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ت�ربیت
 نُقل مجلس یا خرماي بر نخیل

از وقتي به مدرسه پا مي نهيم، از وقتي در دفتر را باز مي كنيم و جايي در كنار همكارانمان مي نشينيم،  از وقتي در كالس را 
باز مي كنيم و پس از برپاي دانش آموزان، كيف و كتاب هامان را روي ميز مي گذاريم، از همان لحظه، »تربيت« در واژه هامان 
رژه مي رود. و اين رژه رژه اي دائمي است كه در تار و پود كارها و صحبت هايمان حضور دارد. از كالسمان بگيريد كه يك در 
ميان براي بچه ها از »تربيت« مي گوييم تا صحبت هايمان با همكاران كه دائم حول موضوعاتي اين چنيني مي گردد: بچه ها 

واقعاً خوب تربيت نشده اند، چقدر تربيت بچه ها سخت شده، مدير براي تربيت بچه ها ارزش قائل نيست، فقط دنبال نمرة 20 
است، بايد براي تربيت كاري كرد و... 

خالصه اينكه تربيت، نقل مجلس معلمي ماست. از همان صبح كه برمي خيزيم و دربارة آن مي انديشيم تا شب كه داريم 
دربارة وقايع روز و نسبتشان با تربيت فكر مي كنيم. اما اين نقل مجلس كه از هر واژه اي به ما و زندگي معلمي مان نزديك تر 

است، واقعاً چيست؟ واقعيت اين واژه كه حس مي كنيم كل هويت مان با آن گره خورده است، چيست؟ به سخن ديگر، 
مي شود پرسيد منظور ما از تربيت چيست؟ وقتي مي گوييم فالني بي تربيت است، يعني چه؟ وقتي مي گوييم تربيت كار 

سختي است، منظورمان چه كاري است؟ وقتي مي گوييم بايد براي تربيت كاري كرد، چه چيز را هدف قرار داده ايم؟ نكند 
تربيت در واقع خرمايي بر نخيل باشد كه دست ما به اين راحتي ها به آن نرسد؟

واقعيت آن اس��ت كه اگر تربيت به قول كانت سخت ترين 
كار دنيا نباشد، يكي از سخت ترين ها و پيچيده ترين هاست. 
كار ب��ا موجودي پيچيده به نام انس��ان ك��ه در هر لحظه 
واكنشي منحصر به فرد دارد، قطعاً پيچيده خواهد بود. اين 
پيچيدگي و ابهام باعث ش��ده است تا در بحث از  تربيت، 
ه��ر كس در ذهن خ��ود تربيت را ب��ه كاري مانند كند و 

براي آن استعاره اي بسازد. اين استعاره ها گرچه خود تربيت 
نيس��تند، اما مي توانند ابعادي از آن را به ما نشان دهند و 
م��ا را به اين خرماي بر نخي��ل نزديك تر كنند. در دنياي 
نظري تعليم وتربيت،  هر روز اس��تعاره هاي جديدي متولد 
مي ش��وند و براي توصيف و ارزيابي طرح ها و فعاليت هاي 
تربيتي به كار مي روند1. آشنايي با اين استعاره ها مي تواند 
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ما را نسبت به فعاليت هاي روزمره حساس كند و بينش ها 
و ديدگاه هايمان دربارة دانش آموزان را از پستوي ذهنمان 
بيرون بكشد. آن وقت است كه مي توانيم خود را در آينة اين 
استعاره ها به تماشا بنشينيم، زشت و زيباي خود را ببينيم و 
اصالح فعاليت هاي  مان را خودمان برعهده گيريم. هر كدام 
از اين استعاره ها در خود نگرشي دربارة انسان )دانش آموز( 
دارد كه كل فعاليت هاي مربي را جهت مي بخشد و به آن ها 
رنگي ويژه مي دهد. در اينجا مي خواهيم دو استعارة مهم را 

مرور كنيم2؛ بقية استعاره ها با شما!

تربيت به مثابه مهندسي
نخستين استعاره دربارة تربيت كه معروف ترين و رايج ترين 
آن ها هم هست، استعارة مهندسي است. مهندسي عملي 
رايج در دنياي انساني است. مهندسان معموالً در كارخانه ها 
تصور مي ش��وند. كارخانه هايي كه در ح��ال فراوري مواد 
اولي��ه اي خاص به محصوالت��ي ويژه اند. با فرض همة اين 
تصورات، هنگامي كه تربيت را كاري از جنس مهندس��ي 
مي خوانيم، مدرس��ه را كارخانه اي تصور كرده ايم كه قرار 
اس��ت در آن ، مهندس��ان، يا همان معلمان، مواد اوليه يا 
همان دانش آموزان بينوا را به محصوالتي يك شكل و ويژه، 
يا همان انسان هاي فرهيخته و تربيت شده، تبديل كنند.

در اين انگاره، دانش آموزان مواد اوليه اي فرض مي شوند كه 
مانند موم و ورق آهن قابل تغيير و انعطاف اند. موادي حرف 
گوش كن، كاماًل شكل پذير وتقريباً شبيه به هم. معلمان 
هم مهندساني هستند با دفترچه هاي راهنمايي  در دست 
كه خط به خط اين دفترچه ها را از برند و كاماًل مي دانند 
كدام دستگاه ها را بايد چگونه تنظيم كنند تا محصوالت 

نهايي، بي عيب و نقص از فرايند توليد بيرون آيند. از همه 
مهم تر، بروندادهاي اين مدرس��ه)كارخانه( است كه همه 

يك شكل اند، بدون اندك تفاوتي.
اما آيا واقع��اً دانش آموزان مثل موم، كامالً ش��كل پذير و 
منعطف اند؟ آيا خالي از هر گونه مقاومت در مقابل معلم اند؟

آيا واكنش آن ها به يك حركت معلم يكس��ان است؟ آيا 
معلمان را مي توان مهندس��اني به شمار آورد كه دفترچة 
راهنماي در دستش��ان، همة مشكالت را از پيش پايشان 
برم��ي دارد؟ آي��ا موقعيت هايي كه معلم ب��ا آن ها مواجه 
مي ش��ود، مثل موقعيت هاي ايجاد شده در يك كارخانه 
اس��ت؟ موقعيت هاي كارخانه اي معلوم و مش��خص اند و 
معموالً عيب ها با دقت زياد پيدا مي شوند، آيا موقعيت هاي 

تربيتي هم اينگونه اند؟ 
س��يال بودن موقعيت تربيتي، پيچيدگي اش، چند بعدي 
بودنش و مبهم بودنش، مانع از آن مي شود كه ما بتوانيم 
تربيت را كاماًل با استعارة مهندسي توضيح بدهيم. مهم تر 
از همه آنكه، آيا ما واقعاً مي توانيم شكل و شمايل و عقايد 
فارغ التحصيالن يك مدرسه را تضمين كنيم؟ آيا مي توانيم 
انتظار داشته باشيم همة فارغ التحصيالن يك مدرسه، مثل 
محصوالت يك كارخانه، يك ش��كل و استاندارد باشند؟ 

اساساً آيا مي توان انسان ها را در قالب قرار داد؟ 
همة آن هايي كه تربيت را مهندسي مي پندارند و معتقدند 
تربيت نوعي س��اختن اس��ت، بايد براي اين پرس��ش ها 
راه حل هايي بيابند. ش��ايد ما هم ت��ا به حال جزئي از اين 

همه بوده ايم.

تربيت به مثابه باغباني
اس��تعارة ديگري كه براي تربيت به كار مي رود، اس��تعارة 
باغباني اس��ت. در اين استعاره، مدرس��ه به باغي تشبيه 
مي ش��ود كه در آن نهال ها )دانش آموزان( متفاوتي وجود 
دارن��د. هر ي��ك از اين نهال ها اس��تعدادها و قابليت هاي 
وي��ژه اي دارند ك��ه نمي توان غي��ر از آن را از آن ها انتظار 
داشت. نهال سيب هرگز پرتقال نخواهد داد و شاخه هاي 
تاك انگور هيچ گاه روي تمش��ك را نخواهند ديد. در اين 

باغبان باغ تربيت با گياهاني مواجه 
است كه هنوز در حال انتخاب نوع بذر 
خويش اند! گياهاني كه در سر چهار راه 
خواسته ها و توانمندي ها، هنوز در رفت و 
آمد و گزينش اند 



ميان، معلم چون باغباني اس��ت كه تنها به ايجاد شرايط 
رش��د مي پردازد و نمي توان از او انتظار داشت برايمان از 

نهال سيب، ميوة پرتقال بچيند.
دانش آم��وز در اين اس��تعاره ب��ذر يا نهالي اس��ت داراي 
قابليت هاي خاص. يكي به هنر عالق��ه دارد و ديگري به 
رياض��ي. يكي ادبيات را مي پس��ندد و ديگري دل در گرو 
علوم تجرب��ي دارد. معل��م بايد هوش��يارانه آب را به موقع 
برس��اند، علف هاي هرز را به موقع بركند و شاخه ها را به 
موق��ع هرس كن��د. اينكه نتيجه چه خواهد ش��د، تا حد 

زيادي در گرو چيستي همان قابليت ها و استعدادهاست.
اين اس��تعاره هم اگر چه نه به ش��دت استعارة مهندسي، 
اما همچنان پرسش هايي را پيش  روي خود دارد كه الزم 
اس��ت به آن ها پرداخته ش��ود. مثاًل  اينكه آيا استعدادها 
و قابليت ها را باي��د اموري كاماًل از پيش مفروض در نظر 
گرفت و معلم را در مقابل آن ها موجودي دس��ت بس��ته 
به ش��مار آورد؟ آيا معلم در ميداني كاماًل از پيش معين 
بازي مي كند؟ آيا كار معلم تنها ايستادن در كنار كالس و 

مداخلة غيرمستقيم است؟
به نظر مي رس��د، با توجه به منط��ق تربيت و نيز نظر به 
برخي آيات قرآن كه مثل ياران پيامبر)ص( در انجيل را به 
مانند گياه خودرو مي داند3 ، استعارة باغباني براي تربيت، 
استعارة قابل قبول تري است. استعاره اي كه البته بايد باز 
تفسير شود. باغبان باغ تربیت با گیاهاني مواجه است 
که هنوز در حال انتخاب نوع بذر خویش اند! گیاهاني 
که در سر چهار راه خواسته ها و توانمندي ها، هنوز 
در رفت و آمد و گزینش اند . در اين ميان، معلم مي تواند 
با افزون س��اختن برخي توانمندي ها يا كاستن از برخي 
ديگر، در اي��ن فرايند هم مداخله كند. به س��خن ديگر، 
قابليت ها و استعدادها را نبايد اموري از پيش موجود، بلكه 
بايد اموري در ح��ال تكوين در نظر گرفت. در اين ميانه، 
معلم هم مي تواند در فرايند تكوين مشاركت ورزد. چنانكه 
در ق��رآن، معلم مأمور تعلي��م و حكمت4 و نيز موظف به 
بهره گيري از روش هايي است كه به تحول ارزشي در افراد 

منجر شوند5 .

البته اين مش��اركت نمي تواند و نبايد به گونه اي باشد كه 
جاي انتخاب كردن دانش آم��وزان را تنگ كند. هر گونه 
تهديدي براي اين انتخاب كردن، ممكن است در نهايت به 
شكل گيري موجودي طفيلي بينجامد كه بدون معلم، توان 
ايستادن بر پاهايش را نخواهد داشت. توانايي انتخاب كردن 
امروز دانش آموز، نويد اس��تقالل يابي فرداي اوست كه در 
انتظارش هس��تيم. بنابراين، معلم باي��د باغباني صبور و 
دريادل باشد و درياي وجودش چنان پهنه  اي داشته باشد 
كه رنج و شكنج هاي تربيت و فراز و نشيب هاي دانش آموز 

آن را مواج نسازد و طوفاني نكند.
این باغبان صبور مي توان�د به موقع مداخله کند و 
به موقع کنار بایستد. به موقع و به اندازه سخن بگويد 
و مهم ت��ر از آن، ب��ه موقع و به اندازه، س��كوت كند. نهال 
زيردست اين باغبان روزي گياهي تنومند خواهد شد كه 
روي پاي خود خواهد ايستاد و چه بسا از افق هاي ديد باغ 

و باغبان نيز فراتر رود.
معلمي شما مصداق كدام استعاره است؟

پي نوشت :

1. برخي از این استعاره ها در کتاب »الگوي مطلوب 
آموزش وپرورش در جمهوري اسالمي ایران« نوشتة 

خسرو باقري، طرح، نقد و بررسي شده اند. 

2. این دو استعاره  از کتاب مذکور گزینش و برگزیده 
شده اند.

3. »... و مثلهم في االنجیل کزرع اخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوي علي سوقه...« و مثل آن ها در 

انجیل چون کشته اي است که جوانة خود برآورد 
و آن را مایه دهد، ستبر شود و بر ساقه هاي خود 

باشند)فتح /29(.
4. »یعلمهم الكتاب والحكمه« )بقره/ 129(.

5. »خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم« 
)توبه/ 103(.
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کار با موجودي پیچیده به نام انسان که 
در هر لحظه واکنشي منحصر به فرد 
دارد، قطعاً پیچیده خواهد بود


