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 «ر مدرسهیمد»رمان  یاجتماع ـ یاسیس یها هیما درون

 شهرام احمدی

 دانشگاه مازندران یات فارسیار گروه زبان و ادبیاستاد

 منش  یسهراب منصور

 ر آموزش و پرورش شهرستان چالوسیدب

 دهیکچ

وشش در جهت اصالح جامعه ای است متعهّد و مسئول که رسالت اجتماعی و انسانی خود را روشنگری و ک نویسنده ،جالل آل احمد

. کشد کند و به چالش می های موجود را تصویر می ها و کاستی اجتماعی دوران خود و محدودیت -بنابراین فضای سیاسی. داند می

سامانی های موفّق اوست که عرصه را برای انتقادهای اجتماعی و سیاسی نویسنده و شکایتش از نابه یکی از رمان« مدیر مدرسه»

روابط ناسالم اجتماعی، اوضاع ناهموار فرهنگی، عدم توازن اقتصادی اقشار مختلف جامعه، خودباختگی . فراهم نموده استجامعه 

حاکم و مسلّط بر داستان این کتاب  ةتوان آنها را اندیش سیاسی و فرهنگی و نومیدی از اصالح امور، ازجمله مواردی است که می

عنوان مشت نمونة خروار، با بیانی ساده و همه فهم درصدد  قالب داستان یک مدرسه به وی با پردازش این مضامین در. دانست

انگیز کشور را به خود  های فراوانی از تاریخ غم واقعیّاتی که برگ. تعمیم معضالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کل جامعه است

مسیر را چنان ناهموار و  اما ط اطراف خود را متحوّل سازدآید تا محی عنوان یک روشنفکر درصدد برمی اختصاص داده است و او به

اندازی روشن و  یابد که در چنبرة فسادهای اداری و اجتماعی، روزمرّگی و عدم تقاضای مردم برای داشتن چشم پرفراز و فرود می

 .بیند گیری و انزوا می را کناره شود و چاره شیفتگی به غرب و مظاهر و مصنوعات آن دیار، گرفتار می

 .هیما، درونیآل احمد، رمان، رمان اجتماع ر مدرسه، جاللیمد :هادواژهیلک

 

 مقدّمه

وی روشنفکری معتقد و . حکومت پهلوی استة های ادبی در دور یکی از پرچمداران جریان( ش.ها 4911 -4912)جالل آل احمد 

او در سال . اش پرفراز و فرود و متالطم است زندگی سیاسی بیند و لذا تا حدّی مذهبی است که خود را در برابر اجتماع متعهّد می

شود و تا  خاطر ذهن نقّاد و نهاد ناآرامش از حزب جدا می و بعدها به( 911: 4963احمد،  آل)پیوندد  به حزب توده می( ش.ها 4929)

 . های اجتماعی است به جریاناجتماعی  -در هر صورت وجه غالب افکار او نگاه سیاسی. کند حدودی از مسایل سیاسی دوری می

  او نه. ت بارور شدیه با صادق  هداکاست  یتبکرد و از برجستگان میگ یالهام م یرانیخاصّ ا یه از زندگکاست مسئول  یا سندهیاو نو

 ید و برایرا برگز یاست، آزاد یمن آزادة شیپ: گفت یه مکز مانند ژرژساند یآل احمد ن». ز هستیتنها اهل اندیشه بلکه مرد عمل ن

دانست، همواره در  یزد و چون در برابر اجتماع، خود را مسئول م یگفتن و نوشتن، قلم و قدم م یران و آزادکروشنف یآزاد: یآزاد

، ییسماک)« .افتی یخته میش آویوسته بر سرخویلس پکر دمویسنده را هم چون شمشیان گود بود و در حال مبارزه و رسالت نویم

4969 :446) 

خود را  اموکو  سارتررد و چون یگ یقت را میجانب حقّ و حق. ندیب یمردم م یها اس دردها و رنجکالت و تعهّد خود را در انعجالل رس

ن خاطر یبه هم. دیگو یدر راه عشق سخن م یارکاز لزوم فدا یر ذهنیار و تصاوکاف یداند و به جا یم« تیراث بشریم »دار  امانت

مشهور او  یها از داستان. آن غالب است یو فنّ یهنرة او برجنب یها داستان یدتیو عق یاسی، سیاجتماع یها یژگیها و و نشانه

 .به گفتار است کیوتاه، طنز گونه و نزدکح، ینثر او ساده و صر. است« پنج داستان»و « یادیزن ز»، «نون والقلم»، «ر مدرسهیمد»

 چارچوب مفهومی

ای است  رمان، روایت منثور خلّاقه». باشد در زبان انگلیسی می( Novel)ادف نوول ای است فرانسوی که متر کلمه( Roman)رمان 

شود و در آن  انسانی همراه با تخیّل سروکار دارد و از طریق توالی حوادث بیان میة که معموالً طوالنی و پیچیده است و با تجرب

 (441: 4933میرصادقی، )« .مشخصّی دست دارندة ها در صحن گروهی از شخصیت
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پیدایش رمان در ایران بیشتر . رود در ادبیّات کهن ما سابقه نداشته است رمان و داستان بلند به مفهومی که امروزه به کار می

نویسان ایرانی از احساسات و هیجانات صرف فاصله  این تفکّرات موجب گردید تا داستان. طلبانه است های مشروطه محصول اندیشه

 .کار برند ر جهت توصیف واقعیّات بهبگیرند و زبان خود را د

ة رمان شکل داستانی خاصّ دور». رمان بازتاب طبیعت زندگی انسانی و تصویر و نمایشی از مفاهیم اخالقی و اجتماعی است

جدید بورژوایی ة داری دارد و به تعبیر هگل، رمان حماس سرمایهة داری است و پیوند تنگاتنگی با قشرهای متوسط جامع سرمایه

 (499: 4914ایرانی، )« .ستا

ة تواند در زنجیر روایتی است تخیّلی، متفاوت با قصّه که حوادث آن به آسانی می»توان چنین گفت که  در تعریفی دیگر از رمان می

 (34: 4911آلوت، )« .جدید قرار گیردة حوادث معمولی حیات انسان در فضای جامع

نویسی روز هم بهره داشته  وی زندگی مردم ایران صحبت کرده و از تکنیک رماننخستین رمان در زبان فارسی که از خُلق و خ»

این رمان به زبان . است که جیمز موریه، منشی سفارت انگلستان در ایران نوشته بود( حاجی بابا اصفهانی)باشد درواقع رمان 

دی از انگلیسی به فرانسه و از فرانسه به قلم در لندن منتشر شد و بعد از چن( ش.ها 4211)م  4121انگلیسی نوشته شده، در سال 

 (94: 4914لنگرودی، )« .میرزا حبیب اصفهانی به فارسی درآمده است

جامعه و ساختار رمان سنّتی، رمان ة توان سرآغاز رمان مدرن فارسی دانست زیرا هدایت در تضادّ با ساختار کهن رمان بوف کور را می

 .نو فارسی را آفرید

های  در این نوع رمان، تکیه بر تأثیر اجتماع و مناسبات و روابط اجتماعی بر شخصیت. ای رمان، رمان اجتماعی استه یکی از گونه

ابعاد جامعه را تحت نگاه دقیق انتقادی خود ة های عینی جامعه است تا بتواند هم طور شکافتن مسایل و واقعیت داستانی و همین

ورزد و تأثیر  ها و وقایع داستان تأکید می ر نفوذ جامعه و اوضاع اقتصادی و نیز بر شخصیترمان اجتماعی، رمانی است که ب». درآورد

دهد و مفهوم  اقتصاد و وضعیت و موقعیّت اجتماعی را بر رفتار و سلوک انسان در زمان و مکان معیّن مورد ارزیابی و بررسی قرار می

 (421: 4933میرصادقی، )« .کند میاصالحات اقتصادی و اجتماعی را تصویر « تز»ضمنی و صریح 

نمایاند،  کند و روح حاکم بر داستان را می صورت پنهان و آشکار بیان می گیری و هدف نویسنده را به در بررسی رمان آنچه که جهت

اثری فکر اصلی و مسلّط در هر »شود عبارت از؛  هم تعبیر می مضمونکه گاهی از آن به  Themeیا  مایه درون. مایه است درون

درونمایة هر اثری، جهت فکری . دهد های داستان را به هم پیوند می شود و موقعیت ای که در خالل اثر کشیده می است؛ خط یا رشته

 (243: 4931داد، )« .دهد اش را نشان می و ادراکی نویسنده

مایه با پیام  درون». اجزای داستان باشدة دکنن گیری و هدف نویسنده را بیان کند و پیونددهنده و هماهنگ تواند جهت مایه می  درون

مایه ممکن است این ویژگی را نداشته باشد و حتّی گاهی  متفاوت است؛ پیام یک مطلب اخالقی و آموزنده است امّا درون

 (439: 4913میرصادقی، )« .خصوصیّاتی ضدّ اخالقی داشته باشد

مایه عبارت است از جوهر بیان،  درون»: کند گونه تعریف می ه را اینمای جوزف شیپلی مولّف فرهنگ اصطالحات ادبی جهانی، درون

 (436: همان)« .عمل یا حرکت زیربنایی یا موضوع کلّی که داستان تصویری از آن است

 تحقیقة پیشین

معرّفی و تحلیل  های بسیاری به چاپ رسیده است که هر کدام به ها، مقاالت و سخنرانی جالل آل احمد و آثار او کتابة تاکنون دربار

عنوان نمونه شاید بتوان گفت که از  به. رمان مدیر مدرسه نیز وضع به همین منوال استة دربار. اند و نقد بخشی از آثار او پرداخته

راهنمای کتاب در ة دوم مجلة زاده، در شمار نوشته شده است، نقد محمدعلی جمال« مدیر مدرسه»نخستین نقدهایی که بر کتاب 

به ( 4934)« نقد آثار جالل آل احمد»توان عبدالعلی دستغیب را نام برد که در کتاب  از دیگر اندیشمندان می. باشد می 4993سال 

به معرّفی و تحلیل آثار ( 4911)« نویسی صد سال داستان»حسن میرعابدینی نیز در کتاب . تحلیل و نقد مدیر مدرسه پرداخته است

« احمد های جالل آل های روشن در داستان سایه»پردازد و جواد اسحاقیان نیز در کتاب  ه میاحمد و از جمله رمان مدیر مدرس آل

ة دوم مجلة دهد و در پایان باید از نقد حسین پاینده بر این رمان در شمار شناختی این رمان را ارایه می نقد سبک( 4913)

 . نام برد« ندی اجتماعیرمان رئالیستی یا س»عنوان  تحت( 4911)شناسی هنر و ادبیات  جامعه

 تحقیقة شیو
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جالل آل احمد و تألیفاتش به طبع رسیده است منابع و مآخذی که ة با توجه به عنوان مقاله و لزوم گلچین آثار فراوانی که دربار

گردید و  دهنده و یاریگر باشد، انتخاب و مطالعه توانست جهت اجتماعی در رمان مدیر مدرسه می -های سیاسی مایه درخصوص درون

ها از متن اصلی رمان، این مضامین با مراجعه به منابع و آثار مرتبط مورد بررسی، واکاوی و تحلیل قرار  مایه برداری درون پس از فیش

 .مقاله بدان پرداخته شدة توصیف و تحلیل محتوا در حدّ بضاعت نگارندگان و حوصلة گرفت و به شیو

 رمانة خالص

ت یریشود مد یرستان خسته و دلزده شده بود، با پرداخت حقّ و حساب، موفّق میات در دبیس ادبیتدر ه از ده سالک یمعلّم جوان

شود و از  یورود با معلّمان، ناظم و فرّاش مدرسه آشنا م یاو در ابتدا. به دست آورد یا دور افتاده یاد را در جایدبستان تازه بن کی

 .گردد یها باخبر م اوضاع و احوال آن

بپردازد  یشخص یارهاکبه  یاتاق خلوتة سره به ناظم بسپارد و خود در گوشکیمدرسه را ة ار ادارکه کم دارد ین روز اوّل تصماز هما 

ند و کاش را حفظ  یتواند خونسرد یها نم ر معلّمیدر برابر تأخ. شود یآموزان م الت مدرسه و دانشکر مشیه درگکگذرد  ینم یامّا مدّت

زدن  کتک یه براکها را  هکخواهد تر ید و از ناظم میآ یها از دست ناظم است، به خشم م وردن بچّهخ کتکه شاهد کروز بعد 

 .ندکرده، بشکشاگردان آماده 

. برود« انجمن محلّ»ة ازمند، همراه ناظم به جلسیر و نیفش شاگردان فقکن لباس و یم تأ یشود برا یبا شروع فصل سرما مجبور م

ن یر از ایشود و مد یم یبه شدّت زخم ییاکیامر کیل یدارد بر اثر تصادف با اتومب یلّکر یمدة افیه قکرم الس چهاکبعد معلّم  یمدّت

مارستان تالش یردن مادر ناظم در بک یبستر یطور برا نیهم. ردیگ یالس او را به عهده مکس ید و خود، تدریآ یحادثه به خشم م

 .ندک یار میبس

ه کر یامّا مد. ندکت کحسابدار فرهنگ شر یمهمانة مدرسه، در جلسة صد تومان بودج یرفتن سگ یه براکخواهد  یر میناظم از مد

. شود یافتد و بعد منصرف م یر استعفا مکرد و از همان جا به فیپذ یشود، نم یو ادار یمال یها دوست ندارد وارد مناسبات و زدوبند

بعد به  یمدّت. مدرسه نصف شود و ناظم از او دلخور گرددة ودجه سهم بکشود  یباعث م یمهمانة ت در جلسکاو از شر یخوددار

رات و اصالحات در مدرسه یند به تعمک یم یه انجمن گردآورکرا  یشود و پول یل میکتش« انجمن خانه و مدرسه»شنهاد ناظم، یپ

 .برند یم یا ها و فرّاش هم بهره پردازند و از قبل آن نیز ناظم، معلّم یم

معلّم  یگر بید یالسکب ین ترتیشود و به ا یم یر و زندانیدستگ یاسیت سیالس سوم به جرم فعّالکمعلّم ه کگذرد  ینم یچند

ر خبر یبه مد یاحترام یو ب یکند و با هتّایآ یبه مدرسه م کن و غضبنایآموزان، خشمگ از دانش یکیپدر و مادر  یروز. ماند یم

ر یه پدرش مدکار را کآموز خطا ر، دانشیمد. را مورد تجاوز قرار داده استها  الس پنجم، پسر آنکاز شاگردان  یکیه کدهند  یم

به  یا ر در نامهیند و مدک یت میاکپدر صاحب نفوذ شاگرد به دادگاه ش. زند یم کتکانه یاست، به شدّت و وحش یران ت اتوبوسکشر

روز دادگاه، بازپرس . را در دادگاه بخواند ند تا آنک یح میها و مفاسد آموزش و پرورش را تشر یاستکة عنوان؛ مدافعات، هم

خود را  یم قطعیر تصمیمد. بوده و حلّ شده است یکوچکة یقض: دیگو یخواهد و م یشناخت از او عذر م یه او را مک یدادگستر

 .ندک یس فرهنگ شده، پست میئه تازه رکاش  پخمه یها یالسکاز هم یکیسد و به نام ینو یش را میجا استعفا همان. ردیگ یم

 تحلیل

 یاسیاز آن جهت س. را در  خود دارد یاسیو س یدو رمان اجتماعة زیاست و آم یخصلت اصالح طلب یدارا« ر مدرسهیمد»رمان 

ه نه تنها مدرسه و آموزش و کاست  یند و از آن جهت اجتماعک یم را نقد مکحا یو اقتصاد یفرهنگ یها استیارا سکه آشکاست 

های  مدیر مدرسه هم از نظر نثر پویا و زنده و هم از نظر طرح مشکل».  دهد ی  انتقاد خود قرار میرتیزلّ جامعه را که کپرورش بل

که پایة زندگانی نیز  -انتقاد بنیادی بر نظام ستمشاهی و پرورشی از این دست. اثری است پرحرکت و ممتاز... های ما پرورشی مدرسه

شود  های این رمان به سخنگویی تبدیل می روای در بسیاری از بخش»( 62: 4934دستغیب، )« .جوشد در مدیر مدرسه می -هست

ای سیاسی  کند و رمان را تا حدّ سندی اجتماعی یا بیانیه احمد را تبیین می  های خود آل های سیاسی و آراء و اندیشه که دیدگاه

 ( 36: 4911پاینده، )« .دهد تنزّل می

 :شود اجتماعی این رمان پرداخته می -های سیاسی مایه در زیر به بررسی درون
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ساخت مدرسه هم در پوشش فرهنگ ة زیانگ یه حتّکشود  یمشغول م یا ر مدرسه در مدرسهیمد: یروابط ناسالم اجتماع -4

خود ساخته  یها نیپولدار به اصطالح فرهنگ دوست آن را در وسط زم کیه کار است کدر  یو مال یات اقتصادیاست امّا ن یدوست

خود ة آموزان در اطراف مدرسه، زمین خریداری کنند و ساکن شوند و او از این طریق بتواند بر ثروت و سرمای اولیای دانشاست تا 

 .بیفزاید

و سفارش  ینکارچاق ک، یباز یهای ناصواب مثل؛ پارت د از راهیبا یدن به مقام و منزلت اجتماعیرس یه براکابد ی یر مدرسه در میمد

ة واسط»سه شُل گردد؛ یکناس بلند شود و در کاس یگردد که به تعبیر آل احمد؛ بو شود و این امر هنگامی محقق میوارد  ییافراد باال

 (49: 4912آل احمد، )« .ردمکنم و من هم کسه را شل یکد در یه باکه فهماند یقض

کاری که موجب . ه از یکدیگر استهای غیرواقعی و تمجیدهای ناشایست افراد جامع از دیگر معضالت اجتماعی به نظر او تعریف

ها  گردد تا جایی که ارزش های آحاد مردم و درنتیجه انحطاط جامعه می ها و ضعف های اجتماعی و عدم اصالح عیب استمرار کجروی

م و یگذاشتپاالن هم  یزُر الیپ یم ساعتییک روز بازرس آمد و ن». کنند شوند و جایگاه یکدیگر را اشغال می جا می ها جابه و ضدارزش

گردد به نحوی که نه تنها مسایل اخالقی و اجتماعی  شخصیت افراد میة گرایی الزم عدم واقع( 96: همان)« !و احترامات متقابل یچا

 .کشاند دهد بلکه امور مالی و اقتصادی را نیز به فساد می الشّعاع قرار می و فرهنگی را تحت

نُه خروار زغال باید رسید هجده خروار  یه به جاک« ون زغالیامک»یمثل؛ ماجرا. دهستن یو مال یاقتصاد یر زد و بندهاکهمه در ف

ه ناظم کوقتی . دن به هدفیرس یاست برا یوتاهکبُر و  انیدادن راه م رشوه . گردد یارها با نفوذ و رابطه حلّ مکة هم. تأیید شود

بیمارستانی را که مادرش در آنجا بستری  یعام پرستارهاصد و پنجاه تومان حقوق، ان یه چگونه با ماهکر است کن فیمدرسه در ا

 .آموز یکی از افراد متموّل است هایی وارد شود و آن تدریس خصوصی فرزند دانش ن آن از راهیتأم ید برایپس با. است فراهم گردد

 ییوس رسواکپروا  و بی یه به راحتکدهد  یهایی را نشان م ، عمق روابط فسادآلود و ناسالم انسانیناموسة اصرار در برمال شدن حادث

 یه روابط انسانکاست  یا نظام فاسد و آلودهة نندک انیل بین مسایوجود ا. دیاالیسطوح جامعه را بة آورند تا هم یخود را به صدا در م

و ترّقی جامعه نابود ار و تالش را برای تعالی کة زیدهد و توان و انگ طلبانه تنزّل می فرصت یها یرا به سطح زد و بندها و حسابگر

 .سازد یم

ر بدهند و او  را به ییت و نگاه انسان را تغیتوانند موقع یهای طبقاتی، همه، م یض و نابرابریو تبع یط و مناسبات غلط اجتماعیشرا

 .ش ببردیاش را پ یر زندگیه از راه نادرست، مسکسوق دهند  یسمت

 یه حتّکشود  یو چنان عادتت م یرو یم چنان در ابتذال فرو مک مک، یباشه افتاده ک یزندگ یها از گوشه یا شده در هر خراب»

 (33: همان)« .یبزن  داد یخواه ینم

ها و  تیواژگونه است و موقع یزنند زیرا روابط انسان یخود رقم م یبرا یت بهتریصالحیت، موقع های بی در این جامعه است که انسان

ط ین شرایتوانند در ا یم یسانک. شوند یس فرهنگ میئالس رک یها رند؛ پخمهیگ یقرار مدر ترازو  یرواقعیغ یها کها با مال منصب

 یا نهکو چرب زبان باشند و درست هم چون « نان به نرخ روز خور»، «موقع شناس»ه کشند کرون بیم خود را از آب بیناعادالنه گل

 .ارآمد بچسبندکر نایبه مقررّات دست و پاگ

پردازد تا  یتلخ آموزش و پرورش م یها تیخود، به واقعة پروا و جسوران یاحمد، با زبان ب آل: و پرورش اوضاع نابسامان آموزش -1

 .ار و روشن سازدکت را آشیم و تربیت تعلیط نابهنجار آموزگاران و وضعیالت و شراکمشة چهر

ة یانات اوّلکبرد از ام یردر آن به سر میه مدک یا زند؛ مدرسه یها دست و پا م یاستکها و  ییاز نارسا یت در انبوهیم و تربینظام تعل

نداشتن برق، تلفن و . دندین وضع، دچار تراخُم چشم گردیندارند و به خاطر هم یها آب بهداشت بچّه. محروم است یبهداشت

 .هذا یعل قس

رد و فرّاش یگ ینودودو تومان حقوق م ن معلّم آن صد ویتر ه با سابقهک یا اند؛ مدرسه ار و تالش خود را از دست دادهکة زیمعلّمان انگ

. گذارد یس نمکچ یبه ه« محلّ سگ»ند و ک یها سالم نم به معلّم یه حتّکا دارد یا بیکآن قدر « دیفرّاش جد». صد تومانیس  مدرسه

. ندارد یه سوادک یند، در حالک ین گونه رفتار میه اکبرخوردار است  یو نامرئ یمرئ یها تیدارد و از حما یقو یالبد او پشت بند

ن ید، حسیشد فهم یه با رمَل و اسطرالب مکد یشک یاسمش م یجلو یا ولهکج و کرد خّط ک یاب را امضاء میدفتر حضور و غ»

 (14: 4912احمد،  آل)« .است
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ز است و یرآمیه تحقکرد یگ یار مکبه  ید و الفاظیگو یآلود سخن م ز و طنزیآم هیناکمدرسه،  یها جالل، همواره در مورد معلّم

ت نابهنجار از فرّاش ین وضعیدر ا.. و« دولت یخورها رهیج»، «گدا گشنه یها یفرهنگ»: دهد، مثل یبار معلّم را نشان م بتکت نیوضع

حقوق  یهرگاه سر و صدا». د داشتندیشد یر فرهنگ وابستگیگرفتند و به حقوق بخور و نم یه پولدار بود، پول قرض مکمدرسه 

 (63: همان)« .ر بودیامال داکسه چهار روز  یها ماه السکشدند و  یا مرّتب مه شد، معلّم یبلند م

های  اگر معلّم براساس دستورالعمل. توانند به بقا و ماندگاری خود ادامه دهند پایاپای میة ای است که در رابط حقّ و تکلیف دو مقوله

ارت متبوع نیز بر مبنای قانون اساسی در برابر معلّم صادره از سوی وزارت فرهنگ شرح وظایف مشخصی دارد به همان نسبت وز

شوند از مستخدم مرّفه مدرسه  کنم وقتی معلمان مدرسه به علّت تأخیر در دریافت حقوق ناگزیر می تصور نمی». مند است وظیفه

 (11: 4913اسحاقیان، )« .خاطر شغل خویش در خود احساس افتخار و غرور کنند خود مساعده دریافت کنند، به

های مقاومت  تأخیر ورود، یکی از گونه». گردد که عزم طرف مقابل دچار خلل شود عدم پایبندی به تعهّدات از یک سو موجب می

آرام فرهنگی ة ای مبارز منفی در قبال نهادی است که برای عزم آموزگار و فرهنگ پشیزی ارزش قائل نیست و آشکارتر بگوییم گونه

 (13: همان)« .های حقوقی فاقد کارآیی است نامه، تذکّر و تنبیه و مجازات هرگونه بخش و اداری است و در برابر آن

. ردندک یافتادند و دعوا م یو مبتذل به جان هم م یل عادیدر مسا. شان ینظر  ها بود و تنگ ت معلّمین اثنا بدتر از همه شخصیدر ا

 (31: 4912آل احمد، )« .ادافت یانشان میگلدان م کیه سر کبودم  ییسه بار شاهد دعواها»

ة یرو کیخشونت و ارعاب . ندک یم یو انجماد فرهنگ و آموزش را در ذهن تداع یاز فرو بستگ یا ز گونهین« حصار فرهنگ»ب یکتر

. زند یم کتکآموزان را  دانش یواه یها ه با بهانهکاست « ناظم»مظهر و نماد خشونت در مدرسه . معمول و متداول در مدرسه است

اط یح در حیه در زنگ تفرکن است یآنان ا ین راه برایتر اند و ساده ردهکعادت  یاخالق یها ین ناهنجاریز به ایها ن بچّه یی گواصالً

ت از پسرش یاکه به شکم ینیبب کیزه و باریم در اعمال پاسبان ریتوان یز و خشونت بار را میاز رفتارقهرآم یا نمونه. نندکمدرسه دعوا 

پس خدا شالق رو »ش بزند؛ یف پاکش ک ه ده تا خطکچید و ناظم را واداشت یپ پسرش  یمربندش را دور پاکو به مدرسه آمده 

 (33: همان)« ده؟یآفر یچة واس

ة بستة ریشتر در دایها را هر چه ب ند و آنک یه در ذهن و جان دانش آموزان رسوخ مکاست « یدمیاپ» کیترس از معلّم و امتحان 

ه از ترس لذّت کن یاصالً مثل ا». یو خود فراموش یآموزند ترس است و خود باختگ یه مک یزیتنها چ. سازد یر میاس ینظام آموزش

 (413: همان)« .ردندک یع میدن تشجیبرند خودشان را به ترس یم

محتوای جی  توان دید که  ها می ها و هیاهوی بچه کش است، محیطی که انعکاس روحی آن را در غلغله محیط مدرسه دلگیر و روح»

ها یک ساعت زودتر  هایی که صبح دارد و بچه شوق دانش کمتر دلی را گرم می. و دادشان بیشتر فحش و عتاب بود تا خنده و شادی

: 4933تبریزی، . )که پدر و مادرشان زودتر از شرّشان خالص شوند اند برای این آیند در حقیقت از خانه رانده شده به مدرسه می

442) 

ها  آن یتوان از وضع ظاهر یها را م نیبرند و ا یبه سر م یدیها در فقر شد بچّهة خانواد :یو تضادّ طبقات یصادفقر اقت -9

 (41: 4912آل احمد، )« ....زد یشان زار م هاشان به تن وه بود و لباسیشترشان گیب یپا». بازشناخت

انجمن » یند دست به سوک یر را مجبور میها مد آنة جرخوردفرسوده و  یها ها، لباس بچّهة پاره پور یها فشکمدرسه، ة وضع آشفت

ت یفیکتواند  ین مسئله میاله در رنج هستند و اکفش و کها از نداشتن  را بچهیند زکه است، دراز یریخة مؤسّس کیه ک« یمحلّ

ن آغاز ینند و در حقیقت اک یم یپرس لتر سالم و احوا ها با اوگرم ه از  فردا مادران بچهکشود  یهمان م  جهینت. ن آوردییرا پا یآموزش

هاشان نگاه  فش و لباسکشد به  یه رغبتم نمکامّا چنان از خودم بدم آمده بود »: دیگو یه خود مکچنان . رش ذلت استیفاجعه و پذ

 (33: همان)« .رده بودکفرهنگ را نونوار  یینان گدا! پاره یها وهیقربان همان گ. نمکب

: آمدند، مثل یتر به مدرسه م دهیشکتر و اتو کیاز معلّم ش یبعض یداشتند و حتّ یخوب یه وضع مالکدند هم بو ییها کم و بیش بچّه

رتر یه پدرشان فقک ییها ر، بچّهیاز نظر مد. ها متوسّط بود در درس یبود ول« انجمن خانه و مدسه»س یئه رک« جناب سرهنگ»ة بچ

ن یبا ا« ناظم»امّا . گرانیتر از د ندتر و خرفتکبه دهان دارند،  یپدرشان دست هک ییها رتر هستند و آنیپذ تیتر و ترب است، باهوش

ه کگرفتند  یم یبهترة نمر یسانک. رده بودکخودش وضع  یار براکه در ضمن کرد ک یرا عمل م ینداشت، مُرّ قانون یارکها  حرف
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ن رفتارم یه با اکن بود یدار ا تازه خنده». ه او مدیرش بودافتاد ک ای اتّفاق می ها در مدرسه این قبیل تبعیض. داشتند یشتریب ییدارا

 (441: همان)« .وبمکخواستم فقر را ب یم

ل در ین موضوع را به تفصیغرب ندارد و ا یایبه دن یا نانهیب احمد نگاه خوش آل :در جامعه ییاکیو آمر یتسلّط فرهنگ غرب -1

 یزدگ سازد غرب ه آشکار میکدهد  یاز خود بروز م ییها م و نشانهیز عالین« ر مدرسهیمد»در . رده استکمطرح  « یزدگ غرب»تاب ک

 یها تهکن نیداند و ا یغرب مة انیجو یبرتر یها جامعه را دخالت ییستایو ا یماندگ عامل عقب. از نظر او مذموم و ناپسند است

چون و  یع بید حتماً در برابر غرب مطیارند و بارا ند یانات رفاهکمردم خودمان ارزش داشتن ام ییه گوکند ک یز را مطرح میآم طنز

نار تخت کتا  یچ خرج و زحمتیه یه سرآمد، آب و برق و تلفن را بکداده و اجاره  ییاکیآمر کیاش را به  خانه یفالن». چرا باشند

 (34: همان)« .خوابش آورد

لذا ورود مصنوعات . آورد و فرهنگی را فراهم میهای سیاسی  وابستگیة داند که وابستگی اقتصادی زمین خوبی می مدیر مدرسه به

ة طلبی به نوعی تعظیم در برابر ارباب صنعت را موجب شد و حاشی گرایی و تنّوع غربی و آمریکایی به کشور و ترویج فرهنگ مصرف

 .ونیت بخشیدامنی برای جان و مال اتباع غرب در ایران به وجود آورد و آنها را در برابر هرگونه اقدام نامشروعشان مص

ابان و راهنما و تمّدن و یه خک یدانست یمگر نم»: دیگو یرد، میگ یر میالس چهارم را زکها، معلّم  ییاکیاز امر یکین یوقتی ماش

چشم دوختن به ة نتیج( 32: همان. )ر پا دارندیا را زیشان، دن تکساختِ ممل یها نیماش یه توکاست  ییها آن یآسفالت همه برا

گران خانه ید». ها مدّت و آنی پذیرش خفّت و خواری خود و هموطنانشان بود و برتری و تفوّق آمریکایی ای کوتاهه چنین منفعت

 (34: همان)« .شان برودین مستأجرهایر ماشیمن، زة الس چهارم مدرسکرند و معلّم یاش را به دالر بگ ساختند تا اجاره یم

خود  یبرا یتر ط مطلوبیق بتوانند شرایه از آن طرکآورد  یها به وجود م یبعض یرا برا یالس چهارم، فرصتکتصادف معلّم ة حادث

خود را از  یو ملّ یفرهنگ یها ن هر چند ارزشین بیدر ا. شتر به اثبات برسانندیخود را ب یو خود باختگ ینند و وادادگکدست و پا 

رون یشان ب ن طعمه را از دستیا یتوان یو تو نه م به دست آمده یو دادگستر یشهربان یها نیزنشیم یبرا یا طعمه».دست بدهند

 (33 - 36: همان)« .ینکب یتوان یم یگریار دکچ یو نه ه یاوریب

شور ک یها عرصهة توانند در هم یها م آن. هاست ییاکیما در دست آمر یاجتماع -یاسیم اوضاع سیه ترسکند ک ین موضوع روشن میا

 !ها ییاکیتصدق جان آمر. ستین یکها له شده، با چرخ تمّدن آن ریز یباشند و اگر معلّم« شاءیفعّال ما»

ر و اصالح نظر ییاو فقط به مبارزه، تغ. ندک یاوش نمکاد یدر مورد آن ز. ت استکعشق خاموش و ساة جالل دربار: زن و عشق -0

ة ند و به وجود زن در جامعیب یم« مردانه»را  یاجتماع یها تیفعّال یشتر فضایاو ب. ابدیآل خود دست  دهیو ا یآرمانة دارد تا به جامع

 یر با او برخورد سردیدهد، مد یر نشان میاش را به مد یم معلمکتازه استخدام، ح کدختر یوقت. دهد یخوش نشان نم یمردان رو

دی شدید وی علیرغم نیازمن( 13: همان)« ش از حدّ مردانه است؟ین جا بیه اکداند  یس فرهنگ نمیئمگر ر»: دیگو یند و مک یم

های  آید و بهانه اش به معلّم و کمبود در این زمینه درصدد منصرف کردن خانم معلّم از پذیرش این امر در مدرسه برمی مدرسه

 یما را براة متأسّفانه راه مدرس». مدرسه استة آنها بُعد مسافت و ناهمواری و خرابی جادة کشد که ازجمل مختلف را به طنز پیش می

 (13: همان)« .اند ها نساخته فش خانمکة پاشن

استنشاق »ق او یاش بتوانند از طر های مدرسه مثل معلّم ییدست و پا یه مردان بکند ک یزن نگاه مة به مقول یاو تنها از منظر

ن مسایل مشت یجالل در ا. ت؛ مثل عشق؛ مثل درونیشد حرف زد؛ مثل جنس یمسائل نم یا با جالل راجع به پاره». نندکب« ییهوا

ه  جالل به عشق و موضوع کچرا . گرفت یار مکار داشت، به که با عشق سرو ک ییارهاکرا راجع به «  ن تنهییپا»ة لمک. داشت یا ستهب

« ...ار داردکانوس سرو یمقدّس عهد دق کخش کیرد با ک یه آدم احساس مک... تیه به مسئله جنسکاعتنا بود  یعشق همان قدر ب

 (41: 4933، یبراهن)

ت به دنبال آرامش یز از مسئولیگر یخسته شده بود، برا یها تدریس و معلّم ه از سالکاو : یرکروشنف یدیو ناامأس ی -6

خشونت و . انه بودیجو روش مسالمت کیروش او . ر نباشدیدرگ یل آموزشیم با مسایطور مستق ه بهکجست  یم ییگشت و فضا یم

ه توان کفهمد  یرود، م می امّا هر چه جلوتر. ندکها را بش هکشود تر یمجبور م با آمدن او به مدرسه، ناظم. تافت یرا بر نم یتند

 .ندارد یاصالحگر
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حلّال  ییرا تنها رفاقت و آشنایاست ز یشیو فرما یشتر صوریند و نقش او بکفا یفعّال ا یار مدرسه نقشکتواند در روند  یجالل نم

 (33: 4912احمد،  آل)« .شدم یدر مدرسه خبر م یاقه از هر اتفّکبودم  یسکن یمن آخر ». الت استکمشة هم

داشته باشد و تنها  یو اثرگذار یتواند نقش واقع یه چرا نمکشود  یدچار عذاب وجدان م یا به دنبال هر ماجرا و حادثه

ه ک یموقع. ن برودمارستایمعالجه و درمان به ب یند براک یرا راض« ناظم»ه بتواند مادر کخورد  یم یش به درد زمانیها یزبان چرب

اه یر آن سینده و زنجکر یطور از ز ل لرزان چهکیآن ه»: دیگو یشود، با خود م یر میدستگ یاسیت سیالس سوم به جرم فعّالکمعلّم 

 (31: همان)« ده است؟یفا یه بک یردکش نی؟ چرا حالیچال سالم خواهد جَست؟ آخر چرا با او حرف نزد

ط یحوادث و موانع او را در شرا. بردارد یقدم ییو ناروا یه پلشتیه علکالزم را ندارد ة اراد. د استیدر ترد یعمل یان عمل و بیاو در م

ه یخشونت را توج یه حتّکرسد  یم ییدهد و به جا یالنه تن در میذل یها ها و نرمش یارکه به مالحظه کدهند  یقرار م یتیو موقع

اگر سلمان و اباذر را  ینک یال میا اباذر؟ و اصالً خی، مگر سلمان بود یداشت ؟ اگر همیدار. یهم سراغ ندار یگریناظم د». ندک یم

 (31: همان)« ....رد؟ک یگذاشتند، فرقی م یسرو زبان م یب یها ن چلفتهیا یهم جا

ل و ابزار یااصالح امور دارد و نه وس یبرا یاحمد نه طرح روشن ه آلکدهد  یآموز نشان م دانش یارک کتکان داستان و یتلخ پا یماجرا

رسد،  یارش به ژرفا نمکه ک یر در نظامیناظم و مد. انه ندارند، چه باشند و چه نباشندین میدر ا یها نقش هکتر». دن به آن رایرس

 (64: 4934ب، یدستغ)« .است تا آگاهانه یزیشتر غریر بیشور و تاب مد. ندیآ یه از آب در مکس کی یپشت و رو

تر را  بزرگة جامع کیالت کاز مش یاریتواند بس یه مکاست  یکوچکة مدرسه، جامع :یاجتماع روابط ناسالمة نییمدرسه آ -7

ها  یشانیتواند از پر یه مدرسه نمکته است کن نیاة دهند نشان.. .آموزان و دانش یم در مدرسه، فقر و ندارکبازتاب دهد؛ خشونت و زور حا

ما  یمات اجتماعیها و نامال ییتر رسوا شیآل احمد، از ب جاللة پهناور مدرسة نییدر آ». ط بزرگ تر در امان بماندیمح یها یو آشفتگ

تواند از تالطمات و تشنّجات  یست و هرگز نمیت و در بسته نکساة تابخانک کیه مدرسه کدهد  می سنده نشانید، نویتوان د یم یبازتاب

 (64: 4934ب، یدستغ)« .مصون بماند یطیمح

ط یاو در مح. تر بزند ه بتواند دست به اصالحات ژرفکآورد تا بل یتر پناه م کوچکط یتر به مح ط بزرگیقهرمان داستان ابتدا از مح

ت و تحوّل را کان گرفته، حریده او را در میبه هم تن ییها چون تارها یشود و گرفتار یمواجه م ییها یتر با تضادّها و ناهمگون کوچک

بر  یزند و تف یآن پرسه م یخزد و در رگ و پ یم یر مدرسه به درون نظام آموزشیآل احمد، همراه مد». سازد یدر وجودش خفه م

 (24: 4963آژند، )« .اندازد یاش م زمانه یرو

ها به آرمان شهر خود دست  ییجامعه را بسازد و با رفع نارسا یرکف یربنایه بتواند زکن باور یشه، با ایر اصالح است؛ اصالح رکاو در ف

ل کأس، صحنه را به شیو  ینهاد مدرسه، سرانجام پس از سرخوردگ یو اخالق یتیان تربیاصالح بن یها برا وششکة بعد از هم. ابدی

ان یاز پا یر مدرسه، داستانیداستان مد». بانه استیکز و ناشیت قهرآمکحر کیان داستان، یاو در پا یاستعفا. ندک یم کز تریقهرآم

د را از ین توان و امیودتا آخرکار درآمده و کاش، نادرست از  یآرمان یها ینیب شیپ هک یرکروشنف. شور و شوق است یها افتن سالی

: 4933، ینیرعابدیم)« .ر گشته استینسل مد یذهنة ن مشغلیتر عمده یهودگیگردد و ب یم یدنجة به دنبال گوش. او گرفته است

911) 

 گیری نتیجه

. های پنهان چرایی این امر مل پسرفت جامعه و پیش چشم کشیدن الیهکوششی است در جهت واکاوی علل و عوا« مدیر مدرسه»رمان 

ارکان جامعه اعم از؛ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر است و ضعف و ة آل احمد که معتقد به پیوستگی زنجیروار هم

یکی از نهادهای متولّّی فرهنگ جامعه داند با خلق رمان مدیر مدرسه درصدد است تا  خلل در یکی را موجب ناکارآمدی دیگری می

عدم توسعه و پیشرفت جامعه و ة دور افتاده به تصویر بکشد تا ریشة یعنی؛ آموزش و پرورش را، نه به تمامی بلکه در حدّ یک مدرس

 .تر ترسیم کند های زجرآور را در مقیاسی کوچک نابسامانی

باشند که داستان  قابل احصا و شمارش هستند در حقیقت مضامینی می اجتماعی که در رمان مدیر مدرسه -هایی سیاسی مایه درون

عدم سالمت در روابط اجتماعی که از تظاهرات بیرونی آن باید به؛ . ایران بر آن مترتّب استة جامعة پر از فراز و فرود و پر حادث

آموزان و  ان نبودن اوضاع بهداشتی و مالی دانشبسام. های اجتماعی اشاره کرد آمارهای غیرواقعی و تبیعضة بازی، رشوه، ارای پارتی

فقر، اختالفات طبقاتی و وجود . نهادها و آحاد مردم استة ای از هزاران مشکل هم معلّمان نیز از نظر جالل آل احمد خود نمونه
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ز دالیل سرخوردگی تبیعض در مدرسه که ریشه در عوامل متعدّدی چون عدم تعهّد نهادهای دولتی به وظایف اصلی خود بود، یکی ا

آموزان، آموخته شود، خود  های مبارزه و مقابله با این مظاهر پلیدی و پلشتی به دانش مدیر مدرسه است زیرا در محیطی که باید راه

عنوان نمودی از فقر فرهنگی بیش از فقر اقتصادی آزاردهنده  خودباختگی در برابر غرب به. برد از چنین بیماری خطرناکی رنج می

 .گردد خودباوری و عدم دلخوشی به منافع زودگذر و آنی معرّفی میة لذا تنها داروی عالج این بیماری مزمن، تقویت روحی است

هایی که در بادی امر شاید به  آسیب. های اجتماعی بپردازد آورد تا به رصد کردن آسیب مدرسه برای مدیر فرصتی پیش میة ادار

در جریان مسئولیت است که وی به تفاوت بنیادی خود و سایر . کرده است سابقه بوده خطور نمیذهن او که یک معلّم کارکشته و با 

های او با دیگران  وجدان بیدار، عرق ملّی و داشتن هدف واال ازجمله فرق. گردد بزرگ اجتماع واقف میة مدیران و متولّیان مدرس

آموز را به صرف زیردست  به زن، نگاه ابزاری نداشته باشد، دانش شود که وی برخالف دیگران هیچگاه باعث می مسئلهاست و همین 

مسیر که به نوعی توجیه کارهای ناشایست دیگران و مشروعیت ة بودن، مستحّق تنبیه و کتک نداند و درنهایت معترضانه از ادام

ه، پایان داستان است و نه پایان راه و عنوان مدیر مدرس تردید باید گفت که استعفای او به بخشیدن به آنها بود، کناره گیرد و بی
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