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یادداشتمترجم

»نگاه کردن به طبیعت از پشـت میله های پنجرۀ کالس، کالس یا قفس؟ طبیعت 
اینجا شامل چند ساختمان بلند، درخت خشکیده گوشۀ حیاط و بچه هایی است که 
یـا دارنـد درس می خواننـد یا چیزی می خورند یـا در حین قدم زدن حرف می زنند و 
بازگشت به فضای کالس، زنِگ بی روح تاریخ و تحمل معلم پیری که فقط نصیحت 
می کند و غر می زند. کتاِب تاریخ، معلِم تاریخ و کالس تاریخ که هر سه بی احساس 
و خشـک و بی روح اند. زنگ تاریخ موقع درس پرسـیدن گندتر هم می شـود، حتی 
وقتـی به خاطـر یک اشـتباه، ناخواسـته خنده ام می گیرد، چپ چـپ نگاهم می کند و 
مجبـور می شـوم خنـده ام را قـورت بدهم. به جای اینکه بگویـم: ‘چاه های نفت را به 
چنـگ آوردنـد’، گفتـم: ‘چاه هـای چنگ را بـه نفت آوردند’. چطور می شـود به این 
اشـتباه نخندید؟ نگاهش یک طوری اسـت که آدم احسـاس گناه می کند. آخ زنگ 
تاریخ، ِکی می شود از دست تو خالص شویم. دائم این صدای معلم به گوش می رسد 
که ‘خانوما کالس فوق العاده شلوغه’ کالسی که حتی اگر آه بکشی همه سرشان را 
به طرفت برمی گردانند؛ حتی مگس هایی که هر روز در کالس پالس اند سر این زنگ 
جرئت آمدن ندارند و پشـت پنجره منتظر می شـوند تا زنگ تمام شـود، آخر کجای 

این کالس شلوغ است«.
روایت کوتاهی از کالس تاریخ در مقطع راهنمایی در یک مدرسۀ خیلی معمولی 
از زبـان دانش آمـوزی کـه نـه همیشـه ممتـاز اما همیشـه درس خوان بـود و از تاریخ 
متنفر. تاریخ از نظر من درسی بود که حفظ کردنش به هیچ دردی نمی خورد. این هم 
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از عجایب است که حاال عاشق تاریخ و شیفتۀ  آثار ِله و َلوردۀ به جا مانده از آن هستم. ت

شیفتۀ بیشتر و بیشتر دیدن و یاد گرفتن از دوران هایی که از آنها گذر کرده ایم. اینکه 
آدم های آن زمان چه دغدغه هایی داشته اند، بچه هایشان را چطور بزرگ می کرده اند، 
چـه خانه هایـی می سـاخته اند و ... گاهـی فکـر می کنم چه می شـد اگـر تاریخ را جور 

دیگری یادمان می دادند.
نمی خواهم بگویم خاطرات مدرسه همگی دردناک بوده اند و ما هیچ چیِز مفیدی 
از مدرسه یاد نگرفته ایم. اما در عصر حاضر کسی شک ندارد که حفظ کردن دروس 
مختلف - آن هم با مشقت و زحمتی که در مدارس قدیم مرسوم بود - با یادگیری 
آنها زمین تا آسمان فرق دارد. حاال مدارس جدید با تبلیغات فراگیر ادعا می کنند 
بسـیاری از مشـکالِت نظـام سـنتی را حـل کرده انـد؛ اگرچـه خـوِد ایـن مـدارس هم 
نقص هایـی دارنـد، امـا بایـد در نظر گرفـت که با چالش های بزرگی هـم مواجه اند و 
بزرگ ترین مانعی که بر سر راه خود دارند این است که به راحتی پذیرفته نمی شوند. 
والدین امروزی که به پرورش کودک خود بیش از نسـل های قبل اهمیت می دهند 
باور دارند که تکرار نظام آموزشی روزگار خودشان برای فرزندانشان کارآمد نیست؛ 
اما از طرفی سنگ محکشان برای مدارس جدید همان معیارهای سنجش مدارس 
سنتی است. طبق تجربۀ زیستۀ خود، دِل خوشی از نظام سنتی ندارند، با وجود این 
در انتخاب مسیرهای جدید همچنان دچار تردید می شوند. چطور می شود به عنوان 
یک پدر و مادر به مدارس جدید و سبک های آموزشی شان اعتماد کرد؟ در جایگاه 
یک مربی یا تسـهیلگر یا معلم چطور می توان تشـخیص داد کدام راه برای آموزش 
کودکان مناسب تر است؟ با معرفی مدرسۀ سادبری ولی قصد داریم درمورد  هریک 

از این پرسش ها عمیق تر فکر کنیم.
مدرسـۀ سـادبری ولی یکـی از قدیمی تریـن مـدارس دمکراتیـک دنیاسـت کـه در 
سـال ۱968 در ایالت ماساچوسـت امریکا تأسـیس شد. این مدرسه کالس و درس 
و برنامه ریـزِی درسـِی ازپیش تعیین شـده نـدارد و دانش آمـوزان طبق خواسـت خود 
فعالیت هایشـان را انتخاب می کنند. ترکیب سـنین مختلف از ویژگی های برجستۀ 
این مدرسـه اسـت. سـادبری ولی طبِق دمکراسـی عمل می کند. در جلسـات مدرسه 
هرکس حق رأی و اظهارنظر دارد و مجالی برای حرف زدن و ابراز عقیده و شنیده 
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و دیده شـدن. مؤسسـان این مدرسـه در قالب مجموعه جسـتارهایی تجربیات خود 
را بـه نـگارش درآورده انـد. درواقـع این مؤسسـان همان والدینـی بوده اند که نگرانی 
آموزش فرزندانشـان را داشـته اند و پس از مدت ها جسـت وجو در مدارس مختلف 
و دسِت خالی برگشتن، به این نتیجه رسیده اند که برای تأسیس مدرسۀ ایدئالشان 

باید شخصًا اقدام کنند.
مدرسـۀ سـادبری ولی بـا از سـر گذرانـدن چالش هـای مختلف نیم قرن اسـت که 
سـرپا مانده اسـت. این کتاْب داسـتان بخشـی از این چالش هاسـت. تقریبًا تمامی 
فصل ها با سؤال شروع می شوند؛ سؤاالتی که ممکن است با جواب های کلیشه ای 
و اسـتدالل های کهنـه و نخ نمـا به راحتـی از ذهنمـان دورشـان کـرده باشـیم، امـا 
سادبری ولی ما را با پاسخ های عمیق ، چالش برانگیز، دور از انتظار و درعین حال 
منطقـی روبـه رو می کنـد. دالیل مدرسـه رفتن را به چالش می کشـد و تقابل  آنچه را 
از مـدارس می خواسـتیم و آنچـه را به دسـت آورده ایم برجسـته می کند. نویسـندگان 
در دل پاسـخ ها، ما را با نکاتی همچون پیش فرض های یادگیری و خاسـتگاه آنها، 
ماهیت دوره های آموزشی، سطوح مختلف یادگیری و حتی اصول دمکراسی آشنا 
می کنند. نویسـندگان کتاْب مدرسـۀ سـادبری ولی را بسـتری می دانند برای یادگیری 
همه چیزهایـی کـه امروزه نادیده گرفته می شـوند، اما یادگیری شـان برای نسـل آینده 
ضروری  است؛ ارزش هایی همچون عدالت، آزادی و مسئولیت پذیری. سادبری ولی 
از بطالت دانش آموزان گریزان نیسـت، بلکه آن را به رسـمیت می شناسـد؛ نگاهی 
جامع به زمان دارد؛ حوزۀ یادگیری را محدود به کالس و درس نمی داند و برعکس 
کید  دوره های آموزشی را به طور جدی نقد می کند. در جای جای کتاب بر این نکته تأ

می شود که باید به توانمندی کودکان باور داشته باشیم. 
٭٭٭

بازخوانی دوم ترجمۀ کتاب اوایل اسفند 98 تمام شد، روزهایی که به خاطر حضور 
موجـودی عجیـب در سـطح شـهر، جایمـان تنـگ شـد و همگی خانه نشـین شـدیم. 
بـا تعطیلـی مـدارس و مؤسسـات آموزشـی انـگار نگرانی والدینی کـه باالخره با هر 
کم و کاسـتی بـا مـدارس کنونی کنـار آمده بودند چند برابر شـد. بچه ها در کالس های 
آنالین چیزی یاد نمی گیرند! معلم که همان است، درس هم همان، چه چیزی تغییر 
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کـرده اسـت؟ عامـل یادگیـری بچه هـا یک کالس کوچک و چند میـز و صندلی بوده ت

اسـت یـا اجبـار به کنار هم نشسـتن سـر یـک کالس و حضور فیزیکـی معلم؟ فکِر 
بی سـواد مانـدن بچه هـا تـرس را بـه جـاِن والدین انداختـه و سـؤاالت مختلفی را به 
ذهنشـان آورده اسـت. فکر می کنم چکیدۀ چیزی که قرار اسـت در این کتاب با آن 
آشنا شویم پاسخ خوبی برای تمام این سؤاالت باشد: نگاهی متفاوت به یادگیری و 
درعین حال نگاهی متفاوت به کودکی، نگاهی که متناسب با دوران کنونی ماست. 
نگاهـی کـه پـدران و مـادران - چـه آنهایی کـه به نظام جدید تـن داده اند، چه آنهایی 
کـه همچنـان بـا آن  در جدال انـد - معلمان، برنامه ریزان آموزشـی و همۀ کسـانی که 

گاه باشند. به نوعی به آموزش و یادگیری کودکان عالقه مندند باید از آن آ

محبوبه گل فشانی
28 شهریور ۱399

m.golfeshani@ut.ac.ir


