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ابراهيم  باقری پور
کارشناسی ارشد رشتة مکانیک و مشاوره

مدیر هنرستان شهدای شرکت برق ناحیه 4 مشهد

روز اول: اخالق، برنده ترین دلبری  
کمی بعد از آنکه توانستی بدون کمک دیگران غذا 
بخوری، از دوردست های تمدن بشری، یک خارخار 
و احســاس وسوسه مانند، سریع، قوی و اما ماندگار، 

آمد به سراغت و آن  هم این بود که:

»دیگران باید مرا دوست داشته باشند«!

نباشــد، نمی شــود. اصــاًل زندگــی در جزیره ای 
دورافتاده شــرف دارد بر زندگی در خانه، محل کار 
و اجتماعی که در آن نتوانی انتظار داشته باشی که 

دوست داشته  شوی و آن گاه نتوانی دوست بداری!
اگر قدرت، ثروت، شهرت، شهوت و حتی عزت، به 
احساس خوش دوست داشتن منتهی نشود، حداکثر 
حاصلش مثل آزادی بی حدوحصر مگسی است که تا 
نشستن روی بینی پادشاهان عالم ترکتازی می کند، 

وزه ای! موقعیت خاکستری، نمای فیر
ینش وز آفر قسمت اول: معلم درس »اخالق حرفه ای« در شش ر

امــا منفور اســت و چندش آور! اگر این طور شــود، 
ریاســت هم که بکنی، بوی غــم می دهد و حداکثر 
می شوی یک »ساالر غمگین«! افسردگی ها را ببین 
که در دنیــای متمدن امروز! با این همه قلب و تیر... 

چگونه جوالن می دهند! 
از سوی دیگر  اینجا، جوانک دانش آموزی داریم، که 
هم مرغ است و هم شتر. فقط باید در موقعیتش قرار 
بگیرد. مدام می گویــد: من می دانم کجا چطور عمل 
کنم. پسر و دختر بودنش فرقی نمی کند. این یک سد 
ذهنی اســت به نام »تکبر جهل«! که مانع خردورزی 
و حکمت می شــود. من که معلمی کهنه کارم، به این 
جمله حساسیت دارم. مرا به یاد یکی از بندهای منشور 

اخالقی مهندسان می اندازد که می گوید:

»... بيایيد به تمام مهندسانی که گمان می کنند 
...آنچه را که باید بدانند، می دانند، کمک کنيم.«
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 آســمان کالس هــای علــوم نظــری، به ویژه در 
هنرستان ها و دانشکده های فنی، به شدت ابری است، 
امــا خروش و برقی ندارد تا باران ببارد! البته همه جا 
روزی همین طور بوده اســت و مــا در حال بلوغیم. 
فیزیک دان  بزرگ ترین  اســتیون هاوکینگ، ـ  حتی 
معاصرـ در مورد جو کالس های »دانشگاه آکسفورد« 

در زمان خودش می گوید: 
... یک جو »ضدکار« اینجا حاکم است!! یعنی شما 
بایســتی یا بدون زحمت درخشان باشی، یا اگر زیاد 
بخواهی کار و پژوهش کنی تا به سطح باالتری بروی، 
»آدم خاکستری«! )خرخوان یا خرکار( لقب می گیری! 
این فقط معلم اســت که می دانــد بدون آموزش 
و حتی»تربیــت«، ممکن نیســت آدم بتواند تقریبًا 
بالدرنگ تصمیمی را بگیرد و اجرایی کند. این فرایند 
هم حتمًا زحمت و رنج دارد. به قول روان شناس ها، 
باید »رنج ـ لذتی« باشی. امروز رنج، فردا لذت. فقط 
معلــم می داند که قبل از تاریکــی هوا، باید چراغت 
را روشن کنی! تنها اوست که گران ترین تجربه های 
خــود و دیگران را بــه ارزان تریــن قیمت )فرصت 
حضور در کالس درســش( در اختیار باد می گذارد 
و می پراکند. فقط خدا کند که به قول مسیح)ع( بر 

سنگ نپاشیده باشد!
دانش آموز و هنرجوی همه کارة )شــتر و مرغ( ما! 
افتاد دنبال مشتری برای وجود خودش. یعنی رشد 
کرد و بزرگ شد. خب بخواهی دلبری کنی و چیزی 
بفروشــی یا بخری، یا باید یک پیشــنهاد استثنایی 
داشــته باشــی از نظر قابلیت هایش )USP(، یا یک 
پیشنهاد استثنایی احساسی )ESP( بدهی. چیزی 
که در شــرایط تقریبًا مســاوی از نظر کیفیت، در 
مقایسه با رقیبان، مشتری به خاطر آن، پیشنهاد یا 

کاالی تو را »پسند« کند. 

ساده ترین واژة دنيا در نام گذاری این تبليغ 
احساســی برای »من«،  یک انسان، »اخالق« 

است.

دوباره و ساده تر بگویم: همین دلبری های احساسی 
و عاطفی ظاهر و باطن آدم از دیگران، اگر به سالمت 
)آســایش( و امنیت )آرامش( دیگــران صدمه نزند، 

اسمش می شود »اخالق«. 

هیچ پســوند و قیدی نمی گیرد، مگر آنکه محــدودش کند و این خود، کاری 
پسندیده نیســت. خودش اما باید پسوند و پیوست هر پندار و گفتار و کرداری 
باشد که می خواهد به مخاطبان بیفزاید و مانند هلوی شیرین یا گل خوش بو یا 

قناری خوش خوان، به جانشان بنشیند.
از »من« خــودت گرفته تا تمام گیتی و هــر آن حقیقتی که عقل با فروتنی 
پذیرفته که هســت، ولی از درک آن عاجز است. آن  وقت ممکن است پیامبری 
بشــوی که مخاطبین تــو هزاره بر هزاره، دلبســتة این ویژگی ها شــده، تو را 

»پسندیده کار« و محمدص بنامند. 
آن وقت »هســتی« شــهادت می دهد که اگر »اخالق« تو نبود، کسی خریدار 
گفتار حق و الجرم تلخت نبود! حتی خود خدا هم بین خدایان و بت های کعبه، 
وقتی آمد که دلبری بکند، متفاوت بودنش را با دیگر خدایان، با یک پیشــنهاد 
احساســی بیان کرد. اعراب بادیه های بیگانه با علوم و صنایع، اما آشنا با تجارت 

و بازار، پرسیدند: 
این خدای جدید کیست که خود را »رحمن« و »رحیم« می نامد؟!

به این پسندیدگی ها توجه کنید: 
احســاس همدلی و همدردی با دیگران ـ و تمرین تقویت این احساس ـ به شرط 
آنکه هنجارهای اجتماعی )قوانین( را نشکند. مانند جراحی جسور یا معلمی قاطع. 
احســاس گناه پس از کم کاری ها، از جارزدن ها یا جازدن ها، به شــرط آنکه حاصل 
نوروتیک و بیماری نباشــد، اســتدالل دربارة رعایت عدالت و انصاف از یکســو، و 
مســئولیت پذیری از سوی دیگر و در تمام این فازها، مقدم دانستن دیگران نسبت 
به خود، نمونه هایی از این »پســندیده کاری« اســت که در گذشت زمان و با بلوغ 
تاریخی و رشد جغرافیایی خانواده و جامعة تکامل یافته، قرمزتر و شیرین تر می شود 

تا »مکارم اخالق« را تمام کنی! 
آن وقت است که در ۴۰ سالگی پختگی، خود به رشتة تحریر درمی آیی و می شوی 
»انسانیت مکتوب«، »اسوة حسنه«. در این  صورت این تویی که معجزة خود، یعنی 

برنامه محوری را ثابت کرده ای، نه آنکه او پیام داری تو را ثابت کند!

روز دوم: شهرت،آفت و رقيب اخالق  
تا صنعت چاپ و نشــر بیدار شــود و بیاید به مدد دانشمندان و بتوانند برنامة 
درســی بی تعصب خود را برای توزیــع عدالت و منش اخالقــی، یعنی نکویی 
آگاهانه و مســتمر، در تمام جامعه بگسترانند، دشمن شمارة یک جن و انس و 
شــیطان، یعنی »تکبر و خودبینی«، اخالق را که قرار بود مجموعه ای باشــد از 
پیشنهادهای خوب احساسی برای به چشم آمدن پندار و گفتار نیکو، از وسط به 
دو نیمه کرد. مرزهای »دلبری« جابه جا شدند و خاکستری های خرد و آرامش، 
تا ســودجویی های عاطفی و تزویر سیاه امتداد یافت و فام دلبری به کام زندگی 

تلخ شد! ...
»تکبر« گفت اگر قرار است که دیده بشوی و جلب توجه کنی، چه از مسیر اصلی 
محمدی و فضیلت، چه از بیراهة مضممی و رذیلت، توان رســید. ارزش های با قوام 
اخالقــی و به اصطــالح »خادم« که در تمام طول تاریــخ، تک رنگ و ثابت به نظر 
می رســیدند، در عرض جغرافیایی امتداد یافته از مزار هابیل)ع( تا امروز، به ابزار یا 

بهانة »مصلحت« متغیر شدند. 
اینکه بماند، حتی »خیر« هم درجه بندی شــد و دیگر به جــای »فیه مافیه«، ... 
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»االهم فی االهم«، شد یک نشان راهنمایی و رانندگی 
بر ســر راه رسیدن به »دوراهی های اخالقی«! این ها 
همان هایی هســتند که به »معمای اخالقی« امروز 
معروف شده اند و صدها نمونه از انواع آن ها را می توان 
در کتاب های فلسفی و اخالقی پیدا کرد و زیباترین و 
مناسب ترین هایشان را برای محیط اجتماعی کالس 

درس خود به سوغات آورد. 
نیکی به دیگــران، پرهیز از جنگ، مدارا با اســیر، 
اطاعت از والــد و والده، و ... همه مقید به مصلحت ها 
 شدند و هم زمان برخی ناپسندی ها به لحاظ جغرافیای 
مســئله، از امتیاز رفع ســوء اثر بهر ه مندی جستند. 
اصاًل پای مصلحت که بــه میان آید، »مخفی کاری« 
بی زیان به سالمت و امنیت دیگران، یک ارزش است 
در بــاب رئوس مثلث عیار و عــزم و عقیده. ثروت و 
مقصد و منظر )... استر ذهبک و ذهابک و مذهبک(. 
اینجاســت که »معماهای اخالقی« متولد می شوند و 
برای نخستین بار »اخالق« پسوندهای »پسندیده« و 

»ناپسند« می گیرد. 
معلم ناگزیر است تا دامن خود را از اتهام »تلقین« 
 )education( »به جای »تربیت ،)indoctrination(
فرو شــوید. مرز بین این دو در پذیرش آرای مخالف 
و تحمل کسانی است که به سطح درک و استدالل 
تو از موقعیت موردنظر نرسیده اند. پس دیگر مقاومت 
بی فایده است. باید کالس »آزاداندیشی« فراهم کنی 
و استدالل ها و حتی آرای مخالف را به گوش ادب و 
مؤثر )با انعطاف و با رواداری( شنوا باشی. آن ها با تو 

در یکی از این موضوعات اختالف نظر دارند:

• اخالقی ندیدن یک »موقعيت اخالقی« 
• تفسير متفاوت یک صفت اخالقی به دليل 
تفســير متفاوت از علل، عوارض و عالج یک 

مسئلة اخالقی
• رجحــان صفتی بر صفــت دیگر در آن 

موقعيت به دليل مصلحت اندیشی
• و یا حتی معامله بر ســر اخالق به دليل 

آسيب های اجتماعی 

به قول استاد دکتر محمد حسنی، کار خوب 
دکتر بالت این بود که فهميد راه حرکت دادن 
دانش آموزان از ســطوح پایين به سطوح باال، 
اســتفاده از روش های بحث سقراطی دربارة 

»معماهای فرضی اخالقی« است.

طرح ایــن معماها موجب به هــم  ریختن تعادل 
ساختمان شــناخت اخالقی دانش آموزان می شود و 
آن ها را به مراحل باالتر سوق می دهد. البته به شرط 
آنکه ماننــد معماهای طرح شــده در خانه و کوچه 
)معماهای ســنتی(، پاســخ های دقیق و درستی از 
ســوی منابع قدرت باالتر از دانش آمــوز )والدین و 

معلم( به آن ها داده نشده باشد. 
آن گونه که مــن دریافته ام، بــرای پرهیز از اتهام 
تلقین، آن  هم در فضایی که اکثر مردم برای گشودن 
دهان و »نصیحت کــردن دیگران« نیازی نمی بینند 
که مطالعه کرده باشــند یا حتی مسواک زده باشند! 
باید به راه های دوسویه کردن پیوستة  ارتباط کالسی 
اندیشــید و زمینة تبدیل ارتباط رادیویی )یک سویة 
محض( را به ارتباط بی ســیمی )با اجازه( و ســپس 
تلفنی )آزاد و متقابــل(، فراهم کرد. مثاًل هر بار که 
شاگردان به کالس می آیند، معلم با دو تصویر بزرگ 
متناســب با معمای موقعیت و از پیش آماده شــدة 
جدیــد، یا یک نــوای نو مرتبط بــا بحث، یک بوی 
ملمــوس و یا هر ابتکار دیگر معلــم، مانند میهمان 
معرفی نشــده !، کالس را از تعادل استاتیک خارج 
سازد و زمینة اظهارنظر دست کم سه دانش آموز را، 
ولو به زبان شوخی، فراهم کند. مانند تصویر زیر که 
یک کاسب را در حال کم کردن وزن پاکت از وزن کل 

کاالی در حال فروش نشان می دهد:

کالم به ندرت می تواند جای تصویر را بگیرد. پس 
نبایــد از فرصت جوانی دانش آموزانــم برای تجربة 

بدیهیات استفاده کنم! 
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وقتی در نبود تأمینات مالی، نســیم خیرخواهی و 
آینده نگری اولیای خانه و مدرسه برای خرمی آیندة 
میهن، وزیدن بگیرد، پرچم کاربردی ترین ســاحت 
علوم بشــری، علم پردازش ویژه تریــن وجه تمایز 
انسان ها از هم و نقطة اتصال زمین و آسمان به اهتزاز 
درمی آید که می توان آن را »تربیت اخالقی« نامید! 

کالس درس تربيت اخالقی، رستنگاه رسمی 
بود. سرچشــمه اش،  »خــردورزی« خواهد 
کوهســاران عقالنيت و زالل وحی، مسيرش، 
جغرافيای جوامع کوچک و بزرگ بشری، بستر 
تقریبًا هموارش، تاریخ و تکرارهای آموزندة آن 
و مهارکنندة استدالالتش، حکمت و ریاضيات. 

البته مــن باز هم فکر می کنم که روا نیســت نام 
هریک از این ها را در ابتــدا یا انتهای عنوان کالس 
اخالقــم بر زبان آورم. زیرا در ایــن صورت خود، به 
انسداد پنجره های انتخاب اخالقی دست یازیده ام که 
اگر به زیان استدالل های من و شاگردانم نباشد، حتمًا 
به »القاگری و نصیحت« متهم است. از در و دیوار و 
کوچه و خیابان های کشــور من اکنون، اندیشه های 
گهرباری می بارد که بیشــتر مقصد اندیشه اند نه راه 

اندیشه! 
میهن من در صد سال آینده به »تمرین اندیشیدن« 

بیش از القای اندیشه ها نیازمند است.

دکتر هرســت می گوید: اینکه بگوییم اخالق مسیحیت )یا اخالق اسالمی و ...(، 
مثل این اســت که بگوییم: دایرة مربع! زیرا هیچ خلق جذابی، زاییدة یک فرهنگ 
خاص )مکتب یا مکتب خانه( نیست )نقل از کتاب رویکردها، اثر دکتر حسنی(. من 
همین اســتدالل را برای نپذیرفتن عنوان کتاب »اخــالق حرفه ای« پایة  دوازدهم 
هنرســتان ها کافی می دانم. اما دو دلیل دیگر من، تداعی های متکی بر محاورة این 
ترکیب است که مخاطب را گمراه می کند: یکی تشابه به ترکیباتی مثل »رانندگی 
حرفه ای« که رعایت حرفه ای و مثاًل بالدرنگ صفات اخالقی را ولو در خانه به ذهن 
متبادر می کند )و متن کتــاب چنین منظوری را دنبال نمی کند(، و دیگری القای 
وابستگی رعایت صفات اخالقی )یا رعایت بیشتر! که اساسًا غلط است(، به انتخاب 

یک حرفة  خاص! این هم از قضا موضوعیت ندارد. 
تربیت اخالقی، در کنار آنکه دانش آموزان را با خصایص اخالقی و منش انســانی 
آشــنا می کند و او را در دنیای زیبای فضایل به گردش می برد، بزرگ ترین سرمایة 
خردورزی و انتخاب درست در دوراهی های زندگی را موضوع کار خود قرار می دهد 

و آن: »تقویت منبع کنترل درونی« است. 
او »خواســتن«هایی را تحریک می کند که به قول گوستاوولبون، حلقة واسط 
بین دانســتن و توانستن هستند. آدم را کوک می کند؛ شبیه ساعت لب طاقچه. 
اهمیت تربیت اخالقی وقتی بارزتر می شــود که دانشمندان در کامیابی انسان، 
نقش هوش عاطفی )EQ( را 80 درصد، و هوش منطقی )IQ( را فقط 20 درصد 
می دانند. تربیت اخالقی، مرکز فرماندهی بــدن را که به نظر امیرالمؤمنین)ع( 
... »دل« اســت و نه مغز، به بازســازی داده های منطقی در موقعیت های واقعی 

فرامی خواند. 
ورود به وادی دشــوارترین حــوزة تربیت، یعنی تربیت اخالقــی، آن قدر حائز 
اهمیت اســت که به قول مرحوم دکتر مجتبی کاشانی، کارخانه های »ماتسوشیتا 
الکتریک« ژاپن )متشکل از 580 شرکت همچون پاناسونیک و سانیو، با 330 هزار 
کارمند در جهان(، با وجــود تولید قریب 15 هزار محصول متنوع، اعالم می کند 
که مهم ترین محصول آن، »انسان« است، نه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی! 

 
»بزرگی هر شرکت تنها به اندازة عظمت انسان هایی است که برای آن 

کار می کنند.«

ماتسوشیتای 94 ساله، درخشان ترین کارآفرین قرن بیستم، راز »شادی« واقعی 
و اصلی را در »به کارگیری« و تحقق بیشــتر استعدادهای درونی انسان می داند. او 

می گوید:

»شادی ثروتمندی که بيست درصد خود را شکوفا کرده است، از کسی که 
ثروتمند نيست ولی هشتاد درصد خود را شکوفا شده می بيند، کمتر است.« 

این نیازمند آن اســت که احساس گناه از تکرار اشتباهات، ما را در موقعیت های 
اخالقی از عمل به آموخته های خود )شکوفایی اندیشه( منصرف نکند. پسوندهایی 
که به اخــالق و تربیت اخالقی می دهند تا مصلحت حرفه ها و موقعیت ها را لحاظ 
کرده باشند، نمودهای صفات اخالقی را آن قدر رقیق می کند که به قول شاعر عرب، 

دستت را به شیشه می زنی، به آب می خورد! 
 وقتی با نام گذاری های مختلف و مرزبندی های متعدد، تکلیف آدم مشخص نباشد 

تدارک پوسترهای کالسی با محوریت تشویق اندیشیدن برای 
درب و دیوارهای کالس اخالق در حرفه )منش اخالقی(
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و شــک و تردیدها به طول انجام اند، رضایت شغلی 
و شــادی درونی هم کم می شــود؛ زیرا نگرانی که 
درست عمل نکنی. شاد از روشنی تکلیف و امیدوار 
به سرمنشأ خوبی ها و اخالق هم که نباشی، در بازی 
زندگی باخته ای، ســوخته ای و بوی ذغال می گیری! 

)واتقوا النار آلتی وقعودها الناس و الحجاره...(.
 شاید در همین راستا امیر کالم )ع( فرموده باشند 

که : 
 »پندار خــود را دریاب که گفتار تو خواهد 
شــد... گفتارت را پایش کن کــه کردارت 
می شود، و کردارت را در بندکش که عادات تو 
خواهند شد و نيز در پایان، به زودی عادات تو، 

سرنوشت تو را رقم خواهند زد.« 

روز سوم: حلقة مفقودة شادی پرور  
 در نخستین هفته های آموزشی هر سال، به هریک 

از شــاگردان کالس »اخــالق در 
حرفه« دو بــرگ A4 می دهم و 
از آن ها می خواهــم تا هریک، دو 
طرح جلد و دو کتاب دوصفحه ای 
را به صورت فی البداهه برایم فراهم 
کنند: یکی با عنوان »سرگذشــت 
مــن« و دیگــری با عنــوان »راز 
شــادی و شایســتگی«. بچه هــا 
مقاومت می کننــد، اما هواپیمای 
ارادة مــن بــرای تصویربــرداری 
فضایــی از معادن وجودشــان، از 
که  می فهمد  مقاومت هــا  همین 
در حال اوج گرفتن اســت و کار 
خودش را آغاز می کند. همیشه به 

همکارانم می گویم: 
اگر،  درخت »بــارور« هســتی 

طاقت بیاور سنگ مردم را
که »بی بر« را کسی کاری ندارد 

جز زمستان ها

نظرات جمع آوری شــده حاکی از آن است که ۱۲ 
ســال تحصیل در مدارسی با شــیوه های سرهنگی 
)به جای فرهنگی( در مدیریت بر ســبِک آموزش و 
پروایش )ترســاندن و گناه خواندن اشتباه( به جای 
پرورش )تجربة خواندن اشــتباه(، غالبًا دانش آموزان 
را به ســاالرهایی غمگین، آلوده به تزویر، و بیگانه با 
خود تبدیل کرده است که حاصل همة این پیرایه ها 

پنتو »ت« 
کالس اخالق من

تربيت اخالقی، 
آغازی مبارک

تقویت منبع کنترل 
درونی و تمرین 

پندار نيک

توجه به قوانين و 
ادیان در گفتار و 

کردار

تذکر و استدالل 
اخالقی شفقت محور نه 

شهرت طلب

تکامل عادات 
اخالقی بهترین 

سرانجام

در یک کلمه خالصه می شــود: »مسئولیت  گریزی«!  
آن ها حتی از مکتوب کردن رزومة خود یا تصورشان 
در مورد یک پسر شایسته یا یک دختر شایسته، شانه 
خالی می کنند! و این درســت درحالی است که در 

مقام سخن، زمانی به هم نمی دهند!
 

بــه قول مرحوم شــهيد ابراهيــم همت : 
»افسوس که هر کجا کار هست یا جار می زنيم 

یا جا!« 
 

انجام نمی شــود،  یا عمــل اخالقی  یعنی 
مگر به انگيزة شــهرت ) کــه در این صورت 
فاعل ارزش فعــل را تباه می کند(، و یا اصواًل 
مسئوليت پذیری در حدی نيست که قضاوت 
اخالقی ما را به عملــی اخالقی متصل کند 

)فعلی از فاعل صالح صادر نمی شود(. 

در قدیم از واژة »ملکه شدن« برای جریان خودکار 
تبدیل استدالل های اخالقی به عمل اخالقی استفاده 
می شــد. این هنگامی می توانســت اتفاق بیفتد که 
تمرینات متعددی برای انگیزش و مسئولیت پذیری 
بالدرنگ توسط شــاگردان و متربیان کالس تربیت 
اخالقی در نظر گرفته و با مرشــدی اســتاد )تلفیق 
تربیت با تلقین(، در کالس اجرا می شــد. درســت 
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ماننــد فرایندهای شبیه ســازی در مهندســی که 
پیش بینی آینده را با تحلیل موقعیت های گذشــته 
ممکن می کنند. موقعیت هــای اخالقی، خانوادگی 
و اجتماعی، غالبًا پاســخ های مشــخصی هم دارند 
)موقعیت یا معمای بســته(، زیرا در خانواده »پدر« 
و در اجتماع »قاضی« حرف آخر را می زند. درســت 
یا درست تر همان است که این دو پلیس در چهارراه 

خود می بینند! 
ولــی در کالس درس اخالق در حرفه، مرشــدی، 
تلقین و نصیحت، مخدوش کنندة ســاحت »علمی« 
تربیت اخالقی و تبدیل کننــدة آن به تربیت آیینی 
اســت. مــا نمی خواهیم به قــول فایرابنــد، ادعای 
»رهایی بخشــی« کنیم، زیرا شــعار کالس تربیت 
اخالقــی، تقویت منبع کنترل درونی اســت. تالش 
ما در کالس درس پیشــنهاد یا بازســازی و ترقیق 
موقعیت هایی اســت الهام گرفته از واقعیات زندگی 
روزمره با کاهش پنجره های شــوخ طبعی در آن ها. 
در پایان هم ترتیبی می دهیم که با اســتدالل های 
ســطح پایین ـ در بین شش ســطحی که کهلبرگ 
برای اســتدالالت اخالقی تعریف کرده است ـ پاسخ 
مشخص و روشنی پیدا نشود )موقعیت یا معمای باز(. 

 
 البته متأسفانه اغلب بچه ها به طرز اسفناکی حتی 
به چالش های شخصی طرح  شده در کالس براساس 
واقعیات زندگی روزمرة خود ـ که کاماًل مســتقل از 
اعتقادات مذهبی و ملی هستند ـ پاسخ های کلیشه ای 
و دروغیــن می دهنــد. گویا در آزمون اســتخدامی 
هستند! این نتایج از اپیدمی بیماری شدید »تزویر و 
ریا« و وضعیت اورژانسی قدرت موتور کنترل درونی 
دانش آمــوزان خبر می دهد که تمایلــی به تکرار و 
بازگویی علل اجتماعــی آن ندارم، اما تنها عالج آن 
بستن کمر همت به »تربیت اخالقی با طعم جوانی« 
اســت. از اینجای بحث را کسانی لمس می کنند که 
چند صباحی در یک هنرستان با ورژن »کاردانش« 
به تدریس مشــغول بوده اند. دانش آموزانی که رسمًا 
»نمی خواهنــد کــه بدانند و فقــط می خواهند که 
بتوانند«. کیلومترها با مطالعه فاصله دارند و نزدیک 
دو هزار ســاعت کار کارگاهی در طول اقامتشان در 
هنرســتان، فرصت بسیار ارزنده ای را برایشان فراهم 

می کند تا »تجهیزات پذیر و استدالل گریز« باشند! 
اولیــن کاری که کــرده ام، تبدیــل کالس اخالق 
حرفــه ای به یک »کالس موضوعی« بود با همکاری 
اولیا و دانش آمــوزان و مربیــان. در و دیوار کالس 

»تمرین و تبدیل استدالل« را پر کردم از تصویرهای دانشمندان کتاب به دست!... 
به نمایندگی از فرمانروایان تربیت اخالقی خودمان که تصویری از ایشان در دست 
نیســت؛ همچون خواجه نصیرالدین طوســی، نجم الدین رازی، غزالی، طبرســی، 
مجلســی، صدوق، ابوعلی مسکویه، و سیدابن طاووس. تصاویر A3 رنگی از بزرگان 
معاصر این عرصــه، همچون دکتر محمدرضا مدرســی،دکتر عبدالعظیم کریمی، 
دکترخسرو باقری و دکتر حسنی را چسبانده ایم وسط عکس های پرانرژی از پیران 
تربیت در جهان، و خدا می داند که حتی تصاویر ایشــان، بحث ارسطویی در کالس 
کاردانشــی را حمایت می کند. مخصوصًا پیشــنهاد می کنم تأثیر الصاق تصاویری 
باکیفیت از دانشمندان معاصر در حالت مطالعه را در مسیرهای تردد و کالس های 
درس هنرســتان های کاردانش امتحان کنید. تیپ شخصیتی اغلب هنرجویانی که 
مشاورة هدایت تحصیلی درستی شده اند، عملگرا و لمسی است. این یعنی اینکه تو، 

او را در معرض دیدن » انجام کارها« بگذار و آن گاه ماهی خود را صید کن. 
دومین فعالیت که اشتراک تجربیات آن، بسیاری از همکاران استانی را به کنترل، 
راهبری آموزشــی و توفیق تربیــت در این جنس کالس ها امیــدوار کرد، معرفی 
کتاب های بســیار ارزشمند و جوان پســندی بود که در قالب داستان های کوتاه یا 
رمان، معماهای اخالقی را در ســفرة هیجانات کالس می نهادند. منظور از »معمای 
اخالقی« موقعیت ها و دو راهی هایی در مســیر تعامالت اجتماعی است که انتخاب 
یــک راه آن ها به رعایت صفات اخالقی نزدیک تر اســت. در این خصوص عالوه بر 
داستان های منظوم و معماگونة تاریخ ادبیات ایران زمین و آثار جهانی، مانند مثنوی 

شریف مولوی)ره(، کتاب هایی مثل کتاب های زیر بسیار پرمغز و ایده پرورند: 

 کتاب های داســتان در داستان » ادوارد پاکارد« که جریان داستان 
در آن ها براســاس تصميم گيری های لحظه ای شــما پيش می رود. این 
مجموعه داســتان ها را به واقع می توان پيوست کتاب »اخالق در حرفه« 
پایة دوازدهم دانست. این مجموعه داستان ها را نشر گل آفتاب منتشر 

کرده است )1384(.

 101 مسئله فلسفی، مارتین کوهن/ نشر مرکز 
 مراحل شکل      گیری اخالق، عبدالعظیم کریمی/  انتشارات عابد

 گلچین ضرب المثل های جهان، سیف اله اسدی/ انتشارات اشجع 
 و... 

با مطالعة معماهای »دوســر برد« که پاسخ درست مشــخصی ندارند یا بیش از 
یک پاســخ دارند، مانند داســتان شــیر و خرگوش در مثنوی مولوی، تازه متوجه 
می شوی که مسئولیت پذیری بالدرنگ در یک موقعیت اخالقی واقعی تا چه اندازه 
به تمرینات و ریاضت های ذهنی نیازمند بوده است. اینجاست که پدر علم مکانیک 
در ایران و اســتاد برجسته در اخالق برای مهندســان، پروفسور بهادری نژاد عزیز 

می فرماید: 

تفاوت کشورهای فقير و ثروتمند در قدمت، ميزان منابع طبيعی قابل 
استحصال، سطح هوش و فهم مردمانشــان یا نژاد و رنگ پوست آن ها 

نيست. در عنصر اصلی اخالق، یعنی »مسئوليت پذیری« است. 

با این حســاب، »مســئولیت پذیری« یعنی کلیدواژة اصلی علــم اخالق در قرن 
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جدید، همان حلقة مفقودة بین اســتدالل اخالقی و 
عمل اخالقی است که تربیت برنامه دار برای تقویت 
آن در نســل آیندة کشور، دست معلم منش )اخالق 
در حرفه( را می بوســد. برای شروع، بد نیست تا نام 
نام آوران مســیرهای سنگالخ پژوهش هایی که ما را 
به این حلقه رهنمون شــدند، جســت وجو کنیم و 
مانند ریســه های شادباش و افتخار از آسمان کالس 
بیاویزیم: ارســطو، پیاژه، والتزر، اســناری، ویلسون، 
بندر، هرست، بالت، گلیگان، هرمان، نادینگز، تووانا، 

لیند، بالسی، ریست، نارویز و کلبرگ بزرگ. 

روز چهارم: فيروزه در سنگ  
دانمارکی ها می گویند: ســخن »ماده« است و عمل 
»نر«، و چرخ آســیاب را با ســخن نمی توان گرداند! 
ظاهراً آدم بخواهد همه جانبه »جالب توجه« باشــد و 
به قول دکتر محمد حسنی، مناسباتش 360 درجه ای 
باشــد، باید تن به تربیت اخالقــی بزند. آن هم فقط 
در مدرسه که بی تعصب ترین محفل علمی است. اما 
بیچاره مدرسه که ابزاری جز »آزمون« برای سنجش 
آموختنی ها ندارد و نیز سطح تربیتش به سطح »معلم 

دل خسته از حواشی« کاماًل گره خورده است. 
کره ای ها می گویند: پادشــاه، پــدر و معلم در یک 
مرتبه اند و تربیت کسی از تربیت آن ها فراتر نمی رود. 
از سوی دیگر و پیش تر اشاره شد که چالش دیگری را 
ما در مدرســه اضافه بر دیگر ملل داریم و آن شباهت 
بســیار زیاد گزاره های انبوه دینی و مذهبی ماست به 
گزاره هــای اخالقی. در حالی که اخالق ابزار اســت و 
ادیان مبدأ و مقصد آرامش جان. این انبوهی دسترسی 
به اندیشــه ها با یا بدون اهلیت و درک شایســته، در 
برخــی توهم فاعــل اخالقی بودن را پدیــد آورده و 
دهانشان به حلواحلوا خوش داشته و در برخی برعکس 
اندوه و احساس گناه و دلسردی کاذب به بار آورده و 
بی کفایتی ها و بی عدالتی ها هم تیر خالص را بر شقیقة 

کالس تربیت اخالقی نشانده است. 

تربيتی  و  کار سخت شد. مسئوليت معلمی 
بدون شایستگی بالفعل، بدون ابزار سنجش، 
در محيطی متوهم و شــيدا یــا بی هویت و 
افسرده! یعنی فعاليت تربيتی در کالسی که به 

ندامتگاه مانند شده و بزنگاه بزه!

تخریب برخی پشــتوانه های اخالق جامعه، تنگی 
معیشت مردم و گشادی فضای بی افسار مجازی هم تا 

دلت نخواهد فرصت های »بداخالقی« را فزونی داده 
و میدان نبرد خیر و شر را مانند بیابان رملی، بی جان 
پناه و دشوارپیما کرده است! حاال کفة سنگین رذایل 
و شهرت و جلب توجه به بهای وقاحت و بی حیایی، 

مبارز می طلبد در ترازوی افکار عمومی. 
کجاســت معلمی مســلح به ســبدی از فضایل و 
اســتدالل های ســطح باالی اخالقــی؟ آنکه پیش 
از هــر منقبتی و بیش از هر قوتــی، به »خودش و 
اســتدالل های خودش« ایمان داشته باشد؟! درست 
مانند آن معلم پسندیده کاری که در غار تنهایی خود 
در ظلمات جهل و خمــر و خون ریزی، تک درخت 
هدایتی شد که شاخســار »برنامة تربیت اخالقی« 
وی رشک کوهساران ادب و فکر عالم شد. نخستین 
معجزة محمد)ص(، ایمان محکمی بود که به رسالت 

و »معلمی« خود داشت؛ همین!
از هول اینکه فهمیدم عجب رســالتی دارم، اینکه 
تبرم سخت کند شده در ســال های دور از مطالعه، 
و اینکــه گمان می کردم درســی را بــرای تکمیل 
برنامة هفتگی به من واگذاشــته اند که کافی  اســت 
در آن مبصری کنم، قلم از دســتم افتاد! باید عطای 
فیــروزه ای ســعادت اخالقی شــاگردانم را به لقای 
محنت های بی شــمار تربیت آن ها ببخشم. درست 
در همین لحظه که عقل الجرم پیشــانی فروتنی بر 
ســجدة ذکر می ساید، فکر در اهتزاز می آید و پرچم 

اقبال برافراشته می گردد که: 

از سر تيشه گذشتن ز خردمندی نيست
ای بسا » لعل« که اندر دل سنگ است هنوز 
اقبال الهوری

کهلبرگ )کلبرگ( با شاه کلیدش از راه رسید: 

»ضروری نيست که معلم اخالق، خود عامل 
اخالقی  استدالل  این  باشــد.  اخالقی  کامل 
درست است که ارزشــمندتر است نه عمل 

اخالقی.«
لورانس کهلبرگ

همچنان که در حل یک مسئله ریاضی ممکن است 
یک نفر از راهی غلط به پاســخی درست برسد و در 
این صورت پاســخش ارزشی ندارد، در یک موقعیت 
اخالقی هم ممکن است دو نفر با دو استدالل متفاوت 
به یک راه حل مشترک دست بزنند، اما فقط یکی از 
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آن دو صاحب سطح استدالل باالیی است. 
گمان می کنم نخستین چالش من به عنوان »معلم 
منش اخالقی یا همان اخالق در حرفه«، یعنی کافی 
ندانستن شایستگی خویش برای تدریس این مهم، 

مرتفع گردید. 

روز پنجم: معلمی برای اخالق، دیر اما  
ناگزیر!

اثر تیــغ تیز فســادهای مالی و ســازمانی که بر 
گلوی معلمان کشورم پیدا شد، پذیرفتند که برخی 
فضیلت های فراموش شــده را باید در قالب درســی 
جدید ولــو در آخرین پایة میزبانــی فرزندان ملت، 
احیا کننــد. وقتی بخواهی فراینــدی علمی به نام 
»تربیت کردن« را که در ملل پیشرو دست کم ده ساله 
اجرا می شود )از پیش دبستانی تا پانزده سالگی(، در 
یک سال تحصیلی خالصه کنی، حتمًا بو و طعم آن 

عوض می شود! 
شــاید عنوان های »تلقین اخالقی« یا »آشــنایی 
با آیین اخالقــی« که هیچ کــدام صولت و صالبت 
علمی واژة »تربیت اخالقی« را ندارند، چه برســد به 
تشابه شــیوه های اجرای آن ها، بر این اتفاق دیر اما 
ناگزیر )اجرای ایــن درس در آخرین پایه( هموارتر 
می آیند. این برنامة درسی تربیت اخالقی درازمدت 
برخی کشورهاســت که باعث شــده تراز سالمت و 
امنیت موجود در آن کشــورها به وعده های وحیانی 
و آرزوهای عقالنی، یعنی پشــتوانه های پیشــبینی 
para� )آخرالزمانی نزدیک تر باشــد و بوی بهشتی 

dise( را بدهــد که در آن عاقالن »بی قید و شــرط 

دیگران را دوســت می دارند«، چــون در »اکنون« 
زندگی می کنند. نمونه ای از استمرار تربیت اخالقی 
در طول سال های رشــد کودک را در این دو کتاب 

می یابید:

وقتی آموزش و تربيت به تعویق می افتادند، 
باید برنامة درسی را طوری تنظيم می کردیم که 
بر صفات اخالقی پرکاربرد در »اشتغال پذیری« 
)Employability( و امنيت شــغلی یا »تداوم 
اشــتغال« )Durability( متمرکز و مؤثر باشد 
}شــاید به همين خاطر نــام کتاب را اخالق 

حرفه ای انتخاب کرده اند{. 
 

اگر به مصداق فرمان ها و برنامه های درسی توصیه شدة 
پیامبــر)ص( و جعفربن محمد صادق)ع(، مثل »العلم 

فی الصغر، کالنقش فی الحجر و...« برنامة تربیت اخالقی را به گونه ای منسجم و ممتد 
تدارک می کردیم که از سنین طفولیت تا ابتدای بلوغ اجتماعی را شامل می شد، همان 
می شد که کهلبرگ در آخرین فاز تحقیقات دامنه   دارش به آن رسید و اکنون سال هاست 
که بر پایة رویکرد »شهروندپروری« )citizenship EDU( تحت عنوان تربیت »منش« 
)Character( در مدارس آمریکا در جریان است و مدارس را از حیث پیش بینی شرح 
وظایف با وجود گستردگی و وحدت رویة تمام ارکان مدرسه در برنامة تربیت اخالقی، به 

یک »جمهوری کوچک« تبدیل کرده است!
اکنون معلمی داریم که بســیار دیر به کاروان سرای تربیت اخالقی دانش آموزان 
فراخوانده شــده، امــا او نگران چیزهای مهم تری  اســت. کهلبــرگ آرامش را به 
او هدیــه کرده بود، وقتی که از »تســلط بر طرح اســتدالل های اخالقی« هنگام 
تربیت دانش آموزان، به عنوان شــرط اصلی مدرس بودن در درس اخالق نام برده و 
عامل بودن به فضیلت های اخالقی )حسن فاعلی( را از شروط مدرس حذف کرد. اما 
آیا استدالل اخالقی، آن هم در معماهای »باز« }بدون پاسخ مشخص{، کار ساده ای  

است؟! بماند که دانش آموزان به فتوای کهلبرگ کاری ندارند و:

اگرچه منصفانه نيست، اما باید به آن ها حق بدهم با رفتار من، درستی 
سخنان و حتی اندیشه های مرا قضاوت کنند. این اتفاق بی شک می افتد؛ 

مخصوصًا وقتی که با مهارت های تدریس و مخاطب شناسی آشنا نباشم!

عمومی ترین و نخستين ابزار معلم در کالس های آزاداندیشی، چتر حمایتی 
سه رنگ زیر است:

الف( خاموشی افراد به هنگام اظهارنظر تک تک ایشان )تمرین انضباط 
اجتماعی(؛

ب( احترام به نظرات مختلف و به ویژه مخالف )تمرین انعطاف اجتماعی(؛
ج( ایمان به اینکه اغلب بيش از یک پاسخ درست وجود دارد )تمرین 

خردورزی(.

ابزار دوم مخاطب شناسی است و اینکه رفتار فراگیرانت را تا قبل از ورود به کالس، در 
خالل کالس و بعد از آن به صورت نامحسوس رصد کرده باشی. وقتی ازدحام دختران و 
پسران هنرستانی و دبیرستانی را در ساعات استراحت اطراف آینه های قدنمای مدرسه 
می بینی، حتمًا باید در بحث از شایستگی های اخالقی، نخستین صندلی را به آراستگی 
ظاهری اختصاص بدهی. نخستین چیزی که حضرت محمد)ص( سال ها پیش از ابالغ 
رسالت و شهرت اندیشه هایش، به واسطة رعایت و دعوت به آن مشهور شد، »پیرایش، 
پاکیزگی و آراســتگی ظاهری« بود. مخاطبینش پیش از نسیم کالم او با رایحة خوش 
لباس و پاکیزگی وجود مبارکش آشنا می شدند و این با کمال تأسف از موارد بسیار مهم 

و مغفول کتاب مورد بحث ماست!...

... آن بيرون بچه ها در مورد »دختر شایسته« یا »پسر شایستة سال« و... 
مالک هایی را دست به دست می کنند که انگار دست معلم از آن ها کوتاه 

است و آن ها بر نخيل!

 چرا باید بسیار شجاع باشم تا از متولیان بخواهم که این کتاب را براساس تکانه های 
جدید اجتماعی ویرایش کنند و در ابتدای آنجایی برای »بدن بانی« و زیبایی نمای 
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بیرونی که سایه ای از زیبایی درونی است، باز کنند؟! 
جذاب بودن و جذاب گفتن و جذاب دیده شــدن، یک 
پودمان پر از خرده شایســتگی ها می شــود. به قول 

مرحوم مجتبی کاشانی: 

در عصر امروز باید از آب »دل آلود« ماهی 
گرفت، نه از آب »گل آلود«!...

 
 از »دل« کــه الهام بگیرنــد، اولین پودمان کتاب 
اخالق می شــود: »خوش تیپ، خوش بو و خوش گو 
بودن!« و دانش آمــوزان را می غلتاند در گود تربیت 
اخالقی برای »آراســتگی بی حاشــیه«، یعنی جان 
کالم مباحــث طراحی مد، زبان بدن و انرژی درمانی 
از یک سو، و عفاف و حجاب و امنیت جنسی از سوی 
دیگر! آن قدر بچه ها در این داستان با هم متفاوت اند 
و متفاوت می اندیشند که اگر زرنگی کنی، خودشان 
مالک هایی واال و پــاک را از ضمیر درون و بارگاه و 
دادگاه وجدان برایت ردیف می کنند تا سنگ محک 

شایستگی های ظاهری باشد؛ مثل: 
»اظهارنظر عقالی قوم!! محکم ترین حکمت عرفی، 
ذوقی و علمــی قابل اتکای رفتارهــای اجتماعی«، 
مخصوصــًا در ایــن ســال های اخیــر کــه اصول 
زیبایی شناســی ریاضی و حکومــت »عدد طالیی« 
)Golden NO( بر ذهن ها یا روان شناسی رنگ ها و... 
اگر پژوهنده باشــی در سبد فضایلی که برای فروش 

به بازارچة کالست می بری، پیدا می شوند. 

اگر به توانایی دانش آموزان در مدیریت احساساتشان 
شک دارید یا احساس شد که طرح این موضوع بدون 
بستر مکتوب، چالشی در مدیریت کالسی خواهد بود 
و حل آن قطعًا از توان شــما بیرون اســت، آن را با 
یک بازی مشارکتی مشــهور و جهانی ادغام کنید؛ 
مثاًل بازی های پنتو »میم« )پانتومیم( رایج شده در 
مــدارس که ناخودآگاه روی برخی شایســتگی ها و 
تظاهــرات بدنی مورد بحث ما تمرکز می کنند. برای 
تسلط بر کالس، موضوع پانتومیم را از قبل خودتان 
انتخاب کنید مثاًل با بازی بسیار رایج شدة »شهروند 
و مافیا«، دست پخت روان شــناس روس، دیمیتری 
دیویــدف که عالوه بر شایســتگی های ظاهر، آداب 
سخنوری، آیین دوست یابی و لمس موقعیت »جدال 
اقلیت شر با اکثریت خیر« را با تمرین بهبود ارتباط 
اجتماعی با زبــان بدن، هدف تربیتی خود قرار داده 
اســت و این بار شما می توانید به جای پنج »میم« از 

ده هــا »میم« )به عالوة میمیک بیســت و یک گانة 
چهــره(، برای جلب توجه یا دفع توجه دیگران بهره 
بـگیـرید. بی عیب و چـالش نیست، اما به استحکـام 
تـک ستـون عمل اخالقـی یعنـی»قبـول 

مسئوليت های اجتماعی« 
کمک می کند. 

طی سالیان مدید مشاورة تحصیلی و شغلی، بسیار 
دیــده ام دختران و پســرانی را که به دالیل مختلف 
دچار »ســد ذهنی« )Tonel vision( شده اند، و از 
ابراز وجود، اظهارنظر و واکنش ســنجیدة بالدرنگ 
ناتوان اند. حتی پدیدة »موتیسم« )سکوت اختیاری( 
که از نتایج الینه شدن انسان در کشورهای پیشرفته 
است، به عنوان عوارض فناوری های بدون پیوست و 
وارداتی، اخیراً در حال تبدیل شــدن به یک اپیدمی 

در کشور ماست. 
با این اوصاف، مــواد الزم برای جلب همکاری در 
پختــن آش »تربیت اخالقی« دانش آمــوزان، برای 
پودمان 001 ) دو مرحلــه قبل از باز کردن کتاب!( 
می تواند شامل این موارد باشد:  یک آینة بزرگ؛ کمی 
آب نمــک ولرم؛ دو تکه ابر آغشــته یکی به روغن و 

دیگری به شوینده؛ یک کتری آب داغ. 
به کمک این ها هنرجو ابتدا شایســتگی )ظاهری( 
خود را قضاوت می کند. بعد با آب نمک بوی دهانش 
را می زداید و لبخندش را زیبا و براق می کند. سپس 
با ابر آغشــته، کفش هایش را برق می اندازد و با یک 
کتــری داغ، چروک پیش داوری ناعادالنه را از لباس 
خــود محو می کند. به همین ســادگی و زیبایی. او 
حاال فهمیده که ســایر خلق وخوهای پسندیده اش 
از پشــت ماســک ژولیدگی اصاًل قابل رؤیت نبوده و 
ناخودبانی های او، صدایش را از شنیده شدن محروم 

می کرده است. 
در پایان ایــن فعالیت حیاتی اما مغفول کتاب، در 
جشن کوچک انتخاب دختر یا پسر شایستة پیش از 
فرایند »تربیت اخالقی«، از کالس درس پیش از نعمت 
برخورداری از شما! عکسی گرفته می شود تا در پایان 
سال و در کنار عکس شما و محصوالت تربیتی تان، 
 برای رؤیت شاگردان بعدی، به دیوار کالس الصاق شود

.) before & afterشبیه عکس های(
در نبــود توجیه نقشــة راه و برنامــة جامع تربیت 
اخالقی برای تمام ســالیانی که یک مدرسه پذیرای 
دانش آمــوزی وجود دارد )بازة پذیرایی(، شــما معلم 
بزرگوار، باید با توســل به تکلیف منزل، پای توسعة 
معما یا موقعیت اخالقی را به منزل بچه ها هم باز کنی. 
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پس از آموختگی ذهنی با اخالقیات، دومین برونداد 
و بازخــورد کالس تربیت اخالقــی که همان »تغییر 
مثبت« است، به احتمال زیاد در منزل متولد می شود. 
آن ها باید بدانند که تا با چالش و تفاوت های 
مهرورزی به حيوانــات خانگی یا پرنده های 
تزئينی یا آکواریم خشک و تر، آشنا نشده اند 
و تمرین صبوری نکرده اند، از سر انصاف، حق 
ندارند با محرک »هوس« دســت به تحریک 

احساسات » انسانی« مثل خودشان بزنند.

 اگر چنین تمریناتی برای دانش آموزان تدارک دیده 
شــوند، امید است، طی سالیان آینده، زیاده پوشی یا 
»بزک کردن« و برهنگی یا »عریانی« به اســتدالل 
»سلب آزادی دیگران در انتخاب عاقالنه«، به عنوان 
روش های نامتعارف جلب توجه و نشانه ای از احساس 
کمبود، شــناخته شــوند تا دیگر بازار فروش لوازم 
آرایشــی به این داغی نباشد که ما را در جهان حائز 

رتبة نخست کند!
در قســمت دوم این مقاله، در مورد بذر و 
سرمایه و وســعت »کالس تربيت اخالقی«، 
این مزرعة خوش محصول نظام تعليم وتربيت، 
در عناوین زیر، به تبادل تجربيات با عزیزان 

خواننده خواهم پرداخت:
  از طبيعت گرم تا هوش هيجانی  باال در کالس اخالق؛

 از تابلوی کاردانش تا در کالس اخالق؛
 از دیوار کالس اخالق تا دیوارهای مدرسه؛
 کفپوش کالس اخالق، شيب راهة تکامل اخالقی؛
 از سقف کالس اخالق تا آسمان باز معماها

 چالش های جهانی تربيت تعاملی اخالق

روز ششم: اخالق تربيت! 
 بهترین مشی تربیت که معجونی از روش های قابل 
پایش علمی و تلقینات مراد و مریدی و مرشدی باشد، 
آن چنان که شاگرد آن را گوشواره ای کند و شاگردان 
شاگرد آن را رشــته های طالیی بر گردن، حفاظت 
نامحســوس اما با تعصب از هالــة نور »خردورزی«، 
یعنی میانه روی و اعتدال اســت. برای رســیدن به 
آرامــش چنین پگاه روشــنی باید بــا وجود تالطم 
کالس هــای بحث آزاد و فلســفیدن، با هنر معلمی 
گاه گاهی موضوع بحــث را بنا به اقتضا در پیدایی و 
ناپیدایی غوطه ور کنیــد. این کار بدون تداوم یافتن 
سیر مطالعاتی در منزل، از دانشگاه فارغ التحصیلی تا 

کالس درس فعلی، ناشدنی می نماید. 

دفترچه ای از مثال های مناسب، تشــریح یا تلخیص موقعیت های اخالقی متعدد 
اجتماعی از ریز تا متوسط )و نه درشت(، فراهم کنید. معماهای آن بهتر است انتخاب 
بین خیر و خیر باشــد، چنان که اغلب مثال های مثنوی شریف مولوی جالل الدین 
محمد بلخی)ره( از این نوع اند. قدری از درجة خلوص و واقعی بودن معماها بکاهید و 
شرایط غیرمرزی را برای آن ها به تصویر بکشید تا معما خیلی هم با متن زندگی بچه ها 
رابطة این همانی برقرار نکند. زیرا در این صورت حتی با فرض مدیریت ابراز احساسات 

آن ها و جو مزاح و شوخی، زمان زیادی را از دست خواهید داد. 

اخالق پسندیده و جذاب تدریس برای چنين کالسی، آگاهی و ترسيم 
نامحســوس سطوح اســتداللی، برنامه داری برای حفظ کرامت تربيت، 
خالقيت در رونمایی معماهای اخالقی، نشاط بانی در فراز و نشيب بحث ها، 
مدیریت فتنه ها و باقــی ماندن بر موضع بی طرفی تا پنج دقيقه پيش از 

جمع بندی بحث هاست. 

کالس اخالق در زاویه ای از دفتر مدیریت هنرستان قرار می گیرد که سهم و زاویة 
دید او به مســائل مدیریتی مدرسه است. پس برای تقویت حس مسئولیت پذیری 
بچه ها در موقعیت های اخالقی آتی در زندگی های شخصی ایشان، چه تمرینی بهتر 

از طرح موقعیت های اخالقی حوزة مدیریت مدرسة خودشان؟
من فکر می کنم اگر فهرســتی پویا )شبیه فهرســت  های Top Ten( از معضالت 
مدیریتی مدرسه با همکاری یا حتی ارائة رودرروی شخص مدیر )ولو در یک جلسة 
دعــوت به کالس(، در اختیار دانش آموزان پایة دوازدهم گرد آمده در کالس درس 
اخالق حرفــه ای قرار گیرد، ما با یک تیر چندین هــدف را زده ایم. مدیر می تواند 
شــخصًا با حضور در کالس اخالق، از هنرجویان بخواهد که در تدوین پیش نویس 
منشور اخالقی هنرستان، منشور انضباطی و تعهدنامه های مربوطه، تقویم اجرایی، 
برنامة هفتگی آموزشی و مدیریت پنجره های آموزش و اوقات فراغت احتمالی، برنامة 
ســاالنة امور پرورشــی و اردوهای تربیتی هنرجویان، از آن ها پیشنهادات ترجیحًا 
مکتوبی را دریافت کند و برای خوراک کالس اخالق یا پردازش و بهینه سازی همین 

اسناد در دفاتر مدرسه به خدمت بگیرد. 
برای مثال، به معماهای زیر که من در طول ۱۲ سال مدیریت هنرستان ها، آن ها 
را طرح و پاســخش را با خود هنرجویان به صورت توافقی مصوب و مکتوب به اجرا 

درآورده ام، توجه کنید )پاسخ این معماها را در قسمت دوم مقاله دنبال کنید(:
 برخــی دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه نشــین، به دلیل انجام کارهای 
نیمه وقت در ضمن تحصیل و معضالت تردد یا خستگی، دیرتر می آیند )تأخیر( یا 
زودتر می روند )تعجیل(. عوامل مدرسه و استادان ناخشنودند و آن ها هم ناگزیر از 

تأمین مالی خود. چه باید کرد که اخالقی تر باشد؟
 گاهی دانش آموزانی که به ســاختمان یا تجهیزات مدرسه و افراد خساراتی 
وارد کرده اند، از بضاعت کافی جبران خسارت برخوردار نیستند. چه باید کرد که 

اخالقی تر باشد؟
 دانش آمــوزان برای تصدی عنوان نمایندگی کالس و تقبل آراســتگی آن، 
مشــارکت در مدیریت مدرسه و مراسمات آن، غالبًا به خاطر سلب آزادی ساعات 
استراحت از یک سو، و ارضای تمنای غریزی شهرت با شبکه های مجازی از سوی 
دیگر، و یا ترس از توبیخ مافوق و تمســخر هم کالســی ها، رغبت چندانی نشان 

نمی دهند و یا حتی مقاومت می کنند. چه باید کرد که اخالقی تر باشد؟


