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 آسيب شناسي فرهنگ چاپلوسی
 

 

 

« كشندري داشته باشند رنج بيشتر ميهرچه درك بيشتانسانها  »  

 

وچرا خودرا  چاپلوسي ميكنند كه چرا انسانهابود روف اين مسلهار مدت به اين سو ذهنم مص

واين چرا  اين قدر خورد وحقير ميسازند ، آنهاي كه از هر لحاظ خورد هستند سوال نسيت ،

ادبيات دري فارسي چنين بر مي آيد  فرهنگهاياز.نمود وعضپيگيري اين موها مرا وادار به 

جسمی وروحی و علمی افراد از يک خانواده  امكاناتدر مورد  مبالغهدروغ يعني  اپلوسیچكه 

و به او صفاتی نسبت   مورد وصف وتمجيد فرار ميكيرديك انسان بي شخصيت   هزمانيكو اند

که  مانند افغانستان عقب مانده در جوامع  که فاقد آنست آنرا چاپلوسی می گويند داده ميشود

چاپلوسی به  گرددتوزيع می  منابع قدرت و ثروت براساس دوری و نزديکی به قدرتمداران

كه گويا  بكوش ميرسدويا گاه گاهي در جاي خوانده  .شرفت شمرده ميشوديمثابه يگانه راه پ

دقيقی نيست، زيرا  حرف،  عربها به شكل ديگر وافغانها چنين هستند ،تركها چنان و  فارسها

تا ابد همان  فرهنگ ثابتي داشته است و هميشهتوان گفت كه يك ملت در طول تاريخ خود  نمي

ترين  مهم طوركافي است كه نگاهي به غرب بيندازيم تا ببينيم كه چ. شتفرهنگ را خواهد دا

گري و  سال پيش تا قرون وسطي و از عصر روشن 0222فرهنگي اين مردم از  خصوصيات

و  عملي اين تحوالت. كرده است شگرفو حتي صد سال اخير چه تغييرات  كنونرنسانس تا 

. جامعه و مردم نسبت به تغييرات ساختاري و محيطي است عكس العملفکری معرف نحوه 

اين كه تغييرات اخير با اراده و آگاهانه ايجاد شده يا بر اثر اجبار و غيرارادي به وجود آمده، 

توان گفت كه اين  یبنابر اين نم. آن اهميت دارد واقعهای اصلی نيست، بلکه اصل  مساله

خواهد بود، بلكه با تغيير محيط و ساختارها ، رفتار و فرهنگ  پيوسته، كلتوري خصوصيات

همه باشد و  شايسته ساالري  جانشين تفنگ ساالري وقتي كه د كردنجامعه نيز تغيير خواه

و  و کار صصيختهاي  باشد، و رابطه چنداني با صالحيتدر انحصار زورمندان  مثبت و منفي

 زورمندانکوشش نداشته باشد، چاپلوسي مؤثرترين ابزار براي اين نزديكي و تقرب به درگاه 

.است نماست، زيرا فردي كه در رتبه و مقام باالتري  اي متناقض چاپلوسي از اين حيث پديده

تنها نبايد از  قرار دارد، اگر کسب اين موقعيت مبتني بر صالحيت او باشد، در اين صورت نه

چرا كه تمجيد و تعريف . چاپلوسي زيردستان خود خوشحال شود، بلكه ناراحت هم بايد بشود

اگر فرد .  باالتر صورت گيرد از لحاظ سويه علمي وقتي مطلوب است كه از سوي افراد

در حقيقت چاپلوس خود را داناتر وفهيم تر  و تعريف از مافوق بپردازد، توصيفزيردست به 
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و زيردست و مادون با اين سخنان خود  ميداند  وسي قرار ميگيرداز فرد كه مورد چاپل

كنند كه از نظر  بخشد، در حالي كه به ظاهر تظاهر مي بقوت خواهد موقعيت مافوق را  می

.صالحيتی در موقعيت مادون قرار دارد كسانيكه در ايام موفقيت وخوشي »به پندار افالطون  

ست، البته   در روز بد و افتراق از دروغها وبهتان در ترا ثنا وصفت ميكند ، چيزيكه در تو ني

لبه تيز انتقاد متوجه چاپلوس  بسياري موارددر اين  گذشته از .«حق تو دريغ نخواهد كرد

. شود است، در حالي كه لبه تيزتر را بايد متوجه كسي دانست كه چاپلوسي از او انجام مي

گي منفي ه ر كسي چاپلوسي نكند، اين ويژهرچند اين دو وجه ماجرا هر دو مهم هستند و اگ

كمتر  قرار ميگيردچاپلوسي  موردديده نخواهد شد، ولي مسئوليت اخالفي و حقوقي كسي كه 

كسي كه كارش در جايي . است مشكالتچاپلوسي بر اثر   بعضا   حاليكهدر . از چاپلوس نيست

شدن است، ممكن براي حل مشكل  تلفحقوق او در حال  ،چونو حق هم دارد  «بند  ميماند» 

لحاظ اخالقي  ازندارد و  مشكلشود هيچ  ولي كسي كه از او چاپلوسي مي. خود چاپلوسي كند

ضمن آن كه اين افراد به طور معمول در موقعيت باالتر قرار دارند . تري دارد مسئوليت سنگين

كرد ،كسی که راست و  نبايد قراموش  .و شايسته است كه توجه مسئوليت به آنان بيشتر باشد

دنيا پر » به همين لحاظ  ناپليون ميگفت. دروغ برای او يکی است  نيز متملق و چاپلوس است

بدين معني كه « از پليدي است نه بخاطري وجود آدمهاي بد ،به خاطر سكوت آدمهاي خوب 

پليدي اشتن بر آن  وسهم گرفتن در ترويج فرهنگ ذوسي  مهر تاييد گپلسكوت در برابر چا

.است  

براساس اين  .تشبيه نموده استابلهان  ك خورا را به  لوسيپچا  سييانگلدانشمند  يرپشكس

اين ، «مار توله بزنند» چنان خوشش ميآيد مشليكه به شود  كسي كه از او چاپلوسي مي، گفته

كيست كه نداند، اگر كسي اعتماد  غيرآندر از ضعف شخصيتي در رنج است،افراد بي ترديد 

دهد ديگران در برابرش چاپلوسي كنند و اين عمل را  به نفس داشته باشد، هيچگاه اجازه نمي

بيندازيم و يا آغاز  درون وبيرون كشوراگر نگاهي به . كند توهين صريح به خود تلقي مي

ون روحي غالب بر ، در همه موارد چاپلوسي، چ مشاهده كنيم ي محافلها را در  سخنراني

آنجايی که سخن زياده از حد زيبا ميشود گويا  »ميگويند  .شود های مذكور ديده مي گفتمان

و حتي  خسته كننده شنيدن و خواندن اين موارد، آنقدر  .«قرار است چيزی پوشيده بماند

وقتي در حضورش چنين  فهم ودانشكند چرا فرد صاحب  آور است كه انسان تعجب مي تهوع

،درين «چرت اش هم خراب نميشود»به اصطالح كند و گويند، سكوت مي چاپلوسانه سخن مي

در كشورهاي عقب مانده معموال  فهم ودانش .فهم ودانش زير سوال ميرود تعريف جاست كه

، شايدعقب مانده گي بعضي جوامع از جمله افغانستان نبود مربوط به مقام موقف است

ن  مصيبت اي .ملي نه بلكه وجود سازمانهاي عزت طلب  وبدون تعهد اخالقي باشدسرمايه 

عدم تربيت درست خانواده و حسادت افراد چرب زبان نسبت به ميتواند علل ديگر همچو

 گاهي در محافل افغاني.ارتقاورشداطرافيان خودكه به موقف ومقام رسيده اند قابل توجه است

كنند كه حوصله شنونده را  مي قطارجمالت پوچ را  ،در سالم و تمجيد و القاب ديده ميشود كه 

چاپلوسی يک  بينيم ها چيزي جز نمودها و رواج چاپلوسي را نمي برد، در تمامی اين سر مي

 نيزگي  واكثرا مربوط به تربيه فاميلي فضاي خانواده غريزی است عملو يک  يصفت ژنتيک

اما تغيير آن در جامعه نياز به غلبه . بنظر ميرسدآن در فرد نا ممکن لذا امکان تغيير  ميشود ،

ودر اريكه قدرت  ثبات سياسي وجود ندارد كشوراز آنجايی که در . داردفرهنگ انساني 

ازين .كار سهل وآسان نيست لذا غلبه بر چاپلوسان ،تكيه زده انداراذيل و اوباشان اكثر

لوسي افغانان  در پدارد و آن چه  حكايت ازچالوسي حكمروايي پچا گهمه جا فرهنرودر

 است كه برخي وطنداران مان  به حيث «چيچيك»كشورهاي متمدن دارد، اين همان داغهاي 

مشغول عرضه و آوردندبه اين كشورها شان با خود « يراث گرانبهاي فاميلي م»به اصطالح 

است زمان  جالب .لوسيپلوسي است وكسي نيازمند چاپكسي مصروف چا. هستند كردن آن

باوجود آنكه در آن زمان ) شتون منسوب استپفته بود كه او به قوم گمرحوم ببرك كارمل 
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بعد . بت كردصحشتو پوبه تعقيب آن در لويه جرگه  به  (مسله قوميت چندان اهميت نداشت

 كسي بخاطرم است،ه تصور نميشد ، هنوز كسوب سازي گرم شد نم صحبت چنان بازار  آناز

همان وطندارن ،...و ت ديگر خود را الكوزي ويكي هم محمدزيخهمان وقت  خود را غلجي سا

 طاب ميكردندخديروز ايشان را اشرار بي فرهنگ )  و مسعودرباني با به قدرت رساندن  مان

 .كردندرخ ديگر سكه را به منظور رسيدن به موقف ومقام بازي  (...وامروز استاد توانا

، به قول داكتر بخاطر موقف ومقام برخي آدمها هويت خودرا هم تغير ميدهنديست كه نمنظور ا

کمتر و در طبقات  باالچاپلوسی در طبقات به هر حال  .«خدا اينها را جور كند» داود رواش 

لحاظ ژنتيکی  وازاز لحاظ اقتصادي  وطبقاتاقشار به دليل اينكه ،بيشتر مشاهده می شود ايانپ

ت به مفهوم ديدگاه علم جامعه شناسي در جوامع كه مسله فرد وفردي از.با هم متفاوت هستند

هاي نامدار  ا شخصيتيو ي در جمعگاشد اقرادهويت خودرا در وابستبواقعي آن حل نشده 

خاص ويا سازمان خاص باشد  هوگر دن به مقام و موقف از طريقسيدر آن كشور كه ر.ميبينند

ها ي  باشد يكي از طرق رسيدن به پستها ومنصبچندان اهميت نداشته  وليافت وشايستگي 

 .چون يگانه راه بدون زحمت ومصرف است ،چاپلوسي ويا دلخواه شان اجتماعي وسياسي

اكي را در قلب خود پكسانيكه چرب زباني مهارت دارند اكثرا نيات نا» ولتر به اين باور بود

د ننميشو دف خودهموفق به دريافت  معمولسي هنر  افراد است كه از راه هاي وچاپل. «دارند

آنهاي كه داد از اسالم .ميگردندايل متوسل ذ، چغلي وديگر روبا پيشه كردن چرب زباني

چنانچه در آيات يالنه را محكوم ميكند ذدانند كه قرآن نيز اين اعمال ربايد بومسلماني ميزنند  

:سوره ی بقره آمده است ۴۰۲و  ۴۰۲  

و میی خواهنید بیا  ٬تو را به شگفت می آورد شان فريبنده گفتاربرخی انسان ها هستند که » 

و خدا را بر اثبات حسن نيت خويش گیواه میی  ٬زبان بازی به متاعی در زنده گی دنيا برسند

 . تالش می کند و چون به حاکميت برسد  درحالی که سخت ترين دشمنان خدا هستند ٬يرند گ

در حیالی کیه خیدا تباهکیاری را دوسیت  ٬کنید تا در زمين تباهی کند و نعمیت و نسیل را نیابود

«. در هر صورت چاپلوسی، ناشی از حقارت شخصيت فرد يا بیه گمیان خیود آنیان، « .ندارد 

بییي ارزشییي  چنییين افییراد در خییود احسییاس ره آورد زرنگییی و هییوش و تییدبير ايشییان اسییت

. ميكنند، براي جلب توجیه بیه چاپلوسیي ديگیران رجیوع ميكننید  لوسیي از جملیه مصیيبتپچا

ده را ديده از يكطرف شنونپ هاي است كه روابط نورمال مردم را در جامعه برهم ميزند واين

ايین افیت میانع . واز جانب ديگرعزت نفس را ازگوينیده ميگیردبه فخرفروشي وادار ميسازد 

كشیور میان سیال اخير لچهی در تاريخ  .رددگدر هر سازمان و دولت ميشرفت سالم  ابتكار يپ

رهبیران  وحتیي  ،ايین پديیده منفیي بارهیا باعیث بیه بيراهیه كشیيدن دولتهیاكیه عیاملين  ديديم 

همين اكنون تمام رذايل اخالقي  از جمله چاپلوسیي بیه اوج خیود . سقوط دولتها گرديده است

ود سییاخته انیید وتبییاهي وفسییاد را رسییيده كییه همییه راه هییاي بازسییازي فییرد وجامعییه را مسیید

ي باعیث ميگیردد تیا چیاپلوس شیونده مغیرور چاپلوسی. چهره هیاي مختلیف توسیعه ميدهنیددر

ومتكبرشییده واز حالییت طبيعییي خییارج گییردد،در حاليكییه انسییان سییالم وبییا اخییالق نقییاط قییوي 

وضیییعيف شیییخا ويیییا اشیییخاص را بیییر میییال ميسیییازد واز ايییین طريیییق بیییه ديگیییري فرصیییت 

اساسیا نقش نقید وانتقیاد بیر همیين اصیول استواراسیت تیا . خودشناسي از ديد ديگیران ميدهید

گیي بیا  در زنیدهبه دليیل اينكیه آدميیان . بپردازد ري به باز شناسي خود از ديدگاه ديگرانديگ

بیه ايین خیاطر بیه . برخي پديدها عادت ميگيرند ودر حقيقت به طبيعت دوم آدم مبدل ميگیردد

سهولت راه وروش غيیر مطلیوب را پيشیه ميكنید وسیر انجیام از جیاده اخیالق وانسیانيت بیدر 

چاپلوسان كه نه تنها از كرده هاي خود خجل وشرمسار نيستند، بلكه همچنان هستند .ميشود

به حدي خود خواه واز خود راضي اند كه به اعمال ننگين خود افتخار ميكنند ومنتظر تقیدير 

بییه خییاطر بايیید داشییت ، همییه كسییان كییه در شییرايط دشییوار وطیین مییان از .وتمجيیید نيییز هسییتند

هر افغان قیدح هیاي مسیتي وجنیون ريختن خون ود شاد اند وبا اعمال زشت وبحران ساز  خ
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را بلند ميكنند ويا مردم را تحريك ميكنند كه آنها را با قلم ويا سخن ، در مقابل اعمیال بید كیه 

 انجام داده اند تمجيد كنند ، دير يا زود مورد خشم مردم قرار خواهند گرفت.  بقول شاعر :

 

 ای رقيب اين چاپلوسی و لوندی تا بکی ؟  - زهواداری ماوتوچومستغنی است يار

تعليم و ثروت انسانهای چاپلوس را تواناتر در امر چاپلوسی می کند و  درپهلوي اين،

يم وجامعه پذيري و افزايش رشد اقتصادی در جامعه لاما تع. هويت اورا تغيير نمی دهد

ر اقتصادی و فقر فق. شرايط را برای به قدرت رسيدن انسانهاي نورمال مهيا می کند 

ودلقكها  «جند كها» فرهنگی در جامعه شرايط را برای عرض اندام و به قدرت رسيدن 

در جامعه نيز توسعه تعليم و رشد اقتصادی شرايط را برای به قدرت . فراهم ميکند

صداقت درنتيجه فرهنگ . مهيا می کندشايسته و باوجدان وغير چاپلوس   رسيدن افراد

می يابد وسعت وراستي . . يعني تغير در فرهنگ جامعه باعث تغير در افرادجامعه ميگردد 

يكي از بهترين ميتودهاي زود ثمر ،جلوگيري اين پديده  گوش ندادن وجواب مثبت  ندادن 

مجبور . متاع شان بازارنداردزيرا اين تيپ آدمان ميبينند كه  . به عملكرد چاپلوس است

هايت تا وقتي كه نودر .ت شونديرده و تجديد شخصميشوند تا راه وروش خود راعوض ك

ساالري در جامعه  هاي عادي نتوان حق و حقوق خود را بدست آورد، و ارادت  از روش

ساالري غلبه داشته باشد، سلسله مراتب مديريت و قدرت بر اساس شايستگي  بر لياقت

زلت بر اساس اجتماعي از قبيل قدرت و ثروت و من مقامنباشد و دستيابي به منابع 

ترين  موثر حضور نداشته باشند، چاپلوسي مهم كنترولخالقيت و ابتكار نباشد و نهادهای 

چاپلوسي به عنوان  مجموعدر. د بودنخواه مقامهابه اين  رسيدنشيوه و وسيله براي 

اي است مهم  هاي ساختاري مذكور و شيوه جزئي از فرهنگ، پاسخي است به وضعيت

برای از ميان بردن چاپلوسی راهی جز اصالح . براي تطبيق با محيط اجتماعي

. نيست کند ساختارهايی که آن را ايجاد می  

رخت بربندد و نور به اميد روزی که چاپلوسي  و نادانی از ميان افغانان ومردم جهان  

. دانش و آگاهی بر همه زمان ها سايه افگند  
 


