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شبقبلباخودشخیليفكركردهبود.برايتكالیفعیدبچهها
طرحيريختهبودودرنظرداشــتدركالسامروزطرحرامعرفي
كند.آقايحسینيازمعلمانكاركشتةدرسفیزيكبود.خیليهابه
دانشوانگیزهاشاعتقادداشتند.حاالقراربوددرآخرينجلسةپیش
ازعید،بابچههايهشتميكالسداشتهباشد.نشستهبودوساعتها
فكركردهبودتاتكالیفيرابرايدورةعیدبچههاطراحيكند.امروز
صبحباتنيخستهاماوجوديسرشارازانرژيوشادي،طراحيتمام

شدهبودوحاالآمادهبودتاطرحجالبشرابرايبچههابیانكند.
صبحروزدوشــنبه،23اســفندماه،واردكالس

هشتمميشود.مبصربرپاييميدهدوبچهها

جستهگريختهپاميشوند،نیمخیزميشوندياروينیمكتتكانيبه
خودميدهندوجابهجاميشوند.سگرمههاتويهماست.حتيصداي
خفیفغرولندهايبچههاراهمميتوانشنید:»فكركردهانددبستاني

هستیم،پیكميخواهندبدهند.واقعاًچيفكرميكنندراجعبهما؟«
كمكمذوقطراحياشراازسربیرونميكندوبرچهرههامتمركز
ميشود.چشمهاجاهايديگريرامينگرندونگاهشبهنگاهيگره
نميخورد.انــگاربچههاعمداًميخواهندبانگاهنكردن،اعتراضيرا
نشاندهند.تعارضيدردرونشسربرميآورد؛گفتوگوييباخودش.
بهطرحيميانديشدكهســاعتهابرايشزحمتكشیدهاست.به
جايگاهــشدركالسفكرميكندوباخودشميگويد:منمعلمم،
كاريبهخوشامدنیامددانشآموزندارم.اينهاكهصالحخودشانرا

نميدانند!منبايدبااقتدارتمامكارخودمرابكنم!
همینســمتوجودش،حتيبهناديدهگرفتــناينغرولندهاو
سگرمههاهممتمايلاستوگوييزمزمهميكند:مقتدرباش!خودت
رادستچندبچههشتمينده!طرحتراتماموكمالتوضیحبده.

برايتكلیفعیدنمرهتعیینكنوتمام!
درمیانهیاهوياينســمتوجود،نــدايضعیفديگريهماز
ديگرسوشــنیدهميشود؛نداييكهميگويد:معلمبدوندانشآموز

بيمعناست.ببینبچههاچهحرفيدارند.
نداكمكمقويترميشود.اينسمتوجودشميگويد:اگررشتة
تعاملتوبادانشآموزانتبگســلد،اگررشتةارتباطعاطفيبینتو
وآنهاپارهشــود،خبريازيادگیرينخواهدبود.ممكناستحتي
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بتوانيباتحكمواجباركالســيساكتداشتهباشيكهفقططنین
صدايتوســكوتآنرابشــكند،ممكناستحتيچشمهامنتظر
ونگرانبهتوخیرهشــوند،اماتربیتيرخنميدهد.يادگیريتحقق

نمييابد.آموزشيروينميدهد.
آقايحسینيدرالبهاليغرولندهايبچهها،بهسرعتمیانايندو
سمتوجودشدررفتوآمداست؛گوييمثل»صفاومروه«اندكههر
بار،راهيكيراتاديگريبهسعيميرودوبهمانند هاجر،دستخالي
بازميگردد.واقعاًبايدچهكاركند؟بچههاييراكهمقابلشنشستهاندو
خشمهايانبوهدرونشانراچهكند؟ناديدهبگیرد؟يكيازآنهابشود؟
لحظاتسختياستاينسعيمیانقطبهمراهيكاملواقتدارمطلق.

عاقبتدرونهمینسعيهاورفتوآمدها،تصمیمميگیردصادقانه
بابچههايكالسبهگفتوگوبنشــیندوماجراراازافقآنهابنگرد
وبــهافقخودشپیوندبزند.تصمیمميگیــردازنقطهايكهآنها
هســتندآغازكند.اينگونهميشودكهبچههاسفرةنارضايتيشاناز
بيتوجهيمسئوالنمدرسهرادركالسفیزيكميگشايندوبرايش
ازديدهنشدنوبهحســابنیامدندرتصمیماتتربیتيمربوطبه
خودميگويند.اوميشنود،همدليميكند،بهچالشميكشد،لبخند

ميزند،غمگینميشود.
درهمةاينهمراهيها،رشتةتعاملجانميگیردوقوتمييابد.اما
دراينهمراهي،يكيازآنهانميشود.خودشاست؛آقايحسیني.
باافقيكهشايدمتفاوتباشد؛بانگاهيكهشايددورترهاراهمببیند.
برايهمیناستكهشروعميكندوازطرحشبرايبچههاميگويد.
حاالطرحبربستريازتعاملوهمراهيسوارميشودوپیشميرود.
وقتيازطرحشبرايتكلیفعیدميگويدوازحقانتخابيكهبراي
دانشآموزانقائلشــدهاســت،بچههابااطمینانازآناستقبالو

پیشنهادهاياصالحيرابارويخوشمطرحميكنند.
هدفآقايحسینيايناستكهبچههادرعید،
مطالبمطرحشدهدركالسفیزيكرادوره
كنند.طرحهمبرمشــخصكردناين
مفاهیمواستانداردهاييبناشدهاست
كهدرپروژههابايدرعايتشوند.اما
دركالستصمیــمميگیرد
قالباينپروژههاراانتخابي
اعالم ابداعــي و
احسان كند.
ميگويد،
آقــاما

ميتوانیمفصلالكتريســتهرابهپسرهمسايهماندرسبدهیم.آقاي
حســینيفكريميكندوميگويد،خوباست.پسيكطرحدرس
برايشبنويسوبعدازعیدبهكالسبیاورتادرموردشصحبتكنیم.
استانداردهارارعايتكن.بايدمسائليطراحيكنيكهحداقل70درصد
سرفصلهايكتابراپوششدهند.محمدرضاميپرسد،آقاماواحمد

منصوريميتونیمدرمورداتموهستةاتمفیلمآموزشيبسازيم؟
آقايحسینيبالبخندازاينابتكاراستقبالميكندوميگويدبله.خیلي
همخوباســت.رضاييميگويدآقا،ماهمدرموردمغناطیسوبحث
جزيرةبرموداكهميگويندمغناطیسدارد،تحقیقميكنیم.آقايحسیني
درموردمنابعتحقیقسؤاالتيميپرسدواينموضوعتكلیفهمتصويب
ميشود.موضوعاتيكييكيطرح،تعديلوتصويبميشوندوطرحآقاي

حسینيباپیشنهادهايبچههابسطمييابدوغنيميشود.
زنگميخــوردوهنوزيكيدوموضوعباقيماندهاســت.كالس
بيتوجهبهصدايزنگ،همچنانپرشوروحرارتاستوهمهدرحال
مشاركتدرتعريفدوتكلیفباقيماندهاند.آقايحسینييكلحظه
ازكالسمنفكميشودوبهاولساعتميانديشد؛بهلحظاتسختي
كهبرايوانهادناقتدارصورياشورفتنبهسويبچههاسپريكرده

است؛بهاقتدارصوريوانهادهوفعالیتشیرينيكهدرجرياناست.
آقاببینید،اگرمیرزاييبتوانديكمدارقطعووصلزنگبســازد،
همالكتريســتهرادورهكردهاستوهمذوقساختوسازششكوفا

ميشود.بهنظرتانخوباست؟
رشتةافكارآقايحسینيپارهميشودوميپرسدچهگفتيجواد؟

يكبارديگربگو.

ذوقوشــوقدرچشــمهايبچههاموجميزند!دلشــانبيتاب
نقشههايياستكهبرايعیدوفیزيكدارند!كالسبويبهارميدهد!

نظريةاسالمي»عمل«نگاهيبهانساناستكهاوراصاحبعمليا
بهاصطالحعاملميبیند.براساسايننگاهبهانسان،»تربیت«تعاملي
استمیانمعلموشاگردكهالبتههمترازنیست.بهسخنديگر،تربیت
تعاملاست،بهدلیلاينكهدرفرايندآن،معلمودانشآموزهردودر
حالعملهســتندوازطريقعمل،برخود،شــرايطوطرفمقابل
خويشاثرميگذارند.وناهمترازاســت،چونمعلمازنظرمحتوايي
وتجربه،چندگاميجلوترازدانشآموزايستادهاست.ازمنظراقتدار
صوريومحتوايي،جريانتربیتمثلجريانتمرينقهرمانورزشي
تحتنظرمربيكاركشــتهاشاست؛جدي،فعال،نفسگیروجذاب.
دراينجريان،همشــاگردفعالاســتوهممعلم.روياروييايندو،
مواجههايجدياستنهيكفانتزيكهدرآنمعلمخودرابهتجاهل
بزندوادايندانستندربیاوردياصحنةتئاتريكهدرآننمايشپیروزي

وهمهدانِيبدونتالششاگردبهقیمتاينتجاهلبهاجرادربیايد.
درنظريةعمل،معلمهموارهبیندوقطبحاشیهنشینيومیانداريدر
رفتوآمداست.اونهمثلمعلمدیویي،راهنمايدركناراست،نهچون
معلمسنتي،خدايكالس!نهدانشوتجربةخويشراناديدهميگیردو
خودرابهدروغهمترازدانشآموزنشانميدهدونهمثلمعلمسنتي
تنهابهاقتدارميانديشدوخودرابهنديدنونشنیدندانشآموزميزند.
معلِممعتقدبهاينديدگاهميخواهداقتدارصوريرابهكنارنهد،امادر
عینحال،درمحتوا،چندقدمازدانشآموزجلوترباشدتاافقهارانظاره
كندومســیررابهاونشاندهد.راستيشماچندگامازدانشآموزان

جلوترهستید؟

٭عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
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نرگس سجادیه٭
تصویرگر: میثم موسوی

سند معتبر داريد؟
وسط درس بود که فاطمه دست باال برده بود و دربارة صحت 
اسناد تاریخی سؤال کرده بود. میان حرف خانم رفیعی، در اوج 
بیان اختــالف دکتر مصدق و آیت اله کاشانی، وقتی معلم 
داشــت با آب و تاب دربارة سندی تازه انتشاریافته از کودتای 
28 مــرداد توضیح می داد، فاطمه دســتش را باال برده بود و 

گفته بود، خانم، از کجا معلوم که سندتون معتبره؟
با شــنیدن این سؤاِل همراه با نقد، انگار کالس دچار شوکی 
شــده بود! خانم رفیعی نوعــی جســارت را در کالم فاطمه 
احســاس کرده بود و با خودش فکر کــرده بود باید نوکش را 
بچینم تا دیگر از این خودشــیرینی ها نکند. در ذهنش آمده 
بود بگوید، »ارزیابی سند کاری تخصصی است که اهلش باید 
انجام بدهند و ربطی به شما ندارد.« حتی به این فکر کرده بود 

که بگوید: »صحت اسناد موضوع ما نیست.« یا با اقتدار اعالم 
کند »سند معتبر است چون من می گویم.« 

یک لحظه در درون حس فروریختن و خشم را تجربه کرده 
بود. گویی یک نفر در درونش ســربرآورده بود و با نیشــخند 
گفتــه بود: »تحویل بگیر خانم دموکرات! همین اســت دیگر! 
وقتی فضــا را باز می گذاری، وقتی عنــان کالس را کامل در 
دستان خودت نمی گیری، وقتی به چند و چون و چالش روی 
خوش نشــان می دهی و فضا را برای شــاگرد باز می گذاری، 
همین می شود دیگر. هیمنه ات می شکند، ابهتت فرو می ریزد، 

کالس از دستت می رود...«. 
اما خانم رفیعی از آن دست معلم هایی نبود که بخواهد حاکم 
بالمنازع کالس باشد. او کسی نبود که بخواهد به هر قیمتی، 
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سکوت و پذیرش را در کالسش نهادینه سازد. او می دانست که 
پذیرش، اگر با دلیل و تبیین همراه نباشد، ناپایدار و بی ارزش 
است. می دانســت اگر دانش آموز متقاعد نشود، اگر پرسشش 
پاسخ داده نشود، اگر چالشش به رسمیت شناخته نشود و رفع 
نگردد، تربیتی رخ نمی دهد و تنها صورتکی از تربیت بر جای 
خواهد ماند. خانم رفیعی خودش بچه ها را به پرســش دعوت 
کرده بود. خودش با آن هــا گفت وگو می کرد. خودش جریان 
درس را به گونه ای تعاملی جلو می برد. و حاال این پرسش او را 

سخت به چالش کشیده بود...
ســخنش را قطع کرد. لحظاتی سکوت کالس را فرا گرفت. 
سکوت سنگین تر می شــد و خانم رفیعی همچنان سرش زیر 
بود و فکر می کرد. خبــر نامعتبری یادش افتاد که چند وقت 
پیش همة بچه های کالس در شــبکه های اجتماعی دست به 
دســت کرده بودند و او کلی عصبانی شده بود که چرا بچه ها 
به سند خبر حساس نشده بودند و بی اعتباری اش را نفهمیده 
بودند. با خودش فکر می کــرد، واقعًا اگر بچه ها ارزیابی اعتبار 

اسناد را اینجا یاد نگیرند، کجا یاد خواهند گرفت؟
 بعد از دو ســه دقیقه، خانم رفیعی شروع کرد به جست وجو 

در اینترنت. او به اعتبار اســناد حساس بود. حاال باید شواهد 
اعتبار ســندش را پیدا می کرد. شــواهدی که چند روز پیش، 
مبتنی بر آن ها، این سند را یافته و تأیید کرده بود و تبیینش 
را براساس آن استوار ساخته بود. یادش آمد دو سایت خبری 
پژوهشی سند را تأیید و منتشر  معتبر و یک ســایت تاریخی ـ 

کرده بودند. 
سایت ها پیدا شــدند و اخم های خانم رفیعی از هم باز شد. 
حاال شواهد روی نمایشگر بودند و خانم رفیعی در حال توضیح 
اعتبار ســندش بود. آرام، استوار، منطقی و محکم. چشم های 
بچه ها از ذوق برق می زد و در دلشان قنِد تحسین آب می شد.
گفت وگــو میان خانم رفیعی، فاطمــه و یکی دو دانش آموز 
دیگر در جریــان بود و خانم رفیعی به راه هــای تأیید اعتبار 
ســند و ریزه کاری ها اشــاره می کرد. در اواســط بحث، خانم 
رفیعی خودش هم چیزهای جدیدی دربارة ارزیابی ســند یاد 
می گرفت. روند کالس کمی تغییر کرده بود، اما چالشی بزرگ 
کــه خیلی وقت ها ذهن خیلی از بچه هــا را قلقلک داده بود، 
در حال پاســخ گرفتن بود. بحث اینقدر جدی بود که کســی 

واکنشی به زنگ تفریح نشان نداد.

دیدگاه اســالمی عمــل، عاملیت آدمــی را در دو حیطة 
اندیشــه و اراده به رسمیت می شناســد. از این رو نمی تواند 
نسبت به چالش های شناختی دانش آموز بی تفاوت باشد. در 
این دیدگاه، چالش ها و پرســش ها به رسمیت شناخته و در 
عین حال با جدیت و منطق بررســی می شــوند. از این رو، 
تبیین و نقد دو پایة استواری هستند که تربیت بدون آن ها 
یارای ایســتایی و امید تحقق ندارد. در کالس مبتنی بر این 
دیدگاه، ســخنرانی های یک طرفه و تلقینی جای خود را به 
بحث های جدی عالمانه می دهند. در این میان، معلم در عین 
احترام به پرسش دانش آموز، نمی خواهد به گونه ای صوری و 
مصنوعی او را رسمیت بخشــد و میدان را به او وانهد، بلکه 
بیشتر اوقات با اتکا به کوله بار دانش و توانمندی های خویش 
که علی القاعده سنگین تر از دانش آموز است یک قدم جلوتر 
از دانش آموز حرکت می کند و ابهام ها را پاسخ می دهد و گاه 
بــا تکیه بر حقیقت جویی خویش، در کنــار دانش آموز قرار 

می گیرد و همپای او به سراغ حقیقت می رود. 
 او بسان مربی کوهنوردی است که سال ها در کوره راه های 
کوه و دره و دشــت قــدم زده و با فرازهــا و فرودهای آن 
آشناســت. در عین حال که کنار دانش آموز حرکت می کند، 
همراهی اش می کنــد، دردش را می فهمد، ســرعتش را با 
ســرعت او تنظیم می کند و نمی خواهد ادای هیچ ندانستن 
و همپا بودن را هم درآورد. گام هایش اســتوارتر، حســاب 
شده تر، دقیق تر و استادانه ترند. این گام های استوار می توانند 

لنگی های دانش آموز و بی تجربگی هــای او را جبران کنند. 
البته دره است و خطر. راه است و عدم تعین و گاه این عدم 
تعین و دشــواری باعث می شوند مربی به زمین افتد و برای 
برخاســتن از شاگرد خویش هم کمک گیرد یا در کنار او به 
کشف ناشــناخته ها برود. این گونه است که فرایند تربیت به 
کوهنــوردی دل انگیزی توأم با خطــر و لذت تبدیل خواهد 
شد. در این فرایند، دانش آموز و معلم، گاه در مقابل هم برای 
تصحیــح همدیگر و گاه در کنار هم بــرای تکمیل یکدیگر 
قرار می گیرند و البته کــه در این تقابل و تکمیل، معلم دو 
ســه گام جلوتر از دانش آموز است و باید باشد. اگر این گونه 
باشــد، سفری شورانگیز به سوی حقیقت را می توان تجربه 
کرد؛ ســفری که در آن دانش آموز کم کم آبدیده و دنیادیده 
می شــود و می تواند مســتقل از معلــم و راهنمای خویش، 

سفرهای بعدی را به تنهایی تجربه کند. 
از این رو، این رویکرد به جای تأکید بر استقالل داری فعلی 
دانش آموز،که ادعای رویکردهای دانش آموزمحور، سازه گرا و 
جدید است، استقالل یابی بالقوة او را هدف قرار می دهد. در 
حالی که معلم در استقالل داری فعلی دانش آموز، همواره در 
کنار جریان تربیت است و از پس دانش آموز گام برمی دارد، 
در اســتقالل یابی، جریان تربیت خود را براساس وابستگی 
فعلی دانش آموز ـ در اکثر موارد ـ و اســتقالل یافتگی آیندة 

وی سامان می بخشد. 
شما به کدام یک باور دارید؟ استقال ل داری یا استقالل یابی؟
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ســکوت فضای کالس را پر کرده است. همه سر در گريبان 
خود فرو برده اند و خيره به کاغذ های مقابل خود نگاه می کنند. 
تنها صدايی که ســکوت فضا را می شــکند، جيرجير گاه گاه 
نيمکت هاست که در موقع جابه جا شدن بچه ها، چون ناله ای از 
نهاد نيمکت های کهنه برمی آيد. باورش سخت است! بچه هايی 
که شيطنت از چشم هايشان می باريد، حاال گويی در خلسه ای 

عجيب فرو رفته اند.
اکنون دوم ارديبهشــت ٩٧ و اينجا کالس ششــم مدرسة 
انديشــه اســت؛ کالس تفکر و پژوهش! در جلســات اخير، 
موضــوع بحث به «هويت و خود» رســيده اســت. بچه ها در 
مورد مسائل گوناگونی حرف زده اند. از اختالف هايشان با پدر 
و مادرهــا گفته اند، از حرف هايی که بزرگ ترها نمی شــنوند. 
از هورمون های به قول خودشــان کثيــف بلوغ، که نمی دانند 
با آن ها چه کنند. از کالفگی خودشــان که معتقدند زير ســر 
همين هورمون هاســت و از بگومگوهای مــادر- دختری که 

خودشان هم دل خوشی از آن ها ندارند.
حاال از هفتة پيش قرار شــده آيينه ای شوند مقابل هم. قرار 
شــده در طول اين هفته، هر کدام هميار يکی از دوستانشان 

شــود و او را با دقتی بيشــتر تماشــا کنــد؛ رفتارهايش را، 
برخوردهايش را، ناراحتی هايش را، و ذوق ها و شوق هايش را. و 
حاال امروز، دوم ارديبهشت ماه، ساعت ١٠ صبح، خانم رفيعی 
کاغــذی به هر کدام از بچه ها داده اســت تــا در مورد هميار 

خودشان بنويسند. باالی کاغذ نوشته شده است:
قرار است امروز از خودت برايت بنويسم! اگر بخواهم 

بگويم مهم ترين ويژگی تو چيست ...
و حــاال بچه ها در حال کامل کردن اين جمله های ناتمام اند. 

چند خط بعد، اين جمله به چشم می خورد:
تلخ ترين رفتاری که از تو ديدم، وقتی بود که ...

و آن طرف برگه، دوباره  آن وسط ها، در ميان سفيدی کاغذ، 
سياهی ديگری به چشم می خورد:

بــه نظرم، مهم ترين کاری کــه در زندگی بايد برای 
خودت بکنی، اين است که ...

و در پايين برگه:
من از تو ياد گرفتم ...

بچه های ششــمی ارشــد مدرسة انديشــه که معموًال روی 
پاهايشان بند نيستند و به قول خانم رفيعی نيمکت هايشان ميخ 

نرگس سجادیه٭

٭عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
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دارد و نمی توانند سر جايشان بنشينند، محو اين سياهی های 
محصور در ســپيدی، دارند به خاطره ها و دوستانشــان فکر 
می کنند. حتی بعضی هايشــان بغضی هم در گلو دارند و کاغذ 

را از پشت نم اشکی نگاه می کنند.
هيچ وقت تا حاال به صورت جدی از آن ها خواسته نشده بود 
همديگر را ارزشــيابی کنند. هيچ وقت کســی به آن ها نگفته 
بود نظرشان مهم اســت. هيچ وقت کسی به آن ها نگفته بود 
نگاه کردن از عينک يک دوســت به خود، چقدر اهميت دارد. 
اين هــا را خانم رفيعی از چند هفته پيش گفته بود. گفته بود، 
حاال که داريم به پايان ســال نزديک می شويم و ممکن است 
دوستان صميمی، از سال بعد ديگر با هم نباشند، خوب است 
در کوله بار هــم، هديه هايی خواندنی و خــاص بگذاريم. چه 
چيز خاص تر از نظر يک دوســت برای يک دوست؟ چه چيز 
با ارزش تر از چشــمی که بتواند مهربانانه اما موشــکافانه ما و 
رفتارهايمــان را ببيند و برايمان از خودمــان بگويد؟ و حاال، 
ســاعت ١٠ و ٣٠ دقيقة روز دوم ارديبهشــت، وقتش رسيده 
بود که بچه ها اين هديه هــا را در کوله بار همديگر قرار دهند. 
قرار است هيچ کس جز خود افراد اين نامه ها را نخواند و البته 
داوطلب ها می توانند نامه هايشــان را در کالس بخوانند. وقت 
نوشــتن تمام شده، اما هنوز خيلی از سرها توی کاغذ است و 

خودکارها دارند نفس نفس زنان می نويسند ...
وقتی نوشــتن ها پايان می گيرد و بچه ها شــروع به خواندن 
نامه هــا می کننــد، فضــای کالس تغيير می کنــد! نگاه های 
زيرزيرکــی، لبخندها، بغض هــا و چشــمک ها رونق خاصی 
يافته اند. زينب اولين نفری اســت که دســتش را باال می برد 
و بــرای خواندن نامه اش داوطلب می شــود. صدايش همهمة 

ضعيف کالس را درهم می شکند:
زينب جانم قرار است امروز برايت از خودت بنويسم! 
اگر بخواهم بگويم مهم ترين ويژگی تو چيســت، چه 
بايد بگويم؟ بايد بگويم همدلی هايت بيشــتر از بقية 
ويژگی ها چشم من را گرفته. يادت می آيد وقتی را که 
غم من در فوت مادربزرگم را زودتر از بقيه فهميدی و 
گوشی شدی برای دردل هايم؟ يا وقتی را که مهناز از 
رياضی ١١ گرفته بود، نشستی و آرام آرام برايش قصة 
تک گرفتن خودت از رياضی و بعد پيشرفتت در درس 
رياضی را تعريف کردی و گفتی که می توانی به او کمک 
کنی؟ يادت می آيد آن روز چقدر حرف زدی تا آخر سر 
چشم های مهناز برق اميد زد و لبخند روی لب هايش 
نشست؟ ... خيلی می ترسم از اينکه قرار است از هم 
جدا شــويم! فکر می کنم آيا در دبيرستان دوستی به 

مهربانی تو خواهم داشت؟....
کم کم بغض ها در گلوها می دوند ... حاال ديگر هانا، نويسندة 
نامه، ســرش را روی ميز گذاشــته است و برای خودش اشک 

می ريزد، صدای زينب بغض آلود ادامه می يابد! 

زينــب! فکر می کنم مهم تريــن کاری که بايد برای 
خودت انجام بدهی، اين است که عجله ات را کم کنی! 
يادت هســت آن روز در مورد من زود قضاوت کردی؟ 
من قرارمان را لو نداده بودم. اما تو دعوای ســختی با 
من کردی. چقدر از دستت دلگير شدم! حتی با خودم 
قرار گذاشــتم ديگر با تو حرف نزنم ... من البته همان 
فردايش تو را بخشيدم! اما واقعًا معلوم نيست بقيه هم 

همين برخورد را با تو داشته باشند ...

ديگر ارزيابی از جمله رويکردهايی اســت که نظرية عامليت 
انســان در تربيت بر آن پای می فشــرد. براساس اين ديدگاه، 
انســان در عين برخورداری از قــدرت تعقل، انتخاب و عمل، 
محدوديت هايــی هم دارد. گرايش ها و تنفرها، دانســتن ها و 
ندانستن ها، محيط ها و فرهنگ ها، باورها و انديشه ها، هر يک 
می تواند بندی بر پای آدمی شــود و لنزی پيش چشم هايش 
قرار دهد و مانع نگريســتن واقع گرايانه اش به خويش شــود. 
گاهی آدم در تور توهم خود، بزرگ تر و بهتر از آنچه هســت، 
بــرای خــودش نمايانده می شــود و گاه در چالة وســواس و 
کمال گرايی، کمتر از آنچه هســت، به چشم می آيد! اينجاست 
که بايد پای ديگری را وســط کشــيد! گوش ها را تيز کرد و 
محو صحبت های او شــد! همين جاست که ديگری می تواند 
آدم را از الک بی نفوذش بيرون آورد و شعاع نور واقعيت را به 

چشمانش بتاباند.
از همين  روســت که در تربيت الزم اســت به ديگری ميدان 
داد و نگاه و نظر او را رســميت بخشــيد و چه خوب که اين 
ديگری، فراتر از معلم برود و هم شــاگردی، دوست، پدر، مادر 
و ديگر مســئوالن مدرسه هم باشــد. هر کدام از اين زاويه ها، 
ابعادی از من را می بينند که ديگران قادر به ديدنش نيستند. 
هــر کدام تحفه هايی برای کوله بارم دارند که در چنتة ديگران 
نيست. هر کدام حرف های نگفته ای دارند که در کالم ديگران 
يافت نمی شود. از همين روست که بايد خانه به خانه به ديدار 
ديگران بروم، پای حرف هايشــان بنشــينم و تحفه هايشان را 

برگيرم.
معلمی که اين نگاه را به انســان و خود دارد، در ارزشــيابی 
از خود مرکززدايی می کند. کنــار نگاه خودش به دانش آموز، 
نگاه هــای ديگر را هم قرار می دهد و تــالش می کند ارزيابی 
آن ها را نيز در مجموع ارزيابی دخيل سازد و اعوجاج نگاهش 
را با نگاه های ديگران تصحيح کند. از همين روســت که خانم 
رفيعــی، لنز نگاه دوســتان دانش آموزش را هم به رســميت 
می شناســد و زمينه هايی فراهم می کند تا اين نگاه ها فراتر از 
عشق ها و نفرت های نوجوانی و رها از باندبازی های مدرسه ای 
شــکل بگيرند و روی کاغذ بيايند. در اين ميان، عبور سالمت 
از اين دو مانع بزرگ، کار آســانی نيســت. شما از اين عبورها 

تجربه ای داريد؟
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آقای نفيسی امســال تازه به اين مدرسه آ مده است. در اين 
مدت خيلی تالش کرده اســت فعاليت های پرورشی را از حالت 
صوری و بخشــنامه ای خارج کند و بچه ها را در برنامه ريزی ها و 
اجرای برنامه ها مشارکت دهد. موانع زيادی هم پيش پايش ظاهر 
شــده اند که گاه آن ها را پشت سر گذاشــته و گاه در مقابلشان 
تسليم شــده اســت. حاال در اثنای اين ســال پرفراز و نشيب 
تحصيلی، آ قای مدير گفته است که «بعد از امتحانات پايان ترم، 

بچه ها را به اردو ببريد.»
آقای نفيســی تصميم گرفته اســت اين بحث را در شــورای 

دانش آموزی مدرسه طرح کند و از بچه ها نظرخواهی کند.
آقای مدير ســرش هميشــه خيلی شلوغ اســت يا دست کم 
وانمود می کند شــلوغ است. به همين دليل، در جلسات شورای 
دانش آموزی مدرســه شــرکت نمی کند. يک جورهايی به اين 
جلســات اعتقاد ندارد. معتقد اســت بچه را چه به اين حرف ها 
که بخواهد تصميم بگيرد و نظر بدهد؟ ما خودمان برای بچه ها 
بهترين تصميم هــا را می گيريم و به بهترين نحو اجرا می کنيم. 
معاون های مدرســه هم تا جايی که بشود، در جلسات شرکت 
نمی کنند. اما اين جلســات برای آقای نفيســی اهميت زيادی 

دارد! يک جور ستاد فرماندهی است. در اين جلسه هاست که در 
فضايی صميمی و توأم با احترام، با تغييرات اساسی ذائقة بچه ها 
آشــنا می شود. در همين جلسات است که با فکرهای جالبشان 
غافلگير می شود و در همين جلســات است که توانمندی های 

بچه ها را می بيند و در دلش قند آب می شود.
امروز دوشــنبه دهم دی ماه اســت و چند دقيقة ديگر جلسة 
شــورای دانش آموزی با حضور آقای نفيسی آغاز می شود. وقتی 
آقای نفيســی دم در اتاق شورا در حال بســتن در است، آقای 
مدير را می بيند که با عجله به سمتش می آيد. در را نيمه باز نگه 
می دارد. منتظر است آقای مدير وارد شود. خوش حال است که 
الاقل اين بار مدير تصميم گرفته اســت بچه ها را جدی بگيرد و 
برای اردو در جلســة شورا حضور يابد. در همين فکرهاست که 
صدای ضعيفی دم گوشش می شنود. آقای مدير به گونه ای آرام 
در گوش آقای نفيســی در حال زمزمه است: «آقا، لطفًا اردو را 
دست بچه ها نديد. بچه  بازيش نکنيد! يه اردوی مشهد با قطار به 
همون مهمان سرای سال های قبل می ريم و تمام! شيک و منظم 

و بی مسئله و دردسر.»
- چشم های آ قای نفيسی گرد می شوند. يک لحظه تمام فکرها 
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و حرف های گفته و نگفته اش جلوی چشمش قطار می شوند:
- واقعًا اردو برای کيه؟ برای چيه؟ مگه آژانس مســافرتی راه 

انداختيم اينجا؟
- اگه اين بچه ها اينجا مديريت و تصميم گيری رو ياد نگيرن، 

کجا بايد بگيرن؟
- فلسفة شورای دانش آموزی چيه واقعًا؟

- چرا اينقدر از بچه ها می ترســيم و فاصله می گيريم و 
بعد، از اون فاصله، براشــون دست تکون می ديم و وانمود 

می کنيم می فهميمشون؟ 
- وقتی همــة مقدرات زندگی روزمــرة بچه ها، حتی 
اردوی اون هــا، رو ما تعيين کنيم و به دســت بگيريم، 
چه انتظاری از فرداشون داريم که خودشون بتونن برای 

مقدرات زندگيشون تصميم بگيرند!
آقای نفيســی هيچ يــک از اين حرف هــا را به مدير 
نمی گويد. همه را قورت می دهد، اما می پرسد: «امکانش 
هســت من، به عنوان معاون پرورشی، مسئوليت اردو را 
داشــته باشــم و خودم برنامه های آن را تنظيم کنم و 

پاسخ گو هم باشم؟» 
مدير ســگرمه ها را در هم می کشــد و نگاهش را به 
زمين مــی دوزد و بلند می گويد: «من برای خودتون گفتم 
که گرفتار نشــيد! هر جور خودتون صــالح می دونيد. فقط يه 
کاغذی بذاريد دفتر من و توش بنويســيد اين حرف رو، که فردا 
باعث دردسر نشه.» اين را می گويد و نگاهش را به جای ديگری 

می دوزد و می رود با عجله! گويی اصًال وقت ندارد!
حاال آقای نفيسی کنار در اتاق شورا ايستاده است، با شانه هايی 
ســنگين از بار مسئوليت و نفســی که از ناراحتی در سينه اش 
حبس شده اســت و بچه هايی که با چشم هايی مشتاق منتظر 
آمدنش هستند. چشم ها را لحظاتی بر هم می گذارد. نفس عميقی 
می کشد و تالش می کند همة گفت وگوی صورت گرفته با آقای 
مديــر را فراموش کند و با همــان انگيزة پيش از گفت وگو وارد 
جلسه شــود. وقتی وارد جلسه می شود، بحث  بچه ها باال گرفته 
است. امينی تصوير نقشة پرينت گرفته را روی ميز گذاشته است 
و دارد يک بــار ديگر توضيح می دهد. او نقطه ای را که با خودکار 
ستاره گذاشته، برای استراحت بين راه پيشنهاد می کند. پيشنهاد 

بچه ها برای اردو، روستای شهرستانک در اطراف تهران است. 
آقای نفيسی کنار دست حسن زاده می نشيند. بحث  بچه ها يک 
لحظه قطع می شــود و سکوت اتاق شــورا را فرا می گيرد. آقای 
نفيسی به نقشه و عکس های روی ميز نگاهی می اندازد و می گويد: 
«انگار خودتون بريديد و دوختيد. خب! چرا شهرستانک؟» امينی 
می گويد: «آقا چون خيلی توی اين فصل ســال قشنگ می شه! 
کاروان سرای ناصری هم داره. می تونيم بريم ببينيم! يه رودخونه 
هم داره و کوچه باغ و امام زاده! هواشم خيلی خوبه! نريم از دست 
می ديم!» حســن زاده می گويد: «مهم تر اينکه عموی امينی هم 
اونجا خونه داره!» جمع از خنده منفجر می شود. بحث ها جدی و 
داغ هستند. علی پور از وعده های غذايی می گويد: «آقا، صبحانة 
روز اول با خود بچه ها! ناهار هم می تونيم ساندويچ درست کنيم؛ 

مثًال ســاندويچ الويه يا کتلت!» حرف کتلت که به ميان می آيد، 
آب از لب و لوچة همه  آويزان می شــود! کتلت های عمو عصار، 
بوفه دار مدرسه، شهرت جهانی دارد! امينی می گويد: «کتلت رو 

می ديم عمو عصار درست کنه. مزدش رو هم می ديم.»
آقای نفيسی ياد اردوهای دوران دانشجويی می افتد! ياد شبی 
که ســاعت ده ونيم برای ٥٥ تا تخم  مرغ کل خرمشهر را زير پا 
گذاشت و به زحمت توانست ٤٥ تا تخم مرغ پيدا کند. ياد اردوی 
مشــهدی که شش کيلو سبزی را، با راه انداختن بحثی سياسی 
بين دانشــجوها، در عرض يک ساعت پاک کرد ند. بچه ها دربارة 
وعده های غذايی به توافق نمی رســند. بحث ســر ناهار روز دوم 
جدی است. حتی حسن زاده صدايش را بلند می کند و می گويد: 
«علی پور، به خدا اگه بخوای قلدربازی دربياری، اصًال از شــورا 
می اندازيمت بيرون!» همين طــور که دارد اين حرف را می زند، 
چشمش در نگاه آقای نفيسی گير می کند و سرش را می اندازد 
پايين: «آقــا آخه همه اش می خواد قلدربازی دربياره! همش که 
نبايد حرف حرف سال بااليی ها باشه!» آقای نفيسی يک لحظه 
با خودش فکر می کند: «اردوی مشــهد پيشنهادی آقای مدير 
رو می گرفتی و تمام! حاال بشين اختالف اين تازه نوجوون ها رو 

حل وفصل کن!»
با ســکوت جلســه، يک لحظه به خودش می آيد و می گويد: 
«بذاريــد در هر مــورد رأی گيری کنيم. اول يــه ربع صحبت 
می کنيم و بعد هم رأی گيری. مدنی! تو حســاب وقت مخالفا و 
موافقا رو داشــته باش!» بحث ها ادامه می يابند ... جلسة شورا، 
کالسی برای درس های مغفول واقع شده است؛ درس گفت وگو! 
درس برنامه ريزی! درس نحــوة تعامل و تصميم گيری جمعی! 

درس با هم بودن و توانستن!

اعتقاد معلم به عامل بودن انسان، مانع از آن است که دانش آموز 
را موجودی تحــت اختيار در نظر بگيرد. چنين معلمی به خود 
اجازه نمی دهد با نگاهی ســازوکاری يا ارگانيستی، دانش آموز را 
موجودی در نظر بگيرد که می توان به طور کامل برنامه ريزی اش 
کرد، تحت مديريت و کنترل خويش درآورد و بر او حاکم شــد. 
او موجودی مختار اســت که می تواند و بايد به تدريج مقدرات 
زندگی خويش را به دست گيرد. البته اعمال خواست و انديشة 
دانش آموزان در امور مدرســه، بی خطر و ســاده نيســت. بهای 
پذيرش عامليت دانش آموزان و به رســميت شــناختن آن در 
مدرسه، پذيرش سعی و خطاهای آن هاست؛ سعی و خطاهايی 
که ممکن است نظم برنامه ها، کيفيت غذای اردو يا راحت بودن 
جای خــواب اردو را با چالش مواجه کنند. ممکن اســت برای 
خوابيدن جا به اندازه نباشد! ممکن است غذا سرد باشد يا برآورد 
بچه ها برای پياده روی کنار رودخانه درســت نباشــد و همه از 
پياده روی خســته شوند، اما آنچه قطعی است، رضايت بچه ها و 
رشد توانمندی هايشان در اردوهايی چنين است. مهم اين است 
که اين رضايت نه به خاطر کيفيت غذا يا محل اسکان و خواب و 
نو بودن اتوبوس، بلکه به خاطر حضور داشتن واقعی و مشارکت 

واقعی در انجام دادن يک کار مهم است! نوش جان!

و حرفهای گفت
- واقعًا اردو بر
انداختيم اينجا؟
- اگه اين بچه
کجا بايد بگير
- فلسفة
- چرا اي
بعد، از او
میکنيم
- وقتی

اردوی
چه انتظ
مقدرات
آقای

نمیگوي
هســت
داشــت
پاسخگ
مدير

زمين مــی
که گرفتار نشــ
د کاغذی بذاريد
باعث دردسر نش
میدوزد و میر
حاال آقای نفي
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