام( چنی ــام صادق)علیه الس ــل از ام یحیی الطوی
ــان معاً«؛چنیــن نیســت کــه خــدا  اللســان و کــّف الیــد و لکــن جعلهمــا یبســطان معــاً و یکّف
اجــازه داده باشــد کــه تنهــا زبــان بــاز، ولــی دســت بســته باشــد، بلکــه بایــد هــردو بــاز باشــد 

ــردو بســته باشــد. ــد بســته باشــد، ه ــر می خواه و اگ
امــام  عملکــرد  اهل بیت)علیه الســام(،  ســیره  در  تاریخــی  مثــال  روشــن ترین 
ــدان و  ــدان، خان ــه همــراه فرزن ــود، ک ــش ب ــان خوی ــوت زم ــر طاغ حسین)علیه الســام( در براب
بهتریــن یــاران خویــش بــه جنــگ برخاســت و در خطبــه ای در کربــا فرمــود: »أال تــرون إلــی 

الحــق ال یُعمــل بــه و إلــی الباطــل ال یتناهــی عنه...«؛)طبــری، بی تــا، ج4، ص301(.
ــن  ــر مؤم ــد؟ اگ ــل دوری نمی کنن ــود و از باط ــل نمی ش ــق عم ــه ح ــه ب ــد ک ــا نمی بینی آی
ــا ســتمگران را  ــی ب ــرگ را جــز ســعادت، و زندگ ــن م ــد، ســزاوار اســت و م ــرگ کن آرزوی م
جــز خســارت و پشــیمانی نمی بینــم. و نیــز ایشــان در بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
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می فرماینــد: اعتبــروا ایّهــا النــاس بمــا وعــظ اهلل بــه أولیــاءه ِمــن ســوء ثنائــه علــی األحبــار...؛
ــود را  ــای یه ــار و علم ــه احب ــود)آن گاه ک ــای خ ــه اولی ــد ب ــای خداون ــردم! از موعظه ه ای م
ــان را از  ســرزنش می کنــد( عبــرت بگیریــد، آنجــا کــه می فرمایــد:« چــرا ربانیــون و احبــار، آن
ــرائیل،  ــد:« از بنی اس ــه می فرمای ــا ک ــز آن ج ــتند)مائده/63(؛ و نی ــاز نداش ــان ب ــار آلوده ش گفت
ــه  ــد: »و چ ــه می گوی ــا ک ــا آن ج ــد ت ــرار گرفتن ــن ق ــورد لع ــد، م ــر ورزیدن ــه کف ــان ک آن
ــان  ــر آن ــت ب ــن جه ــبحان بدی ــد س ــتند«)مائده/78(؛ و خداون ــب می گش ــی را مرتک بدکارهای
عیــب گرفــت کــه ســتمگرانی را کــه در مقابل شــان مرتکــب اعمــال زشــت و فســاد می شــدند، 
ــه  ــان می رســید و نیــز ب ــه آن ــه خاطــر منافعــی کــه از ســتمگران ب ــد، امــا ب مشــاهده می کردن
ــی  ــد متعال ــه خداون ــال آن ک ــد و ح ــان نمی کردن ــتند، نهی ش ــان داش ــه از آن ــی ک ــر ترس خاط
ــردان و  ــد: »م ــز می فرمای ــید«)مائده/44(؛ و نی ــن بترس ــید و از م ــردم نهراس ــد: »از م می فرمای
زنــان مؤمــن، برخــی از آن هــا اولیــای برخــی دیگــر هســتند. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــوان دو  ــه عن ــروف و نهــی از منکــر ب ــه مع ــر ب ــر ام ــد ســبحان ب ــه/71(؛ خداون می نمایند«)توب
فریضــه شــرعی تأکیــد کــرده، بدان جهــت کــه آگاه اســت اگــر آن دو در جامعــه اجــرا نشــوند، 
تمــام فرایــض، چــه فرایــض ســخت و چــه فرایــض آســان اجــرا نخواهنــد شــد؛ چراکــه امــر 
ــراد  ــدن حقــوق اف ــا بازگردان ــه اســام همــراه ب ــه معــروف و نهــی از منکــر وســیله دعــوت ب ب
ســتمدیده، مخالفــت بــا ســتمگر، تقســیم بیــت  المــال و غنایــم و گرفتــن صدقــات و واجبــات 

ــه حــق خــودش می باشــد.  ــگاه ب ــی از جــای خــود و مصــرف آن در جای مال
ب( روایــات وارده از طــرق اهــل ســنت؛ از طــرق اهل ســنت نیــز روایــات بســیاری وارد شــده 

اســت. ترمــذی از طــارق بــن شــهاب چنیــن نقــل می کنــد:
ــه  ــد شــد و ب ــردی بلن ــود. م ــروان ب ــدم نمــود، م ــاز مق ــر نم ــا را ب ــه خطبه ه ــن کســی ک اولی
ــت نمــودی؛ ســپس ابوســعید  ــا آن مخالف ــردی و ب ــوض ک ــت: ســنت رســول خــدا را ع او گف
گفــت: ایــن مــرد بــه وظیفــه خویــش عمــل کــرد؛ چراکــه از رســول خدا)صلــی اهلل علیــه والــه(  
ــا دســت خویــش از  شــنیدم کــه فرمــود: »هــر آنکــس کــه منکــری را مشــاهده کنــد، بایــد ب
آن جلوگیــری کند)اقــدام عملــی نمایــد( و اگــر نتوانســت، بــا زبــان خویــش بــه مقابلــه بــا آن 
برخیــزد و در صــورت عــدم تــوان، بــا قلــب خــود آن عمــل را انــکار نمایــد و ایــن ضعیف تریــن 
ــت)ترمذی،  ــح اس ــن و صحی ــث، حس ــن حدی ــد: ای ــی می گوی ــت«. ابوعیس ــان اس ــب ایم مرات

1387،  ج4، ص470-469، ح 2172(.
حذیفــة بــن الیمــان عــن النبی)صلی اهلل علیه وآلــه( قــال: »والــذی نفســی بیــده لََتأمــرن 
ــه  ــّم تدعون ــه ث ــا من ــَث علیکــم عقاب ــروِف و تَنهــون عــن المنکــر أو لیوشــکنَّ اهلّل أن یبع بالمع
ــود:  ــه( فرم ــه و ال ــی اهلل علی ــه رســول خدا)صل ــرده ک ــت ک ــه روای فایســتجاُب لکــم«؛. حذیف
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»ســوگند بــه کســی کــه جانــم در دســت اوســت، بایــد شــما امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
کنیــد وگرنــه خــدا عذابــی را بــر شــما نــازل می کنــد؛ آن گاه خــدا را می خوانیــد ولــی دعایتــان 

ــود«. ــتجاب نمی ش مس
أبوســعید الخــدری عــن النبی)صلــی اهلل  علیــه  والــه( أنّــه قــال: »إّن مــن أعظــم الجهــاد کلمــُة 
عــدٍل عنــد ســلطاٍن جائٍر«؛)همــان، ص471(؛ بزرگ تریــن جهــاد، ســخن حقــی اســت کــه نــزد 

ســلطان ســتم کار گفتــه می شــود.
حاصــل کام آنکــه؛ برخــی منکــر را بــا دســت و زبــان و قلــب مــورد انــکار قــرار می دهنــد. ایــن 
ــان  ــا زب ــه کمــال رســانده اســت. برخــی آن را ب آن کســی اســت کــه خصلت هــای نیــک را ب
ــت از  ــراد دو خصل ــن اف ــد. ای ــرو می گذارن ــی دســت ف ــرار می دهنــد، ول ــکار ق و قلــب مــورد ان
خصــال نیــک را آورده و دیگــری را ضایــع کرده انــد. برخــی بــا قلــب مــورد انــکار قــرار داده، ولــی 
دســت و زبــان را فــرو نهاده انــد. ایــن آن کســی اســت کــه از ســه خصلــت، دو خصلــت نیــک را 
ضایــع کــرده و یکــی را بــه جــا آورده اســت. برخــی نــه بــا زبــان و نــه بــا قلــب و نــه بــا دســت، 
ــک و  ــال نی ــه اعم ــا. هم ــان زنده ه ــی هســتند در می ــان مردگان ــد. این ــر نمی کنن ــی از منک نه
جهــاد در راه خــدا در مقابــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، هماننــد قطــره ای اســت در برابــر 
دریــا. بــی گمــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، نــه اََجــل را نزدیــک می کنــد و نــه از روزی 

می کاهــد. برتــر از همــه این هــا، ابــراز ســخن عادالنــه ای اســت در برابــر پیشــوای ســتمگر.

6-3-3- اعانت بر ظالم)تحریم کمک به حاکم ستمگر(
ایــن گــروه از روایــات، هــر نــوع کمــک بــه حاکــم ظالــم را هرچنــد ناچیــز، تحریــم می کنــد و بــر 
تحریــم تأکیــد می نمایــد. ایــن روایــات عــاوه بــر تعــداد بسیارشــان، هــم از طریــق شــیعه و هــم از 
اهــل  ســنت وارد شــده اند و حکــم قرآنــی حرمــت »رکــون بــر ســتمگران« را تأکیــد می کننــد. در 
تعــارض میــان ایــن گــروه از روایــات و روایــات دال بــر ســکوت، بــه قــرآن کریــم مراجعــه می کنیــم 
و شــکی نیســت کــه قــرآن مــردم را از »رکــون بــر ســتمگران« برحــذر داشــته اســت. زیــرا تکیــه بر 
ظالمــان باعــث تقویــت آنهــا می شــود و تقویــت آنهــا موجــب گســترش فســاد و تباهــی در جامعــه 

مــی  گــردد.

الف( روایت ترمذی در کتاب الفتن
ترمــذی در کتــاب الفتــن بــه ســند خویــش از کعــب بــن عجــزه، از پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه 
ــذی،  ــم فصّدقهم...«؛)ترم ــل علیه ــن دخ ــراء فم ــدی أم ــیکون بع ــد: »س ــت می کن ــه(  روای وال
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ــان  ــا آن ــس ب ــه هرک ــد ک ــی می آین ــن فرمانروایان ــس از م 1387، ج3، ص358، ح2360(. پ
ــر ســتمگری یاری شــان دهــد، از  ــد و ب ــق کن ــا را در دروغ هایشــان تصدی همــراه شــود و آن ه

ــن وارد نمی شــود. ــر م ــار حــوض ب ــن از او نیســتم و کن ــن نیســت و م م

ب( صحیحه ابن حمزه از امام زین  العابدین)علیه السالم(
ــه  ــم و صحبت ــت شــده: »ایاک ــن  العابدین)علیه الســام( روای ــام زی ــزه از ام در صحیحــه ابن حم
العاصیــن و معونــة الظالمیــن«؛ )حرعاملــی، 1409، ج12، ص128(. از رفاقــت بــا گناهــکاران و 

یــاری ســتمگران بپرهیزیــد.

ج( خبر طلحة بن زید، از امام صادق)علیه السالم(
در خبــر طلحــة بــن زیــد، از امــام صادق)علیه الســام( وارد شــده: »العامــل بالظلــم و المعیــن 
لــه والراضــی بــه شــرکاء ثاثتهــم«؛ ســتمگر و آن کــه او را یــاری می دهــد و آن کــه از عمــل وی 

اظهــار خوشــنودی می کنــد، هرســه بــا هــم شــریک هســتند.
ایــن دســت از روایــات نیــز بســیار اســت. اگرچــه احادیــث در بــاب تحریــم همــکاری و کمــک 
ــه تأمــل زیــاد می تــوان  بــه حاکمــان ســتمگر وارد شــده اند، ولــی بــه راحتــی و بــدون نیــاز ب
از آن هــا نتیجــه گرفــت کــه هرگونــه تمایــل، اطاعــت، پذیــرش حکومــت و رفتــن زیــر پرچــم 
ســتمگران، چــه در جنــگ و چــه در صلــح حــرام اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه ادلــه ی عقلــی 
و نقلــی اصــل حرمــت مــدح مــن الیســتحق المــدح از نظــر شــرعی جــای هیــچ گونــه شــبه و 

خدشــه ای نیســت.

7- مدح به جهت دفع شّر 
مرحــوم شــیخ می گویــد: »اینکــه گفتیــم مــدح بی جــا حــرام اســت مربــوط بــه جایــی اســت 
ــه تنهــا حــرام نیســت  ــرای دفــع شــّر باشــد، ن ــا اگــر مــدح ب ــرای دفــع شــّر نباشــد، اّم کــه ب
بلکــه واجــب هــم هســت«.)انصاری، 1417، ج2، ص52(. ودر بعضــی روایــات وارد شــده اســت: 
ــاَء َشــِرِهم«؛)حرعاملی، 1409، ج16 ،  ــوَم القیاَمــِه الذیــَن یُکَرُمــوَن اتََق »َشــُر النــاِس ِعنــَد اهللِّ یَ
ص31؛ کلینــی، 1375، ج2، ص327(. بدتریــن مــردم کســانی هســتند کــه مــردم آن هــا را بــه 

خاطــر تــرس از شرشــان مــورد إکــرام قــرار می دهنــد.
ــدارد و فقــط بیــان مــی کنــد کســانی کــه از تــرس  ــر وجــوب مــدح ن ایــن روایــت داللتــی ب
شرشــان مــردم آن هــا را اکــرام می کننــد، بدتریــن مــردم هســتند. امــا اصــل مطلــب درســت 
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اســت کــه اگــر ضــرری کــه جایــز التحمــل نیســت از طــرف شــروری متوجــه کســی باشــد - 
مثــًا جانــش در خطــر افتــد- و یــا بــا مــدح بتوانــد از آن خاصــی پیــدا کنــد، از بــاب مقدمــه ی 
ــن مدحــی واجــب می شود.)مردســی، 1392، ج6،  ــال باشــد- چنی ــظ جــان و م واجــب - حف

ص318(.

8- مدح بی جا 
ــود.  ــب ش ــر آن مترت ــاری ب ــر آث ــاً اگ ــت، خصوص ــوم اس ــبهه مذم ــا باش ــدح بی ج ــت م حرم
ــته باشــد  ــا داش ــدح شــدن بی ج ــع در م ــد طم ــد کســی نبای ــان می کن ــددی بی ــات متع روای
و بلکــه اصــًا نبایــد طمــع در مــدح شــدن داشــته باشــد، در روایتــی کــه صاحــب وســائل در 
ــه دوســت  ــن اســت ک ــار اخــاص ای ــد: »معی ــرده می فرمای ــر ک ــادات ذک ــات عب ــواب مقدم اب
ــر عملــت مــدح کند«.)حرعاملــی، 1409، ج1، ص60؛ کلینــی،  ــو را ب نداشــته باشــی کســی ت

ج2، ص16(.  ،1375
بنابرایــن طمــع در مــدح، مذمــوم اســت و از طــرف دیگــر مــدح نکــردن کســی کــه مســتحق 
مــدح اســت هــم مذمــوم اســت، در روایتــی می فرمایــد: »ال یَُکــِن الُمحِســُن َو الُمِســیُء عنــدَك 
ــا،  ــاَءه«.)اآلمدی، بی ت ــی اإلَس ــُع ال ِ ــاِن و یُتاب ــی إالحس ــَن ف ــُد الُمحِس ــَک یُزِه ــإَن ذل ــَواٌء ف َس
ص438(. نبایــد محســن و مســیء نــزد تومســاوی باشــند. کمــا ایــن کــه یکــی از راه هــا ی شــکر 
کــه ســفارش زیــادی بــه آن شــده »أَشــَکرُکم هلِلِّ أَشــَکرُکم لِلنَّاِس«.)حرعاملــی، ج16، ص310؛ 
الکافــی، 1375، ج2، ص99(. ایــن اســت کــه در مقابــل کســی کــه نعمتــی بــه مــا مــی دهــد 

بــه زبــان مــدح کنیــم.
ِمــَن  بِأکَثــَر  »الَثنــاُء  می فرمایــد:  نهج الباغــه  در  امیرالمؤمنین)علیه الســام(  همچنیــن 
ــت339،  ــه، حکم ــٌد«.)نهج الباغ ــٌی أو َحَس ــتحَقاِق ِع ــِن االس ــُر ع ــٌق والَتقصی ــتحقاِق َملَ االس
ص1249(. ســتایش بیــش از اســتحقاق، چاپلوســی اســت و کمتــر از اســتحقاق، بــی زبانــی یــا 

حســد اســت.
ــی اســت،  ــی زبان ــا ب ــه تعبیــر نهج الباغــه ی مــدح نکــردن کســی کــه اســتحقاق مــدح دارد ب
یعنــی عــدم توانایــی بــر ســخن گفتــن ویــا حســادت اســت. البتــه کســی کــه مــورد مــدح قــرار 
مــی گیــرد بایــد توجــه کنــد کــه مغــرور نشــود و از وظایــف خــود غافــل نگــردد. در نهج الباغــه 
ــه  ــار 454، ص1297(؛ چ ــه، قص ــج الباغ ــوِل فیِه«.)نه ــِن الُق ــوٍن بُِحس ــد: »ُرَب َمفت می فرمای

بســیار کســانی کــه بــه خاطــر تعریــف از آنــان }بــه حــّق یــا ناحــّق{ فریفتــه مــی شــوند. 
ــُه  َ ــاَل ل ــا یُق ــاَف ِمَم ــم خ ــٌد ِمنُه ــَی أَح ــد: »إذا ُزِک ــن می فرمای ــه ی مّتقی ــن در خطب همچنی
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حکم »َمدح من الیستحُق الَمدَح أو یستحُق الذَم« از نظر امام خمینی)ره(

َفیُقــوُل أنــا أعلـَـُم بَِنفِســی ِمــن َغیــری َو َربــی أَعلـَـُم بــی ِمنــی بِنفســی أللُهــَم اَل تُؤاِخذنــی بِمــا 
ــا یَعلُمون«.)نهــج الباغــه، خطبــه184،  ــر لــی َم ــوَن َو اغِف یَُقولُــوَن َواجَعلِنــی أفَضــَل ِمَمــا یَُظُن
ــاك  ــه شــد بیمن ــاره ی او گفت ــا ســتایش شــود، از آنچــه در ب ــرگاه یکــی از آن ه ص611(؛ ه
ــه نفــس خویــش آگاه تــر هســتم و پــروردگارم از مــن  می شــود ومی گویــد: مــن از دیگــران ب
ــده ودر آن چــه  ــرار ب ــا مــرا بهتــر از آنچــه گمــان می کننــد ق ــر اســت. خدای ــه نفســم آگاه ت ب

کــه آنــان از مــن نمــی داننــد مــورد غفــران قــرار بــده.
بدتــر از طمــع در مــدح ایــن اســت کــه کســی خــودش را مــدح کنــد، در روایتــی می فرمایــد: 
»أقَبــُح الصــدق ثَنــاء الرّجــل َعلــی نَفســه«.)اآلمدی، بی تــا، ص190(. یــا » تَزکیــه الَمــرء لَِنفســِه 
َقبیح«.)نهــج الباغــه، نامــه 28، ص894(. آیــه  شــریفه هــم از آن نهــی می کنــد: »َفــا تَُزُکــوا 

أَنُفَســُکم ُهــَو أَعلـَـُم بَِمــِن اتَقی«.)نجــم،/ 32(.
 امــا در عیــن حــال ایــن حکــم بــه نحــو مطلــق نیســت ودارای حــّد اســت، در بعضــی مــوارد 

تزکیــه نفــس جایــز، بلکــه الزم اســت. 
ِــِن  ــی َخزائ ــی َعل ــاَل اجَعلِن ــد: »ق ــان حضــرت یوسف)علیه الســام( می فرمای ــم از زب ــرآن کری ق
ــظ و  ــم حفی ــه ه ــار ک ــن بگم ــن زمی ــر خزائ ــرا ب ــٌظ َعلیُم«.)یوســف/ 55(. م ــی َحفی ِ األَرِض إِن
هــم علیــم. پــس تزکیــه ی نفــس در بعضــی مــوارد جایــز بلکــه الزم اســت، اّمــا نبایــد از ّحــد 
لــزوم تجــاوز کنــد و نبایــد هــم از تســویات شــیطان غافــل شــد کــه مــوارد اســتثناء را بــر مــا 
تســویل کنــد و نبایــد بــه ســادگی بــاور کنیــم کــه از مــوارد اســتثناء اســت وتــا مثــل آفتــاب 
روشــن نشــده، اقــدام نکنیــم. بلــه، اگــر خیلــی روشــن شــد، بــه قــدر ضــرورت اشــکالی نــدارد.

)مدرسی، 1392، ج6، ص323(.
بنابرایــن، هرگونــه مــدح و ستایشــی مذمــوم و ناپســند نیســت؛ چراکه برخــی ستایشــها مفهوم و 
جهــت گیــری انســانی و حــق شناســانه دارد و پــاره ای از ســتایش هــا آلــوده بــه ریــا، مصلحــت 
ــتایش  ــی س ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــوان گف ــن رو نمی ت ــی اســت؛ از ای ــت طلب اندیشــی و منفع
ــا  ــه طــور فطــری خواهــان شــنیدن ی و ســتایش گــری کاری ناپسنداســت. زیــرا انســان هــا ب
ــز مــی باشــند و از ســوی دیگــر، زندگــی اجتماعــی بشــر  ــارت هــای ســتایش آمی گفتــن عب
ــی  ــد بســتر ســاز پیشــرفت و تعال ــدون تشــویق و تحســین و تجلیــل از شایســتگان نمی توان ب
ــا  ــار تشــخیص بیــن »مــدح پســندیده« ی گــردد. حــال ســئوال اینجاســت کــه مــاك و معی
ــارت  ــه عب ــت؟ ب ــق« چیس ــی و تمل ــا »چاپلوس ــده« ی ــدح نکوهی ــا »م ــرت« ی ــن معاش »حس
دیگــر حــد و مــرز ایــن دو نــوع کــه یکــی جــزء فضایــل و دیگــری از رذائــل محســوب می شــود، 

کجاســت. 
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9- حد و مرز حسن معاشرت و چاپلوسی
امیرمؤمنــان علی)علیه الســام( در کامــی روشــنگر، مــرز ســتایش درســت و نادرســت را آشــکارا 
نماینــده اســت و می فرمایــد: »الَثنــاُء بِأکَثــَر ِمــَن االســتحقاِق َملَــٌق والَتقصیــُر عــِن االســتحَقاِق 

ِعــٌی أو َحَســٌد« )نهج الباغــه، حکمــت339(. 
حضــرت امیــر ضمــن اینکــه ستایشــگری افراطــی را نکوهــش مــی کنــد، افــراد را بــه ســتودن 
ــای  ــا و ابتکاره ــا در کاره ــان ه ــه انس ــرا ک ــد، چ ــرا می خوان ــزاران ف ــه ی خدمتگ ــع بینان واق

ــد. ــه تشــویق و ســتایش مشــفقانه دارن ــی ب ــاز روان خویشــتن نی
اساســأ هرکــس بــه طــور فطــری دوســت دارد کــه بــرای کار خــوب و پســندیده ای کــه انجــام 
داده اســت، ســتایش شــود. تفــاوت افــراد تملــق گــرا و افــراد متعهــد در ایــن اســت که دســته ی 
نخســت، جــز مقــام و دســتیابی بــه آن، هدفــی در ســر نمــی پروراننــد، امــا دســته ی دوم فقــط 
بــه خدمتگــزاری و تکلیــف دینــی و ملــی خــود نظــر دارنــد. در ایــن بــاره خودشناســی هرکــس، 
تــا حــدودی بــه او کمــک مــی کنــد کــه انگیــزه هــای نفســانی و الهــی را از هــم تمییــز دهــد. 
بــی شــک انگیــزه هــای نفســانی ســبب می شــود کــه کســی را فراتــر از جایگاهــی کــه ســزاوار 
ــی  ــی و اجتماع ــوع اخاق ــای ممن ــتایش ه ــمار س ــتودن درش ــوع س ــن ن ــتائیم و ای ــت بس اس
می باشــد. بی شــک اینگونــه ادب ورزی هــای چاکرانــه، هــم بــه زیــان شــنونده)ممدوح( و هــم 
بــه زیــان گوینده)مــادح( اســت؛ زیــرا یکــی خویشــتن را بــی جهــت خــوار و ذلیل ســاخته اســت 
و دیگــری نیــز در باتــاق غــرور و خودپســندی دســت و پــا مــی زند.)هدایتــی،1386،ص116(. 

10- بررسی آفات اجتماعی مترتب بر مدح
مــدح بــه دلیــل داشــتن بعضــی آثــار ســوء در شــرع مقــدس مذمــوم شــمرده شــده اســت؛ در 
هــر مدحــی کــه صــورت می   گیــرد شــش آفــت نهفتــه اســت کــه چهــار آفــت متوجــه مــادح و 

دو تــای دیگــر متوجــه ممــدوح اســت؛

10-1- آفات مادح
1. کذب: گاهی مادح در مدح افراط می   کند و افراط منجر به دروغ می   شود.

2. ریــا و نفــاق: گاهــی مــادح دچــار ریــاء می   شــود، زیــرا قاعــده اصلــی در مــدح آن اســت کــه 
ــه  ــادح ب ــی گاه می   شــود کــه خــود م ــار حــب ممــدوح باشــد، ول ــرای اظه ــدح وســیله ای ب م

ــا و نفــاق می   شــود. ــار ری ــذا گرفت ــدارد، و ل ــد معتقــد نیســت و حتــی در دل ن آنچــه می   گوی
ــد  ــی می   گوی ــدوح چیزهائ ــق مم ــق در ح ــدون تحقی ــادح ب ــه م ــد ک ــاق می   افت ــیار اتف 3. بس
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کــه نــه از آنهــا اطــاع دارد و نــه بــرای اطــاع یافتــن راهــی پیــش رو دارد یعنــی مطلــب از 
مقولــه ای نیســت کــه بتــوان از آن مطلــع شــد. مثــل اینکــه در مــدح کســی گفتــه شــود کــه 
ــوده و از  ــاس دو طــرف محــدود ب ــه تم ــی ک ــد اســت در حال ــادل و زاه ــی، ع او شــخص متق
نزدیــک بــا او معاشــرت نداشــته و از باطــن کارهــای پنهانــی وی بــی اطــاع می باشــد؛ عــاوه 
بــر اینکــه عدالــت یــک ملکــه نفســانی اســت کــه انســان را از افــراط و تفریــط بــاز مــی دارد، و 
تقــوی یــک حالــت باطنــی اســت کــه عامــل بازدارنــده ی انســان از ارتــکاب گنــاه می باشــد و 
زهــد یــک حالــت اســتقال طبــع اســت کــه انســان بــه دنیــا و متعلقــات آن، وابســتگی پیــدا 
نمــی کنــد و راهــی بــرای آگاهــی از ایــن گونــه امــور بــرای اکثــر مــردم نیســت بلکــه آن چــه 

مشــاهده می شــود تنهــا ظواهــر امــر اســت و از باطــن بــی خبــر هســتند. 
ــادح باعــث خوشــحالی و ســرور او می   شــود و  ــم اســت و م ــا ظال 4. گاهــی ممــدوح فاســق ی
خوشــحال کــردن فاســق حــرام اســت. رســول خدا)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( می   فرمایــد: 
هنگامــی   کــه فاســق مــدح شــود خــدای تعالــی بــه غضــب می   آیــد؛ إن اهلل لیغضــب اذا مــدح 

ــق.)نراقی، 1388، ج2، ص317(. الفاس

10-2- آفات ممدوح
ــدوح  ــندی در مم ــود پس ــر و خ ــاد کب ــث ایج ــدح باع ــوارد م ــتر م ــر: در بیش ــرور و کب 1. غ
ــد:  ــام( می فرمای ــام صادق)علیه الس ــه ام ــان ک ــتند. چن ــکات هس ــن دو از مهل ــود و ای می   ش
»ِمَمــن َدَخلَــُه الُعجــب َهلَــَک« هرکــس عجــب داشــته باشــد هــاك می گردد)کلینــی، 1375، 

ص313(. ج2، 
2. فتــور و سســتی: در بعضــی مــوارد اگــر کســی را بــه نیکــی مــدح و ثنــاء گوینــد خوشــحال 
و مســرور می   شــود و از خــود راضــی شــده و انجــام کار نیــک و خیــر سســت شــده و بــاز مــی 
ــر را  ــد و عمــل خی ــه اخــاص خــود را از دســت بده ــر آن باعــث می شــود ک ــاوه ب ــد؛ ع مان

ریاکارانــه انجــام دهــد تــا مــورد مــدح مداحــان قــرار گیــرد. 
بنابرایــن اگــر دانســته شــود کــه اصــل کمــال از خداســت و آنچــه در هــر بشــری اســت عطــای 
اوســت و نیــز از روی تملــق و چاپلوســی و طمــع نباشــد و نیــز موجــب عجــب و کبر در شــنونده 
ــتغیب، 1395، ج1،  ــکالی ندارد)دس ــد اش ــالم بمان ــات س ــن آف ــدح از ای ــر م ــز اگ ــود، و نی نش
ص498(. پــس مدحــی پذیرفتــه شــده اســت کــه در آن مــدح کننــده بتوانــد خــود را از آفــات 
کــذب و ریــا حفــظ کنــد و بدانــد کــه مــدح شــونده گرفتــار دو آفــت غــرور و فتــور نمی شــود، 

در ایــن صــورت مــدح مانعــی نــدارد بلکــه اســتحباب نیــز دارد)امیــن، 1370، ص215(.
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نتیجه گیری
در جوامعــی کــه فردیــت رشــد نکــرده و راه هــای دســتیابی بــه امکانــات و منزلــت اجتماعــی 
ــا و  ــب جایگاه ه ــد و تصاح ــاص باش ــی خ ــت گروه ــدرت در دس ــز ق ــد و تمرک ــته باش بس
ــی کــه  ــراد نداشــته باشــد، یکــی از ابزارهای ــا شایســتگی اف منصب هــای اجتماعــی تناســبی ب
بــرای رهایــی از ایــن تبعیــض پدیــد می آیــد، مــدح آمیختــه بــه تملــق اســت؛ راهــی کوتــاه و 
ــه زحمــت  ــه شایســتگی می خواهــد و ن ــه خواســته هایی کــه ن ــرای رســیدن ب بــدون هزینــه ب
ــی،  ــای فرهنگ ــه نظام ه ــود آورد ک ــه وج ــه ای را ب ــوان جامع ــه می ت ــال چگون ــش. ح و کوش
اجتماعــی و اقتصــادی آن از هرگونــه تملق گرایــی پیراســته باشــد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه در 
مــورد مســائل روانــِی آمیختــه بــا پدیده هــای اجتماعــی و سیاســی چنــدان نمی تــوان شــفاف 
ســخن گفــت و راه درمــان را بــه آســانی نشــان داد؛ امــا بــه طــور کلــی می تــوان راه کارهایــی 
ــه  ــم ک ــات در می یابی ــرآن و روای ــات ق ــدوکاو در آی ــا کن ــاس، ب ــن اس ــر ای ــود؛ ب ــه نم را ارائ
مــدح کســی کــه مســتحق مــدح نیســت یــا مســتحق ذم اســت عقــأ قبیــح اســت و قاعدتــأ 
ــادر  ــی ق ــه تنهای ــی چــون عقــل ب ــازم وجــود دارد؛ ول ــی و حرمــت شــرعی ت بیــن قبــح عقل
بــه تشــخیص ظلــم و قبیــح بــودن مــدح انســانی کــه مســتحق مــدح نیســت نمی باشــد؛ بــه 
ــق و چاپلوســی،  ــد تمل ــن ُمحــرم دیگــری مانن ــن مدحــی عناوی ــر چنی ــد ب همیــن جهــت بای
ــا بتوانیــم  ــم و... منطبــق گــردد، ت ــه ی ظال ــه جهــل، أعان ــاکاری، أغــراء ب کــذب و نفــاق و ری
تصدیــق کنیــم کــه عقــأ ایــن کار بــه حــدی قبیــح اســت کــه فاعــل آن مســتحق آتــش بــوده 
و معیــار حرمــت را دارد؛ لــذا از نظــر پیشــوایان اســام و رهبــر بــزرگ انقــاب اســامی مــدح 
آمیختــه بــه تملــق عیــب اخاقــی بشــمار مــی رود و ایشــان در برابــر رفتــار و گفتــار ذلــت بــاری 
کــه بــا غــرور و شــرف انســانی مغایــر بــوده، ســکوت نمی کردنــد و اگــر کســی مرتکــب چنیــن 
عمــل خافــی مــی شــد، از او انتقــاد مــی کردنــد؛ بــا دقــت در آموزه هــای نظــری و ســیره ی 
عملــی امــام خمینــی)ره( درمی یابیــم کــه ایشــان، قدرشناســی از خدمــت گــزاران را تکلیــف 
الهــی و ملــی خــود تلقــی نمــوده و قدرناشناســی از آنــان را ظلــم تعبیــر کــرده و می فرمایــد: 
»مــن الزم می دانــم کــه از مجموعــه ایــن هیــأت هــا و ایــن جمعیت ها)دولــت مــردان خدمــت 

گــزار( تشــکر کنــم و اگــر تشــکر نکنــم، ظلــم کــردم...«. 
بایــد بدانیــم کــه مــدح از روی تملــق و چاپلوســی و طمــع نمی باشــد و موجــب عجــب و کبــر در 
شــنونده نمی گــردد و نیــز از آفــات مدح)کــذب، ریــا، غــرور و فتــور( مبــری می باشــد نــه تنهــا 
پســندیده و بجاســت بلکــه اســتحباب نیــز دارد؛ از ایــن روســت کــه نمی تــوان هرگونــه ســتایش 
و هــر ســتایش کننــده ای را در شــمار چاپلوســان دانســت و بدیــن گونــه راه ترویــج نیکــی هــا و 
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افزایــش نیــکان در جامعــه را مســدود نمــود. ولــی ناشــناخته مانــدن حــد و مــرز ســتودن هــا، و 
نیــز حضــور پــر رونــق چاپلوســان، کمتــر مجــال داده اســت تــا از صالحــان و نیــکان قدرشناســی 
بــه عمــل آیــد؛ لــذا دیــن اســام بــرای آن حــدودی قائــل شــده تــا بتوانــد بســتر مناســبی بــرای 
ایجــاد جامعــه ای ســالم و نظــام اجتماعــی بــدون تملــق ارائــه نمایــد؛ در میــان عوامــل بســتر 
ســاز جامعــه ی مطلــوب می تــوان معرفــت نفــس و خودشناســی را بیــان نمــود زیــرا کســانی 
کــه خــود را شــناخته انــد مــی داننــد کــه اصــل کمــال از خداســت لــذا چنیــن فــردی بــه خــود 
ــان بگــذرد چــون  مجــال و رخصــت نمی دهــد کــه در ســتایش دیگــران از مــرز شایســتگی آن

گذشــتن از مــرز ســتایِش حــق و صــواب تملــق اســت و فرومایگــی.
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Abstract
 Inherently, man is interested in hearing praiseful statements and social life, on
 the other hand, will not pave the ground for development and transcendence
 without praise and encouragement of the elites. Praises either refer to the
 human and fair notion and orientation or are contaminated with hypocrisy,
 expediency and profiteering. Flattery and adulation are one of the explicit
 extensions of praises that have become blurred by profiteering and conspiracy
 and are subject to the verdict «praising the one who does not derserve the
 praise or deserves to be reproached». Many jurists in their ethical and
 jurisprudential works have dealt with this issue. Imam Khomeini is one of
 the contemporary jurists who have explained the praise and reproachment
 in his ideas. Scientific background and pure ideas of Imam Khomein due to
 his extensive knowledge of Islamic sciences like jurisprudence, principles
 of jurisprudence, Quranic exegesis, theology and etc, not only express the
 depth of his ideas, but also explicate the concept and scope of damage that
 can be incurred by the phenomenon of flattery and hypocrisy in the spheres
 of individual and collective life. Accordingly, in this study, it was sought to
 take advantage of moral and spiritual words and works of Imam Khomeini
 via library based studies in a descriptive-analytic fashion concerning flattery
 and its depreciation focusing on the Islamic and religious texts in order to tile
 .the path for moral discussions

 Keywords: Praise, Reproachment, Flattery, Lying and hypocrisy, Ignorance,
 Enticement, Not deserving
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