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 *تايش ديگرانجويي و سهاي عيبها و نبايستهبايسته

 محمدتقي مصباحعالمه  اهللآيت

 چكيده
پـردادد  ادمملـا ايـن صـفات، سـ اي  در خصوص صفات شيعيان مي اين مقاله به شرح كالم اميرمؤمنان علي

پـردادد  اينهـه ايـا در اسـالم، هاي س اي  و تمجيد اد ديگـران ميها و نبايس هديگران است  اين فقره، به بايس ه

د ديگران، امري پسنديده و نيهوست يا ناپسند؟ پاسخ ان، بس ه به شرايط و موارد دارد؛ يعني چنـان س اي  و تمجي

نيست كه س اي  اد هركس، در هر ما، به هر شهل پسنديده باشد و يا ك مان صفات نيك ديگران و نسـ ودن انـان 

هاي اخالقي مانند حسد و بيماري ناپسند؛ بلهه گاهي س اي  و تمجيد وامب، گاهي مس حب، و گاهي درمانگر برخي

گاهي نيز حرام و نهوهيده است؛ گاهي در اددواج و يا احـراد پسـت و مقـام سياسـي، در مقـام مشـورت  يبـت و 

مويي اد ديگران وامب است  هرچند س اي  اد ديگران و بيان فضايل انان در نبودنشـان فضـيلت اسـت، امـا عيب

  اما همواره س اي  اد مؤمن نيهو خصال، با هدف برانگيخ ن محبت مـردم دربارة هما افراد اين حهم يهسان نيست

  اردشمند است 

گر اسـت؛ ديـرا در داس ان هابيل و قابيل و داس ان حضرت يوسف در قران، نق  حسد بـر بـرادران نمـود و ملـوه

جيـد و سـ اي  كارهاي اد بين بـردن حسـد، تممومب حسد ديگران شده است  يهي اد به رين راه س اي  يهي،

 وردد كسي است كه به او حسد مي

 جويي، حسد.ستايش از ديگران، عيب ها:كليدواژه
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 مقدمه
إِنْ زُكِّيَ أَحَدُهُمْ خَافَ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْررِي، »

ونَ وَاجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّرونَ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُ

هرگرا   ؛«وَسَراتِرُ الْعُيُروبِ الْغُيُروبِ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، فَإِنَّكَ عَلَّرامُ

گويند برر يکي از آنان را بستايند، از آنچه براي تعريف و ستايش او مي

م و خدا به مرن گويد: من از ديگران به خودم داناترترسد و ميخود مي

تر است، خدايا، از آنچه دربارة من گوينرد مررا بازخواسرت از خودم آگا 

مفرما و مرا بهتر از آنکره آنران دندارنرد قررار د ، و از گناهرانم آنچره 

 هايي.ها و دوشندة عيبدانند بيامرز؛ همانا تو داناي دنهاننمي

 

 جويي از آنها در اسالمستايش ديگران يا عيب
دربارة آزردگي شيعيان واقعي از ستايش ديگرران از اياران و  اين فراز

شان به آن است. آنان خوش ندارنرد ديگرران اياران را واكنش منفي

شوند. اكنون اين درسرش بستايند و از تمجيدهاي ديگران هراسان مي

گردد كه آيا از ديدگا  اسالم، سرتايش ديگرران دسرنديد  و مطرح مي

بايد از آن خرودداري كرردا ايرن درسرش، نيکوست يا نادسند است و 

سان و قاطعي ندارد؛ زيرا حکم ستايش از ديگران در مروارد داسخ يك

گوناگون متفاوت است؛ يعني چنان نيست كره سرتايش از هركره، در 

كردن هرجا و به هر شکل، دسنديد  باشد يا در مقابل، هموار  كتمران

سرتايش ديگرران صفات نيك ديگران و نستودن آنها نادسند. گراهي 

هراي اخالقري، واجب، گاهي مستحب، گاهي درمانگر برخري بيماري

طور توان برهمانند حسد، و گاهي حرام و نکوهيد  است. همچنين نمي

جويي از ديگرران را حررام و نادسرند دانسرت. كلي نکروهش و عيرب

درواقررت تقسرريمات حکررم سررتايش از ديگررران، دربررارة نکرروهش و 

 وجود دارد.جويي از آنها نيز عيب

روشن است كره خداونرد دوسرت دارد مرردم، اشراا  درا  و 

بافضيلت را باناسند تا آنان را الگوي خود قرار دهنرد. زيبنردة جامعر  

ها آشرکار گرردد و ها و دليردياسالمي نيست كه در آن فقط زشرتي

رواج يابد و صفات دسنديد  و نيکرو دنهران بمانرد؛ زيررا مرردم برا رر 

 ،درنتيجره. شوند  بافضيلت و نيکوخصال آشنا نميناآگاهي، با اشاا

توانند مسرير باشند و مياي ميمردم از اين افراد، كه الگوهاي شايسته

گرا  گردنرد، آنتعالي و كمال را به روي ديگران بگاايند، محروم مي

 بندد.فضيلت از جامعه رخت برمي

تقليرد، در ما ناست اعتقادات، باورها و تکاليف ديني را با تلقين و 

خانواد  و از ددر و مادر، و سپس در مدرسه از معلّمان خود فراگررفتيم. 

گا  كه به بلوغ فکري رسيديم و دردي تحقيق و بررسري اعتقرادات آن

مان برآمرديم، سرراغ كسراني رفتريم كره بره و اصول فکري و عقلي

فضيلت و داكي شهر  بودنرد؛ زيررا جامعره، آنران را افررادي صرال  و 

دانسرت، و بره آنران اعتمراد كررديم و دينمران را از آنهرا مي شايسته

ها و فضايل آن افرراد شايسرته برازگو و معرفري فراگرفتيم. اگر خوبي

گرديرد ترا كردن به آنها نيز براي ما فرراهم نميشد، امکان اعتمادنمي

رفرتن آنهرا فررا بگيرريم يرا برراي ازبين معارف و باورهاي ديني را از

ياان مراجعه كنريم. مرا دانارمندان، اسرتادان، مراجرت شبهاتمان به ا

 تقليد و... را با معرفي ديگران شناختيم. 

شناسريم و گاهي ديگران را مستقيم و با ماراهدة رفتارشران مي

گاهي با معرفي ديگران؛ اما چون ارتباط مستقيم ما برا افرراد محردود 

ناسريم. شاست، بياتر افراد را غيرمسرتقيم و برا معرفري ديگرران مي

هاي علما و مراجت تقليد و... را براي مرا هرگا  كساني فضايل و خوبي

گررديم و برا اعتمرادي كره بره اياران منرد ميبازگو كنند، مرا عالقه

 گيريم. مان را از آنها فرا مييابيم، مسائل حياتي زندگيمي

حتي در امور ديگر زندگي نيز، همره بره شرناخت افرراد سرالم و 

يرا  ،ند تا بتوانند مال خود را نزد آنان به امانت بسرپارندمطمئني نيازمند

هنگام ازدواجِ دسر يا دخترشان شايستگي طرف مقابل را براور داشرته 

ترديد در بياتر موارد، شايستگي كساني كه قصد داريرم بره باشند. بي

آنها امانت بسپاريم يا با آنها ديوند ازدواج برقرار كنريم يرا... برا معرفري 

درواقرت . آيددست ميهاي آنها بهها و شايستگيبيان خوبي ديگران و

هايمرران، چرره در علررم و معرفررت و چرره در شررناخت بياررتر آگاهي

 شود.وسيل  ديگران براي ما حاصل ميهاي ديگران، بهويژگي

هاي آنهرا هاي ديگران گفته شود و فضايل و خوبياگر فقط بدي

ن نيرز دوشريد  بماننرد، مرا هاي ديگرايا حتي اگر بدي ،آشکار نگردند

درنتيجره ، توانيم به اطالعات صحي  دربارة ديگران دسرت يرابيمنمي

توانرد افرراد شروند و انسران نميها و علوم بسته ميرا  كسب آگاهي

شايسته و مناسب معاشرت، شراكت و ازدواج را باناسد. حتري گراهي 

ض كنيرد گردد. فرهاي افراد نيز الزم و واجب ميگفتن عيوب و بدي

براي دختري خواستگاري آمد  است. خانوادة دختر برراي شرناختن او 

نزد آشنايان و خوياران آن دسرر  ،روازاين. اش تحقيق كندبايد دربار 

كند. اگر عيبري چرون اعتيراد يرا رود و از آنان دربارة او تحقيق ميمي
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دايبندنبودن به حرالل و حررام و... در آن جروان باشرد و فررد طررف 

هراي او ت ناواهد آن عيب را بازگو كند و فقط به گفرتن خوبيماور

. هاي وي آگررا  گرررددتوانررد از بررديبسررند  كنررد، آن شررا  نمي

دهرد يرا گا  ازدواجري ر  نميتواند به او اعتماد كند؛ آننمي ،درنتيجه

آورد و آنکه آن فرد دخترش را به ازدواج فردي فاسرد و گمررا  درمري

شرناختند بره اگر كساني كه آن جوان را مي شود.سبب بدباتي او مي

خوار يرا... اسرت، وي گفتند آن جوان معتاد يرا فاسرد يرا شرراباو مي

آورد، نه فررد معتراد دخترش را به ازدواج جواني صال  و شايسته درمي

هاي خرود، خانره و محريط گريها و هرز ناينيو فاسدي كه با شب

بسرا در چنرين كنرد. چهيزندگي را براي همسرش به جهنم تبديل م

گيرد، سرپس ايرن مواردي برا ر ناآگاهي، روابطي ميان افراد شکل مي

هرا يرا حتري قترل شردن خانواد روابط به دعوا و اخرتالف و متالشي

هاي مالي، اخالقري و براي اينکه مردم به خسارت ،روازاين، انجامدمي

بررت و اجتمرراعي دچررار نگردنررد، گرراهي، مررمالً در مقررام ماررورت، غي

 جويي از ديگران واجب شد  است.عيب

آوردن مقامي خود را در دستهمچنين اگر كسي باواهد براي به

هراي خطرنرا  كه در او عيبدهد، درحاليمعرض انتااب مردم قرار 

براي جامعه و سرنوشت مردم وجود دارد، مصال  سياسري و اجتمراعي 

ز شرر او مصرون كند دربارة او افااگري شرود ترا جامعره اايجاب مي

بماند. حال اگر كسي با اين توجيه كه حفر  آبرروي مرردم واجرب، و 

غيبت حرام است، عيوب او را بازگو نکرد، به جامعره، كارور و اسرالم 

خيانت كرد  و باعث شد  اسرت چنرين شاصري مرردم را بره فسراد 

هراي شرا  فاسردي سربب بکااند؛ دس آنجا كه افاانادن عيب

شرود، هرم عقرل و هرم ادلر  ادن اسرالم ميخطرافتفساد جامعه و به

 كند.هاي او حکم ميشرعي به ضرورت و وجوب معرفي عيب

 

 معيار درستي و نادرستي ستودن ديگران
هاي آنان در نبودشران دركل، ستايش ديگران و بيان فضايل و خوبي

گونه نيست، بلکه بايرد دانسرت ارزشمند است؛ اما دربارة هم  افراد اين

اي دارد. گراهي ستايد، از اين كارش چه انگيز ي را ميكسي كه ديگر

دسرت آورد ترا ستايد كره دلرش را بهفردي كسي را با اين انگيز  مي

كاري برايش انجام دهد. اين ستايش در شمار دادوسرتد دنيروي قررار 

امررا سررتودن مررؤمنِ محترررمِ ، گيرررد و فضرريلت اخالقرري نيسررتمي

م به او ارزشمند است؛ زيررا نيکوخصال با هدف برانگياتن محبت مرد

شرود. همچنرين با ستايش او فضرايل اخالقري در جامعره ترروي  مي

شود مردم افراد بافضيلت را باناسند و آنان را الگوي خرود ميموجب 

به علم، اگر دردي عالم بافضيلتي يابي قرار دهند يا براي دست

دغدغه به او مراجعه كنند و مسرائل دينري را از او بودند، بي

خواهند بره شرا  صرال  و امينري رأي فراگيرند يا اگر مي

دسررت دهنررد، بررا معرفرري و تمجيررد از او شررناخت الزم را به

 دهند.آورند و با بصيرت و آگاهي به او رأي ميمي

اگر فردي با انگيزة مادي و براي رسيدن به منفعت دنيوي كسري 

دراداش را بستايد، افزون بر آنکه ستايش او فضيلت اخالقري نيسرت، 

هرا در اخروي نيز ندارد؛ اما كسي كره برراي خردا و برراي رواج نيکي

ر تا هنگام نياز به آنها مراجعره  جامعه و شناساندن افراد صال  به مردم

سرتايد، افرزون برر آنکره ايرن سرتايش فضريلت ر كسري را مي كنند

 اخالقي، و براي جامعه سودمند است، داداش اخروي نيز دارد.

 

 يگران در درمان حسدنقش ستايش د
يکي از  مرات ستايش ديگران، كه جنبر  شاصري دارد، درمرانگري 

هاي نادسرند اخالقري، ماننرد حسرد اسرت. ها و خصلتبرخي بيماري

سررتايند و از گرراهي فررردي در دلررش از اينکرره مررردم، ديگررري را مي

گذارنرد، ناراحرت گويند و به او احترام ميها و داناش سان مينيکي

زيرا نزد مردم، آن منزلرت و عرزت را نردارد و ديگرران او را شود؛ مي

شرود. هرگرا  انسران ايرن ستايند. اين ناراحتي از حسد ناشري مينمي

حسد دروني را ظاهر نکند، گناهي نکرد  است. ولي حسرد حتري اگرر 

دنهان باشد، بيماري اخالقي است؛ امرا اگرر ظراهر شرود؛ يعنري فررد 

تضعيف و تاطئه كند يا از او برد  باواهد به سبب حسدش ديگري را

اعتبار گرداند و مردم را از گِردش بپراكند، بگويد تا وي را نزد مردم بي

گنا  كبير  انجام داد  است. اگر انسان خصلت نادسند حسرد را ازبرين 

گا  ممکن اسرت بره شود، آننبرد، اين خصلت در وجود او تاديد مي

قترل كسري كره محسرود اي از شقاوت برسد كه حتري برراي مرحله

 اوست، اقدام كند.

 

 بار حسدورزي هايي از فرجام نكبتنمونه
كند: نمونر  ناسرت، قرآن دربارة فرجامِ بدِ حسدورزي دو نمونه بيان مي

اسرت. از آنران خواسرته  داستان هابيل و قابيل، فرزندان حضررت آدم

اي از شد براي خداوند قرباني دهند. قابيل كه گويرا كاراورز برود، بسرته
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هاي گندم را هديه كرد و هابيل چودان، گوسرفند فربهري قربراني خوشه

. كرد. خداوند قرباني و هدي  هابيل را دذيرفت و هدير  قابيرل را رد كررد

برر ا رر و  قابيل به هابيل حسد ورزيد و كين  او را در دل دروراند ،روزاينا

فرمايرد: اونرد مياين حسادت، قابيل، ناجوانمردانه برادر خود را كات. خد

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّرلَ مِرنْ أَحَردِهِمَا وَلَرمْ »

)مائرد : « يُتَقَبَّلْ مِنَ اآلخَرِ قَالَ ألقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِرينَ

دو فرزند آدم ]هابيل و قابيل[ را برر آنران باروان.  درستي خبرو به(؛ 72

هنگامي كه ]آن دو[ قرباني كردند، از يکري دذيرفتره شرد و از ديگرري 

اش دذيرفته ناد بره بررادر خرود[ گفرت: دذيرفته ناد. ]قابيل كه قرباني

گمان تو را خواهم كات. ]برادرش هابيل[ گفت: جز اين نيسرت كره بي

 يرد.دذخدا از درهيزگاران مي

آيد كه چون هابيل درهيزگار بود و با اخال  و از آيه چنين برمي

قصد قربت گوسفندش را براي خداوند قرباني كرد، خداونرد قربراني او 

اي را دذيرفت؛ اما خداوند هديه و قربراني قابيرل را كره از تقروا بهرر 

نداشت نپذيرفت؛ زيرا شرط دذيرش قربراني، تقروا و اخرال  اسرت. 

ورزي بره بررادر را در قابيرل فرراهم آورد و ا زمين  حسادتنداشتن تقو

حسادت باعث شد وي برادرش را به قتل تهديد كنرد. ممکرن اسرت 

شردن قربراني دو برادر از كجرا دذيرفته اين درسش مطرح شود كه آن

هراي ديارين، يکي و ردشدن قرباني ديگري را دريافتند. گويا در ملت

كردنرد، اگرر راي خداوند قربراني مياسرائيل، وقتي بر بنيباصو  د

گرديرد خداونرد سوزاند، مارا  ميآمد و آن قرباني را ميآتاي مي

الَّرذِينَ قَرالُوا »فرمايرد: بار  قرآن ميآن قرباني را دذيرفته است. در اين

لُهُ النَّارُ قُلْ قَردْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أاَل نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُ

جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِرمَ قَتَلْتُمُروهُمْ إِنْ كُنْرتُمْ 

كسان كه گفتند: خداوند با ما عهرد همان ؛(381عمران: )آل« صَادِقِينَ

ي اي نگرويم تا براكرد  ])به ما سفارش فرمود ([ كه به هيچ فرستاد 

را بارورد ]بره ناران   اي بياورد كره آتاري ]از آسرمان[ آنما قرباني

گمان دريش از مرن فرسرتادگاني را بسوزاند[. بگو: بيشدن آن دذيرفته

هاي روشن و آشکار و آنچه را گفتيد براي شما آوردند، دس چررا ناانه

 آنان را كاتيد اگر راستگوييدا

تر و برترر ز او شايسرتهقابيل دريافت، در درگرا  خداونرد هابيرل ا

تهديرد خرود را عملري سراخت و در زمرين، ناسرتين . بنابراين، است

هم قتل برادر را انجام داد؛ اما دس از آن داريمان شرد و كاي، آنآدم

ا يَبْحَرثُ فِري فَبَعَرثَ اللَّرهُ غُرَاِبًر»دانست با جنازة برادر چره كنرد: نمي

أَعَجَرزْتُ أَنْ أَكُرونَ  أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَي ةَاألرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَ

(؛ 13)مائرد : « أَخِي فَأَصْبَ َ مِنَ النَّادِمِينَ ةَمِمْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَ

كاويرد ترا بره وي گا  خداوند كالغي را فرسرتاد كره زمرين را ميآن

[ گفت: اي واي برر بنماياند چگونه جسد برادرش را دنهان كند. ]قابيل

من، آيا ناتوانم از اينکه مانند اين كالغ باشم، تا ديکر بررادرم را دنهران 

 گا  از دايمانان گات.كنما آن

است. هنگامي كره بررادران  نمون  دوم، داستان حضرت يوسف

توجه و عالقر   به حضرت يوسف يوسف دريافتند حضرت يعقوب

آنها دوست دارد، به بررادر خرويش اي دارد و درواقت او را بيش از ويژ 

حسد ورزيدند و با خود گفتند كه چرا ددر، يوسف را بيش از ما دوسرت 

را به سبب آنکه يوسرف را بريش از  دارد. حتي آنان حضرت يعقوب

إِذْ قَرالُوا لَيُوسُرفُ »داشرت، گمررا  دنداشرتند: ديگر فرزندانش دوست 

« نَحْنُ عُصْربَ ٌ إِنَّ أَبَانَرا لَفِري ضَراللٍ مُبِرينٍوَأَخُو ُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَ

گرا  كره گفتنرد: يوسرف و بررادرش ]بنيرامين، بررادر آن ؛(8)يوسف: 

ترنرد، مادر يوسف[ نزد ددر ما از ما كه گروهي نيرومنرديم محبوبهم

 همانا ددر ما ]به سبب اين مهرورزي[ در گمراهي آشکار است.

بين ببرند تا ديگر شراهد  را از آنان تصميم گرفتند حضرت يوسف

برره او نباشررند؛ زيرررا  عالقرره و محبررت شررديد حضرررت يعقرروب

رفتن يوسف، شرعل  فرروزان عارقش در يعقروب دنداشتند با ازبينمي

. غافرل از اينکره ورزدگردد و ددر فقط به آنان محبت ميخاموش مي

ن ناراند و او را چنرافراق يوسف غم و مصيبتي جانکا  بر دل ددر مي

دهرد و از سازد كه ديدگانش را از دست ميقرين رن  و آ  و گريه مي

شرود. آنران ناسرت، تصرميم گري  فراوان در فراق فرزنرد، نابينرا مي

گرفتند يوسف را بکاند يا در سرزميني دور رهايش سرازند و درس از 

اما در نهايت، او را در چا  انداختند. كارواني كره از آنجرا ، آن توبه كنند

قَرالَ »جاي بَرد  برا خرود بررد: ذشت، او را از چا  خارج كرد و بهگمي

الْجُربِّ يَلْتَقِطْرهُ بَعْر ُ  غَيَابَة ِقَائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُو ُ فِري 

اي از آنران گفرت: گوينرد  ؛(31)يوسرف: « إِنْ كُنْتُمْ فَراعِلِينَ لسَّيَّارَةِا

اهيد[ كاري كنيد او را در كُرن  ترهِ چرا  خويوسف را نکايد و اگر ]مي

 ])گودال باالي آب([ بيفکنيد تا يکي از كاروانيان او را برگيرد.

 

 نقش حسد در انحطاط انسان و ضرورت درمان آن
ها بيان شد تا بدانيم حسد، آفت ديرن و دنياسرت و مرا بايرد اين داستان

ت اين صرفت، دردي معالج  اين رذيل  اخالقي باشيم. در آغاز ممکن اس



  3 جويي و ستايش ديگرانهاي عيبها و نبايستهبايسته
 

 

 

توانرد سرنوشرت كنرد و ميتدري  رشد ميرنگ و خفيف باشد؛ اما بهكم

افکنرد. روزي دهد و آنان را به تير انسان و حتي سرنوشت ملتي را تغيير 

تواند برتري ديگرران را بپرذيرد؛ زيررا كسي كه به حسد مبتالست، نمي

تر يرا وتمنردنادذير است ميان مردم كسي از او عزيزترر،  ربرايش تحمل

ورزد؛ زيررا آنران از تر باشد. فرد حسود حتي به مؤمنان حسرد مريموفق

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَرا آتَراهُمُ اللَّرهُ »اند: مند شد عنايات الهي بهر 

« ظِيمًراوَآتَيْنَاهُمْ مُلْکًرا عَ وَالْحِكْمَةَمِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْکِتَابَ 

و خاندان او[ براي آنچه خدا به آنران از  آيا به مردم ]ديامبر ؛(45)نساء: 

برنرد. بااي خويش ارزاني داشته است ]يعني رسالت[ رشرك ميفزون

همانررا مررا برره خانرردان ابررراهيم كترراب و حکمررت داديررم و ايارران را 

 روايي بزرگ باايديم.فرمان

 بيرتا برا اهلهربراساس برخي روايرات، ريار  همر  ماالفت

در نام  خود به معاويه بره ايرن نکتره  حسادت بود  است. امام علي

ألَرا وَنَحْرنُ أهْرلَ البَيْرتِ، آلُ إِبْررَاهِيمَ »نويسرند:  كنند و مياشار  مي

ََّّ   ، حُسِدْنَا كَمَا حُسِدَ آباؤُنَا مِنْ قَبْلِنَا، الْمَحْسُودُونَ : ومَرماَلً، قرالَ اهسةن

رَاهِيمَ وَآلُ لُوطٍ وَآلُ عِمْرَانَ وَآلُ يَعْقُوبَ وَآلُ مُوسَى وَآلُ هَرارُونُ وَآلُ إِبْ

،   11تررا، ج )مجلسرري، بي« وَآلُ دَاوود. فَررنَحْنُ آلُ نَبِيِّنررا مُحَمَّرردٍ

بيرت، آل ابرراهيم هسرتيم همانا ما، اهل؛ (571، ح 31، ب 314-311

ب مرا حسرادت كه به ما حسد ورزيد  شد؛ به سرنت، فضرايل و مناقر

تر به ددران مرا نيرز حسرات ورزيدنرد. خداونرد كه ديشورزيدند، چنان

موسري يعقروب و آل عمران و آل لوط و آل ابراهيم و آل آل »فرمود: 

ها از آنها ياد كرد[ همانا ما آل و ]و با اين نام«. داودهارون و آل و آل 

 هستيم. بيت ديامبراهل

قدر در فرد رشد نکررد  اسرت قي حسد، آنتا رذيل  اخال ،روازاين

كه دنيا و آخرتش را تبا  سازد، بايرد دردري عرالج آن باشرد. يکري از 

بردن حسد، تمجيد و ستايش كسي است بهترين راهکارها براي ازبين

شرود، حسرد رفته اين رفتار سبب ميورزد. رفتهكه فرد به او حسد مي

دس تواضرت در . ه گنا  وادارددرونش ضعيف گردد و ديگر نتواند او را ب

برابر افراد برتر، احترام به آنان و ستايااان، آلودگي قلبري حسرد را از 

گونره برا بيمراري كند و شايسته است افرراد از نوجرواني ايندل برمي

كرالس يابد همآموزي درميممالً وقتي دانش، قلبي حسد مبارز  كنند

كنرد؛ يعنري تر توجره ميفهمد و معلم بره او بياراو درس را بهتر مي

بکوشد در نبودش او را بستايد ترا  ،هوش و استعدادش بياتر از اوست

 گونه حسد درونش ازبين رود.اين

 نگاهي دوباره به موارد درستي يا نادرستي ستايش از ديگران

آشکار شد، ستودن ديگران در نبودشان با نيرت خيرر، بسريار شايسرته و 

كنندة مصال  اجتمراعي و فرردي باشرد. تواند تأمينارزشمند است و مي

هراي براطني، ماننرد حسرد را توان برخري بيماريگونه ميهمچنين اين

دو گونره اسرت: ش معالجه كرد؛ امرا سرتايش ديگرري هنگرام حضرور

ناست، شا  با نيت خير و براي خدا در حضرور فررد، او را بسرتايد و 

ه بره جامعره هدفش از اين ستايش تروي  فضيلت و معرفي افراد شايست

باشد؛ يعني اگر ستاياگر درونش را بکاود، دريابد كه ستايش از ديگرري 

كرار او  ،درنتيجره. چه در حضورش، چه در نبودش براي او يکسان است

الهي و ارزشمند است. درواقرت چنرين فرردي دردري آن نيسرت كره برا 

ستودن كسي محبت وي را به خود برانگيزد ترا او نيرز از وي تعريرف و 

د كند يا برايش كاري انجام دهرد؛ زيررا هردف ستايارگر، ترروي  تمجي

باشرد. در برخري روايرات بره فضيلت است و به دنبال نفت شاصي نمي

هرا، توصريه شرد  اسرت. در ستايش، با هردف ترروي  فضرايل و خوبي

لَرهُ أَرْبَعراً  أَوْجَربْنَ فِيرهِ كُرنَ مَنْ  َلَاثٌ»فرمايند: مي روايتي امام صادق

لَى النَّاسِ: مَنْ إِذَا حَدَّ َهُمْ لَمْ يَکْذِبْهُمْ، وَإِذَا خَرالَطَهُمْ لَرمْ يَظْلِمْهُرمْ، وَإِذَا عَ

وَعَدَهُمْ لَمْ يُاْلِفْهُمْ، وَجَبَ أَنْ يَظْهَرَ فِري النَّراسِ عَدَالَتُرهُ وَيَظْهَررَ فِريهِمْ 

)همران، ج « جِربَ عَلَريْهِمْ أُخُوَّتُرهمُرُوءَتُهُ وَأَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَأَنْ تَ

هررركس در او سرره خصررلت باشررد، آن (؛ 7، ح 72، ب 3-7،   21

شوند چهار چيز دربارة او مراعات شود: كسري كره ها موجب ميخصلت

گويد، دروغ نگويد و هرگا  با آنها ارتباط برقررار هرگا  با مردم سان مي

دهرد، از بره آنهرا وعرد  مي كند، در حق آنها ستم روا ندارد و هرگا مي

وعدة خود تالف نکند. كسي كه چنين باشد الزم است عدالت او ميران 

مردم آشکار گردد و مردانگي وي بر همره معلروم شرود و غيبرت او برر 

 همگان حرام گردد و برادري با او بر همه الزم شود.

گون  دوم، آنکه شا  در حضور ديگري او را بستايد تا نظررش را 

جلب كند و درنتيجه او نيز از وي تعريف كند يرا كراري بررايش به خود 

دادن و تجارت اسرت و ارزش انجام دهد. درواقت اين ستودن نوعي رشو 

صو  اگر انسان با انگيزة شاصي و براي دستيابي به بااخالقي ندارد، 

نفت دنيوي، صفاتي را به ديگران نسبت دهد كه در آنان وجود نردارد يرا 

از لياقتاان بستايد؛ يعني تملق بگويد و چادلوسي كنرد كره آنان را بيش 

رفتاري بسيار نادسند و زشت است و در روايرات نکروهش شرد  اسرت. 

،   21)همان، ج « التُّرَابَ أُحْمُوا فِي وُجُو ِ الْمَدَّاحِينَ»فرمودند:  ديامبر

 گويان خا  بپاشيد.ه روي مداحان و تملق(؛ ب3، ح 315، ب 725
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يت، دربارة كساني است كه با غرض دنيايي و فقط برراي اين روا

هاياران را برزرگ گوينرد و خوبيجلب نظر ديگران، آنان را تملق مي

بره  دهند؛ نه دربرارة سرتايش مفيرد برراي جامعره. ديرامبرجلو  مي

كنند اگر كسي تملرق آنران را گفرت يرا برراي مسلمانان سفارش مي

آنان نسربت داد كره در آنهرا  خودنمايي و جلب نظرشان صفاتي را به

وجود ندارد، ناراحتي و بيزاري خود را، از آن رفتار نادسند، آشکار كننرد 

 گويي و ستايش بيجا دست كاند.تا آنان از تملق

توان بيزاري خود را از تملرق و سرتايش بيجراي البته هموار  نمي

 تنرديگويد بهتوان با كسي كه تملق ميديگران ناان داد. گاهي مي

درس بايرد ، نوع رفتار مناسب اسرترفتار كرد؛ زيرا وضعيت براي اين 

اي با او رفتار كرد كه از چادلوسي دايمان شود؛ اما بسيار اتفاق گونهبه

افتد فردي به سبب عالق  شديد به ديگري احساسراتش تحريرك مي

كنررد. روي ميدر تعريررف و تمجيررد از او زيرراد  ،درنتيجرره. شررودمي

تندي رفتار كرد، بلکره بايد در جمت، با چنين شاصي بهصورت ندراين

خويي او را نصيحت كرد و به او فهماند كره در بايد خصوصي و با نرم

 است. روي كرد تجليل و ستايش فرد دلاواهش زياد 

هاي واقعري آن اگر الزم است فرد، كسي را بستايد، بايد شايسرتگي

او نسربت دهرد كره وي از  شا  را بر زبان آورد، نه خصوصياتي را به

اي ندارد؛ ممالً اگر فرد مدر  ليسانس دارد، هنگرام تعريرف از آنها بهر 

او نگويد مدر  دكتري دارد يا دروفسور است. در مقابل، افرراد را فروترر 

ممالً كسي را كه دكتر است، ليسانسريه ، از آنچه هستند نيز معرفي نکند

ورزد. د بره او حسرادت مريدهرگونره ناران ميمعرفي نکند؛ زيررا اين

انسان بايد براي رفتار و سانان خود، ازجمله برراي تعريرف و  ،هرحالبه

ستايش ديگران ميزان و معيار داشته باشد. چنان نباشد كه وقتري زبران 

گاايد، او را به عرش ببررد و اگرر خواسرت از كسري به مدح كسي مي

قوط فروانردازد. ترين درجر  انحطراط و سربدگويي كنرد، او را ترا درايين

بدگويي از ديگران، خالف شرع، و نادسند است و اگر در موارد خرا  و 

هاي استمنايي، شرع، مذمت ديگران را روا دانست، بايد بره گفرتن بردي

روي در بردگويي روي نکرد؛ زيرا زيراد موجود در آنها بسند  كرد و زياد 

شرد، انحرراف از كه بدگويي از آنهرا جرايز باهم درصورتياز ديگران، آن

 آيد و از مصاديق تهمت است.حساب ميحق به

 

 گويي و ستايش خويشناخرسندي اولياي خدا از تملق

شرود كره بايرد در برابرر تملرق و اسرتفاد  مي از فرمودة ديامبر اكررم

ستايش بيجاي ديگرران واكرنش ناران دهريم و اگرر كسري در مقرام 

كرد، يعنري تملرق گفرت، برا ستايش، ما را فراتر از آنچه هستيم معرفي 

سانان او مقابله كنيم، نه با مسامحه رفتار كنيم و در دل از آنچه دربرارة 

گرويي افرراد ما گفته است، خانود گرديم. البتره شريوة مقابلره برا تملق

باشد. اگر شا  ناآگرا  و جراهلي برراي اغرراض گوناگون متفاوت مي

اي نداشته باشد، بايرد كه مفسد خاصي از ما تعريف بيجا كرد، درصورتي

كنيم و در مقابل جمت به او بگروييم كره آنچره ترو او را متوجه خطايش 

گفتي در ما نيست. اگر شا  محترمي كه جايگا  اجتماعي دارد مرا را 

ستود و صفاتي را به ما نسبت داد كه آنها در ما وجود ندارد، اگر تذكر بره 

دهريم و از ي به او تذكر او در جمت مفسد  دارد، بايد در خلوت و خصوص

 او باواهيم كه از تملق و تعريف بيجا از اشاا  دست بردارد.

آميرز برر زبران را سرتودند و سران اغراق گروهي امير مؤمنان

بِي مِرنْ نَفْسِري وَأَنَرا أَعْلَرمُ  أَعْلَمُ إِنَّكَ اللَّهُمَ»راندند، حضرت فرمودند: 

« عَلْنَا خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِررْ لَنَرا مَرا لَرايَعْلَمُونبِنَفْسِي مِنْهُمْ، اللَّهُمَّ اجْ

دروردگارا، تو دانراتري بره مرن از (؛ 311، حکمت 3122البالغه، )نه 

خودم و من نسبت به خودم از ديگران داناترم. خدايا، مرا بهتر از آنچره 

 دانند بر من بباااي.دندارند قرار د  و آنچه را نميديگران مي

انرد، در اينجا نيز دربارة شيعيان خال ، كه به تزكير  نفرس درداخته

آيرد و از آنچره فرمايند كه آنان از سرتايش ديگرران خوشاران نميمي

شروند و گوينرد برخرود بيمنرا  و نگرران ميديگران دربرارة آنران مي

دربرارة مرن ؛ خردايا، از آنچره «بِمَا يَقُولُرون لَا تُؤَاخِذْنِي اللَّهُمَ: »گويندمي

اي گونرهگويند مرا بازخواست مفرما؛ يعني خدايا، نکنرد رفترار مرن بهمي

انرد و بود ، كه آنان را فريب داد  است و آنان دربارة مرن بره خطرا رفته

اي ستايند كه بهرر شناختاان از من غيرواقعي است و مرا با صفاتي مي

؛ و مررا بهترر از آنکره آنران «ونَوَاجْعَلْنِي خَيْرراً مِمَّرا يَظُنُّر»از آنها ندارم. 

دندارند قرار د . اگر ازروي نفاق و براي خودنمايي و تظاهر مررا سرتايش 

خواهم كره گويند باور ندارند، من از خدا ميكنند و آنچه را ميو مدح مي

مرا باالتر از گفتار آنان قررار دهرد يرا اگرر ازسررِ صردق و راسرتي مررا 

م كره فضريلت و مقرامي برترر از آنچره خرواهستايند، از خداوند ميمي

شناسند، به من عنايت كند و از كارهراي زشرت و ديگران براي من مي

 خطاهايي كه از من سرزد  است و ديگران از آنها آگا  نيستند، درگذرد.
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