
چكيده
درباره ي شعر و شخصيت قيصر امين پور، اگرچه نه چندان بسيار، و كم تر درخورد نام بلند او، گفته اند و نوشته اند 
اما آن چه كم تر بدان پرداخته شد، جنبه ي معلمي قيصر است؛ جنبه اي كه اگرچه بخشي مهم از شخصيت قيصر 
را دربرمي گيرد اما براي بسياري از دوستان و نزديكان او چندان شناخته شده نيست. آشنايي با شخصيت قيصر در 
كالس هاي درسش، ما را با گوشه اي از عظمت او و راز و رمز موفقيت و محبوبيتش به عنوان يك معلم آشنا مي كند. 
نوشته ي حاضر بر آن است كه مروري بر شيوه ي تدريس و نوع رفتار و برخورد قيصر با دانشجويانش داشته باشد و 

به بررسي آن چه كالس هاي درس او را از ديگر كالس هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي متمايز مي كرد، بپردازد.
كليدواژه ها: قيصر امين پور، ادبيات، كالس درس، شيوه ي تدريس، مدرسه، معلمي.

محمدعلى اكبرزاده
كاكارشرشناناس س ارارشدشد ز زبابان ن 
و و ادادب ب فافارسرسى ى 
و و دبدبيرير د دبيبيرسرستاتان ن هاهاى ى 
نهنهاواوندند
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مقدمه
از جمله مسائلي كه در شعر قيصر قابل توجه است، انتقاد 
به فضاي خشك و بي روح محيط هاي علمي و نيز ناسازگاري 

ظاهري عقل و علم از سويي، و عشق از ديگر سوست.
ــعر زير را از قيصر مي خوانيم، جدا از  هنگامي كه قطعه ش
ــق در ذهن و شخصيت قيصر،  ــازي عقل و عش تأييد هم س
پذيرفتن اين مسئله دشوار است كه او به باور خويش در كار 
معلمي، و به اعجاز خود در اين كار نينديشيده باشد. آن كه به 
جان دانش جوي او بوده، با خواندن اين سروده بي شك تأييد 
مي كند كه شايسته ترين مرجع ضمير «ما» در اين شعر، خود 

قيصر است: 
«هر چند عاشقان قديمي
از روزگار پيشين تا حال

از درس و مدرسه
از قيل و قال
بيزار بوده اند

اما 
اعجاز ما همين است،

ما عشق را به مدرسه برديم.»              (امين پور، 1386: 50)
ــت كالس درس و عشق را به  اما اين كه قيصر چگونه توانس
يك ديگر پيوند زند، آن گونه كه شاگردانش پس از سال ها و در 
حالي كه برخي خود استادان دانشگاه هاي ديگرند، باز گردند 
و عاشقانه بر نيمكت هاي كالس او بنشينند، به اعجاز قيصر 

در معلمي برمي گردد.
ــت هايم را  ــه رمز و راز اين اعجاز، يادداش ــراي پي بردن ب ب
ــال ها فراهم آمده است، ورق  از كالس هاي قيصر، كه طي س
ــم. به فضاي آن روزها بازمي گردم و به اين نكته ايمان  مي زن
ــيوه ي  ــري بود كه اعجازش در ش ــي آورم كه قيصر پيامب م

تدريس و نحوه ي برخورد با شاگردانش بود.

شيوه ي تدريس
ــه در تدريس قيصر بيش از همه جلب توجه مي كرد،  آن چ
ــره گرفتن از ذوق و  ــاعرانه ي او و به ــگاه و روح لطيف و ش ن
ــود. اين نكته در موفقيت قيصر  ــتعداد ادبي در تدريس ب اس
در معلمي و در دل نشين و جذاب بودن كالس هايش نقشي 

عمده داشت.
ــا و خاطره هاي كوتاه  ــاگردان قيصر جمله ها، حكايت ه ش
ــاً آموزنده اي را كه قيصر در  ــيرين، و گاه طنزآميز و غالب و ش

ــبتي بيان مي كرد يا ابيات طنزآميز و  حين تدريس به مناس
ــر مطالب، في البداهه  ــزي كه او براي تفهيم بهت غيرطنزآمي
مي سرود، به ياد دارند. براي مثال، جلسه ي اول «ادبيات معاصر، 
نظم» (21 بهمن 83) هنگامي كه استاد درباره ي تفاوت شعر و 
نظم صحبت مي كرد، خاطره اي را با اين مضمون نقل كرد كه 
هنگامي كه در رشته ي تجربي درس مي خواندم، مشخصات 
سنگ ها را در مدت نيم ساعت به صورت نظم درآوردم و حفظ 
كردم و هنوز برخي ابيات آن را به ياد دارم؛ مانند اين مصرع: 

«از سياهي روي آن چون بخت و روي قيصر است.»
در يكي از كالس هاي «نقد ادبي» (17 آبان 85) استاد هنگام 
توضيح دادن مكاتب و شيوه هاي جديد نقد، و ظاهراً مبحث 
آشنايي زدايي، ماجرايي را نقل كرد؛ به اين ترتيب كه جمعي 
از شاعران نام دار و پيش كسوت براي شعرخواني به شهرستاني 
رفته بودند. هر كس آن ها را مي ديد، با تعجب و خنده به آن ها 
نگاه مي كرد. شاعران دليل اين نگاه هاي متعجب و خندان را 
ــدند روي سرويس نقليه ي  نمي فهميدند تا اين كه متوجه ش

آن ها نوشته شده است: «سرويس كودكان استثنايي».
ــتفاده مي كرد. نقاش  ــر از ابزار مختلف در تدريس اس قيص
ــاده بر  ــم بود و گاه به اقتضاي موضوع تدريس، طرحي س ه
تخته ي كالس مي كشيد. او هم چنين خط  خوشي داشت و 
حين تدريس نكات كليدي يا نام ها را روي تخته مي نوشت. 
ــنهاد قيصر يكي  ــات معاصر، نظم»، به پيش در كالس «ادبي
ــد و هنگامي بررسي و تحليل  از دانش جويان داوطلب مي ش
اشعاري چون «قاصدك» و «زمستان» مهدي اخوان ثالث يا 
«داروگ» نيمايوشيج، تصنيف هايي را كه از اين اشعار ساخته 
شده بود، همراه خود به كالس مي آورد. مثًال اين اشعار ابتدا با 
صداي استاد شجريان در كالس پخش مي شد؛ سپس، قيصر 
درباره ي آن ها صحبت مي كرد. بهره گيري از اين شيوه ها در 
تدريس، كالس هاي قيصر را دل نشين و به يادماندني مي كرد 
ــد آن چه به دانشجويان مي آموزد، عميق تر و  و موجب مي ش

ماندگارتر باشد.
ــاظ علمي از پربارترين كالس هاي  كالس هاي قيصر از لح
ــق، علمي و دور از تعصب  ــكده ي ادبيات بود. نگاه عمي دانش
قيصر نسبت به ادبيات و بلند نظري او در نگاه به شخصيت هاي 
ــت هايم از  ادبي و هنري، قابل توجه بود. هنگامي كه يادداش
ــريعتي،  كالس هاي قيصر را ورق مي زنم، جمالتي از دكتر ش
فرويد، يونگ، ماركس، سهروردي، بايزيد، پل والري، ژان پل 
ــارتر، شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شمس قيس رازي و  س



قيقيصرصر ا اميمينن پوپور ر 
ازازا ابزبزارارهاهايي 
ممختختلفلفد در ر 
فتفتفاداده ه  تدتدريريس س ساساس
ممي ي كركرد.د. ن نقاقاشش ش 
ب ب به ه و و و گ گاهاه همهم ب بودود
وموموضوضوضوع ع  ااققتقتضاضايي ي 
يريريسس،س، ط طررحرحيي ي  تدتد
سساداده ه بربر ت تختختختهه ه ي ي 
سالسالس م ميي ي كشكشكشيديد. .  كك
ااو و ههمهمچ چ چنينينينن ن خطخطخط   
خوخوششيشيد د داشاشاشتت ت 
وو ح حينينينت ت تدردردريسيسيس، ، 
يديدي ي يا ا  كنكنكاتاتات ك كليليلي
وروروي ي  نانام م هاها ر را ا 
هتهته م ميي ي ننونوشتشت ختختخ

نننهه ه تنتنتنههاها د د در رر 
كالكالكالس س س ههاهاي ي ي نقنقنقددد 
ادادادبيبيبي و و و ا ادبدبدبياياياتت ت 
صاصاص ر ر قيقيقيصرصرصر، ،  معمع
هكهكه د در ر كالكالكالسس س  بلبل
««رورورودكدكي ي و و 
مممننونوچهچهريري» » و و 
نينين ن نگگاگارشرشرش» »  يآيآي »»
ينينيزز ز پيپيونونونديدي ك كهه ه 
مميميانان ا ادبدبدبييايات ت 
سنسنسنتيتيو و وم م مدردردرنن ن 
بببررقرقرارارارر ر ميميمي ك ك كرردرد، ، 
دودود. .  ققابابل ل ل توتوتوجهجهجه ب ب
رارارهه ه  ااستستستاداداد ه ه همومومو
تشتشتك ك كه ه  يكيكيدد د دادا تأتأ
بابايديد ه ه م م رريريشهشهشه ه ه ها ا 
ر ر را ا  و و سنسنت ت هاهاها
ششناناختختو و و ه هم م 
يديديددتدتريرين ن  بابا ج ج
روروي ي كركردهدها ا و و 
نظنظريرياتاتا ادبدبي ي 
آشآشنانا ب بودود
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آدونيس را مي بينم؛ ابياتي از صائب، سعدي، مولوي، حافظ، 
ــاملو، فروغ، اخوان، نيما، پروين و شهريار، و نام  فردوسي، ش
ــاني چون گوركي، داستايوسكي، هيچكاك، مخملباف،  كس
ــيد مهدي شجاعي  اكبر رادي، بهرام بيضايي، گلي ترقي، س

و... را مي شنوم.
ــكان و فرصت را مي داد  ــر به دانش جويان خود اين ام قيص
ــت، بشناسند. شيوه ي تدريس  تا ادبيات را آن چنان كه هس
ــا آموخت تا از قضاوت ها  ــبت به ادبيات به م و ديدگاه او نس
ــتاب زده يا متعصبانه بپرهيزيم و از سوي ديگر،  و نقدهاي ش

مسحور و شيفته ي جريا ن هاي ادبي زودگذر نشويم.
ــي و ادبيات معاصر،  ــا در كالس هاي نقد ادب قيصر نه تنه
بلكه در كالس «رودكي و منوچهري» و «آيين نگارش» نيز 
پيوندي قابل توجه ميان ادبيات سنتي و مدرن برقرار مي كرد.

ــتاد همواره تأكيد داشت كه بايد هم ريشه ها و سنت ها را  اس
شناخت و هم با جديدترين روي كردها و نظريات ادبي آشنا 
بود. بسياري از دانش جويان قيصر، نخستين بار در كالس هاي 
ــائل جديد در حوزه ي ادبيات آشنا مي شدند؛  او با برخي مس
مباحثي چون فاصله گذاري در نمايش نامه هاي برتولت برشت، 
ــم، هرمنوتيك، پست مدرنيسم، اصل كم كوشي در  فرماليس

زبان، جريان سيال ذهن، نگارش خودكار، نئورئاليسم و... .
ــاي قيصر، معرفي  ــل توجه در كالس ه ــر نكات قاب از ديگ
كتاب ها و مقاالت تازه منتشر شده و معتبر در زمينه ي ادبيات 
ــب موضوع تدريس مطرح مي شدند و بسيار  بود كه به تناس
ــاي ادبي به جنبه هاي  ــد بودند. قيصر در تحليل متن ه مفي
ــفي نيز توجه داشت اما به ويژه در  سياسي، اجتماعي و فلس
مورد ادبيات معاصر، نگاه به اثر را محدود و قطعي نمي كرد و 
ــبت به متن داشت. براي مثال، در تحليل شعر  نگاهي باز نس
ــت» نيما، از جنبه هاي گوناگون به بررسي  «خانه ام ابري اس
ــعر مي پرداخت و اعتقاد داشت كه اجزاء اين شعر ابهامي  ش

دارند كه شعر را زيباتر مي كند.
ــور اين بود كه  ــازات كالس هاي قيصر امين پ يكي از امتي
ــرد كه حاصل  ــدي را مطرح مي ك ــات تازه و ارزش من نظري
تأمالت شخصي او بود و مانند بسياري از استادان صاحب نام 
ــب تأليف از بيان يافته هاي علمي خود، قبل از چاپ،  و صاح

پرهيز نمي كرد.
از ديگر ويژگي هاي بارز قيصر، احساس تعهد و مسئوليت، و 
سنگ تمام گذاشتن در تدريس بود. من هم پيش از بيماري 
ــاگرد ايشان بودم و تقريباً به طور  ــتاد و هم پس از آن، ش اس
ــدم. چون من شاگردان  منظم در كالس هاي او حاضر مي ش
بسياري مي توانند گواهي دهند بر اين كه بيماري و مشكالت 
ــد، ذره اي بر كيفيت  درمان و دردي كه قيصر متحمل مي ش

تدريس او تأثير نگذاشت.

رفتار با دانش جويان 
ــياري  ــاي قيصر موارد آزاردهنده اي كه در بس در كالس ه
ــوند، راه نداشت؛  ــگاه ديده مي ش از كالس هاي ادبيات دانش
مواردي چون اتالف وقت، ديرآمدن و زود رفتن، سخن گفتن 
ــين ها و تقديرها، اظهارنظر  ــفرها و تحس از فضايل خود و س
ــتادان ديگر، زير سؤال بردن يك شخصيت ادبي  درباره ي اس
به دليل داشتن گرايشي متفاوت، يا ميل به اثبات خويش از 

راه نفي ديگران.
ــاركت و حضور فعال  ــاي قيصر، دانش جو مش در كالس ه
ــت. نظريات مختلف، پرسش ها و انتقادها، آزادانه مطرح  داش
مي شدند و قيصر با روي گشاده و با دقت و حوصله به آن ها 
ــخ مي گفت. گاه نيز به دانش جوياني كه نظريات جالبي  پاس
مطرح مي كردند يا پاسخ پرسشي را مي دادند، بن كتاب جايزه 
ــه ي آخر ادبيات معاصر با دانشجويان خارجي،  مي داد. جلس
ــدن» را با امضاي خود به  قيصر يك جلد كتاب «بي بال پري

همه ي دانش جويان حاضر در كالس هديه داد.
ــان در كالس اثري از  ــان مهمان يا غيرمهم گاه دانش جوي
ــتان، مي خواندند و دانش جويان ديگر  ــعر يا داس خود را، ش
ــه در كالس هاي  ــر مي دادند. تقريباً هميش درباره ي آن نظ
ــال ها  ــت و من كه س ــر دانش جوي مهمان حضور داش قيص
ــه اي را كه من تنها  ــدم، جلس در كالس هاي او حاضر مي ش
دانش جوي مهمان كالس باشم، به خاطر ندارم. اين مهمان ها 
ــين قيصر، و برخي نيز دانش جويان  ــاگردان پيش اغلب از ش
ــگاه هاي ديگر بودند كه براي ديدن استاد و  ــته ها و دانش رش

استفاده از كالس هايش مي آمدند.
دقت، توجه و صبر و حوصله ي استاد در برخورد با دانش جويان 
ــش ها و راهنمايي آنان ـ حتي  مختلف و پاسخ گويي به پرس
ــغله هاي متعدد و مشكالت بيماري  بدون در نظر گرفتن مش
ــين برانگيز بود. من و دانش جويان  و درمانـ  كم نظير و تحس
ديگر، سال ها خستگي و درد را تنها در چهره ي استاد ديديم. 
بيماري و درد و خستگي با همه ي قدرتش هرگز نتوانست بر 
رفتار قيصر با شاگردانش و كيفيت كالس هاي او تأثير بگذارد.

ــكالتش، وارستگي  در دنياي امروز با همه ي تنگناها و مش
ــين برانگيز بود. اين ويژگي  و بي نيازي قيصر شگفت و تحس
ــد. بارها ديده و  در برخورد او با دانش جويان نيز ديده مي ش
ــه اصرار و خواهش از  ــنيده بودم كه برخي دانش جويان ب ش
قيصر مي خواستند اجازه دهد كليه ي خود را به او اهدا كنند 
يا هر كار ديگري كه مي توانست به بهبود او كمك كند، انجام 
ــت،  دهند اما قيصر با همه ي نيازي كه از لحاظ درماني داش

هرگز نپذيرفت.
سال 1382 من براي يك ترم به عنوان دانش جوي دكتري 
ــگاه عالمه طباطبايي دستيار ايشان بودم و با  ــوي دانش از س
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ــس و اداره ي كالس و در انجام  ــه موظف بودم در تدري آن ك
يك طرح تحقيقاتي، ايشان را ياري كنم استاد هرگز انتظاري 
نداشت و هر بار در برابر اصرار من مي گفت: «شما مشغله هاي 

خود را داريد.»

راهنمايي و مشاوره ي
پايان نامه

ــا دانش جوياني كه  م ــراي  ب
ــاره ي پايان نامه و آن چه در  درب
گروه ها و بين استادان مي گذرد، 
ــنيده بوديم،  ــيار ديده و ش بس
ديدن استادي مانند قيصر بسيار 
عجيب بود؛ استادي كه نه تنها 
رغبت و اصراري براي راهنمايي 
پايان نامه و كسب امتياز نداشت 
ــر اصرار و خواهش  بلكه در براب
دانش جويان نيز، كم تر پايان نامه 
مي پذيرفت و مي گفت: «شايد 
ــد، فرصت  ــه باي ــان ك آن چن
ــم.»  باش ــته  نداش ــي  راهنماي
ــود كه حتي به  اين در حالي ب
دانش جوياني كه با او پايان نامه 
بي دريغ كمك  ــتند، هم  نداش
مي كرد، برايشان كتاب و مقاله 
مي آورد و به پرسش هايشان با 

حوصله و دقت پاسخ مي گفت.

و در پايان ...
ــي از پربارترين و  ــر از لحاظ علم ــه كالس هاي قيص اگرچ
ــا آن چه رفتار  ــگاهي بودند ام ــن كالس هاي دانش مفيدتري
ــر آن چه او در  ــاگردانش آموخت، در براب ــگاه قيصر به ش و ن
كالس هايش تدريس مي كرد، بسيار ارزش مندتر و ماندگارتر 
ــگاه عميق و نجيب و  ــتوار او، ن ــتن آرام و اس بود. گام برداش
پرمهرش، سخن گفتن و لحن شمرده و استوارش، وارستگي 
ــينش كه چون در  ــرور بي مانندش، صداي گرم و دل نش و غ
ــد ...  كالس مي پيچيد، زندگي در فضاي كالس جاري مي ش
گويي آن چه را باور داشت و بدان توصيه مي كرد كه «اِعمال 

كنيد نه اعالم»، در لحظه لحظه ي زندگي او جاري بود.
جاودان باد ياد و نام بزرگش

منبع
امين پور، قيصر؛ آينه هاي ناگهان، چاپ دهم، تهران، نشر افق، 1386.

هنهنهنگاگاميمي ك كه ه 
يايايمم م  دادادداداشتشتشت ه ه يي
اازز ز كالكالسس س ههاهايي ي 

قيقيقيصرصرصر ر را ا 
منمنم، ،  ورورورقق ق ميميمي ز ز

ججججمالمالمالتيتيتيا ا ازز ز 
دددكتكتكتر ر ر شرشرشريعيعيعتيتيتي، ، 

فففرورورويديديد،، ،ييويونگنگنگ، ،، 
ممماراراركسكسكس،، ، 

سسسهرهرهروورورورديديدي،، ، 
بببايايايزيزيزيد،د،د، پ پ پللل ل 

،ي،ي،ي، ژ ژ ژانانان پ پ پل ل ل  واواواوالرلرلر
ساساسارترترترترر،ر،ر، ش ش شههيهيهيددد د 
ببهبهبهششتشتشتيي،ي،ي،ش ش ش شهيهيهيهيدد د 

ممممطهطهطهطهريريريري، ، ششمشمشمسس س س 
سيسيسيس ر ر رازازازي ي ي  ققق
ووو آ آ آدودودونينينيسس س 
رارارا م م مي ي ي بيبيبينمنمنم؛ ؛ ؛

ابابياياتيتيتي ا از ز 
يديدي،،،  صاصائبئب،، سعسعسع
يويوي ، ، ححاحافظفظ،،  مموولول

فرفردودوسيسي، ، 
رفرفروغوغ، ،  شششاماملولو،، 

ااخوخوخوانان، ، نينيماما، ، 
پرپرپرويوينن ن و و 

رارار، ، وو و  يريري شهشه
نانانام م م كسكسكسانانانيي ي ي 

چچچونونونگ گ گ گوروروركيكيكي،،،
دداداستستستايايايوسوسوسكيكيكي،، 

هيهيهيچكچكچكاكاكاك،،  
مخمخمخملململباباباف،ف،ف،ا ا اكبكبكبرر ر 

راراراديديدي،، ، بهبهبهرارارامم م 
بيبيبيضاضاضايييييي، ، گلگلگليي ي 

ترترترقيقيقي، ، ، سيسيسيد د 
مممهدهدهدي ي ي شجشجشجاعاعاعي يي 
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