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دوستان خوبم سالم!
بازهم مدرسه ها باز شده است. اما نه اول مهر ماه ،كه اواسط شهريور، 
بازهم بسيارى از شما براى اولين بار مدرسه را شروع كرده يد، اما 
در شرايطى كامال متفاوت. اگر تا ديروز روسرى و مقعنه به عنوان 
چيزهايى زائد و غير ضرورى براى بسيارى از دوستان ما كه براى 
آن ها اين پوشش خاص اجبارى دست، پاگير، نامانوس و اذيت كن 
بود، حاال ديگر ماسك زدن فاصله گرفتن از يك ديگر و  كالس هاى 
خالى، غم انگيز، دست و پا گير و  اذيت كن شده است. اما اين دومى 
براى حفظ سالمتى و مبتال نشدن به ويروس خطرناك كويد ١٩ يا 
كرونا ضرورى است، اما اولى به هيچ دردى نمى خورد، بازگشائى 
مدارس در ايران امسال  باحذف عكس دختران كوچك  از پشت 
جلد كتاب هاى درسى  هم راه بود. اين واقعا جاى تاسف و اعتراض 
دارد مگر نه؟ شما هم با من هم عقيده ايد؟ در ايران كشورى كه يكى 
تقديم  بشرى  جامعه  به  به  را  جهان  رياضيدان هاى  بزرگ ترين  از 
كرده،  "مريم رياضى " چرا بايد عكس دختران را حذف كنند؟  دلم 
مى خواهد قلم برداريد يا برايم ايميل بزنيد و نظرتان را در اين باره 
بنويسيد. در اين شماره داروگ سخن مفصلى با بزرگ تر ها داريم، 
آن هم به شكل مصاحبه با محسن گرامى كه سى و پنج سال عمرش 
را معلم دبستان بوده و شما بچه ها را خيلى دوست مى دارد. جدول 
مدرسه هم داريم، خواب آلود باز هم ُگل كاشته، آى خنده خنده شك 
ندارم شما را مى خنداد. تازه هاى علم خيلى شيرين است و اگر در 
خواندن و يا درك مطلبش مشكل داشتيد از بزرگ تر ها به خواهيد كه 
براى تان به خوانند و توضيح به دهند. شعرها را كه بعض ها شان خنده 
دار و بانمكند از سوئدى براى  تان ترجمه كرده ايم. پسرك قورباغه 
را دوباره مى بيند و داستان ديگرى از دانيل اريكو داريم.اميدوارم كه 
از اين شماره خوشتان بيايد. باز هم مثل هميشه از شما مى خواهم 

قلم هاتان را فراموش نكنيد برايم بنويسيد.
دوست شما داروگ! 
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سخنى با بزرگ تر ها
گفت وگو با محسن.م

اين كه در  محسن: من هم سالم عرض مى كنم  و خوش حالم از 
خدمت شما هستم تا بتوانم با اندك دانش و تجربه اى كه دارم در ارائه 
اطالعات درست و كامل در مورد آموزش كمك حال شما باشم. در 
مورد كرونا همان  طور كه گفتيد متاسفانه، در جامعه بشرى قرن بيست 
و يكم اين ويروس تمامى عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى را 
تحت الشعاع خود قرار داده، يكى از چيزهايى كه متاسفانه تحت تاثير 
اين پديده شوم قرار گرفته مساله آموزش است. همين طور كه در اكثر 
كشور ها مسايل آموزشى با مشكل مواجه شده ، و نهاد هاى آموزشى 
با سختى اين كار را انجام مى دهند و هر كدام روش هاى خاص 
خود را براى مواجهه با اين مشكل دارند، در ايران هم اين سياست 
ها به دوگونه در حال اجرا هست، يكى سياست هاى مستقيم دولتى 
است كه مستقيما از طرف نهاد هاى دولتى و نظارتى دارد اعمال مى 
شود ، كه در ايران وزارت آموزش و پرورش متولى اين امر هست و 
همان طور كه مى دانيد وزارت بهداشت و به خصوص شخص وزير 
بهداشت به عنوان شخصى كه تصميم گيرنده است، در زمينه اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى. مى دانيد كه مدارس در ايران از اول مهر ماه 
آغاز به كار مى كنند، اما به دليل خطر پيك جديد كرونا در اواسط  
پائيز يا امكان تعطيل قطعى در زمستان تصميم گرفته شد كه مدارس 
١٥ روز زودتر شروع به كار كنند، تا الاقل حتى اگر شده به مدت دو 
هفته معلمان بتوانند به صورت حضورى با دانش  آموزان در كالس 
درس مالقات كنند كه اين البته از ديد من هم كار درستى است، به 
ويژه در دوره هاى اول و دوم و سوم  ابتدائى كه آموزش ها، آموزش 
هاى خاصى هستند. و آموزش بيشترين تاثير را در صورت چشم در 
چشم  و حضور فيزيكى دارد ، مى بايست انجام مى شد. حاال اشتباهاتى 
ممكن است صورت گرفته باشد، مثال در پيام اول وزير آموزش و 
پرورش گفته شد كه اين امر اجبارى است. اما بعدا  ايراداتى به اين 
امر تعديل شده و گفته شود،  اين  باعث شد كه  كار گرفته شد كه 
اجبارى در كار نيست. اگر چه معلمان در مدارس حضور دارند اما 
والدين مختارند كه فرزندشان را به مدرسه بفرستند يا نه و آموزش به 
صورت آن الين انجام شود. از بحث اين كه چگونه اين مدارس مى 

بايست آماده شوند، ضد عفونى گردند و اين ها كه بگذريم؛ مديران 
مدارس برنامه ريزى كردند كه مثال  فاصله ايمنى حفظ شود دانش 
آموزان ماسك داشته باشند و اين اقدامات.  اين طرح در خيلى مدارس 
اجرا شد. اين كه مى گويم خيلى مدارس  بسته به شهر هاى مختلف 
فرق مى كند. مثال در استان هايى كه قرمز هستند، همه دانش آموزان  
به دليل حفظ فاصله ى حداقلى سر كالس درس نمى آيند. در اين 
گونه موارد روال كار بدين گونه است كه معلمان سر كالس حاضر 
هستند اما همه دانش آموزان حضور ندارند . مدرسه را به پنج روز 
مختلف تقسيم كرده اند و پنج تا هشت نفر، در كالس درس حاضر 
مى شوند. يا اين كه هشتاد دانش آموز در دسته هاى كم مثال ده نفر 
از ساعت هشت تا ده صبح به مدرسه آمده و به منزل بر گردند. خود 
معلم هم به منزل برود و بقيه آموزش را آن الين انجام دهند تا روز 
بعد و گروه بعدى، كه به اين شكل معلم حد اقل يك روز در هفته 
با شاگردان مالقات داشته باشد. تا آن جا كه من مى دانم در تهران كه 
محل سكونت من است و از هم كاران در شهر هاى ديگر پرسيده ام، 
عموما به اين شكل بوده است. ولى مدارس غير انتفاعى-خصوصى /به 
شكل ديگرى ست. در اين مدارس كالس  ها هشت يا ده نفره هستند  
و  بنا براين همه در كالس حاضرند.  مدارسى كه در مناطق محروم 
كشور و بعضا ممكن است كه در حالت عادى هم  معلم كافى براى 
آن مناطق نداشته باشيم و يا آموزش و پرورش با كمبود مواجه باشد 
مشكالت بيشترى دارند كه حاال در مورد اين مساله  هم بعد به نوبه 
خود صحبت مى كنيم، ممكن است در ابتدا  وارد بخش آنالين نشده 
باشند. مثال در خيلى جاها دانش آموزان كالس اول فقط روز اول 
مدرسه در جشن شكوفه ها به مدرسه رفته اند و بعد از آن آموزش 
آنالين بوده است. خود وزارت آموزش و پرورش نرم افزارى را ارايه 
كرده است تحت عنوان نرم افزار شاد، كه در ابتدا نرم افزار خيلى 
كارآيى نبود، ايرادات خيلى زيادى داشت كه رفع اين ايرادات، توسط 
معلمان، مديران مدارس و روساى مربوطه به عهده گرفتند.  در عرض 
شش ماه در سال ٩٨ و االن نسخه  شماره ٢ شاد تهيه شده كه تحت 
نام شاد اصلى وارد بازار شده و معلمان دارند  هم شاگردان را  وارد 
اين سيستم مى كنند و هم طرز كار را آموزش مى دهند كه بخش 
اصلى كار از يك مهر ماه عموما شروع مى شود.  از اول مهر معلمين 

بايد رسما شروع به كار كنند و آموزش ها را ادامه دهند.

محسن: نرم افزار كال رايگان است يعنى  به صورت فايل هست كه 
همه مى توانند دانلود كنند و هيچ مشكلى از اين بابت نيست. مشكل 
بر سر ارائه اينترنت براى استفاده از اين نرم افزار هم براى معلمين 
هم براى دانش آموزان است كه متاسفانه در بررسى هايى كه سال 
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گذشته من انجام دادم ديدم  وزارت آموزش و پرورش صحبت 
هايى با وزارت خانه هايى كه متصدى امور اينترنت هستند داشته 
و خواهان ارائه خدمات ويژه از آن ها شده اند، اما خدمات ارايه 
شده كافى نبوده و نيستند. مثال وزارت خانه مربوطه بسته هاى 
شارژ اينترنت را در اختيار معلم ها گذاشت اما آن ها كافى نبود، 
هزينه تمام شد و آموزگاران هزينه اينترنت را از جيب خودشان 
بوده اند  هم  مدارسى  بود.  دشوار  بسيار  و  مى كردند  پرداخت 
كه از نظر مالى وضع بهترى داشته اند و بهتر از عهده اين امر 
بر آمده اند. همان طور كه خود شما مى  دانيد در كشور ما، در 
قانون اساسى به شكل واضح گفته شده كه مدارس بايد رايگان 
اداره شوند و اوليا هيچ وجهى را پرداخت نكنند ولى از خيلى 
سال هاى گذشته، على رغم وجود اين قانون، مدارس ناگزيرند كه 

بواسطه بودجه كمى كه از دولت  به 
نام سرانه مدارس دريافت  مى كنند، 
از اوليا دانش آموزان كمك به گيرند. 
كمك  داوطلبانه  كه  اوليايى  هستند 
اين  در  مى دانند.  چون  مى كنند، 
مملكت زندگى مى كنند و از مسائل 
خبر دارند. و اتفاقا مبلغ قابل توجهى 
بعضى  در  اما  باشد.  مى توانند  هم 
مديران  از  برخى  متاسفانه  موارد 
مدارس با شكل بسيار نامناسبى اين 
اوليا طلب مى كنند.  از  را  كمك ها 
چند  و  چندين  بار  يك  نه  گاهى 
اولياى دانش آموز گوش زد  به  بار 
حاال  كنيد.  كمك  بايد  كه  مى كنند 
در گذشته حتى اهرم هايى هم براى 
فشار گذاشتن بر والدين داشتند كه 
بسيار غير معقول بود. مثال كارنامه 
دانش آموز را با تاخير مى دادند. يا 
كارهاى ناشايست ديگر. االن چند 
سالى هست كه با حضور نهاد  هاى  
خود  كه  هايى  آموزش  يا  نظارتى 

مديران ديده اند و متوجه شده اند كه اين شيوه ها درست نيست، 
به گونه يى عمل مى كنند كه خود اوليا با ديدن خدماتى  كه مدرسه 
ارائه مى دهد راغب مى شوند كه كمك كنند. البته آن طور كه من 
تحقيق كرده ام در كشورهاى ديگر هم اين كار نه به اين شكل كه 
در ايران انجام مى شود، بلكه مشاركت اوليا مرسوم است. حتى 
نهادهائى هستند كه به مدارس و دانشگاه  ها كمك مى كنند، مثال 
من در يك تحقيق خواندم بين ١٢تا ٢٢ درصد درآمد دانشگاه 
هاروارد  را  اين نهاد هاى مردمى مى پردازند. امسال اما با توجه 
به كرونا اين قول را داده اند كه به معلم ها اينترنت مجانى خواهند 
داد. براى دانش آموزان هم از طرف شركت هاى مخابراتى مثل 
همراه اول و  ايران سل تهيه شود كه بتوانند براحتى در آموزش 
كه ممكن  گرفته  انجام  كه  كار خوبى  باشند.  داشته  ها حضور 

است كامل نباشد اما در صورت اجرا مفيد است، قرار داد وزارت 
آموزش و پرورش با صدا و سيما هست كه كالس  هاى آموزشى 

را از طريق كانال تلويزيون برگذار كنند.

    محسن: بله حتما. با توجه به كارهاى آموزشى هماهنگى كه 
معلم ها در كشورهاى مختلف با هم انجام مى دهند و حاال در 
ايران ما هم  ما معلم ها استثنا نيستيم و انجام مى دهيم، مثل افراد 
مثل  در جنگ، جنگ كرونا!  حاضر 
پزشكان و پرستارانى كه در تمام دنيا 
معلم هاى  كنند،  مى  خدمت  دارند 
در  عموما  اوال  همين  طور.  هم  ما 
راس ١٥ شهريور در مدارس حاضر 
شده اند. كار آموزشى و خدماتى شان 
را به شكل كامل انجام مى دهند. جدا 
از اين ابتكارات و كمك رسانى هاى 
دانش  به  كمك  هستند.  هم  ديگر 
از  اينترنت  هزينه  پرداخت  آموز، 
ترين  جالب  از  يكى  و   جيب خود 
كردم،  نگاه  آن  به  من  كه  كارهايى 
به صورت خود جوش  كه  بود  اين 
اكثر معلم ها آمدند گروه  هايى را در 
گروه  دادند،  تشكيل  ايران  سرتاسر 
هايى در واتس آپ يا نرم افزارهايى 
افزارهاى داخلى  يا نرم  تلگرام  مثل 
در  و  آوردند  وجود  به  خودمان، 
و  اطالعات  دارند  ها  گروه  اين 
تدريس هاى شان را با هم به اشتراك 
مى گذارند. من مى بينم در گروه مثال 
يك خانم معلم از سيستان بلوچستان دارد يك درس را از رياضى 
كالس پنجم دبستان تدريس مى كند و آن را در گروه به اشتراك 
گذاشته و به هم كارانش مى گويد: كسى هست نسبت و تناسب 
را تدريس كرده باشد؟ و آن را براى من بفرستند كه من بتوانم 
براحتى در اختيار بچه ها بگذارم؟ اين تبادل اطالعات بسيار راه 
گشا هست به خصوص در اين زمان كه بايد همه تدريس ها 
آنالين انجام شود. اين تبادل اطالعات و آموزش دارد به خوبى 
بين معلمان صورت مى گيرد. كار ديگرى كه من ديدم  و جالب 
معلم ها با يك موبايل به كالس درس خالى  از  بعضى  است، 
مى روند كه  مدير مدرسه آن را تهيه كرده و من حتى ديدم كه 
خود معلم، همسر يا پسرش را آورده كه از او فيلم بردارى كنند 
. معلم اين فيلم را به خانه مى آورد و به شكل آنالين هم در نرم 
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افزار شاد و هم در واتس آپ براى شاگردانش پخش مى كند. 
اين براى من خيلى جالب بود. به نوعى جلوه هاى ايثارگرى را 
من در اين معلمان  به وضوح در اين دوران كرونا  به چشم ديدم 
كه اگر نمى  ديدم شايد باورم نمى شد كه يك مشكل گاهى چقدر 
مى تواند دل ها را بهم نزديك كند. چقدر مى تواند در اين مساله كه 
مردم فارغ از مسايل مادى گرايانه يا هر مساله ديگرى بهم كمك كنند 
موثر باشد. جالب اين كه من ديدم والدين دانش آموزان ماسك يا ماده 
ضد عفونى تهيه كرده در اختيار مدارس قرار مى دهند. كه اگر دانش 
آموزى استطاعت مالى ندارد آن را مجانى در اختيارش قرار دهند. 
باور كنيد يك هم دلى غير قابل وصفى را اين روزها من ديده ام كه 
اصال باورم نمى شد و فكر مى كنم در آخر اين بخش صحبت مان در 
اين زمينه جا دارد كه به تمام معلمان و به تمام دست اندركاران نظام 
آموزشى كه بدين گونه عمل مى كنند بايد احسنت گفت كه به خوبى 

از عهده كار بر مى آيند و آموزش ها اصال تعطيل نيست.

سوسن

محسن: حرفى كه مى زنيد در اين نكته كه اگر آموزش به طور چهره 
به چهره بين دانش آموز و معلم انجام گيرد درست است. قطعا خيلى 
بهتر است. اما به هر حال همه مى  دانيم كه اين بيمارى هيچ  گونه 
شوخى بردار نيست. از يك طرف سوال شما بر مى گردد به پروتكل 
ها و سياست گذارى ها و سياست هاى كالن كشور كه آن ها هستند 
كه به آموزش و پرورش و خيلى از نهاد هاى ديگر مى گويند، توى 
اين ايام بايد چه رفتارى داشته باشيم. دومين مساله دقيقا آن نقصان و 
كمبودى كه ما در مسائل آموزشى كشور خواسته يا نا خواسته داريم. 
ببينيد ما االن كمبود معلم را كامال مى توانيم احساس كنيم و اال امروز 

١٥ شهريور كه مدارس باز شده من واقعا اطالع دارم حتى در خود 
تهران مدارسى را داريم كه هنوز معلمينش كامل نشده اند. يعنى اگر 
يك مدرسه ابتدائى ١٥ كالس دارد از اين مجموعه هنوز دو تا سه 
و  آموزش  وزارات  توسط  هنوز  نيرو  يعنى  نيامدها ند.  هنوز  معلم، 
پرورش به اين مدارس گزين نشده. ابالغى به معلمى نداده ند، حاال 
در اين ايام كرونا خودتان حساب كنيد، يك  كالس معلم دارد، به 
سر درس مى  رود ، به شكل كجدار  و مريز آن الين و حضورى كار 
مى كند، ولى كالس مقابلش كه هر جفتش هم به هر حال بچه  هاى 
همين مرز و بوم هستند، همين شهر و كشور هستند هنوز كه هنوز 
است معلم ندارند. كمبود برنامه ريزى در ساختارهاى تشكيالتى، يعنى 
اين كه به هر حال اتفاقاتى مى افتد كه در چارچوب اين ساختارها 
نمى شود كه ما معلم به اندازه كافى داشته باشيم. من شنيدم در برخى 
از كشورها از معلمين بازنشسته يا پرسنل بازنشسته آموزش و پرورش 
خواسته اند كه  مثل كادر درمان بيايند و كمك كنند. در ايران هم اين 
مشكل هست. اين قدر فشار كمبود معلم زياد شده كه ما مى گوئيم 
معلمى كه پايه تحصيلى اش ديپلم است و بازنشسته شده بايد به سر 
كار بازگردد. در ايران يك آموزگار فقط مى تواند فقط سى سال براى 
دولت كار كند و بعد ازآن بايد بازنشسته شود. اين قانون است. يعنى 
در قانون خدمات كشورى اين لحاظ شده. اما االن استثناهائى را قائل 
شده اند. چندين سال است كه وزارت آموزش و پرورش، با سازمان 
امور ادارى استخدامى، تفاهم نامه  ها يى را نوشته اند كه اين اجازه را 
استثنائا به وزارت آموزش و پرورش داده اند كه معلمين با پايه تحصيلى 
ديپلم  كه خيلى كم است،  مدارك تحصيلى معلمين اين روزها باالتر 
از فوق ديپلم است .  اين معلم هاى ديپلمه هم اين اجازه را دارند كه 
بعد از سى سال هم كماكان تا زمانى كه آموزش و پرورش به آن ها 
نياز دارد كار كنند. اين يك موضوع و موضوع دوم اين كه معلمين 
هم براى خود مسائل معيشتى دارند، يعنى فردى كه ٣٢ سال سابقه 
خدمت دارد، بحث خدمت به جاى خود درست! بحث معيشت اما 
چيز ديگرى است. اين فرد  با خودش فكر مى كند كه اگر من االن 
حقوقم مثال ٥ ميليون تومان هست، اگر بازنشسته شوم به من چهار 
ميليون و پانصد هزار تومان حقوق بازنشستگى تعلق مى گيرد. اگر سر 
كار بمانم و آن ٢٨ ساعت در هفته را با سابقه كارى  بيست سال به 
باال  كار كنم، فقط معدل حقوق بازنشستگى يعنى همان پانصد هزار 
تومان به حقوقم اضافه مى شود. يعنى اگر معلم بخواهد هفته يى ٢٤ 
ساعت در مدرسه ابتدائى  كار كند، با خود  مى گويد من دارم براى 
بنابر اين  پانصد هزار تومن اضافه ٢٤ ساعت در هفته كار مى كنم. 
اگر دولت قرار باشد از خدمات اين نوع معلمين استفاده كند، قاعدتا 
مى بايست از نظر معيشتى كمك ويژه اى هم به آن ها بكند. يعنى 
بگويد شما چهار ميليون و پانصد حقوق بازنشستگى دارى، بمان و 
براى من كار كن من سه ميليون ديگر  به حقوق شما اضافه مى كنم. 
البته شرايط  ندارد. ما مى دانيم  متاسفانه چنين هماهنگى وجود  اما 
اقتصادى كشور ما به گونه اى نيست كه به تواند اين كار را انجام دهد. 
به طبع اين اتفاقات مى افتد و نمى شود به اين شكل كارها را پيش 

برد. حاال بايد به بينيم  در آينده چه اتفاقى مى افتد.
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محسن: اگر بخواهيم به طور كلى در اين باره صحبت كنيم، الزم هست 
پيش در آمدى بر سياست گذارى آموزش و پرورش داشته باشيم. 
نهاد هائى در آموزش و پرورش وجود دارند كه اصطالحا نهاد هاى 
سياست گذار هستند. يكى از مهمترين آن ها در آموزش و پرورش ، 
شوراى عالى آموزش  و پرورش هست. در اين شورا برنامه هاى ٥ 
ساله بازنگرى مى شود ، تصميم گيرى مى شود و به وزارت آموزش 
و پرورش ابالغ مى شود. اين يك مورد هست كه بايد در باره آن 
صحبت شود، ديگر اين كه نهادهائى در آموزش و پرورش هستند 
يعنى  درسى اند.   كتاب هاى  چاپ  و  معنوى  متولى  هم  آن ها  كه 
چاپ كتاب  درسى، مفاهيم داخل كتاب درسى، همه و همه توسط 
اين سازمان برنامه ريزى مى شود. اسمش هم هست "سازمان برنامه 
ريزى و تاليف كتب درسى." نهاد ديگرى هم به نام سازمان پژوهش 
و برنامه ريزى كتب درسى وجود دارد كه اين نهاد  ها براى برنامه 
ريزى  و هدايت آموزشى كالن ايجاد شده اند. عالوه بر اين ها ما يك 
نهاد نقشه راه، هم داريم. نمى  دانم آيا خبر داريد؟ از زمان وزارت 
آقاى حاج همائى، وزير سابق آموزش و پرورش، رايزنى هائى انجام 
آموزش و پرورش  بنيادى تحول  شد، كه سندى تحت عنوان سند 
طراحى شود و ايشان تمام سعيش را كرده بود كه در همان زمانى كه 
وزير آموزش و پرورش و در اين پست هست اين كار انجام شود و 
بنابر اين دبير خانه شوراى انقالب فرهنگى و شوراى عالى آموزش 
و پرورش آمدند و از نخبگان آموزشى كشور دعوت كردند، تا هرچه 
تنظيم كنند و  الگوى ايرانى اسالمى  زود تر سندى را تحت عنوان 
نظام آموزش و پرورش ما ديگر بر اساس اين سند شروع به كار كند. 
حاال نمى دانم تا چه اندازه اطالع داريد؟ اين سند  مثل هر سندى 
فصل فصل آمده توضيحاتى را داده است. از نظام ارزشى تا قوانين 
روتين كشور در رابطه با ماموريت ها، سازمان هايى كه هركدام  چه 
كارهائى را بايد انجام دهند و ساير چيز ها. اين سند هرساله توسط 
خود آموزش و پرورش و نهاد هاى داخلى مورد بازنگرى و ارزيابى 
قرار مى گيرد. از مدارس گرفته تا نهاد  هاى درونى وزارت خانه اين 
كار را انجام مى دهند. يك سرى اهداف كالن در فصل پنجم اين سند 
آورده شده كه همه مدارس و معلمين ناگزيرند بر اساس اين سند كار 
انجام دهند. من فكر كنم از حوصله اين مصاحبه دور  خودشان را 
شود كه بخواهم اهداف كالن را توضيح دهم، چون اگر دقيقا به خاطر 
بياورم اين سند ٨ هدف داشت. مى توانم هر چقدر را كه يادم هست 

به شكل تيتر وار براى تان بگويم. مثال تربيت انسان مومن و موحد. 
ارتقا نظام تعليم و تر بيت و احكام آن. عدالت آموزشى مربوط به 
تفاوت فاحش مدارس خصوصى با دولتى و مثال مناطق زلزله زده  يا 
مدارسى كه با هم صحبت كرديم مثل كپرى و كانكسى كه از طرف 
معلمين بارها خواسته  شده است. بحث مهم ديگر مديريت منابع 
انسانى هست. بحث ديگر مشاركت همه گانى مردم در نظام آموزشى 
هست. ديگر در باره بهسازى و تحول نظام آموزشى . آخرين نكته 
كه براى خودم جالب بود كسب موقعيت هاى خيلى خوب در منطقه 
و جهان اسالم چه از نظر ارتقا نظام تعليم و تربيت  اسالمى ايران  
در سطح جهانى كه براى هر كدام از اين ها راه كارهاى كالنى هم 
پيش بينى شده است. اين راه بر د ها به مدارس ابالغ شده و ما تحت 
نظر اين برنامه بايد و داريم كار مى كنيم. حتى توى دانشگاه ها هم 
همين طور. مورد بعدى را هم كه گفتيد من با شما موافقم. اين كه 
معلمين ما  كمتر مى توانند به دليل  نظام آموزشى و فرهنگ اسالمى 
ايرانى بعضى چيزهائى كه براحتى در كشور هاى ديگر انجام مى شود،  
را به دليل همين نظام تعليم و تربيت در برنامه آموزشى داشته باشند. 
اين جا امكان پذير نيست. ما يك سرى محدوديت ها داريم كه اين 
محدوديت ها مانع  از اين مى شوند كه ما به عنوان معلم بتوانيم اين 
كار را مثل ساير كشورها انجام بدهيم. قاعدتا يكى از اين مسائل بحث 
حجاب است. بحث ديگر آزادى و ارتباط بين دانش آموزان است. 
ارتباط بين دانش آموز دختر و پسر بنابراين  ناگزيريم كه اين تفكيك 
جنسيتى را داشته باشيم. چون مفاهيم دينى و مذهبى ما اين اجازه را 
نمى دهد و اين باعث وجود نقص هايى است . حاال بحث اين كه از 
نظر روان شناسى اين تفكيك جنسيتى بعد ها چه تاثيراتى مى گذارد 
بحث ديگرى است. گفته مى شود شايد مزايائى هم داشته باشد. من 
ها  بعد  اما شايد  نكرده ام  تحقيقى هم  در موردش  نمى دانم و   كه 
كشورهاى ديگر هم به چنين نتايجى برسند. البته من ديده ام كه بعضى 
كشورهاى ديگر نه بدين گونه اما به شكل ديگرى دارند در مدارس 
دختر و پسر ها را از هم جدا مى كنند. شنيدم در بعضى از ايالت هاى 
آمريكا هم اين كار دارد انجام مى شود. گويا تحقيقاتى كه بر روى 
دختر و پسر هاى كوچكى كه با هم مختلط بوده اند انجام گرفته كه 
نشان داده جدا بودن شان اين مشكالت را به وجود نمى آورد. البته من 
نه تحقيقى در اين باره دارم نه تائيد مى كنم ولى چنين بحث هايى در 
باره ى مثبت بودن تفكيك پسر و دختر مى شود. شايد به توان تحقيق 
علمى كرد. اما فعال مى  توانم فقط بگويم، نظام ما اجازه اين كارها را 
نمى دهد. مساله بعدى در مورد حذف عكس دختران از كتاب هاى 
درسى نيز، بله متاسفانه گاهى بعضى بى مهرى   ها و تنگ نظرى هاى 
بيش از حد وجود دارد. همين محدوديت ها هم به سليقه شخصى 
صورت  مى گيرد. كامال خودخواهانه و اعمال نظر فردى. شما  به بينيد 
مثال هر اتفاقى كه در هر جامعه مى افتد، لزوما خواست همه جامعه يا 
حتى خيلى يا برخى از صاحب نظران و مسئولين هم نيست. ممكن 
است به شكل سليقه يى انجام شود. خود اين البته يك نقص است. 
همان طور كه قبال گفتم ما سازمان پژوهش برنامه هاى درسى را داريم. 
خب آن ها كه در اين سازمان كار مى كنند، خيلى  هاشان اساتيد دانشگاه 
هستند. يعنى عضو هيئت علمى دانشگاه ها هستند. يعنى به طور علمى 
تحقيق مى كنند. طراحى مفاهيم و بسيارى چيزهاى كتب درسى. من 
چند نفر از آن ها را مى شناسم با هم دوستيم. اما اين مسائل سليقه يى  
است و مسائل خاصى است  كه مى تواند پيش بيايد و روحيه مردم و 
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صاحب نظران كشوررا جريحه دار كند. من تا حدودى با شما موافقم. 
حاال اگر مورد ديگرى هست در خدمتم.

محسن: خب بعضى از مفاهيم درسى تفكيك مى شوند. البته در دوره 
تفكيك بيش تر  اين  ابتدايى كم تر و در دوره اول و دوم دبيرستان 

ما  در سابق درسى را  داشتيم تحت عنوان حرفه و  مثال   هست. 
فن، كه در آن كتاب چيز هايى مثل آشپزى و خياطى و گلدوزى را 
فقط براى دختران مى گذاشتند و مسائلى مثل اتومكانيك يا برق و 
الكتريسيته را براى پسرها. االن مى توانم بگويم در اجتماع اين ديد 
نسبت به گذشته كم تر شده است. يعنى ديد جامعه و صاحب نظران 
رفته به سمت و سوئى مى رود كه بايد ياد بگيريم كه دختران ما هم 
مى توانند خيلى از كارهائى كه به ظاهر كا رهاى پسرانه است را انجام 
دهند. االن در دانشگاهى كه من دارم درس مى دهم، خوب است شما 
بدانيد كه اين دانشگاه مختص وزارت آموزش و پرورش هست ولى 
هم  سراسرى  دانشگاه هاى  دانش جويان  از  شبانه  يا  دوم  نوبت  در 
دانشجو مى پذيرد. در رشته هاى فنى من امروز به چشم خودم مى بينيم 
دخترخانوم هائى را كه دقيقا در رشته مكانيك تحصيل مى كنند. يا 
مثال خيلى از دانشجويان دخترمان دارند مديريت صنايع مى خوانند. 
من در دانشگاه خودمان پسر هائى را مى شناسم كه دارند گرافيك 
مى خوانند يا معمارى يا رشته هائى كه به ظاهر ما فكر مى كنيم كه 
بيشتر تم دخترانه يا خانومانه داشته باشند ولى پسر ها دارند در اين 
رشته ها درس مى خوانند. اين حركت شروع شده ولى من با شما 
از كتاب هاى درسى مان  موافقم يعنى خيلى طول خواهد كشيد كه 
رخت به  بندد و ما به جائى برسيم كه در آن، قرار نيست كه هركس 

كه به رشته ى آشپزى عالقه دارد خانوم باشد. چه بسا آشپزان مردى 
كه از خانم ها مسلط ترند و خياط هائى داريم كه از خانم هاى خياط 
سرند.  مكانيك ها و راننده گان زنى داريم كه، از مردها بسيار تواناترند. 
موافقم. شما  با  من  هم  را  اين  برويم  سو  و  اين سمت  به  بايد  ما 

محسن: خيلى ممنون كه وقت گذاشتيد و اميدوارم صحبت  هاى من 
مفيد بوده باشند.

 

* * *
*
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قورباغه و پسرك

پسرك قورباغه را دوباره مى بينيد. چندين ساعت وقتم به  تماشا 
كردن  ابر نارنجى رنگى كه بر فراز اقيانوس به درخشش در آمده بود 
گذشت. اما ديگر احساس امنيت مى كردم. رآم  درست وسط آسمان 
به انتظار ما ايستاده بود. او مى دانست كه ما كجا خواهيم رفت.  اما 
كارى از دستش بر نمى آ مد. بعد از آن همه ماجرا و ترس و مبارزه  
و رها شدن از دست اژدها،جندين ساعت مشغول تماشا كردن آسمان 
بودن، تصميم گرفته بودم حرف به زنم. تصميم گرفتم در باره چيزى 
كامال متفاوت حرف به زنم. رو به دلى كردم و پرسيدم: دلى، منظور رِآم 
ار اين كه به تو گفت دوباره شكست خوردى  چه بود؟ دلى دست پاچه 
شد و جواب داد: بهتر است همين االن جريان را برايت تعريف كنم. 
از جايش جهيد و كنار ما نشست و شروع به توضيح دادن كرد: زمانى 
من يك قهرمان بودم  و رِآم سردسته ى شرورهايى بود كه با من مى 
جنگيد. او آتشين ترين اژدهايى بود كه ما تا آن زمان ديده بوديم و 
هنوز هم هست. او پادشاه و تنها پادشاه اژدها ها بود.از همان زمان تا 
كنون رِآم  با پرى ها صحبت مى كند. سعى مى كند گول شان به زند 
كه آن ها از او پشتيبانى كنند و با ما به جنگند. تريت يك بار گفت تا 
به حال هيچ موجودى را نديده ام كه به تواند يك چنين ارتشى فراهم 
كند. وظيفه ى من بود كه جلويش را به گيرم و اين يك افتخار بود. 
به من گوش زد مى كرد كه اين قصه و سرگذشت ما  تريت مرتب 
خواهد بود تا زمانى كه او را از دور خارج كنيم. اما داستان آن طور 
كه ما فكر مى كرديم پيش نرفت. "سوى" وسط حرفش پريد. گفت: 
نه جدى راست ميگى؟ هه هه .ما كوله پشتى هامان را از دست داديم، 
توى ابر سياه رفتيم و هزار ماجراى ديگر و حاال تو تازه مى گوئى اين 
داستان شما بوده؟ ( سوى گرسنه شده بود خوراكى هاى توى كوله 
پشتى ها را مى خواست. عصبانى هم بود. گرسنه و خشمگين) من 
سقلمه ى به پهلويش زدم. دلى ادامه داد: نقشه اين بود كه ما او را در 

غارش  گير بياندازيم. با تغيير شكل و به صورت مخفى.
پرى ها او را در كنار يك آبشار گير انداخته و سرگرم كرده بودند و 
قرار بود من او را غافل گير كنم و با  تير و كمان طالئى م او را هدف 
نيفتاد.من مخفيانه وارد شدم و از زير يك  قرار دهم. اما اين اتفاق 
سنگ كه بركه ى كوچكى كه ايچاد شده بود به زير آبشار شنا كردم. 
اما وقتى كه بيرون خزيدم، رِآم با لشكرى از پرياِن گول خورده منتظرم 
بود. من تمام نيروى جادوئى خودم را به كار گرفته بودم تا به اين لباس 
مبدل قورباغه در بيايم. توانسته بودم به او ضربه اى به زنم اما او به من 
حمله كرد. به شكل قورباغه به درون همان بركه ى كوچك پريدم و  
به آن طرف آبشار رفتم. ضربه ا ى كه من به او زدم تاثيرش را بر روى 
پريان از بين برد، اما خودش آسيب نديد. تريت سعى كرد خودش 
او را از پاى در آورد اما موفق نشد. از آن زمان تا كنون رِآم تالش 
كرده و ارتشى از پريان را  دوباره جمع كرده. من پرسيدم: چرا تو؟ 
چرا وظيفه ى تو بود كه او را شكست به دهى؟ دلى جواب داد: براى 

اين كه من رهبرشان بودم. شاهزاده خانم شان بودم. من طلسم شده ا م. 
همان طور كه رِآم با قلم و سنگ جادو طلسم شده است. تازمانى كه 
نتوانم او را شكست دهم، در همين لباس قورباغه باقى خواهم ماند.  
چون تمام جادويم را استفاده كرده بودم كه به شكل قورباغه درآيم. 
سوى از حد معمول بيش تر شروع به لرزيدن كرد و گفت: اوهوم 
خوب تو از چه چيزهائى خوشت مى آيد چه كسى را دوست دارى؟ 
چه چيزى را از همه بيش تر؟ من در گوشش گفتم: سوى خجالت 
به كش اين چه سوالى است؟ سوى با دل خورى جواب داد: او يك 
شاهزاده خانم است. من هرگز در عمرم يك پرى شاهزاده نديده ام. 
دلى تصحيح كرد: شاهزاده خانم  يك پرى كه شاهزاده هم هست! 
همه ى پرى ها! سوى تاكيد كرد: دقيقا! دلى روى شانه ى سوى پريد 
و چيزى در گوشش زمزمه كرد. سوى تغير قيافه داده. چهره اش باز 
شد و ديگر سوالى نكرد. من و دلى به قسمت جلوى تخت رفتيم. من 
به او گفتم: نترس اين دفعه ما موفق مى شويم. او با لبخندى  جواب 
داد: من مطمئنم كه پيروز خواهيم شد. دلى به طرفى فراسوى اقيانوس 
اشاره كرد و من يك رشته كوه را ديدم كه پديدار مى شدند. نوك 
قله ى كوه ها پر برف بود و در پيش پاى شان جنگل سرتاسر همه جا 
را پوشانده بود. دلى به كوه اشاره كرد و گفت: كوتوله ها كوه را درون 
يك جزيره مخفى كرده بودند، كه هيچ كس نتواند نقشه ى آن را پيدا 
كند. باد ما را به  طرف كوه ها مى برد و ما در ميان دو درخت پرتقال 
كه بر دامنه ى كوه روئيده بودند، يك دهنه ديدم كه شبيه غار بود. 
موقعى كه داشتيم پائين مى رفتيم به سرعت از دلى پرسيدم: در گوش 
سوى چه گفتى كه آرام شد؟ دلى گفت: من به او گفتم كه مدت هاست 
شما دوتا را زير نظر دارم و حتى مى دانم كه شورتى كه زير شلوارش 
هر روز  مى پوشد  عكس موشك دارد.  پس بنابراين الزم نيست از 
من رودربايستى داشته باشد و چون من شاهزاده ام احساس ناراحتى 
كند. من با تعجب گفتم: هرروز؟ هرروزهمان شورت را مى پوشد؟ 
اين شورت را دوست دارد و چون ديگر  او  داد: آرى  دلى جواب 
مثل آن را نمى فروشند، مادرش هر شب آن را مى شويد و خشك 
مى   كند و او مى پوشد! من گفتم: اوه كه اين طور. من به خودم گفتم 

كه شورت هاى موشكى را نبايد فراموش كنم.

فصل شانزدهم
دانيل اريكو 

          ترجمه: سوسن بهار
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كتاب را قضاوت نكن داستان زيباى ديگراز 
دانيل اريكو است كه حالت موزون در زبان 

اصلى دارد و من آن را به شكل يك 

قصه در آورده ام.
فرا تر از يك قصه ى معمولى، 
بخشى  مى بينى  كه  تصوير  هر 
است.  بزرگ تر  تصوير  يك  از 

بپرس  از خودت  و  حدس بزن 
و  مى بينى؟  چه  واقعى  به طور 
برو  تر  جلو  كن  جستجو  بعد 
را  كتاب  كن.  پيدا  را  و جواب 

قضاوت نكن. 
تو نمى توانى هميشه به آن چه كه جشمانت 
هميشه  ها  چيز  باشى.  داشته  باور  مى بيند 

آن طور كه تو فكر مى كنى بايد باشند 
نيستند.

آيا اين ملودى يك موزيك است كه تو 
با هدفون مى شنوى؟

ماشين  يك  ملودى  يا 
بگوش  كه   است  نجارى 

مى رسد؟ 
شايد هم صداى يك كبريت 

تازه روشن شده؟
بازى  صداى  است  ممكن 
پينگ پونگ باشد ، يا ماشين 
ظرف شويى كه دارد آبش را 

خالى مى كند.
خوب ممكن است صداى 
نظر  به  چيزى  آزاد  سقوط 

برسد. 

شايد فكر كنى كه در حال افتادن از يك بلندى 

هستى و در يك طوفان گرفتار شده اى
اما حاال فهميدى كه صداى پاپ كورن است 
كه در مايكرويو در حال آماده شدن است . 
چه لذتى دارد كه تو اولين كسى باشى كه به 

آن مى رسد!
اما فراموش نكن كسى مى تواند  به پايان خط 

برسد كه آماده ى خطر باشد.

آب  روى  قايق  كه  كردى  فكر  شايد 
است يا يك كوسه يا قايقرانى كه مى 
كمين است وغافل گير  در  داند كوسه 

نمى شود.
دنيا اين قدر بزرگ است كه هيچ چيز 

بزرگ تر از آن  به نظر نمى رسد.
اما يك جاى ديگر مى تواند از دنيا هم 

بزرگ تر باشد
دنياى فكر تو

دنيايى كه تو مى سازى!

كتاب را قضاوت نكن!
دانيل اريكو  -  ترجمه: سوسن بهار
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جواب جدول

افقى
١- سوال كردن

٢- باهوش و زيرك است.
٣-  بسازد بدون  ب .

٤- هزار كيلو. نام ديگر  درخت انگور
٥- تعجب و تحسين زيبايى مثل بَه اما در شعر بيشتر به كار مى رود. 

تو نه!
٦- هم ورزش حرفه اى هست هم  بهترين تفريح تابستانى.

٧- به آن ها كه تازه مدرسه را شروع مى كنند مى گويند كالس....

عمودى
١- با از راه رسيدن پائيز كوچ مى كنند.

٢- در حال رفتن.
٣- از تركيب زرد و آبى به دست مى آيد. . در كوير فروان است.

٤- برعكس سوگوارى!
٥- اين روز ها كم كم سرد مى شود.
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شعر ... شعر ... شعر

ت درون کتاب          کل

آن ها مى توانند مرا
 با خود  آن دور دور ها به آن طرف كره زمين به برند.

يه اون با ال باال ها  تا پاى ستاره ها
يا زير زير اقيانوس ها!

اما آن ها مى توانند مرا به نزديك 
به برند،  هم  ممكن  جاى  ترين 

نزديك به خودم
نزديك به تو

وقتى آن ها توضيح مى دهند و 
من بيشتر از قبل مى فهمم

كه من و تو كه هستيم؟ و در اين 
جهان چه مى كنيم!

   

  

 

کالس اول

وقتى شروع مى كنى الزم نيست جيزى 
بدانى

اما براى اين كه چيزى بدانى بايد شروع كنى!

 بچه های مدرسه!

همه  جورش هست
يكى كوتاهه يكى بلند
يكى سياهه يكى سفيد

يكى سكوت رو دوست داره و آرومه
يكى شلوغى رو دوست داره و پر سر و صدا و بازيگوشه

يكى ميدوه، يكى تاب بازى مى كنه
يكى نقاشى مى كنه، يكى آواز مى خونه

يكى خياطى مى كنه، يكى ميخ به صندلى مى كوبه
چه خوش شانسى كه همه با  فرق دارن

يادت باشه كه درست خود تو يك تفاوتى و براى همين عالى
هيچ كس ديگه درست مثل تو نيست.

 

    مدرسه بد
 مدرسه نپال خوب نبود

براى اين كه  معلم كتك مى زد
با تركه

براى معلم مهم نبود كه شاخه ها خار دارند

فایده مدرسه

 تو مدرسه آدم ياد نمى گيره
جطورى راننده كى كنه

جطورى از بانك وقتى بزرگ شد وام بگيره
خيلى چيزا ياد نمى گيره

آما چقدر خوشبختم من كه مى توانم
ترومپت به زنم

و شعر ها را درك  كنم و توضيح بدهم

      شاگرد تنبل
     كتاب رياضى عزيز

     لطفا بزرگ شو
           و

   مسائلت را خودت حل كن!.
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چهره هاى گوناگون هوشمندى!

انسان هوشمند. هوشمندى يكى از معدود  مفاهيمى است كه، هنوز 
تبين يا تعريف دقيق علمى براى آن ارائه داده نشده  است.  قطعا با 
استعداد فرق دارد. كودكان لزوما به دليل اين كه توانايى و استعداد 
دارند، نابغه نيستند. بسيارى از انسان ها، به دليل اين كه   هوشمندانه  
فكر نكرده اند  توانايى ها و استعدا هاى  با سهل انگارى از بين برده 
يا به آن ضربه زده  اند . كلمه ى   نبوغ   اولين بار در سال ١٣٠٠ ميالدى  
براى افرادى به كار برده شد كه مى وانستنند بشمارند، حساب كنند يا 
به خوانند، به  كار برده شد. چرا كه اين  ها توانايى ها يا امكاناتى بودند 
كه عده كمى مى  توانستند از آن ها بهره مند شوند. به همين دليل هم 
اين آدم ها  بسيار بزرگ و ارجمند و نابغه به شمار مى آمدند. كلمه ى 
اينتليجنس يا داراى نبوغ  در اصل التين است و رومى ها آن را  در 
مورد كسانى كه مى توانستند از مسائل پيچيده سر در بياورند يا هنر 
و خالقيت داشتند به كار مى بردند و به آن ها  فهميده  مى گفتند. در 
زمان  هاى قديم  دانشمندان فكر مى كردند كه نبوغ يعنى سرعت 
انتقال و فكر كردن فرد و به اين دسته از افراد فيلسوف مى گفتند. 
بسيار ديرتر آز  اين دوره، در تاريخ زندگى بشر بود كه دانشمندان 
به اين فكر افتادند كه چرا بعضى  ها نسبت به ديگران مستعدترند و 
توانايى ذهنى بيشترى دارند؟ هنوز هم تعريف يك پارچه و دقيقى 
از آن در دست نيست. بخشى از نبوغ را به درك و كشف مفاهيم و 
استفاده از تجارب براى رسيدن به چيز هاى تازه  در سطوح مختلف  
جديد و ناشناخته مى دانند. قدرت انتزاع و تفكر انتزاعى را هم امروزه 
نوع يا شاخص و فاكتورى مهم از نبوغ تعريف مى كنند. بسيارى از 

دانشمندان  بر اين عقيده  اند كه نبوغ چيزى بسيار فراتر از اين است 
و مى گويند، خالقيت، شخصيت، توانايى،دانش،آگاهى، احساس، و 
فهم زبان بدن و نگاه. البته تفاهم عمومى بر سر اين كه چگونه مى توان 
اين مفاهيم را در تعريف نبوغ گنجاند وجود ندارد. بزرگ ترين تحول 
در تاريخ بشر از چهارصد هزار سال پيش، زمانى كه ما انسان ها به 
هيبت امروزى شديم، رخ داد. در اين زمان بود كه بشر  به  هنر و 
خالقيت روى آورد، جواهر سازى و نقاشى كرد و ابزار هاى پيچيده 
بدنى  كه ساختمان  بود  هزار سال  پنج  و  هفتاد  آن  از  قبل  ساخت. 
انسان كامال مدرن و تكامل يافته بود ولى موفق به هيچ توليدى نشده 
بود. به عنوان مثال ابزار ماهى گيرى يا شكار  يا حتى نقاشى ساده كه 
نشان از خالقيت و تفكر انتزاعى داشته باشد. بعضى از داشمندان بر 
اين عقيده هستند كه  تغييرات جزيى در ساختار مغز براى واكنش در 
مقابل حوادث و به كار افتادن خالقيت انسان كافى بوده است. شايد 
اين خالقيت و قدرت توليد و انتزاع در اثر يك جهش كوچك مغزى 
امكان پذير شده باشد. نظريه ديگرى  به اصل انتخاب اصلح اشاره 
دارد و مى گويد، زن هاى نخستين، مردانى را براى بارور شدن انتخاب 
مى كردند كه باهوش بوده  و توانايى پيش بينى خطر و محافظت از 
زن ها و كودكان را داشتند. اين ها توانايى هايى بوده اند كه زن ها مى 

خواستند به فرزندان شان انتقال يابد.
ديوانه يا نابغه؟ مرز بين ديوانگى و نبوغ تار موئى است.  اين امر 
بسته به پديده يى به نام قدرت  مهار  كردن نهفته در مغز است كه آن 
را "لتنت اينهابيسيون" مى نامند. كه به معنى ساده انتخاب ذخيره سازى 
در حافظه  و بخشا به معناى عمل كرد بر اساس سيگنال هاى دريافتى 
و واكنش نشان دادن زمانى نسبت به آن هاست. اين توانايى خاص مغز 
انسان است كه مى تواند موارد غير ضرورى را از حافظه پاك يا آن ها 
را ذخيره نكند. اگر قدرت لتنت اينهابيسيون ، يا دريافت سيگنال ها و 
قدرت انتخاب باال باشد، مغز با توانايى كامل و سازماندهى شده  كار 
مى كند و اگر پائين باشد،  به انبار ذخاير غير ضرورى تبديل خواهد 
شد. البته  اين پائين بودن مى تواند به معناى قدرت خالقيت و توانايى 
توصيف هنرمندانه و نبوغ هم باشد. درست به همين دليل مرز بين 
ديوانگى و نبوغ به نازكى مو  خوانده شده است. اين قدرت انتخاب 
در واكنش نشان دادن  به تاثيرات پيرامونى و به خاطر سپردن شان، 
به هم راه  نقش بسيار مهمى در زندگى انسان بازى مى كند، مى توان 
گفت  اين ظرفيت باالى لتنت هست كه مغز را به كار مى اندازد تا 
به تواند كنجكاو باشد، جزئيات را به خاطر به سپارد و مغز را از آن 
ها بمباردمان كند.  جان تاش  دانشمند آمريكايى هم ديوانه بود و هم 
نابغه، اين قابليت  در سن بيست و يك ساله گى به او جايزه نوبل را 
براى تئوريش  به ارمغان آورد و در سن سى ساله گى  دچار پارانويا 

و شيتزو فرنى شد.
روشنفكر واژه و تبين روشن فكر، بيش از آن چه كه ما فكر مى كنيم، 
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مبناى مادى و واقعى دارد، دانشمندان به  وسيله  فيلم بردارى از مغز 
يا  از پس حل مسائل سخت رياضى  ما  انسان دريافته اند كه وقتى 
كارهاى خالق و هنرمندانه  بر مى آئيم، قسمتى از مغز به دليل جريان 
الكترونيكى كه در سلول هاى مغزى جريان دارد، روشن تر مى شود 
و شكل ويژه اى به خود مى گيرد.  دانشمندان هنوز نتوانسته اند مركز 
خاصى را براى  نبوغ در مغز اعالم كنند، به همين دليل مراكز مختلف 
و كاركرد  آن ها را به عنوان مراكز احتمالى مغز حدس مى  زنند. از 
جمله مراكز مختلف نبوغ در مغز، از جمله قسمت جلوى لوب پيشانى 
كه درست باالى چشم قرار دارد و همچنين  در قسمتى كه مربوط 
به اداركات حسى بينايى و شخصيت و برنامه ريزى واكنش به خطر، 
زبان و حافظه و تمامى فعل و انفعاالت پيچيده مغز  را نام مى برند. 
دانشمندان  مى گويند نبوغ زمانى مشاهد مى شود كه آن قسمت هاى 
نام برده شروع به هم كارى  شبكه اى مى كنند و هر چه اين هم كارى  
سريع تر و هم آهنگ تر باشد، مغز صاحب نبوغ بيشترى است و از 

عهده مسائل پيچيده  بهتر بر خواهد آمد.
باهوش ترين فرد جهان

ويليلن سايدس آمريكايى متولد ١٨٩٨ و فات ١٩٤٤ را بى شك نابغه 
ترين فرد جهان مى توان ناميد. آى كيو يا نبوغ او بار ها و بار ها سنجيده 
شد و  هر بار بين ٢٨٠ تا ٣٠٠ بود. يك  سال و نيمه بود كه شروع به 
صحبت كرد و وقتى مدرسه را آغاز كرد مى وانست، عبرى، يونانى 
بنويسد.  و  بخواند  بزند  آلمانى  فرانسه و روسى حرف  و  ، التين، 
در سن يازده سالگى كم سن ترين دانشجوى هارواد بود و زمانى 
به ترك دانشكده حقوق  كه در يك تظاهرات دستگير شد، مجبور 
هاروارد گرديد. اما  ١٨ ساله بود كه در عرض يك روز يك زبان 
جديد آموخت. ١٩٢٤  بسيارى از مردم جهان در ناباورى و حيرت 
فرو رفتند وقتى كه آگاه شدند فرزند نابغه جهان به عنوان يك دفتر 
دار ساده  با حقوق ماهيانه ٢٣ دالر در هفته كار مى كند. در سال 
١٩٢٥ يك تئورى درخشان در باره چاله هاى سياه فضايى ارائه داد ، 
اما اين تئورى از جانب رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت و منعكس 
نشد. او على رغم اى كيوى ٢٨٠  توانايى بى نظير در آموختن زبان 

و تئورى هاى فضائى ناشناس ماند.
 انواع نبوغ

بدون  اين كه بدانيم همه ما روزانه جلوه هاى گوناگونى از نبوغ را 
به كار مى گيريم. هميشه همين طور بوده است. در اين اواخر است 
كه نبوغ را پيزى فراتر از زبان و رياضيات ناميده و كشف كرده اند. 
امروز از هفت نوع  مختلف نبوغ صحبت مى شود. آيا آدم كودن است 
اگر نتواند فورى فرمول هاى رياضى و جمه و ضرب رياضى را به 
عمل آورد؟ يا نتواند لغات را هجى كند؟  روانشناسان امروزه عقيده ى 
ديگرى دارند. مهارت در هجى كردن و امتحان رياضيات نمى توانند 
نبوغ يك فرد را نشان دهند.آن ها فقط كسرى از نبوغ و توانايى هاى 
انسان را به نمايش مى گذارند. يك دانش آموز مى تواند در  هجى 
كردن و امال بد باشد اما به زيبائى نقاشى كند. جدول ضرب بلد نباشد 
و از پس ضرب بر نيايد اما فوتباليست خوب و ماهرى باشد. اين  
خط ربط نبوغ در جامعه مدرن و همه جانبه نگر امروزى ما است.  از 
سال ١٩٠٠ اين عقيده به وجود آمده كه انسان مى تواند داراى جنبه 
هاى خاصى يا نبوغ خاصى باشد. امروزه دانشمندان و روان شناسان 
ار هفت نوع مختلف نبوغ  صحبت مى كنند. بعضى ها حتى بر اين 
عقيده اند كه ٩ شكل محتلف نبوغ وجود دارد. اين به معنى باهوش 

تر شدن انسان نيست، بلكه بدين معنى است كه نبوغ و تعريف آن 
بيشتر بررسى شده و طيف هاى مختلفى براى آن تعريف شده است. 
براى اولين بار هوارد گاردنر روانشناس آمريكايى بود كه در ١٩٠٠ 
به هفت نوع يا جنبه ى نبوغ در انسان پى برد. او اين مساله را تحقيق 
كرد و مد نظر داشت ، كسانى كه دچار ضربه و از كار افتادگى بخشى 
از مغز يا حواس چندگانه شده اند، كماكان در جنبه هاى ديگر توانائى 
هاى برجسته ى دارند. از آن به بعد، هاوارد و ديگر روان شناسان، ٤ 
نوع ديگر نبوغ را نام برده  اند، نبوغ طبيعى، نزديكى به طبيعت، نبوغ 
روانى، نبوغ يا هوش عاطفى و اخالقى و  اگزيستانساليسم به معناى 
درك هستى، هستى شناسى. نبوع يا هوش عاطفى و روانى اغلب به 
حاشيه رفته  و هوش طبيعى و هستى شناسانه بيشتر مورد توجه قرار 
گرفته اند. تعريف اين هوش ها يا نبوغ چند گانه مورد انتقاد زياد قرار 
گرفته اند، بسيارى بر اين عقيده اند كه  تعريف نبوغ دچار تورم و  
زياده روى است.  آن ها به هوش جنسيتى و  ذائقه اى مى خندد. و به 
عنوان شوخى اين دو تعريف را پيشنهاد مى دهند. اما على رغم همه  
اين ها امروزه تعريف "هاوارد" نقش تعيين كننده در معرفى نبوغ دارد. 
اين هوش ها را مى توان بنا به هاوارد گاردنس اين گونه معرفى كرد:
هستند،  اجتماعى  باالى  هوش  داراى  كه  كسانى  اجتماعى:  هوش 
افرادى امپاتيك، به معنى  توانايى خود را جاى ديگرى قرار دادن و 
به قضاوت ننشستن و همين طور سمپاتيك، يعنى داراى درجه باالى 
هم دردى و هم كارى  و تحت تاثير قرار دادن ديگران  معرفى شده اند. 
هوش شخصيتى: اعتماد و حرمت نفس داشتن، در خود امن بودن؛ 
نوع ديگرى از هوش معرفى شده است. اين افراد به راحتى از پس بيان 
عقايد و اهداف خود بر مى آيند و اغلب دوست دارند تنها كار كنند. 
هوش زبانى: توانايى فرا گيرى زبان  و سرعت فراگيرى با هوش 
زبانى پيوند مى خورد. اين افراد جدا از سرعت فراگيرى طيف هاى 
گوناگون يك زبان و متافور ها را نه تنها درك مى كنند بلكه توان خلق 

متافور دارند. و نام و تاريخ را خوب به خاطر دارند.
و  دارند  بدن شان  بر  خوبى  بسيار  افرادكنترل  اين  فيزيكى:  هوش 
ورزشكارند . اغلب در بيرون خانه اند و جنب و جوش را دوست 

مى دارند. 
هوش منطقى:  درك خوب رياضيات داشتن منطق باال  مى خواهد. 
هوش رياضى با عث مى شود كه اين افراد سيستماتيك فكر كنند و  
مى توانند نقوش را دسته بندى كنند و منطقى واقع گرايانه فكر مى 

كنند و مى توانند مسائل رياضى را در مغز خود حل كنند.
هوش موسيقى:  افراد داراى هوش باالى موسيقيايى قدرت تشخيص 
ارتباط نقشه ها و طرح ها را در يك قطعه موسيقى دارند، داراى گوش 
موسيقيايى خوبى هستند و حافظه قوى براى به   خاطر آوردن موسيقى  
و به كار بردن آن در شكل جديد يا ديگرى دارند. قدرت تشخيص 
تفاوت ملودى ها را دارند و مى توانند نوا هايى را كه در دور برشان 

هست سريع تشخيص دهند.
هوش مكانى: يا سپانيال،  توانايى ديدن و تصوير سازى درونى از 
جهان خارجى و پيرامونى است. اين توانايى به ما امكان خواندن نقشه 

پيدا كردن راه يابى مى دهد.

* * *
*
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تو خيلى بزرگى من نمى توانم نفس بكشم!

برو بيرون هوا بخور!

خوب ترسوندمشون ها!

تلويزوين من را نشان مى دهد به به!

آى  خنده 
 خنده

خنده

ماهى اولى: بووووو
ماهى دومى: چه لباس ترسناكى پوشيدى  هاها

ماهى اولى: بازم نترسيد.

       نگاه كن: باز اومد قصه بگه خودش خوابش برد!
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قرار بود با برادرم به دوچرخه سوارى برويم .فكر نكنيد خوابم برد 
نه! رفتيم. مى خواستيم برگ هاى رنگى رنگى جمع كنيم و زير يك 
درخت زيباى پائيزى بنشينيم و ساندويچ نوش جان كنيم. مادر گفته 
بود: بى اجازه از هيچ درختى ميوه نچينيم و برادرم جواب داده بود: 
چشم مامان از سنگ و كلوخ ها اجازه مى گيريم و اضافه كرده بود 
من مى خواهم اين خواب آلود را به دشت به برم يا يك جاى خلوت 
كه به او دوچرخه سوارى ياد به دهم البته اگر خوابش نگيرد! پدر با 

دلخورى و با صداى كمى بلند گفت: اين بچه دارد بزرگ مى شود 
بس كن به او ديگر خواب آلود نگو! اما من ناراحت نمى شدم  چون 
وقتى برادرم اين حرف را  مى زد مى خنديد و دو تا چال خوشگل 
روى گونه هايش درست مى   شد كه من خيلى دوست شان مى   داشتم. 
به كوچه رسيديم. گفتم:  سوار شم؟ برادرم خنديد، سوار كه ميشى 
اما ترك من. االن كه نميشه چرخ رو بدم دست تومى   زنى به در و 
ديوار يا آدم  ها و بچه ها! گفتم: چرا ميگى آدم ها و بچه ها؟ مگر ما 
بچه ها آدم نيستيم؟ پوزخندى زد و جواب داد:  وقتى كه خواب نيستى 

عالمت سوال و اعتراضى. گفتم: مگر اشتباه گفتم؟ بچه ها هم آدمند 
ديگر. دستى به موهايم كشيد و گفت: ببخشيد خواب آلود جان بايد 
مى گفتم آدم بزرگ ها و بچه ها! حق با تو هست .وقتى حرفم راتائيد 
مى كرد يا از من تعريف مى كرد اين قدر خوش حال مى شدم كه اگر 
صد هزار بار هم مى گفت خواب آلود از دستش دلخور نمى شدم.
آفتاب گرم پائيز، ساندويج خوش زه، باد ماليم، روى پتوى نازكى كه 
با خودمان آورده بوديم دارز كشيديم و به تك و توك ابرهائى كه در 

آسمان بودند نگاه مى كرديم و در مورد اين كه  چه شكلى هستند نظر 
مى داديم. از صداى مادر كه مى گفت: واى واقعا خوابش برد؟ چه 
جورى آورديش؟ و برادرم كه جواب داد: با هزار زحمت. چشمانم 
را باز كردم.  پدر با لبخند شيرينش دستى به گونه ام كشيد و گفت: 
خواب   آلود جان خدا قوت خيلى ركاب زدى؟ خواهرم گفت: البد 
كنيد عين سيب دوتائى سرخ  نگاه  تا مى   توانستيد سيب خورديد، 
شدن. برادرم جواب داد: من از خستگى و اين خواب آلود از خواب 

ناز البته، به سيب چيدن هم نرسيديم.

خواب آلود
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