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معلمان از روزگاران کهن تا کنون همواره مورد ستایش و تجلیل و تکریم و گرامیداشت قرار گرفته اند. 
به گفتة منابع آگاه شــدت این تجلیل ها به حدی بوده که پس لرزه های آن در دوره های بعدی تاریخ نیز 

کاماًل احساس شده و باعث ترک برداشتن دیوارهای منازل مجاور شده است.

در عصر پارینه سنگی
 از اولین نشــانه های تجلیل معلمان این دوره اطالعات دقیقی در دســت نیســت. 
دیوارنوشــته هایی که در غار موستیه از انسان نئاندرتال به جا مانده، نشان می دهد در 
روزهایی از سال معلمان روی سر انســان های این دوره حلوا حلوا می شده اند. در این 
مراسم به معلمان، فراتر از شاخص های حرفه ای، به صورت تصادفی تقدیرنامه و نشان 

سنگی می داده اند. 
به گفتة کاوشگران نشان های وزین و سنگین فوق با کمرهای معمولی قابل جابه جایی 
نبوده و بلند کردن آن ها صدمات جبران ناپذیری بر کمر و سایر اعضا و جوارح معلمان 
دوران باستان وارد می ساخته است. متون تکریم آمیز زیادی که از دانش آموزان دبستانی 
دورة پارینه ســنگی به جا مانده حاکی از آن اســت که معلمان این دوره چون شــمع 
می سوختند و اطرافشان را تا شعاع چند کیلومتری روشن می کرده اند. باستان شناسان 
احتمال می دهند که در این دوره بخاری های غیراستاندارد جان معلمانی را گرفته که 

این نقش برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی به شمع تقلیل یافته است...

در عصر نوسنگی
در عصر نوســنگی ســتایش ازمعلمان ابعاد 
گســترده تری به خود گرفته  است. کاوشگران 
در حفاری هــای منطقة کارناک به اســتکان ها 
و لیوان های ســفالی یک شکلی برخورده اند که 
احتمال اهــدای لیوان های ترکــی و چینی به 
معلمان از ســوی اولیای دانش آموزان و مدارس 
را در راستای تکریم مقام آن ها تقویت می کند و 
نشان می دهد که معلمان در این دوره ها عناصر 

مهمی از جوامع بشری را تشکیل می داده اند. 

طنز



 با پیشرفت تکنولوژی
امروز تکریم مقام معلم وارد فاز جدیدی 
شده است. در همین رابطه از تئودوریوس 
حکیــم پرســیدند: »این علــم از کجا 
یافتی؟« گفت: »از گوشی تلفن همراه.« 
که باستان شناسان احتمال می دهند آن 
گوشی از ســوی معلمی به تئودوریوس 
حکیم داده شده و شاهدی است بر تکریم 

معلمان در طول تاریخ!  
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در عصر مفرغ
در این عصر تکریم معلمان وارد مراحل سرنوشت ســاز خود 
شده است. حفاری های باستان شناسان در حوزة رود سند نشان 
می دهد که در این دوره معلمان بارها از ســوی دانش آموزان و 
اولیایشــان به خاطر نمره مورد تکریم واقع شده اند. گاه شدت 
تجلیل به حــدی بوده که تــا مدتی معلم امــکان حضور در 
کالس را پیدا نمی کرده و بیمة خدمات درمانی هم مسئولیتی 

نمی پذیرفته  است. 

در دورة سپیده دم تاریخی
 تجلیل از معلمان وارد مراحل جدیدی از حیات خود شــده  است. نشانه هایی از مدارس 
خصوصی و انتفاعی )که بعدها در طول تاریخ به مدارس غیرانتفاعی لقب یافت( در دست 
است که در آن اولیای دانش آموزان با عبارات مهرآمیزی چون: »ناسالمتی ما چهل تا گوزن 
شــهریه دادیم، نمرة بچه مون چرا این قدر پایینه؟ این چه طرز درس دادنه، قربونت برم!« 
در راســتای قربان صدقة معلمان گام های درشت و غول آسا برمی داشتند. در همین دوره 
در تمدن بین النهرین تکریم معلمان از چنان ابعاد گسترده ای برخوردار بوده که معلمان 
می بایست روزی سه شیفت کار و مسافرکشی می کردند تا بتوانند جوابگوی ستایش ها باشند 
و حرمتشان به طور سفت و سخت جلوی صاحبخانه و سوپری و باجناق و سروهمسر حفظ 
شــود. در همین دوره نشانه هایی از تکریم معلمان در انشاها و شعرها و متون ادبی دیده 
می شود. کارشناسان احتمال می دهند که این آثار ادبی رویکرد نخبه پسندانه ای داشته و از 

سوی سوپری ها و صاحبخانه ها درک و فهم نمی شده است. 

در عهد باستان
در عهد باســتان معلمان از متمول ترین اقشار 
جامعه به شــمار می آمده اند. بر اساس یافته های 
کاوشــگران، در عصــر رابین هــود صندوقی از 
پس اندازهــای معلمان تشــکیل شــده بود که 
اندوختة آن ســر به فلک مــی زد و صرف امور 
خیریه می شــد. به وسیلة پول های این صندوق 
بــود که بعدها کتابخانة اســکندریه و باشــگاه 
بدنسازی گلدجیم ســاخته شد و دانش بشری 
پیشــرفت کرد. در دورة افالطون حکیم سردر 
آکادمی نوشــته بودند: »هرکه آپدیت نیست در 
این مکان داخل نشــود.« ایــن امر رنج و عذاب 
بسیاری را بر معلمان بخت برگشته وارد ساخته 
 بــود. می گوینــد حتی برخی معلمــان مجبور 
می شدند شیوه های جدید تدریس را یاد بگیرند 
که کاری بسیار طاقت فرسا بود. بعدها با پیشرفت 
دانش بشری و به روزشدن متدهای نوین خرید 
مقاله و کپی پیست، گام های نوینی در ارزشیابی 
معلمان برداشته شد و برخی معلمان توانستند 
همپای همکارانی که تحقیــق کرده بودند و یا 
مقاله نوشــته بودند در راستای رشد مقام واالی 

خود گام بردارند.
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سندرم نمره محوری
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تعریف
 نمره محوری ضایعه ای فصلی اســت که حالت 
اپیدمیــک دارد و معمــواًل از طریــق معلمان و 
مدیران و اولیا و بقیة ابنای بشــر به دانش آموزان 
ســرایت می کند. این ســندرم باعث اختالل در 
سیستم ایمنی قضاوت  در مورد هوش و استعداد 
دانش آموزان می شــود. چندان  که ممکن اســت 
یک دانش آموز باهــوش را در ارزش گذاری ها در 

حد یک آمیــب پایین بیاورد و یــک دانش آموز 
بی اســتعداد را تا آنجا باال ببرد که نامبرده بتواند 
سر سبیل ناصرالدین شاه نقاره بزند! چنان چه یک 
فیلســوف قرن ســیزدهم گفته است: »من نمره 

می گیرم، پس هستم.«
شیوع این سندرم از اوایل پاییز آغاز می شود و 
تا تابستان ســال بعد ادامه می یابد. نمره محوری 
بــا آلرژی بهاری متفاوت اســت ولی گاه به علت 

طنز
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برخورداری برخی مبتالیان دانش آموز به عالئمی 
نظیر آبریزش چشــم و بینی ممکن اســت با آن 
اشتباه شود. شــدت و ضعف و شیوة سرایت آن 
متفاوت اســت و بســتگی به خیلی چیزها دارد. 
باستان شناســان نشــانه هایی از آن را در برخی 
مدارس عصر نوسنگی حاشیة رود نیل )که برای 
تعمیرات مدرســه  نیازمند کمــک مالی والدین 
بوده اند( مشــاهده کرده اند. براساس کاوش های 
باستان شناســانه در این مدارس نمــره با واحد 
»کیلو« سنجیده می شد و نمره محوری، از طریق 
توصیة مدیر، به معلم سرایت می کرد. نشانه هایی 
از وضعیت قلبی و عروقی مدیران در دست است 
که نشان می دهد دخالت دادن نمره در ارزشیابی 
مدارس در رویکرد  نمره محورانة مدیران بی تأثیر 
نبوده اســت. چنانچه در دیوار نوشــته ای که از 
سوی باستان شناســان در غار آلتامیرای اسپانیا 
کشف شــده، آمده اســت:»لعنت بر پدر و مادر 
کسی که اینجا آشغال بریزد« که دیرینه شناسان 
احتمــال می دهند این را یکــی از مدیران عصر 
پارینه سنگی نوشته که به خاطر نمره های پایین 
دانش آموزان مدرسه اش نتوانسته امتیاز ارزشیابی 

خوبی دریافت کند و بنابراین دپرس شده است.

عالئم
معلم مبتال، معمواًل به نمــره تمایل غیرعادی 
نشــان می دهد و گاه ممکن است در یک جلسه 
هزار بار نامش را ببــرد و آن را به رخ دانش آموز 
بکشــد. در موارد حاد به نظر می رســد که نمره 
را به جان معلم بســته اند و ممکن اســت اضافه 
کردن هر بیست و پنج صدم به نمرة دانش آموز، 
خطــرات جانــی مهلکــی را برای او بــه همراه 
داشته باشــد. مواردی از لرزیدن هزار ریشــتری 
دانش آموزان در این زمان ها گزارش شــده  است. 
گاهی دانش آموز ممکن است شب کابوس ببیند 
که چنــد نمره در هیئــت اکوان دیــو با تریلی 
هیجده چرخ در تعقیب او هســتند. کارشناسان 
احتمــال بروز خطر جنگ جهانی ســوم را بر اثر 
ســتیزش و رقابت میان دانش آمــوزان مبتال به 
این ســندرم منتفی نمی دانند. نشــانگان شایع 
فیزیولوژیک این ســندرم در میان والدین مبتال 
بــه آن، تپش قلب و اضطــراب و تمایل بیش از 
حد به حضور افراد غریبه در منزل اســت، در حد 
تلفن زدن دائم به آن هــا و تکرار عبارت هایی از 
قبیــل: »تو رو خدا بیاین یه ســاعت با این بچه 

شــِب امتحان کار کنین، نمره اش کم می شــه«. 
تحقیقات بالینی نشان می دهد که ردوبدل شدن 
این عبارات میان والدین دانش آموزان و معلمان، 
نقــش مهمی در عملکرد معلمــان در مقابل این 
ســندرم در کالس  هــای درس دارد. همچنیــن 
تحقیقات غیربالینی نیز نشان می دهد که این امر 
تأثیر مثبتی در رشــد و گسترش آموزشگاه های 

کنکور و تقویتی در تاریخ بشریت داشته است.

دورة بیماری
این عارضه از آغاز سال تحصیلی دورة نهفتگی 
خود را طی می کند. در این دوره، مبتال، عالئمی 
از قبیــل نگرانی هــای زودگــذر و دفعی از خود 
ظاهر می کند که از ســوی معلمان بــا عباراتی 
نظیر: »وقتی نمره ات کم شــد می فهمی... فقط 
دو ماه به امتاحانا مونده« و از ســوی شــاگردان 
بــا عباراتی نظیر: »وای! فقــط دو ماه به امتاحانا 
مونده، بدبخت شــدیم، رفت« و از سوی والدین 
با عباراتــی نظیر: »وای! فقط دو ماه به امتحانات 
مونده، بدبخت شــدی، رفت« ظاهر می شود. به 
مرور، دانش آموز عالقة خود را به بازی با موبایل و 
لپ تاپ از دست می دهد و با بی عالقگی پای بازی 
با موبایل و لپ تاپ می نشــیند. این اختالالت در 

روزهای امتحان به اوج خود می رسد.

درمان
 درمان  این عارضه بیشــتر بر دو راهکار گفتار 
و نوشــتاردرمانی تأکید دارد که از طریق مقاله، 
ســخنرانی، نصیحت، توصیه، نشســت، سمینار 
و سخنرانی انجام می شــود. با این  حال هنوز در 
عمل درمان قطعی برای آن پیدا نشــده اســت. 
به عنوان یک شیوة درمان به مبتالیان دانش آموز 
توصیــه می کنند که از سرنوشــت دانش آموزان 
تنبــل تاریخ که بعدها مدارج ترقی را طی کردند 
و نیــز افرادی که در طــول تحصیل از باال بودن 
نمراتشــان رنج بردند و در اعداد مفلوکان تاریخ 
در آمدند عبرت بگیرند و به فکر نمرة باال نباشند. 
همچنین به پدر و مادرهای مبتال توصیه می شود 
که روزی ســه وعده، همراه با غذا، از سرگذشت 
آلبرت اینشتین استفاده کنند؛ همو که اگر پدر و 
مادرش او را، هنگامی که به خاطر نمرات پایین از 
مدرسه اخراج شد، مورد تشویق قرارش نمی دادند 
چه بسا اکنون بشریت از فیزیک نسبیت محروم 

می ماند...
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هنر معّلمی را با رسم شکل 
توضیح دهید!

رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تا به حال از خودتان ســؤال كرده اید اینكه 
و  یعنی چه  می گویند: »معلمی هنر اســت« 
»معلم« و »هنرمند« چه شــباهت هایی به هم 
دارند؟ اخیراً برخی از دانشمندان بیكار دنیا كه 
سال هاست روی این مسئله تحقیق می كنند، 
شــده اند  موفق  سرشــماری ها1  آخرین  در 
شباهت  های زیادی بین این دو موجود كشف 
كنند كه این امر احتمال درست بودن فرضیة 
فوق را افزایش می دهد. »رشــد معلم« برای 
اولین بار در تاریخ بشریت به انعكاس نتایج این 
تحقیقات مهم پیرامون شــباهت های معلمان 
و هنرمندان می پردازد و پیشاپیش از قارئین 
محترم كه ادب و نزاكت را در رابطه با نگارنده 

رعایت می كنند تشكر می نماید:

معلمان و هنرمندان، هر دو
ـ دریافت انتزاعی از واقعیات اطرافشان دارند؛

ـ هر دو مورد احترامند، منتها در سخنرانی ها و 
نطق ها و نشست ها!

ـ  هر دو مورد نیاز بشریتند، منتها نیاز خشك و 
خالی و بدون نون و گوجة اضافی!

ـ هر دو، تنها صاحب شغل هایی هستند كه اگر 
پول در نیاورند كسی دستشان نمی اندازد.

ـ هــر دو شغلشــان بیشــتر به این دردشــان 
می خورد كه به آن افتخار كنند!

ـ هر دو بی پولی را به حساب عشق می گذارند.

ـ هــر دو نیازهای غیرضــروری و تجملی از 
قبیل پرورش روح انســان ها را پاسخ می گویند 
و  انتصاب هــا  و  انتخاب هــا  در  ایــن رو  از  و 
برنامه ریزی هــای بودجــه ای و غیربودجــه ای 
برخــی جوامع خیلــی پیشــرفته، چندان در 

نیستند. اولویت 
ـ هــر دو مدام مثــل كرة زمین، میــان تغییر 
قوانین و تصمیمات نوشــته و نانوشتة لحظة اول 
و آخری و تغییر منابع درســی و تربیتی در حال 

چرخشند )حاال هركدام یه جور(.
ـ هر دو محدودة مجاز حركتشان به سمت صفر 
و قوانین وضع شــده برای حركتشــان به سمت 

بی نهایت میل می كند.
ـ هر دو در لحظة انجام كار حرفه ای بیشــترین 
احساس اقتدار و در لحظة رویارویی با تبعات آن 

كمترین احساس اقتدار را دارند.
ـ هر دو هر وقت برای حمایت شــدن از طرف 
»قانون« به طــرف او می روند، قانــون جاخالی 

می دهد.
ـ  هر دو از نظر بعضی ها عامل انحطاط بشریتند... 
آدم هم آدمای هنــر ندیده و درس نخواندة عصر 

حجر... ای روزگار!
ـ هر دو با اندك حركت خارج از قاعده ای ممكن 
است برای همیشــه مجبور شوند به مسافركشی 

اكتفا كنند!
ـ هــر دو اگر خیلــی جدی باشــند، حوصلة 

مخاطب را سر می برند!

طنز
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ـ هــردو از تغییر مــدام و شــدید تكنولوژی 
گله مندند و همیشــه نوستالژی هنر و فرهنگ و 

آموزش عصر سعدی و حافظ را دارند!
ـ  هر دو، كارشان شب و روز و خانه و محل كار 
نمی شناســد و تمامی وقت و ذهن شان را اشغال 

می كند.
ـ هر دو زندگی شخصی شــان، زیر نگاه و بلكه 

زیر میكروسكوِپ مخاطبانشان است.
ـ  هــر دو معمواًل دوســت ندارند وقتی با ســر 
و همســر گذارشــان به كوچه و خیابــان افتاد 
یكی آن ها را بشناســد و لبخندزنان بگوید: »اِ... 

شمایید؟! نشناختم!«
ـ  هر دو مفاهیم را ساده می كنند تا بتوانند آن 

را به خورد مخاطب بدهند.

ـ هر دو عالقه دارند سؤال هایی مطرح كنند كه 
چه بسا خودشان هم جواب های درست و درمان 

برای آن ها ندارند.
ـ موفقیت برای هر دو لزومًا نســبت مستقیم با 
كاربلــد بودن ندارد، اما بــا خیلی چیزهای دیگر 

نسبت دارد...
ـ هر دو كمتر با میل و اراده كارشان را انتخاب 
كرده انــد. احتمااًل ژن نه چندان »خوب« و رفیق 
بد به این روزشان انداخته است، وگرنه می رفتند 

توی كار واردات ـ صادرات!

 پی نوشت
1. گویا تعدادی از اعضای هر دو قشر مثل مدرسان فالن و هنرپیشگان 
بهمان در این سرشــماری حاضر نشــدند و بنابراین فهرست در غیاب 

این عزیزان بسته شد.
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جست وجوی كبری
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

دستورسردبیر: از آنجــا که چند سالی است درس 
»تصمیم کبری« به دلیل آنچه مســئولین مربوطه آن 
 را »هماهنــگ ســاختن آموزش با نیازهــای جدید« 
می نامند از کتاب های درسی حذف شده است، نویسندة 
گروه آموزش، این درس را متناســب با نیازهای جدید 

دانش آموزان مدارس بازنویسی کند. 

طنز

نویسندة شــدة بازنویسی متن
گروهآموزش: روزی مــادر کبری به 
دختــرش گفت: »کبری جان برو کتاب 
داســتانت را بیــاور و برایــم بخوان«. 
کبری غر زد کــه درس دارم و امتحان 
دارم و حوصله نــدارم و مگر تو خودت 
کانال تلگرام نداری که سراغ کتاب مرا 
می گیری؟ ولی وقتی اصرار نویسندگان 
کتاب های درســی را دید، از روی اجبار 
به ســراغ کتابش رفت. هرچه گشــت 
نتوانســت آن را پیدا کند. روی تخت، 
زیر موبایــل و زیر لپ تاپش را گشــت 
ولی کتاب را ندید. پیش مادرش رفت و 
گفت: »کتابم نیست. می گردی پیدایش 
کنی؟ من درس دارم. حتمًا کسی آن را 
برداشته است«. مادرش با تعجب گفت: 
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»جز من و ســوری خانم کسی دیگر در 
این خانه نبوده. ســوری  خانم هم برای 
شیشــه تمیز کردن روزنامه داشــته و 
احتیاجــی به کتاب جنابعالی نداشــته 
 اســت. پدرت هم که ماشاال صبح می ره 
شــب می یاد می شــینه پای تلویزیون؛ 
نمی دونه اصاًل بچه اش تو خونه و مدرسه 
چکار می کنه! درست فکر کن ببین آن 
را کجا گذاشته ای. آن را توی یخچال جا 

نگذاشته ای؟«
ـ نــه مادر. من این روزهــا مدام پای 
اینترنتم و از توی اتاقم جز برای خوردن 
شــام و ناهار و برخــی حوایج ضروری 
دیگر تکان نخورده ام و دست به سیاه  و  

سفید هم نزده ام، چه برسد به یخچال.
ـ آن  را در مدرسه جا نگذاشته ای؟!

ـ نخیر. خوشــبختانه ما، در مدرســه 
فقط برای گرفتن نمره تالش می کنیم و 
فرصت استفاده از کتاب  های غیردرسی 

را نداریم. 
ـ خــدا از بزرگی کمشــان نکند که 
نمی گذارند بچه های مردم کتاب هایشان 
را به مدرسه ببرند و گمش کنند... آن را 

روی صندلی اتاقت نگذاشته ای؟ 
ناگهــان کبری یادش آمــد که دیروز 
کتابش را زیر پایة صندلی گذاشــته تا 
دســتش به باالی کمد برســد و ازآنجا 
هدفونش را بردارد. بــه اتاقش دوید. از 
دور کتابش را دید و خوشحال شد. ولی 

ناراحت  رفــت، خیلی  نزدیک  وقتی که 
شــد. آیا می دانید دلیل ناراحتی کبری 

چه بود؟
پاسخدرســت:نخیر... من از کجا 

بدونم؟! 

  

نظرسردبیر:در راســتای تعمیق و 
تثبیت محتوای ارزنده و آگاه ســازی در 

کتاب های درسی بازنویسی شود.

نویسندة شــدة بازنویسی متن
به  روزی مــادر کبری  گروهآموزش:
دخترش گفت: »کبری جان! در راستای 
آگاه ســازی، برو کتاب داستانت را بیاور 
و برایم بخوان«. کبری خوشــحال شد 
و ســراغ کتابــش رفت. هرچه گشــت 
نتوانست آن  را پیدا کند. بین کتاب های 
متعــدد درســی و نشــریات آموزندة 
کمک آموزشــی را هم گشت ولی آن  را 
ندیــد. پیش مادرش برگشــت و گفت: 
»کتابم نیســت. شاید کســی آن  را در 
راســتای تعمیق برداشــته«. مادرش با 

تعجب گفت: 
ـ آیــا آن را بــا خودت بــه کتابخانة 

مدرسه نبرده ای؟
ـ نخیر. خوشــبختانه مدرسة ما اصاًل 

کتابخانه ندارد در راستای آگاه سازی.

ـ خب خدا رو شکر. آیا آن را سر کالس 
درس نبرده ای در راستای تعمیق؟

ـ نخیر. چون آن قــدر محتوای ارزندة 
کتاب هــای درســی زیاد اســت که به 
خواندن کتاب های غیردرسی نمی رسیم 
و فقــط بتوانیم درس هایمــان را حفظ 

کنیم و نمره بگیریم.
ـ خدا خیرشــان بدهد که نمی گذارند 
شــما کتاب بخوانید و منحرف شــوید. 
آیا آن   را وقــت بازی در زنگ تفریح در 

حیاط مدرسه جا نگذاشته ای؟
ـ نخیــر. ما انرژی خود را بیهوده برای 
بــازی مصرف نمی کنیــم و آن را برای 
روز مبــادا نگه می داریم و جز برای رفع 

نیازهای ضروری به حیاط نمی رویم.
ـ خــوب کاری می کنید. اصواًل فضای 
مدرسه با بازی و شادی و خوشی و لذت 
و دیگر نیازهای دون و پســت آدمیزاد 

منافات دارد.
کبری آمد جواب بدهــد، یادش آمد 
کتاب هــای درســی جــای حرف های 
منفی بافانة ســخیف و ناآگاهانه نسبت 
به نظام آموزشی نیســت. برای همین 
تصمیمی گرفت. آیــا می دانید تصمیم 

کبری چه بود؟
پاسخدرست: تصمیم کبری این بود 
که از کتاب های درســی خارج شــود و 
برود پی کارش و فضا را برای درس های 

آموزنده باز کند...
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسى
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