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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397 تابستان، چهاردهم، شماره چهارمسال 

  گفتاري انتقادي در تربیت و آموزش اخالق»: تملق« در نکوهش
  

 3زاده ، راحله سادات نبوي2، بابک شمشیري1علی شیروانی شیري

 12/11/97پذیرش:                                  6/11/97دریافت: 

  
  چکیده

را در جامعـه تملق از جمله صفات ناپسندي است کـه جنبـه اجتمـاعی داشـته و ظـاهرگرایی، ریاکـاري و نفـاق 
استنباطی انجام شده عبارتند از :  -دهد. اهداف این پژوهش که از نوع کیفی است و با روش تحلیلی گسترش می

گویی و پیامدهاي آن و بازشناسی راهکارهاي تربیتی براي مقابله بـا ایـن  هاي تملق بررسی مفهوم، دالیل و ریشه
هـاي تـاریخی ایـن  پـژوهش، ضـمن بررسـی اجمـالی ریشـه رذیلت اخالقی. براي نیل به اهداف مذکور، در این

تملق، بررسی شـده  مضرات و ها رذیلت اخالقی، تمایز بین تملق و تمجید مورد بحث قرار گرفته و سپس، ریشه
هـاي مقابلـه بـا  بـا کنکـاش در آیـات، روایـات و آراء اندیشـمندان مسـلمان، برخـی روشاست. در گام بعدي، 

 افزایی معرفت و بخشی ترین آنها عبارتند از آگاهی پیشنهاد شده که مهم» ارهاي تربیتیراهک«در قالب گویی  تملق
 جاي به نقد فضاي گو، جایگزینی تملق به اعتنایی گویی، بی تملق با علنی و قاطع تملق، برخورد مضرات به نسبت

  سپاس.   و تمجید فرهنگ تملق و ترویج

  راهکارهاي تربیتی، آموزش و تربیت اخالقی.: تملق، ستایشگري، تمجید، ها کلید واژه
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  مقدمه
اي دیرینه دارد.  منحصر نبوده و در فرهنگ ما، پیشینه حاضر رذیلتی اخالقی است که به عصر» تملق«

و  پادشاهی حکومت استیالي طوالنی دوران را به ایران عادت ناپسند در این تاریخی هاي برخی ریشه
دهد که از دیرباز، شاعران و  اسناد تاریخی نشان می اند. نسبت دادهپروري سالطین و امرا  تملق

سفر، با عبارات و اشعار  و هاي مختلف از جمله عید، تفرّج، شکار ها و مناسبت موقعیت سرایان در مدیحه
گویی و  پرداختند و بدین ترتیب، فرهنگ تملق آمیز، به ثناگویی پادشاهان و حاکمان محلی می اغراق

برخی شواهد حاکی از آن است که از قرن پنجم  کردند. هاي مردم، ترویج می را حتی در تودهچاپلوسی 
گویی عالوه بر درباریان و اطرافیان پادشاهان، در بین شعرا نیز رواج یافت. براي نمونه،  به بعد، تملق

ن محمود اشاره توان به مدح و ستایش افراطی شاعرانی چون عنصري از شاهان غزنوي و از جمله سلطا  می
و سعدي، نشان از   . به هرحال نکوهش تملق از جانب بزرگانی چون فردوسی، ناصرخسرو، نظامی1کرد

رواج این صفت ناپسند در ادوار مختلف تاریخ ایران دارد. مثالً سعدي در اعتراض به ظهیر فاریابی که 
  گفته بود: 

  رکاب قزل ارسالن دهدنُه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پاي           بوسه بر 
  پاسخ داده است:

ــــه راه تکلــــف مــــرو ســــعدیا   ب
ـــزل   شناســـی و شـــه راهـــرو تـــو من

  چه حاجت کـه نُـه کرسـی آسـمان
ــه ــالك ن ــر اف ــزت ب ــاي ع ــو پ   مگ

  

ــــا   ــــار و بی ــــدق داري بی ــــر ص   اگ
  شــنو تــو حقگــوي و خســرو حقــایق

ـــاي قـــزل ارســـالن ـــی زیـــر پ   نه
ــه ــاك ن ــر خ ــالص ب ــو روي اخ   بگ

  

  )153: 1386(سعدي، 
  

سیاح معروف فرانسوي،  2شاردندر دوره صفویه نیز، تملق و چاپلوسی رواج فراوان داشته است. ژان 
ها را به  کند که در آن، شاه عباس به جهت تنبیه متملقان درباري، در مجلسی، سرقلیان داستانی را نقل می

                                                             
  :گوید می  غزنوي محمود سلطان مدح در عنصري - 1

  جهــــود و گبــــر و ترســــا و مســــلمان
ــــی عاقبــــت محمــــود گــــردان   اله

 

  تو آن شاهی که اندر شرق و در غرب 
ـــل ـــد در تســـبیح و تهلی   همـــی گوین

 
  

2. John Chardin 
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کردند، با لحنی  ه میکند و درباریان حاضر در حالی که به شدت سرف جاي تنباکو از سرگین االغ پرمی
عبید زاکانی نیز در رساله ). 1345کردند (شاردن،  چاپلوسانه از عطر و بوي خوش تنباکو تعریف می

گویی و چاپلوسی در آن دوران  رواج روحیه تملق» ندیم سلطان و بادنجان«دلگشا، با ذکر داستان معروف 
  ). 1383دهد (عبیدزاکانی،  را به خوبی نشان می

اند؛  را نکوهش کرده» گویی و چاپلوسی تملق«سرشت همواره  هاي نیک ل تاریخ، انسانگرچه در طو
ها و مضرات این عمل سخیف، نیازمند است.  اما جامعۀ امروز بیش از هر زمان دیگر، به تببین آسیب

الي دیوان شاعران مجیزگو، محصور  ها در چهاردیواري قصرهاي پادشاهان یا البه گویی امروزه، تملق
هاي گوناگون، به سرعت در جامعه منتشر شده و بذر تزویر و نفاق را  مانند و به مدد رسانه مین

  گسترانند.   می
عنوان یکی از   از آنجا که تملق هم در روابط شخصی افراد و هم در نهادها و اماکن اجتماعی، به

ویژه اصحاب  عه، بهشود، شایسته است که همه دلسوزان جام آفات و موانع رشد و ترقی محسوب می
تربیت  و کنند و در گام بعدي، با استمداد از تعلیم فرسایی تربیت، ابتدا در تبیین پیامدهاي منفی آن قلم و تعلیم

ویژه قلمرو تربیت اخالقی، براي مقابله با آن، راهکارهایی ارائه نمایند. به منظور برداشتن گامی در این  به
هاي تملق و تبیین تمایز آن با  تار، پس از تحلیل مفهوم و بررسی ریشهمسیر، تالش گردیده که در این نوش

، پیامدهایی منفی این فعل ناپسند، معرفی گردد و در گام پایانی، با استناد به »تمجید«صفت حمیده 
  استنباطی، راهکارهایی تربیتی براي مقابله با آن پیشنهاد شود. -، و با روش تحلیلی هاي دینی آموزه
  

  تملقمفهوم 
به دروغ و ریا و تظاهر «خوریم:  به چنین تعاریفی برمی »تملق«هاي معروف فارسی، ذیل واژه  نامه در لغت

زبانی،  چرب«)؛ 7958: 1377(دهخدا، » سخنی گفتن یا کسی را ستودن یا اظهار کوچکی و ارادت نمودن
آمدگویی دیگري را  و خوشزبانی  با تواضع و چرب« )؛ 617: 1369(عمید،  »چاپلوسی و اظهار فروتنی

هـاي فقیـر و  براي توصیف انسان» امالق«در قرآن کریم، واژه ). 1263: 1، ج 1380(معین، » فریب دادن
آورند (مجمع البیان، ذیل  اي به کار رفته است که براي کسب درآمد به چاپلوسی و تملق رو می مایه کم
  سوره انعام).  151آیه 
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 آن سزاوار شخص آنچه از بیش فرمایند: ستودن اما روشنگر، میکوتاه  کالمی در حضرت علی(ع)
ایـن جملـه  از ).347البالغـه، حکمـت  (نهج 1حسـد اسـت یا آن، درماندگی از کمتر و است، چاپلوسی

شود که مدح و ثنا از شخص دیگر، ممکن است سه حالت به خود بگیرد: گاه  حکیمانه، چنین استنباط می
اسـت. در نقطـه » تملق«که این همان  شود هاي واقعی فرد بیان می توانمندي حمد و ثنا فراتر از صفات و

مقابل، اگر در تعریف و توصیف از شخصی، حق مطلب ادا نشود و ابعاد واقعی شخصیت فرد توصـیف 
گوینـده  نظري تنگ و واقعیات و یا حاکی از حسدورزي بیان ناتوانی فرد در و نشود، نشانگر درماندگی

شود؛ یعنی  ونده است. اما در حالت سوم، ستایشگري به معنی مثبت آن، به ذهن متبادر میش نسبت به مدح
هاي مثبت و سازنده فرد به  طلبی شخصی، از صفات و ویژگی توصیف واقعی، عادالنه و خالی از منفعت

  جهت تمجید و تجلیل و نهایتاً ترویج فضایل اخالقی.   
فت که براي تمایز تملق و چاپلوسی از تمجید و ستایشگري، گر  توان چنین نتیجه با این اوصاف، می

، اساس گفتار بر دروغ، ریا، تظاهر و فریب بنا شده و اصوالً  معیار مشخصی را باید در نظر گرفت. در تملق
گـو در آن مبالغـه  وجود ندارد یـا تملـق  شمارد، یا در فرد موردتملق گو برمی صفات و فضایلی که تملق

گو هدفی جز کسب امتیـاز از فـرد مـوردِ تملـق  سازد. در چنین وضعیتی، تملق کاه، کوه میکند و از   می
شونده براي خود جایگاهی کسب کند و  گو آن است که در نزد ستایش ندارد. به زبان دیگر، هدف تملق

  یا با ترفیع کاذب مقام و منزلت وي، موقعیت فعلی خویش را ارتقاء بخشد. 
یشگري، هدفِ ستایشگر، تشویق، تحسین و تکریم فردي است که با انجام عملی اما در تمجید یا ستا 

. یعنی تمجیدگر با 2گمارد اخالقی و ستوده، به اشاعه و ترویج فضیلتی خاص در سطح جامعه، همت می
سان، گامی بلند  کند و هم عمل را و بدین گونه شخص مورد نظر، هم شخص را تمجید می مدح تحسین

  گوید:  دارد. در باب تفاوت تملق و تمجید، مال احمد نراقی می ت مورد نظر، برمیدر ترویج فضیل
مدح صفتی است خوب و عملی است مرغـوب و باعـث حصـول محبـت، و موجـب دوسـتی و  .«..

شود و ثـواب آن  باشد، موجب سرور در دل برادر مؤمن می الفت، خصوصاً هرگاه در غیاب ایشان بوده 
کـه مـروي اسـت کـه جمعـی سـتایش  در ثواب خصوص مدح نیز رسیده. چنـانبسیار است. و احادیث 

                                                             
  حسد. أو عِیّ اإلستحقاق عن التقصیر و مَلَق اإلستحقاق من بأکثر الثناء -  1
 که هستم معلمی ستایشگر«این جمله معروف از علی شریعتی، نمونه کاربرد کلمه ستایشگر در مفهوم مثبت است:  -  2

  .»را ها اندیشه بیاموزد، نه من به را اندیشیدن
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) فرمود: بهشت از براي شـما واجـب شـد. و وارد شـده  رسول (ص بعضی از مردگان را کردند، حضرت
که هر یک از فرزندان آدم را همنشینانی چند از مالئکه هست. پس اگر برادر مسلم خود را بـه نیکـویی 

گونه مدح و  چنین نیست که هر مثل این از براي تو باد! لیکن مخفی نماند که همیاد کرد مالئکه گویند: 
کند درسـت و حقیقـت    ستایشی خوب و پسندیده باشد، بلکه این در صورتی است که به آنچه مدح می

  ).485: 1387(نراقی، » باشد
اخالقی است که اگر بر بنابراین، حمد و ثنا در مفهوم مثبت یا همان تمجید و ستایش، یکی از فضائل 

شود. دلیل این مدعا این که خداوند از  پایه صداقت و واقعیت باشد نوعی سپاس و شکرگزاري قلمداد می
هاي الهی بپردازند؛ زیرا این کار نوعی سپاس و ستایش  خواهد تا به بیان نعمت پیامبر (ص) و مؤمنان می

 و شکر نهایت از زبان، حاکى نعمت با کردن ). بازگو11آیه  فَحَدِّث (ضحی، رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ أَمَّا وَ  است:
  ).529: ، ص5 نمونه، ج تفسیر جویى (برگزیده برترى و غرور باشد، نه سپاس

 ذوق، مورد تأیید منقبت در مفهوم مثبت آن و توسط شاعران خوش یا مدح همچنین باید اذعان کرد
 به محبت و والیت به اعتقاد موجب اشعار، به گونه این .است پیامبر اسالم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده

 در.شد می آیند، سروده می شمار به الهی حسنۀ اخالق هاي اسوه که او پاك خاندان و اکرم (ص)  رسول
اند،  بوده آنان عالقه مورد که برد نام توان می را اطهار (ع) شاعرانی ائمه و (ص) خدا  رسول عصر
 است؛ بوده خدا اولیاي منزلت و مقام شناساندن گروه، در این ستایش و مدح .دعبل و حسان، فرزدق:مانند

 امام آثار نشر و مؤسسۀ تنظیمداشتند ( آن انکار و کتمان در سعی عباسی و اموي خلفاي که
   .)1387خمینی(ره)،

 
  ها و دالیل تملق ریشه

سخن » هاي تملق ریشه«نیز در باب  پس از بررسی اجمالی مفهوم تملق و تمایز آن با تمجید، باید قدري
گفت. غزالی، از جمله اندیشمندان مسلمان است که بـه تحلیـل علـل تملـق پرداختـه اسـت. وي، ایجـاد 

شمارد که مدح و تملق را در مذاق  پذیر نسبت داده و دالیلی را برمی هاي تملق را عمدتاً به فرد تملق انگیزه
  سازد: پذیر خوشایند می فرد تملق
داند و با شنیدن آن آرام  گرا است و ستایش را دلیل کمال می لت اول آن است که انسان کمالع«... 

کننده ملک و مسخر وي است و در دل او براي  کند که دل ستایش که ستایش داللت می شود. دوم این می
ی آن شخص محلی و جاهی است و جاه محبوب است. علت سوم این است که حمد و ثنا براي او بشارت
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کننده مقهور وي است بـه  که ستایش هاي دیگر صید وي خواهند شد. و علت چهارم این است، چون دل
  ).611: 1384حکم حشمت و حشمت نیز محبوب است (غزالی، 

طلبی و نیـل بـه محبوبیـت  کمال«پذیري را  ترین دلیل ستایش نراقی نیز همچون غزالی، مهم احمد  مال
  داند:  می» بیشتر

دارد؛ بنابراین هرگاه مدح و  خوردن به کمال، چون هر کسی رسیدن به کمال را ذاتاً دوست اول بر«... 
شود. دوم این که شخصی  ثناي دیگران باعث توجه او به کمال خود شود، در او لذت و نشاطی ایجاد می

است که است. دلیل سوم آن  شده   باشد به نوعی دوستدار شخص مورد حمد و ثنا واقع که مدح و ثناگو 
شود، خصوصاً هرگاه ثنـاگو  هاي دیگران نیز می کردن کسی، باعث صید دل حمیده و مدح ذکر اوصاف

باشند. و چهارم آن است که انسان نـزد دیگـران از شـکوه و  کسی باشد که مردم به قول او اعتماد داشته 
  ).515: 1387شود (نراقی،  اختیار زبان او به مدح گشوده می هیبت برخوردار است که بی

گردد  هایی اشاره می گردد. در ادامه به برخی علل و انگیزه شونده برمی ادله فوق، عمدتاً به فرد تملق
  شود: گو مربوط می که به فرد تملق

شـود، امـا  امري ذاتی و پسندیده محسـوب مـی  مقام: گرچه میل به ارتقاء و پیشرفت، در انسان میل به ارتقاء  - 1
» طلبـی جـاه«شرفتی فراتر از ظرفیت و شایستگی خویش است و این همان است که به گاه انسان خواهان پی

هـاي  ه اي از موارد نیز انسـان، بـراي نیـل بـه مقاصـد خـویش، تعجیـل نمـوده و بـه را شود. در پاره تعبیر می
  شود که تملق یکی از آنهاست. غیرمتعارف و غیراخالقی متوسل می

گویان، در خود  ها در این است که تملق ملی: ریشۀ برخی از تملقاحساس ضعف و ناتوانی فکري و ع -2
در شخصیت، افکار، عقاید   کنند. این احساس، گاه ریشه احساس ضعف و ناتوانی فکري و عملی می

شود. در هر حال، فرد ضعیف، بـراي  و پیشینۀ خود آنها دارد و گاه از فضاي عمومی جامعه القاء می
هاي آسانی همچون تملق، بیشتر مورد  حل گردد و البته راه حل می دنبال راههاي خود به  جبران کاستی
  گیرند. توجه قرار می

آوردن آن  تر از به دست مهم» حفظ مقام«اي بر این باورند که  تالش براي حفظ مقام و موقعیت: عده -3
القـی و پنـاه هاي رایج حفظ مقام، عبور از مرزهـاي اخ است. با توجه به این موضوع، یکی از روش

  بردن به تملق است. 



  55      تربیت و آموزش اخالقگفتاري انتقادي در »: تملق«در نکوهش 

 1397 تابستان /چهاردهم شماره / چهارم سال

پروري و عـدم برخـورداري از  طلبی، تن نیل به موفقیت و کسب امتیاز بدون زحمت و تالش: آسوده -4
گـویی صـاحبان زر و زور وا  گري، یکی از دالیلی است که برخـی افـراد را بـه تملـق روحیه تالش

  ).17: 1390زاده،  زادگان و رضایی دارد (عباس می
  
 هاي فردي و اجتماعی تملق آسیب

هاي منفی حاصل از وجود و رواج تملق در یک جامعه، به ایضاح قبح و زشتی عمل  تشریح تبعات و پیامد
  کند. در این بخش، برخی مضرات آشکار تملق بیان شده است: سازي مضرات آن کمک می و عینی

لق اشاره شد، تملق و ثناگویی معموالً مبتنی به محاق رفتن واقعیت: چنانچه در بررسی معنی و مفهوم تم -1
آیـد. نتیجـه چنـین جریـانی،  شمار مـی  ها به پردازي و کتمان واقعیت بر واقعیات نبوده و نوعی دروغ

  پوشیده ماندن واقعیات جامعه در پس ابرهاي تیرة تظاهر و چاپلوسی است.
تملـق و چاپلوسـی، امکـان نقـد انسداد مجاري نقـد و جلـوگیري از تضـارب آراء: تـرویج فرهنـگ  -2

منصفانه و تضارب آراء را از بین برده و نهایتاً جریان سالم رشد فکري افراد و توسعه حقیقی جامعـه 
  سازد. را مختل می

گویی: تملق یعنی پوشاندن عامدانه واقعیات،  ترویج رذایل همجوار با تملق همچون ریا، نفاق و دروغ -3
گونـه کـه  شونده و بیان عباراتی مـدح هاي ستایش و یا کتمان ضعف از طریق بیان محاسن غیرواقعی

کند. این رویـه، بـه  راوي، به آنها اعتقاد قلبی ندارد و صرفاً جهت نیل به اهداف خود آنها را بیان می
کارد. با مرور زمان  پذیر و ناظران و شنوندگان می گو، تملق تدریج بذر دورویی و ریا را در نهاد تملق

  شود. ار این عمل، فرهنگ ریا و دورویی در اذهان افراد جامعه نهادینه میو استمر
ساالري: رواج تملق در مجامع و نهادها مختلف، نوعی رقابت  سالم و تضعیف شایسته افزایش رقابت نا -4

اي که بازیگران این عرصه، مدام بر میزان تملق  گونه شود؛ به در چاپلوسی و مجیزگویی را موجب می
  گویان را از میدان به هاي مختلف، سایر تملق کنند به روش افزایند ضمن آن که تالش می میخویش 

سرشـت و متعهـدي  هاي پاك انسان» تفاوتی بی«در کنند. یکی از پیامدهاي منفی این رقابت ناسالم، 
گیرند؛  یاست که تمایلی براي ورود به این رقابت غیراخالقی ندارند و به تدریج، درکنج انزوا قرار م

  ظرفیت.  صالحیت و کم توان، بی و این یعنی مجال یافتن افراد کم
پذیر از بین  گر و تملق دادن تملق، اعتماد متقابل بین تملق اعتمادي در جامعه: در پی رخ شیوع حس بی -5

رود؛ چون هردوي آنها بر غیرواقعی بودن ادعاهاي مطرح شـده، واقفنـد. بـا تکـرار ایـن عمـل و  می
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هـاي  اعتمادي، از حوزه بین دو فرد فراتر رفته و به الیـه ت یافتن آن در سطح جامعه، حس بیعمومی
  یابد. مختلف اجتماع تسري می

تلـون «گر: تکرار صفت مذموم تملق، فرد چاپلوس را به ورطه  هاي شخصیتی براي تملق بروز آسیب -6
اي جز فروتنـی سـاختگی و  چاره گو، گاه افکند. ضمن آن که فرد تملق می» سستی عقیده«و » مزاج

کند. به عبـارت  گویی می تضعیف شخصیت خویش ندارد و حتی اعتبار و وقار خود را قربانی تملق
گو در راستاي نیل به اهداف خویش، هرجاکه مجبور به انتخاب بین حفظ کرامـت  دیگر، فرد تملق

کنـد. ایـن رویـه، موجـب  اب میشونده باشد، معموالً شق دوم را انتخ انسانی و خوشامد فرد ستایش
؛ از ایـن بابـت اسـت کـه از 1اعتبـار نمایـد شود که فرد ستایشگر، به تدریج خود را خفیف و بـی می

شود (همان:  می ها و نتایج تملق یاد  به عنوان یکی از پیامد» پذیري خفت«و نه » طلبی خفت«اصطالح 
36- 35.(  

گویی و چاپلوسی، نوعی تشـویق و تأییـد بـراي افـراد  ملقپذیر: از آنجا ت ایجاد کبر و غرور در تملق -7
شود، ممکن است پس از مدتی، این صفات کاذب، به باور تبدیل شده و آنها  پذیر، محسوب می تملق

پذیراسـت.  ترین پیامـد بـراي افـراد تملـق خود را برتر از دیگران بپندارند. لذا غرور و کبر خطرناك
الغِرّةِ  مِن یُدنی و الزَّهوَ مَلَقٌ، یُحدِثُ الثَّناءِ کَثرَةُ«فرماید:  چاپلوسی میامیرمؤمنان (ع) در تببین مضرات 

شود و شخص  کردن از افراد، چاپلوسی است که تکبر را سبب می ): بسیار ستایش7119:  الحکم (غرر
حضرت علی (ع) در نامۀ مشهور خویش به مالـک اشـتر فرمـان همچنین ». سازد را از عزت دور می

جا مدح نگوینـد و  بده که تو را بی  ها را عادت گویان بپیوند و آن دامنان و راست دهد که به پاك می
آورد و سرانجام  اي نستایند، زیرا مدح فراوان خودپسندي می تملق نکنند، و تو را بر کاري که نکرده

  ).1379البالغه، ترجمه دشتی،  کشاند (نهج به غرور می
  
  

                                                             
 از یکی :نویسد می گو در باب تحقیر شخصیت افراد تملق »تاریخی  حکایت یک و هزار«کتاب  در حکیمی محمود - 1

 شکار به شاه روز یک. بود داده لقب »لوند سگ«را  او شاه که.ترکمان  بیگ حسن نام به بود چاپلوس مردي گو بذله  شاعران
  :فرستاد او براي مناسبت  بدین را معروف بیت این چاپلوس شاعر.بود نبرده  همراه را بیگ حسن و رفته

  تو که سگ نبرده بودي به چه کار رفتـه بـودي؟
 

  سحر آمدم به کویـت بـه شـکار رفتـه بـودي 
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  گویی مبارزه با تملقراهکارهاي تربیتی براي 
گردد این  هاي فردي و اجتماعی تملق، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می پس از بیان مضرات و آسیب

توان با این رذیلت اخالقی مبارزه کرد. با کنکاش در آیات، روایات و آراء اندیشمندان  است که چگونه می
قابله با آن را نیز استباط نمود. پس به اصطالح هاي م توان روش مسلمان که در باب تملق وجود دارد، می

مقابله با این رذیلت اخالقی را در قالب » هاي تربیتی داللت«توان  تربیت امروز، می و رایج در تعلیم
  جستجو کرد. » تربیت اخالقی«و در بستر » راهکارهاي تربیتی«

آنها، یکی از وظایف مهم  دهد که اکثر نگاهی به آراء اندیشمندان متقدم اسالمی نیز نشان می
وظیفه  اند. براي نمونه، غزالی کردن فضایل اخالقی و کاهش رذایل قلمداد کرده وتربیت را نهادینه تعلیم

 و اندازد دور به و بازستاند آدمی از را بد مربی، اخالق که است این تربیت«کند:  تربیت را چنین تبیین می
در باب رسالت اخالقی تربیت  نیز طوسی نصیرالدین ). خواجه52 :1384(غزالی، » بنهد آن جاي نیکو اخالق
 ترین پست و آید می فراهم انسانی عالیه مدارج آن طریق از که است صناعتی تربیت«: نوشته است چنین

 نیز بر این باور است که مسکویه ). ابن107: 1387(طوسی،» رسند می خود رتبه ترین کامل به انسانی مراتب
 آراسته ستوده هاي خصلت و فضایل به و رهد می نکوهیده صفات و رذایل از اخالقی تربیت پرتو در انسان

 کار به و ساختن برانگیختن، فراهم« را اخالقی بنابراین، اگر تربیت ).44: 1386گردد (بهشتی و دیگران،  می
 و نگرش ایجاد براي سازي زمینه و رذایل و فضایل شناساندن و شناختن جهت در تربیتی سازوکارهاي بستن
اي عاري  ) تعریف کنیم، براي داشتن جامعه18: 1381(بهشتی، » حسنه اخالق متعلمان به و تقید آوردن روي

از تملق، باید دست به دامن تربیت اخالقی شد. البته، نکته قابل ذکر آن که تربیت اخالقی نیز همچون تربیت 
ررسمی، قابل تصور است. آنچه در ادامه این نوشتار و تحت راهکارها در معناي عام، به دو شکل رسمی و غی

هاي تربیت اخالقی خواهد آمد، در هر دو شکل تربیت، قابل استفاده خواهد بود؛ چه براي مربیان و  و روش
محوري که خواهان  النفس و اخالق تربیت و چه براي هر انسان سلیم و اندرکاران نظام رسمی تعلیم دست

   شدن اخالق حسنه در سطح جامعه است. نهادینه
 

  افزایی نسبت به مضرات تملق  بخشی و معرفت راهکار اول: آگاهی
مداري که قصد مقابله با رذیلت ناپسند چاپلوسی و  رسد اولین وظیفه مربی یا هر انسان اخالق نظر می به 

کسانی که احیاناً دچار عادت نکوهیدة تملق را دارد، این است که ابعاد مختلف موضوع را براي متربیان یا 
هاي دینی، حداقل دو روش  اند، روشن نماید. براي تحقق اصل فوق، با استناد به آموزه شده گویی تملق

  ذیل قابل استنباط است:
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حمد و ستایش واقعی در درجه اول سزاوار خداوند متعال «بخشی در این مورد که  روش اول، آگاهی
 چیز همـه« کـه کنـد ، تأکیـد مـی»الحمدللّه« در »ال« تبیین در تفسیر سوره حمد و عالمه طباطبایی». است

 سر از را ها آن خداوند و حُسنند واجد خدایند مخلوق که جهت آن از مخلوقات همه و خداست مخلوق
 در هم او و اوست از ها زیبایی همه بنابراین و نیکوست هاي اسم داراي خدا عالوه است.به  آفریده اختیار
 گیـرد، از می تعلق آن به حمد که زیبایی امر هر چون و است ستایش و حمد مورد اسماء در هم و افعال

  توضیح چنین فلسفی دیدگاه از را مطلب ایشان این. اوست آن از حمدها همه و حمد جنس خداست، پس
 داده نسبت بدان که حمدي کند، هرگونه می اخذ علتش از را خود معلول، کمال که جا آن از«: است داده

طباطبایی، »(است پروردگار ذات به ثنایی و حمد هر بازگشتِ است، بنابراین آن علت حمدِ شود، درواقع
  .)24، ص1، ج1374

یفعَلوُا  التَحسَبَنَ الَذینَی فرحُونَ بما اتوُا وَیحِبوُنَ ان یحمدُوا ِبما لم«فرماید:  خداوند در قرآن کریم می
 خـود زشـت کـردار بـه که آنهایى مپندار) پیغمبر اى(فَال تَحسَبَنَهُم بِمُفازَةٍ مِنَ العَذاب وَ لَهُم عَذابٌ اَلیم: 

 کننـد، از ستایش را آنها یستن آنها در هیچ که اى پسندیده اوصاف به مردم که دارند دوست و شادمانند
). در تفسیر این آیه، 188(آل عمران/  .»بود خواهد دردناك عذابى را آنها که دارند؛ رهایى خدا عذاب

هاي انحرافی وارد شـوند و بـه کـاري کـه  ها براي پیشرفت خود از راه دلیلی ندارد انسان«قید شده است: 
توانند در پرتو قدرت خداوند آسمان و زمین، بـا اسـتفاده از طـرق  اند تشویق گردند؛ آنها می انجام نداده

خواهند از طریـق انحرافـی  ه دهند و نیز افراد بدکار و منافق که میمشروع و صحیح به پیشروي خود ادام
کنـد،  [تملق] به جایی برسند، تصور نکنند که از مجازات پروردگاري که بر تمام هسـتی حکومـت مـی

  (تفسیر نمونه، ذیل آیه) ». نجات خواهند یافت
کند که در هنگام گرفتاري،  در همین راستا، امام علی (ع) در کالمی صریح به بندگان خدا تأکید می

امـام حسـین . )258 البالغـه، حکمـت نهـج( »بالصـدقه اهللا فتاجروا املقتم اذا«تنها با خداوند معامله کنید: 
دانند:  السالم نیز در فراز پایانی دعاي عرفه، تملق را تنها در حضور خداوند و براي خداوند صحیح می علیه

که شیرینی اُنست را به دوستانت چشاندي  اي آن نِسۀ، فَقاموُا بَینَیدَیه مُتَمَلِقین: یامَن اَذاقَ اَحِباء حِالوَة الموا«
  ». تا تنها در حضور تو به تملق بایستند

هاي خود،  شود که براي رفع حاجت و نیازمندي عدم آگاهی و غفلت بشر، گاهی باعث میبنابراین، 
ر خدا متوسل شود. در صورتی که تنها خداوند است گونه همنوعان خود، به غی آمیز وتملق با ستودن اغراق

ــدگانی کــه  ــی بن ــده مســتقیماً از او بخواهــد و حت کــه از نیازهــاي واقعــی انســان مطلــع اســت و اگــر بن
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 مَنْ یُعْطی مَنْ یا«کند:  خواهند، بدون منت برطرف می شان را به دلیل عدم آگاهی از او نمی هاي نیازمندي
درنتیجه با آگاهی و . (دعاي ماه رجب). 1»وَرَحْمَهً مِنْهُ یَعْرِفْهُ؛ تَحَنُّناً لَمْ یَسْئَلْهُ؛ وَمَنْ لَمْ نْمَ یُعْطی مَنْ سَئَلَهُ؛ یا

شریک است، انسان بـه  منت خداوند متعال بی که دارنده همه چیز و دهندة بی کسب معرفت مبنی بر این 
مقابل دیگران و براي به دست آوردن متامع  برد و خود را در منزلت و کرامت و شرافت باالي خود پی می

  کند. ارزش خوار و خفیف نمی کم
آگاهی بخشی نسبت به مضرات تملق است. در اینجا، مربی با تشـریح پیامـدهاي تملـق، روش دوم، 

گویی، اشاره  هاي تملق دهد. در سطور قبلی، به بخشی از مضرات و آسیب نسبت به عواقب آن هشدار می
شونده،  (ص) براي هشدار خطر تملق براي تملق  مضرات آشکار و پنهان است که پیامبرشد. وجود همین 
ایاکم و المدح؛ فانه الذبح: از مدح و «کند:  استفاده می» تیغ بر گلو نهادن«و » سر بریدن«از تعابیري چون 

گویی  تملق موالنا، خطرناك بودن ).100: 1362الفصاحه،  (نهج» ستایش بپرهیزید که آن سر بریدن است
  کند: تشبیه می» زهر«پذیر را به  براي فرد تملق

  قــرار مشــرق و مغــرب کــه نبــود بــی
  تو بدان فخـرآوري کـز تـرس وبنـد

  کننــد هرکــه را مــردم ســجودي مــی
  

ــدار   ــد آخــر کســی را پای   چــون کنن
ــدَ   چاپلوســت گشــت مــردم روز چن

ـــی ـــان او م ـــدر ج ـــر ان ـــد زه   آکنن
  

  )610: 1389(مثنوي معنوي، 
  

  گویی، تأکید دارد: نسبت اغراض پنهان تملق  بخشی به لزوم آگاهی نراقی نیز
گوید خصوصاً اگر در حضور شخص باشد، خالی از غرض نیست.  هرگاه کسی مدح انسان را می«... 

گویی (تملق) او دامی است که براي دین یا دنیاي شخص گسترده است و مسکین کسی  آمد و این خوش
و گذارده باشند، شاد شود. احمق کسی است که منافقی در حضور او دروغی است که به دامی که در راه ا

چند بر هم ببافد، و مردم همه بر این مطلع باشند، و کذب او را بدانند، با وجود این او را از این مدح خوش 
  ).516: 1387(نراقی، ». گویند که بداند از عقب او چه می  آمد لذت برد، با آن آید و از این خوش

  
  

                                                             
 را تو نخواهد و تو از که کسی به کنی مهرورزي عطا و کرامت روي از که اي خواهد؛ تو از هرکه به کنی عطا که اي - 1

  .نشناسد
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  گویی راهکار دوم: برخورد قاطع و علنی با تملق
 و قاطع تملق، یکی از راهکارهاي مؤثر، برخورد مضرات به نسبت افزایی معرفت و بخشی پس از آگاهی

؛ »1بـه چهـره مـداحان خـاك بپاشـید«گویی است. این دستور روشن پیامبر (ص) است کـه  تملق با علنی
که مردي مقابل  شد. چنان تربیتی پیامبر (ص) عیناً اجرا می دستوري که از سوي شاگردان راستین مکتب

وي پرداخت. مقداد که در آن مجلس حاضر بود مشتی خاك برداشت و به چهرة  یکی از خلفا به تملق
  بـدیهی». اذا لقَیتُم المَداحین فَاحَثوُا فی وُجوهِهِم التُـراب«(ص) فرمود:  خدا آن مرد پاشید و گفت: رسول

کنند، مداحانی هستند کـه  می  پاشیدن به صورت یا دهان مداحان امر ز روایاتی که به خاكاست منظور ا
کننـد و از ایـن راه امـرار معـاش  هایی که فاقد آن هستند مدح مـی ها را به ویژگی روي دیگران آن در رو
اند، آن  شده  و مدحهاي رودرر ها و گفتگو اي از اشعار و سخنرانی نمایند. با این که پیامبر (ص) در پاره می

اند. از این رو، مدح افـراد بـه  ها را از این کار منع نکرده حضرت به صورت مداحان خاك نپاشیده و آن
شـده،  ویژه در صـورتی کـه هـدف از مـدح یـاد خاطر صفات خوبی که واقعاً دارا هستند مانعی ندارد، به

رسد مالحظه  ). به نظر می11: 1386یمی، هاي پسندیده باشد (رح تشویق و ترغیب دیگران به صفات و کار
هاي نفوذ تدریجی این فرهنـگ را در سـطوح مختلـف  اي، راه و شفقت در برخورد با ستایشگران حرفه

  علنی باشد. و (ص)، این برخورد باید قاطع اکرم  رسول اساس دستور حضرت  کند. لذا بر جامعه باز می
هاي مرسوم که توسط اولیاي الهی نیز به  یکی از روشآمیز،  هاي ستایش در راستاي برخورد با کالم

بود. برخی اوقات ممکن است فردي به صورت سهوي دچار » آمیز کردن کالم مبالغه کوتاه«رفت،  کار می
آمیز  هاي ستایش کردن کالم گویی و تملق شود. براي پیشگیري از این اشکال، بهترین روش، کوتاه زیاده

کنند. ایشان تأکید دارنـد کـه اگـر  مقابله با تملق، روشی حکیمانه پیشنهاد میسجاد (ع) براي  است. امام 
ستاید،  داند و به این دلیل او را به پاکی می مؤمن توسط دیگري ستوده شود، باید از آنچه که دیگري نمی

 کننده] از خداوند آمرزش طلبد (همـان). ایـن روش، عمـالً هراسان شده و [علناً یعنی در حضور ستایش
تنها در اثر عمل خود جواب و رویکرد مثبتی را از طـرف مقابـل  شود؛ چون نه موجب طرد ستایشگر می

گیرد. از  عکس می نظر، جواب بر شوندة مورد  کند؛ بلکه با ایجاد سردي و دلهره در ستایش دریافت نمی
گویـد از آن روي  میوقتی کسی مدح انسان را «نظر نراقی نیز راهکار عملی مقابله با تملق آن است که 

  ).517: 1387(نراقی، » گرداند و سخن او را قطع کند ... و آنچه مقصود او است به عمل نیاورد

                                                             
  .361 نراقی، ص مهدي السعادات، محمد جامع -  1
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  گو اعتنایی به تملق راهکار سوم: بی
اعتنایی به  گویی الزم است، اما در برخی شرایط، بی گرچه در مواردي، برخورد علنی و صریح با تملق

شود. به نظر  نامیده می» خاموشی«شناسی،  ؤثر است که به اصطالح روانآمیز، خود روشی م رفتار تملق
گویی در برخی افراد به صورت عادت درآید و علناً با تزویر و ریا درآمیخته باشد، همان  رسد اگر تملق می

 راهکار اول، یعنی برخورد قاطع و تند الزم باشد؛ اما اگر، فردي سهواً، تعریف و تمجید از دیگري را با
روشی مؤثر خواهد بود. بدین ترتیب، این گونه افراد، گفتار خود را غیرمؤثر و » اعتنایی بی«تملق درآمیزد، 
کنند رفتارهاي مناسبی را جایگزین رفتار پیشین خود کنند. در مقابل، توجه  یابند و سعی می تحقیرآمیز می

افراد، روش مکمل براي تکنیک شده این گونه  دهی مثبت به رفتارهاي مناسب و اصالح و نیز پاسخ
  ).99: 1386نام دارد (پورفالحتی، » تقویت مثبت«شناسان  خاموشی است که در اصطالح روان

  
  راهکار چهارم: جایگزینی فضاي نقد به جاي تملق

چنانچه گفته شد، ترویج فرهنگ تملق و چاپلوسی، ابعاد واقعی شخصیت افراد را پنهان کرده و امکان  
هاي اسالمی تأکید شده که  برد؛ در حالی که در آموزه معضالت شخصیتی را از بین مینقد و اصالح 

دهد  و عیب و حسن وي را با هم نشان می 1کند انسان مؤمن، براي برادر ایمانی خود، مانند آیینه عمل می
  همواره فراهم باشد:» خوداصالحی«تا امکان خودشکستن یا همان 

  .»خطاست شکستن شکن، آیینه خود        راست بنمود تو نقش ار آینه«
  )1381االسرار، نظامی،  مخزن( 

گویی و درخواست از دوستان و اطرافیان جهت بازگویی نقایص و  بنابراین، با تغییر فضاي تملق
شود. اصوالً نقش نقد و انتقاد  اشکاالت نگرشی و رفتاري، فرصت خودشناسی از منظر دیگران فراهم می

  توار است تا دیگري به بازشناسی خود از منظر دیگران بپردازد.بر همین پایه اس
بـه چهـار دسـته تقسـیم کـرده و »] نقـد«ها را در شنیدن مدح و ذم [یا با قدري مسامحه  غزالی، انسان

  پذیرند و از ستایش بیزارند: گونه را با آغوش باز می داند که انتقاد مذمت ترین افراد را گروهی می وارسته
گیرند و  گویند و با مذمت خشم می شوند و شکر می عموم مردمند که با ستایش شاد می درجۀ اول«

شوند و  شوند که بدترین درجه است.درجۀ دوم، پارسایان هستند که با مدح شاد می به مکافات مشغول می
دل یکی را  نکنند و هر دو را به ظاهر برابر دارند، ولی به شوند، ولی به معاملت اظهار  به ذم خشمگین می

                                                             
  )54: 1381، (قضاعی »المؤمن مرآت المؤمن: «فرمود) ص(خدا پیامبر -  1
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دوست دارند و یکی را دشمن. درجۀ سوم درجۀ متقیان است که هر دو را برابر دارند هم به دل و هم به 
کنند.درجۀ چهارم درجۀ صدیقان است  کردن را قبول نمی شوند و ستایش زبان و از مذمت خشمگین نمی

که عیب  سه فایده گرفتند. اول ایندانند و نکوهنده را دوست دارند که از او  کننده را دشمن می که ستایش
که   کند و سوم این شونده هدیه می کننده حسنات خود به ستایش که مدح اند؛ دوم این خود را از او شنیده

  ).614: 1387کنند (غزالی،  ها ترغیب می شوندگان را بر پاك ماندن از عیب ستایش
  

 راهکار پنجم: ترویج فرهنگ تمجید و سپاس
 اندیشی ریا، مصلحت به آلوده و و تربیتی دارد شناسانه گیري حق ها، جهت ستایش برخی شد گفته چنانچه

لذت برده و  آمیز ستایش هاي عبارت شنیدن از فطري طور به ها سوي دیگر، انسان از .نیست طلبی منفعت و
 از تجلیل و تحسین و تشویق شوند. پس باید توجه داشت که تر می در اعمال نیک خویش مصمم

 نیکی مردم به که کسی هرچند. فردي و اجتماعی خواهد بود تعالی و پیشرفت ستگان، بسترسازشای
 انگیزه بی و سرد ها نیکی انجام از را او نباید مردم قدرنشناسی و خواهد می خدا از را کند، پاداشش می

 رنگ کنند، کم می احسان و خدمت دیگران به که را افرادي از قدرشناسی نکته، وظیفۀ این . اما1کند
این، نوعی  و شود می خیر عمل از نیکوکاران شدن منصرف سپاس، موجب از خودداري .گرداند نمی

 یصنع الرجل هو و المعروف سبیل قاطعی اهللا لعن: «فرماید می) ع(صادق  امام. است خیر کار در »رهزنی«
 لعنت ) : خدا539: 11 الشیعه، ج غیره (وسائل الی ذلک یصنع ان من صاحبه فیمنع فتکفره المعروف الیه

 آن نتیجه در. کند می کفران و ناسپاسی او و شود می خوبی او به که آن را، نیکی و معروف راه رهزنان کند
 افراد، بهترین به هرحال باید توجه داشت برخی. »کند نیکی دیگري به که شود می آن از مانع را نیکوکار

 احساس خود در الهی تکلیف انجام راه از که دانند می خاطري آرامش و رضایت همان را مشوّق و پاداش
دارند  قدردانی و تحسین، ستایش به احتیاج و نرسیده کمال از مرحله این به مردم غالب و کنند می

  ). 1389نیا،  (سبحانی
  
  

                                                             
 سپاس را تو خدا غیر احدي که باشی نداشته توقع آن انجام در که است آن خالص عمل: فرمایند می) ع( صادق امام - 1

  )26 ص :2کافی، ج اصول(. نماید تحسین و گوید
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  گیري نتیجه
، امـا در 1شـود مـی هاي آن در بسیاري از جوامع دیـده گویی مختص جامعه ما نیست و نشانه گرچه تملق

فرهنگی داشته و مقابله با آن، کار چندان آسانی نیست. امروزه، کم  - هایی تاریخی کشور ما، تملق، ریشه
گردد، برخـی  هایی که وقتی با حضور مدیري ارشد یا مقامی وزارتی همراه می نیست مجالس و همایش

، بـا لحنـی »نـان بـه نـرخ روز خـور« و بعضـی زیردسـتان چـاپلوس و » چـین دور قاب بادمجان «مجریان 
اندازنـد کـه  کننده، چنان مدح و ثنایی از شخصیت و عملکرد آن مدیر یا مقام اداري، بـه راه مـی مشمئز

گویی با مدیرحکیمی از جرگه حاکمان حکیم مدینه فاضله افالطون روبرو هستیم که هیچ عیب  و نقصی 
شود این است  اولین پرسشی که به ذهن متبادر می در شخصیت و اقدامات وي راه ندارد. در این وضعیت،

که حال، این مدیر با چه جسارتی پشت تریبون خواهد رفت و چه واکنشی به این فضاي مسموم خواهد 
شده، با  داشت. اما در اوضاع و احوال فعلی کشور ما، کمتر شاهد هستیم که سخنان مدیر یا مسؤول تملق

خط بطالن کشـیدن بـر ذهنیـت ایجـاد شـده، آغـاز گـردد. در چنـین نفی تعاریف و مدایح ارائه شده و 
گردد و این  مجالسی، معموالً سخنرانی مقامات و مدیران ما، با تشکر از برگزارکنندگان جلسه، آغاز می

هاي چاپلوسان. اما بـه راسـتی، چنـین وضـعیتی، زیبنـده  ها و مبالغه گویی خود مهر تأییدي است بر گزافه
  ایرانی است؟ -نگ درخشان و غنی اسالمیاي با فره جامعه

گونه، عمدتاً متوجه بزرگان و  دهد، مدح و ستایش تملق مروري بر تاریخچه تملق در ایران، نشان می
رود که همان بزرگان، در مقابلـه بـا تملـق و چاپلوسـی،  افراد سرشناس جامعه بوده است، پس انتظار می

هاي تمیز بین بزرگـی و وارسـتگی و حقـارت و  مالك«کی از رسد، اصوالً ی باشند. به نظر می» پیشگام«
هاي آشکار و  سکوت در برابر چاپلوسی و مجیزگویی». گویی است فرومایگی، نوع واکنش افراد به تملق

 :فرماینـد مکرر، به منزله تأیید و به حق دانستن آنهاست. این در حـالی اسـت کـه حضـرت علـی (ع) می
 شـکر...و باشـند فخر طالب  که است آن صالح مردم چشم در حاکمان وضع  منفورترین و ترین سخیف«

 خطبه( »مگویید گویند، سخن می  سخن با جباران که گونه آن من با پس ...نیستم  گونه آن من که را خدا
دهند:  . ایشان در جایی دیگر [ نامه به مالک اشتر]، الگوي تربیتی روشنی به ما ارائه می)البالغه ، نهج217

جا مدح نگویند و تملق  بده که تو را بی  ها را عادت گویان بپیوند و آن دامنان و راست اي مالک... به پاك«
                                                             

t Jonathan Swift 1667-1745( جاناتان سویفت، نمونه براي 1-   دانسته است.» خوراك ابلهان« تملق را)    
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, 1975: 667-685).  



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     64

 1397 تابستان /چهاردهم شماره / چهارم سال

 

آورد و سرانجام به غرور  اي نستایند؛ زیرا مدح فراوان، خودپسندي می نکنند، و تو را بر کاري که نکرده
رساند که در مقـام یـک مربـی  ، این مفهوم را به ذهن می»عادت بده«قدري تأمل بر عبارت ». کشاند می

اخالق، از معلم و استاد گرفته تا مقامات خرد و کالن حکومتی، باید متربیان و زیردستان خود را عادت 
شود مگر با برخورد صریح و  و این حاصل نمی گویی، میل نکند. بدهند که ذهن و فکرشان به سمت تملق

گو، دوري از فضاي تملق و تبدیل آن به فضاي نقد منصفانه و سازنده و  قاطع با چاپلوسی، قطع سخن تملق
  آمیز.  آموز به سخنان تملق دار و درس اعتنایی معنا گاه بی

اري سـه ضـلع اسـت: گویی، همچون یک مثلـث، د توان گفت که فرایند تملق در تعبیري ساده، می
شـونده،  گویی. در بند قبلی، درباره وظایف تربیتـی تملـق گو و شاهدان و ناظران تملق شونده، تملق تملق

مطالبی عنوان گردید. اما در بستر تربیت اخالقی، باید به دو ضلع دیگر این فرایند هم، التفات نمود. براي 
دست به کار شوند. » سنین پایین«هادهاي تربیتی، از جلوگیري از تشکیل این عادت ناپسند، الزم است که ن

گویی، نه خود زبان  تربیت، باید ضمن نکوهش و تبیین مضرات تملق و معلمان و مربیان و مجریان امر تعلیم
گـویی بـه شـاگردان بدهنـد. همچنـین، بـه  به تملق دیگري بگشایند و نه مجال هرگونه چاپلوسی و تملق

گویی بودند، آن را برنتابند و با تذکر لسانی یا حداقل با  هرگاه شاهد و ناظر تملقمتربیان خود بیاموزند که 
  گونه محل، نسبت به این عمل قبیح، واکنش نشان دهند.  ترك اعتراض

در  محتواي کتب درسی نیز باید با استفاده از آیات و روایات مرتبط، همچنین آثار ادبی تأثیرگذار 
ن رذیلـت اخالقـی را نکـوهش نمـود.  البتـه بـراي پیشـگیري و درمـان، چون شعر و داسـتان کوتـاه، ایـ

، برخـی اوقـات »درسی پنهـان  برنامه«کردن به نصیحت و موعظه کافی نیست؛ چراکه بنا به مفهوم  بسنده
هـا  تواند منجر به برخی بدآموزي فرهنگ حاکم بر فضاي مدرسه و مناسبات مسموم بین فردي، خود می

ستایند، به شکل پنهـان بـه متربیـان  تقویت مثبت متربیانی که مربیان را بیش از حد میگردد. براي نمونه، 
آموزد که عامل موفقیت نه تالش و کوشش، بلکه تملق است. ازجمله دیگـر اقـداماتی کـه در  دیگر می

 گویی معضلی فرهنگـی است. اگر بپذیریم که تملق» نقد فرهنگی«تربیت باید انجام گیرد،  و عرصه تعلیم
هاي تاریخی دارد و گاهی در مناسبات اجتماعی، به اشکال عرفی مانند تعارفات و ابراز ادب،  است و ریشه

تربیت واجب است تا ضمن نقد فرهنگی  و گیرد؛ پس بر نظام تعلیم شده و عادي به خود می شکلی پذیرفته
  هاي خشکاندن آن را فراهم آورد.  هاي مقتضی، زمینه و انجام برنامه
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Abstract 
Flattering is among the traits that are socially unacceptable and it disseminates p 
retention, hypocrisy and discord in the community. This study was a kind of 
qualitative research. Descriptive -analytical method of data analysis was used. The 
objectives of the study were to condemn flatter and flattering, the concept, and the 
root causes and consequences of flattery, recognition of educational strategies to 
deal with this moral iniquity was among the aims. To achieve these objectives, in 
this paper, an overview of the historical roots of this moral iniquity, the distinction 
between flattery and praise was discussed. Then the origins and deleterious of 
flattery were investigated. In the next step, through exploring the Quranic verses 
and opinions of Muslim scholars, some ways coping with flattery in "Educational 
Strategies" has been proposed. The most important ones are enhancing awareness 
and having knowledge about the danger of flattery, having decisive encounter with 
flattery, being indifference toward flattery, and using alternative spaces in criticism 
of flattery and promote the culture of praise and thanks instead. 
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