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ابراهیم  باقری پور
کارشناسی ارشد رشتة مکانیک و مشاوره

مدیر هنرستان شهدای شرکت برق ناحیه 4 مشهد

 چکیدة قسمت اول
معلم اخالق }در حرفه{ در شش روز آفرینش:

è روز اول، خوش خوراک ترین ترجمة واژة »اخالق« را برای جوان ایرانی »دلبری« 
یافتم.

è روز دوم، تنها قید »پاک بودن« را به آن افزودم تا با دروغ و بزهکاری به دســت 
نیاید.

è روز سوم، از بین تمام نظرات به این توافق رسیدیم که »مسئولیت پذیری« ستون 
اخالق عملی است.

è روز چهارم، خود در عمل، پذیرش مسئولیت تربیت اخالقی را از قید »عامل بودن 
خود به اصول )منتور(« رهانیدم و دانستم که کافی است »مربی« باشم.

è روز پنجم، بنیان شایستگی های اخالقی را با احساسات هنرجویانم گره زدم تا جلد 
کالس من دختر )پسر( شایسته باشد.

è روز ششم، هنرجوی »تراز« کالس را بر فراز معماهای اخالقی کرانه های کالس به 
پرواز درآوردم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

وزه ای! موقعیت خاکستری، نمای فیر
ینش وز آفر ــرفه ای« در  شش ر قسمت دوم:  کالس درس »اخالق حـ

 روز اول: از طبیعت گرم تا هوش هیجانی باال در 
کالس اخالق )مزاج و استعدادشناسی جامعة هدف(

وقتی پا در مساحت کالس می گذاری، حتمًا پذیرفته ای 
که قــدرت پردازش و گوارش هنرجــو، مزرعة کالس 
تربیت اخالقی توست. تغییر فصل ها در مزرعه فقط برای 
مترسک بی معناست و من نمی خواهم غلبة مزاج های 
چهارگانه در بدن هر یک از هنرجویان را که مانند فصول 
مختلف سال، رنگ و بو و میوة خود را دارد، یکسان ببینم. 
پس از آن ها کمک می خواهم که رفتارهای پرتکرارشان را 

در بستر مزاجشان به تماشا بنشینیم.
داده هایی را در این خصوص از فیلســوفان طبیب 
جهان تقدیمشــان می کنــم و در دو هفته به نظاره 
می نشینم. اولین پاداش این پویش )پویش تأثیر اخالط 
اربعه بر اخالق یا صفات فــرد(، پرهیز از »قضاوت« 
دیگران و جانشینی »مشاهده« است. هنرجو نخستین 
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خبر خوب دیگرم آنکه مزاج شناسانی چون بوعلی سینا، تعادل مزاجی را بهترین 
حالت )مد( بدنی می دانند و این یعنی آنکه:

»مزاج بد یک غلط انشایی است.«
 بنابراین صفاتی که منشأ آن ها وراثت و شاکله باشد هم پسوند »بد« را برنمی تابند. 
}الاقل در مزرعة تربیت اخالقی، یعنی کالس اخالق، این ســرمایه و ســالح من 
است!{ این میراث روان شناسان است که بدی ها را به صفات اکتسابی نسبت دهیم، 
نه به شــاکله. در غیر این صورت امیدی برای تغییــر باقی نمی ماند و کمر فرایند 
تربیت می شــکند. اندوهگین اینکه جملة »همین اســت که هست!« پرتکرارترین 

جملة منفور این دهه شده است.
اخالق که وابسته به اخالط دیده شود، پسوند بد را نمی پسندد تا امید بهبود باقی 
بماند. حاال این امیرالمؤمنین علیه السالم است که می فرماید: »اگر شکیبا نیستی، 
خودت را به شــکیبایی )حلیم بودن( بزن. زیرا کمتر شده است که کسی خود را به 

گروهی شبیه بکند و از آنان نشود.«
تا تنور تأثیر خلقت ها )بدن( بر ُخلق ها گرم اســت، از تأثیر شــخصیت آدم ها هم 
بر صفات پایدارشــان غفلت نکنیم. مبادا کسی را در گلوگاه ضعفش دچار قضاوت 
کنیم یا بدتر از آن، شاخة هرس نشدة صفتی را تیزتر کنیم. شبیه این بیان شیرین 

و خطرناک که: چون نجس »تر« شود، نجس تر شود!
پس به اسناد و آزمون های شخصیت یا رفتارشناسی و تیپ های شخصیتی شانزده گانه 
هم سری می زنم. تست MBTI با سابقة درخشان یکصدساله در مشاوره های تحصیلی 
و شغلی، و جذب ســازمان ها، از بهترین های این حیطه است. با الهام از این تست و 
ســؤاالت آن یا جداول نتایجش که آدم ها را در ۱۶ گونة شخصیتی متفاوت خالصه 

می کند، هنرجو دست خود را به فرمان خود و پای خود را بر ترمز خویش می بیند.

در دست داشتن فرمان خودرو قطعًا مزیت است، اما تسلط بر پدال ترمز آن الزامی است! 
همچنان که نشستن با خوبان شایستگی می آورد، اما بریدن از بدان ضرورت است.

 روز دوم: از تابلوی کاردانش تا در کالس اخالق )ســیارة سبز کالس 
اخالق(

واقع بین که باشــم، براســاس ارزشــیابی توصیفی در جداول دفترهای کالسی 
هوشــمندمان ـ پورتال وزارتی ـ رنگ وضعیت درســی کاردانش حداکثر سبز است 
و در اغلــب مدارس این جنس به زرد و قرمز می گراید )ســبز: خوب؛ زرد: نیاز به 
تالش؛ قرمز: ضعیف(. اما من بر این باور هم هستم که اغلبشان دارای نبوغ »تحمل 
رنج اند« )در ازای نبوغ تمرکز که دبیرســتانی دارد(. آن ها عمل گرا هســتند و این 
موضوع کار ما را در آموزش عملی و کاربردی اصول اخالقی آسان می کند. فقط باید 
بر سد ذهنی آن ها که حاصل تحقیرهای احتمالی محیط است، پیروز شوم و آن را 
تــا حد امکان تخریب کنم. این مانع ناخودآگاه قدرتمند، واکنش قهرگونة کهنه ای 
در هنرجویان من است به نام: »من نمی خواهم!« داروی این آسیب، غر نزدن ما به 

او و او به خویش است.
در ســوی دیگر، بر اثر تمجیدهای بی پایه و مافوق شایستگی، دبیرستانی های ما 
گرفتار ســد ذهنی »من نمی توانم« شده اند که داروی آن تمرین فروتنی و تعدیل 
جاه طلبی با جهد و کوشــش اســت. البته طرح این واقعیت ها با دانش آموزان باید 
ماهرانه و گذرا باشد تا به جای انگیزش، سبب خمودگی نشود. خودشناسی محرک 

است و دارای برچسب مخرب! پس به آن ها گوشزد می کنم که در عوض:

بار بعد از بلوغش به »خودشناسی« به معنی زمینی اش 
دعوت شده است و شگفت زده خواهد شد.

دیگر حتــی خودش را هــم در ناهنجاری رفتاری 
قضاوت نمی کند. نقاط مثبت مزاجش را پایا می بیند 
و سرمایه داری را لمس می کند. او درمی یابد که گویا 

انسان ها هم ایزوتوپ دارند!
 اگر شجاعت و جســارت یک هنرجوی دموی مزاج 
)گرم و مرطوب(، قابل مقایســه با یک سودایی مزاج 
)سرد و خشــک( کم صبر و درون گرا نیست، در عوض 
دوراندیشی و برنامه پذیری آن دو هم برخالف هم است.
 نقش آگاهی در این حوزه وقتی پررنگ تر می شود 
که بــا مدیریت مــزاج )خلط( و حفــظ تعادل آن، 
عالقه مندی های فردی هم مدیریت می شوند. دوست 
داشــتن »اخالقیات« بسیار بیش از اشراف علمی بر 
اصول اخالقی، به شــکل گیری صفات اخالقی منجر 
می شود. حتی تعداد کســانی که از پولشان خرجی 
نمی کنند هم نســبت به افــرادی که علم خود را به 
کار نمی برند، کمتر اســت! پــس پرداختن به تأثیر 
اخالط در اخالق، برای جلب رغبت به اخالق، به ویژه 
در این ســن، حتمًا برونداد بهتری دارد و به زحمت 
جمــع آوری داده هایش در مطالعــات »پیرا کالس 

اخالق« می ارزد.
اکنون او هم زمان بــا روخوانی پودمان امانت داری 
کتابش، »امانت دانــی« و »امانت بانی« کالبد خود را 
در کنار مربی و در تکاپو، تمرین می کند. او درمی یابد 

که امانت دانی شاه کلید امانت داری است.
مخاطب من باید در ابتدای بلوغ جســمش بداند 
که تند یا چندگانه غذا خوردن )ساجاسیک(، درست 
مانند خوردن غذاهای مانده و کپک زده )تاماسیک(، 
تحریک پذیری معــده و روده و مســمومیت ذهن 
را باعث می شــود و قوا و نور دیــده را به درد معده 
می کاهد. او باید بداند که تنفس ناقص تشــویش به 

همراه دارد و یبوست زاست!
در عوض حــرکات آرام و معکوس اندام های بدن، 
ترشــح غدد داخلی را تعدیل، پوســت را شــفاف و 

گوارش را هموار و آسان می کند.

جالب اینکــه کنجکاوی هنرجو در خودشناســی 
)مزاج شناسی( با هدف اصالح خلط و تعادل در مزاج، 
تصادفًا اولین گام های عملی او در »مسئولیت پذیری« 
اســت و انطباقش را با اقتضای سن او در »مراحل 
اســتدالل اخالقی« معروف کلبرگ آسان می کند؛ 

بدون آنکه متوجه شود.
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هــم نخواهد کــرد. آن چنان که جاگدیــش پاریخ 
می گوید:

احساس بدبختی= قدرت مخرب شکست * میزان 
مقاومت در مقابل پذیرش شکست

به آن ها خواهم گفت کــه هرگز نباید از واژه هایی 
مانند »فقط اگر« اســتفاده کننــد. خوش بختانه در 
روزگاری زندگــی می کنیم که به قول آلفرد وایتهد، 
روش اختراع کردن هم اختراع شده است! تکنیک های 
زیادی برای رهایی از داوری خود یا قضاوت دیگران 
وجود دارند و انرژی مهیب »ترس از شکست« را که 
2/5 برابر »شــوق به دست آوردن« است، می توان در 

مسیر خالقیت به کار گرفت.
یکی از بهترین تکنیک ها برای هنرجویان کاردانشی 
نوشــتن انشا و »ایده یابی با کلمات« است. آرتور ون 
گانــدی در این تکنیک می گوید: »خودت را به جای 
چیزی یا کســی بگذار و حاال بنویس«؛ مثاًل به جای 
حشرات، فصل های سال، کتری، نیوتن، پلة  برقی، یا 
... اگر مایل به پیشرفت در این اقدام پژوهی هستید، 
فقط مزیت هایش را ببینید؛ هرچند سخت تر از دیدن 

نقایص باشد.
 در ســیارة ســبز کالس اخالق یک هنرســتان 
کاردانــش )جایی کــه اغلب دانش آمــوزان تنها از 
طریق انجام کارها مطلب جدیدی می آموزند(، شاید 
بسیاری از سؤاالت و پاســخ های رد و بدل شده در 
کالس درس، از جنس قیل و قال، شــوخی و متلک 
یا فریاد و پرخاش باشــد. این ها را می توان در دستة 
»اســتدالل های غیررسمی« گنجاند که غالبًا از یک 
ادعا ناشی می شــوند و یا به یک ادعا منجر خواهند 
شــد و در محاکم قضایی بی اعتبار هم نیستند. این 
طبیعی است که تا آن ها را به استدالل آرام و منطقی 
مجهز نکنی، آن ها هم مانند اغلب مدیران! از قدرت 
شــهود )برایند بالدرنگ علم و تجربه( البته با زبانی 
که بلدند، استفاده می کنند. مثاًل در مخالفت با یک 
پیشنهاد به ظاهر متهورانه، یکی فریاد می زند: »مگر 

من احمقم؟!«
 تمریــن علمی تر بــرای رهاســازی هنرجویان از 
مهارها و قالب های ذهنی همان شرطی کردن هنگام 
تعویض نقش در فعالیت معروف »شش کاله تفکر« 
ادوارد دوبونو اســت. همان کاله های رنگین کالس 
کار و فناوری که تمرین بسیار کارآمدی برای تغییر 
زاویة دید به مســائل زندگی است. هنرجویان با به 
ســر نهادن کاله های سفید )بی طرفی(، قرمز )خشم 

تمــام مردم دنیا به یک زبان می خندند. پس فرض ما این اســت که خندة رضایت 
اصلی ترین اصل اخالق در جهان است.

وقتی بــرای »نمی خواهم«های یک هنرجوی کاردانشــی همان قدر احترام قائل 
باشــند که برای »من نمی توانم«های یک دبیرســتانی، دیگر جایی برای »دلبری 
کثیــف« تکبر که منشــأ تمام بی اخالقی هاســت، باقی نمی مانــد و دامن اخالق 
)دلبری پاک( به پســوند »بد« آلوده نمی شــود. نه فرزنــدان بصری و عمل گرای 
کاردانشی، بیشــینه کار )خرکار( خوانده می شوند و نه تمرکزگرایان اندیشه ورزمان 
در دبیرستان ها، بیشــینه خوان )خرخوان(! این القاب نکوهیده در نسل های بعدی 
یک »خودخواب بری« عمیق ایجاد می کند. دبیرســتانی در آتش آرزوهای کاغذی 
و جاه طلبی بدون شایســتگی می سوزد و هنرســتانی در دوزخ احساس حقارت، از 

نشان دادن  شایستگی های فنی اش در می ماند.

دانشــمندی که در دبیرســتان تواضع را بیاموزد، درمانگر است و ابزار شکنجه 
نمی ســازد. همچنین پیشه وری که در هنرستان عزت نفس و ابراز وجود را بیاموزد، 

شگفتی می آفریند.

تصویرهای هولناک پشته های کشتگان! در اردوگاه »آشویتس« لهستان در جنگ 
جهانی دوم )1945-1939( که به عنوان نماد بی رحمی انسان به هم نوع خویش ثبت 

یونسکو شده است، برای هشدار به مربیان اخالق در سراسر جهان کفایت می کند.

بازماندة جهنم سوزان لهستان، دکتر ویکتور فرانک فریاد می زند که مانع تربیت
»جانوران دانشمند« )جاه طلبی + IQ( و »بیماران روانی ماهر« )احساس حقارت + 

EQ( بشوید.

اگر اخالق همان خندة رضایت است و حاصل »رواداری«، بگذار نخستین تمرین 
این انعطاف رفتاری احترام به مظاهر »جمال« )دبیرستانی( و »جالل« )هنرستانی( 
در کالس اخالق تو باشد. وقتی موسی در ادبستان خضر فروتنی می آموزد، عصای او 
هم به ریختن برگ برای گوسفندانش اکتفا نمی کند. اژدهایی می شود تا نیازهایش 

را ببلعد.
پس از دستیابی دانشــمندان به راه حل های فوق العاده و استثنایی برای گشودن 
گره های بزرگ، نوبت »دســت«یابی اســت از میان شــیفتگان عمل؛ کسانی که 
آموخته اند کار عادی خودشــان را فوق العاده و اســتثنایی انجام دهند. این گردش 
منظم چرخ جامعه بخشی از خیری است که در تفاوت شخصیت افراد نهفته است. 
به قول ابن شبل بغدادی: اگر اقیانوس خیرات در ذهن ما می گنجید، حتمًا خدا در 

خلقتمان با ما مشورت می کرد!
از نخستین آموزه های اخالقی الزم برای هنرجوی من، تشریح و تمرین »پذیرفتن 
شکست«هاست. وی باید بداند که اشتباه یعنی تجربه و این درواقع تکرار یک اشتباه 
است که باید »گناه« نامیده شود. وی باید بداند که شکست هایش به معنی شکستن 
خود او نیستند و اگر طالب خرسندی است، باید از غلظت رابطة این همانی با جسم 
خــود کم کم بکاهد. گاهی عینکش را بــردارد و به یاد آورد که عینک اندام صورت 

نیست که غفلتًا به رویش آبی بپاشد!
اگر بیاموزد که در مقابل پذیرش شکست هایش مقاومت نکند، احساس بدبختی 
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و جسارت(، سیاه )ناامیدی(، زرد )هیجان مثبت گرا(، 
ســبز )خالقیت و تازگی( و باالخــره آبی )نظارت و 
مدیریتی( و تغییــر جهت ادبیات خود، البته پس از 
قبول برچســب خوش بینی یا بدبینــی و ... به یک 
مسئله توجه می کنند و می کوشند با نگاهی همسو 
با برچسبشان، آن معما را حل کنند. البته در زندگی 
واقعی ما کمتر زیر بار این نام ها می رویم. زیرا تصور 
می کنیم که کاماًل در برخورد با مسائل منصفانه عمل 
می کنیم. پس الزم است از طریق امثال این فعالیت 
بیاموزیم، برچسب کاله خود را قاضی رفتارمان کنیم 

تا به خودشناسی و اصالح منجر شود.
è در زندگی واقعی:

  )اظهارنظر برایندی )شهودی  بروز موقعیت 
قاضی شدن کاله تا اصالح نظر  واکنش اخالقی

è در فعالیت کاله های تفکر:
  رویارویی با موقعیت اخالقی  انتخاب کاله 

اعالم نظر منطبق با رنگ کاله  واکنش اخالقی
 در این فعالیت هیچ کس احساس توهین نمی کند 
و همانند بازی »شــهروند و مافیا« )که در قســمت 
نخست توصیه شــد(، برای ارتقای سطح واکنش ها 
و حتی کنش های اجتماعی هنرجویان بســیار مؤثر 
اســت. اتفاقًا فعالیت شــش کاله تفکــر هم تأیید 
می کند که پســوندها مناسب واکنش ها و رفتارهای 
متناسب با کاله هســتند، نه مناسب کسانی که در 
آن لحظــة خاص آن کاله را بر ســر نهاده اند. یعنی 
ترکیــب »اخالق بد« یا »بداخــالق« که به صاحب 
کاله برچسب رشدناپذیری می زنند، اساسًا مردودند 
و خطرناک. مخاطب هم در این فضای خاص، چنان 
که گفته شــد، برای پذیرش برچسب های نارواست. 
کافی است بگویی: هرکس لباس آبی ندارد، بداخالق 
است! در اولین لحظه همه به خود می نگرند و کمتر 
کســی در آن میان، به خاطــر لباس آبی موجود در 
منــزل )تالش ناخــودآگاه برای فرار از برچســب(، 

خودش را مخاطب این اتهام نمی بیند.

 روز ســوم: از دیــوار کالس اخالق تا 
دیوارهای مدرسه )بازار تربیت اخالقی(

احساس لیاقت و شایستگی حاصل از خودشناسی 
و مخاطب شناسی، کمترین اثرش جذب انرژی های 
کیهانی )پاندرا( است. پس خودشناسی، تا لحظه ای 
که باور کنی، قوی ترین جمالتت همان هایی است که 

در مورد خودت می گویی، باید ادامه پیدا کند.
 )teacher(  »در کـالس اخـالق، من نـه »معـلم

هســتم که به طرح عناوین بســنده کنم، و نه »منتور« )mentor( یا قطب و ُمراد 
که مانند زین الدین زیدان در عالم فوتبال بخواهم از راه های رفتة خود و توفیقات و 
مدارجم، برای استنادهای تربیتی الهام بگیرم؛  همان گونه که استادان مطرح اخالق 
در میــان مردم مقدس اند! در این میان، جایگاه »مربی« )coaching( قرار دارد که 
گام به گام مهارت اســتدالل بالدرنگ اخالقی را با هنرجو تمرین می کند. فرگوسن 
بازیگر مطرحی در فوتبال نبود، ولی از برجسته ترین مربی های فوتبال جهان است.

حاال سبد فضائل من که با خود به کالس برده ام، شامل چند قلم از اصول کهن و 
ماندگار اخالقی مانند صداقت و عدالت، آشنایی با سطوح استدالل اخالقی کلبرگ 
)کهلبرگ(، آشــنایی با ارتباط اخالط و اخالق، آشــنایی با تیپ های شــانزده گانة 
شــخصیت و احســاس لیاقت برای مربیگری ـ  و نه منتوری ـ اخالق اســت. پس 

می توانم به آیندة این بازی روان شناسانة دیرهنگام امیدوار باشم.
دخالت من )مربی اخالق( در بحث های کالس اگرچه نقشة راهی دارد، اما پنهان، 
قطره چکانــی، و از یک ســطح باالتر خواهد بود و ادبیات مــن بوی قضاوت کردن 
نخواهد داد. ضروری نیست که تعداد پله ها یا ارتفاع استدالل هایمان را اندازه بگیرم، 
اما هنرجویان باید ترقی سطوح استداللشان را ـ با اندکی چاشنی تشویق من ـ لمس 
کنند. مثاًل به آن ها گفته می شود که در مورد این دو ضرب المثل اروپایی اظهارنظر 

کنند:
ë با سگ بخوابی، با کک بیدار می شوی!

ë حمل کیسة خالی سنگین تر از کیسة پر است!

آن ها باید در مورد صحت این گفته ها، استدالل هایی را بیان کنند که شایستة 
تبدیل شــدن این جمالت به یک ضرب المثل )ســند استدالل پرتکرار اخالقی( 
باشــد. مثاًل اولی را بنا به نخستین سطح اســتدالل اخالقی کلبرگ، با »ترس 
از تنبیــه« و واهمــة مکافات توجیــه می کنند و دومین جمله را با اســتداللی 
چهار پله باالتر از اولی )پرهیز از کار بیهوده برای جلب احترام دیگران( پاســخ 
می دهند. ســردرگمی تلخ ابتدایی به نتایج دلگرم کنندة  اجتماعی این تدریس 
فعال می ارزد و هنرجویان کم کم با این ســطوح و حتی مدیریت استدالل خود 
آشــنا می شوند. تکرار این پردازش های ذهنی ضمیر ناخودآگاه همة  ما را اخالقًا 

تربیت می کند.
ماندن بیش از اندازه در آشــپزخانه اشــتها را کم می کند. پس با طرح معماهای 
متنوع از کرانه های کالس و اسکلة مدرسه، تا پس کرانه های خانواده و جامعه، تالش 
خواهم کرد تا بوی عطر کالس اخالق را در مدرســه و محیط هنرجو بگســترانم. 
به عالوه، از انطباق کامل معماها با مســائل زندگی شــان پرهیز می کنم تا مدیریت 

بارش های فکری شان از دستم رها نشود.
با رونق خردگرایی در بازار کالس، دومینوی استدالل های اخالقی شروع می شود 
و تکه هــا یک یک و قله ها کم کم به تصرف درمی آیند )برای تحلیل نظریة کلبرگ و 

رفع ایرادات وارد بر آن، ر.ک: مقاالت همین نویسنده(.
کالس نباید برای هنرجو ســنگین شــود. پس برای لطافت، تا می شود شهودی 
باش! مثاًل این موضوع را که پیامبر کم خرج ما، بیشترین هزینه را برای خوش بویی 
خود می کرد، روی میز مذاکره می گذارم تا هنرجویان شــهودی و گریزان از فلسفه 
را با زبان خودشــان به صحن علنی مجلس خود برگردانم! آن ها باید در چارچوب 
حجاب دختران و عفاف پسران، ریسة دلبری یک دختر یا پسر شایسته را ببافند و 
ویژگی های ظاهری او را فهرست کنند تا من بتوانم عنوان »هنرجوی تراز کالس« 
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 به شهادت قرآن، آنچه مردم را به دین و سخن پیامبر 
عالقه مند کــرد، »اخالق« وی بود و بس؛ نه پایبندی 
به احکام دین که در نگاه اول مالل آور است! درواقع 
پایبندی به شرح وظایف دین داری، شما را از باالترین 
ســطح اســتدالل کلبرگ )حفظ کرامت ارزش ها و 
احترام اجتماعی خود( برای انجام عمل اخالقی مهیا 
می کند. ولی دین به معنای اخالق نبوده و نیســت! 
چنان که امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: نتیجة 

یِن َاْلََماَنة(. دین داری، امانت داری  است )َثَمَرُئ اَلدِّ

مثال های روشــنی بزنید تا توهم تســاوی »تظاهر 
به دیــن داری« با »توانایی رعایــت بالدرنگ اصول 
اخالقی«، پای احســاس گناه کشنده اش را از روی 
گلوی فرزندان ملت بردارد! بگویید که مثاًل نماز از آن 
نظر اهمیت دارد که باید »اقامه« شود؛ نه آنکه صرفًا 
خوانده شود. مانند »دلیل«، از جنس استداللی است 
که با رسیدن به سطح آن، شما از »فحشا« و »منکر« 
که بی اخالقی در اجتماع هســتند )دلبری کثیف(، 
الَئ َتْنهى  َعِن اْلَفْحشاِء َو  پرهیز داده می شوید )ِإنَّ الصَّ
 »I WANT« اْلُمْنَکر(. خالصه اینکه اخالق از جنس

!»I MUST« است نه

وقتی رعایــت قانون در مدرســه و پس کرانه های 
آن، به جای وظیفة اجتماعی، امری اخالقی )دلبری 
دلخواه( قلمداد می شــود، ســتون و قوام اخالق که 
»مسئولیت پذیری« اســت، در این فضای غبارآلود 
کم رونق گم می شــود. این جمله چقدر در کشور ما 

پرتکرار شده است:
»اگــر انجام کاری را به دلخــواه خودت و بیش از 
حدود وظیفه تقبل کنی، در اندک زمانی وظیفه ات 

می شود! پس خارج از شرح وظایف عمل نکن!«
 در چنین فضایی روش های ناپســند جلب توجه 
رونق می گیرد و انســان برای برتری جویی مرتکب 
غیبت، دروغ، تهمت و خیانت می شود. وقتی نتوانی 
به روش های مســالمت آمیز محبت کنی، احساس 
لیاقــت بــرای محبت دیدن هم نمی کنــی. پس به 

دزدیدن عشق و محبت مبادرت می ورزی.
پاســخ احتمالی به چالش باال چه می تواند باشد؟ 
خروجی این مســیر بهتر و بهتر شدن است؛ اگر به 

استدالل اخالقی انجام وظیفه مسئله ای 
فرامسئولیتی

قبول یک 
مسئولیت

استدالل اخالقی 
سطح باالتر

را به وی بدهم. تشــویق مشخصی هم نمی کنم تا دیگران احساس تنبیه جدیدی 
نکنند. هرچه تعداد چالش ها و معماهای طرح شده بیشتر باشد، به عقیدة کلبرگ 

امکان ارتقا به سطوح باالتر هم بیشتر می شود. 

جالب اینجاست که هرچه استدالل ها در کالس ادامه دارتر شود، چه به نتیجه برسد 
چه به نتیجه نرســد، هنرجویان به صورت نامحسوس در حال ارتقا به سطوح باالتر 
هستند. آن ها دیگر به خاطر ترس از تنبیه یا کسر نمره )استدالل سطح اولی( بحث 
نمی کنند. حاال باید تالش کنند که از سوی دیگران طرد نشوند )سطح دوم (، یا باالتر 
از آن، همچنان تأیید شوند )سطح سوم( یا حتی باالتر از آن، مورد احترام ویژه قرار 

بگیرند )سطح چهارم(.

تا پای معماهای مدرسه )کرانه های کالس( را به روی سکوی پاسخ دهی می گشایم، 
داغ دل بچه ها هم تازه می شود که همیشه از قوانین مدرسه شاکی اند! این زیباترین 

مهمان ناخوانده است:
ë نسبت قانون با اخالق چیست؟ آیا رعایت قانون جزئی از اخالق است، یا برعکس 

رعایت اخالق جزئی از قانون؟
ë رعایت وظایفی که قانون برای ما مشخص کرده )شرح وظایف(، جزئی از اخالق 

است یا اخالق باید همیشه بند اول شرح وظایف باشد؟
مثال های دم دســتی جور کنید. مثاًل کلید »پ« در صفحه کلید )کی بورد(، اگر به 
وظیفه اش عمل نکند، »پاپ« را »÷ ا ÷« خواهم نوشت. در این  صورت دلیلی ندارد 
که من به استفاده از این صفحه کلید )نظام یا حتی کارمند خاطی( ادامه بدهم! کار 

با این صفحه کلید اصاًل عقالنی نیست.
از روش بحث معکوس )برهان َخلف( هم استفاده کنید:

 عملی که اگر انجام نشــود، خرابی یا جرم یا فاجعه ای رخ داده است، انجام آنچه 
منتی دارد که »اخالقی« باشد؟ این تنها یک وظیفه است که در قبال سود و زیان 
به آن عمل شــده اســت. اگر پای »اخالق« را مانند کانــت )صاحب نظریة اخالق 
وظیفه گرا( به شــرح وظایف بگشاییم، پای »رواداری« و »مصلحت اندیشی« هم به 
ارکان وظایف گشــوده می شود که خطرناک اســت. اهمال های احتمالی را توجیه 
می کند و از ضریب اطمینان مشــاغل می کاهد. من شخصًا بر این باورم که رعایت 
بندبند فهرست شرح وظایف که به دریافت دستمزد منجر می شود، تنها می تواند به 
دلیل نقشــش در رفع نیازهای اولیة حیات )ر. ک: هرم نیازهای مازلو(، مقدمة امور 
اخالقی باشــد، نه »اخالق« که ما آن را در بخش نخست »یک پیشنهاد احساسی 

متفاوت و جذاب )دلبری پاک(« معنی کردیم!
 جذابیت اخالق مانند تبلیغ احساســی زیر است که زمانی شرکت یخچال سازی 
»ارج« در تبلیغ زیرکانة خود از آن استفاده کرده و تنها رقیبش )شرکت یخچال سازی 

آزمایش( را با لطافت به »چالش دلبری« دعوت کرده بود:
»آزمایش ثابت کرده که ارج بهتر است.«

در کشــوری مانند میهن ما که بر پایة باور دینی اداره می شود، این مهم است که 
به صراحت گفته شود:
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دنبال آن باشیم!
شاید »خوب  بودن« بیش از »بد بودن« ترس دارد. 
این ترس قدرتمند از انحراف قوای ضمیر ناخودآگاه 
ماست که به تمجید خوبان بیش از تکرار آنان عادت 

کرده است!
دوست دارم تا سحر از خوبی ایشان گویم / سخت 

باشد مثل ایشان اندکی خود خوب باشم!
 در حالی که در اســالم، ارزش هــر کس به اندازة 
مســئولیت هایی اســت کــه می پذیــرد و از عهدة 
انجامشــان بر می آیــد. مناجات الکس جانســون 

)یونگ پژوه معروف( در همین رابطه است:
»خدایا ما را ببخش که خود را عادی می دانیم و از 
برکت تو و از تنهایی می ترسیم! از عدالت تو بیش 
از ظلم انســان ها و از عشق تو بیش از آتش در 

کاهدان می ترسیم!«
اگــر بلوغ و فرصت کالس درس مــن اجازه دهد، 

توضیح می دهم:
é مســئولیت گریزی در دختران ناشــی از تکرار 

تشویق های مشروط از طفولیت تا نوجوانی.
é مســئولیت گریزی در پسران ناشی از ابراز مکرر 

توقعات روزافزون و احترام مشروط.
مســئولیت گریزی به خاطر مقصر دانستن دیگران 

نیز پیش می آید.
و از عوامل مهم اثرگذار بر مسئولیت پذیری جوانان 

این ها را برمی شمارم:
é تقویت مســئولیت پذیری با تدوین برنامة منظم 

و ممتد؛
é تقویــت مســئولیت پذیری با تمریــن مهارت 

جرئت ورزی یا »نه گفتن«؛
é تقویــت مســئولیت پذیری با تمریــن مهارت 

این همانی با دیگران )همزادپنداری با غیر(.
اینکــه چرا اطالع از این مســائل به عمل اخالقی 
منجــر نمی شــود را در تحلیل تئــوری یونگ پی 
گرفته ام. اما کافی است بدانی، هر خصلتی که نتواند 
خــود را هم رنگ جماعت هم شــأن کند، به ســایه 

فرستاده می شود؛ چه خوب و چه بد!

اخالق،  کفپــوش کالس  روز چهــارم:   
شیب راهة تکامل اخالقی )کارخانة معما سازی(
ـ آفرین، احســنت! ... این پاسخ از سطح استدالل 
باالتری در اخالق برخوردار اســت ... حاال آیا زاویة 

بهتری هم هست؟
همین مقدار غلتاندن گوی رقابت در میدان چوگان 

بحث های کالس کفایت می کند تا بازی و ورزیدن اذهان هنرجویانم ُگر بگیرد. الزم 
نیســت آن ها را از آخرین محتویات کاله شعبده بازی خودم باخبر کنم. گاهی فقط 
کافی اســت پس زمینة کالسم را عوض کنم. ابراز وجود آیکن ها )نمادها( که همان 
هنرجویان اند، متفاوت می شود. اگر نشود، کسل کننده خواهد شد. زیرا غالبًا از مطبخ 

فلسفه بوی نان نمی آید!
به این مثال ها توجه کنید:

é پس زمینــة کیهانی: اگر در جای جای  کتب مقدس و آســمانی، از عظمت 
کهکشان ها و عالم هســتی و اسرار آن ها سخن رفته است، شاید می خواهد بگوید: 
»همة  ما به یک همایش کیهانی دعوت شده ایم! آدرس کیهانی مشخصی داریم که 
اگر سطح فکرمان را عوض کنیم، تغییر می کند. پس در مقام و منزلت یک همایش 

جهانی اظهارنظر کنیم.«
é پس زمینة مهمانی: بیهودگی در کار خالق یکتا جایی ندارد! آیا به کار خاصی 
فرستاده شده ام که از عهدة دیگران خارج بوده است؟ من همانی هستم که در بند 
آنم! از فورد شــنیده ام که می گفت: »چه فکر کنی که می توانی و چه فکر کنی که 

نمی توانی، در هر صورت حق با توست!«
é پس زمینة برخورداری: نعمت )ثروت( هر فردی به اندازة نیازش تا رســیدن 
به ملکوت اســت. حکیم توانا نه باری بیش از توانایی برکســی می نهد و نه نعمتی 
بیــش از نیازش به او می دهد. گفت: »کم داری و کم خرجی افتخار من اســت!« تا 
بدانی که در مسیر ملکوت، برخورداری بیشتر نشانة نیاز بیشتر خواهد بود. از ثروت 
و نعمتــت اندکی »رزق« تو خواهد شــد و از انــدرون آن رزق و روزی، اندک تری 

»برکت« می یابد!
é پس زمینة ایمانی: قیمت و ابعاد و قدرت گوشــی همراهت در ارزش پیامی 
که آمده اســت، دخالت ندارد. این تویی که می خوانــی و ارزش می گذاری بر پیام 
و علت ارســالش. همین کاله استدالل را بر ســر بگذار و پیا م هایت را قضاوت کن 
نه دیگران را! شــاید پیام آورت یک پیامبر باشد یا یک گوشی همراه. آنچه اهمیت 
ویژه ای دارد، اصل پیام اســت. پس جبهه نگیر. فرمود: بنگر که چه می گوید، منگر 

که »که« می گوید!

اگر از کتاب های هم پایه، مانند ســبک زندگی و معماهای شــیرین اخالقی اش هم 
اســتفاده کنم، هنرجویم را در جایگاهش گرامی تر کرده ام و او خود را هم ســنگ 
حیثیت کودکی ۱2 ســاله می بیند، نه هنرجوی پایة دوازدهم یک مدرســه. اینکه 
خودت را چه ببینی، فــورًا در فکر و کالمت اثر می کند. چنان که در گفت وگو با من 

فرزند فالنی هستی و در گفت وگو با دنیا فرزند ایران!

هنرجو پایش را که بر کف پوش کالسم می گذارد، در می یابد که صعود و سقوط به 
هم وصل اند و ثباتی در عالم اندیشه و معنی ندارند! او یخ فروشی در بازار گرم افکار 
جامعه است که یا کاالیش را به سود دین و دنیایش می فروشد، و یا از سرمایه هم 
ضرر می کند و این »خسران« است! چنین مسیر لغزنده ای پلکانی نیست. زیرا هم 
ســطوح استدالل کلبرگی درهم تنیده اند و قابلیت جزر و مدی دارند و هم رواداری 
اخالقی مستقل از شرایط نیست. یک سطح شیب دار، هم حرکت را به جلو ساده تر 

می کند و هم لغزیدن و سقوط را!
چو محرم شدی ایمن از خود مباش/ که محرم به یک نقطه گاهی چو مجرم شود!
البته طراح مسیرهای صعب العبور، حتمًا به شن پاشی آرامش و سکینة قلب راننده 
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پیمانی جهانی شد، خرسندت کند.

اکنون معماهای کتاب و افــزون بر آن ها را نه برای 
پاسخ ها، بلکه برای محاســبة فراوانی یک پاسخ از 
سطح مشخص و تالش در ارتقای آن سطح، روی نوار 

نقالة این کارخانه می ریزم:

  معمــای چالش هــای اخالقــی در حرفــة 
فروشندگی، حضوری یا اینترنتی؛

  معمای چالش های اخالقی در حرفة مشاورین 
امالک و نمایشگاه داران؛

  معمای چالش های اخالقی در حرفة حمل ونقل؛
  معمای چالش هــای اخالقی در حرفة آموزش 

حضوری و مجازی؛
  معمای چالش های اخالقی در زندگی شهروندی 

ویالیی و آپارتمانی؛
  معمای چالش های اخالقی در انتخاب زندگی 

روستایی یا حاشیه نشینی؛
  معمای چالش های اخالقی در تساوی یا تناسب 

حقوق زن و مرد.
خســته شــدی؟ آیا می خواهی لبخند مونالیزا را 
ببینی؟ روباه در حال گذر را نشــان بده. وقتی همه 
جســارت او را دیدند و بر حماقتش در گذر از وسط 
یک جادة جنگلی خندیدند. یکی از آن آخر به احترام 
»انســانیت« برمی خیزد و می گوید: »بیچاره روباهی 
که اسباب رفاه ما درست از وسط زیستگاهش گذشته 
است!...« هورا بکش، بخند. این شکوه پنهان شده در 
ســایه های کالس، هم تراز »لبخند ژکوند« است که 
تا خیره و در بند لب ها باشــی، اتفاقًا دیده نمی شود. 
این برای مربی، باالتر از »نوش جان« گفتنی گذرا و 

شایستة »مبارک باد«ي به یادماندنی است.

 روز پنجم: از سقف کالس اخالق تا آسمان 
باز معماها )توسعة فلسفة اخالق(

فرهنگیــان  دوره هــای ضمن خدمــت  در  اگــر 
به جای گشــودن در و رویارویــی با کالس تصنعی، 
ســقف کالس هایمان برداشته شــود و آنچه در این 
ســال های اجراشدنش متولد شــده است، بی پیرایه 
مالحظه شــود، دو چیز بیــش از همه دیده خواهد 
شــد: کالس هایی مقهور مثال های نقض هنرجویان 
توانمنــد و خوش کالم از یک ســو، و کالس هایی با 

مربیان خوش بیان و متکلم وحده از سوی دیگر!
اینکه در روشنایی آمادة دویدن باشی، تقریبًا وظیفه 

اندیشیده است! پاسخ بچه ها به معماهای اخالقی گاهی از جنس بازی های رایانه ای 
یا مار و پله اســت. استداللی از افق دید ســطح اول ها )ترس از تنبیه(. چالش این 
استدالل اندک است و مناسب نوجوانان یا اطفال. به مرور پاسخ ها رنگ روشن تر و 
دیدگاه باالتری پیدا می کننِد؛ دیدگاهی مثاًل از جنس »ترس از کامیاب نشدن« که 

شبیه ماز )پیچه ها( و پازل های موش و پنیر است.
ســرانجام در پیچیده ترین موقعیت های خاکستری و باالترین سطح اظهارنظرها، 
روش حــل معما به چینــش قطعات درهم رونده و فــاق و زبانه های مصلحت یک 
جورچین همانند می شــود. در آن سطح از اســتدالل، گاهی از یک مربع خالص و 
زیبا، قاچی کنده و گاهی قاچی به آن افزوده می شــود. دیگر آسیب زا نبودن برای 
من یا برای دیگران مالک قضاوت دربارة موقعیت نیست. فاعل فیروزه ای ما باید به 
آسیب نخوردن به »اصول مانای اخالق در جهان«، میراث ۱۰هزار سالة ۵۰ میلیارد 

انسان مهمان شده بر این سیارة سبز بیندیشد.

»عدالت« برای مردان شاه بیت غزل اخالق است و »محبت از جنس زایندگی« قلة 
اخالق در زنان. صداقت اما آرام و زالل و گوارا، مانند یک سفرة زیرزمینی و معدنی، 

منتظر می ماند تا یک مسئولیت پذیر چاهی بکند و آن را وقف »انسانیت« کند!

جلد کتاب اخالق را از پله ها می پیرایم و به جایش کوچه باغی به ســمت آسمان 
می کشم تا هنرجویانم بدانند:

ما پرنده نبوده ایم که بدنمان طی میلیون ها سال با پریدن سازگار شده باشد! ماهی 
هم نبوده ایم که دشواری تنفس در اتر و سیال محیطی، چه آب باشد چه جسمانیت 
خیال، شــش هایمان را آبشش کند یا خیانت چشم هایمان را به تفکر بُزداید. این ها 
به مراتب جســمانی تر از تغییرات هزاره ها بر مایند و ما برایندی از تمام هســتی 
هستیم! ما در عوض بال و آبشش، طی هزاران سال آدابی را فرا گرفته ایم که زندگی 
با دیگران را ساده تر، ســریع تر و دقیق تر می کند. نه مانند قابلیت ماشین ها که در 
همین ســه گانه خالصه شده و هرکس به آن رضایت داده، »الینه« شده است؛ آدابی 

لذت بخش و صاحب مغناطیس. این همان »اخالق« است.

شــاید به قول نیچه ارزش اخالقی برای یک ارباب، موفقیت در کسب آن چیزی 
باشد که دوستش دارد و برای یک رعیت پایین دست در لذت دوست داشتن  همان 
چیزهایی که اکنون دارد. اما وقتی خودت را وارث دوران »کرتاســه« تا کشــت و 
صنعت و عصارة بشــریت یا روغن چراغ آیندة آن بدانی، دیگر حاضر نمی شوی به 
هر عنوانی که بوی »منفعت من و ما« را بدهد، مدال »ارزش اخالقی« را عطا کنی. 
ارزش اخالقی هر چه هست، از جنس »منفعت بشر« است؛ مثل بال پرندگان برای 
ایشــان. این برخالف نظر نیچه به پوچی نمی رسد. این »یک جانی« ما را با دیگران 
رقم خواهد زد و آن »پرهیز« ما را از امحا یا اغوای دیگران. آلمانی ها می گویند: فقط 

یک »پرهیز«کننده می تواند واقعًا دوست بدارد یا نفرت بجوید.
 از تمام آنچه گفته شد، وسعت این کارخانه هویدا می شود. روی میز گزینه ها و در 
پهنة پاسخ ها برای معماهای حیات، از پاسخی که »لباس من« را »من« می پندارد، تا 
پاسخی که »مرا« لباس تمام بشریت می داند، پیدا می شود. اما فقط پاسخی اخالقی  
اســت و اخالقی جاودانی تر است که به تولید انبوه برسد و قابلیت تکرارش همگان را 
خرســند کند. کانت می گوید: »عمل اخالقی« یعنی چنان عمل کن که اگر رفتارت 
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است و نه رعایت اخالق، و اینکه در تاریکی همت کنی 
و راه بروی، بیشــتر رعایت اخالق است نه وظیفه. اگر 
نور در پس زمینة تاریکی تباین دارد و زیبایی، چرا من 
از وجود بستری این چنین غفلت کنم یا نگران باشم؟ 
مگــر نگفته اند که: »ُتعرف االشــیاء باضدادها؟« )هر 
چیزی را به ضد آن بشناس(. هرچند وقیحانه ترین کار 
بشر این است که در کارخانه ها سالح بسازد و بعد در 
گوشه و کنار جهان به دیدن صحنه های کشتار انسان 
بنشــیند! اما در این آب گل یا خون آلود، قوت ما در 
کالس و قرار ما در این سن نوجوانی با هنرجویانمان، 
ماهی گرفتن از آب »دل آلود« است تا امیدمان نمیرد. 

آن مربی خبره هم حتمًا می داند که:
 

یــک تدریــس مفهوم و شــیوا امــا غیرمدرن و 
غیرمشارکتی، گاهی مانند لباس خوب و خط خوب، 
از واکنش دیگران مســتقل می شود و در آن هنگام 

دیگر خودش هم »اخالقی« تلقی نمی شود!

چنان که صــدای خوب من در هر شــرایطی، از 
واکنش شما مستقل اســت و از اختیار من هم نیز. 
پس »اخالق« خود من هم نیست، بلکه مشخصه ای 
از خلقتم محســوب می شود. کالســی که از تمامی 
ظرفیت اختیارات معلم نجوشــد )ظرفیت اســمی( 
و یا به واکنش هــای آزاد هنرجویان در حال تمرین 
منجر نشود، بیشــتر به اقتضای خلقت آن دو است 

نه اخالقشان!
در روزهای پیشین خلقت کالسمان متعهد شدیم 
تا در مقابل پذیرش شکســت ها و جریانات مخالف 
مقاومت نکنیم. زیرا در این صورت احســاس کریه 
بدبختــی رهایمان نخواهد کرد. اصواًل برایند گرفتن 
و شــهود در مختصاتی با چندین جهت معنا دارد و 
اســتدالل پروری هم نیز. درواقع شاید علت تساوی 
تقریبی دستمزد معلمان در یک پایه، با وجود اختالف 
ضریب دشواری رشته های تحصیلی، همین شباهت 
در رسالت اصلی ایشان است؛ یعنی وظیفة »افزایش 

سطح استدالل« دانش آموزان در رشتة ایشان.

مهارت اقامة دلیل در رد یا پذیرش یک مطلب، بسیار 
باارزش تر از امتناع یا اجرای آن اســت. زیرا اقامة 
دلیل برای یک عمل، قابلیت تکرار و تکثیرش را باال 
می برد. کالم باشد، می شود »ضرب المثل« و کار باشد، 

می شود »منش یا اخالق«.

وقتی اقامه کردن دلیل و گرفتن برایند آثار احتمالی ملکة ذهن آدمی شود، مسیرها 
کوتاه تر می شــوند و این کوتاهی نوید استقامت است و راست بودن )اِهدنا الصراط 
المستقیم(. اینجاســت که مرتب به اقامة نماز دعوت شــده ایم، نه صرفًا خواندن. 

ای کاش در پودمان »درست کاری« بر تکرارپذیری تمرکز می شد.
الزمة توانش در گرفتن برایند این است که قدری باالتر از خود و موقعیتمان ایستاده 
باشیم. جاگدیش پاریخ در کتاب خوش نام »مدیر موفق« چنین می گوید: »تا روی یک 
صندلی نشسته و با آن یکی شده ای، نمی توانی جابه جایش کنی. پس در هر موقعیتی 
هنگام تردد در خیابان، سر کار و ... تمرین کن که خودت، کارت و رفتارت را } از جایی 
باالتر از زمین{ مشــاهده و نظارت کنی. همان گونــه که گفتار، رفتار و لباس تو، با تو 
متفاوت اند و به تو تعلق دارند، موقعیت ها هم برای تو پیش آمده اند و با تو یکی نیستند.«

یک خوبی دیگر نگاه از باال »امداد غیبی تباُین« )تفکیک پذیری با محیط مخالف( 
است. مثاًل گاهی تا بیایی »لطف« را تفسیر و تعبیر کنی، وظیفه ات بر زمین می ماند. 
اما »پرهیز از ظلم« مقدماتی نمی خواهد. از این  رو در منشورات جهانی از این جنس 
تعابیر ضداخالقی برای اثبات قوانین اخالقی )اخالق الزامی( بهره جســته اند. یک 

نمونة زیبا از قالب اخالقی را در پودمان »انصاف« تقدیم اندیشه ها می کنم:
معما: امام باقر علیه السالم می فرماید: اگر کسی به تو خیانت کرد، تو به او خیانت 

نکن!
معمایش اینجاســت که: پس مجازات خیانت کار چه می شــود؟ آیا با این دستور 

دیگر سنگ روی سنگ بند می ماند؟
پاســخ: اگر قراردادی را یکی از طرفین نقض کند، دیگر قراردادی باقی نمانده 
است که طرف دیگرش با نقض آن خیانت کار به حساب آید. طرف دوم هم حق دارد 

دقیقًا مقابله به مثل کند، ولی:

حق ندارد که از این ماجرا انگیزة ظلم کردن یابد و بیش از نقض پیمان، عملی خائنانه 
را در مورد طرف مقابل مرتکب شود!

با این استدالل، شــاید اخذ جریمة نقض پیمان، برای جبران خسارت احتمالی، 
قانونی باشد، اما »اخالقی« نیست. یک سطح باالتر از اخالق و دلبری پاک اندیشه 
را در داستانی از شاعر توانای جهان، سعدی، میراثبان فرهنگ جادة ابریشم، چنین 
دیدم که گویا در جدالی، از یکی »ســر« شکست و از دیگری »کشکول چوبینش«. 
آن بیچارة مصدوم مبلغی به خسارت کشکول شکسته پیش آورد که: »سِر من التیام 

خواهد یافت، اما کشکول تو نه!«
این نکته از قلم نیفتد که هرچه پاســخ اخالقی به موقعیت خاکســتری باالتر و 
فیروزه ای تر باشــد، احتمال خطا در محاســبه و اســتدالل هم کمتر خواهد بود. در 
سطوح پایینی، مانند واهمه از تنبیه یا تأیید نشدن و ... احتمال اینکه عملی اخالقی 
با اســتداللی غلط یا دور از انتظار صورت پذیرد، بیشــتر است. چنین عمل اخالقی 
نمی تواند به صفتی اخالقی تبدیل شــود و ضمانت تکرار مجدد هم داشته باشد. 
این »درست« بی دلیل، یک استنتاج بی ارزش است، نه یک استدالل اخالقی. به این 

مثال ریاضی که اتفاقًا مولود هنرستان است، نظر کنید:

=
163 1
326 2

پاسخ ما گرچه شبیه هم است، پرده بیفتد ز روش ها خوش است ...
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عــدد  بــر  تقســیم صدوشصت وســه  حاصــل 
سیصدوبیست وشش است.

نیم من و نیم تو هر دو یکی است؟
خاک به تقسیم تو باید نشست

این درســت مانند اســتدالل دانشجویی است که 
تنها هدفش از تحصیل، بهره مندی از مزایای مالی و 
منزلتی است. سطح نگاه او باالتر نرفته و رشد اخالقی 
در او اتفاق نیفتاده است، اما مدرک تحصیلی او هیچ 
تفاوتی با مدرک دانشــجوی حقیقت طلب نمی کند. 
نتیجه آنکــه تحصیالت اولی یک انجــام وظیفه و 
مســئولیت ارادی بوده اســت، درحالی که تحصیل 
دومی امری اخالقی و یک فرامســئولیت پذیری 
قلمداد می شــود. اولی در مســند مدیریت کاماًل به 
شهود یا اســتنتاج آماری وابسته است، در حالی که 
دومی از افقی باالتر به اقامة دالیل و نقشة راه مستدل 
می پــردازد؛ کاری که قابل تکرار و توســعه اســت. 
اولی یک فرد قضاوت کنندة دیگران ـ براســاس سود 
و زیان ـ خواهد بود که به انســان  اتیکتی )برچسب 
زننده ـ Etiquette( موسوم  است، و دومی فردی فرا 
انســان و اخالقی )Ethical( اســت که برخالف نفر 
قبلی، به دلیل رهایی از بند قضاوت خود و دیگران، 
از سن عاطفی پایین تر و در نتیجه شادابی بیشتری 
برخوردار است. اولی محتاج تنظیم باد )غرور( است و 
دومی تکثیرشونده و شاد. اولی بهره گیری از مهارت 
خود را در ارائة خدمــت، اخالق حرفه ای می نامد و 
دومــی انجام وظیفــه را. برای دومــی این خدمات 
رایگان اضافه بر وظیفه است که طعم خوش  اخالق 

می دهد و جالب توجه ها هم هست.
حتی رفتارهایــی به غلظت غریزه و برآمده از نهاد 
انســان، اگر در حوزة وظیفه وارد شــوند، از شوکت 
اخالقــی می افتند و بی پشــتوانة منش می شــوند. 
فی المثل، ماجــرای غریزی »شــیر دادن نوزاد« از 
پســتان مادر که یک صفت اخالقی و شایان دلبری  
اســت، با مجوز دین می تواند تا دریافت شــیربها از 
پدر توســط مادر تنزل کند. یعنی وظیفه شــود و 
دســتمزدی بر آن تعلق بگیرد که نیازمند استنتاج 

است، و نه استدالل!

 روز ششــم: چالش هــای جهانی تربیت 
تعاملی اخالق )تدبیر منزل و سیاست َمَدن(

تصور خوردن یک قاشــق آب لیموی خیلی ترش، 
بالفاصله باعث ترشــح بزاق دهان می شــود تا به ما 
یادآوری کنــد قدرت باالی ضمیــر ناخودآگاهمان 

را. این موضوع بســیار مورد توجه محققان بوده که 
ارتبــاط معناداری میان قوای تعقــل و این نیروگاه 
اندرونی پیدا نشــده اســت. در حالی که در جدال 
تعالیم دیده شده و حتی صفات تمرین شده با ضمیر 
ناخــودآگاه در میدان عمل )موقعیــت(، تمام اعضا 
و انداممــان بی چون و چرا در فرمان آن هســتند. 
ضمیر ناخــودآگاه عملگرهای بالدرنگمان را رهبری 
می کند و در چشم برهم زدنی می توان نوشت: »آنچه 
آداب  و رســوم یک ملت را رقم می زند، نه داده های 
انباشته شده در اذهان و کتابخانه های ایشان است و 
نه تعلیمات تبلیغات، بلکه این تصاویر ذهنی حاکم 
بر ناخودآگاه ملت هاســت که گاهی به بهانة چندین 
سطر )نه صدها کتاب( غدد هیجان ساز ملت ها را به 

ترشحات انقالبی وامی دارد!«
با وجود چنین ســیطرة نامحسوس و قدرتمندی، 
ناخــودآگاه ما نمی توانــد بین تصویرهــای واقعی 
)موقعیت هــا( و تصویرهــای خودالقاگــر ذهنــی 
)خیــاالت(، تفاوتــی قائل شــود. روان شناســان و 
تبلیغاتچیان حرفه ای از این نقطة ضعف ضمایر بهره 
می برند و در یک نقشة راه منظم، با تصویرهای مکرر 
ذهنی، دســتورات الزم را بــه وی می دهند تا او هم 
به اندام ُمراجع )در اینجا هنرجو( دســتورات الزم را 
تلقین کند و ســرانجام به رفتار دلخواه منجر شود. 
این یعنی برنامه نویســی ضمایــر ناخودآگاه؛ چیزی 
شبیه تنظیم گیرنده های رادیویی و ماهواره ای برای 

دریافت امواج صوتی و تصویری.
به همان ســادگی که ضمیــر ناخودآگاهمان بین 
حرکــت روی جدول کنار خیابان بــا همان جدول 
در لبة پشــت بام تمایز قائل می شود و ما را ناتوان از 
پیمایش دومی می کند، این تلقی های ناخودآگاه یک 
ملت اســت که آن ها را فقیر یا ثروتمند خواهد کرد. 
تکرار تناول نان و پنیر در سفرة صبحانة یک کودک 
نوپا باعث می شــود که در نوبت شام گاهی تقاضای 
صبحانه کند! درحالی که مقصودش نان و پنیر است.
 لبخند تکریم صوری من از ارباب رجوع، در حالی که 
وقت کافی برای شنیدن حرفش و بررسی تقاضایش 
نمی گذارم ـ و باز از اخالق خود راضی ام! ـ مضحک تر 
اســت، یا اصرار و گریة کودک در تقاضای صبحانه 
بر ســفرة شــام؟ به همین ســادگی، گاهی افزونی 
ترجمه های غلط از »اخالق مداری« یا منش اخالقی 
در جامعــه، مرزهای عقده، تشــویق، تنبیه، قانون، 
وظیفه، مسئولیت، فرامسئولیت و اخالق را جابه جا و 
مشوش می کند. چنین آب گل آلودی آبستن تسامح، 
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اهمال و مقصرجویی، و در نتیجه مســئولیت گریزی 
خواهد شــد و این ها مقدمــات دلبری های کثیف و 
بزهکاری، رقابت در ثروت اندوزی، کسب شهرت های 

ناروا و قدرت های ناعادالنه و بی بندوباری است!
در شــیب راهة تعالی اخالق، سرعت این دومینوی 
شکســت و ســقوط اخالق اجتماعی آن چنان باال 
می رود که زانوهای فعاالن امور فرهنگی را سســت 

خواهد کرد.
به معمای تکریــم ارباب رجوع برگردم. در مراجعه 
بــه یک ســازمان اجتماعــی، با کارمنــد عبوس و 
جدی کاری مواجه می شوم که بی گفت وگوی اضافه و 
تعظیم زبانی، کارم را در نهایت دقت و سرعت انجام 
می دهد و حواله می کند. برداشت من از عمل اخالقی 
چیســت؟ امتیاز مــن به عملکــرد وی در فرم های 
ارزشیابی سازمانی چه خواهد بود؟ بازخورد مقامات 
مافوق وی با او چگونه اســت؟ میزان رضایت وی از 
شغل خود چقدر و برنامة سازمان در تعالی اخالقی او 

چگونه خواهد بود؟
این معما ماکت کوچک اما جالب توجهی است برای 
نشان دادن اهمیت اجتماعی و حتی جهانی عناوین 
کتاب اخالق در مدرســه. هنرجــو وقتی خودش را 
در مقابل ســونامی معماهای اخالقــی ببیند و این 
پیوســتگی معنادار اخالق را بــا تک تک پنجره های 
رنگیــن زندگی مشــاهده کنــد، در مقابل عظمت 
کار، ســر تعظیم فرود می آورد و برای رشد عقالنی 
و اســتداللی در مسیر اخالق، »احســاس لیاقت« 
می کند. این احساس لیاقت در دانش آموز بزرگ ترین 
سرمایة کالس من است که به پشتوانة آن می توانم 
نیروهای درونی اش )عزم و اراده( و نیروهای کیهانی 
)دعــا و نیایش و جذب پاندرا( را برای تعالی اخالقی 

بسیج کنم.
ناپلئون بناپارت در سال 1804 بخت آن را داشت 
که با قانون »ُکد« خود نخســتین بار مسئولیت های 
مدنی را با واژگانی هم سنگ و ضدخود تعریف کند و 

سنگ بنای شفافیت را در این حوزه بگذارد.
این تصفیه و پاالیش مفاهیم، روانکاری چرخ های 
صنعت معماسازی است. حاال دورکهیم )جامعه شناس 
فرانسوی( می تواند بررسی کند که: »تخطی از اصول 

اخالقی مهم تر است یا تخطی از مفاد قوانین؟«
خسته شدی؟! چالش اخالق/ وظیفة دیگری مطرح 
کنم: آن قدر مرد جگرکی مرا خنداند که ســیخ های 
جگر بیچاره همه ســوختند و بوی دود پول من هوا 

را پر کرد!

تکاملی که حریف می طلبد
از پر طاووس و قدرت کوسه

جگرم سوخت ولی گاز تو خاموش نشد
کار خنداندن من مستحق مزد نبود!

تأثیرگذارترین شــخص این هزاره که او را الگوی 
نامیده اند، اخالق را در  بی همتا )اســوة حســنه( 
پیوستن با کســانی می داند که از تو بریده اند. این 
»فرامســئولیت پذیری« خالصه ترین تعریف پاک از 
اصول اخالقی است. چنین ارتفاع بلندی در انسانیت، 
ســازمان ملل را ناگزیر کرد قوانینی در حمایت از 

احسان و محبت بی قیدوشرط بنیان گذارد.
نیکــو« »ســامری  قانــون   )ر.ک: 

اعالمیة حقوق  در   (Good Samaritan Law(
بشر برای حمایت از امدادگران غیرحرفه ای(

از آنجا که هنرجویان هنرستان ها در جذب مفاهیم 
تصویری فیلم ها، نقشــه ها، عکس ها و اینفوگرافی ها 
بســیار همراه و موفق ترند، همــکاران من و مربیان 
حرفه ای و عالقه مند، هر چه مباحث انســانی را در 
کالس »اخالق حرفه ای« بیشــتر بــا این زبان های 
تصویری درآمیزند، به دریافت پاسخ های لذت بخش 
نزدیک تــر خواهند بــود. من نیز برخــی مفاهیم و 
ایده های جدید را در قالب تصویرهای گویا تقدیمشان 

می کنم که تصویر زیر نمونه ای از آن هاست.


