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 چكیده
از جوامع  ياریبس يمورد ابتال یاخالق يلهیرذ کیآن، به عنوان  یو اجتماع يو عواقب فرد یموضوع تملق و چاپلوس

آن  یسرنوشت اجتماع زانیباشد، به همان م شتریآحاد جامعه ب انیدرم لهیصفت رذ نیا زانیبوده و به هر م یانسان
 بیآفت و آس ینوع گوییتملق زین رانیدر جامعه ا نکهیبا توجه به ا. رود یم شیپ یانحطاط ریقهقرا و س يمردم به سو

 نیدرا سندهیلذا نو. زندیجامعه صدمه م یدارد و به سالمت اجتماع اينهیرید شهیکه ر شودیمحسوب م یاجتماع
 اناعمال آنو تملق دوستان و آثار سوء  انیگو تملق يرفتار يها است شاخص دهیکوش یلیتحل -یفینوشتار به شکل توص

) ع(یامام  عل. دهدینشان م قیتحق هايافتهی. و مداقه قرار دهد یمورد بررس) ع( یرا در جامعه از منظر امام عل
و فرهنگ چاپلوس پرور دانسته که مبدأش  دوستشیرا حماقت و حقارت فرد، وجود زمامداران ستا لتیرذ نیسرمنشأ ا

  . باشد یم يخوارخفّت و  آن  نفس است و ثمره تشیشرك و جهل بوده، غا
  

  .یجامعه اسالم ،یتملق، چاپلوس ،شناسیبیآس: کلمات کلیدي
  

 مقدمھ .١
 مکانی و زمانی شرایط در مسلمانان که دارد اذعان ثابتی و مطلق اخالقی ارزشهاي وجود به دین مبین اسالم

 .است پرهیز از تملق  ارزشهاي اخالقی، این از یکی. باشند پایبند آنها به نسبت باید نیز دشمن برابر در حتی و مختلف
 از گیري پیش براي است دانسته متعال خداوند مخصوص فقط را حمد و ستایش حمد، سوره آیه اولین اینکه علت شاید

نیز به این ارزشهاي اصیل پایبند بوده و ) ع(امام علی]. 8[باشد پروري چاپلوس و گویی تملق دام در مومنان افتادن
 زمامداران و شود می انحراف موجب موارد از بسیاري در گویی از منظر آن حضرت، تملق. کردملق منع میدیگران را از ت

 قرار ستایش و مدح مورد پیوسته که کسی. سازد می غافل است، گرفته را مردم گریبان که مشکالتی و واقعیتها از را
 فاصله اجتماعی تلخ هايواقعیت از روز به روز و دشو می سنگین برایش انتقاد پذیرش بشنود، را دیگران تملق و گیرد

 است آن سیرت نیک مردم نزد زمامداران حاالت بدترین از یکی«:کند می اعالم صراحت به مورد این در) ع(امام. گیرد می
  ].216، خطبه15[»بگذارند بینی خودبزرگ و تکبر حساب به را کارشان و بدانند ستایش دوستدار را آنان که

یکی از اهداف بنیادي دین را رویکرد اخالقی و فضیلت محور در تدبیر امور و اداره ارکان مختلف ) ع(لیامام ع
پایبندي به ارزشهاي اخالقی و دینی و تحقق حاکمیت ) ع(از این رو در خط مشی سیاسی امام علی . دانستزندگی می

 تَهزیع و إیاکُم ثُم« : فرماینددر این باره چنین می )ع(امام علی]. 9[اي برجسته داشتدینی، به مفهوم حقیقی آن، جلوه
  ].176، خطبه 15[را دگرگون سازیدمبادا اخالق نیک را درهم شکنید و آن» تَصرِیفَها و الْاَخالقِ

                                                
 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز. ١
 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد تبریز .٢
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زیرا وقتی  انسان از . انحطاط اخالقی و شکسته شدن مرزهاي اخالقی در اجتماع، خطري جدي و ویرانگر است
گیرد، اگر اصول اخالقی بر  روابط حاکم نباشد، انسانیت شود و در ارتباط با سایر افراد قرار میخارج می محدوده فرد

هاي یکی از این اصول]. 9[گذاردها در روابط اجتماعی پدیدار شده و جامعه رو به زوال میریزد پلیديانسان فرو می
. پذیري نظام جامعه دینی داردی است که نقش مهمی در آسیباخالقی پرهیز از تملق است، تملق از جمله رذایل اخالق

 و متملق افراد به دادن میدان]. 10[رودشمار میماندگی کشورهاي جهان سوم بهعنوان یکی از عوامل اصلی عقبو به
 رذیلت این أسرمنش) السالم علیه(علی امام. کند می تبدیل تملق و چاپلوسی به را نظر و نقد و انتقاد مهم اصل چاپلوس،

: فرمود فردي ستایش مقابل در چنانکه. داشت می برحذر آسیب این از را دیگران و خود و]. 1[دانستمی فرد حماقت را
  ].216 خطبه ،15[برتر داري دردل آنچه از و کمترم گوید می زبانت آنچه از من

 نابجا ستایش و چاپلوسی از تنها نه اسالم دهد که پیشوایاننشان می] 9، 6، 5، 3[هاي پژوهشیبررسی پیشینه
 گیرد می او از را چاپلوس فرد نفس که عزت]. 6[شمردندمی عیب اخالقی را نیز تملق به آمیخته مدح بلکه بودند، بیزار

و با ایجاد شکاف  .زندمی دامن گناه و جرم بر ادامه ساخته و گرفتار واهی و تکبر غرور به نیز را شونده ستایش شخص و
هاي موجود، به تدریج پایگاه اجتماعی نظام را اندرکاران از واقعیتمیان رهبران و مردم و فریب و غفلت دستو فاصله 

از این رو ایجاد محیط نقادي و انتقادپذیري از ضروریات جامعه دینی و ]. 3[سازدرا کمرنگ میتضعیف و مشروعیت آن
  ].9[هاي مقابله با این آفت استاز راه

شود و هدف که جامعه اسالمی، بر مبناي قرآن و سنت ، و بر اساس موازین عقلی و انسانی اداره میبا توجه به این
رو ظهور هر نوع از این. هایی است که داراي عزت نفس و مناعت طبع باشنداي متشکل از انسانآن ساختن جامعه

خروج از وضع طبیعی و پیدایش تباهی آسیبی در مسائل اجتماعی از جمله آسیب تملق، به معنی ظهور عیب و نقص و 
لذا نویسنده در پژوهش حاضرکوشیده است با قرار دادن . که معموال در جامعه ما به یک فرهنگ تبدیل شده است.است

 و دوستان تملق و گویان تملق رفتاري هاي شناسی، منشأ و شاخصبه عنوان معیار آسیب) ع(گفتار و رفتار حضرت علی
  .دهد قرار مداقه و بررسی جامعه مورد در را نآنا اعمال سوء آثار

 
 معنا و مفھوم تملق. ٢

 است؛ آمده مالی مشکل و نداري بیان براي امالق شکل به قرآن در واژه این. است چاپلوسی معناي به ملق واژه
 نیست، فقر معناي به امالق این: گوید می) العالی مدظله( آملی جوادي اهللا آیت]. انعام سوره 151 آیه ؛ ذیل2به نقل از[

 فقیر فقیر، نه فاقد گویند می او به است تهیدست ندارد مال که کسی آن. نیست نداري معناي به هم فقر اینکه چه
 آن به ندارد ایستادگی قدرت و است خالی دستش که گرسنه ملت منتها. است شکسته فقراتش ستون که کسی یعنی

 معناي به لغت این حقیقت وگرنه شده رایج هم ندارد مال که کسی رهدربا فقیر کلمه این کم کم. فقیر گویندمی
تملق یعنی  دهخدا، لغت فرهنگ در]. 2[است شکسته فقراتش ستون که است کسی معناي به بلکه نیست، مال نداشتن

شده معنا  است، انگار سهل خود وظایف انجام در که کسی ستودن و زبانی، خوشامدگویی؛ و یا ستایش چرب چاپلوسی،
 و ملَقٌ الْاستحقاقِ منَ بِأکْثَرِ الثَّناء«: فرمایند می السالم علیه علی امیرمؤمنان .است اجتماعی و زبانی آفت نوعی و

 یا است درماندگی ستایش، در کوتاهی و است تملق حد، از بیش ستایش»حسد اَو عی الْاستحقاقِ عنِ التَّقْصیرُ
  .]347 حکمت ،15[حسد

 نوعی کار، این. دارد نام چاپلوسی است، انگار سهل اجتماعی، یا شرعی وظایف دادن انجام در که کسی ستودن و ستایش
   .است شده بیان آشکارا اسالم معصوم رهبران گر هدایت سخنان در آن بودن نکوهیده و است زبانی آفت
 
 انواع تملق . ١-٢

  :باشندي چاپلوسان به چهار شکل  زیر میمتملق، رفتارها فرد نیت و قصد به توجه بدون
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 هدف فرد درباره مطلوب قضاوتهاي و نظرات بیان به چاپلوس فرد تاکتیک این در :تمجید و تعریف -١-١-٢
 هستند، دیگران توجه مورد و مطلوب شوند متوجه چنانچه که دارد وجود افراد در روانی حالت این که چرا پردازد، می

  . کنند می پیدا آنها به نسبت اي ویژه القهع و تمایل خود به خود
کردند، در حین سخنرانی مردي ایشان را ستوده و درود فراوان در صفین سخنرانی می) ع(روزي حضرت علی      

ترین خوي والیان این است که و در دیده مردم پارسا، زشت... «: در ادامه سخنرانی فرمودند) ع( فرستاد، امام علی
خوش ندارم که . منشی شمارند و کارهایشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارندآنان را دوستدار بزرگخواهند مردم 

سپاس خدا را که بر چنین صفت نزادم و اگر . در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن
و همیشه  مدح و ستایش را خوش نداشته ) ع(یحضرت عل. ]216، خطبه 15[»...نهادمرا وا میستایش دوست بودم آن

و بپرهیز از خود پسندیدن و به « : فرماینددر همین راستا خطاب به مالک اشتر می. فرمودمردم را از این کار نهی می
هاي هاي شیطان است تا بتازد و کردهخود پسندي مطمئن بودن و ستایش را دوست داشتن، که اینها از بهترین فرصت

  ].53، نامه 15[»را نابود سازد نیکوکاران
 با چاپلوس، رود، می کاربه تمجید و تعریف با ترکیب صورت به معموالً که شیوه این در: مرحمت و لطف -٢-١-٢

 دوست انسان فردي را خود آنکه بر عالوه وي نیازهاي برآوردن و هدف فرد به نسبت مختلف موارد در مرحمت و لطف
  .سازد می مدیون خود هب نسبت را وي دهد، می نشان
دهقانان این شهر طبق رسوم ایرانی تشریفاتی . کردهنگام عزیمت به صفین، از شهر انبار عبور می) ع(حضرت علی       

امیران خود را بدان : ترتیب داده و به استقبال امام آمدند، انان ابتدا پیشاپیش امام دویدند، امام سبب را پرسید، گفتند
به خدا که امیران شما از این کار سود نبردند و شما در « : کار فرمودندضمن نهی این) ع(امام ]. 10[شماریمبزرگ می

گردید، و چه زیانبار است رنجی که کیفر در پی آنست افکنید و در آخرتتان بدبخت میدنیایتان خود را بدان به رنج می
هاي زین کرده به حضور آوردند، سپس اسب]. 37قصار ، 15[» و چه سودمند است آسایشی که با آن، از آتش امان است

. ها هدیه به پیشگاه موالست و انواع غذاهاي ایرانی هم آماده است، بفرمایداین: ها پرسید، گفتنددر مورد آن) ع(امام
اید ردهگیرم مگر اینکه به جاي مالیات شما حساب کنیم، در مورد غذایی که آماده کها را نمیاسب: فرمودند) ع(امام

  ].10[دوست ندارم از اموال شما چیزي بخورم ، مگر اینکه بهاي آن را بپردازم
 و عقاید نظرات، با جهت هم و همسو را خود چاپلوس، فرد عقاید همسویی در :عقاید ھمسویی -٣-١-٢

 داراي دارندکه دوست را افرادي انسانها که گیردمی شکل فرض این براساس همسویی. دهدمی نشان هدف فرد ارزشهاي
 و نیست راضی خویش همتاي از مافوقشان داند می که دستانی زیر مثال، براي. هستند خودشان نظیر عقایدي و ارزشها

  .کنند می استفاده چاپلوسی رفتار و چاپلوسی غیرمستقیم شیوه این از کنند، می انتقاد خود مافوق برابر در وي از
و بسا مردم که ستایش را دوست دارند ، از آن پس که در کاري کوششی ... «مایندفردر این باره می) ع(امام علی      

. ها که بر گردنم باقی است ادا نمایمي حقوقی که مانده است برآیم و واجبآرند، لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده
من کناره مجویید و با ظاهرآرایی پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از

به نظر آن ]. 216، خطبه 15[»آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید، و نخواهم مرا بزرگ انگارید
خوبی انجام نداده و از عهده اداي حقوق ها وظایف خود را بهشود که آنحضرت ، تمجید و ستایش رهبران موجب می

  ].10[مردم برنیایند
 فرد نظر از که اي شیوه به رفتار یعنی. است خودنمایی چاپلوسی رفتار از شکل چهارمین  :خودنمایی -٤-١-٢

 هدف فرد براي را وي و دهد نشان خاصی ویژگی داراي را فرد که اي شیوه به رفتار یا و است مناسب و مطلوب هدف
  .کند جذاب

همدان برخورد کرد، حرب بن شرحبیل شبامی که بزرگ آنان  ياي از قبیلهدر بازگشت از صفین به تیره) ع(امام علی
برگرد که اینگونه راه «: بود در رکاب حضرت پیاده به راه افتاد در حالی که امام سواره بود،حضرت خطاب به وي فرمود

ت هاي حضربا توجه به اینکه یکی از برنامه]. 322، قصار 15[»رفتن موجب فریفته شدن والی و خواري مؤمن است

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

کرد که حتی یک فرد عادي بازگرداندن شخصیت انسانی افراد و عزت نفس آنان بود به همین دلیل تحمل نمی) ع(علی
شماري حاکم در مقابل رهبر دست به سینه ایستاده، عملی انجام داده یا سخنی بگوید که موجب تحقیر خودش یا بزرگ

  ].10[به صورت متملقانه گردد
  
 سیچاپلوتملق و منشأ . ٢-٢

 از را او و گذارد می شخص دنیایی و دینی زندگی بر ناگواري اثرات شهویه قوه انحراف اثر در که رذایلی از یکی
 و آبرو و شده آن مرتکب شخص که است جایی بی هايتملق و چاپلوسی آورد می پایین اعتبار درجه از و ساقط نظرها

 گاهی که نماند ناگفته البته ].6[دارد او نهاد در خفی شرك از نشان خود این که گذارد می حراج به را خود حیثیت
 ]تواضع و تملق[دو آن مابین که آن حال و کندمی مشغولشان کرده دچار بلیه این به تواضع بهانه به را افراد شیطان
 کمال اش نتیجه و خدا کرامت یا است خدا هم غایتش بوده، نفس و تعالی خداي به علم مبدأش تواضع: هاست فاصله

 به. باشد می خواري و خفّت اش ثمره و است نفس غایتش بوده، جهل و شرك مبدأش تملّق، که درحالی. است نفسانی
 از بعضی عادت گاهی، متأسفانه]. 4[است شده سیراب خودخواهی و نفاق آبشخور از چاپلوسی که دانست باید هرحال

 و حقارت نشانه را آن خالف کرده، تلقّی خلق حسن و اريد مردم بر دلیل را تملّق و زبانی چرب که است شده مردم
  ].  7[پندارند می شخصیت نبود و ارزشی کم

حضرت در بیان اصول روابط اجتماعی ]. 9، به نقل از 1[سرمنشأ این رذیلت را حماقت فرد میداند) ع(امام  علی
انی به پرهیزکاران بپیوند و آنان را چنان پرورش ده توتا می... «: نویسدي مالک اشتر میرهبران و مدیران جامعه، در نامه

توان برداشت نمود که از دیگر عامل بوجود آورنده می) ع(از این سخن امام]. 53، نامه 15[»...که تورا فراوان نستایند 
 زیرا این نخبگان هستند که زمینه را براي رشد. پرور استچاپلوسی، وجود رهبر ستایش دوست و فرهنگ چاپلوس

ه به ضوابط اخالقى در روابط اجتماعى خود بدون آن ک چاپلوسان و منافقان. ]3[کنندچاپلوسان و متملقان آماده می
کنند و با  هاى قدرت در جامعه نزدیک مى تنها براى کسب منفعت آنى و زودگذر دنیایى، خود را به قطب پایبند باشند

ل صاحبان مال و مقام جاى خود را در د ـ ا گرفته تا تملق و ثناهاى غیر اخالقى ـ از دروغ و ری به کار بستن شیوه
ها و  اند، با ستایش هها را آموخته و نقطه ضعف و قوت هرکسى را پیدا کرد اینان که راه نفوذ در دیگر انسان. دهند مى

دهند، و ناکرده  مىشرمى داد سخن  با گستاخى و بى. کنند سترند و شکار خود را صید مىگ ، دامى پنهان مىتملق نابجا
 یعلیه السالم در حدیث امام على. اندازند دهند و خود و ممدوح خود را به شقاوت مى را کرده و ناگفته را گفته جلوه مى

 ].13[برد نام مىمنافق  وماره انفستملق را وجه شبه 
  

 اھداف چاپلوسان. ٣-٢
 را ها آن که است آن دارد، مردم قلوب و رنظ جلب به توجه و است مردم خشنودي و رضا طالب که انسانی هدف

 خاضع ثروت ارباب پیش هستند، دوست مال و پرست پول کسانی که مثال. اوست طمع مورد که داند می اموري در مؤثر
 از هستند ظاهري احترامات و ریاست طالب که کسانی و نمایند می فروتنی ها آن براي و می گویند تملق ها آن از بوده

 جلب خویش سوي به هست که ترتیبی هر به را ها آن قلوب تا نمایندمی ها فروتنی کرده، ها تملق خود یروانپ و مریدان
 ها آن دنیا هايزینت و اند حق رضاي طالب کرده، تربیت را خود شرعیه ریاضات با که هستند کسانی مقابل در اما کنند

 هاي آدم چون هم بوده طلب حق و جوحق دستند زیر هک هنگامی و هستند حق رضاي طالب ریاست، در نلرزانده، را
هاي موجود است، از آنجا که اندرکاران از واقعیتهدف چاپلوسان فریب و غفلت دست]. 4[کنندمی عمر گذران شریف

گردند، در قرآن دارند و باعث تلبیس حق و باطل میها را از دید رهبران مستور میگو واقعیتافراد چاپلوس و تملق
در موقع سخرانی در ) ع(گونه که حضرت علیآن]. 3به نقل از [ اندجید مورد لعن و نفرین خدا و مردم قرار گرفتهم

مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که ... « : صفین، وقتی ستایش و درود شخصی را شنید، در ادامه سخنرانی فرمود
 فرساي طاقت وستم از طرفی، ظلم]. 216، خطبه 15[ »...ها که بر گردنم باقی است ادا نمایم و واجبمانده است برآیم 
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 این از تمجید و تملق .است داده قرار تهدید را مورد افراد ناموس و جان،مال،حیثیت همیشه که خوانین و پادشاهان
-می باز بیشتر تعدي و تجاوز از را حاکمان نوعی به و آورد ارمغان به مردم رابراي امنیت توانست می حدي ظالمان،تا

 و پادشاهان و چاپلوسی تمجید به خود جانی و مالی امنیت تامین شان، برايباطنی میل خالف بر مردم بنابراین. داشت
با  با من چنانکه... «: اندچنان که حضرت با بینشی که در این مورد داشته، در ادامه فرمودهآن .پرداختندمی خوانین

  ).همان(»...سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیز خویان کنند از من کناره مجویید 
 
 آسیب و آثار چاپلوسی. ٤-٢

 چنین که علت این به است زبونی و ذلت چاپلوسی و تملق زشت بسیار آثار از: ذلت و زبونی -١-٤-٢
 و عجز به سپس و برخاسته ثنا و مدح به خود مثل عیفیض انسان برابر در و کرده نابود را خود شخصیت نخست انسانی
 أَنْ للْعاقلِ  ینْبغی«: فرمایند می )ع(علی امام .است بسته برخود را کمال و ترقی راه و نموده اعتراف خویش ناتوانی

تَرِسحنْ یکْرِ مالِ سالْم کْرِ وةِ سرالْقُد کْرِ ولْمِ سالْع کْرِ وس دحِالْم  کْرِ وابِ سکُلِّ فَإِنَّ الشَّبل کخَبِیثَۀً ریاح ذَل لُبقْلَ تَسالْع 
و فتَختَس قَاردانش، از و علم مستی قدرت، از مستی ثروت، از مستی از را عاقل، خویشتن انسان است شایسته »الْو 

 که دارد پلیدي و مسموم بادهاي ها مستی این از یک هر زیرا .دارد نگاه مصون جوانی مستی تملق، از و تمجید مستی
  ].1به نقل از[نماید می شخصیت بی و خفیف را آدمی و کندمی زایل را عقل

 دهد وآورد و مغرور به نصیحت ناصحان گوش نمیچاپلوسی غرور می :غرور و خودپسندی -٢-٤-٢
 مرتکب اینکه بر افزون چاپلوس، فرد ].12[کنداف می بدبختی و سختی به را مردم شود، همراه قدرت با او حرکت این اگر

 پدید او چاپلوسی و تملق از ناگواري آثار و ستمگران موقعیت نسبت به شود، می ستمگران به دادن میدان و نفاق دروغ،
 کس هر. رود می شمار به ناحیه این از شده وارد هاي خسارت و ها زیان جرم شریک و فساد عوامل از یکی خود، آمده،

 شریک و سهیم ظلم، و ها جرم ارتکاب و فساد پیدایش در دیگران، از خود تشویق و تأیید همکاري، دخالت، مقدار به
 ذلک فَإِنَّ االْطْرَاء وحب منْها، یعجِبک بِما والثِّقَۀَ بِنَفْسک، واالْعجاب وإِیاك «:آمده است) ع(امام علی   53در نامه  .است
یمحقَ نَفْسه، فی الشَّیطَانِ فُرَصِ وثَقِأَ منْ ا لـکُونُ منْ یانِ مسینَ إِحنسحچیزي به تکیه و خودپسندي از بپرهیز» ...الْـم 
 فرصتهاي مهمترین از حالت این بستایند،زیرا بسیار را تو مردم بداري دوست اینکه واز وادارد خودپسندي به تورا که

  .]53، نامه 15[ببرد بین از را نیکوکاران کینی تا است شیطان
میدان دادن به افراد چاپلوس، اصل مهم نقد و  :از بین رفتن روحیھ نقد و نصیحت -٣-٤-٢

از . کندواز ایجاد محیط نقادي و نصیحت که از ضروریات جامعه دینی است ممانعت می. نظر را به تملق تبدیل میکند
 الحق اقامه علی التعاون و جهدهم بمبلغ النصیحه العباد علی اهللا حقوق واجب من« : فرمایندمی) ع(اینرو حضرت علی

بینهم؛ و از جمله حقوق واجبه خدا بر بندگان اندرز دادن و کمک و یاري به یکدیگر است براي اجراي حق بین خودشان 
اندگی جوامع ، رواج روحیه تملق در واقع از مهمترین آفات و عوامل عقب م]. 216، خطبه 15[»به قدر کوشش و توانایی

ها جبران شود و از ها مطرح شده و ضعفعیب تاآید اي فراهم میکه با ایجاد محیط نقد و نظر زمینه. و چاپلوسی است
 به دیگري تا است استوار پایه این بر انتقاد و نقد نقش اصوال]. 9[گرایش به استبداد و خودکامگی جلوگیري شود

 به و. شودمی تبدیل او دوم طبیعت به و کند می عادت اموري به انسان زیرا .بپردازد دیگران نظرم از خود بازشناسی
 و گیرد درپیش را باطلی مسیر تا شود می موجب و پندارد می ارزش و هنجار را ها ارزش ضد و نابهنجارها حتی سادگی

 مسئوالن خوشایند مورد نباید چاپلوسی و تملق از این رو .شود انسانیت مقام از سقوط نهایت در و اخالقی سقوط دچار
 سوي از و ببینند را خویش عیوب نتوانند و شده کشیده انحراف به آنان که شود می موجب سو یک از چون شود واقع

 به انتقاد .است زیانبار جامعه کل براي که شد خواهد کارگزاران و مردم میان در زبونی و ذلت روح رواج دیگر، موجب
  .کندمی ایفا ملت و دولت اصالح در مؤثري نقش دولت کارگزاران زا موقع

 صفین در) السالم علیه(علی حضرت روزي :عدم انجام وظایف و احیای حقوق -٤-٤-٢
 ادامه در) السالم علیه(فرستاد،امام او بر فراوان درود و ستوده را حضرت مردي سخنرانی حین کردند،در می سخنرانی
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 وقَد الْکبر علَى أَمرُهم ویوضَع الْفَخْرِ، حب بِهِم یظَنَّ أَنْ النَّاسِ، صالحِ عنْد الْوالَةِ أَسخَفحاالَت منْ نَّوإِ «:فرمود سخنرانی
تکُونَ أَنْ کَرِهالَ یی جف أَنِّی ظَنِّکُم بأُح ،االْطْرَاء ماعتاساست این والیان خوي ترین زشتپارسا، مردم دیده در...»الثَّنَا و 

 ندارم خوش.بگذارند خودخواهی و کبر حساب به را وکارهاشان شمارند منشی بزرگ دوستدار را آنان مردم خواهند که
 علیه(علی حضرت نظر به]. 216، خطبه 15[شنیدن ستایش خواهان و ستودنم دوستدار من که بگذرد شما خاطر در که

 حقوق اداي عهده از و نداده انجام خوبی به را خود وظایف آنها که شود می موجب نرهبرا ستایش و تمجید) السالم
  .نیایند بر مردم

 مورد در است مطالبی آوردن زبان به که- خبیثه صفت این :رواج رفتارھای دروغین -٥-٤-٢
 گرفته ودیعه به است خصلتی و دنیا محبت وسیع دریاي از جاري است نهري -ندارد اعتقادي آن به که حالی در دیگران،

 چاپلوسی و تملق و جنبانند می را خود دم اي لقمه انتظار در که است سگان آداب که چرا سگان، خصلتهاي از شده
 وفَوقَ تَقُولُ، ما دونَ أَنَا: متَّهماً له وکان علیه، الثناء فی أفرط لرجل «. آمده است83که در حکمت بطوري]. 14[کنند می
 آن از کمتر من :فرمود نمود، مى متهم را امام دل در ولى کرد افراط او بر ثناخوانى در که مردي به امام» سکنَفْ فی ما

 از بسیاري که آید می دست به قرآنی آیات از]. 83، حکمت15[ !تواست دل در که آنم از باالتر و گوئى مى که هستم
 و دارد گرایی تملق در ریشه مردم، از تملق انتظار و غرور و عجب که این جمله از. خیزد برمی گرایی تملق از اخالقی رذایل
 نابجا تفسیر و تحلیل هرگونه قرآن، نظر از .داشت خواهد دنبال به را جامعه و فرد قطعی هالکت موجبات مساله همین
 را دیگران و خود هالکت که چرا کند، رفتار گونه این کسی بایست نمی و است محکوم موردي هر و هرکس به نسبت
 حمد، در زیرا مدح؛ و شکر توقع نه است، حمد توقع است، بیشتر جامعه و مردم براي خطرش آنچه البته. شود می موجب
 و کند می استفاده حمد واژه از گویی تملق نقد در خداوند رو این از است نهفته پرستش با آمیخته ستایش نوعی

  ].188 آیه عمران، آل[»گردند محمود و شوند ستایش تا دارند دوست اینان« که فرماید می
  
 چاپلوسان با ھای برخوردروش. ٥-٢

 در) ص(پیامبراکرم. است گوینده تملق به اعتنایی بی آمیز، تملق رفتارهاي با مبارزه براي روش ترین مناسب
  ».بپاشید خاك نچاپلوسا صورت به المداحین؛ وجوه علی التراب احثوا«: فرمایند می بیجا مدح و چاپلوسی نکوهش

 ندادن مثبت پاسخ و نکردن اعتنا آمیز، تملق رفتارهاي سازي برطرف هاي روش ترین مناسب و بهترین از یکی
 به روش افراد، گونه این ترتیب، بدین .شود می نامیده »خاموشی« شناسی، روان حیطه در که است چاپلوسان رفتار به

 کرد خواهند سعی خود، شخصیت در تجدیدنظر با اجبار، به و یابند یم تحقیرآمیز و مؤثر غیر را خود کارآمد ظاهر
 و مناسب رفتارهاي به مثبت دهی پاسخ نیز و توجه مقابل، در. کنند خود پیشین رفتار جایگزین را مناسبی رفتارهاي

 تقویت« شناسان روان اصطالح در تکنیک، این و است خاموشی تکنیک براي مکمل روش افراد، گونه این شده اصالح
عاله بر اینکه نسبت به مدح خوشحال نشده بلکه  216نیز در خطبه ) ع(طور که حضرت علیهمان. ]6[دارد نام »مثبت

 و چاپلوسی فرهنگ ترویج و رشد تردید، بدون. واکنش اصولی نیز در کراهت تملق در ادامه خطبه ایراد فرموده است
 غیر افراد مرور، به و شود می کاري محیط اخالقی و فرهنگی یآلودگ سبب محیطی، و سازمان هر در پروري چاپلوس
 در وري بهره آمدن پایین نیز و کاردان و سالم افراد ارتباط کاهش که گیرند می دست به را امور سرپرستی کارآمد
 داد، نخواهد راه خود به دگرفریبی و گویی تملق جرأت چاپلوسی فرد هیچ .خواهدشد منجر را سازمان فروپاشی نتیجه

) ع(امام علی . کنند حمایت او از خود، ذاتی هاي حقارت ارضاي براي پرور، چاپلوس و النفس ضعیف اطرافیان آنکه مگر
 به چاپلوسی و گویی تملق هرحال به. اندبه مالک اشتر بیان فرموده 53با علم بر این موضوع خطر چاپلوسان را در نامه

 از بسیاري موجبات یابد، راه مرداندولت و مسئوالن میان در ویژه به جامعه در اگر که اخالقی رذایل از یکی عنوان
 گوناگون هاي چهره در را فساد و تباهی و دهد نمی جامعه و فرد به بازسازي امکان و شود می دیگر اخالقی پست رذایل

 بر بنابراین،. ودش می سبب را گفته پیش موارد جمله از مخرب پیامدهاي و آثار از بسیاري و دهد می گسترش
   .ندهند جامعه در را چاپلوسی رشد اجازه و کنند برخورد چاپلوس و متملق با شدت به که است تملق شنوندگان
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 گیریبحث و نتیجھ. ٣

 و دارد می دوست را تملق که کسی آن هم و است چاپلوس که کسی. است اخالقی رذایل از چاپلوسی و تملق
 هاي ارزش از شود انسانباعث می چاپلوسی. هستند دور به اخالقی فضلیت از دارد، بیجا و مورد بی ثناي و حمد انتظار

. شود می آغاز بدین طریق اسارت وي گیرد، قرار او برتري و بهروزي مالك مادي هاي ارزش و شود خارج خدایی
 و منافع جلب براي دمیانآ دیگر برابر در که انسان روحی اسارت نوعی و نفس ضعف از برخاسته است حالتی چاپلوسی،

 سیره و ها اندیشه در که) السالم علیه(علی حضرت اهداف مهمترین از یکی. گیرد می صورت مادي امتیازهاي کسب
 و نفس عزت داراي که است انسانهایی از متشکل اي جامعه است،ساختن مشاهده قابل وضوح به) السالم علیه( علی امام

که با نگاه ]. 10[نیاورند سرفرود و نکرده حقارت احساس مقامی هیچ و انسانی هیچ مقابل در باشد؛ تا می طبع مناعت
 راستین اخالق سیماي و بوده) السالم علیه(علی امام حکومت عملی -فکري هاي چالش محصول البالغه، که کلی به نهج

چاپلوسی و آثار آن را در چند توان تملق و یافته، می انعکاس دقیق طور به آن، در انسانی و معنوي ارزشهاي و دینی
  .شناسی نمودنکته آسیب
از منظر آن حضرت جامعه . شود که منشأ آن حقارت فرد استاینکه تملق به ستایش بیش از حد گفته می) الف

اي است که تعریف و مدح وستایش، در سطح سیستم سیاسی، رهبران و مدیران و مردم به کلی از بین مطلوب ، جامعه
 ایجاد رو این از. و بجاي تملق حق انتقاد و نصیحت که از حقوق مسلمانان نسبت به هم است آزاد باشد رفته باشد،

 آورد می فراهم اي زمینه زیرا. است آفت این با مقابله هاي راه از و دینی جامعه ضروریات از انتقادپذیري و نقادي محیط
  .شود جلوگیري خودکامگی و بداداست به گرایش از و شود جبران ضعفها و شده مطرح عیوب که

-ناي انسادر چنین جامعه. گذارداین پدیده زشت آثار مخربی بر نظام سیاسی و شخصیت مردم بر جاي می )ب
ها گاه واقعیتپرور تبدیل گشته و رهبران هیچجامعه به یک جامعه ظالم. رودها تحقیر شده، کرامت انسانی به تاراج می

 صفت این میزان هر و به. ي اداي حقوق مردم برنخواهند آمدبدین طریق مغرور شده و از عهده را درك نخواهند نمود و
 پیش انحطاطی سیر و قهقرا سوي به مردم آن اجتماعی سرنوشت میزان همان به باشد، بیشتر جامعه آحاد درمیان رذیله

شود تا مانع شکوفایی جامعه و نظام  پس الزم است این آفت شناسایی شده و به شکل اصولی با آن برخورد. رود می
  .اسالمی نگردد

 به شدنش مبتال و چاپلوس خواري و خفت از نشان شود می دیگري از که موردي بی تمجیدهاي و تعریف) ج
 ممکن گنهکار.است آورده ارمغان به او براي را عار و ننگ کرده، پیدا ظهور وي رفتار و اعمال در آن ثمره که است شرکی

 آنان نجات به امیدي لذا آیند، برنمی هم توبه درصدد مغرور حتی افراد یابد، ولی نجات و کند توبه شده، انپشیم است
الَ تَحسبنَّ الَّذینَ یفْرَحونَ بِما أَتَواْ ویحبونَ أَن یحمدواْ بِما لَم یفْعلُواْ فَالَ «  نیست، که در قران هم به آن اشاره شده

بستَحیمأَل ذَابع ملَهذَابِ ونَ الْعةٍ مفَازبِم متو کسی راستی به :اند فرموده رابطه این در) ع(علی امام. ]188عمران،آل[» نَّه 
 تعریف این گذارد نمی که است کسی واقعی دوست و نکند چاپلوسی حضورت در و نباشد، گویت تملق که دارد دوست را
 را تو حقیقت در گوید می را تو ثناي و مدح که کسی:فرمودند باز]. 17 شماره ،15 فصل ،1[برسد تو گوش به تمجید و
  ].124 شماره ،77 فصل 1[است  سربریده کارش این با
 
 منابع و مآخذ .٤
 حسینی الدین میرجالل تعلیق و تصحیح ،دررالکلم و غررالحکم شرح ).ق1125(حسین محمدبن خوانساري، آقاجمال] 1[

  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ).1360(ارموي
  از تارنماي) 17/2/1394(، بازیابی در)1393(اجالل، زهرا؛ چاپلوسی کردن ممنوع، ] 2[
 )http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=279406(.  
( ،17،   شمارهسیفصلنامه علوم سیا. البالغهشناسی جامعه و حکومت اسالمی در نهجزاده، سیدجواد؛ آسیبامام جمعه] 3[

  .190-179، صص)1381
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  ).1386(، )ره(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران. ، چاپ چهل و دومشرح چهل حدیثاهللا؛ امام خمینی، روح] 4[
همایش منطقه اي اخالق ، اجتماعی مسئوالن از دیدگاه نهج البالغه -آسیب شناسی اخالق سیاسیبصیري سمیه؛ ] 5[

  .31-24، صص)1391(،ظر قرآن و عترتاجتماعی از من
  .99، ص)1386(، 21نشریه طوبی، شماره. پورفالحتی، محمدرضا؛ نکوهش چاپلوسی در بیان اهل بیت] 6[
  ).1391(نشر عالمه طباطبایی، : مشهد. 22، چاپاللباب لباب رساله حسین؛ محمد سید عالمه طهرانی، حسینی] 7[
  .6، ص10/11/92، 20699، روزنامه کیهان،شمارههاي شیطانگاهمینک:تملق و چاپلوسیحقیقت، محمدرضا؛ ] 8[
، سال هشتم، البالغههاي نهجفصلنامه پژوهش. البالغهشناسی اخالقی از دیدگاه نهجدسترنج، فاطمه؛آسیب] 9[

  .188-170، صص)1389(،30شماره
  ).1384(الملل، یننشرب: تهران. )ع(توسعه سیاسی از دیدگاه امام علیاکبر؛ علیخانی، علی] 10[
  .ش1373 اسالمی، معارف و تاریخ مطالعات دفتر فوالدوند، مهدي محمد ترجمه ،کریم قرآن ]11[
، سال دوازدهم، مجله درسهایی از مکتب اسالم. چاپلوسی موقوف: به مالک اشترسرخی کاشانی، رضا؛ فرمان امامگل] 12[

  .16 -13، صص)1350(، 4شماره
  از تانماي) 18/2/1394(بازیابی در). 1388(اق و منافق در نگاه امام موحدان علی علیه السالممسعودي، هادي؛ نف] 13[
)http://imamalinet.net/old/per/a/ae/ae.htm.(  
  ).1361(انتشارات رشیدي، : تهران. چاپ دوم ،السعاده معراج مالاحمد؛ نراقی،] 14[
  ).1387(، انتشارات فرهنگ جامع: انتهر، )چاپ دوم(یمسعود هاشمترجمه ، نهج البالغه] 15[
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