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     چكيده
هـدف نگارنـدگان در پـژوهش حاضـر، بررسـي تطبيقـي و بازنمـايي شخــصيت        

در بيـشتر آثـار     . آموزگاران روستا در آثار نويسندگان شهري و روسـتايي اسـت          
ويژه معلماني كه سـختي تـدريس        ني رويكرد مثبتي به معلمان وجود دارد، به       داستا

  هـايي   ي چهل داستان    كردند؛ اما از اواخر دهه      در روستاهاي دورافتاده را تحمل مي     
پژوهش حاضر درپي يافتن    . ها شخصيت آموزگاران منفي بود     نوشته شد كه در آن    
هـا و علـت نگـارش     تانپردازي آموزگاران روسـتايي در داسـ   چگونگي شخصيت 

رود  گمان مـي  . ي زماني است    هايي با نگاه منفي به آموزگاران در اين برهه          داستان
بـا بررسـي    .  در خاستگاه نويـسندگان باشـد       اين بازنمايي دوگانه، متأثر از تفاوت     

توان ويژگي دو گفتمان شهري و روسـتايي          شان مي   ها و زندگي نويسندگان     داستان
در . هاي دوگانه را دريافت لت پيدايش هريك از اين بازنماييرا شناسايي كرد و ع    

هـا     آموزگـار در آن     اند كـه شخـصيت      وچهار داستان بررسي شده     اين پژوهش سي  
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  مقدمه
 بر لزوم احترام به آموزگار در متون ادبي و تعليمي تأكيد شده             در طول تاريخ ايران، همواره    

ي ايراني دانست    توان ناشي از گفتمان مسلط بر جامعه        نگاه مثبت به آموزگاران را مي     . است
بيـشتر  . انـد  دهندگان، جايگاه وااليي قايل بوده      كه همواره براي علم و به تبع آن براي تعليم         

هري داشتند و خواننـدگان نيـز شهرنـشين بودنـد؛ در واقـع               زادگاه ش   نويسندگان اين متون  
هـا در    آن. هـاي داسـتاني بپردازنـد      توانستند تحصيل كنند و به نگارش مـتن         شهرنشينان مي 

شدند كه همواره جايگاه واالي آموزگاران به شاگردان گوشزد           اي تربيت مي   فضاي آموزشي 
طـور كلـي ـ     برد كه آموزگار بـه  ميكس اين اصل پذيرفته شده را زير سوال ن شد و هيچ مي

 آموزگاران از  اش ـ داراي منزلت بااليي است و حتي تنبيه  هاي فردي بدون توجه به ويژگي
ي محترم  مايه هاي بسياري با درون     در متون ادبي كهن، اشعار و قصه      . روي خيرخواهي است  

هـا، نگاشـته     نبودن استاد و لزوم حفظ احترام معلمان، حتي در صورت پرخاش و تنـدي آ              
  :توان به اشعار زير اشاره كرد براي نمونه مي. شده است

  1ارـــنبيند جفا بيند از روزگ  هر آن طفل كو جور آموزگار
  2خرد روزگار شود تيره از بي  ارــاگر در جهان نبود آموزگ

  اريـــنباشد جز پي آموزگ  زند استاد اگر سيلي به شاگرد
  3ارزاريــ او سازند تيغ ككز  دازدـاز آن فوالد در آتش گ

شد، افرادي كه در اين گفتمان آمـوزش          اي به آموزگار همواره تكرار مي       اين نگاه كليشه  
 آموزگـار    ي بازنمـايي شخـصيت     كردند؛ درنتيجه، ايـن نحـوه       ديدند نيز آن را تكرار مي       مي

ـ            . شد فراگيرتر مي  يابـد و     ياين پيش فرض در رابطه با آموزگاران مدارس جديد نيز ادامه م
شـوند، معلمـان همـواره        ي پهلوي ظاهر مي     هاي دوره   معلمان با شخصيتي مثبت در داستان     

                                                 
  .165خوارزمي، ص: حيح و توضيح غالمحسين يوسفي، تهران، تصبوستان سعدي، )1368( سعدي.1
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خـان    در مدح اميراالمـراء حـسن      (334 قصيده شماره    ،403نا، ص   بي: ، تهران قصايد قاآني ،    )تا  بي( قاآني .3

  )الدوله نظام
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آموزان را  خواهند و گاه اگر دانش ها سعادت شاگردان خود را مي محبوب و آگاه هستند، آن
آل احمـد،   مـدير مدرسـه     ي داسـتان      مدير مدرسه . كنند، از روي خيرخواهي است     تنبيه مي 

شود كه پيداست نويسنده معلم را  اي تعريف مي بندد و داستان به گونه      چوب مي كودكي را به    
به سر  ... ها را   ها كشيدمش زير مشت و لگد، بعد سه تا تركه           جلو روي بچه  «: داند  برحق مي 

پرخـوري  . ام كـه ليـاقتش را داشـته    فهميـدم كـسي را زده   تازه مي... و صورتش خرد كردم 
را به ضرب مشت و لگد از سراسر اعضاي بدنش كنده بـودم  اش   روزي و نازپروردگي    شبانه

  1.»ديد حتماً اولين باري بود كه چنين مشت و مالي مي. و دور ريخته بودم
ي چهل، بسياري از روستاها از امكانات آموزشـي محـروم، و روسـتاييان                پيش از دهه  

 بـزرگ، ماليـي     سواد بودند؛ نهايتاً در برخي از روستاهاي نزديـك بـه شـهرهاي              عموماً بي 
داران صـاحب   بـسياري از زمـين  . آموخـت  قرائت قرآن و اشعار چندي را به روستاييان مي   

سـوادي گـسترده در       تـرين دليـل بـي       شدند كه مهم    نفوذ، مانع تأسيس مدرسه در روستا مي      
سـواد مانـدن      به تالش ارباب براي بي    » ها  چوپان«ها مانند      در برخي داستان   2.روستاها بود 
ش اين  1341 پس از تصويب قانون اصالحات ارضي در سال          3. اشاره شده است   روستاييان

كردگـان   علت ديگر اندك بودن تعداد باسوادان، عدم تمايل تحصيل        . مانع بزرگ برطرف شد   
  . براي رفتن به روستا بود؛ بنابراين امكان نداشت تمامي روستاها پوشش داده شوند

دانـش، آموزگـاران      ويژه ايجاد سـپاه    و به ي چهل با گسترش نظام آموزشي         پس از دهه  
گانه انقالب سفيد بـود، از        دانش، كه يكي از اصول دوازده       با ايجاد سپاه  . وارد روستاها شدند  

اي   سربازان باسواد براي آموزش روستاييان استفاده شد، هرچنـد ايـن سـپاهيان بـه انـدازه                
ي  در جهـت آمـوزش گـسترده   نبودند كه بتوانند تمام روستاها را پوشش دهند، امـا گـامي    

  4.روستاييان بود
                                                 

  .129، 131انتشارات اميركبير، ص: ، تهرانمديرمدرسه، )1350(احمد  جالل آل.1
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آيـين،    اهللا نيـك    ، ترجمـه فـضل    داري  ديكتاتوري و توسعه سرمايه   ،  )1358(؛ فرد هليدي  335ـ339مركز، ص 
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با گشايش مدارس روستايي و به تبع آن ورود آموزگاران به روستاها و افزايش تعـداد                
هـاي روسـتايي      اي از آموزگار نيز وارد داسـتان        هاي مرتبط با روستا، تصوير كليشه       داستان

 عهده گرفتنـد، بلكـه بـا        ها، نه تنها آموزش روستاييان را بر        آموزگاران در اين داستان   . شد
نويـسندگان ايـن آثـار كـه بـا          . نگاهي دلسوزانه متوجه زندگي تمامي اهالي روستا هستند       

تـأثير همـان نگـاه        اند، شهري بودند و تحـت      بازتوليد فرهنگي باعث تثبيت اين نگرش شده      
، معلم  احمد، فقيري و درويشيان     ها همچون آل    تر اينكه بيشتر آن     اي قرار داشتند و مهم      كليشه
  .بودند

ي چهل    اي كه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اين است كه پس از دهه                مسأله
پردازي مطلقاً مثبت آموزگاران را رد       ها، شخصيت  هايي نوشته شده كه نويسندگان آن       داستان
كـشند    اي را به تصوير مي      هايشان آموزگاران افسرده    برخي از نويسندگان در داستان    . كردند

پـژوهش  . كننـد   ابايي از تنبيه بدني و تحقير كودكان ندارند و زنان روستايي را اغفال مي             كه  
هـاي روسـتايي    پردازي آموزگاران در داسـتان     ي چگونگي شخصيت   حاضر به دنبال مطالعه   

ها، ابتدا بايد فهميد كـه ايـن تـصويرسازي متفـاوت از كجـا                 ي داستان  پس از مطالعه  . است
اي معلـم فـداكار را بـرهم          ها و به چه علتي تصوير كليـشه         داستاننشأت گرفته است؟ كدام     

ي كه به ذهن    اند؟ فرض   ني متفاوتي سربرآورده  زدند؟ آيا نويسندگان اين آثار از فضاي گفتما       
ها به ابزار گفتماني     آيد اين است كه با افزايش سطح سواد روستاييان، ميزان دسترسي آن             مي

ييان به نگارش داستان پرداختند؛ فرد روسـتايي كـه در           نيز افزايش يافت و برخي از روستا      
گفتمان متفاوتي پرورش يافته است و هنوز تحت تأثير قوانين حـاكم بـر فـضاي آموزشـي        

 به زعـم نويـسنده روسـتايي، دور از      اي و   هاي كليشه   ر برابر بازنمايي  قرار ندارد، د  ) شهرها(
  .دهد واقعيت شخصيت آموزگاران واكنش نشان مي

 داستان در ادبيات، اصطالحي عام است كه موارد گوناگوني چون داستان كوتـاه،              ي واژه
داستان با قصه و حكايت از نظـر سـاختار و ماهيـت،             . گيرد داستان بلند و رمان را دربرمي     

سـازي،    ساختارش بر پيرنـگ اسـتوار اسـت، در آن بـه جـاي قهرمـان               : هايي دارد   تفاوت
                                                                                                                   

شـيرازه،  : ، تهران )1340-1360(زمين و انقالب در ايران      ،  )1381(وگالند؛ اريك ه  129اميركبير، ص : تهران
  .236ـ241ص
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هـاي عـادي و واقعـي انتخـاب           وماً از ميـان آدم    ها عم   شود؛ شخصيت   پردازي مي   شخصيت
شـود و     كار گرفتـه مـي     ها به   شوند؛ زبان و گفتار متناسبي با موقعيت اجتماعي شخصيت          مي

   1.زمان و مكان معين و معلوم دارد
ي اين پژوهش، سي و چهار داسـتان، بيـست و چهـار داسـتان از نويـسندگان                   در ادامه 

روش تحليل گفتمان فوكويي، بررسي شـده        روستايي،  با     شهري و ده داستان از نويسندگان     
فوكو در آثارش همواره كوشيده است تا صداي افراد فرودست را بازتاب دهـد و بـا                 . است 

هاي گفتماني و نقش قدرت در ساخت دانش و نظام معرفتي در اصول پذيرفته                بررسي رويه 
 مراقبت و تنبيه   و   تاريخ جنون در  شده در رابطه با موضوعي ترديد ايجاد كند؛ به طور مثال            

ي اصـلي پـژوهش حاضـر نيـز هـست؛ فوكـو در               همين دغدغه وجـود دارد كـه دغذغـه        
ي  ي كلـي همـه   كنـد، گـاه آن را حيطـه     از گفتمان، سه تعريف ارايه مي  شناسي دانش   ديرينه
ي   ي قابل تمايزي از احكـام و در نهايـت بـه مثابـه رويـه                خواند، گاه مجموعه    ها مي   گزاره

 در پژوهش حاضـر تنهـا يكـي از احكـام            2.مندي كه بر برخي از احكام داللت دارد         اعدهق
پذيرفته شده در گفتمان شهري، شناسايي شده كه باواكنش نويسندگان آثار روستايي مواجه             

بـا بررسـي   . شـوند  است، اگرچه به دليل طرد گفتمـاني موفـق بـه تغييـر ايـن حكـم نمـي                  
اند، احكام هر يك از اين دو گفتمان در رابطه            ها نوشته   اييها و روست    هايي كه شهري    داستان

  .دست خواهد آمد پردازي آموزگاران به با شخصيت
دسترسي به گفتمان، يكي از مفاهيمي است كه از آن استفاده خواهد شد، و به ميزان حق 

روستاييان به دليـل نداشـتن قـدرت و سـواد           3.تعريف بر اساس قدرت هر گروه اشاره دارد       
نويسي كـه بـه       تر از يك شهري به ابزار گفتماني دسترسي دارند، از شصت داستان             في، كم كا

هاي مـورد بررسـي در ايـن          اند، كه داستان    ي پهلوي توجه كرده    مسايل روستاييان در دوره   
 اسـت، تنهـا ده نويـسنده روسـتايي هـستند؛ در واقـع          ها انتخاب شـده    پژوهش از ميان آن   

                                                 
  .118ـ122ص مرواريد،: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي، )1371( سيما داد.1
نـي،  : ، ترجمـه نيكـو سـرخوش و افـسين جهانديـده، تهـران      ديرينه شناسي دانـش ، )1393( ميشل فوكو  .2

  .118ص
  .89ـ92هزاره سوم، ص: ، ترجمه فتاح محمدي، زنجانانگفتم، )1388( سارا ميلز.3
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 رويكرد و نگرش خود نبودند؛ ايـشان عـالوه بـر اينكـه بـه ابـزار                  روستاييان قادر به ارايه   
به طور مثال خواهيم ديـد  . شوند گفتماني دسترسي كمتري دارند، دچار طرد گفتماني نيز مي  

شـود، چگونـه از سـوي         اولين آثار روستايي كه در آن تصويري متفاوت از معلم ارايه مـي            
ي در حاشـيه مانـدن نگـرش         لت عمده شود و همين موضوع ع       طرد مي   روشنفكران شهري 

  . روستايي به آموزگار است
شود تا با رويكرد فرهنگي به چگـونگي بازنمـايي شخـصيت              در اين نوشتار، تالش مي    

هـا در بـستر       كوشد با قرار دادن داستان      آموزگاران توجه شود؛ به عبارت ديگر، نگارنده مي       
آمدن اين شكل از بازنمايي بررسي كند؛ شان، تأثير خاستگاه نويسندگان را در پديد  تاريخي

پي درك ذهنيت روستايي نسبت به آموزگاران است تا مشخص شود كه چگونه  همچنين در
مانـد و بـه نـوعي،         با تسلط گفتمان شهري بر جامعه، نگاه روستاييان در حاشيه بـاقي مـي             

  1.گيرد هژموني فرهنگي شكل مي

ي بازنمايي شخصيت آموزگاران در يك      هدر رابطه با چنين موضوعي، يعني بررسي نحو       
هـاي ديگـر چـون        ي تاريخي، تـاكنون پژوهـشي صـورت نگرفتـه و تنهـا در رشـته                دوره
شناسي در رابطه با آموزگاران پس از انقالب، تحقيقـاتي انجـام شـده                شناسي و جامعه   روان

  .كند است كه كمكي به پژوهش حاضر نمي
از ميـان دويـست و      .  اصلي اين پژوهش هستند    ها منابع  طور كه اشاره شد، داستان     همان

،  مهاجران روستايي در شهر مطالعه كـرده      ي روستا و     دربارهنگارنده  پنجاه و يك داستان كه      
از بين اين آثار بيست و چهار داسـتان          .شده است سي و چهار داستان براي تحليل انتخاب        

نويـسندگاني بـا خاسـتگاه      از آثار نويسندگاني با خاستگاه شـهري و ده داسـتان از آثـار               
هـاي نوشـته       عالوه بر داسـتان    .اند كه در ادامه شرح داده خواهد شد        روستايي انتخاب شده  

اند نيز مورد مطالعـه و         نگاشته شده  1357شده در مقطع زماني مورد نظر، آثاري كه پس از           
ير بررسي قرار گرفته است، زيرا اين آثار، فـضاي روسـتايي پـيش از انقـالب را بـه تـصو                   

هـا   اند؛ در واقع اين داستان    ي زماني را درك كرده     ها نيز اين دوره    اند و نويسندگان آن    كشيده
                                                 

پژوهـشكده  : اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهـران         ترجمه نعمت  تاريخ فرهنگي چيست؟،  ،  )1389( برك  پيتر .1
  .97ـ99تاريخ اسالم، ص
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تـوان بـه     هـا مـي    ي آن  ي تحصيل نويسندگان در روستا اسـت و بـا مطالعـه            خاطرات دوره 
  .اطالعات مهمي دست يافت

  

  :بازنمايي شخصيت آموزگاران روستا در آثار نويسندگان شهري
دوره 
  زماني

كـشند بـر اسـاس تـاريخ          ثار نويسندگان شهري كه معلم روستايي را به تـصوير مـي           آ
  نگارش

دهه 
  چهل

ريــيس و ، )1344 (گـرگ ، )1344 (گنـو ، )1343 (آورد ره، )1343(دهكـده پـرمالل   
هاي  آينه، )1345 (گل سرخ، )1345 (آبي و عشقش، )1344 (شاهگل، )1345 (مالك
تـر    خسته آمدم خسته  ،  )1346 (نفرين زمين ،  )1346 (هاي سرقبر  ف حر،  )1345 (سياه
  )1349 (اي واويال، )1348 (رفتم

دهه 
  پنجاه

، )1354 (كـوچ ،  )1353 (تاتارخندان،  )1352 (حباب،  )1350 (اي گريان   صداي پرنده 
گـل محمـد و آقـاي       ،  )1356 (كـاه ،  )1356 (نـدارد ،  )1354 (دره هندآباد گرگ دارد   

 خــروس ســربريده، )1357 (اي منــصوريآقــ، )1357 (غيرمنتظــره، )1357 (مــرادي
)1357(  

  

احمـد و صـمد بهرنگـي آغـاز شـد كـه               ي چهل جرياني به ويژه با آثار آل         پس از دهه  
ها معلمان خوب شهر را بـه تـصوير           بخشيد؛ نويسندگان در داستان      به معلم     شخصيت مثبتي 

وسـتايي نيـز شـد؛      هاي ر   در همين دهه، بازنمايي مثبت از آموزگاران وارد داستان        . كشيدند  
فكـران   برانگيز اصالحات ارضي و واكنش روشن      ي، پس از تصويب قانون بحث     زيرا از سوي  

 ديگـر، بـا ورود نظـام آموزشـي جديـد و             از سـوي  . وجه به روستا افزايش يافت    به آن، ت  
هـاي روسـتايي شـدند و        هايي با چنين مضموني وارد نوشته       دانش به روستاها، داستان     سپاه

  .ن معلمان به توليد آثار داستاني پرداختندبسياري از اي
اند بيست و يـك داسـتان نگـاهي           از ميان بيست و چهار داستان شهري كه بررسي شده         

كننـد و در      ها فداكارانه بـه مـردم كمـك مـي           كامال مثبت به معلم دارند؛ معلمان اين داستان       
ده اسـت، هـيچ اثـر       در سه اثر، به معلم خوب و بد باهم اشاره ش          . روستاها محبوب هستند  

تـوان    آموزگاران اين آثار را مي    . شهري را نيافتم كه شخصيت معلم در آن مطلقاً منفي باشد          
آموزگـاران مهربـان و راهنمـا، آموزگـاران سـخاوتمند،           : ي كلي تقسيم كـرد     به چهار دسته  
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 آموزگاران كوشا براي بهبود زندگي روستاييان و آموزگاراني كه نگران وضعيت زنان روستا            
نخـست  : ي ديگر در رابطه با آموزگاران توجه خواهد شد         عالوه بر اين، به دو نكته     . هستند

  .رفتار روستاييان با آموزگاران و سپس سختي زندگي آموزگاران در روستا
  
  آموزگار مهربان و راهنما .1

شـود؛ معلمـاني كـه        مهرباني مهمترين ويژگي است كه در اين آثار به معلمان نسبت داده مي            
. حتي اگر كاري هم انجام ندهند همواره به فكر دردها و سختي زندگي روسـتاييان هـستند                

ي چهـل بـه بازنمـايي شخـصيت           نويساني اسـت كـه در دهـه         امين فقيري، از اولين داستان    
 فـارس و كرمـان بـه         ها در روستاهاي دو اسـتان       او سال . آموزگار در روستا پرداخته است    

در . شـود   هايش از زبـان معلمـي دلـسوز تعريـف مـي             ستانو بيشتر دا  1تدريس مشغول بود  
كند؛   معلم هميشه به درد دل روستاييان گوش مي       » آورد  ره«و  » دهكده پرمالل «هاي    داستان

در داستان نخست از خبر مرگ كودك روستايي و در داستان دوم از خبر مـرگ نوجـواني                  
 3.نمكو نوجوان روستايي اسـت معلمي محرم اسرار » گنو« در داستان 2.شود بسيار متأثر مي 

هايي كـه   معلم روستا از بدبختي» تر رفتم خسته آمدم خسته «و  » اي واويال «هاي    در داستان 
 در 4.شود آيد و درماندگي روستاييان هنگام فقر و قحطي اندوهگين مي بر سر روستاييان مي   

 روسـتاييان   معلم، محبوب روستاييان است و نظرش بـراي       » آيد  اي گريان مي    صداي پرنده «
سرگذشـت  » كـوچ « معلـم داسـتان      5.آموزانش است   اهميت دارد؛ او نيز نگران آينده دانش      

گويد كه با آنها مهربـان اسـت؛ امـا مـردم روسـتا، پـسر                  اي غريب در روستا را مي       خانواده
هـايش     فقيري، در تمام داستان    6.دهند  كوچك اين خانواده را به خاطر غريب بودن آزار مي         

                                                 
  .213چشمه، ص: ، تهراننويسان ايران فرهنگ داستان، )1386( حسن ميرعابديني.1
  .143ـ144، 147، 157سپهر، ص: ، تهران)مجموعه داستان(ه پرماللدهكد، )1353( امين فقيري.2
  .219ـ222 همان، ص.3
  .66ـ69، 119ـ127سپهر، ص: ، تهران)مجموعه داستان(كوفيان ، )2536( امين فقيري.4
  .68ـ73 همان، ص.5
  .201ـ203 صدهكده پرمالل، .6
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 .است وب به تصوير كشيدهمعلمان را خ

گـردد،    اثر ناصر مؤذن، معلمي پس از دو سال به روسـتا بـاز مـي              » حباب«در داستان   
ش در آن روستا و فقر و گرسنگي        ا  مشتاق ديدار شاگردانش است و خاطرات دوران معلمي       

. نبـودم  خـوبي  معلم خودم، نظر از اي  اندازه تا و ديگران نظر از«: آورد  كودكان را به ياد مي    
 صـرف  را كـالس  وقـت  بيـشتر  و نداشـتم  حركتي چندان درسي هاي  كتاب دادن درس در

 هـا   بچـه  كـه  رسـيد   مي نظرم به اينطور هميشه. كردم  مي ورزش و جمعي دسته آواز خواندن
 تا اند  آمده به خانه  مدرسه از انگار كه اند  خسته آنقدر آيند  مي  مدرسه  به خانه از صبح وقتي

و وقتي  1».كردند  مي ناشتا آن هاي  ميوه با كنار درخت روي ها  بچه از اي  عده. كنند استراحت
كنـد و   بيند كه به كلي تغيير كرده و با قاچاقچيان همكاري مي رسد حسن را مي    به روستا مي  

   2.آموز با استعدادش است معلم ناراحت تباه شدن زندگي دانش
كنـد، از     ه روستاييان نگـاه مـي     بينيم كه با تحقير ب       معلمي را مي   نفرين زمين، در داستان   

فهمد و او عقل كل است، با نگاهي از باال و ريـشخندي بـر                 كس در روستا نمي    نظرش هيچ 
 همان روزهاي اول به زني بيـوه ـ مـادر يكـي از     3.كند لب رفتار روستاييان را قضاوت مي

شدند  مي و اگر با پخش جريان، مردم روستا خبردار ن4كند، درازي مي آموزان ـ دست  دانش
كـه    در ادامه هنگامي   5.كند  داد ماجرا مسكوت بماند اما باالجبار با او ازدواج مي           ترجيح مي 
آيند تمام حواسش به ديد زدن اندام خواهر مردي است كـه              ي چلنگر به روستا مي      خانواده

ي اين مسايل، معلم قهرمان داستان اسـت           اما با وجود همه    6 .با او نان و نمك خورده است      
كند و نگران مـردم روستاسـت و فاجعـه و درگيـري بـين                 آگاهانه مسايل را تحليل مي    كه  

 وگرنه شايد با راهنمايي شر     7دهد كه معلم به روستاي كناري رفته        روستاييان زماني رخ مي   
                                                 

  .46 ميرا، صكتاب: ، تهران)مجموعه داستان(رقص در انبار، )1352( ناصر موذن.1
  .50ـ61 همان، ص.2
  .53، 58ـ 61، 113، 150ـ151، 155ـ156، 159، 190ـ195، 279ـ285، صنفرين زمين .3
  .47 همان، ص.4
  .95ـ96 همان، ص.5
  .260ـ261، 268ـ269 همان، ص.6
  .314ـ318 همان، ص.7
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 نفرين زمـين   و   مدير مدرسه ، در دو كتاب     1احمد كه خود معلم بوده است       آل. خواباند  را مي 
  .شود  مسايل روبرو ميي يك معلم با از زاويه

 و 2علي اشرف درويشيان از ديگر نويسندگان شهري اسـت كـه در روسـتا معلـم بـوده                
ي روستا و از زاويه ديـد معلـم؛ در            ماجراهايي است درباره   از اين واليت،  مجموعه داستان   

پـردازد و از مـرگ كودكـان          ها نيز معلم به بازنمايي رنج و فقر روسـتاييان مـي             اين داستان 
  3. غمگين است»ندارد«تايي مانند روس

اي شهري است كه در آن نگاه         هايي از نويسنده     تنها داستان  الليي   هاي مجموعه   داستان
ها، آقاي مرادي معلمي مهربـان و محبـوب           در اين داستان  . كامال مثبتي به معلم وجود ندارد     

 است    منتشر شده  1357كند، اين مجموعه داستان در        است كه از ديگر همكارانش انتقاد مي      
ي پهلوي هستند كه معلمـان روسـتا را نـشان            هاي شهري دوره    و در واقع از آخرين داستان     

گويد كه بانـدي بـه         از معلمي به نام نادرپور مي      »منتظره غير«نويسنده در داستان    . دهند  مي
 هاي آموزان فحش راه انداخته و فقط به دنبال كسب ثروت است و معلم ورزشي كه به دانش         

  4.دهد ناموسي مي
  

  آموزگار سخاوتمند. 2
شـود بخـشندگي اسـت؛     ها به معلم روستا اطـالق مـي   يكي از صفاتي كه در برخي داستان  

 براي كودك روستايي    »دهكده پرمالل «معلم داستان   . كند  معلمي كه به روستاييان كمك مي     
بـار كـه بـه شـهر        معلم روستا هر  » آورد  ره« در داستان    5.آورد  كيفي خريده و به روستا مي     

 هر بار موقع    »گنو« معلم داستان    6.كند  هاي مردم روستا را برايشان تهيه مي        رود سفارش   مي
توانـد بـه    كند و نمي آورد و بين اهالي پخش مي هايي مي بازگشت به روستا با خود شيريني     

                                                 
  .41، صنويسان فرهنگ داستان .1
  .123 همان، ص.2
  .6ـ12، 56ـ 60صشبگير، : تهران، )مجموعه داستان( اين واليت از،  )2536(اشرف درويشيان علي .3
  .34اميركبير، ص: ، تهران)مجموعه داستان(اللي ، )1358( بهرام حيدري.4
  .146ـ147، صدهكده پرمالل .5
  .150 همان، ص.6
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 هم نهابه آ  كردم،  مي باز را شيريني  نبات،  آب هاي  قوطي«: ها را بخورد    تنهايي اين خوراكي  
 ازايـن  هـيچ كـدام    بودنـد،  بـدبخت  خيلـي  ده مـردم .. .چـسبيد   نمي به دلم  تنهايي دادم  مي

  1.»بود نخورده شان به چشم ها خوراكي
اي شـهري اسـت كـه در آن     تنها داستان از نويـسنده » آقاي مرادي محمد و گل«    داستان  

ارهـاي بـد نـادرپور و       تصوير ناخوشايندي از معلم ارايه شده است؛ در اين داستان بـه رفت            
گذارد   شود، سر مردم را كاله مي      كند اشاره مي    اينكه هر كاري براي به دست آوردن پول مي        

 اما در همين داسـتان، شـاهد دسـت و دلبـازي     2و بيشتر شبيه يك چاقوكش است تا معلم؛  
 و يـا در     3.آورد  آيد بـرايش هـدايايي مـي        محمد مي   مرادي هستيم كه هربار كه به ديدن گل       

 در  4.كنـد   از همين مجموعه آقاي مرادي به شاگردانش كمك مالي مي         » غيرمنتظره«استان  د
شـوند كـه از       هاي نويسندگان روستايي خواهيم ديد كه معلماني به تصوير كشيده مي            داستان

  .كنند روستاييان انتظار هدايا و خوراكي دارند و هيچ كمكي به روستاييان نمي
  

  كنند د زندگي روستاييان تالش ميآموزگاراني كه براي بهبو. 3
كند و    در اين باره، معلمي كه مهربان هم هست، وضعيت بد زندگي روستاييان را مشاهده مي              

، »گـرگ «در داسـتان    . تالش دارد تا با اقداماتي به بهبود زنـدگي روسـتاييان كمـك كنـد              
تا بايـستد؛   هاي مالك روس    كند در مقابل زورگويي     دانش به درخواست مردم، تالش مي       سپاه

» رييس و مالـك   « در داستان    5.گذارند  اما مردم روستا زير فشارهاي مالك معلم را تنها مي         
كند و مالك قصد دارد با تبديل         نيز معلم روستا تنها كسي است كه از روستاييان حمايت مي          

 6.زمين او به باغ، بر اساس يكي از بندهاي قانون اصالحات ارضي، زمينش را تصرف كنـد                
                                                 

  .218، صهمان .1
  .222ـ224، صاللي .2
  .319ـ320 همان، ص.3
  .30 همان، ص.4
  206ـ207 همان، ص.5
زرديـس،  :  تهـران  ،)مجموعـه داسـتان   (سخن از جنگل سبز اسـت و تبـردار و تبـر           ،  )1357(ن فقيري  امي .6

  243ـ247ص
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خواهد بـه روسـتاييان كمـك كنـد و پزشـكي بـه          معلم مي » خروس سر بريده  «استان  در د 
نيز به روستاي زادگاهش بازگشته     تاتار خندان   اشراقي مدير داستان       آقاي   1.آورد  روستا مي 

 در  2.كند   مالي مي   ها كمك  تا بدون حقوق و مواجب به روستاييان خدمت كند و حتي به آن            
هاي او حمام    كند، با تالش     كارهاي عمراني روستا نيز كمك مي       معلم در  نفرين زمين داستان  

هـاي نويـسندگان روسـتايي         در داستان  3.شود  اي ساخته مي    شورخانه  شود و مرده    مرمت مي 
  .دهد هيچ معلمي چنين اقداماتي انجام نمي

  

  آموزگاراني كه نگران وضعيت زنان روستا هستند. 4
هايي كه در روستا      شاهد توجه معلم شهري به ظلم     هاي نويسندگان شهري، بارها       در داستان 

گري متهم شـده اسـت بـا         زني كه به روسپي   » شاهگل«در داستان   . شود هستيم   به زنان مي  
شود و در اين ميان تنها معلمان روستا نگاهي انساني            فرزندانش نيمه شب از روستا طرد مي      

 خـشم  از كـه  بود معلوم زد  مي پوزخند رفيقم«: دارند و نگران شاهگل و فرزندانش هستند      
 ده آخـر  مـا  و كـن  نگـاه  بيـشتر  كـن  باز را چشمت خوب گفت  مي  من  به نگاهش با است

 كنـاري  را ورق حوصـلگي   بـي   بـا  ...رفت فرو صحرا تاريكي تو شاهگل كه بوديم ايستاده
 هاشـو   بچـه  ولـي .. .كـردن  بيرون ده از را شاهگل كه چه بما خب ها  داريم بدبختي انداخت
  4.»بودند مستأصل چقدر كردي نگاه صالا ديدي؟

زن روستايي شوهرداري، عاشق معلم روستا است و معلـم          » آبي و عشقش  «در داستان   
 در داسـتان  5.كنـد  اي كه به اين زن دارد فاصله خود را بـا او حفـظ مـي              نيز با وجود عالقه   

سـرخ    گـل    اي ماننـد    ي دختـر بچـه     معلم روستايي با اندوه، از زندگي تباه شده       » سرخ  گل«
   6.دهد داري مي گويد، كه پدرش او را در ازاي خري به مرد زن مي

                                                 
  .238ـ 234 همان، ص.1
  226ـ228نگار، ص به: ، تهرانتاتارخندان، )1373( غالمحسين ساعدي.2
  .151، صنفرين زمين .3
  163 ص دهكده پرمالل، .4
  30ـ35 همان، ص.5
  30ـ36، صهاي سياه آينه .6
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كند    كمك مي   بينيم كه به همه    ، مدير مهرباني را مي    »دره هند آباد گرگ دارد    «در داستان   
در اين داسـتان،    . دهد كودكان را با بردن سر زمين، از نعمت سواد محروم كنند             و اجازه نمي  

ي مهمي در داستان وجود دارد؛ كاك پيـروت   شود؛ اما نكته تكرار مياي به معلم    نگاه كليشه 
وي روزي در حـال     . از مدير ناراحت است كه به زور پـسرش را بـه مدرسـه بـرده اسـت                 

ي نامشروع بـا   بيند و او را به داشتن رابطه اش مي بازگشت از خرمن، مدير را روي بام خانه      
زهرچشم بگيرد؛ سپس به اين بهانه بـا ديگـر          كند تا بدين ترتيب از مدير         همسرش متهم مي  

 نكته مهم داستان، همين متهم كردن معلم به اغفـال           1.زنند  روستاييان او را به شدت كتك مي      
هـاي   هاي روستايي مطرح شده اسـت ولـي در داسـتان       زنان است؛ موضوعي كه در داستان     

ه صورت غيرمـستقيم    شود ب  در اين داستان شهري، مي    . شود  اي به آن نمي     شهري هيچ اشاره  
به وجود چنين مسايلي حول شخصيت آموزگار پي برد؛ هر چند در داستان مورد نظر ايـن                 

  . داند گناه را قرباني خشونت و جهل روستاييان مي شود و نويسنده معلم بي اتهام رد مي
ي  اي شـهري در مجموعـه      در رابطه با اين موضوع تنها يك داستان متفاوت از نويسنده          

ماجراي معلمي است كه زن     » آقاي منصوري «شود؛ داستان     ر بهرام حيدري ديده مي     اث اللي
  2.و چهار فرزند دارد اما قصد اغفال شاگردش را دارد

  
  چگونگي رفتار و عالقه روستاييان نسبت به آموزگاران. 5

ي روسـتاييان و احتـرام       ها بازتاب يافته، اشاره به عالقه       موضوع ديگري كه در اين داستان     
 آنهـا «: گويـد   معلم روستا مـي   » گنو«به طور مثال در داستان      . يش از حد به معلمان است     ب

 منوچهر  3.»كردم  مي اميدوارشان برگردم ده همان به معلمي براي خدمت از پس خواستند  مي
 در  4ها در روسـتا بـه تـدريس مـشغول بـوده؛             شفياني از جمله نويسندگاني است كه مدت      

بينـيم كـه    كه پس از مرگش منتشر شد، معلمان روستايي را مي    قرعه آخر مجموعه داستاني   
                                                 

  .28ـ34پيروز، ص: تهران) مجموعه داستان( دره هندآباد، )1354( محمد محمدعلي.1
  45ـ59، صاللي .2
  .218، صدهكده پرمالل .3
  .167، صنويسان ايران فرهنگ داستان .4
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جايگـاه  » هاي سر قبـر     حرف«ها به نام      كنند؛ در يكي از اين داستان       هايي تعريف مي    داستان
شود؛ اينكه در هر مراسمي حضور معلـم          معلم در روستا و رفتار روستاييان با او نمايان مي         

   1.كنند طه با هر موضوعي با او مشورت ميبراي روستايي اهميت بسيار دارد و در راب
هايي در رابطه بـا روسـتا، از زبـان            اثر محمود كيانوش، داستان    هاي سياه   آينهي      مجموعه

شاهد » هاي سياه   آينه« در داستان    2. ها در روستا مشغول تدريس بوده       معلمي است كه سال   
 3.كنند  شان دعوت مي    ا به خانه  ها ر  توجه كدخدا و فرزندانش به معلمان روستا هستيم كه آن         

شود و يكـي از   احمد و ديگر نويسندگان شهري نيز ديده مي     اين موضوع در آثار فقيري، آل     
ها در ايـن مجـال ممكـن          نقاط اشتراك آثار شهري و روستايي است كه اشاره به تمامي آن           

  .نيست
  

  سختي زندگي در روستا. 6
توجه است، اشـاره بـه سـختي زنـدگي در           هاي فقيري قابل      موضوع ديگري كه در داستان    
. نيست اينطور. ديم  نمي درس ما كردي فكر...«: گفت شاپور: روستا براي معلم شهري است    

 نفر، دو و كالس شش. سوزه مي بدبخت هاي بچه اين برا دلمون نداريم دوست رو چي هر ما
 ياد  نمي كسي. سهپر  نمي ترا احوال اينجاها هيشكه...«:گفت شاپور  »...خواد  مي خرس جون
 سـوء  ميشه برات معلمي كنن،  نمي قبول هم رو استعفات تازه.. .اي  مرده يا اي  زنده بگه به تو 
 كبـدت . بره باال روت و سر از كثافت و بموني ده تو دوماه دوماه و بزنه برف يه بذار سابقه
 ،  بزنـي  شـپش  بشه، پيس و لك از پر مرغ تخم دايم خوردن اثر در گردنت زير و بشه تنبل

  4 ».دوني مي عافيتو قدر اونوقت
 براي خدمت به روستا آمـده اسـت؛ امـا از معاشـرت بـا                تاتار خندان، مدير مدرسه در    
زبـان در روسـتا، يكـي از          نداشـتن هـم    5.ها را ندارد    كند و حوصله آن     روستاييان پرهيز مي  

                                                 
  .39ـ43اميركبير، ص: ، تهران)مجموعه داستان(قرعه آخر، )2536( منوچهرشفياني.1
  .231، صنويسان ايران فرهنگ داستان .2
  .7ـ23، صهاي سياه آينه .3
  .68ـ69، صكوفيان .4
  .228، 240، صتاتارخندان .5
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  . هاي زندگي در روستا است سختي
گر است و همچنان تصوير معلـم   ، معلمي مهربان نظاره   ها     با وجود اين در تمام اين داستان      

تنهـا نگـاه متفـاوت      . شود؛ معلمي كه مورد عالقه روستاييان و عشاير است          خوب حفظ مي  
بهرام حيـدري نيـز ماننـد    .  نوشته بهرام حيدري استالليي  نويسندگان شهري در مجموعه 

رغم بازنمـائي متفـاوت بهـرام         به 1.نويساني كه به آثارشان اشاره شد معلم بود         بيشتر داستان 
هاي اين مجموعه نيز همواره در كنار آموزگاران منفي و خشن، معلمـي               حيدري در داستان  

ي شـهري،   از ميان ده نويـسنده . كند  فداكار و مهربان حضور دارد كه به روستاييان كمك مي      
مـد   سـاعدي و مح     ناصـر مـؤذن، غالمحـسين     (هفت تن معلم هستند و ديگـر نويـسندگان          

ي پنجاه ـ يعني پـس از    هر كدام تنها يك داستان در اين رابطه دارند كه در دهه) محمدعلي
 اسـت؛   ي چهل ـ منتشر شده  ها داستان با شخصيت مثبت از معلم در دهه انتشار بيش از ده

ها شده و تثبيت گرديده    پردازي مثبت توسط خود معلمان وارد داستان        در واقع اين شخصيت   
ي پهلـوي را در       وضـعيت ايـران در دوره       حـسن و محبوبـه     ي  يعتي در قـصه   شر  علي. است

هـا نگـاهي      در اين داستان، نسبت به تمامي گروه      . دهد  مي  روستايي به صورت نمادين نشان    
ها مال، ژاندارم، ارباب و حتي روشـنفكران بـه طـور              ي شخصيت  بدبينانه وجود دارد و همه    

 چنين يك توي«: ان شخصيت خوب و مثبتي دارد     شوند و فقط معلم داست      منفي بازنمايي مي  
 تـوي  فكرهـايي  يـك  داشت، اي  ديگه زندگي ده اين مدرسه معلم بود، معلمي يك بساطي

 يك و درد خروار يك با بود، بلد هم چيزهايي يك مشت ... زد، مي هايي حرف بود، اش كله
 حرفهـاي   معلمـه  ...غريبـه  وبـايي،  زده، طاعون يك مثل اما بود ده همين اهل تنهايي، دنيا

اي را در  پردازي كليشه  بازنمايي مثبت شريعتي، ميزان مقبوليت اين شخصيت2».زد مي خوبي
دهد؛ جايي كه تمام افـراد حتـي روشـنفكران بـه انفعـال و                 ميان طبقه روشنفكر بازتاب مي    

چ ي پنجاه، هـي     پس از دهه  . شود  شوند، معلم به صورت مثبتي نشان داده مي         خيانت متهم مي  
ي   داستاني از نويسندگان شهري وجود ندارد كه در آن آموزگاران شاغل در روستا در دوره              

پهلوي به تصوير كشيده شده باشند؛ ولي چنانكه اشاره خواهد شـد نويـسندگان روسـتايي                
                                                 

  .107، صنويسان فرهنگ داستان .1
  .7ـ8حسينيه ارشاد، ص: ، تهراني حسن و محبوبه قصه،  )تا بي( علي شريعتي.2
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ي پهلوي را     همچنان پس از انقالب نيز تجربيات خود از دوران تحصيل در روستاهاي دوره            
  .كنند بيان مي

  

  :مايي شخصيت آموزگاران در آثار نويسندگان روستاييبازن
  آثار نويسندگان روستايي بر اساس تاريخ نگارش  ي زماني دوره
  )1347(سفر   ي چهل دهه
، آقـاي   )1353(، ازخم چمبر    )1351(، عقيل عقيل    )1351(زير پل پاي درخت       ي پنجاه دهه

  )1357(، كبودان )1355(، علو )1353(اميدي 
ــة  ــس از ده پ

  نجاهپ
دومين كتاب از رمان سه جلدي روزگار سپري شده مردم          ) (1372(برزخ خس   
  )1384(، شما كه غريبه نيستيد )سالخورده

  

ي چهل، جريان آموزگارسازي آغاز شده بود و شخصيت معلم فداكار بـه               از ابتداي دهه  
موزشـي  ي پهلوي، گسترش نظام آ در دوره. شد اي در آثار داستاني تكرار مي   صورت كليشه 

هـايي بـا مـضمون حـضور          در روستا از طرفي موجب ورود آموزگاران و پيدايش داسـتان          
آموزگار خوب در روستا بود؛ اما از طرف ديگر، موجب افزايش سطح سواد روسـتاييان و                

ي   از اواخر دهـه   . تر به آن دسترسي نداشتند     اي شد كه پيش    ها به ابزار گفتماني    دسترسي آن 
ها ناديده گرفته شد؛ تمـامي       اي در آن    شته شد كه اين شخصيت كليشه     هايي نو   چهل، داستان 

در واقع نويسندگان روستايي    . نويسان در روستا متولدشده و تحصيل كرده بودند         اين داستان 
شان   اند، زماني كه دست به قلم بردند، بازنمايي         كه در فضاي گفتماني متفاوتي پرورش يافته      

ـ          ه خـود تجربـه كـرده بودنـد؛ ايـن نويـسندگان در              از شخصيت آموزگـار آنگونـه بـود ك
كشند كه ابايي از تنبيـه بـدني و تحقيـر           اي را به تصوير مي      هايشان آموزگاران افسرده   نوشته

 يـا اشـعاري كـه در        مدير مدرسه، و  هاي شهري چون      كودكان ندارند و مانند برخي داستان     
لكه با نفرت به توصـيف رفتـار      كنند ب   مقدمه بيان شد تنبيه بدني را امري عادي توصيف نمي         

  .پردازند ي معلمان مي تحقيركننده
هـاي نخـستين نگـاهي مثبـت          هاي نويسندگان شهري، داسـتان      در حالي كه در داستان    

. كـشند   ها شخصيتي خاكـستري از آموزگـاران را بـه تـصوير مـي               داشتند و آخرين داستان   
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 روشنفكري و به دنبال ديده      ي نويسندگان روستايي در نخستين آثارشان تحت تأثير جامعه       
كنند، اما در      و آموزگار را مثبت بازنمايي مي       شدن در اين جمع، از احكام غالب تبعيت كرده        

در ميان ده اثر از نويـسندگان       . پردازند  هاي بعدي تماماً به بازنمايي منفي از معلم مي          داستان
ثـر معلـم خـوب و بـد را          دهنـد، دو ا     روستايي، شش اثر معلماني كامالً منفي را نشان مـي         

كشند كه نخـستين آثـار        دهند و تنها دو اثر معلمي مهربان را به تصوير مي            زمان نشان مي   هم
: هـاي روسـتايي نيـز تحـت شـش عنـوان بررسـي خواهنـد شـد                   داستان. نويسنده هستند 

پردازي مثبت؛ معلمان افسرده، بداخالق و سنگدل؛ معلماني كه توقع  هايي با شخصيت داستان
كنند؛ چگونگي رفتار روستاييان با معلـم؛ سـختي    ه دارند؛ معلماني كه زنان را اغفال مي       هدي

  .زندگي در روستا براي معلم شهري
  
  پردازي مثبت هايي با شخصيت داستان .1

آبادي، آموزگاري به تصوير كشيده شده        دومين داستان محمود دولت   عقيل عقيل،   در داستان   
يم كه مانند ديگر روستاييان اعضاي خانواده خود را در زلزله بين اي را مي است؛ مدير مدرسه
شـهربانو،  . كرد  كند كه روستاييان را با سواد مي       عقيل از مدير تعريف مي    . از دست داده است   

دختر خردسال عقيل، دفتري كه آقاي مدير در آن شعري به عنوان سرمشق نوشته اسـت را                 
 و در لحظات پايـاني عمـرش آن سرمـشق را            )چو ايران مباشد تن من مباد     (در دست دارد    

آبـادي، تـصوير خـوبي از معلـم            اما اين تنها داستاني است كه محمود دولت        1،كند  تكرار مي 
  . دهد نشان مي

زير «اي روستايي، كه به بازنمايي شخصيت آموزگار پرداخته؛           داستان بعدي از نويسنده   
ـ . اولين داستان منصور ياقوتي است     »پل، پاي درخت   م ايـن داسـتان بـا فهميـدن ايـن           معل

آموزش در هواي طوفاني از مدرسه بيرون رفته است تا به روستاي خـود                موضوع كه دانش  
   2.شود تا او را بيابد خرد و به تنهايي از روستا خارج مي برود، خطر را به جان مي

پس از اين دو داستان، ديگـر در هـيچ داسـتاني از نويـسندگان روسـتايي، معلمـي بـا         
                                                 

  .12ـ13نگاه، ص:  تهرانعقيل عقيل،، )1392(آبادي  محمود دولت.1
  .5ـ13نا، ص  بي،)مجموعه داستان(م زخ، )تا بي(ياقوتي  منصور.2
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ي  در واقـع پـس از ايـن دو داسـتان، كـه اولـين تجربـه                . شـود   يت مثبت ديده نمـي    شخص
نويـسان    تأثير آثار روشـنفكران شـهري قـرار دارنـد، داسـتان              و تحت   شان بوده  نويسندگان

  .يابند تا موضع خود را بيان كنند روستايي مجال مي
  

  معلمان افسرده، بداخالق و سنگدل .2
آبادي است، كه نويـسنده در آن بـه بازنمـاييِ شخـصيت               ت نخستين اثر محمود دول    ،»سفر«

در چاپ نخست اين داسـتان، بـه معلمـي افـسرده و نـاراحتي اشـاره                 . معلم پرداخته است  
ايـن داسـتان    . اي، رابطـه دارد     كند و با خاتون، زن فاحشه       داند چه مي    شود كه دقيقاً نمي     مي

ت معلم به طور كامـل از داسـتان         چند سال بعد مجدداً چاپ شده؛ اما در بازنويسي، شخصي         
 از نظر نگارنده تغيير چنداني در اصل داستان شكل نگرفته است؛ تنها دو              1.حذف شده است  

مسأله؛ نخست، فاحشه بودن خاتون و ديگري، حضور معلم افسرده در داستان تغيير كـرده                
رسـد ايـن    تنها دليلي كه به نظر مي. چرايي اين تغييرات براي نگارنده مشخص نيست      . است

 تنها داستان به    ،»سفر«. اند است كه روشنفكران، اين بازنمايي شخصيت آموزگار را نپذيرفته        
عقيل «آبادي در داستان      ي چهل است و تغيير موضع دولت        اي روستايي در دهه    قلم نويسنده 

  .كند نوشته شده است اين گمان را تقويت مي» سفر« كه پس از »عقيل
 از ياقوتي نيز معلمي به تصوير كشيده شده كه سـال اول ورود  آقاي اميدي،«در داستان  

شود و با زنجير كودكان را تنبيه         كم افسرده و عصبي مي     به روستا معلمي مهربان بوده؛ اما كم      
                                                 

» سـفر «اي كـه از       ؛ در نسخه  93ايما، ص : ، تهران آبادي  نقد آثار محمود دولت   ،  )1378( عبدالعلي دستغيب  .1
امروزه در بازار كتاب موجود است، اثري از اين معلم نيست و اين شخصيت در داستان حذف شده و حتـي                     

 آبـادي   نقد آثار محمود دولت   نگارنده حين مطالعه    . ري شده است  اي هم نشده كه در اين داستان بازنگ         اشاره
گويـد و   هايي مـي  از شخصيت» سفر«اثر عبدالعلي دستغيب، متوجه شدم كه نويسنده هنگام اشاره به داستان       

اي كه در دست دارم متفاوت است و از طرفي آقاي دسـتغيب نيـز بـه                   كند كه با نسخه     حوادثي را تعريف مي   
اي نكرده است، با دقت به سال چاپ دو نسخه، متوجه شدم كـه ايـن داسـتان                    ان سفر اشاره  نسخه دوم داست  

هـا،    رغم تمام تالش    به.  نسخه بازنگري شده آن منتشر شده است       1352 چاپ شده و بعد در       1347ابتدا در   
 دوم داسـتان  هاي كه دسترسي داشتم، نسخه موفق به پيدا كردن نسخه اوليه داستان نشدم، و در تمام كتابخانه       

  .توانستم به كتاب آقاي دستغيب ارجاع دهم سفر وجود داشت، و در اين قسمت براي ارجاع تنها مي
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آيـد زيـرا او را بابـت        ها، بدش مي    از معلم » علو «ي روستاييِ داستان    علو پسربچه  1.كند  مي
  2.زنند سايل جزيي كتك ميكنند و سر م نداشتن كفش تحقير مي

ي مطرح روستايي، زماني كـه   كرماني، دو نويسنده   مرادي  آبادي و هوشنگ      محمود دولت 
 از زنـدگي    شما كه غريبـه نيـستيد،     و  ي مردم سالخورده      روزگار سپري شده  هاي    در داستان 

ر د. پردازنـد   ي پهلوي دوم مي     گويند به بازنمايي شخصيت معلم در دوره        خود در روستا مي   
آموزاني را كـه      شود كه چطور دانش     اش گفته مي    توجهي   هاي معلم و بي     از كتك برزخ خس،   

شـما كـه    در داسـتان   3.دارد  لباس كامل و مناسب ندارند در زمستان به ورزش كردن وامـي           
داشتي به هـداياي       عموي هوشو كه معلمي مهربان است حضور دارد كه چشم          غريبه نيستيد، 

تواند   اين تصويرسازي خوب مي   4.كند  ها دلسوزانه رفتار مي      به آن  شاگردانش ندارد و نسبت   
نخست، اين معلم خودش نيز در مدارس روستايي درس خوانـده اسـت،             : به سه علت باشد   
اي كه   كرماني به دليل عالقه گاه معلم هوشو نبوده است، و سوم آنكه مرادي دوم اينكه او هيچ

 ي داستان وقتي    در ادامه . ري منفي از او نشان دهد     توانسته تصوي   به عمويش داشته است نمي    
زنند يا  كنند، كودكان را كتك مي اي منفي پيدا مي ها چهره رود معلم خود هوشو به مدرسه مي    

  5.دهند تا عبدل شاگرد قلچماق مدرسه بزند مي
  
  معلماني كه توقع هديه دارند. 3

شود؛   لم ميان شاگردان اشاره مي    ، به فرق گذاشتن مع    »آقاي اميدي « و   »علو«در دو داستان    
بـرد و او      كه وضعيت مالي بهتري دارد عزيزتر است؛ زيرا براي معلم هداياي بهتري مي             كسي

تـرين بازنمـايي از        منفـي  كبـودان، آبـادي در داسـتان         دولـت  6.كند  را به مهماني دعوت مي    
                                                 

  41-32ص، هاي ده خودمان با بچه .1
  .43ـ44نشر شيراز، ص: ، شيراز)مجموعه داستان ( سياسنبو،)1368( محمدرضا صفدري.2
  .40 همان، ص.3
  .7، 9، 11، 103معين، ص: ، تهرانغريبه نيستيدشما كه ، )1389(كرماني  هوشنگ مرادي.4
  .89ـ90 همان، ص.5
  .66ـ67، صسياسنبو؛ 34، صهاي ده خودمان با بچه .6
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گيـرد و خـود را        دهد؛ معلم اين داستان به زور از اهالي هديه مي           شخصيت معلم را ارايه مي    
گويد مـردم بـه       كند، به كم هم قانع نيست و به ديگران مي           هر وعده در خانه يكي مهمان مي      

  1.دهند كنند و به او هديه مي اصرار او را دعوت مي
برند و او هم       شاگردان ثروتمند براي معلم مواد لبني بسياري مي        برزخ خس، در داستان   

تر كه تفاوت رفتار معلم را        ردان با وضع مالي پايين    شاگ. زند  دست رد به سينه هيچ كس نمي      
. ي خود دعوت كنند دهند تا معلم را به خانه  ي خود را تحت فشار قرار مي       بينند، خانواده   مي

  2.كند آموزان در شهر لبنياتي باز مي در آخر معلم به لطف هداياي دانش
  
  كنند معلماني كه زنان روستايي را اغفال مي. 4

آبادي است كه در آن به بازنمـايي شخـصيت      سومين اثر محمود دولت    م چمبر، از خ داستان  
هاي اولـي    افسرده است و شور و شوق سال  »سفر«پردازد، كه مانند معلم داستان        معلمي مي 

داند و هميشه  آقاي مدير زن كسي كه او را مثل برادر مي.  كه به روستا آمده را از دست داده       
دهد اما در نهايت روسـتا        ي ازدواج مي    است و به اين زن وعده      هوايش را دارد اغفال كرده    

 اين داستان با مخالفـت      3.شود  كند و داستان با مرگ شوهر زن تمام مي          را بدون او ترك مي    
آبـادي علـت طـرد ايـن اثـر از سـوي               ها بعـد، دولـت      سال. نويسندگان شهري مواجه شد   

ــا شخــصيت معلــم«: كنــد روشــنفكران را چنــين بيــان مــي  آموزگارســازي عيارهــايم ب
 ديـد  صمد بهرنگي،  شادروان شدن شناخته از بعد چون كند؛  مي فرق كامالً 40ـ50هاي  دهه

 مـدير  انتـشار  با كه ديدي شد؛ تعيين الظاهر،  علي آموزگار، به نسبت ايران روشنفكر جامعه
 كه الل؛ج نه و بودم صمد نه من، اما. بود يافته بارو و بيخ احمد، آل جالل شادروان مدرسه

  4.»...شاگردي با من و بودند كرده تجربه معلمي با را روستا ها آن
                                                 

ــادي  حــسين دولــت.1 ــودان، )1357(آب ــرانكب ــر، ص : ، ته ــ569، 631، 636اميركبي ــ453، 568ـ ، 452ـ
  .448ـ449

  .36ـ37چشمه، ص: ، تهرانبرزخ خس، )1386(آبادي  محمود دولت.2
، 26، 29ــ 30، 33ــ 36، 41، 56ــ 59، 91نگـاه، ص : ، تهـران  از خم چمبر  ،  )1392(آبادي   محمود دولت  .3

  .11، 19ـ20
  .80چشمه، ص: ، تهرانما نيز مردمي هستيم، )1373(تن و ديگران  اميرحسين چهل.4
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در . ي نامـشروع دارد     نيز با يكي از زنـان شـوهردار جزيـره، رابطـه            كبودانمعلم رمان   
داستان چندين بار به تالش او براي نزديك شدن به جمعـه، پـسر نوجـوان بلـوچ، اشـاره                    

 به وجـود چنـين تـصاويري در اتـاق           1.ن برهنه است  شود؛ و اتاق معلم پر از تصوير زنا         مي
  2. نيز اشاره شده استاز خم چمبرمعلم داستان 

  

  چگونگي رفتار روستاييان با آموزگاران شهري. 5
در آثار نويسندگان روستايي، سه ديدگاه متفاوت از روستاييان نسبت بـه آموزگـار وجـود                

حترام و گاه عالقه روستاييان نسبت بـه        به ا عقيل عقيل    و   از خم چمبر  هاي    در داستان . دارد
 هـيچ   شما كه غريبه نيستيد   و  » زيرپل پاي درخت  «هاي    در داستان . شود آموزگار اشاره مي  

شـود؛ و در      اي به احساس و چگونگي رفتـار روسـتاييان نـسبت بـه آموزگـار نمـي                  اشاره
ييان از   نفـرت روسـتا    برزخ خـس  و  » علو«،  »آقاي اميدي «،  كبودان آثاري مانند     مجموعه

  .يابد آموزگار بازتاب مي
  

  سختي زندگي در روستا براي معلم شهري. 6
كردگـان   هاي نويسندگان روستايي، به سختي زنـدگي در روسـتا بـراي تحـصيل               در داستان 

شود؛ اما در آثار شهري ضمن        شود و همين، علت رفتار بد معلم دانسته مي          شهري اشاره مي  
پيش از اين اشـاره شـد   . ماند  ان صبور و مهربان باقي مي      معلم همچن  ها،  اره به اين سختي   اش

 اول، شـور و شـوق        هـر دو در سـال     » آقـاي اميـدي   « و   از خم چمبر  هاي   كه معلم داستان  
 شما كه غريبه نيستيد،    در رمان    3.كم افسرده شدند و تغيير رفتار دادند       بسياري داشتند اما كم   

ي آموزگـار    هـاي شـبانه     ماند، به گريـه     يها نزد معلم روستا م      آموزي كه شب    از زبان دانش  
دهد و     دوري از همسر و فرزند، مدير مدرسه را آزار مي          كبودان، در داستان    4.شود  اشاره مي 

  5.دهد گاه به خاطر فشارهاي عصبي كارهاي عجيبي انجام مي
                                                 

  .586، 619، 622ـ 624، صكبودان .1
  .32، صاز خم چمبر .2
  40ـ41، صنهاي ده خودما با بچه؛ 33ـ36، صهمان .3
  .89ـ90، صشما كه غريبه نيستيد .4
  .622، صكبودان .5
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   نتيجه
ار تأثير گفتمان شـهري، بـه تكـر         يابيم كه نويسندگان شهري تحت     با بررسي اين آثار، درمي    

پردازند؛ در ايـن آثـار، معلمـان نگـاهي بـه مـال و نـاموس                   اي از آموزگار مي     نگاه كليشه 
كننـد   روستاييان ندارند، همواره كمك حال روستاييان هستند، از تنبيه كودكان خودداري مي 

عالوه بر اين، نقش نويسندگاني كه معلم هستند، در بازتوليـد شخـصيت             .  هستند  و محبوب 
  . ر قابل توجه استاي آموزگا كليشه

نويـسي    اي چـون داسـتان     اما روستايياني كه با ورود نظام آموزشي، بـه ابـزار گفتمـاني            
اند، به خاطر تجربيات خود و قرار گرفتن در فضاي گفتماني متفـاوت، بازنمـايي              يافته  دست

 كـه   دهند  دهند و عموماً آموزگاران را افرادي افسرده نشان مي          متفاوتي از آموزگار ارايه مي    
كنند و بر اساس موقعيت خـانوادگي         پردازند، زنان روستايي را اغفال مي       به آزار كودكان مي   

در آثار نويسندگان روستايي،    . دهند  اي از خود نشان مي     آموزان رفتار دوگانه    و ثروت دانش  
تنها وجه اشـتراك آثـار      . روستاييان بنا به شرايط، نگرش متفاوتي نسبت به آموزگار دارند         

هاي زنـدگي آموزگـاران در روسـتا و حـال        دگان شهري و روستايي اشاره به سختي      نويسن
  .روحي بد اين افراد است
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 .تاريخ اسالم

ـ   ، تصحيح و تحقيق از اعالخان     2، ج مثنوي هفت اورنگ  ،  )1378(عبدالرحمن بن احمد  ـ جامي،    زاد و    صحاف
  .احمد تربيت، تهران، مركز مطالعات ايراني، مركز نشر ميراث مكتوب، آينة ميراث حسين
 چشمه: ، تهرانما نيز مردمي هستيم، )1373(فرياد فريدونتن، اميرحسين و  ـ چهل

  .اميركبير: ، تهران)مجموعه داستان (اللي، )1358(ـ حيدري، بهرام
 .مرواريد: ، تهرانادبيفرهنگ اصطالحات ، )1371(ـ داد، سيما

 .شبگير: ، تهران)مجموعه داستان (از اين واليت، )2536(ـ درويشيان، علي اشرف

 .ايما: ، تهرانآبادي نقد آثار محمود دولت، )1378(ـ دستغيب، عبدالعلي

 .توس: ؛ تهران)مجموعه داستان (خانواده بزرگ افتخار، )1351(ـ دوستدار، فريدون

  .اميركبير: ، تهرانكبودان، )1357(آبادي، حسين ـ دولت
 .نگاه:  تهراناز خم چمبر،، )1392(آبادي، محمود ـ دولت

: ؛تهـران )شدة مـردم سـالخورده      كتاب دوم از مجموعه روزگار سپري     (برزخ خس ،  )1386( ـ ــــــــــــ 
 .نشرچشمه

 .نگاه: ، تهرانسفر) 1392( ـ ــــــــــــ

 .نگاه: ن، تهراعقيل عقيل، )1392( ـ ــــــــــــ

 .نگار به: ، تهرانتاتار خندان، )1373(ـ ساعدي، غالمحسين

: ، تـصحيح و توضـيح غالمحـسين يوسـفي، تهـران           بوسـتان سـعدي   ،  )1368(ـ سعدي، مصلح ابن عبـداهللا     
 .خوارزمي

 .حسينيه ارشاد: ؛ تهرانقصة حسن و محبوبه) تا بي(ـ شريعتي، علي

 .اميركبير: ؛ تهران)استانمجموعه د (قرعه آخر، )2536(ـ شفياني، منوچهر

  .نشر شيراز: ؛ شيراز)مجموعه داستان (سياسنبو، )1368(ـ صفدري، محمدرضا
  .مركز نشر سپهر: ؛ تهران)مجموعه داستان (دهكده پر مالل، )1353(ـ فقيري، امين
: ؛ تهـران  )نـه داسـتان و يـازده طـرح         (سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبـر         ،  )1357( ـــ ـــــــــ 
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 .رديسز

 .سپهر: ؛ تهران)مجموعه ده قصه(كوفيان ، )2536( ـ ــــــــــ

  .هرمس: ، ترجمه فاطمه ولياني، تهرانتاريخ جنون، )1393(ـ فوكو، ميشل
 .ني: ، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهرانشناسي دانش ديرينه، )1393( ـ ــــــــــ

 .ني: ، ترجمه نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران زندانتولد: مراقبت و تنبيه، )1392( ـ ــــــــــ

 .نيل: ، تهران)مجموعه داستان (هاي سياه آينه، )1349(ـ كيانوش، محمود

 .پيروز: ؛ تهران)مجموعه داستان (درة هندآباد، )1354(ـ محمدعلي، محمد

 .معين: ، تهرانهوشنگ؛ شما كه غريبه نيستيد، )1389(ـ مرادي كرماني

 .كتاب ميرا: ، تهران)مجموعه داستان (رقص در انبار، )1352( ناصرـ مؤذن،

  .چشمه: ، تهران4، جنويسي ايران صدسال داستان، )1387(ـ ميرعابديني، حسن
 .، تهران، چشمهاز ابتدا تا امروز، نويسان ايران فرهنگ داستان، )1386( ـ ـــــــــــ

 .هزاره سوم: زنجان، ترجمه فتاح محمدي،  گفتمان،)1388(ـ ميلز، سارا

: آيـين؛ تهـران     اهللا نيـك    ، ترجمـه فـضل    داري در ايـران     ديكتاتوري و توسعه سرمايه   ،  )1358(ـ هليدي، فرد  
 .اميركبير

، ترجمه محمدرضـا نفيـسي، كـامبيز عزيـزي،          اقتصاد سياسي ايران  ،  )1387(ـ همايون كاتوزيان، محمدعلي   
 .مركز: تهران

 .شيرازه:  تهران،)1340-1360(قالب در ايران زمين و ان، )1381(ج.ـ هوگالند، اريك

 .آوا: ؛ تهران)مجموعه داستان (هاي ده خودمان با بچه، )1353(ـ ياقوتي، منصور

 .نا ، بي)مجموعه داستان ( زخم،)تا بي( ـ ــــــــــ

 .نا بي: ، تهرانقصايد قاآني،  )تا بي(اهللا شيرازي ميرزا حبيبـ قاآني، 

 
 
 
 
 




