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تحليلكردهاست

درســت زماني كه مي خواستم تحلیل خودم را 
دربارة خاطرات معلمان بنويســم، كتاب »مدرسه 
يا قفس«، كه به تازگي منتشر شده است، توسط 
يكي از همكاران عزيز به  دستم رسید. اين كتاب 
را محمدرضا رهبريان نوشــته و انتشارات علمي 
فرهنگي در سال 1395 در 1000 نسخه منتشر 
كرده است. عنوان فرعي كتاب »بازتاب مدرسه در 
متون كهن و داستان نويسي معاصر« است. خواندن 
كتاب را به محض اينكه به دستم رسید آغاز كردم 
و در مدت كوتاهي آن را به پايان رساندم. نويسنده 
آن چنان كه در كتاب آورده، معتقد است كه »كمتر 
شاعر و سخنوري را مي شناسیم كه داغ شكايت از 
مدرســه را بر سینه نداشته باشــد يا از مدرسه و 
مدرسه نشینان گله گويي و بدگويي نكرده باشد« 
)رهبريان، 1395( و خــود در اثبات اين مدعا از 
مكتوبات گذشته و معاصر ايران، اعم از خاطرات و 
داستان و رمان، شواهد بسیار مي آورد؛ از آن جمله 
از عبدالحسین زرين كوب نقل مي كند: »مدرسه يا 
قفس؛ نمي دانم كدام يك از اين دو نام را مي توانم 
بــراي آنچه در آن روزگاران در اين باره در خاطرم 
مي گذشت، مناسب تر بخوانم. هر روز كیف و كتابم 
را برمي داشــتم و با بي میلي... راه مدرسه را پیش 

مي گرفتیم. در مدرسه درس را از ترس شاق به 
هم پیچیدة آقاي مدير مي خواندم و با بچه ها 
هم در زنگ تفريح كارم زد و خورد دائم بود. 

راســت بگويم آن روزها محیط مدرسه را 
براي خــود حتي از داخل دكان كوچك 
پیرمرد سر كوچه مان كه پرندگان را در 

پشــت قفس توري حبس كرده بود، تنگ تر و 
دلگیرتر مي يافتم. تا مدت هــا هیچ چیزش را 
بهتر از صداي زنگ تعطیلش دوست نداشتم« 
)رهبريان، 1395 به نقل از زرين كوب، 1374(.

به نظر رهبريــان، مكان هاي آموزشــي اعم از 
مكتب خانه و مدرسه مكان هايي لذت بخش نبوده 
است. او مي گويد: »تمام گزارشگران مكتب خانه در 
میان ويژگي هاي گوناگوني كه از آن ذكر كرده اند، 
از روش هاي ســخت و نامأنــوس آموزش، تنبیه 
بدني، فلك كردن، وضعیت فیزيكي نامناســب و 
تاريك مكتب خانه ها گزارش هايي همانند داده اند 

)رهبريان، 1395(.
بــه دوران مدرن هم كه پــا مي گذاريم، همان 
حكايت همچنان باقي اســت. محمد مسعود در 
وصف آموزش وپرورش دوران خود از فقدان روابط 
عاطفــي و صمیمانه میان معلمان و دانش آموزان 
در آغاز دهة 1320 شمســي ســخن مي گويد: 
»معلم هیواليي است كه بچه ها با ديدن او مدام بر 
خود مي لرزند. مدير آدم بي لیاقت پشت هم اندازي 
اســت كه تنها تفاوتش با ديگران در آن است كه 
كمتر كار كند و بیشتر حقوق بگیرد« )رهبريان، 

1395 به نقل از محمد مسعود، 1311(.
داســتان هاي واقع گرايانه )رئالیســتي( هم كه 
در دوران معاصر به توصیف مدرســه پرداخته اند، 
تصويري از مدرســه به دســت داده انــد كه آن 
هم به غايت ناخوشــايند اســت؛ مكاني به لحاظ 
فیزيكي نامطلوب، سرشار از خشونت و تنبیه كه 
َقَدرُقدرتان آن معلماني هستند كه عقده هاي خود 
را بر سر كودكان خالي مي كنند. نقل اين ماجراها 

را بايد در همان كتاب با شرح و تفصیل خواند.
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حسينحســينينژادكه در سال 1343 
وارد مدرســه شده اســت، دربارة فضاي آن 

مي نويسد:
»اغلب كاس هايمان تاريك بود و نور كافي 
نمي ديديم. زيرزمین هاي تاريك و نمور براي 
تهديد دانش آموزان كارايي زيادي داشت و پا 
گذاشتن به درون آن جرئت مي خواست. يكي 

از آن ها آب انبار بود كه پاسخ گوي بخشي از آب 
مورد نیاز مدرسه بود. مدت ها بعد، آب لوله كشي 

به مدرســه آمد. تا مدت ها بچه ها به نوبت منبع 
آب آشــامیدني را از فشــاري نزديك مدرسه پر 
مي كردند. تنها دو توالت بسیار كثیف پاسخ گوي 

نیاز حدود صد دانش آموز مدرسه بود«.
البته اين قصة همة مدارس نبود. شيباملك،
حیاط مدرسة خود را در تهران اين چنین توصیف 

مي كند:
»مدرسه فرهاد؛ مدرسه اي كه بیشتر به خانه اي 
بزرگ مي مانســت. خانه اي با حیاط وسیع و كلي 
جاهــاي دنج و هیجان انگیز، بــا باغچه هايي پر از 

كاج هاي بلند. مدرسه اي در خیابان ژاله.«
اما فاطمهفضلعلي كه دهة بعد به مدرسه رفته 
است، ســیماي متفاوتي از مدرسه ارائه مي كند. 
»مدرسة ســجاد كه من حدود چهل سال پیش 
كاس اول را در آنجــا شــروع كــردم، آن موقع 
مدرسة »امیرنظام« نام داشت. مدرسه يك طبقه 
و بــه اصطاح قديمي بود، با چند كاس و حیاط 

بزرگ كه تاب و سرسره داشت و درخت توت«.
مائدهابراهيمي در دهة بعد به مدرســه مي رود 

و اين بــار فضا به گونه اي 
ديگر تعريف مي شود:

»مدرســه اي با يك حیاط بزرگ و دو ســري 
ســاختمان. ســاختمان جلويي دفتر مدرسه بود 
و كاس هاي بچه هاي پايه هاي باال و ســاختمان 
عقبي كه كاس هاي بچه هاي اول و دوم و ســوم 
در آنجا قرار داشت. ساختمان زياد نورگیر نبود.« 
در اين میان بودند كساني كه آموزش را به فضاي 
مدرســه محدود نمي كردند و با زندگي بچه ها در 

بیرون از مدرسه نیز ارتباط برقرار مي كردند؛
از جمله ملــك دربارة تــوران میرهادي، مدير 
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مدرسهبيشتر
ميشود.گويي

تحوالتاجتماعي،
فضايمدرسههارا
نيزباخودمتحول

ميكند

مدرسة فرهاد، مي نويسد:
»در كودكســتان مــا بازديد زيــاد مي رفتیم... 
همراه معلممان؛ توران خانم هم مي آمد... دســت 
همديگر را مي گرفتیم و بــا مدير و معلم، كوچه 
پس كوچه هاي خیابان ژالــه را طي مي كرديم: ... 
ســام آقاي نانوا! ما آمده ايم ببینیم چطوري نان 

مي پزي؟

سام آقاي تعمیركار! ما آمده ايم ببینیم چطوري 
ماشین درست مي كني.

سام... سام... كســبة اطراف مدرسة فرهاد با 
اين بازديدهاي كودكانه آشنا بودند و با حوصله به 

سؤال هايمان پاسخ مي دادند...
تعدادمان هم كم نبود... به گمانم هر بار بیش از 

بیست نفر به بازديد مي رفتیم...
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گفته اند كه تدريس بر ســه چیز اســتوار است: 
انتقال دانش، ارتباط با يادگیرندگان، و برانگیختن 
كنجــكاوي )برگمــن، 2013، ترجمــة عطاران، 
1395(، اما پاره اي از معلمان و استادان گويي به 
ركن اول، بســنده كرده و بقیه را از خاطر برده اند. 
آذرنگ در كتاب »استادان و نااستادانم« )ص 40( 

از يكي از معلمان خود چنین ياد مي كند: 
»سراســر دورة تدريس او با تنش گذشت. او از 
نیمه هاي دوره، پشــتش را به كاس كرد و فقط 
محــض خاطر تخته ســیاه صبــور و متحمل، با 
مســئله هاي رياضي ور مي رفت. دانشجويان چه 
زود مي آمدند و چه دير، نه سامي مي كردند و نه 
نگاهي به او. رابطه اي در سكوت محض اما همراه 
بــا نگاه هاي نفرت آلود؛ البته اگــر بتوان نام آن را 
»رابطه« گذاشت؛ بهتر اســت بگويم بي رابطگي 
محض اما پر از كین و بیزاري. در سراســر دوران 
تحصیلــم نظیر چنین رابطــة آزاردهنده اي را نه 

ديده بودم و نه هیچ گاه به آن شدت ديدم«.
اغلب راويان ما از مدرســه خاطره اي خوش در 
اين زمینــه ندارند. حسينحســينينژاد دربارة 

معلمان متفاوت خود چنین مي گويد:
»هنوز معلم كاس اولــم را به خاطر دارم ديرتر 
از بچه ها به كاس آمدم. نمي دانم يك ماه يا يك 
هفته. هرچه بود از اول با كاس همراه نبودم. معلم 
سال اول گويي با عده اي آدم بزرگ سروكار دارد. 
وقتي تــوي كاس راه مي رفت، ترس وجود ما را 
مي گرفت كه اين بار چه كسي طعمة وي مي شود. 
يك بار درســم را بلد نبودم يا مشق ننوشته بودم. 
به خیال اينكه اگر بروم زير میز متوجه نمي شود، 
آنجا مخفي شدم. هنوز چشم هايش را به ياد دارم 
كــه چطور به من زل زده بود و از باالي میز برايم 
خط و نشان مي كشــید. يك باره دست انداخت و 
مرا از زير میز كشــید بیرون. دست وپا مي زدم تا 
اينكه باالخره روي زمین قرار گرفتم. االن كه فكر 

مي كنم، مي گويم كاش او درك بیشتري از 
كودك داشت. كاش كمي با روان شناسي 
آشنا بود. كاش كمي مي خنديد يا لبخند 

مي زد. كاش كمي معلمي مي كرد.
معلم كاس ســوم. انگار آفريده شــده 

بود براي ترويج خشــونت. مثل گنجشــك 
در دســتان او اســیر بوديم. كاس يا سكوت 

بود يا گريه. وقتي يــك نفر رفته بود پاي تابلو تا 
درس جواب دهد و بیشــتر به جدول ضرب پاسخ 
گويد، كاس را ســكوت مي گرفت. همه منتظر 
واقعه اي بوديم. مي دانســتیم كسي از دست او در 
امان نمي ماند. هیچ شاگرد زرنگي نداشتیم. همه 
يك دست تنبل بوديم؛ بچه هاي زپرتي رنگ پريدة 
ترسیده. سر زنگ او صداي نفس هاي خودمان را 
مي شــنیديم و منتظر تنبیه جمعي بوديم. وقتي 
پاي تخته مي رفتیم و مي پرســید هفت هشت تا، 
منگ نگاه مي كرديم. هفت چیست؟ هشت كدام 
است؟ صورتمان كه با سیلي چپ و راست مي شد، 
مي فهمیديم داريم جدول ضرب جواب مي دهیم. 
قبل از شروع كاس حفظ بوديم. اصًا شب قبل 
توي خانه از ترس فردا آن قدر شــي شیش تا سي 
و شــیش تا را مي خوانديم كه شــب خواب آن را 
مي ديديــم. ولي موقع جــواب دادن واقعًا يادمان 
مي رفت. دست به كشیدة معلم ما قوي بود و واي 
به حالمان اگر صورتمان را مي كشیديم عقب و او 

هوا را جارو مي كرد!
معلم كاس چهــارم ما. از همــة معلم هاي ما 
جوان تر بود. نمي دانم ... انگار ديپلم داشــت. سر 
زنگ هیچ معلمي به اندازة او براي رهايي از كتك 
شــمع نذر نكرده ام! براي فرار از تنبیه مدام كارم 
شــمع نذر كردن بود تا در صورت نجات در حرم 

حضرت معصومه)س( روشن كنم.«
البته اين قصه تا دبیرســتان ادامه داشته است؛ 

حسينحسيننژاد مي گويد:

مي كنم، مي گويم كاش او درك بیشتري از 
كودك داشت. كاش كمي با روان شناسي 
آشنا بود. كاش كمي مي خنديد يا لبخند 

معلم كاس ســوم. انگار آفريده شــده 
بود براي ترويج خشــونت. مثل گنجشــك 

در دســتان او اســیر بوديم. كاس يا سكوت 
بود يا گريه. وقتي يــك نفر رفته بود پاي تابلو تا 
درس جواب دهد و بیشــتر به جدول ضرب پاسخ 
گويد، كاس را ســكوت مي گرفت. همه منتظر 
واقعه اي بوديم. مي دانســتیم كسي از دست او در 
امان نمي ماند. هیچ شاگرد زرنگي نداشتیم. همه 
يك دست تنبل بوديم؛ بچه هاي زپرتي رنگ پريدة 
ترسیده. سر زنگ او صداي نفس هاي خودمان را 
مي شــنیديم و منتظر تنبیه جمعي بوديم. وقتي 
پاي تخته مي رفتیم و مي پرســید هفت هشت تا، 
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بهنظرميرسد
كهمعلمانمااز
گذشتهتاكنون،
بايدازخصايصي

برخوردارميشدند
كهامروزهدرعلوم

تربيتيباعنوان
صالحيتهاي

حرفهايمعلماناز
آنهايادميشود

تابتوانندخاطرهاي
خوشراازروزگار
شاگرديدرذهن
دانشآموزانشان

حككنند

»دبیر جبر بسیار ترســناك بود؛ خشن و بزن. 
يك بــار گفت: »هركه تمرين حل نكرده، بیرون«. 
مختصري حــل كرده بودم و به رياضي هم عاقه 
داشتم؛ پس نشســتم. در كل سه يا چهار نفر در 
كاس مانده بوديم. او داشــت تمرين هاي شاگرد 
اول كاس را نگاه مي كرد كه ناگاه صورت پسرك 
سرخ شد و خون از سوراخ هاي بیني اش زد بیرون. 
نمي دانم چگونه من و دوســتم خودمان را به در 
كاس رسانديم. فقط وقتي خود را در جمع بچه ها 
بیرون از كاس ديديم، نفس راحتي كشــیديم و 
خدا را شــكر كرديم كه به سامت رهیده ايم. آن 
كشیده، آن خون و آن دبیر مرا يك ماهي از درس 

و مدرسه گريزان كرد«.
گاه اين رفتارها در شروع سال تحصیلي خود را 
نشان مي داد؛ به گونه اي كه بچه ها حساب كار خود 
را بكنند و گربه دم حجله كشته شود. محمدرضا
حشمتي از آغــاز درس خواندن خود در مدرسه 

چنین مي گويد:
»هنوز بیش از دو ماه از شــروع سال تحصیلي 
نگذشــته بود و من تازه با نوشتن دو حرف آشنا 
شده بودم. از اينكه مي ديدم مي توانم بخوانم و 
بنويسم خوشحال بودم. نمي دانم چه شده بود 
كه از همان ســال اول ريز مي نوشــتم و اين 
ريز نوشتن هنوز هم ادامه دارد. اولین سیلي 
را از خانــم معلم خوردم. هنوز بلوز قرمز و 
كفش هاي پاشنه بلند و موهاي رها شده تا 
شانه و ناخن هاي بلند با الك قرمزش را 
به شــكلي مبهم در ذهن دارم. قضیه 
از اين قــرار بود كه مي ديدم بعضي 
از بچه ها تكلیف خود را سريع تمام 
ديدم  وقتي دقت كردم  مي كنند. 
نصرت دوســتم، حروف را درشت 
مي نويسد و در يك خط بیشتر از 
5 بار كلمة »آب« را نمي نويسد اما 
من بايد حدود ده بار آن را بنويسم. 
پــس تصمیم گرفتــم مثل نصرت 
درشت بنويســم و اين كار را كردم. 
وقتي خانم معلم براي خط زدن مشق ها 
به ســر میز ما آمد، با ديدن نوشته هايم، 
بــدون اينكه حرفي بزنــد، نگاهي تند به من 
انداخت و ســیلي محكمي به صورتم زد. از شدت 
ضربه سرم به سمت ديگري چرخید و روي صورتم 
هم خراش افتاد. از آن تاريخ از ناخن بلند و الك 

قرمز بدم مي آيد.
فاطمهفضلعلي مي گويد مدير مدرسه هم بسیار 
خشن بود. طوري رفتار مي كرد كه گويي ما مجرم 
هستیم. مانند زنداني ها با ما رفتار مي كرد. صبح 
وقتي بــا صف وارد كاس مي شــديم، جلوي در 
فقط بچه ها را مي پايید و به كفش ها و جوراب ها و 
مقنعه ها نگاه مي كرد. بعد، انگار كه جام پیروزي را 
به دست آورده باشد، مچ بچه ها را مي گرفت؛ آن ها 
را به دفتر مدرسه مي برد و نمرة انضباطي شان را 
كم مي كرد. نمرة انضباط عامل مهمي براي قبولي 

در دانشگاه و استخدام بود.
گويي مدير مدرســة فاطمهفضلعلي، يكي از 
نقش آفرينان رمان »خانــوادة تیبو بود« آنجا كه 
ژاك، قهرمان قصــه، كه از خانواده گريخته بود و 
اينك در دارالتاديب زندگي مي كرد مي گويد: در 
تو شیطان شريري است كه او را خرد خواهم كرد 

)ترجمة ابوالحسن نجفي1386(.

چنین مي گويد:
»هنوز بیش از دو ماه از شــروع سال تحصیلي 
نگذشــته بود و من تازه با نوشتن دو حرف آشنا 
شده بودم. از اينكه مي ديدم مي توانم بخوانم و 
بنويسم خوشحال بودم. نمي دانم چه شده بود 
كه از همان ســال اول ريز مي نوشــتم و اين 
ريز نوشتن هنوز هم ادامه دارد. اولین سیلي 
را از خانــم معلم خوردم. هنوز بلوز قرمز و 
كفش هاي پاشنه بلند و موهاي رها شده تا 
شانه و ناخن هاي بلند با الك قرمزش را 
به شــكلي مبهم در ذهن دارم. قضیه 
از اين قــرار بود كه مي ديدم بعضي 
از بچه ها تكلیف خود را سريع تمام 
ديدم  وقتي دقت كردم  مي كنند. 
نصرت دوســتم، حروف را درشت 
مي نويسد و در يك خط بیشتر از 

5
من بايد حدود ده بار آن را بنويسم. 
پــس تصمیم گرفتــم مثل نصرت 
درشت بنويســم و اين كار را كردم. 
وقتي خانم معلم براي خط زدن مشق ها 
به ســر میز ما آمد، با ديدن نوشته هايم، 
بــدون اينكه حرفي بزنــد، نگاهي تند به من 
انداخت و ســیلي محكمي به صورتم زد. از شدت 
ضربه سرم به سمت ديگري چرخید و روي صورتم 
هم خراش افتاد. از آن تاريخ از ناخن بلند و الك 
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روايت هاي معلمان ما از مدرســه، از تلخي ها و 
شیريني ها آكنده اســت. به مرور كه زمان پیش 
مي رود، شیريني ها بیشتر مي شود گويي تحوالت 
اجتماعي، فضاي مدرســه ها را نیــز با خود 
متحول مي كند. فاضلي معتقد اســت 
كه مدرسه به سمت خانواده محور 
شدن مي رود و اين شايد يكي 
از داليل تغییر فضاي مدرسه 

باشد. او مي گويد:
خانــوادة  گذشــته  »در 
و  پدرســاالر  و  ســنتي 
ثــروت  نــه  گســترده، 
مــادي الزم را در اختیــار 
ارزش هاي  نــه  و  داشــت 
اجتماعــي، خانواده را وادار 
بــه ســرمايه گذاري روي 
آموزش فرزندان مي كرد. 
در نتیجه، هنگامي كه 
نظام مدرسه اي جديد 
شكل گرفت و توسعه 
يافــت، پدر و مادرها 
انتظار  كامل  به طور 
داشتند كه اين نهاد 
جديــد مســئولیت 
را  بچه هــا  تربیــت 
عهــده دار شــود. من 
خود در روســتا بزرگ 
شــده ام و بارها شــاهد 
معلمانم  به  پدرم  كه  بوده ام 
توصیه مي كــرد كه »نعمت ما را 
شــما تربیت كنید.« حتي تنبیــه و مجازات 
مرا هم به آن ها توصیه مي كرد! هرجا كه خطايي 
مي كردم، پدرم مي گفت: اين چه مدرسه اي است 
كه تو مي روي؟ تصور مي كرد كه مدرسه در تربیت 

من كوتاهي كرده است.«

به نظر او اكنون در جامعه ايران  مادران ســواد، 
آگاهــي و وقت كافي و نیز توان جســمي الزم را 
براي تربیت فرزندان خود دارند و پابه پاي معلمان، 
كودكانشــان را تعلیــم مي دهند و بــر كار معلم 
فرزند خويش نیز نظــارت مي كنند. اين موضوع، 
يعني خانواده محور شــدن مدرســه، به تلطیف 
فضاي مدرسه كمك كرده است. در سیر خاطرات 
معلمان ما هم مي بینید كــه به تدريج با تحوالت 
اجتماعي، فضاي مدرسه متفاوت مي شود. در اين 
میان، به نظــر فاضلي دانش آموزمحوري نیز عامل 
ديگري است كه فضاي مدرسه را متحول كرده و 
اين ناشي از قدرت گرفتن بچه ها در مدارس است: 
»كاهش حجم دروس، كیفي شدن ارزشیابي و 
برداشتن نمره، از بین بردن خشونت هاي فیزيكي 
و تنبیه در نظام مدرســه اي، توجه بیشتر به رفاه 
و آســايش كودكان در محیط مدرســه، توسعة 
مشاوره هاي روان شناختي براي معلمان كه ذهنیت 
كــودكان و توانايي هــا، ويژگي هــا و قابلیت هاي 
كودك را بشناسند، و بسیاري برنامه هاي ديگر در 
سال هاي گذشته، همه براي اين بود كه دبستان ها 

به سوي دانش آموزمحوري تحول يابند«.
ســپیده اكبرپوران در گزارش خود از مدرسه اي 
در تهــران در ســال1391 مي نويســد و دربارة 
شــیطنت هاي بچه ها و اينكه دانش آموزان چطور 
شــادي را در مدرســه تجربه مي كننــد، توضیح 

مي دهد. او در انتهاي گزارش خود مي نويسد:
»هر آنچه به راســتي عظیم است، بايد عنصري 
از خنده دربرداشــته باشــد وگرنــه تهديدآمیز، 
ترسناك يا پرتكلف و در هر حال محدود مي شود 
)باختین، 1380(. مدرســه هم چنین است. اگر 
سیاســت گذاران راهي براي شادتر كردن آن پیدا 
نكنند، چنان مهیب و زشت و مال آور و كسالت بار 
مي شــود كه دانش آموزان چاره اي جز به ســخره 
گرفتنش نخواهند داشــت. تنها به سخره گرفتن 

است كه مي تواند آن را قابل تحمل كند«.

اجتماعي، فضاي مدرســه ها را نیــز با خود 
متحول مي كند. 

كه مدرسه به سمت خانواده محور 
شدن مي رود و اين شايد يكي 
از داليل تغییر فضاي مدرسه 

باشد. او مي گويد:
خانــوادة  گذشــته  »در 
و  پدرســاالر  و  ســنتي 
ثــروت  نــه  گســترده، 
مــادي الزم را در اختیــار 
ارزش هاي  نــه  و  داشــت 
اجتماعــي، خانواده را وادار 
بــه ســرمايه گذاري روي 
آموزش فرزندان مي كرد. 

خود در روســتا بزرگ 
شــده ام و بارها شــاهد 
معلمانم  به  پدرم  كه  بوده ام 
توصیه مي كــرد كه »نعمت ما را 
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صغريملكي كه در آغاز دهة 1350 در روســتا 
به مدرســه رفته اســت، از كاس اول دبستانش 

اين گونه مي گويد:
معلم كاس اولم چاق بود و معمواًل بلوز و دامن 
كرم رنگ مي پوشید؛ با يك روسري ژورژت قهوه اي 
كه مرتب از ســرش لیز مي خورد. معلم مهرباني 
نبود. راستش اين را، همان روزهاي اول سال، آن 
روز كه حســین را پس از تنبیه مفصل داخل يك 
بشكة پاســتیكي بزرگي انداخت و در حیاط قل 
داد، فهمیدم. حسین يكي از هم كاسي هاي من، 
پسر شــیطان و پرحرفي بود. هیچ وقت آن روز را 
فراموش نمي كنم. بچه هاي كاس پنجم به دستور 
معلممان بشكه را هل مي دادند؛ خیلي تند. واقعًا 
نمي دانم داخل بشــكه بودن و غلتیدن چه حسي 
دارد، ولي حتمًا بد بوده است؛ چون معلممان براي 
تنبیه اين كار را كرده بود. گربه را حسابي جلوي 
حجله كشته بود. همین حركت كافي بود كه ديگر 
تا پايان سال صدايي از كسي در نیايد. البته پسرها 
همچنان كار خودشــان را مي كردند. او هم هر بار 
از تنبیه هــا و تهديدهاي كارســازتر ديگري بهره 
مي گرفت. يك بار طناب كلفت و ســفیدرنگي به 
كاس آورد و مي خواست سعید نفر را جلوي ما دار 
بزند. البته حتمًا نمي خواسته به طور واقعي او را دار 
بزنــد. اما واقعًا طناب آورده بود. طناب را به باالي 
چهارچوب در كه شیشه نداشت بست و فرياد زد: 
»سعید.... سعید!« سعید حتي روي چهارپايه هم 
رفت. واقعًا صحنة ترسناكي بود، براي ما كه كامًا 
واقعي بود و ترديدي در اجراي حكم نداشتیم. اما 
االن كه به آن زمان فكر مي كنم، مي بینم كه اين 
كار تهديدي بیش نبوده است تا حساب كار دست 

همة ما ـ  خصوصًا پسرها ـ بیايد«.
 بــه نظر مي رســد میزان خشــونت در جامعه 
روستايي و شــهري و تفاوت ســطح تحصیات 
والدين در نوع رفتار معلمان و مديران و مؤثر بوده 
است. به مرور و با تحوالت اجتماعي خشونت هاي 

بدني، كم كم جاي خود را به خشونت هايي كامي 
مي دهــد ســعيدهباقري كه متعلق به نســل 
دانش آموزان پس از انقاب اسامي است از شیوه 
تنبیه خاص مدرسه شــان چنین روايت مي كند: 
»گاهي دانش آموزي را با گذاشتن يك كاه بلند بر 
سرش و گرداندن او در راهروها تنبیه مي كردند«.

در اين میان، معلماني هم بودند كه با شــوق به 
مدرســه مي آمدند و از آن جماعتي نبودند كه از 
سر اجبار و اكراه پايشان به كاس درس باز شده 
باشــد. از آن جمله در اين روايات مي خوانیم كه 
چگونه معلمان در مواجهه با خطاهاي درســي و 
رفتــاري دانش آموزان راه هايي جز تحقیر و تنبیه 

هم پي مي گرفتند: 
ضرغامي  »خانم  مي نويســد:  فرحمند  مريم
معلــم كاس چهارم ما بود. خانمــي آرام و موقر 
بــا صورتي اســتخواني و ته لهجــة آذر ي. اصول 
تعلیم وتربیت ايشــان براساس تشــويق بود. يادم 
مي آيد كه به خاطر پیشرفت در نمرة رياضي، پرگار 
كادوشده اي را به من جايزه دادند. يادم مي آيد كه 
از درس رياضي مضطرب مي شــدم، سال سوم در 
يكي از امتحانات مهــم رياضي، عدد پنج و صفر 
را از هم تشــخیص نداده بــودم و وقتي در پايان 
امتحان متوجه اشــتباهم شدم و به معلمم گفتم، 
ايشــان برگه را از دستم كشید و آن را روي سرم 
كوبید. شــايد همین اضطراب عدد مدت ها با من 
مانــد و خانــم ضرغامي با تشــويق و آرامش آن 
اضطراب را كم كرد و پیشرفت من در رياضي آغاز 
شد. در كاس هر دانش آموز به خاطر پیشرفت در 
موضوعي جايزه مي گرفت؛ يكي انشا، يكي رياضي، 
يكي علوم... ايشان يك ارزياب حرفه اي بودند كه 
ضعف هركدام از ما را تشخیص مي دادند؛ آن هم 

در يك كاس سي نفره!«
شــيباملك اين خاطــره را از آن دوران نقل 
مي كند: »آن روزها در میان كودكان جمع كردن 
پوست آدامس خروس نشان بسیار رايج بود. نفس 
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آدامس جويدن كه كلي در مدرسة فرهاد ناپسند 
بود؛ حال تصور كنید دانش آموزي عاوه بر آدامس 
جويدن، كاغــذ آدامس هم جمع كند... نه يكي و 
نه دو تا، بلكه به نظرم پريسا آن روز حدود پانصد 
)در ذهــن كودكانه ام 500 خیلي بزرگ بود؛ براي 
همین همیشــه اين خاطره را با عدد 500 مرور 
مي كنم!( كاغذ آدامس بادكنكي دستش بود، كلي 
آن هــا را صاف كرده و روي هــم چیده بود. روي 
زمین يك كاغذ آدامس افتاده بود. دو ال شــد آن 
را بردارد. من هم كنارش بودم. ســرش را كه بلند 

كرد، توران خانم هم كنارش بود!
توران خانم صورت پريســا را در دستش گرفت 
و با مهرباني گفت )نقل قريب به مضمون(: حیف 
دختر فهمیده اي مثل تو نیست كه از روي زمین 
كاغذ آدامس جمع كني؟ زمیني كه بسیار كثیف 
است و همه روي آن راه مي روند؟ شايد يك جملة 
ديگر هم گفت... پريسا مكث نكرد رفت كنار سطل 
زبالة مدرســه و همة كاغذ آدامس ها را پاره كرد و 

در سطل ريخت! چشمانم به او خیره ماند.«
مريــمفرحمنــد از مهرباني معلم خــود اين 
داســتان را روايت مي كند: »معلم ادبیات ســوم 
راهنمايي ام بســیار خوش پوش با اندامي كشیده 
و متناسب بودند. ســر امتحان كاسي در مقابل 
من نشســته بودند و من كه خوب درس نخوانده 
بودم و در ســؤالي گیر كرده بودم، دستم را مقابل 
صورتــم گرفته بودم و مي خواســتم از روي برگة 
كناردســتي ام ببینم. ايشان به من نگاه مي كردند 
و وقتي نگاهمان به هم رسید، خنديدند و گفتند 
چشــمانت چپ مي شــود! و بعد، جــاي ديگري 
نشســتند. من ديگر روي برگة بغل دستي ام نگاه 
نكردم؛ مي دانســتم كه ايشان فهمیده اند و سعي 

كردم هرچه مي دانم بنويسم.«
صغريملكي هم زمان كه قصة تنبیه هراسناك 
خود را مي گويد، از معلم ديگري هم در مدرســه 
كه نخستین بار مهر معلمي را به او چشانده است، 

مي گويد: 
من فقط يك بار مورد خشــم خانــم معلم قرار 

گرفتم، زماني كه براي اولین بار دفتر مشقم 
را با خود نبرده بودم. هنوز پرتاب شــدنم به 
بیرون از كاس را به ياد دارم؛ پرتابي همراه 
با فرياد و داد و بیداد كه بروم، خواهرم را از 
كاس سوم بیاورم تا معلممان همه چیز را 
به او بگويد. واقعًا نمي دانستم چكار كنم! 

اصــًا نمي دانم در زدم يا نه؛ فقط يادم 
هســت با هق هق گرية شــديد وارد 

كاس ســوم شــدم. آقاي فكري، 
معلم كاس ســوم، هاج و واج به 
من نگاه مي كرد و من فقط گريه 
مي كردم و چیــزي نمي گفتم. 
ناگهان خواهرم گفت: اجازه آقا! 
خواهر ماست. آقاي فكري، كه 
مردي بلندقد و هیكلي بود، به 
من كه كنار در، فقط زار مي زدم 
و چیزي نمي گفتم نزديك شد 
و دســت هايم را به ســختي از 

چشــم هايم جدا كرد و بغلم كرد، 
مثل پــدرم؛ يعني طوري كه پدرها 

بچه ها را بغل مي كنند و راه مي برند. 
واقعًا مانده بودم چه كنم. همان طور كه 

در بغلش بودم، صورتم را پاك كرد و كمي 
خوش و بش كرد. وقتي حســابي آرام شدم، مرا 
به ســمت كاســمان برد. خانم... در را باز كرد و 
مرا در بغل آقاي فكري ديد. ســرم پايین بود اما 
صداي خنده هاي معلممان را مي شنیدم كه بلند 
بلند مي خنديد: »... هه هه هه... اين چه كاريه آقاي 
فكري... هه هه« و آقــاي فكري با مهرباني گفت: 
»... خانم... به خاطر من ببخشیدش... قول مي دهد 
ديگر...« من به كاس برگشــتم و اين اولین باري 
بود كــه فهمیدم معلم ها هــم مي توانند مهربان 
باشند. از آن به بعد، كار هر روز من اين شده بود 
كه گوشــه و كناري كمین كنم تا آقاي فكري رد 

شود و من بدوم جلو و سامي بكنم«.
آذرنگ در كتاب »استادان و نااستادانم« مي گويد 
كه الزمة استادي، مهر ورزيدن به يادگیرندگان است، 

بهنظرميرسد
كهمعلمانمااز
گذشتهتاكنون،
بايدازخصايصي
برخوردارميشدند
كهامروزهدرعلوم
تربيتيباعنوان
صالحيتهاي
حرفهايمعلماناز
آنهايادميشود
تابتوانندخاطرهاي
خوشراازروزگار
شاگرديدرذهن
دانشآموزانشان
حككنند

گرفتم، زماني كه براي اولین بار دفتر مشقم 
را با خود نبرده بودم. هنوز پرتاب شــدنم به 
بیرون از كاس را به ياد دارم؛ پرتابي همراه 
با فرياد و داد و بیداد كه بروم، خواهرم را از 
كاس سوم بیاورم تا معلممان همه چیز را 
به او بگويد. واقعًا نمي دانستم چكار كنم! 

اصــًا نمي دانم در زدم يا نه؛ فقط يادم 
هســت با هق هق گرية شــديد وارد 

بچه ها را بغل مي كنند و راه مي برند. 
واقعًا مانده بودم چه كنم. همان طور كه 

در بغلش بودم، صورتم را پاك كرد و كمي 
خوش و بش كرد. وقتي حســابي آرام شدم، مرا 
به ســمت كاســمان برد. خانم... در را باز كرد و 
مرا در بغل آقاي فكري ديد. ســرم پايین بود اما 
صداي خنده هاي معلممان را مي شنیدم كه بلند 
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»اگر استادي به كارش و به دانشجويانش مهر نورزد، 
از آموزش او ثمري به بار نمي نشیند« )ص 56(.

گويي خاطرات محمدرضاحشــمتي مؤيد اين 
موضوع است:

»معلــم فیزيك ما پیرمردي جــدي بود و كمي 
ترسناك، و مي گفت اگر درس نخوانید گردن شما را 
مي شكنم. معلم هندسه مان آقاي هم قلم بود كه بسیار 
خوش خط روي تخته تدريس مي كرد اما اصًا برايش 
مهم نبود كه آيا كسي مسئله را خوب فهمیده است 
يا نه. از پرسش كاسي هم خبري نبود! فقط درس 

مي دادند و تكلیف. معلم جبر ما آقاي سرتیپي بود كه 
هرچهاز جبر مي دانم، مديون ايشان هستم؛ دبیري 
جوان و بسیار منظم و پیگیر يادگیري دانش آموزان. 
به زيبايي درس مي دادند و از 110 تمرين اتحاد اول 
و دوم 50 تــاي زوج را در كاس حــل مي كردند و 
تمرين هاي فــرد را ما بايد در منزل حل مي كرديم. 
روال ايشان همیشــه اين بود. هرازگاهي هم از هر 
بخش امتحان مي گرفتند و از اين طريق، وضعیت ما 

را رصد مي كردند.
ســال دوم دبیرســتان معلم مثلثات ما بسیار 
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ســخت كوش و جدي و پرتكلیف بود. هر جلسه 
تكالیف را مي ديدند و براي همین، بايد همه را حل 
مي كرديم. يك جلسه كه تمرين ها را مي ديدند، به 
هركس كه ننوشــته بود با قد كوتاهي كه داشتند 
يك ســیلي مي زدند. من هــم تمرين ها را كامل 
حل نكرده بودم؛ وقتي كه ايشان مي خواستند مرا 
تنبیه كنند، عینكم را برداشــتم تا با ضربة ايشان 
دچار مشكل نشود. از اين حركت من همة بچه ها 
خنديدند و ايشان هم در حالي كه خنده شان گرفته 
بود، دو ســیلي به من زدند و مرا از كاس بیرون 
كردند، اما بعد از كاس از من عذرخواهي كردند 
و حالیت خواستند و گفتند كه عصباني بوده اند. 
جلسة بعد در حالي كه ما را نصیحت مي كردند، به 
گريه افتادند و گفتند خیر ما را مي خواهند! اما من 
شاهد بودم كه چقدر از بچه ها به خاطر رفتارهاي 
سخت گیرانة معلمان دروس رياضي، از اين دروس 

خاطرة خوشي نداشتند.
ماجرا زماني تلخ تر مي شــد كه نمي دانســتي 
براي چه تنبیه شــده اي يا به تو مي گفتند كه در 
فهم رفتارت اشتباه كرده اند. ايرواني از معلم دوم 

دبستانش چنین مي گويد:
امتحان ديكته داشــتیم. در هر نیمكت دو نفر 
نشســتند و بقیه روي ســكوها و لبه ها جاسازي 
شدند. از اينكه معلم حین ديكته گفتن راه برود و 
من نتوانم او را و يا حداقل لب هايش را براي فهم 
بهتر ببینم، اعصابم به هم مي ريخت. يادم هست 
آن قدر خودم را كج مي كردم كه تا آخرين لحظات، 
لب هاي او را ببینم و تندتند بنويسم و دوباره سرم 
را باال كنم تا چیزي از قلم نیفتد؛ يعني چیزي از 
جلوي ديد من ـ كه لغــات را از حركت لب هاي 
معلم كشف مي كردمـ  پنهان نشود. وقتي معلم به 
ته كاس مي رفت، من شايد نصف جملة خوانده 
شــده را نداشــتم و مجبور بودم از بغل دستي ام 
بپرســم كه چي گفت و او برايــم تكرار مي كرد و 
مــن با لب خواني مي نوشــتم. يك بار كه معلم در 
حال دور زدن از ته كاس بود و صحنة میز اول و 
مكالمه من و بغل دستي ام را ديد )صحنه اي كه من 
در حال پرسیدن از بغل دستي ام بودم كه اين دفعه 
معلم چه گفت و حتي متن او را تصحیح مي كردم 
كه مثــًا اين كلمه با »س« اســت نه با »ص«( 
يك دفعه ســیلي محكمي به پشــت سرم خورد. 
احســاس كردم سرم داغ شد. دوباره برگشتم و به 
معلم نگاه كردم كه چرا مؤاخذه شده ام؛ گیجي و 
منگي اي در اين گونه مواقع در من ايجاد مي شــد. 

مؤاخذه مي شــدم بي آنكه بدانم چرا. معلم شروع 
كرده بود به داد و هوار كردن كه: »از دست تو چكار 
كنم؟ چرا به ورقة بغل دستي ات نگاه مي كني؟ چرا 
تقلب مي كني؟« ... تقلب؟ تقلب اصًا يعني چه؟ 
من تفاوتي بین لغــت تقلب، قالب و يا مثًا قلب 
احســاس نمي كردم. شايد اگر مي گفت قلب بهتر 
مي فهمیدم كه منظورش همین چیزي است كه 
در ســینة من تاپ تاپ مي كند امــا تقلب دقیقًا 
يعني چه. مگر من چه كــرده ام؟ من حرف تو را 
نمي فهمیدم و از بغل دستي ام پرسیدم. حتي اجازه 

نمي داد شرح ماوقع را بگويم. خانم اجازه شما 
كه راه مي ريد ديكته مي گید، من 

نصفشو نمي فهمم. دقیقًا از 
آنجايي كه ديگه شما 

را نمي بینم! 

نمي فهمیدم و از بغل دستي ام پرسیدم. حتي اجازه 
نمي داد شرح ماوقع را بگويم. خانم اجازه شما 

كه راه مي ريد ديكته مي گید، من 
نصفشو نمي فهمم. دقیقًا از 

آنجايي كه ديگه شما 
را نمي بینم! 

الزمةاستادي،
مهرورزيدنبه
يادگيرندگاناست،
»اگراستادي
بهكارشوبه
دانشجويانشمهر
نورزد،ازآموزش
اوثمريبهبار
نمينشيند
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 معلماني كه شــوق معلمي داشــتند شــیوة  
تدريسشان نیز متفاوت بود. باقري دربارة يكي از 

معلمان خود چنین مي نويسد:
كاس خانــم افتخــاري جور ديگــري بود. به 
مادرانمان گفته بود براي هر كداممان يك 
كیسة كوچك بدوزند؛ براي 

نخــود و لوبیاهايي كه ســر كاس با هم جمع و 
تفريق مي كرديم. اسفندماه از هريك از ما خواست 
يكي يك دفتر چهل برگ خالــي برايش ببريم و 
قبل از تعطیات نــوروز، دفترچه ها را با تكالیف 
مختلف و متنوع در هــر صفحه برايمان آورد. در 
بعضي صفحه ها خواسته بود نقاشي كنیم يا شعر 
و خاطره بنويسیم. در بعضي ديگر، جمله سازي يا 
تمرين رياضي. چطور بــا كاِر خانه و دو تا بچه و 
رفت وآمد هر روز از تهران پارس تا شهرري توانسته 
بــود حدود 40ـ 50 تا دفترچــه را پر كند؟ چند 
شــب بي خوابي كشیده بود؟ ســال هاي بعد هم 
معلمان كمابیش خوبي داشتم اما خانم افتخاري 
براي همیشه به عنوان اسطورة  معلمي براي من 

باقي مانده است.«
فرحمند در اين باره مي گويد:

در كاس زيست شناسي دوم دبیرستان؛ 
خانم غفاري با شــور و شــوق روبه روي 
كاس ايســتاده و چند گــچ رنگي در 
دستانشان است. انگار تخته سیاه، بوم 
نقاشي ايشــان بود. محتواي كتاب را 
با جزئیات و رنگي مي كشیدند. شك 
ندارم كه اگر زمان تحصیل ما استفاده 
از فناوري در كاس رايج بود، ايشان 
به بهترين وجه از اين نعمت استفاده 
مي كردند. خانم غفاري جثة كوچك 
و ابروهاي پر و مشكي داشتند. اغلب 
مانتوي سبز پررنگ و مقنعة مشكي 
مي پوشــیدند. آن چنان با شــوق و 
شــور دربارة پاســما، گلبول سفید 
و... صحبت مي كردنــد كه انگار رهبر 
اركستر هستند. همان چند جلسة اول 
میكروســكوپ به كاس آوردند و اجازه 
دادنــد هركس قطره اي خون انگشــتش 
را زير میكروســكوپ ببیند. مــا را به موزة 
دانشگاه تهران مي بردند تا هم فضايي بزرگ تر 
از مدرسه را ببینیم و هم خودمان را در آن محیط 
با روپوش هاي سفید تصور كنیم و انگیزة  بیشتري 
بــراي درس خواندن بگیريم. برايم عجیب اســت 
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كه حتي رنگ مانتوي ايشــان را به ياد دارم اما نام 
بسیاري از معلمان ديگرم را به خاطر نمي آورم«.

يــا معلم ديگري كه از تئاتــر در آموزش تاريخ 
استفاده مي كرد؛ فرحمند دربارة او مي گويد:

دلم مي خواهد در اين قسمت از خاطراتم بمانم. 
آخر تكه اي شفاف را كه لبخند بر لبانم آورده است، 
پیدا كرده ام. تكه اي كه كاس تاريخ دوم دبیرستانم 
را در آن مي بینم. كاســي كه صحنة تئاتر بود. هر 
دانش آموز نقش يكي از شخصیت هاي تاريخي را بر 
عهده مي گرفت و آن دوران را از زبان خودش تعريف 
مي كرد. مي توانستیم با خودمان شنل يا سبیل يا عصا 
داشته باشیم كه نقشمان باورپذيرتر باشد. معلم تاريخ 
با شور برايمان كف مي زدند و بعضي اوقات خودشان 
نیز نقشي را انتخاب مي كردند و صدايشان را متناسب 
بــا آن نقش باال و پايین مي بردند. ايشــان خانمي 
ريزنقش، الغر و اهل جنــوب ايران بودند. به درس 
دادن سر كاس معتقد نبودند و باورشان اين بود كه 
كاس جايي است كه ما از هم ياد مي گیريم و كتاب 
براي خانه است؛ زماني كه تنها هستیم. اگر در كاس 
تئاتر نداشتیم، با هم دربارة اين صحبت مي كرديم 
كه مثًا اگر جاي ناصرالدين شــاه بوديم، چگونه با 
معیارهاي آن زمان به توسعة كشور كمك مي كرديم. 
انگار به پايان دورة مدرسه نزديك مي شوم؛ همین جا 
بمانم؟ در همین كاسي كه يادم هست در رديف اول 

آن، صندلي چهارم از سمت چپ مي نشستم«.
به نظــر مي رســد كه معلمــان ما از گذشــته 

تاكنون، بايد از خصايصي برخوردار مي شــدند كه 
امــروزه در علوم تربیتي بــا عنوان صاحیت هاي 
حرفه اي معلمان از آن ها ياد مي شــود تا بتوانند 
خاطره اي خوش را از روزگار شــاگردي در ذهن 
دانش آموزانشان حك كنند. يعني اگر قرار باشد ما 
شايستگي هاي معلم حرفه اي را ذكر كنیم، كدام 
صاحیت هــا را در نظر مي گیريــم؟ مي توان اين 
صاحیت ها را به صورت عمومي فارغ از رشتة مورد 
تدريس معلمان يا مكان تدريس آن ها تعريف كرد 
و برشــمرد. آنچه عبدالحســین آذرنگ در كتاب 
»اســتادان و نااســتادانم« آورده، دقیقــًا همان 
صاحیت هاي حرفه اي معلمان اســت. او صفاتي 
را كه در اســتادان و معلمان رشــته هاي مختلف 
ديده، ذكر كرده اســت. ايــن ويژگي ها به معلم 
تهراني يا ايراني اختصاص ندارد بلكه به حســب 
تجربة زيسته او ـ كه دايرة آن كرمانشاه، اصفهان، 
شــیراز، كرمان، لندن، تهران و واشنگتن را شامل 
مي شود ـ مي توان ويژگي هاي معلمان حرفه اي را 
برشمرد. براساس آنچه آذرنگ در وصف استادان و 
نااستادان آورده است، ويژگي هاي حداقلي استاد و 
معلم خوب را در سه عرصة دانش، منش، و مهارت 
مي توان بیان كرد. اين ويژگي ها، صفاتي عمومي 
هستند كه برخورداري از آن ها براي هر معلمي در 
هر رشــته و عرصة معرفتي الزم است و معلم تراز 
جهاني و بومي بايد اين ويژگي ها را دارا باشد. اين 

خصوصیات در جدول زير نشان داده شده است.

تسلط بر درس آرامش، صبوري و خوش رويي، تشخیص عاقه و گرايش دانشجويان1

دانش عمومي و فرهنگ گسترده، سخت گیري و جديت، توجه به ظرفیت ذهني يادگیرندگان و هماهنگي تدريس با آن2

روزآمدي در دانش رشتة خود، نپرداختن به مطالب حاشیه اي3

آشنايي با شیوه هاي تدريس، عشق و عاقه به معلمي و ارتباط مؤثر با يادگیرندگان4

عاقه و مهر به يادگیرندگان، ايجاد ارتباط میان يادگیرندگان5

احساس مسئولیت در تدريس با نقشه و طرح6

راست گويي و دوري از تظاهر و رياكاري، دقت علمي، تأكید بر روش استنتاج، و داوري هاي بي طرفانه7

شورمندي، استفاده از شیوه هاي نو در ارزشیابي.8
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