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در نکوهش «تملق» :گفتاري انتقادي در تربيت و آموزش اخالق
علی شیروانی شیری ،1بابک شمشیری ،2راحله سادات

نبوی زاده5

چکيده
تملق از جمله صففتات ناندففاسی اسففن هه جابه اجدماعی داشففده و ظاهرگرايی ،رياهاری و نتاق را در جامعه گدففدرم می دهس .اهساف اين
نژوهش هه از نوع هیتی اسن و با روم تحلیلی -اسداباطی انجام شسه عبارتاس از  :بررسی متهوم ،داليل و ريشههای تملقگويی و نیامسهای
آن ،بازشففااسففی راهاارهای تربیدی برای مهابله با اين ر يلن ا .بی .برای نیل به اهساف م،هور ،در اين نژوهش ،بففمن بررسففی اجما ی
ريشههای تاريخی اين ر يلن ا .بی ،تمايز بین تملق و تمجیس مورد بحث برار گرفده و سپس ،ريشهها و مضرات تملق ،بررسی شسه اسن.
در گام بعسی ،با هااام در آيات ،روايات و آراء انسيشففماسان مدففلمان ،بر.ی روشففهای مهابله با تملق گويی در با ب «راهاارهای تربیدی»
نیشاهاد شسه هه مهمدرين آنها عبارتاس از آگاهیبخشی و معرفنافزايی ندبن به مضرات تملق ،بر.ورد باطع و علای با تملقگويی ،بیاعداايی
به تملقگو ،جايگزيای فضای نهس به جای تملق و ترويج فرهاگ تمجیس و سپاس.
کليد واژه ها :تملق ،سدايشگری ،تمجیس ،راهاارهای تربیدی ،آموزم و تربین ا .بی.

 .1مسرس دانشگاه فرهاگیان ،تهران ،ايران ،نويداسه مدئول.ali_shirvani@yahoo.com ،

 .2دانشیار دانشگاه شیراز ،ايران.
 .5دبیر آموزم و نرورم ،ايران.
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مقدمه
«تملق» ر يلدی ا .بی اسن هه به عصر حابر ماحصر نبوده و در فرهاگ ما ،نیشیاهای ديرياه دارد .بر.ی ريشههای تاريخی اين عادت
نانداس در ايران را ،به دوران طوالنی اسدی ی حاومن نادشاهی و تملقنروری س طین و امرا ندبن دادهانس .اسااد تاريخی نشان میدهس هه
از ديرباز ،شاعران و مسيحهسرايان در موبعینها و مااسبنهای مخدلف از جمله عیس ،تترّج ،شاار و ستر ،با عبارات و اشعار اغراقآمیز ،به
ثااگويی نادشاهان و حاهمان محلی مینردا.داس و بسين ترتیب ،فرهاگ تملقگويی و چانلوسی را حدی در تودههای مردم ،ترويج میهردنس.
بر.ی شواهس حاهی از آن اسن هه از برن ناجم به بعس ،تملقگويی ع وه بر درباريان و اطرافیان نادشاهان ،در بین شعرا نیز رواج يافن .برای
نمونه ،میتوان به مسح و سدايش افراطی شاعرانی چون عاصری از شاهان غزنوی و از جمله سلطان محمود اشاره هرد .1بهرحال ناوهش تملق
از جانب بزرگانی چون فردوسی ،ناصر.درو ،نظامی و سعسی ،نشان از رواج اين صتن نانداس در ادوار مخدلف تاريخ ايران بوده اسن .مث ً
سعسی در اعدراض به ظهیر فاريابی هه گتده بود:
نُه هرسی فلک نهس انسيشه زير نای بوسه بر رهاب بزل ارس ن دهس
ناسخ داده اسن:
براه تالف مرو سعسيا
تو مازلشااسی و شه راهرو
چه حاجن هه نُه هرسی آسمان
مگو نای عزت بر اف ک نه

اگر صسق داری بیار و بیا
تو حهگوی و .درو حهايقشاو
نهی زير نای بزل ارس ن
گو روی ا .ص بر .اک نه
(سعسی)135 :1536 ،

در دوره صتويه نیز ،تملق و چانلوسی رواج فراوان داشده اسن .ژان شاردن 2سیاح معروف فراندوی ،داسدانی را نهل میهاس هه در آن،
شاه عباس به جهن تابیه مدملهان درباری ،در مجلدی ،سربلیانها را به جای تاباهو از سرگین االغ نرمیهاس و درباريان حابر درحا ی هه به
شست سرفه میهردنس ،با حای چانلوسانه از عطر و بوی .وم تاباهو تعريف میهردنس (شاردن .)1533 ،عبیس زاهانی نیز در رسا ه د گشا ،با
هر داسدان معروف«نسيم سلطان و بادنجان» رواج روحیه تملقگويی و چانلوسی در آن دوران را به .وبی نشان میدهس(عبیسزاهانی.)1535 ،

 -1عاصری در مسح سلطان محمود غزنوی میگويس:
تو آن شاهی هه انسر شرق و در غرب جهود و گبر و ترسا و مدلمان
همی گوياس در تدبیح و تهلیل

ا هی عاببن محمود گردان
-John Chardin
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در ناوهش «تملق» :گتداری اندهادی در...
گرچه در طول تاريخ ،اندانهای نیکسرشن همواره «تملقگويی و چانلوسی»را ناوهش هردهانس؛ اما جامعهی امروز بیش از هر زمان
ديگر ،به تببین آسیبها و مضرات اين عمل سخیف ،نیازماس اسن .امروزه ،تملقگويیها در چهارديواری بصرهای نادشاهان يا الب ی ديوان
شاعران مجیزگو ،محصور نمیماناس و به مسد رسانههای گوناگون ،به سرعن در جامعه مادشر شسه و ب،ر تزوير و نتاق را میگددراناس.
از آنجا هه تملق هم در روابط شخصی افراد و هم در نهادها و اماهن اجدماعی ،بهعاوان يای از آفات و موانع رشس و تربی محدوب
میشود؛ شايدده اسن هه همه د دوزان جامعه ،به ويژه اصحاب تعلیموتربین ،ابدسا در تبیین نیامسهای ماتی آن بلمفرسايیهااس و در گام
بعسی ،با اسدمساد از تعلیمو تربین به ويژه بلمرو تربین ا .بی ،برای مهابله باآن ،راهاارهايی ارائه نماياس .به ماظور برداشدن گامی در اين
مدیر ،ت م گرديسه هه در اين نوشدار ،نس از تحلیل متهوم و بررسی ريشههای تملق و تبیین تمايز آن با صتن حمیسه «تمجیس» ،نیامسهايی
ماتی اين فعل نانداس ،معرفی گردد و در گام نايانی ،با اسدااد به آموزههای ديای ،و با روم تحلیلی -اسداباطی ،راهاارهايی تربیدی برای مهابله
با آن نیشاهاد شود.
مفهوم تملق
در غن نامه های معروف فارسففی ،يل واژه «تملق» به چاین تعاريتی برمی .وريم« :به دروغ و ريا و تظاهر سففخای گتدن يا هدففی را
سدودن يا اظهار هوچای و ارادت نمودن» (دهخسا)9733 :1599 ،؛ «چربزبانی ،چانلوسی و اظهار فروتای» (عمیس)619 :1567 ،؛ « با توابع
و چرب زبانی و .وم آمسگويی ديگری را فريب دادن» (معین ،1265 :1531 ،ج  .)1در برآن هريم ،واژه «ام ق» برای تو صیف ان دان های
فهیر و هممايهای بااررفده اسن هه برای هدب درآمس به چانلوسی و تملق رومیآورد(مجمع ا بیان ،يل آيه  131سوره انعام).
حضرت علی(ع) در ه می هوتاه اما روشنگر ،میفرماياس :سدودن بیش از آنچه شخص سزاوار آن اسن ،چانلوسی و هم تر از آن،
درمانسگی يا ح دس ا سن( 1نهجا ب غه  ،حامن .)539از اين جمله حایمانه ،چاین ا سداباط می شود هه مسح و ثاا از شخص ديگر ،ممان
اسفن سفه حا ن به .ود بگیرد :گاه حمس و ثاا فراتر از صفتات و توانماسی های وابعی فرد بیان می شفود هه اين همان «تملق» اسفن .در نهطه
مهابل ،اگر در تعريف و تو صیف از شخ صی ،حق مطلب ادا ن شود و ابعاد وابعی شخ صین فرد تو صیف ن شود ،ن شانگر درمانسگی و ناتوانی
فرد در بیان وابعیات و يا حاهی از حدسورزی و تاگنظری گوياسه ندبن به مسح شونسه اسن .اما در حا ن سوم ،سدايشگری به معای مثبن
آن ،به هن مدبادر می شود؛ يعای تو صیف وابعی ،عادالنه و .ا ی از ماتعن طلبی شخ صی ،از صتات و ويژگی های مثبن و سازنسه فرد به
جهن تمجیس و تجلیل و نهايداً ترويج فضايل ا .بی.

 -1ا ثااء بأهثر من اإلسدحهاق مَلَق و ا دهصیر عن اإلسدحهاق عِیّ أو حدس.
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بااين اوصففاف ،می توان چاین ندیجه گرفن هه برای تمايز تملق و چانلوسففی از تمجیس و سففدايش گری ،معیار مشففخصففی را بايس درنظر
گرفن .در تملق ،اساس گتدار بر دروغ ،ريا ،تظاهر و فريب باا شسه و اصوالً صتات و فضايلی هه تملقگو برمی شمارد يا در فرد موردتملق
وجود نسارد يا تملق گو در آن مبا غه می هاس و از هاه ،هوه می سففازد .در چاین وبففعیدی ،تملق گو هسفی جز هدففب امدیاز از فرد موردِ تملق
نسارد .به زبان ديگر ،هسف تملقگو آن اسن هه در نزد سدايششونسه برای .ود جايگاهی هدب هاس و يا با ترفیع ها ب مهام و ماز ن وی،
موبعین فعلی .ويش را ارتها بخشس.
اما در تمجیس يا سدايش گری ،هسفِ سداي شگر ،ت شويق ،تح دین و تاريم فردی ا سن هه با انجام عملی ا .بی و سدوده ،به ا شاعه و
ترويج فضففیلیدی .اص در سففطح جامعه ،همن می گمارد .1يعای تمجیسگر با مسح تحدففین گونه شففخص مورد نظر ،هم شففخص را تمجیس
می هاس و هم عمل را و بسين سفففان ،گامی بلاس در ترويج فضفففیلن مورد نظر ،برمی دارد .در باب تتاوت تملق و تمجیس ،م احمس نرابی
میگويس:
« ..مسح صتدی اسن .وب و عملی اسن مرغوب و باعث حصول محبن ،و موجب دوسدی و ا تن؛ .صوصاً هرگاه در غیاب ايشان
بودهبا شس ،موجب سرور در دل برادر مؤمن می شود و ثواب آن ب دیار ا سن .و احاديث در ثواب  .صوص مسح نیز ر سیسه .چاانهه مروی
اسن هه جمعی سدايش بعضی از مردگان را هردنس ،حضرترسول(ص) فرمود :بهشن از برای شما واجب شس .و وارد شسه هه هر يک از
فرزنسان آدم را هماشیاانی چاس از م ئاه هدن .نس اگر برادر مدلم .ود را به نیاوئی ياد هرد م ئاه گوياس :مثل اين از برای تو باد! یان
مختی نمانس هه هم چاین نیدففن هه هر گونه مسح و سففدايش فی .وب و ندففاسيسه باشففس بلاه اين در صففورتی اسففن هه به آنچه مسح می هاس
درسن و حهیهن باشس (نرابی.)333 :1539 ،
باابراين ،حمس و ثاا در متهوم مثبن يا همان تمجیس و سدايش ،يای از فضائل ا .بی اسن هه اگر بر نايه صسابن و وابعین باشس نوعی
سپاس و شارگزاری بلمساد میشود .د یل اين مسعا ايااه. ،ساونس از نیامبر (ص) و موماان می.واهس تا به بیان نعمنهای ا هی بپردازنس؛ زيرا
اين هار نوعی سپاس و سدايش اسن :وَ أَمَّا بِاِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَسِّث (بحی ،آيه  .)11بازگو هردن نعمن با زبان ،حاهى از نهاين شار و سپاس
باشس ،نه غرور و برترىجوئى (برگزيسه تتدیر نمونه ،ج ،3ص.)327 :
همچاین بايس ا عان هرد مسح يا ماهبن در متهوم مثبن آن و توسط شاعران .وم وق ،مورد تأيیس نیامبر اس م(ص) و ائمه معصومین
(ع) بودهاسن .اينگونه اشعار ،به موجب اعدهاد به والين و محبن به رسول اهرم(ص) و .انسان ناک او هه اسوههای حداهی ا .ق ا هی به
شمار میآياس ،سروده میشس.در عصر رسول .سا (ص) و ائمهاطهار (ع) شاعرانی را میتوان نام برد هه مورد ع به آنان بودهانس ،ماناس:حدان،
 -1اين جمله معروف از علی شريعدی ،نمونه هاربرد هلمه سدايشگر در متهوم مثبن اسن« :سدايشگر معلمی هددم هه انسيشیسن را به من بیاموزد ،نه
انسيشهها را».

در ناوهش «تملق» :گتداری اندهادی در...
فرزدق و دعبل .مسح و سدايش اين گروه ،در شااسانسن مهام و ماز ن او یای .سا بوده اسن؛ هه .لتای اموی و عباسی سعی در هدمان و
اناار آن داشداس(مؤسدهی تاظیم و نشر آثار امام .میای(ره).)1539،
ريشهها و داليل تملق
نس از بررسفففی اجما ی متهوم تملق و تمايز آن با تمجیس ،بايس بسری نیز در باب «ريشفففه های تملق» سفففخن گتن .غزا ی ،از جمله
انسيشماسان مدلمان اسن هه به تحلیل علل تملق نردا.ده اسن .وی ،ايجاد انگیزههای تملق را عمستاً به فرد تملقن،ير ندبن داده و داليلی را
برمیشمارد هه مسح و تملق را در م،اق فرد تملقن،ير .وشاياس میسازد:
« ...علن اول آن اسفن هه اندفان همال گرا اسفن و سفدايش را د یل همال می دانس و با شفایسن آن آرام می شفود .دوم اين هه سفدايش
دال ن می هاس هه دل سدايش هااسه ملک و م دخر وی ا سن و در دل او برای آن شخص محلی و جاهی ا سن و جاه محبوب ا سن .علن
سوم اين اسن هه حمس و ثاا برای او بشارتی اسن ،چون دلهای ديگر صیس وی .واهاس شس .و علن چهارم اينهه سدايشهااسه مههور وی
اسن به حام حشمن و حشمن نیز محبوب اسن (غزا ی.)611 :1533 ،
م احمس نرابی نیز همچون غزا ی ،مهمدرين د یل سدايشن،يری را «همالطلبی و نیل به محبوبین بیشدر» میدانس:
« ...اول بر.وردن به همال ،چون هر ه دی ر سیسن به همال را اتاً دو سن دارد؛ باابراين هرگاه مسح و ثاای ديگران باعث توجه او به
همال .ود شود ،در او ،ت و ن شاطی ايجاد می شود .دوم ايااه شخ صی هه مسح و ثااگو با شس به نوعی دو سدسار شخص مورد حمس و ثاا
وابعشسهاسن .د یل سوم آن اسن هه هر اوصافحمیسه و مسحهردن هدی ،باعث صیس دلهای ديگران نیز میشود .صوصاً هرگاه ثااگو
هدی باشس هه مردم به بول او اعدماد داشدهباشس .و چهارم آن اسن هه اندان نزد ديگران از شاوه و هیبن بر.وردار اسن هه بیا.دیار زبان
او به مسح گشوده میشود (نرابی.)313 :1539 ،
اد ه فوق ،عمستاً به فرد تملق شفففونسه بر می گردد .در ادامه به بر.ی علل و انگیزه هايی اشفففاره می گردد هه به فرد تملق گو مربوط
میشود:
 -1میل به ارتهاء مهام:گرچه میل به ارتهاء و نیشرفن ،در اندان امری اتی و نداسيسه محدوب میشود؛ اما گاه اندان .واهان نیشرفدی
فراتر از ظرفین و شايددگی .ويش اسن و اين همان اسن هه به «جاهطلبی» تعبیر می شود .در نارهای از موارد نیز اندان ،برای نیل به مهاصس
.ويش ،تعجیل نموده و به راههای غیرمدعارف و غیرا .بی مدوسل میشود هه تملق يای از آنهاسن.
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 -2احداس بعف و ناتوانی فاری و عملی :ريشهی بر.ی از تملقها در اين اسن هه تملقگويان ،در .ود احداس بعف و ناتوانی
فاری و عملی می هااس .اين اح داس ،گاه ري شه در شخ صین ،افاار ،عهايس و نی شیاه ی .ود آنها دارد و گاه از ف ضای عمومی جامعه ا هاء
می شود .درهرحال ،فرد بعیف ،برای جبران هاسدیهای .ود به دنبال راهحل میگردد و ا بده راهحلهای آسانی همچون تملق ،بیشدر مورد
توجه برار میگیرنس.
 -5ت م برای حتظ مهام و موبعین :عسهای بر اين باورنس هه «حتظ مهام» مهمدر از به دسنآوردن آن اسن .با توجه به اين موبوع،
يای از رومهای رايج حتظ مهام ،عبور از مرزهای ا .بی و نااه بردن به تملق اسن.
 -3نیل به موفهین و هدفففب امدیاز بسون زحمن و ت م :آسفففوده طلبی ،تن نروری و عسم بر.ورداری از روحیه ت م گری ،يای از
داليلی اسن هه بر.ی افراد را به تملقگويی صاحبان زر و زور وا میدارد( .عباسزادگان و ربايیزاده.)19 :1571 ،
آسيبهاي فردي و اجتماعي تملق
ت شريح تبعات و نیامس های ماتی حا صل از وجود و رواج تملق در يک جامعه ،به اي ضاح ببح و ز شدی عمل و عیای سازی م ضرات آن
همک میهاس .در اين بخش ،بر.ی مضرات آشاار تملق بیان گرديسه اسن:
 -1به محاق رفدن وابعین :چاانچه در بررسفی معای و متهوم تملق اشفاره شفس ،تملق و ثااگويی معموالً مبدای بر وابعیات نبوده و نوعی
دروغنردازی و هدمان وابعینها بهشمار میآيس .ندیجه چاین جريانی ،نوشیسه مانسن وابعییات جامعه در نس ابرهای تیرهی تظاهر و چانلوسی
اسن.
 -2اندففساد مجاری نهس و جلوگیری از تضففارب آراء :ترويج فرهاگ تملق و چانلوسففی ،اماان نهس ماصففتانه و تضففارب آراء را از بین
برده و نهايداً جريان سا م رشس فاری افراد و توسعه حهیهی جامعه را مخدل میسازد.
 -5ترويج ر ايل همجوار با تملق همچون ريا ،نتاق و دروغ گويی :تملق يعای نوشفففانسن عامسانه وابعیات ،از طريق بیان محاسفففن
غیروابعی و يا هدمان بففعف های سففدايش شففونسه و بیان عباراتی مسح گونه هه راوی ،به آنها اعدهاد بلبی نسارد و صففرفاً جهن نیل به اهساف
.ود آنها را بیان میهاس .اين رويه ،به تسريج ب،ر دورويی و ريا را در نهاد تملقگو ،تملقن،ير و ناظران و شاونسگان میهارد .با مرور زمان و
اسدمرار اين عمل ،فرهاگ ريا و دورويی در ا هان افراد جامعه نهادياه میشود.
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 -3افزايش ربابن نا سا م و ت ضعیف شايدده ساالری :رواج تملق در مجامع و نهادها مخدلف ،نوعی ربابن در چانلوسی و مجیزگويی
را موجب می شود؛ بهگونهای هه بازيگران اين عرصه ،مسام بر میزان تملق .ويش میافزاياس بمن آناه ت م میهااس به روشهای مخدلف،
ساير تملق گويان را از میسان به درهااس .يای از نیامسهای ماتی اين ربابن نا سا م« ،بی تتاوتی» ان دان های ناک سر شن و مدعهسی ا سن هه
ت مايلی برای ورود به اين ر با بن غیرا .بی نساشففف ده و به تسريج ،درهاج انزوا برار می گیر نس؛ و اين يعای م جال يافدن افراد هم توان،
بیص حین و همظرفین.
 -3شففیوع حس بی اعدمادی در جامعه :در نی رخ دادن تملق ،اعدماد مدهابل بین تملق گر و تملق ن،ير از بین می رود؛ چون هردوی آنها
بر غیروابعی بودن ادعاهای مطرح شففسه ،وابتاس .با تارار اين عمل و عمومین يافدن آن در سففطح جامعه ،حس بی اعدمادی ،از حوزه بین دو
فرد فراتر رفده و به اليههای مخدلف اجدماع تدری میيابس.
 -6بروز آسففیب های شففخصففیدی برای تملق گر :تارار صففتن م،موم تملق ،فرد چانلوس را به ورطه «تلون مزاج» و «سففدففدی عهیسه»
میافااس .بمن آناه فرد تملقگو ،گاه چارهای جز فروتای سا.دگی و تضعیف شخصین .ويش نسارد و حدی اعدبار و وبار .ود را بربانی
تملق گويی می هاس .به عبارت ديگر ،فرد تملق گو در راسففدای نیل به اهساف .ويش ،هرجاهه مجبور به اندخاب بین حتظ هرامن اندففانی و
.وشامس فرد سدايششونسه باشس ،معموالً شق دوم را اندخاب مینمايس .اين رويه ،موجب میشود هه فرد سدايشگر ،به تسريج .ود را .تیف
و بی اعد بار ن ما يس1؛ از اين با بن اسففففن هه از اصفففط ح « .تن طلبی» و نه« .تن ن،يری» به عاوان يای از ن یا مس ها و ن دايج تملق ياد
میشود(عباسزادگان و ربايیزاده 53 :1571 ،و .)56
 -9ايجاد هبر و غرور در تملق ن،ير :از آنجا تملق گويی و چانلوسففی ،نوعی تشففويق و تأيیس برای افراد تملق ن،ير ،محدففوب می شففود؛
ممان اسن نس از مستی ،اين صتات ها ب ،به باور تبسيل شسه و آنها .ود را برتر از ديگران بپاسارنس، .ا غرور و هبر .طرناکترين نیامس
برای افراد تملقن،يراسن .امیرمؤماان(ع) در تببین مضرات چانلوسی میفرمايس :هَثرَةُ ا ثَّااءِ مَلَقٌ ،يُحسِثُ ا زَّهوَ و يُسنی مِن ا غِرّةِ( :غررا حام :
 )9117بدیار سدايشهردن از افراد ،چانلوسی اسن هه تابر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد .همچاین حضرت علی(ع)
در نامه ی مشفففهور .ويش به ما ک اشفففدر فرمان می دهس هه به ناک داماان و راسفففن گويان بپیونس و آن ها را عادت بسه هه تو را بی جا مسح
نگوياس و تملق ناااس ،و تو را بر هاری هه ناردهای ندداياس زيرا مسح فراوان .ودنداسی میآورد و سرانجام به غرور میهشانس (نهجا ب غه،
ترجمه دشدی.)1597 ،
 -1محمود حایمی در هداب «هزار و يک حااين تاريخی» در باب تحهیر شخصین افراد تملقگو مینويدس :يای از شاعران ب ،هگو مردی چانلوس بود
به نام حدن بیگ ترهمان.هه شاه او را«سگ ونس» هب داده بود .يک روز شاه به شاار رفده و حدن بیگ را همراه نبرده بود.شاعر چانلوس اين بین معروف
را بسين مااسبن برای او فرسداد:
سحر آمسم به هوين به شاار رفده بودی

تو هه سگ نبرده بودی به چه هار رفده بودی؟
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راهکارهاي تربيتي براي مبارزه با تملقگويي
نس از بیان مضرات و آسیبهای فردی و اجدماعی تملق ،او ین نرسشی هه به هن مدبادر میگردد اين اسن هه چگونه میتوان با اين
ر يلن ا .بی مبارزه هرد .با هااام در آيات ،روايات و آراء انسيشماسان مدلمان ،هه در باب تملق وجود دارد ،میتوان روشهای مهابله با
آن را نیز اسدباط نمود .نس به اصط ح رايج در تعلیموتربین امروز ،میتوان «دال دهای تربیدی» مهابله با اين ر يلن ا .بی را در با ب
«راهاارهای تربیدی» و در بددر «تربین ا .بی» جددجو هرد.
نگاهی به آراء انسيشماسان مدهسم اس می نیز نشان میدهس هه اهثرآنها ،يای از وظايف مهم تعلیموتربین را نهادياههردن فضايل
ا .بی و هاهش ر ايل بلمساد هردهانس .برای نمونه ،غزا ی وظیته تربین را چاین تبیین میهاس« :تربین اين اسن هه مربی ،ا .ق بس را از
آدمی بازسدانس و به دور انسازد و ا .ق نیاو جای آن باهس (غزا ی. .)32 :1533 ،واجه نصیرا سين طوسی نیز در باب رسا ن ا .بی تربین
چاین نوشده اسن« :تربین صااعدی اسن هه از طريق آن مسارج عا یه اندانی فراهم میآيس و ندنترين مراتب اندانی به هاملترين رتبه .ود
میرساس (طوسی .)119 :1539،ابن مداويه نیز بر اين باور اسن هه اندان در نرتو تربین ا .بی از ر ايل و صتات ناوهیسه میرهس و به
فضايل و .صلنهای سدوده آراسده میگردد(از بهشدی و ديگران .)33 :1536 ،باابراين ،اگر تربین ا .بی را «برانگیخدن ،فراهمسا.دن و
باار بددن سازوهارهای تربیدی در جهن شاا.دن و شااسانسن فضايل و ر ايل و زمیاهسازی برای ايجاد نگرم و رویآوردن و تهیس مدعلمان
به ا .ق حداه»(بهشدی )13 :1531 ،تعريف هایم ،برای داشدن جامعهای عاری از تملق ،بايس دسن به دامن تربین ا .بی شس .ا بده ،ناده بابل
هر آناه ،تربین ا .بی نیز همچون تربین در معاای عام ،به دو شال رسمی و غیررسمی ،بابل تصور اسن .آنچه در ادامه اين نوشدار و
تحن راهاارها و روشهای تربین ا .بی .واهس آمس ،در هر دو شال تربین ،بابل اسدتاده .واهس بود؛ چه برای مربیان و دسنانسرهاران
نظام رسمی تعلیموتربین و چه برای هر اندان سلیما اتس و ا .قمحوری هه .واهان نهادياه شسن ا .ق حداه در سطح جامعه اسن.
راهکار اول :آگاهيبخشي و معرفتافزايي نسبت به مضرات تملق
بهنظر میرسس ،او ین وظیته مربی يا هر اندان ا .قمساری هه بصس مهابله با ر يلن نانداس چانلوسی و تملق را دارد ،اين اسن هه ابعاد
مخدلف موبوع را برای مدربیان يا هدانی هه احیاناً دچار عادت ناوهیسة تملقگويی شسهانس ،روشن نمايس .برای تحهق اصل فوق ،با اسدااد به
آموزههای ديای ،حسابل دو روم يل بابل اسداباط اسن:
روم اول ،آگاهیبخشی در اين مورد هه «حمس و سدايش وابعی در درجه اول سزاوار .ساونس مدعال اسن» .ع مه طباطبائی در تتدیر
سوره حمس و تبیین «ال» در «ا حمس لّه» ،تأهیس میهاس هه «همهچیز مخلوق .سا سن و همه مخلوبات از آن جهن هه مخلوق .ساياس واجس
حُدنانس و .ساونس آنها را از سر ا.دیار آفريسه اسن؛ بهع وه .سا دارای ا سمهای نیاوسن و باابراين همه زيبايیها از اوسن و او هم در
افعال و هم در ا سماء مورد حمس و سدايش ا سن و چون هر امر زيبايی هه حمس به آن تعلق میگیرد ،از .سا سن ،نس جاس حمس و همه
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حمسها از آن اوسن .ايشان اين مطلب را از ديسگاه فلدتی چاین توبیح داده اسن :از آنجا هه معلول ،همال .ود را از علدش ا ،.میهاس،
هرگونه حمسی هه بسان ندبن داده شود ،دروابع حمسِ علن آن اسن ،باابراين بازگشنِ هر حمس و ثاايی به ات نروردگار اسن»(طباطبائی،
 ،1593ج ،1ص.)23
.ساونس در برآن هريم میفرمايس« :التَح َدبَنَ ا َ،ياَی فرحُونَِِ بما اتوُا وَيحِبوُنَ ان يحمسُوا ِبما ميتعَلوُا فَ تَح َدبَاَهُم بِمُتازَةٍ مِنَ ا عَ،اب وَ
َهُم عَ،ابٌ اَ یم»( :اى نیغمبر) مپاسار آنهايى هه به هردار زشن .ود شادماناس و دوسن دارنس هه مردم به اوصاف نداسيسهاى هه هیچ در آنها
نی دن آنها را سدايش هااس ،از ع،اب .سا رهايى دارنس؛ هه آنها را ع،ابى دردناک .واهس بود( .آل عمران .)133 :در تت دیر اين آيه ،بیس
شسه اسن« :د یلی نسارد اندانها ،برای نیشرفن .ود از راههای انحرافی وارد شونس و به هاری هه انجام نسادهانس تشويق گردنس؛ آنها میتواناس
در نرتو بسرت .ساونس آسفففمان و زمین ،با اسفففدتاده از طرق مشفففروع و صفففحیح به نیشفففروی .ود ادامه دهاس و نیز افراد بسهار و ماافق هه
می .واهاس از طريق انحرافی[تملق] به جائی برسفففاس ،تصفففور ناااس هه از مجازات نروردگاری هه بر تمام هدفففدی حاومن می هاس ،نجات
.واهاس يافن( .تتدیر نمونه ،يل آيه)
در همین راسففدا ،امام علی (ع) در ه می صففريح به باسگان .سا تأهیس می هاس هه در هاگام گرفداری ،تاها با .ساونس معامله هایس« :ا ا
املهدم فداجروا اهلل با صسبه (نهج ا ب غه ،حامن  .)233امام حدین علیها د م نیز در فراز نايانی دعای عرفه ،تملق را تاها در حضور .ساونس
و برای .ساونس صحیح میداناس« :يامَن اَ اقَ اَحِباء حِ وَة ا موانِدة ،فَهاموُا بَیاَیسَيه مُدَمَلِهین .»..ای آنهه شیريای اُندن را به دوسدانن چشانسی
تا تاها در حضور تو به تملق بايدداس.
باابراين ،عسم آگاهی و غتلن ب شر ،گاهی باعث می شود هه برای رفع حاجن و نیازماسی های .ود ،با سدودن اغراقآمیز وتملقگونه
هماوعان .ود ،به غیر .سا مدو سل شود .در صورتی هه تاها .ساونس ا سن هه از نیازهای وابعی ان دان مطلع ا سن و اگر باسه م ددهیماً از او
بخواهس و حدی باسگانی هه نیازماسی هايشففان را به د یل عسم آگاهی از او نمی .واهاس ،بسون مان برطرف می هاس :يا مَنْ يُعْطی مَنْ سَفئَلَهُ؛ يا
مَنْ يُعْطی مَنْ َمْ ي َْد فئَلْهُ؛ وَمَنْ َمْ يَعْرِفْهُ؛ تَحَاُّااً مِاْهُ وَرَحْمَهً( .1دعای ماه رجب) .درندیجه با آگاهی و هدففب معرفن مبای بر اين هه دارنسه همه
چیز و دهاسهی بیمان .ساونس مدعال بی شريک اسن ،اندان به ماز ن و هرامن و شرافن باالی .ود نی میبرد و .ود را در مهابل ديگران
و برای بسسن آوردن مدامع همارزم .وار و .تیف نمیهاس.
روم دوم ،آگاهی بخشی ندبن به مضرات تملق اسن .در اياجا ،مربی با تشريح نیامسهای تملق ،ندبن به عوابب آن هشسار میدهس.
در سطور ببلی ،به بخ شی از م ضرات و آ سیبهای تملق گويی ،ا شاره شس .وجود همین م ضرات آ شاار و ناهان ا سن هه نیامبر(ص) برای
هشسار .طر تملق برای تملقشونسه ،از تعابیری چون «سر بريسن» و «تیغ بر گلو نهادن» اسدتاده میهاس« :اياهم و ا مسح؛ فانه ا ،بح» :از مسح و
 -1ای هه عطا های به هرهه از تو .واهس؛ ای هه از روی هرامن و مهرورزی عطا های به هدی هه از تو نخواهس؛ و تو را نشااسس.
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سدايش بپرهیزيس ،هه آن سر بريسن اسن(نهجا تصاحه .)111 :1562 ،موالنا. ،طرناک بودن تملقگويی برای فرد تملقن،ير را به «زهر» تشبیه
میهاس:
مشرق و مغرب هه نبود بیبرار چون هااس آ.ر هدی را نايسار
تو بسان فخرآوری هز ترس وباس چانلوسن گشن مردم روز چاسَ
هرهه را مردم سجودی میهااس زهر انسر جان او میآهااس
(مثاوی معاوی)611 :1537 ،

نرابی نیز به زوم آگاهیبخشی ندبن اغراض ناهان تملقگويی ،تأهیس دارد:
« ...هرگاه هدی مسح اندان را میگويس .صوصاً اگر در حضور شخص باشس .ا ی ازغرض نیدن .و اين .ومآمسگويی(تملق) او
دامی اسن هه برای دين يا دنیای شخص گددرده اسن و مداین هدی اسن هه به دامی هه در راه او گ،ارده باشاس ،شاد شود .احمق هدی
اسففن هه ماافهی در حضففور او دروغی چاس بر هم ببافس ،و مردم همه بر اين مطلع باشففاس ،و ه،ب او را بساناس ،با وجود اين او را از اين مسح
.وم آيس ،و از اين .ومآمس ،ت برد ،با آنهه بسانس از عهب او چه میگوياس»( .نرابی.)316 :1539 ،
راهکار دوم :برخورد قاطع و علني با تملقگويي
نس از آگاهیبخشی و معرفنافزايی ندبن به مضرات تملق ،يای از راهاارهای موثر ،بر.ورد باطع و علای با تملقگويی اسن .اين
د سدور رو شن نیامبر(ص) ا سن هه «به چهره مساحان .اک بپا شیس»1؛ د سدوری هه از سوی شاگردان را سدین مادب تربیدی نیامبر (ص) عیااً
اجرا می شس .چاانهه مردی مهابل يای از .لتا به تملق وی نردا.ن .مهساد هه در آن مجلس حابر بود مشدی .اک برداشن و به چهرهی
آن مرد ناشفففیس و گتن :رسفففول .سا (ص) فرمود«:ا ا هَیدُم ا م َساحین ف َاحَثوُا فی وُجوهِهِم ا دُراب» .بسيهی اسفففن ماظور از رواياتی هه به
.اکناشیسن به صورت يا دهان مساحان امر میهااس ،مساحانی هدداس هه رودرروی ديگران آنها را به ويژگیهايی هه فابس آن هدداس مسح
میهااس و از اين راه امرار معام مینماياس .با اين هه نیامبر(ص) در نارهای از ا شعار و سخارانیها و گتنوگوهای رودررو مسح شسهانس ،با
 -1جامع ا دعادات ،محمس مهسی نرابی ،ص 561
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اين وجود آن حضرت به صورت مساحان .اک نپاشیسه و آنها را از اين هار ماع ناردهانس .از اين رو ،مسح افراد به .اطر صتات .وبی هه
وابعاً دارا ه دداس مانعی نسارد ،به ويژه در صورتی هه هسف از مسح ياد شسه ،ت شويق و ترغیب ديگران به صتات و هار های ن داسيسه با شس
(رحیمی .)11 :1536 ،به نظر میرسس م حظه و شتهن در بر.ورد با سدايشگران حرفهای ،راههای نتو تسريجی اين فرهاگ را در سطوح
مخدلف جامعه باز میهاس، .ا براساس دسدور حضرت رسولاهرم(ص) ،اين بر.ورد بايس باطع و علای باشس.
در راسفدای بر.ورد با ه م های سفدايش آمیز ،يای از روشفهای مرسفوم هه توسفط او یای ا هی نیز باار می رفن« ،هوتاه هردن ه م
مبا غ آمیز» بود .بر.ی اوبات ممان اسففن فردی به صففورت سففهوی دچار زياده گويی و تملق شففود .برای نیشففگیری از اين اشففاال ،بهدرين
روم ،هوتاههردن ه مهای سدايشآمیز ا سن .امام سجاد(ع) برای مهابله با تملق ،رو شی حایمانه نی شاهاد میهااس .اي شان تأهیس دارنس هه
اگر مؤمن توسط ديگری سدوده شود ،بايس از آنچه هه ديگری نمیدانس و به اين د یل او را به ناهی می سدايس ،هراسان شسه و [علااً يعای در
حضففور سففدايش هااسه] از .ساونس آمرزم طلبس (همان) .اين روم ،عم ً موجب طرد سففدايش گر می شففود؛ چون نه تاها در اثر عمل .ود
جواب و رويارد مثبدی را از طرف مهابل دريافن نمی هاس؛ بلاه با ايجاد سفففردی و د هره در سفففدايش شفففونسه ی مورد نظر ،جواب بر عاس
میگیرد .از نظر نرابی نیز ،راهاار عملی مهابله با تملق آن اسن هه «وبدی هدی مسح اندان را میگويس از آن روی گردانس و سخن او را بطع
هاس  ...و آنچه مهصود او اسن به عمل نیاورد» (نرابی.)319 :1539 ،
راهکار سوم :بياعتنايي به تملقگو
گرچه در مواردی ،بر.ورد علای و صريح با تملقگويی الزم اسن ،اما در بر.ی شرايط ،بیاعداايی به رفدار تملقآمیز. ،ود روشی موثر
اسن هه به اصط ح روان شااسی.« ،اموشی» نامیسه می شود .به نظر میرسس اگر تملقگويی در بر.ی افراد به صورت عادت درآيس و علااً با
تزوير و ريا در آمیخده باشس ،همان راهاار اول ،يعای بر.ورد باطع و تاس الزم باشس؛ اما اگر ،فردی سهواً ،تعريف و تمجیس از ديگری را با
تملق درآمیزد« ،بیاعداايی» روشی موثر .واهسبود .بسين ترتیب ،اين گونه افراد ،گتدار .ود را غیرمؤثر و تحهیرآمیز میياباس و سعی میهااس
رفدارهای مااسبی را جايگزين رفدار نیشین .ود هااس .در مهابل ،توجه و نیز ناسخدهی مثبن به رفدارهای مااسب و اص ح شسه اين گونه افراد،
روم مامل برای تاایک .اموشی اسن هه در اصط ح روانشااسان «تهوين مثبن» نام دارد (نورف حدی.)77 :1536 ،
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راهکار چهارم :جايگزيني فضاي نقد به جاي تملق
چاانچه گتده شس ،ترويج فرهاگ تملق و چانلوسی ،ابعاد وابعی شخصین افراد را ناهان هرده و اماان نهس و اص ح معض ت شخصیدی
را از بین میبرد؛ درحا ی هه در آموزههای اس می تأهیس شسه هه اندان مومن ،برای برادر ايمانی .ود ،ماناس آيیاه عمل میهاس 1و عیب و
حدن وی را با هم نشان میدهس تا اماان .ودشاددن يا همان «.وداص حی» همواره فراهم باشس:
«آياه ار نهش تو بامود راسن .ود شان ،آيیاه شاددن .طاسن».
(مخزن االسرار ،نظامی)1531 ،
باابراين ،با تغییر فضای تملقگويی و در.واسن از دوسدان و اطرافیان جهن بازگويی نهايص و اشااالت نگرشی و رفداری ،فرصن
.ودشااسی از ماظر ديگران فراهم میشود .اصوال نهش نهس و اندهاد بر همین نايه اسدوار اسن تا ديگری به بازشااسی .ود از ماظر ديگران
بپردازد.
غزا ی ،ان دانها را در شایسن مسح و م [يا با بسری م دامحه «نهس»] به چهار د سده ته دیم هرده و وار سدهترين افراد را گروهی میدانس
هه اندهاد م،منگونه را با آغوم باز می ن،يرنس و از سدايش بیزارنس:
«درجهی اول عموم مردمانس هه با سدايش شاد میشونس و شار میگوياس و با م،من .شم میگیرنس و به ماافات مشغول میشونس هه
بسترين درجه اسن.درجهی دوم ،نارسايان هدداس هه با مسح شاد می شونس و به م .شمگین می شونس و ی به معاملن اظهارناااس و هر دو را
به ظاهر برابر دارنس و ی به دل يای را دو سن دارنس و يای را د شمن.درجهی سوم درجه ی مدهیان ا سن هه هر دو را برابر دارنس هم به دل و
هم به زبان و از م،من .شففمگین نمی شففونس و سففدايش هردن را ببول نمی هااس.درجه ی چهارم درجه ی صففسيهان اسففن هه سففدايش هااسه را
دشمن میداناس و ناوهاسه را دوسن دارد هه از او سه فايسه گرفداس .اول اينهه عیب .ود را از او شایسهانس .دوم اينهه مسحهااسه حداات
.ود به سدايششونسه هسيه میهاس و سوم اينهه سدايششونسگان را بر ناک مانسن از عیبها ترغیب میهااس (غزا ی.)613 :1539 ،
راهکار پنجم :ترويج فرهنگ تمجيد و سپاس
چاانچه گتده شس بر.ی سدايشها ،جهنگیری حقشااسانه و تربیدی دارد و آ وده به ريا ،مصلحنانسيشی و ماتعنطلبی نیدن .از سوی
ديگر ،اندانها به طور فطری از شایسن عبارتهای سدايشآمیز ،ت برده و در اعمال نیک .ويش مصممتر میشونس .نس بايس توجه داشن
 -1نیامبر .سا(ص) فرمود« :ا مؤمن مرآت ا مؤمن» (بضاعی)33 :1531 ،
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هه تشويق و تحدین و تجلیل از شايددگان ،بددرساز نیشرفن و تعا ی فردی و اجدماعی .واهس بود .هر چاس هدی هه به مردم نیای میهاس،
ناداشش را از .سا می.واهس و بسرنشااسی مردم نبايس او را از انجام نیایها سرد و بیانگیزه هاس ،1اما اين ناده ،وظیتة بسرشااسی از افرادی
را هه به ديگران .سمن و احدان میهااس ،همرنگ نمیگردانس. .ودداری از سپاس ،موجب ماصرف شسن نیاوهاران از عمل .یر میشود
و اين ،نوعی«رهزنی» در هار .یر اسن .امام صادق(ع) میفرمايس « :عن اهلل باطعی سبیل ا معروف و هو ا رجل يصاع ا یه ا معروف فداتره
فیماع صاحبه من ان يصاع ک ا ی غیره (وسائل ا شیعه ،ج  ،11ص .« )357سا عان هاس رهزنان راه معروف و نیای را؛ آنهه به او .وبی
میشود و او ناسپاسی و هتران میهاس .در ندیجه آن نیاوهار را مانع از آن میشود هه به ديگری نیای هاس» .بهرحال بايس توجه داشن بر.ی
افراد ،بهدرين نادام و مشوّق را همان رباين و آرامش .اطری میداناس هه از راه انجام تالیف ا هی در .ود احداس میهااس و غا ب مردم
به اين مرحله از همال نرسیسه و احدیاج به تحدین ،سدايش و بسردانی دارنس(سبحانینیا.)1537 ،
نتيجهگيري
گرچه تملق گويی مخدص جامعه ما نیدففن و نشففانه های آن در بدففیاری از جوامع ديسه می شففود ،2اما در هشففور ما ،تملق ،ريشففه هايی
تاريخی -فرهاگی داشده و مهابله با آن ،هار چاسان آسانی نیدن .امروزه ،هم نیدن مجا س و همايشهايی هه وبدی با حضور مسيری ارشس
يا مهامی وزارتی همراه می گردد ،بر.ی مجريان «بادمجان دور باب چین» و بعضفففی زيردسفففدان چانلوس و « نان به نرخ روز .ور» ،با حای
مشفففمئز هااسه ،چاان مسح و ثاايی از شفففخصفففین و عملارد آن مسير يا مهام اداری ،به راه می انسازنس ،هه گويی ،با مسيرحایمی از جرگه
حاهمان حایم مسياه فابففله اف طون روبرو هدففدیم هه هیچ عیب و نهصففی در شففخصففین و ابسامات وی راه نسارد .در اين وبففعین ،او ین
نرسشی هه به هن مدبادر می شود اين اسن هه حال ،اين مسير ،با چه جدارتی نشن تريبون .واهسرفن و چه واهاشی به اين فضای مدموم
.واهس دا شن .اما در او باع و احوال فعلی ه شور ما ،همدر شاهس ه ددیم هه سخاان مسير يا م دئول تملق شسه ،با نتی تعاريف و مسايح ارائه
شفففسه و .ط بط ن هشفففیسن بر هاین ايجاد شفففسه ،آغاز گردد .در چاین مجا دفففی ،معموالً سفففخارانی مهامات و مسيران ما ،با تشفففار از
برگزارهااسگان جلدففه ،آغاز می گردد و اين .ود مهر تأيیسی اسففن بر گزافه گويی ها و مبا غه های چانلوسففان .اما براسففدی ،چاین وبففعیدی،
زيباسه جامعهای با فرهاگ در.شان و غای اس می -ايرانی اسن؟

 -1امام صادق (ع) میفرماياس :عمل .ا ص آن اسن هه در انجام آن توبع نساشده باشی هه احسی غیر .سا تو را سپاس گويس و تحدین نمايس.
(اصول هافی ،ج ،2ص )26
 -2برای نمونه ،جاناتان سويتن) ، Jonathan Swift (1664-1471تملق را «.وراک ابلهان» داندده اسن.
'Tis an old maxim in the schools,
;That flattery's the food of fools
Yet now and then your men of wit
Will condescend to take a bit.
(D.P. Bryce, 1741: 664-681).
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مروری بر تاريخچه تملق در ايران ،نشان میدهس ،مسح و سدايش تملقگونه ،عمستاً مدوجه بزرگان و افراد سرشااس جامعه بوده اسن،
نس اندظار می رود هه همان بزرگان ،در مهابله با تملق و چانلوسففی« ،نیشففگام» باشففاس .به نظر می رسففس ،اصففوالً يای از «م ههای تمیز بین
بزرگی و وار سدگی و حهارت و فرومايگی ،نوع واهاش افراد به تملق گويی ا سن» .ساوت در برابر چانلو سی و مجیزگويی های آ شاار و
مارر ،به ماز ه تأيیس و به حق دانددن آنهاسن .اين درحا ی اسن هه حضرت علی (ع) می فرماياس« :سخیفترين و ماتورترين وبع حاهمان
در چشم مردم صا ح آن اسن هه طا ب فخر باشاس و...شار .سا را هه من آن گونه نیددم...نس با من آن گونه هه با جباران سخن میگوياس،
سخن مگويیس». (.طبه ،219نهج ا ب غه) .ايشان در جايی ديگر[ نامه به ما ک اشدر] ،ا گوی تربیدی روشای به ما ارائه می دهاس« :ای ما ک...به
ناکداماان و را سنگويان بپیونس و آنها را عادتبسه هه تو را بیجا مسح نگوياس و تملق ناااس ،و تو را بر هاری هه ناردهای ن دداياس؛ زيرا
مسح فراوان. ،ودنداسی میآورد و سرانجام به غرور میهشانس» .بسری تأمل بر عبارت «عادت بسه» ،اين متهوم را به هن میرسانس ،هه در
مهام يک مربی ا .ق ،از معلم و اسفففداد گرفده ،تا مهامات .رد و ه ن حاومدی ،بايس مدربیان و زيردسفففدان .ود را عادت بسهاس هه هن و
فار شان به سمن تملق گويی ،میل نااس .و اين حا صل نمی شود مگر با بر.ورد صريح و باطع با چانلو سی ،بطع سخن تملقگو ،دوری از
فضای تملق و تبسيل آن به فضای نهس ماصتانه و سازنسه و گاه بیاعداايی معاادار و درسآموز به سخاان تملقآمیز.
در تعبیری ساده ،می توان گتن هه فراياس تملق گويی ،همچون يک مثلث ،داری سه بلع ا سن :تملق شونسه ،تملقگو و شاهسان و
ناظران تملق گويی .در باس ببلی ،درباره وظايف تربیدی تملق شففونسه ،مطا بی عاوان گرديس .اما در بدففدر تربین ا .بی ،بايس به دو بففلع ديگر
اين فراياس هم ،ا دتات نمود .برای جلوگیری از تشایل اين عادت نانداس ،الزم اسن هه نهادهای تربیدی ،از « ساین نايین» دسن به هار شونس.
معلمان و مربیان و مجريان امر تعلیموتربین ،بايس بمن ناوهش و تبیین مضرات تملقگويی ،نه .ود زبان به تملق ديگری بگشاياس و نه مجال
هرگونه چانلوسی و تملقگويی به شاگردان بسهاس .همچاین ،به مدربیان .ود بیاموزنس هه هرگاه شاهس و ناظر تملقگويی بودنس ،آن را برنداباس
و با ت،هر دانی يا حسابل با ترک اعدراضگونه محل ،ندبن به اين عمل ببیح ،واهاش نشان دهاس.
در محدوای هدب درسففی نیز بايس با اسففدتاده از آيات و روايات مرتبط ،همچاین آثار ادبی تأثیرگ،ار چون شففعر و داسففدان هوتاه ،اين
ر يلن ا .بی را ناوهش نمود .ا بده برای نیشفففگیری و درمان ،بدفففاسه هردن به نصفففیحن و موعظه هافی نیدفففن؛ چراهه باا به متهوم
«برنامه در سی ناهان» ،بر.ی اوبات فرهاگ حاهم بر ف ضای مسر سه و ماا سبات م دموم بین فردی. ،ود می توانس ماجر به بر.ی بسآموزیها
گردد .برای نمونه ،تهوين مثبن مدربیانی هه مربیان را بیش از حس می سففداياس ،به شففال ناهان به مدربیان ديگر ،می آموزد هه عامل موفهین نه
ت م و هو شش ،بلاه تملق ا سن .ازجمله ديگر ابساماتی هه در عر صه تعلیموتربین بايس انجام گیرد« ،نهس فرهاگی» ا سن .اگر بپ،يريم هه
تملق گويی معضففلی فرهاگی اسففن و ريشففه های تاريخی دارد و گاهی در مااسففبات اجدماعی ،به اشففاال عرفی ماناس تعارفات و ابراز ادب،
شففالی ن،يرفده شففسه و عادی به .ود می گیرد؛ نس بر نظام تعلیم و تربین واجب اسففن تا بففمن نهس فرهاگی و انجام برنامه های مهدضففی،
زمیاههای .شاانسن آن را فراهم آورد.
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