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17 مقدمه

ــم خطــور کــرد کــه در زمان هــای  ــه ذهن ــی ب ــاب زمان ــن کت ــگارش ای ــده ی ن ای
تدریــس و کار بادانــش آمــوزان دبیرســتانی، متوجــه خطــای دیــِد اغلــب آن هــا 
ــما  ــدف ش در مشــاهده ی اهدافشــان شــدم. وقتــی از آن هــا می پرســیدم کــه: »ه
از درس خوانــدن، دانشــگاه رفتــن و کار پیــدا کــردن چیســت؟« آن هــا پاســخ های 

ــدن  ــش را تبدیل ش ــول، هدف ــق معم ــوزی طب ــد. دانش آم ــه می کردن ــی ارائ جالب
ــود و  ــر ب ــی واقع بین ت ــری کم ــرد... دیگ ــالم می ک ــه اع ــِد جامع ــرد مفی ــه ف ب
هدفــش را صرفــًا گرفتــِن مــدرک تحصیلــی عنــوان می نمــود! بســیاری دیگــر از 

دانــش آمــوزان نیــز اهــداف جالبــی داشــتند؛ ماننــد:

- راحــت زندگی کردن در آینده

- به دســت آوردن قدرت بیان در جمع

- اســتفاده از آموخته ها در زندگی

و...
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زندگی مدرک  18

ــر  ــوص، از آدرس زی ــن خص ــوزان در ای ــش آم ــته های دان ــی از دست نوش برخ
ــت: ــاهده اس قابل مش

http://maktabyar.ir/?p=194

ــز  ــوزی خــودم نی ــان دانش آم ــه در زم ــب ک ــه جال ــاوت و البت ــن نظــراِت متف ای
متــداول بــود، مــرا بــر ایــن داشــت کــه راهکارهایــی ِعلمــی و َعملــی بــرای والدین 
ــه  ــی ک ــم. راهنمایی های ــه کن ــی فرزندانشــان ارائ ــت راهنمای ــوزان جه ــش آم دان
پایــه و اســاس آن هــا، فاصلــه گرفتــن از بیــاِن مــوارد کلیشــه ای و تکــراری )ماننــِد 

»تــاش	کــن«، »فقــط	درس	بخــوان« و...( اســت.

ــی  ــخصی ام دریک ــودروی ش ــا خ ــه ب ــود ک ــزی ب ــه ی پایی ــک جمع ــح ی صب
ــدیدی در  ــک ش ــه ترافی ــه متوج ــردم ک ــور می ک ــران عب ــای ته از خیابان ه
ــود!  ــب ب ــی عجی ــه کم ــِح روز جمع ــک در صب ــدم. آن ترافی ــان ش آن خیاب
ــک کوچــه  ــور شــدم خــودرو را در ی ــه مجب ــود ک ــدر شــدید ب ــک آن ق ترافی
ــک را  ــت ترافی ــه عل ــروم. بعدازاین ک ــاده ب ــه ی راه را پی ــم و بقی ــارک کن پ
ــتخدامی  ــون اس ــک آزم ــه آن روز ی ــدم ک ــه ش ــیدم، متوج ــن پرس از عابری
ــون را  ــزاری آن آزم ــل برگ ــم مح ــر رفت ــه جلوت ــی ک ــود. کم ــزار می ش برگ
ــدن در  ــتخدام ش ــرای اس ــف ب ــنین مختل ــادی در س ــیار زی ــراد بس ــدم. اف دی
ســازمانی آمــده بودنــد تــا باهــم رقابــت کننــد. جالــب اینجــا بــود کــه تعــداد 
ــه آن  ــود ک ــی ب ــداد کارمندان ــر تع ــن براب ــون چندی شــرکت کنندگان آن آزم
ــرای اســتخدام نیــاز داشــت! کنجکاوتــر شــدم و از افــراد مختلفــی  ســازمان ب
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کــه بــرای آن آزمــون آمــده بودنــد، پرســیدم کــه »شــما بــرای چــه شــغلی در 
ــه  ــی ارائ ــخ های مختلف ــا پاس ــد؟« آن ه ــون بدهی ــد آزم ــازمان می خواهی ــن س ای
ــی از  ــرد...! برخ ــر فروب ــه فک ــرا ب ــخ ها م ــن پاس ــی از ای ــه بعض ــد ک کردن
ــغلی  ــه ش ــد درحالی ک ــانس« بودن ــگاهی »فوق لیس ــدرک دانش ــا دارای م آن ه
کــه قصــد داشــتند بــرای آن آزمــون دهنــد، مــدرک »دیپلــم« نیــاز داشــت! 
ــه دســت آوردن مــدارک  آن هــا باوجوداینکــه ســال هایی از عمرشــان را در ب
دانشــگاهی مختلــف گذرانــده بودنــد، اکنــون بــه شــغلی در رده ی دیپلــم راضــی 
شــده بودنــد. آیــا واقعــًا رویــای دوران کودکــی و نوجوانــی ایــن افــراد هــم بــه 
دســت آوردن ایــن شــغل بــود؟ در ایــن صــورت چــه نیــازی بــه هزینه هــای 

ــود...؟ ــه دســت آوردن مــدارک دانشــگاهی ب ــرای ب ــی و فکــری و... ب مال

ــوزی،  ــان دانش آم ــان در زم ــن جوان ــر ای ــه اکث ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــاد  ــس زی ــد. پ ــاده کرده ان ــی آم ــی و موهوم ــی غیرواقع ــرای فردای ــود را ب خ
ــدر  ــه بســیاری از پ ــن اســت ک ــب ای ــه عجی ــای تعجــب نیســت! بلک ــم ج ه
ــاده  ــه آم ــود را ب ــدان خ ــم فرزن ــق، بازه ــن حقای ــا مشــاهده ی ای ــا ب و مادره
شــدن بــرای فردایــی غیرواقعــی تشــویق می کننــد؛ فردایــی کــه اصــاًل وجــود 
خارجــی نــدارد! هــدف از درس خوانــدن، همان طــور کــه خــوِد دانــش 
ــه  ــن ک ــت. م ــی« اس ــرای زندگ ــدن ب ــاده ش ــد، »آم ــز می دانن ــوزان نی آم
ــد!  ــته باش ــن داش ــی غیرازای ــد، هدف ــه درس می خوان ــی ک ــم کس ــر نمی کن فک

ــود: ــرح می ش ــوص مط ــن خص ــؤال در ای ــن 2 س بنابرای

1- برای خوشبخت بودن در زندگی، باید چه چیزهایی داشت؟

2- چگونه می توان چیزهایی را که درآینده برای خوشبختِی دانش آموزان الزم است، 

پیدا کرد و در اختیارشان گذاشت؟

پاســخ دادن بــه ایــن دو ســؤال، دلیــل اصلــی نــگارش ایــن کتــاب می باشــد و بایــد 
ــن دو ســؤال می چرخــد؛  ــه ای ــاب حــوِل پاســخ دهی ب ــن کت ــام ای ــه تم ــم ک بگوی
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ــم کــه اگــر دریافــت  ــان عــرض کن ــدا خدمتت ــن می خواهــم در همیــن ابت بنابرای
ــدارد، خواهــش  ــی ن ــی اهمیت ــده ی گرام ــرای شــما خوانن ــن دو ســؤال ب پاســخ ای
می کنــم از مطالعــه ی ایــن کتــاب صرف نظــر کــرده و درعــوض بــه امــوری کــه 

ــد. ــر هســتند بپردازی ــان مهم ت ــرای فرزندت ــان ب ازنظــر خودت

امــا اگــر از گروهــی هســتید کــه بــه دنبــال پاســخ ایــن دو ســؤال 
ــا  می باشــید، ســعی کــرده ام در ایــن کتــاب بــرای شــما راهکارهایــی را کــه ب
ــی«  ــی »واقع ــرای فردای ــان را ب ــد فرزندت ــا می توانی ــرای آن ه ــری و اج یادگی
ــان  ــًا منتظــر فرزندت ــی کــه حقیقت ــم. فردای ــه نمای ــان ارائ آمــاده کنیــد خدمتت
ــد! ــس نمی رس ــام هیچ ک ــه َمش ــی از آن ب ــچ بوی ــه هی ــی ک ــه فَردای ــت، ن اس

ــما  ــه ش ــه ب ــد ک ــد ش ــنا خواهی ــی آش ــا راهکارهای ــاب ب ــن کت ــما در ای ش
ــخ  ــؤاالت پاس ــه س ــداد ب ــه بام ــت ک ــور نیس ــل کنک ــز مث ــد همه چی می گوی
ــه  ــودکار ب ــا خ ــم ب ــات مجبوری ــی اوق ــی گاه ــی واقع ــه در زندگ ــم. بلک دهی
ــی  ــالح باق ــردن و اص ــاک ک ــال پ ــر مج ــه دیگ ــم ک ــخ دهی ــؤاالت پاس س
ــات  ــتباهاتش را در تصمیم ــت اش ــرده اس ــادت ک ــه ع ــی ک ــد... کس نمی مان
ــان  ــا هم ــز ب ــی نی ــه زندگ ــد، ب ــاک کن ــرر پ ــور مک ــور به ط ــل کنک ــی مث مهم
ــون  ــِل »افزایــش طــاق« را اکن ــی از دالی ــرد. )احتمــاالً یک ــد ک ــگاه خواه ــد ن دی

شــده اید...( متوجــه 
راهکارهایــی کــه مــا را بــا ایــن حقیقــت آشــنا می کنــد کــه فقــط بــا درس 
ــرای  ــز ب ــوان در »زندگــی« موفــق شــد و چیزهــای دیگــری نی ــدن نمی ت خوان
ــی الزم و ضــروری  هســتند.  ــوزان در زندگ ــش آم ــدان و دان خوشــبختی فرزن

)احتمــاالً اکنــون بــه یکــی از دالیــِل »نــرخ بیــکاری« واقــف شــده اید...(
ــرای آمــاده کــردِن دانــش  ــه ی راهکارهــا ب ــن کتــاب و ارائ ــگارش ای در ن
ــکان دارد  ــه ام ــی ک ــا جای ــرده ام ت ــعی ک ــی، س ــای واقع ــرای دنی ــوزان ب آم
از بیــان مــوارد کلیشــه ای و کلی گویــی برخــالف بســیاری از کتاب هــای 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی را ب ــی عمل ــم و راهکارهای ــودداری کن ــی، خ درس
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چیزهایــی کــه دانــش آمــوزان بایــد در زندگــی واقعــی بــا آن هــا آشــنا شــوند 
ــد  ــک خواه ــما را کم ــک ش ــدون ش ــه ب ــی ک ــذارم. چیزهای ــان بگ در اختیارت
ــد  ــی کنی ــی راهنمای ــان را به ســوی فردای ــوزان و فرزندانت ــش آم ــا دان کــرد ت

ــد... ــت نکنن ــردا، احســاس غرب ــه آن فَ ــس از ورود ب ــه پ ک

ــه از شــما  ــم ک ــردی را َوَرق بزن ــت ف ــتان موفقی ــه داس ــد روزی ک ــه امی ب
یادکــرده  دانش آمــوزی  دوران  در  خــود  زندگــی  چراغ قــوه ی  به عنــوان 
اســت. چراغ قــوه ای کــه ابتــدا خــود چاله هــا را شــناخت و از میانُبـــرها 
ــما  ــه ش ــود. ب ــود نم ــد خ ــف فرزن ــود را وق ــور خ ــپس ن ــت و س ــی یاف آگاه
ــک  ــتید تبری ــود هس ــد خ ــی فرزن ــوه ی زندگ ــه چراغ ق ــی ک ــده ی گرام خوانن

ــدم. ــمانتان آرزومن ــوق را از چش ــک ش ــدن اش ــده ش ــم و چکی می گوی

                                                          		محمدرضا	مرادی

								دبیر	ریاضیات	و	مدرس	ارتباط	مؤثر	با	فرزندان
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یک	هشدار	،	یک	بشارت

قبل	از	ورود	به	کاس...
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چطور	این	کتاب	را	نَـــخوانیم؟

حتمــًا دوران مدرســه را بــه یــاد داریــد کــه خوانــدن کتاب هــا صرفــًا دلیلــی بــرای 
گرفتــن نُمــره بــود و بــس )فــرض را بــر ایــن می گیریــم کــه امــروز اصــاًل چنیــن 
نیســت!!!( امــا اگــر قــرار اســت ایــن کتــاب نیــز مثــل کتاب هــای درســی طبــق 
عــادات مدرســه مطالعــه شــود، پیشــنهاد می کنــم همیــن حــاال از خوانــدن ایــن 
کتــاب منصــرف شــوید! بــا خوانــدن ایــن کتــاب به هیچ عنــوان قــرار نیســت کــه 
ــن  ــدن ای ــد. خوان ــد شــرکت کنی ــرار می گیری ــی کــه مــورد قضــاوت ق در امتحان
کتــاب، تنهــا یــک دلیــل دارد و آن بــه دســت آوردن قدرتــی بــرای شــکل دادن 
بــه مســیری اســت کــه فرزندتــان را بــه مقصــد موردنظرتــان در آینــده خواهــد 

رســاند.

خاصیــت ایــن کتــاب تنهــا زمانــی بــروز خواهــد کــرد کــه مطالــب آن را 
ــی  ــد. کارگاه های ــان به کارگیری ــا فرزندت ــود ب ــالت خ ــی و تعام ــِن زندگ در مت
کــه در زنــگ پنجــم ایــن کتــاب بــا عنــوان »نمونــه ســؤاالت زندگــی« بــرای 
شــما در نظــر گرفتــه ام نیــز بســتری بــرای اجــرای آســان اقداماتــی اســت کــه 

قبل	از	ورود	به	کاس...
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بــرای رهســپاری فرزندتــان به ســوی فــردای واقعــی، راه را برایتــان هموارتــر 
خواهــد نمــود.

چــه	کنیم	تا	مطالب	ایــن	کتاب	را	فراموش	نکنیم؟

ــه  ــده ام ک ــاب دی ــوزان( را در نمایشــگاه کت ــش آم ــه دان ــراد )ازجمل ــی از اف خیل
ــه ی آن  ــه مطالع ــروع ب ــرده و ش ــداری ک ــراوان خری ــتیاق ف ــا اش ــی را ب کتاب
ــی  ــه چیزهای ــه »چ ــم ک ــا می پرس ــاه از آن ه ــد م ــس از چن ــی پ ــا وقت ــد؛ ام می کنن
ــه  ــی را ک ــی از مطالب ــد کم ــط درص ــختی فق ــاب یادتــان هســت؟«، به س از آن کت
ــب  ــه ُخ ــد ک ــاید بگویی ــد. ش ــر بیاورن ــه خاط ــد ب ــد، می توانن ــه کرده ان مطالع
می توانیــم چنــد بــار کتــاب را مطالعــه کنیــم تــا ملکــه ی ذهنمــان شــود. ولــی آیــا 
ــاب را چنــد  ــه نیســت...؟ گفتــن این کــه کت ــن پیشــنهاد بیش ازحــد خوش بینان ای
ــِس  ــراد از پ ــه ی اف ــه هم ــًا همیش ــا واقع ــی آی ــت ول ــان اس ــم، آس ــار می خوانی ب

مطالعــه ی چندبــاره ی کتاب هــا برمی آینــد...؟!

ــرای  ــانه ای ب ــن نش ــه ای ــت؛ بلک ــراد نیس ــف اف ــانه ی ضع ــن نش ــه ای البت
ــرای  ــب ب ــپاری مطال ــه خاطرس ــرای ب ــر ب ــر و کوتاه ت ــی بهت ــود راه های وج
ــی در  ــوالت عظیم ــاهد تح ــون ش ــود، اکن ــن نب ــر این چنی ــد. اگ ــراد می باش اف
ــا  ــون به جــای خــودرو، قطــار و هواپیم ــم و اکن ــا نبودی ــای روز دنی تکنولوژی ه

ــم! ــافرت می کردی ــدرو مس ــای تن ــا گاری ه ــد ب بای

بــرای بخاطرســپاری مطالــب ایــن کتــاب و هــر کتــاب دیگــری کــه قصــد 
ــن  ــی، ای ــه های ذهن ــتفاده از نقش ــا اس ــد ب ــتید می توانی ــه آن را داش مطالع
ــام  ــری انج ــپاری بیش ت ــر س ــه خاط ــی و ب ــا بازده ــریع تر و ب ــی س کار را خیل
ــفر  ــا س ــا هواپیم ــدرو، ب ــای تن ــا گاری ه ــافرت ب ــای مس ــی به ج ــد؛ یعن دهی
ــی  ــه ی خوب ــه میان ــرادی ک ــی اف ــه حت ــن روش آن اســت ک ــی ای ــد! خوب کنی
ــه ســراغ نقشــه های ذهنــی خواهنــد  ــاز ب ــا آغــوش ب ــد نیــز ب بامطالعــه ندارن
ــد  ــدرو خواهن ــک گاری تن ــل ی ــگان را در مقاب ــی رای ــون هواپیمای ــت. چ رف
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دیــد!

ــن  ــرای مطالعــه ی ای ــی در وقــت خــود ب ــد جهــت صرفه جوی شــما می توانی
ــه های  ــب آن، »نقش ــودن مطال ــوش نم ــری از فرام ــن جلوگی ــاب و همچنی کت
ــاده  ــما آم ــرای ش ــر ب ــک زی ــه در لین ــی« را ک ــدرک زندگ ــاب م ــی کت ذهن

ــد: ــت نمایی ــگان دریاف ــاًل رای ــورت کام ــرده ام به ص ک

 

http://maktabyar.ir/?page_id=464

رمز عبور: 1212

قبل	از	ورود	به	کاس...
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زنگ	اول

به	مدرسه	رفتیم؟ چرا	
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وقتی پنج ساله بودم؛

مادرم همیشه به من می گفت:

شادی کلید زندگی است.

وقتی به مدرسه رفتم، آن ها از من پرسیدند:

بزرگ که شدی می خواهی چه کاره شوی؟

و من نوشتم: شادمان.

آن ها به من گفتند: تکلیف درسی ات را درست متوجه نشده ای!

و من گفتم: آن ها زندگی را درست متوجه نشده اند...

»جان لنون«

بهتــر اســت همین جــا در یــک جملــه، هــدف از خوانــدن ایــن کتــاب را 
خدمتتــان عــرض کنــم تــا خدایــی نکــرده پــس از مطالعــه ی آن احســاس نکنیــد 
کــه می توانســتید وقــت مصرف شــده ی خــود را در جــای بهتــری اســتفاده 

قرار	بود	برای	زندگی	آماده	شــویم!
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می کردیــد. از کجــا معلــوم؟ شــاید خوانــدن ایــن کتــاب 12 ســال طــول کشــید...!

علــت مطالعــه ی ایــن کتــاب در یــک کالم، پــی بــردن بــه وجــود چیزهایــی 
ــه  ــا در خان ــوزش آن ه ــری از آم ــی خب ــه در زندگــی الزم اســت ول اســت ک
ــی  ــف زندگ ــال های مختل ــه در س ــی ک ــت. چیزهای ــه نیس ــی در مدرس و حت
ــت  ــه گذش ــی ک ــت. چیزهای ــرده اس ــن ک ــدار را تعیی ــن دارا و ن ــرق بی ف
ــه  ــوزی همیش ــه در دوران دانش آم ــانی ک ــرد کس ــت ک ــن ثاب ــه م ــان ب زم
ــر آن کــه  ــد، اغلــب کارمنــد یــک شــرکت شــده اند و جالب ت شــاگرداول بودن
کســانی کــه شــاگرد تنبــل بودنــد، بعضــًا صاحــب آن شــرکت شــده اند! ایــن 
ــرده  ــل ک ــا تبدی ــه نامعادله ه ــا را ب ــان آن ه ــت زم ــه گذش ــی ک معادله های
اســت، خبــر از وجــود چیزهایــی می دهــد کــه جــای آمــوزش آن هــا در خانــه 
و مدرســه خالــی اســت. همــان چیزهایــی کــه برخــی دانــش آمــوزان دیــروز 
ــه دســت آوردن  ــا ب ــه آن هــا برچســب نََمکــی شــدن)!( زده می شــد، ب کــه ب
آن هــا اکنــون بــه دانــش آمــوزان ممتــاز دیــروز حقــوق ســِر مــاه می دهنــد!

از چیزهایــی حــرف می زنــم کــه پــس از خــارج شــدن فرزنــدان از مدرســه 
و دانشــگاه، داشــتن یــا نداشــتن آن هــا، باعــث ایجــاد تفــاوت در نــوع زندگــی 
ــتن  ــا داش ــی ب ــه برخ ــی ک ــان چیزهای ــود. هم ــی می ش ــی های قدیم هم کالس
ــز از داشــتن آن  آن هــا رؤیاهــای کودکی شــان را تحقــق بخشــیده و برخــی نی

ــد: ــا خــود زمزمــه می کنن ــه را ب ــن جمل ــا محــروم شــده و گاهــی ای چیزه

»ما فقط زنده هستیم  و زندگی نمی کنیم...«

امــا مــن احســاس می کنــم کــه خــودم بــه معنــِی واقعــی کلمــه در حــال زندگــی 
کــردن هســتم تازنــده بــودن؛ یکــی از دالیــل مهــم اش ایــن اســت کــه همیــن حاال 
ــردن و  ــدا ک ــی ام می باشــم! پی ــای کودک ــه رؤی ــق بخشــیدن ب ــز در حــال تحق نی
ــا در مدرســه  ــری از آن ه ــود و خب ــی الزم ب ــه در زندگ ــی ک جمــع آوری چیزهای
نبــود، یکــی از بزرگ تریــن رؤیاهــای کودکــی مــن بــود و بــه اشــتراک گذاشــتِن 
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آن هــا بــا شــما مســلمًا بــه مــن حــس زندگــی کــردن می دهــد تازنــده بــودن!

بیل گیتس )ثروتمندترین مرد جهان و مدیرعامل شرکت مایکروسافت(:

من در برخی امتحاناتم مردود شدم اما دوستم تمام درس هایش را با موفقیت 
گذراند. اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک 

مایکروسافت هستم!

در ســال های اخیــر زیــاد می شــنیدیم کــه درس بخــوان تــا پولــدار شــوی! دانــش 
ــبختی و  ــه خوش ــیدن ب ــه راه رس ــد ک ــور می کردن ــود تص ــا خ ــروز ب ــوزاِن دی آم
ــه و  ــدی گرفت ــا ج ــن حرف ه ــا ای ــذرد. آن ه ــه می گ ــًا از راه مدرس ــروت صرف ث
خــود را بــرای فردایــی آمــاده کردنــد کــه در آن، کســی کــه درس خوانــده اســت، 
زندگــی فوق العــاده ای دارد. ایــن بــاور باعــث شــد کــه همــه ی پدرومادرهــا بــرای 
رهســپاری فرزنــدان خــود در ایــن مســیر آن قــدر بــه درس خوانــدن و نمــره ی 
بــاال گرفتــن و... اهمیــت بدهنــد کــه ناخواســته چیزهــای مهمــی در زندگــی نظیــر 
اعتمادبه نفــس را از او بگیرنــد و تــرس از شکســت را در او نهادینــه کننــد. بــه ایــن 
ــال  ــد ازآنجایی کــه خی ــن مســیر حرکــت می کن ترتیــب دانش آمــوزی کــه در ای
می کنــد در حــال آمــاده کــردن خــود بــرای فردایــی اســت کــه منتظــر اوســت، 
بــا اطمینــان از صحیــح بــودِن ایــن مســیر، نیــازی بــه بررســی و بــه دســت آوردن 
ــز آرام اســت؛  ــه همه چی ــد ک ــال می کن ــده و خی ــی ندی ــر در زندگ ــای دیگ چیزه

ــد: ــه او گفته ان ــون ب چ

»تو فقط باید درس بخوانی...!«

گذشــت زمــان چیزهــای زیــادی را ثابــت کــرد. چیزهایــی کــه مهم تریــن آن هــا 
نبــوِد فردایــی بــود کــه دیــروز، دانش آمــوزان خــود را بــرای آن آمــاده می کردند! 
ــد  ــاد می توانی ــد. به احتمال زی ــود بیندازی ــراف خ ــه اط ــی ب ــت نگاه ــی اس کاف
ــزو  ــوزی اش ج ــان دانش آم ــش در زم ــال پی ــد س ــه چن ــد ک ــام ببری ــردی را ن ف
ــود و اکنــون یــک کارمنــد عــادی اســت. البتــه بایــد ذکــر کنــم  شــاگرداول ها ب
کــه ایــن بهتریــن حالتــش اســت... بمانــد کــه چــه تعــدادی از ایــن افــراد هنــوز 
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ــت  ــد...! واقعی ــور کنن ــاوت عب ــتخدامی متف ــای اس ــّد آزمون ه ــته اند از س نتوانس
ایــن اســت کــه همانطورکــه گفتــم ایــن افــراد در دوران کودکــی و نوجوانــی شــان 

ــد. ــی غیرواقعــی آمــاده کرده ان ــرای فردای خــود را ب

بــه	فرزندتان	آدرس	غلط	ندهید!

شــاید خیلــی ســال پیــش، داشــتن مــدرک دانشــگاهی بــرای زندگــِی خــوب کافــی 
ــگاهی  ــدرک دانش ــر م ــه دیگ ــود ک ــاهده می ش ــوح مش ــروز به وض ــی ام ــود ول ب
کافــی نیســت. مگــر می شــود کســی خــود را بــرای فردایــی کــه وجــود نخواهــد 
ــال  ــردا را داشــته باشــد؟ به عنوان مث ــدن آن ف ــد و انتظــار دی ــاده کن داشــت آم
مــن اگــر صرفــًا بــرای بــه دســت آوردن مــدارک دانشــگاهی رنگارنــگ تــالش 
ــدَرک  ــه در آن، م ــم ک ــاده می کن ــی آم ــرای فردای ــود را ب ــع خ ــم، درواق کن
ــری از  ــال ها خب ــت س ــد از گذش ــر بع ــال اگ ــت. ح ــم اس ــی مه ــگاهی خیل دانش
دنیایــی کــه مــدرک دانشــگاهی در آن مهــم اســت نباشــد، یعنــی درعمــل مــن 

ــرای فردایــی غیرواقعــی آمــاده کــرده ام! خــود را ب

ــد و  ــود برس ــدف خ ــه ه ــده ب ــد در آین ــه بتوان ــرای این ک ــوز ب ــک دانش آم ی
ــی آمــاده  ــرای فردای زندگــی رضایــت بخشــی داشــته باشــد، بایســتی خــود را ب
کنــد کــه در وهلــه ی نخســت منتظــر اوســت و واقعیــت داشــته باشــد. در ایــن 
صــورت تــالش ایــن دانش آمــوز در جهــت بــه دســت آوردن ابزارهایــی خواهــد 
ــا مشــاهده ی فــردی  ــود. ب ــرای زندگــی در آن فــردا مؤثــر خواهــد ب ــود کــه ب ب
15 ســاله کــه سرپرســتی یــک خانــواده بــر عهــده ی اوســت و مقایســه ی آن بــا 
ــا خــودش مشــخص نیســت،  ــوز تکلیفــش ب ــی هن ــردی کــه 30 ســال دارد ول ف
ــرِد  ــن ف ــه ای ــر این ک ــود. جالب ت ــان تر ش ــی آس ــوع کم ــن موض ــاید درک ای ش

ــده اســت! 15 ســاله شــاید هیــچ گاه درس نخوان

www.takbook.com



35 زنگ اول: چرا به مدرسه رفتیم؟

واقعی َفردای	

شــاید کمــی برآشــفته شــده باشــید و بگوییــد: »یعنــی اصــاً درس خوانــدن و دانشــگاه 
رفتــن در فــردای واقعــی مؤثــر نخواهــد بــود؟!« و مــن در پاســخ  خواهــم گفــت کــه در 
هرزمانــی کــه باشــیم بــه متخصصیــن رشــته های مختلــف نیــاز خواهیــم داشــت،	
ــوزان	 ــه	دانش	آم ــوان	کاری	ک ــدن	را	به	عن ــط	درس	خوان ــط	و	فق ــر	فق ــا	اگ ام
بایــد	انجــام	دهنــد	معرفــی	کنیــم،	بــا	فردایــی	مواجــه	خواهیــم	شــد	که	سرشــار	

از	»متخصصیــن	بــی	تخصــص«	خواهــد	بــود.

ــی  ــی به تنهای ــدرک تحصیل ــودن م ــی دارا ب ــردای واقع ــک در ف ــدون ش ب
ــاهده  ــود مش ــم خ ــا چش ــز ب ــروز نی ــه ام ــور ک ــود. همان ط ــد ب ــی نخواه کاف
ــای  ــرکت در آزمون ه ــال ش ــه در ح ــادی را ک ــالن زی ــم فارغ التحصی می کنی
رنگارنــگ اســتخدامی هســتند. غافــل از این کــه آن ســازمان ها یــا شــرکت ها، 
ــیدن  ــرای درخش ــای الزم ب ــه ابزاره ــتند ک ــردی هس ــتخدام ف ــال اس ــه دنب ب
ــه ی  ــما بامطالع ــد. ش ــرورش داده باش ــود پ ــازمان را در خ ــا س ــرکت ی آن ش
ــه اشــتراک  ــن مهارت هــا و ب ــا ای ــاب، قدمــی مهــم در راه آشــنایی ب ــن کت ای
گذاشــتِن تدریجــِی آن هــا بــا فرزندتــان برداشــته اید. مهارت هایــی کــه 
فرزنــدان و دانــش آمــوزان را نــه بــه فردایــی خیالــی، بلکــه به ســوی فردایــی 

ــًا منتظــر آن هاســت. ــه حقیقت ــی ک »واقعــی« خواهــد فرســتاد. همــان فردای

www.takbook.com



37 زنگ اول: چرا به مدرسه رفتیم؟

آموزش، آن چیزی است که بعد از فراموشی چیزهایی که در مدرسه یاد گرفته ایم،

باقی می ماند.

»آلبرت انیشتین«

می	سی	سی	پی! رودخانه	ی	

بگذارید همین ابتدا سؤالی از شما بپرسم!

- رودخانه ی می سی ســی پی در کجا واقع شده است؟

ــاد از مــا پرســیده شــد!  ــن  یکــی از ســؤاالتی اســت کــه در دوران مدرســه زی ای
مــن کــه یــادم نیســت ایــن رودخانــه در کجــا واقع شــده ولــی اگــر شــما یادتــان 
هســت، احتمــاالً یــا رشــته تحصیلی تــان جغرافیاســت و یــا از حافظــه ای قدرتمنــد 

برخــوردار هســتید!

ــواردی  ــت م ــه عل ــم، ب ــاد گرفته ای ــه ی ــه در مدرس ــی ک ــِر چیزهای بیش ت
ــل از  ــی قب ــه چگونگ ــن ب ــب، پرداخت ــای درک مطل ــردن به ج ــظ ک ــر حف نظی
ــت.  ــه اس ــان رفت ــل از یادم ــور کام ــا به ط ــادی و ی ــد زی ــا ح ــی و... ت چرای

وقتی	نردبان	ُشــل	است،	آن	را	برای
فرزندتــان	محکم	بگیرید!
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ســؤالی کــه اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه وقتــی قــرار اســت چیــزی 
ــری  ــرای یادگی ــم؟ ب ــاد می گیری ــرا آن را ی ــًا چ ــس واقع ــود، پ ــوش ش فرام
ــده  ــرف ش ــت ص ــال وق ــد س ــم، چن ــوش کرده ای ــون فرام ــه اکن ــی ک چیزهای
ــه  ــون چ ــام داد؟ و اکن ــال ها انج ــد در آن س ــی را می ش ــت؟ چه کارهای اس
ــان  ــم، در زندگــی خودم ــاد گرفته ای ــی را کــه در مدرســه ی ــزان از چیزهای می

اســتفاده می کنیــم؟

ــون  ــه اکن ــی ک ــه چیزهای ــم ک ــان داری ــا اطمین ــی از م ــن، برخ باوجودای
ــد  ــی خواه ــان باق ــتند، در خاطرش ــان هس ــال یادگیری ش ــان در ح فرزندانم
مانــد و واقعــًا همــان چیزهایــی هســتند کــه در آینــده زندگی شــان را 
ــت  ــان اس ــان نردب ــن هم ــه ای ــل از این ک ــید؛ غاف ــد بخش ــامان خواه سروس

ــم! ــاال آمدی ــا از آن ب ــه م ک

لطفًا	»پیوســت«	بفرمایید!

مســئله ایــن اســت کــه وقتــی نردبانــی محکــم بــرای رســیدن بــه موفقیت نداشــته 
ــان  ــود. حــال وقتــی نردب َــرزان خواهــد ب ــان در طــول زندگــی ل باشــیم، آن نردب
ــش  ــر. دان ــلمًا خی ــرد؟ مس ــودداری ک ــن خ ــاال رفت ــد از ب ــا بای ــت، آی ــل اس ُش
آمــوزان درهرحــال بایــد ســال های خــود را در مدرســه بگذراننــد و مهارت هــای 
ــان را  ــد نردب ــه بای ــتیم ک ــا هس ــن م ــد. ای ــه دســت آوردن ــود را ب تخصصــی خ
ــم  ــد. محک ــز بردارن ــالم نی ــی س ــد گام های ــا بتوانن ــم ت ــم نگه داری ــان محک برایش
ــی  ــه ملزومات ــا ب ــز کــردن آن ه ــی مجه ــدان یعن ــرای فرزن ــان ب نگه داشــتن نردب
ــار مــدارک تحصیلی شــان، برایشــان الزم و  ــده، در کن ــا در آین کــه داشــتن آن ه
ضــروری خواهــد بــود. مــدرک زندگــی همــان مــدرک پیوســت شــده به مــدارک 
تحصیلــی فرزندتــان در آینــده خواهــد بــود کــه شــما امــروز بــا مطالعــه و اجــرای 

ــد. ــم می گیری ــش محک ــان را برای ــت نردب ــتورالعمل های آن، در حقیق دس
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بیــکار	می	گوید	»کار«	نیســت،	کارفرما	می	گوید	»کارمنِد	
نیست! خوب«	

خیلــی جالــب اســت وقتــی افــرادی را می بینــم کــه دنبــال کار هســتند، معمــوالً 
ــم، از  ــت می کن ــا صحب ــراد کارفرم ــا اف ــی ب ــد و وقت ــود کار شــکایت می کنن از نب
نبــود کارمنــِد خــوب ســخن می گوینــد. ایــن موضــوع نیــز یکــی از دالیلــی اســت 
ــی  ــرای فردای ــراد در دوران دانش آمــوزی خــود را ب ــر اف کــه ثابــت می کنــد اکث
غیرواقعــی آمــاده کرده انــد. اگــر آن هــا می دانســتند کــه فــردای واقعــی چیســت 
ــه همــراه داشــته  ــا خــود ب ــد ب ــی را بای ــردا چــه ابزارهای ــق در آن ف ــرد موف و ف
باشــد، بــدون شــک در طــول 12 ســال تحصیــل خــود وقــت می کردنــد کــه آن 

ــم! ــی... بگذری ــد ول ــه دســت آورن ــج ب ابزارهــا را به تدری

زندگی	آبتنی	کردن	در	حوضچه	ی	»اکنون«	اســت

به هرحــال گذشــته ها دیگــر گذشــته! و بایــد خوشــحال بــود کــه اکنــون شــما بــا 
آگاهــی یافتــن از ابزارهــای الزم بــرای زندگــی ســعادتمندانه در آینــده ی واقعــی، 
ــر  ــه منتظ ــد ک ــی را داری ــوی فردای ــان به س ــاختن فرزندانت ــون س ــد َرهنم قص
ــون  ــه ی اکن ــردن در حوضچ ــی ک ــی آبتن ــهراب، »زندگ ــوِل س ــه ق ــت. ب آن هاس
ــیری را  ــه مس ــم و چ ــه می کنی ــون چ ــه اکن ــت ک ــن اس ــم ای ــس مه ــت« پ اس

َدوازده	به	َدر!
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بــرای پیمــودن فرزندانمــان در مســیر آینــده بــه آن هــا پیشــنهاد می کنیــم. البتــه 
این کــه شــما خواننــده ی گرامــی اکنــون در حــال مطالعــه ی ایــن کتــاب هســتید، 
خــود بــه تنهایــی نشــان دهنده ی ایــن مطلــب اســت کــه در حــال آبتنــی کــردن 
ــی  ــم آبتن ــدا گفت ــه در ابت ــور ک ــه همان ط ــید! البت ــون می باش ــه ی اکن در حوضچ
در ایــن حوضچــه، عــالوه بــر مطالعــه نیــاز بــه »عمــل	کــردن« هــم دارد! دقیقــًا 
ــب و  ــظ کــردِن مطال ــا حف ــط ب ــه فق ــای درســی ک برخــالف بســیاری از کتاب ه
کســب نمــره ی بیســت، مــداِل افتخــار بــر گــردن دانــش آمــوزان نصــب می شــود!

ماندگار مدال	های	

بمانَــد کــه همیــن مدال هــای کسب شــده بــر اســاس نمــره ی »بیســت« 
باگذشــت زمــان، گاهــی اوقــات بــه مدال هایــی تجزیــه شــدند کــه هیــچ شــباهتی 
بــی کاری،  نظیــِر  نداشــت. مدال هایــی  دانش آمــوزی  بــا مدال هــای دوران 
ناهنجــاری اجتماعــی، فقــر، فســاد و مدال هــای ســنگیِن دیگــری کــه دیگــر رنــگ 
ــد! حــال تصــور کنیــد کــه به جــای  و لعــاب مــدال دوران دانش آمــوزی را ندارن
ــردن  ــر گ ــری ب ــای دیگ ــت  مدال ه ــره ی بیس ــاس نم ــر اس ــدال ب ــِن م آویخت
فرزنــدان آویختــه شــوند کــه بــه ایــن زودی هــا رنــگ نبازنــد. مدال هایــی نظیــِر 
ــس«،	 ــاق«	،	»عزت	نف ــی«	،	»اخ ــتی«	،	»کاِرگروه ــس«	،	»نوع	دوس »اعتمادبه	نف
»توانایــی	فکــر	کــردن«	،	»توانایــی	برنامــه	ریــزی«	،	»توانایــی	درک	متقابــل«،	
ــی از  ــد« و مدال های ــب	درآم ــی	کس ــف«،	»توانای ــل	آرای	مخال ــی	تحم »توانای
ایــن قبیــل کــه نه تنهــا »12	ســال« بلکــه »ســالیاِن	ســال« در گــردِن فرزنــدان 
ــر  ــان زیبات ــرای دوراِن پیری م ــم ب ــود و ه ــرای خ ــم ب ــا را ه ــند و دنی بدرخش

کننــد...!

بــه شــما بایــد تبریــک گفــت کــه آینــده ی فرزندتــان را هیــچ گاه فــدای چشــم 
و هم چشــمی های زودگــذر خــود نکــرده و درحــال ســفارش دادِن فردایــی 
هســتید کــه بــه انتظــاِر فرزندتــان نشســته اســت؛ نــه فردایــی کــه فقــط »مــدرک 
تحصیلــی« می خواهــد! مطمئــن باشــید فردایــی کــه خوشــبختِی فرزندتــان صرفــًا 
بــا داشــتن برگــه ای بــه نــاِم	»مــدرک« تضمیــن شــود، هیــچ گاه نخواهــد آمــد! 
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به	فضا سفر	

ــدن  ــدف از درس خوان ــم، ه ــز گفت ــاب نی ــن کت ــدای ای ــه در ابت ــور ک همان ط
ــات مشــاهده می شــود  ــی دراغلــب اوق ــرای زندگــی« اســت. ول »آمــاده شــدن ب
کــه ایــن زندگــی خــود فــدای درس می شــود! اگــر کمــی از زمیــن اوج بگیریــم و 
از آن بــاال نگاهــی بــه کارهــای خــود بیندازیــم، واقعــاً خنده مــان خواهــد گرفــت! 
ــه  ــم ب ــراه بادانش آموزان ــار هم ــه یک ب ــردم ک ــاس ک ــی احس ــن را وقت ــن ای م
ــی  ــرای دقایق ــا ب ــک ســه بعدی گوی ــا زدِن عین ــودم و ب ــه ب ــرج آســمان نما رفت ب
ــی  ــه گاه ــرد ک ــد ک ــد َرَص ــوب می ش ــاال خ ــتم! از آن ب ــن برخاس ــره ی زمی از ک
ــاختن  ــرای س ــه ب ــی ک ــتیم! درس ــدی هس ــان ج ــای خنده دارم ــدر در کاره چق
ــت! بااین وجــود  ــی اس ــتِن زندگ ــر شکس ــال س ــود در ح ــود، خ ــوب ب ــِی خ زندگ

بازهــم برخــی از مــا درس را ُمنجــِی زندگــی فرزنــد خــود می نامیــم و همه چیــز 
را فــدای درس می کنیــم...!

ــد،  ــه درس می خوان ــوزی ک ــم دانش آم ــر نمی کن ــم فک ــِن معل ــل َم حداق
ــم  ــر می کن ــه فک ــد؛ بلک ــته باش ــی« داش ــت در »زندگ ــر از موفقی ــی غی هدف
برخــی والدیــن بیش تــر در حــال اجــرا کــردن ســروِد »خواهــی	نشــوی	رســوا	

ــد خــود هســتند. همرنــگ	جماعــت	شــو...« در کنســرِت زندگــی فرزن

َدرسه! دوستی	خاله	
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هرکه	آگه	تر	بَُود	جان	اش	قوی	اســت

شــما خواننــده ی گرامــی کــه اکنــون در حــال مطالعــه ی ایــن کتــاب هســتید، بدون 
شــک از روی »آگاهــی« مســیر زندگــی فرزندتــان را انتخــاب کرده اید. چــون دلیل 
دیگــری بــرای وقــت گذاشــتن و خوانــدن ایــن کتــاب وجــود نداشــت! والدینــی که 
ــه  ــه ای، ب ــمی های لحظ ــم و هم چش ــران و چش ــم دیگ ــاس تصمی ــر اس ــًا ب صرف
ــده  ــز در خــود ندی ــه مطالعــه نی ــازی ب ــد خــود شــکل می دهــد نی زندگــی فرزن
ــد  ــم خواهن ــان تصمی ــره ی زندگی ش ــرای ثم ــز ب ــران« نی ــان »دیگ ــًا هم و طبیعت
گرفــت. مطالعــه و کســب آگاهــی تنهــا مخصــوص کســانی اســت کــه از میــان 
راه هــای متعــددی کــه برخــی نیــز بــه طــرز وسوســه انگیــز ممکــن اســت کوتــاه 
ــه دنبــال »بهتریــن	راه« هســتند! بهتریــن راه همــان راهــی اســت کــه  باشــند، ب
ــی را  ــای تکمیل ــدن، مهارت ه ــه مدرســه و درس خوان ــن ب ــن رفت ــوز حی دانش آم
کــه بــه درخشــش مدال هــای آویختــه شــده بــر گردنــش کمــک خواهنــد کــرد، 
بــه دســت آَوَرد. همــان مهارت هایــی کــه قــدرت متمایــز کــردِن او بــا کســانی را 
دارد کــه فقــط و فقــط بــا »مــدرک	تحصیلــی« پــا بــه فَــردا گذاشــته اند. قدرتــی 

کــه کلیــد آن بــدون شــک بــا آگاهــی والدینــی مثــل شــما زده خواهــد شــد.
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ــد و از شــما پرســیده می شــد کــه اگــر زمــان  ــد اگــر ســالمند بودی فکــر می کنی
ــد،  ــام می دادی ــی را انج ــدید چه کارهای ــوان می ش ــت و ج ــب برمی گش ــه عق ب

چــه پاســخی داشــتید؟

ــتان های  ــتاران بیمارس ــی از پرس ــه یک ــر«1 ک ــی	وی ــؤال را »برون ــن س ای
ــنید  ــا ش ــی را از آن ه ــید و »ای کاش« های ــالمندان پرس ــود، از س ــترالیا ب اس
ــج	پشــیمانی	عمــده	در	لحظــه	مــرگ«  ــوان »پن ــا عن ــی ب ــا در کتاب کــه بعده
ــس از  ــالمند پ ــراد س ــیاری از اف ــه بس ــج »ای کاش« ک ــن پن ــرد. ای ــر ک منتش
ــه  ــد ک ــت می کنن ــی حکای ــد از چیزهای ــان می آورن ــر زب ــی ب ــال ها زندگ س
ــا در  ــت آورد ت ــه دس ــا را ب ــی آن ه ــول زندگ ــاده در ط ــی س ــد خیل می ش

ــد. ــی نگردن ــرت های زندگ ــه حس ــل ب ــالمندی تبدی ــگام س هن

ای	کاش،	ای	کاش	ها	کم	بود...

.......................................................................................................................................................

Bronnie Ware -1
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1-	ای	کاش	شــهامت	داشــتم	زندگی	خود	را	به	شکلی	سپری	
می	کردم	که	خودم	دوســت	داشــتم؛	نَه	به	شیوه	ای	که	دیگران	از	

داشتند... انتظار	 من	

گاهــی اوقــات افــرادی را مشــاهده می کنیــم کــه در حــال زندگــی کــردن بــرای 
ــاس می پوشــند، حــرف  ــرای دیگــران لب ــا ب ــا خودشــان! آن ه دیگــران هســتند ت
ــت	 ــه ی »رضای ــر پای ــود را ب ــی خ ــت زندگ ــد و در حقیق ــد، ســؤال می کنن می زنن

ــد. ــم کرده ان ــران« تنظی دیگ

ــارات  ــًا انتظ ــوده و طبیعت ــم نب ــبیه ه ــه انســان ها ش ــن اســت ک ــت ای حقیق
ــت  ــرار اس ــی ق ــال وقت ــد. بااین ح ــاوت می باش ــر متف ــا یکدیگ ــز ب ــا نی آن ه
بــرای دیگــران زندگــی کنیــم و خــود را طبــق آن چیــزی کــه مــردم 
ــی  ــا باق ــت در م ــام فَردی ــه ن ــزی ب ــم، چی ــم کنی ــد تنظی ــار دارن ــا انتظ از م
ــاوت اســت،  ــراد متف ــه انتظــارات اف ــن، ازآنجاک ــر ای ــد. عــالوه ب نخواهــد مان
ــران انتخــاب  ــا دیگ ــار ب ــرای رفت ــدی را ب ــیوه ی جدی ــد ش ــی بای هرازچندگاه
ــا  ــیم« و ی ــان	باش ــه »خودم ــت؟ این ک ــر اس ــک راحت ت ــال، کدام ی ــم! ح کنی

ــم«؟ ــازی	کنی ــدی	را	ب ــش	جدی ــرروز	نق ــه »ه این ک

بااین حــال در هنــگام پیــری، از یــاد کــردِن کدام یــک از مــوارد بــاال 
ــه در  ــا از این ک ــه ی م ــک هم ــدون ش ــرد؟ ب ــم ک ــت خواهی ــاس رضای احس
ــه  ــز نهادین ــان نی ــم و آن را در فرزندانم ــان بوده ای ــان، خودم ــول زندگی م ط

ــرد. ــم ک ــار خواهی ــم، افتخ کرده ای
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2-	ای	کاش	این	قدر	ســخت	و	طوالنی	کارنکرده	بودم...

ــخنانی  ــنید، س ــالمندان می ش ــتار از س ــن پرس ــه ای ــخ هایی ک ــه الی پاس در الب
ــادی را در  ــاعت های زی ــان س ــالمندان در دوران زندگی ش ــه س ــر اینک ــی ب مبن
ــاد و  ــالمندان، کاِر زی ــاور آن س ــه ب ــد. ب ــنیده می ش ــد ش ــردن بودن ــال کارک ح
از شــیرین ترین  یکــی  بــود  باعــث شــده  گرفتــار شــدن در روزمرگی هــا 
ــا  ــرت ب ــدان و معاش ــر و فرزن ــار همس ــودن در کن ــه ب ــی ک ــای زندگ لذت ه
ــی«  ــالم و خداحافظ ــک »س ــط در ی ــد و آن را فق ــت بدهن ــود را از دس ــا ب آن ه
ــادی از  ــراد ســالمند از ســپری کــردن ســاعت های زی ــه اف ــد. این ک خالصــه کنن
ــه مــا باشــد کــه  عمرشــان بــرای کارکــردن پشــیمان هســتند، شــاید تلنگــری ب
ــن مخــارج  ــردن و تأمی ــا کارک ــه ب ــی باشــیم ک ــردن راه حل های ــاِل پیداک ــه دنب ب
زندگــی، احســاس خــوِب در کنــاِر هــم بــودن را بــه خانــواده ی خــود هدیــه کنیــم 
ــود باعــث  ــرار ب ــم کــه خــود ق ــزی کنی ــدای چی ــن احســاس را ف ــه ای ــه این ک َ ن
ــب  ــان ها از کارکاردن و کس ــدف انس ــتی ه ــردد. به راس ــاس گ ــن احس ــاد ای ایج
درآمــد، چیســت؟ غیرازایــن اســت کــه زندگــی خوبــی را بــرای خــود و اعضــای 

خانواده شــان مهیــا کننــد؟ پــس وقتــی برخــی افــراد آن قــدر درگیــر کار کــردن 
می شــوند کــه لــذِت بــودن و اســتفاده کــردن از چیزهــای خــوِب زندگــی همــراه 
بــا خانــواده را از دســت می دهنــد، آن هــا بــا کار کــردن درحقیقــت در حــال بــه 

ــزی هســتند؟ دســت آوردن چــه چی

ــواده  ــار خان ــور در کن ــذت حض ــردِن ل ــی ک ــه از قربان ــالمندان ک ــن س ای
ــه مــا می دهنــد  ــاد پشــیمان هســتند، درســی کــه ب ــه خاطــر کار کــردن زی ب
ــی در  ــم و تحلیل ــود بیندازی ــت خ ــه وضعی ــی ب ــی نگاه ــه گاه ــت ک ــن اس ای
مــورد اهدافــی کــه داشــتیم انجــام دهیــم. ببینیــم آیــا پــول کــه قــرار اســت 
ــه را  ــن وظیف ــد، ای ــان باش ــار خانواده م ــودن در کن ــاد ب ــرای ش ــیله ای ب وس
ــواده  ــار خان ــادبودن در کن ــن ش ــه همی ــا این ک ــد ی ــام می ده ــتی انج به درس
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ــردد؟ ــول می گ ــدای پ ــه ف ــت ک اس

بهتــر اســت ایــن تحلیل هــا را به صورتــی کــه بــرای فرزنــدان نیــز 
ــِی	زندگــی	 ــادا	چیزهــای	اصل ــا َمب ــم ت قابل فهــم باشــند برایشــان شــرح دهی
ــی  ــه گاه ــیله هایی ک ــد. وس ــی	کنن ــاختن	آن	زندگ ــیله	های	س ــدای	وس را	ف
ــی  ــه ی زندگ ــر روی هم ــان ب ــه سایه ش ــوند ک ــگ می ش ــدر پررن ــات آن ق اوق
ــم  ــواده در آن ُگ ــار خان ــودن در کن ــاد ب ــی ش ــی یعن ــدف اصل ــاده و ه افت
ــرای  ــیله ای ب ــت وس ــرار اس ــول و... ق ــل کار، پ ــی مث ــود. کلیدواژه های می ش
ــه  ــند، نَ ــدان باش ــرای فرزن ــده ب ــالم درآین ــاد و س ــی ش ــک زندگ ــاختن ی س

ــع آن! مان

3-	ای	کاش	شــهامت	بیان	احساسات	خود	را	داشتم...

ســالمندانی کــه از ای کاش هــای زندگــی خــود ســخن می گفتنــد، در حــال حســرت 
خــوردن چیزهایــی بودنــد کــه در طــول زندگــی، اغلــب در گلویشــان مانــده بــود. 
ــد احساســات خــود را در موقعیت هــای مناســب  آن هــا از این کــه نتوانســته بودن
ــرار اســت پــس از  ــد. به راســتی چــرا ق ــد احســاس پشــیمانی می کردن ــان کنن بی
ســال ها زندگــی، پشــیمانی را در خــود احســاس کنیــم؟ و حقیقتــًا چــرا کارهایــی 
را انجــام دهیــم کــه باعــث پشــیمانی مــا و حتــی فرزندانمــان در دوره ی ســالمندی 

خواهــد شــد؟

تــرس، یکــی از دالیلــی اســت کــه می توانــد باعــث شــود افــراد احساســات 
ــال ها  ــس از س ــاس، پ ــردن احس ــان نک ــن بی ــد و ای ــان نیاورن ــه زب ــود را ب خ

تبدیــل بــه حســرتی شــود کــه بــرای دیگــر ســالمندان تعریــف کننــد!

ســالمندی  دوره ی  در  فرزندمــان  و  خــود  این کــه  بــرای  راه  بهتریــن 
ــر  ــه ب ــت ک ــن اس ــیم، ای ــته باش ــاس نداش ــِن احس ــام نگفت ــه ن ــرتی ب حس
ــلمًا  ــم! مس ــه ها بروی ــکار کوس ــه ش ــهامت ب ــرده و باش ــه ک ــود غلب ــرس خ ت
ــش  ــود! در بخ ــد ب ــخت نخواه ــه ها س ــکار کوس ــدازه ی ش ــچ کاری به ان هی
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ــر  ــه منج ــی ک ــاب تصمیمات ــورد انتخ ــاب، در م ــن کت ــتمی« ای ــر سیس »تفک
ــی از  ــد. یک ــد خوان ــی را خواهی ــوند مطالب ــدت می ش ــری بلندم ــه نتیجه گی ب
تصمیمــات در اینجــا ایــن اســت کــه بــا گفتــن احســاس خــود و رهــا شــدن از 
ــود  ــالمندی خ ــان س ــش را در زم ــزرگ و لذت بخ ــی ب ــکوت، نعمت ــداِن س زن
ــز  ــری همه چی ــان پی ــود در زم ــث می ش ــه باع ــی ک ــم؛ نعمت ــت آوری ــه دس ب
به راحتــی از گلویمــان پاییــن بــرود! چــون در ایــن صــورت دیگــر چیــزی در 
طــول زندگــی در آن نمانــده اســت. همــه ی مــا و حتــی فرزندانمــان، صفحــه ی 
ــه  ــه ای ک ــم زد. صفح ــود ورق خواهی ــی خ ــاب زندگ ــز در کت ــالمندی را نی س
ــرده و  ــام ک ــم تم ــه دوســت داری ــه ک ــان را آن گون ــاب زندگی م ــد کت می توان

عاقبت به خیــری را برایمــان رقــم بزنــد.

4-	ای	کاش	تماس	ام	را	با	دوســتانم	حفظ	کرده	بودم

ــرا  ــه چ ــد ک ــوس می خورن ــن افس ــی از ای ــال ها زندگ ــس از س ــادی پ ــراد زی اف
ــا  ــی ب ــف زندگ ــای مختل ــه در دوره ه ــی را ک ــوب و خوش ــط خ ــه رواب آن هم
دوستانشــان داشــتند، دیگــر ندارنــد. دوره هایــی مثــل مدرســه، دانشــگاه، ســربازی 
و... روزهایــی را در دل خــود جــای می دهنــد کــه باگذشــت زمــان ارزش خاصــی 

ــد. ــدا می کن ــا پی ــرای آدم ه ب

ــه  ــی ک ــردن به روزهای ــر ک ــه بافک ــت ک ــده اس ــان پیش آم ــًا برایت حتم
دریکــی از همیــن دوره هــا بــا دوســتانتان داشــتید، لبخنــد بــر لبانتــان 
ــِت دوران  ــردن دوس ــدا ک ــل از پی ــحالِی حاص ــا خوش ــت؛ و ی ــده اس ظاهرش

ــاورد! ــاد بی ــه ی ــمارا ب ــر ش ــه اگ ــه تان! البت مدرس

ایــن اتفــاق بــرای مــن افتــاد و پــس از گذشــت ســال ها توانســتم 
ــم  ــار ه ــه در اول دبســتان کن ــی، دوســتی را ک ــبکه های اجتماع ــیله ی ش به وس
ــدم،  ــتان ش ــوم دبیرس ــال س ــی وارد س ــن وقت ــم! همچنی ــدا کن ــتیم پی می نشس
ــز در  ــتان نی ــی هایم، در اول دبس ــی از همکالس ــدم یک ــاه فهمی ــس از 2 م پ
ــوم  ــال س ــم س ــود! معل ــده ب ــی عوض ش ــره اش خیل ــی چه ــود ول ــا ب کالس م
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ــام  ــه ن ــی ب ــه درجای ــد ک ــی می رس ــه زمان ــت ک ــت می گف ــی ام راس ابتدای
ــوز  ــرا هن ــم چ ــه نمی دان ــم! البت ــدا کنی ــر را پی ــم یکدیگ ــت می توانی اینترن
ــی را  ــم مــان را پیــدا کنــم. مــن بســیاری از چیزهای موفــق نشــده ام ایــن معل
ــم  ــدا می کن ــی پی ــه اش را در حرف های ــم ریش ــود می بین ــی خ ــه در زندگ ک
کــه آن معلــم در کالس بــه مــا گفتــه بــود. آقــای پورخانعلــی، معلــم ســوم و 
ــود کــه در هرکجــا هســت، برایشــان آرزوی ســالمتی  چهــارم ابتدایــی مــن ب
ــول  ــه در ط ــی ک ــون از کارهای ــان اکن ــه ایش ــتم ک ــن هس ــه مطمئ دارم و البت

ــد. ــحالی می کنن ــت و خوش ــاس رضای ــد احس ــام داده ان ــود انج ــی خ زندگ

ــالمندی مان  ــان در دوران س ــا و فرزندانم ــت م ــرار اس ــه ق ــی را ک افسوس
ــی  ــان برخ ــوس ها از زب ــن افس ــنیدن ای ــا ش ــون ب ــم اکن ــم، می توانی بخوری
ــی  ــتی و حت ــه ی دوس ــتن رابط ــوِس نداش ــم. افس ــگیری کنی ــالمندان، پیش س
خویشــاوندی باکســانی کــه روزگاری خاطــرات خوشــی را بــا آن هــا داشــته ایم، 
ــا  ــی ب ــی حت ــد گاه ــر از چن ــت ه ــی اس ــت. کاف ــگیری اس ــی قابل پیش به راحت
یــک پیامــک از حــال آن هــا باخبــر شــویم. حتــی در برخــورد و معاشــرت بــا 
ــی  ــا دل ــم ت ــت کنی ــان جــاری می شــود دق ــه از زبانم ــی ک ــه چیزهای ــا ب آن ه

ــری را منجــر شــود. ــادا پشــیمانی در دوران پی ــه مب شکســته نشــود ک

انجــام این کارهــای کوچــک ولــی ارزشــمند اســت کــه بــدون شــک نتیجــه ی 
بســیار بزرگــی را در دوران ســالمندی برایمــان خواهــد داشــت. نتیجــه ای کــه 
ــان  ــر لبانم ــد ب ــا لبخن ــه آن ه ــردن ب ــا فکرک ــه ب ــی ک ــای خوب ــان حس ه هم
ظاهــر می شــود، در دوره ی پیــری نیــز مــا را خوشــحال خواهــد نمــود؛ و چــه 
ــود  ــدان خ ــه فرزن ــکان را ب ــتان و نزدی ــا دوس ــه ب ــظ رابط ــر حف ــت اگ زیباس
ــدان  ــالمندی فرزن ــی در دوران س ــن کار حت ــر ای ــا اث ــم ت ــوزش دهی ــز آم نی
ــری  ــد »دوران پی ــن می توانن ــتی والدی ــد. به راس ــودمند باش ــان س ــز برایش نی

ــدان شــان« را نیــز طراحــی کننــد... فرزن
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5-	ای	کاش	به	خودم	اجازه	می	دادم	که	شــادتر	باشم

همان طــور کــه در قســمت های قبلــی، بــه ای کاش هایــی کــه بســیاری از ســالمندان 
از آن هــا یــاد می کننــد اشــاره کــردم، شــاد بــودن در زندگــی نیــز هدفــی اســت 
ــردن آن،  ــم ک ــر فراه ــه خاط ــی ب ــای زندگ ــا و کش وقوس ه ــام فعالیت ه ــه تم ک
ــّرح  ــرای شــرکت در یــک برنامــه ی مف ــراد ب ــد. چــرا اف ــدا می کن ــت پی موجودی
ــاد  ــن ش ــد! « بنابرای ــا » بخندن ــد ت ــول « می دهن ــا » پ ــد؟ آن ه ــه می کنن هزین
ــیار  ــای بس ــا هزینه ه ــوان ب ــًا می ت ــه اتفاق ــت ک ــی اس ــاس گران بهای ــودن احس ب

پاییــن آن را فراهــم نمــود.

مــن خــودم در کالس درس اگــر جلســه ای را بــدون بیــاِن مطلبــی طنزآمیــز 
تمــام کنــم، واقعــًا از آن روز احســاس خوبــی نخواهــم داشــت. شــاد بــودن و 
ــرای  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــی از مهم تری ــران یک ــردن دیگ ــاد ک ش
ــاد اســت  ــه ش ــه کســی ک ــنیده اید ک ــر ش ــود. اگ ــدام نم ــردن آن اق ــق ک خل

ــده ام! ــه وضــوح دی ــن ب ــر نمی شــود، م ــچ گاه پی هی

ــوس  ــود افس ــی خ ــول زندگ ــودن در ط ــاد نب ــه از ش ــالمندی ک ــراد س اف
ــدادادی  ــت خ ــن نعم ــه ارزش ای ــری ب ــس دیگ ــر از هرک ــد، بیش ت می خورن
واقــف هســتند. پــس واقعــًا چــه دلیلــی دارد کــه شــاد نباشــیم؟ ارزش اخــم 
کــردن در اول صبــح بــا دیــدن همکارانمــان چــه قــدر اســت کــه برخــی آن 

ــد؟ ــوض نمی کنن ــد ع ــا لبخن را ب

آقــای حمیــد ماهــی صفــت کــه یکــی از طنزپــردازان کشــورمان اســت، در 
ــف  ــواده تعری ــاهده ی دو خان ــاره ی مش ــره ای درب ــش خاط ــی از برنامه های یک
ــی  ــی در خودروی ــه یک ــا  ک ــی از خیابان ه ــواده دریک ــرد. او از دو خان می ک
ــرد.  ــد یادک ــیکلت بودن ــت موتورس ــری پش ــد و دیگ ــته بودن ــس نشس لوک
ــر  ــم ب ــرد، اخ ــه م ــد ک ــوهری بودن ــس، زن وش ــودروی لوک ــل آن خ در داخ
چهــره داشــت و زن در حــال چــک کــردن موبایــل اش بــود. در ســمت دیگــر 
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ــد و باهــم  ــد کــه ســوار موتورســیکلت شــده بودن ــان، زن وشــوهری بودن خیاب
ــا  ــن دو خانواده ه ــک از ای ــاِل کدام ی ــتی ح ــد. به راس ــد و می خندیدن می گفتن
بهتــر اســت؟ خانــواده ی عبــوس در داخــل خــودروی لوکــس و یــا خانــواده ی 
شــاد پشــت موتورســیکلتی قُراضــه؟! فکــر می کنــم حــاال درک ایــن موضــوع 
ــه  ــه این ک ــد، ن ــان را خــوش کن ــرار اســت حالم ــول ق ــه پ ــر باشــد ک راحت ت

ــول گــردد. حــال خوشــمان فــدای داشــتِن پ

ــول  ــل در ط ــک اص ــوان  ی ــودن را به عن ــاد ب ــر ش ــت اگ ــوب اس ــه خ چ
ــادی و  ــن ش ــدن ای ــا دی ــز ب ــدان نی ــا فرزن ــم ت ــر بگیری ــود در نظ ــی خ زندگ
خندیــدن و خندانــدن دیگــران بــه هــر بهانــه ای، حــس شــادمانی را در خــود 
ــِر ســاختن لحظــات شــاد  ــا هــم در دوران زندگی شــان از هن نهادینــه کننــد ت
ــادی را در دل  ــرت ش ــان حس ــم در دوران سالمندی ش ــوند و ه ــوردار ش برخ

ــند. ــته باش نداش

چقــدر خــوب اســت گاهــی شــعر زیــر را بــا فرزنــدان یــا دانــش آمــوزان خــود 
زمزمــه کنیــم و ارزان تریــن هدیــه را کــه لبخنــد زدن بــه یکدیگــر اســت، از هــم 

دریــغ نکنیــم:

از صدای گذر آب چنان فهمیدم

تندتر از آب روان، عمر گران می گذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم این است آن قدر سیر بخندی که ندانی غم چیست...
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می توان رفت به یک چشم پریدن تا مصر

»بوی پیراهن« اگر قافله ساالر شود

»صائب تبریزی«

ارزان	قیمت خوشی	های	

ــدر زود  ــم: »چــه ق ــا خــود می گویی ــه ب ــی هســتند ک ــی، زمان های در طــول زندگ
گذشــت!«

ــل  ــه مث ــی را ک ــورد« از زمان های ــج	م ــاال »پن ــن ح ــم همی ــنهاد می کن پیش
بــرق بــرای شــما گذشــته اند، در لیســت زیــر وارد کنیــد:

........................................................................... )1

........................................................................... )2

........................................................................... )3

........................................................................... )4

........................................................................... )5

زمان	هایی	که	زود	گذشت...
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ــد،  ــت کردی ــان لیس ــذِر زندگی ت ــای زودگ ــوان زمان ه ــه به عن ــوارد ک ــن م ای
زمان هایــی هســتند کــه بــه شــما خــوش گذشــته اســت. لیســت زیــر، زمان هایــی 

هســتند کــه بــه علــت خــوش گذشــتن بــه مــن، برایــم خیلــی زود گذشــتند:

1( وقتــی ســوم راهنمایی بودم...
2( شــهربازی اِرَم وقتی 14 ســالم بود...

3( پــارک ائــل گلــی و باغارباغــی تبریز وقتی 10 ســالم بود...
4( وقتــی بــه جــای پــدرم -کــه معلــم هســتند- بــه مدرســه رفتــم و 

بــرای اولیــن بــار تدریــس کــردم!
5( دیــد و بازدیدهــای خانوادگــی در دوران کودکــی و نوجوانی...

ــان  ــودم را برایت ــذِر خ ــی های زودگ ــورد از خوش ــج م ــه پن ــت ک ــن لیس در ای
ــخت  ــی س ــتند و برخ ــرار نیس ــل تک ــر قاب ــا دیگ ــی از آن ه ــردم، برخ ــت ک لیس
ــی  ــرد. وقت ــه ک ــاره تجرب ــوان دوب ــز می ت ــر را نی ــی دیگ ــوند و برخ ــرار می ش تک
ــت خــوش گذشــتن، برایمــان زود گذشــته اند،  ــه عل ــی را کــه ب ــم زمان های بتوانی
دوبــاره بازســازی کنیــم، از نــو همــان حــال را بــه دســت خواهیــم آورد. مســلمًا 
ــتگی  ــام خس ــه ن ــزی ب ــر چی ــذرد، دیگ ــان زود بگ ــان برایم ــی در کاری، زم وقت
ــم  ــه معل ــوم ک ــه می ش ــر متوج ــاال بهت ــرد! ح ــد ک ــدا نخواه ــادی پی ــای زی معن
عربــی دوره ی دبیرســتانم چگونــه در طــول 3 روز تقریبــًا 3 ســاعت می خوابیــد و 
می گفــت: خســتگی اصــاً وجــود نــدارد)!( و ایــن مــا هســتیم کــه بافکــر کــردن بــه خســتگی، 

ــم. ــود می آوری آن را بــه وج
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ناظم	مدرســه	»مهربان«	می	شود!

ــم  ــه برای ــی -ک ــوم راهنمای ــی دوره ی س ــورد اول یعن ــن، م ــی م در لیســت 5 تای
زود گذشــت- غیرقابــل تکــرار اســت. آن ســال به این علــت کــه معلمــان 
ــم  ــاد می گرفت ــی ی ــا چیزهــای متفاوت ــی داشــتم و از هرکــدام از آن ه بســیار خوب
و همچنیــن یکــی از معلمــان آن ســال، بذرهــای بســیار زیــادی را در ذهــن مــن 
کاشــتند کــه بعدهــا شــاهد رویــش همــان بذرهــا شــدم، ازایــن رو یکــی از بهتریــن 
ســال های زندگــی ام محســوب می شــود و طبیعتــًا برایــم زود گذشــت. عــالوه بــر 
ایــن، بــا  بهتریــن دوســتان امــروزم نیــز در همــان کالس آشــنا شــدم. خالصــه در 
آن ســال برخــالف فضــای ســرد و بــی روح مدرســه، هــوای محیــط بــرای رشــد 

شــخصِی مــن کامــاًل مســاعد بــود.

امــا ُخــب دیگــر گذشــته ها گذشــته و هیــچ امکانــی هــم وجــود نــدارد کــه 
آن ســال دوبــاره برایــم زنــده شــود. بهتریــن حالــِت بازســازی آن ســال، ایــن 
بــود کــه بــا یکــی از دوســتانم  بــه همــان مدرســه برویــم و در همــان کالس 
ــم  ــال را باه ــوب آن س ــرات خ ــینیم و خاط ــم بنش ــار ه ــت کن ــان نیمک و هم
ــی  ــال، تفاوت ــازی آن س ــن بازس ــه در حی ــد ک ــه نمان ــا ناگفت ــم! ام ــرور کنی م
ــر	 ــه	مهربان	ت ــم	مدرس ــم:	ناظ ــاهد بودی ــته ش ــه گذش ــبت ب ــکار را نس آش

شــده	بــود...!

این	کجا	و	آن	کجا؟!

مــورد 2 و 3 و 5 - یعنــی شــهربازی ها و پارک هــا و مســافرت ها و دیدوبازدیدهایــی کــه در 
ــر قابل بازســازی هســتند؛  ــم می گذشــت - بهت دوران کودکــی و نوجوانــی خیلــی زود برای
امــا نمی دانــم چــرا شــهربازی ها و پارک هــا و مســافرت ها بااینکــه اکنــون 
ــف  ــی غیرقابل توصی ــی لذت ــا در دوران کودک ــتند ام ــش هس ــم لذت بخ ــم برای ه
ــن  ــی در م ــس خوب ــروز ح ــهربازی ها ام ــل ش ــز مث ــا نی ــتند! دیدوبازدیده داش

www.takbook.com



زندگی مدرک  56

ایجــاد می کننــد امــا حــس امــروز کجــا و شــوقی کــه در دوران کودکــی در مــن 
ــا؟! ــد کج ــود می آوردن ــه وج ب

روزنه	ای	در	مدرسه

می مانَد یک مورد که کامالً قابل بازسازی است:

ــه  ــد و ب ــه مســافرتی برون ــدرم ب ــود پ ــرار ب ــش ق ــال پی ــه چندس روزی ک
ــن!« ــس ک ــرو و تدری ــه ب ــه مدرس ــن ب ــای م ــک روز به ج ــد:  »ی ــن گفتن م

ــا شــوق،  ــا استرســی همــراه ب ــه را نداشــتم ب ــن تجرب مــن کــه تابه حــال ای
ــردم!  ــاده ک ــم« آم ــوان »معل ــه مدرســه به عن ــن ب ــرای رفت آن روز خــود را ب
جالــب بــود کــه بعدهــا فهمیــدم آن روز وقتــی پایــم را وارد کالس گذاشــتم، 
ــس از ســال ها  ــه پ ــودم ک ــل کســی ب ــوده ام و مث ــز در آنجــا ب ــاًل نی ــا قب گوی
ــویی  ــود! از س ــدد او می ش ــات مج ــه مالق ــق ب ــت، موف ــک دوس دوری از ی
ــی ام  ــی زندگ ــن ســال تحصیل ــوان بهتری ــه به عن ــان ســالی را ک ــز هم ــر نی دیگ
ــی  ــاِم معلم ــار در مق ــن ب ــت، ای ــم زود گذش ــی- برای ــوم راهنمای ــی س -یعن

متصــّور شــدم!

در همــان حــال، صــدای زنــگ تفریــح بــه صــدا درآمــد! مــن خیــال کــردم 
کــه اشــتباهی کســی زنــگ را زده اســت ولــی وقتــی بــه ســاعتم نــگاه کــردم، 
ــم  ــز در آن روز برای ــگ نی ــه زن ــده! آن س ــت کالس تمام ش ــًا وق ــدم واقع دی
ــدم.  ــی نش ــان در زندگ ــتن ش ــه گذش ــه متوج ــتند ک ــی گذش ــل زمان های مث
ــوزان   ــش آم ــر دان ــن، ب ــر م ــگ عــالوه ب ــود کــه آن ســه زن ــب اینجــا ب جال
ــی  ــه معلم ــه ب ــد ک ــی ش ــن، دلیل ــت و همی ــز زود گذش ــه کالس نی آن س
به عنوان یــک »حرفــه« نــگاه کنــم. حرفــه ای کــه می تــوان از انجــام آن 

ــرد و خســته نشــد... ــذت ب ل

ــتند،  ــم زود گذش ــه برای ــی ک ــِی زمان های ــردن و بررس ــت ک ــم از لیس َهَدفَ
ایــن بــود کــه نشــان دهــم در بیــن ایــن لیســت، مــواردی وجــود دارنــد کــه 
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ــی های  ــرار خوش ــی از تک ــم کس ــر نمی کن ــرد. فک ــرار ک ــا را تک ــوان آن ه می ت
زندگــی خوشــش نیایــد! بــا بازســازِی برخــی لحظــات کــه در آن هــا واقعــًا بــه 
ــه	دســت	 ــی	را	ب مــا خــوش گذشــته اســت، درحقیقــت	همــان	احســاس	خوب

ــم! ــوع	آن	لحظــات	احســاس	می	کردی ــگام	وق ــم	آورد	کــه	در	هن خواهی

ــیم  ــده باش ــا را فهمی ــردن از آن موقعیت ه ــذت ب ــت ل ــی عل ــی وقت حت
ــا را  ــردن از آن زمان ه ــذت ب ــزان ل ــه آن، می ــوع دادن ب ــا تن ــم ب می توانی
ــر  ــون بیش ت ــن اکن ــه م ــی ک ــه ی معلم ــل حرف ــم. مث ــز کنی ــر نی ــی بیش ت حت
ــن  ــرم و ای ــذت می ب ــردم، ل ــس ک ــار تدری ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک از زمان
ــر و  ــی آورم، بیش ت ــود م ــه وج ــه در آن ب ــی ک ــا تغییرات ــال ب ــذت را هرس ل

می کنــم. مداوم تــر 

ســحرخیزی	»انگیزه«	می	خواهد!

ــل  ــوز قاب ــه هن ــان ک ــی فرزندت ــذر زندگ ــای زودگ ــردن زمان ه ــدا ک ــا پی شــما ب
تکــرار هســتند، می توانیــد راهــی را کــه فرزندتــان بــرای ادامــه ی زندگــی قــرار 
اســت بپیمایــد، پیــدا کنیــد. طبیعتــًا همیــن امــروز، حــس کســی کــه از شــغلش 
لــذت می بــرد بــا حــس کســی کــه از شــغل خــود متنفــر اســت، کامــاًل متفــاوت 
می باشــد. حــس ایــن دو فــرد را خیلــی ســاده می تــوان از بیــدار شــدن آن هــا و 

خروجشــان از خانــه بــه ســمت محــل کار نیــز مشــاهده کــرد!

وقتــی کســی قــرار باشــد فــردا کاری را انجــام دهــد کــه باعــث لــذت اش 
ــدار خواهــد شــد و  ــز باهــدف بی ــردا نی ــد و ف ــا می خواب ــا رؤی خواهــد شــد، ب
در حقیقــت ایــن فــرد دلیلــی بــرای ســحرخیز بودنــش در اختیــار دارد. ولــی 
کســی کــه هنــگام خــواب بــا خــود می گویــد: »بــاز فــردا بایــد فــان کار لعنتــی 
را انجــام دهــم!« دیگــر دلیلــی بــرای زود و بــا اشــتیاق بیــدار شــدن از خــواب 

نیــز نــدارد.
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شــاید اکنــون درک ایــن موضــوع راحت تــر باشــد کــه برخــی می خواهنــد زود از 
خــواب بیــدار شــوند ولــی نمی تواننــد، چــون آن هــا هــدف روشــنی بــرای بیــدار 
ــه رؤیاهایشــان را  ــاالً از آن دســته ای اســت ک ــرد احتم ــن ف ــد. ای شــدن نمی بینن
ــی  ــل هیزم های ــا مث ــه رؤیاه ــد؛ وگرن ــر می بُرن ــی َس ــی و نوجوان در دوران کودک
ــِش اشــتیاِق حرکــت به ســوی هــدف را در افــراد شــعله ور نگــه  هســتند کــه آت

خواهنــد داشــت.

ــه رؤیاهایــش در دوران  ــدار می شــود، ب ــا شــوق از خــواب بی کســی کــه ب
کودکــی و نوجوانــی اهمیــت داده اســت تــا اکنــون هیزم هایــی بــرای شــعله ور 
ــش  ــرروز برای ــد. او ه ــته باش ــار داش ــتیاق اش در اختی ــش اش ــتن آت نگه داش
ــه،  ــراِر آن لحظ ــرای تک ــماری ب ــت لحظه ش ــه عل ــت و ب ــد گذش زود خواه
ــه  ــتیاقی ک ــد. اش ــد ش ــدار خواه ــز بی ــتیاق نی ــا اش ــد و ب ــا می خواب ــا رؤی ب
والدیــن آن فــرد بااهمیــت دادن بــه رؤیاهــای فرزندشــان در دوران کودکــی 

ــد. ــرار داده ان ــارش ق ــاختن آن را در اختی ــعله ور س ــزم ش ــی، هی و نوجوان

ذاتی مزیِت	

آقــای ســورنا ســتاری به عنــوان میهمــان برنامــه ی »جیوگــی« کــه آن روز 
ــالوه  ــد، ع ــش می ش ــیما پخ ــبکه ی دو س ــی« از ش ــوع »مدرک گرای ــول موض ح
بــر این کــه اهمیــت بیش ازانــدازه بــه اســتخدام شــدن را به عنــوان دلیلــی 
ــف  ــه کاشــان تعری ــد، خاطــره ای از ســفر ب ــی کردن ــی« معرف ــرای »مدرک گرای ب
ــام  ــه ن ــل ب ــب و قابل تأم ــی جال ــه مفهوم ــوان ب ــره می ت ــه از آن خاط ــد ک کردن
ــی  ــِد لحظات ــد برآین ــود می توان ــه خ ــی ک ــی ذات ــرد. مزیت ــی ب ــی« پ ــت ذات »مزی
باشــد کــه بــرای انســان زود گذشــته اند و در حقیقــت به عنــوان ســیگنالی بــرای 
ــره ای  ــتاری در خاط ــورنا س ــه کار رود. س ــغلی شــخص ب ــردن مســیر ش ــدا ک پی
ــرش  ــه دخت ــرد ک ــخصی یادک ــرد از ش ــف می ک ــان تعری ــه کاش ــفر ب ــه از س ک
ــد  ــک واح ــان  ی ــه در شهرش ــی بعدازاین ک ــت ول ــی می نشس ــت  داِر قال ــاًل پش قب
دانشــگاهی تأســیس شــد، گفــت کــه می خواهــد درس بخوانــد. آن شــخص گفــت 
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ــر پشــِت  ــرد، دیگ ــدارک دانشــگاهی را کســب ک ــه م ــرش پس ازاین ک ــه دخت ک
ــی اســتخدام کنیــد! ــًا او را درجای ــی هــم نمی نشــیند و بیــکار اســت و لطف داِر قال

ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بــه گفتــه ی آقــای ســورنا ســتاری آن دختــر 
ــی داد می توانســت  ــت م ــود، اهمی ــی ب ــه قالی باف ــود ک ــی« خ ــت ذات ــه »مزی ب
ــی، آن  ــن قال ــا در بافت ــه ت ــود گرفت ــت خ ــه خدم ــز ب ــر را نی ــای دیگ حرفه ه
ــیاری  ــدان در بس ــی فرزن ــت ذات ــردن مزی ــدا ک ــد. پی ــز کنن ــر را متمای دخت
ــز  ــادگی نی ــان س ــه هم ــی ب ــی برخ ــی گاه ــت ول ــاده اس ــی س ــوارد خیل از م
از کنــارش می گذرنــد و نشســتن در انتظــار اســتخدام را بــه آن ترجیــح 
از جانــب فرزنــدان و  لیســت کــردِن »زمان هــای زودگــذر«  می دهنــد. 
ــردم، یکــی از  ــه آن اشــاره ک ــن بخــش ب ــدای ای ــه در ابت ــوزان ک ــش آم دان
ــی  ــت ذات ــرداری از مزی ــن و بهره ب ــرای یافت ــا ب ــن راه ه ــن و مؤثرتری بهتری

ــت. آن هاس

شما می توانید فیلم این خاطره ی آقای سورنا ستاری را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

http://maktabyar.ir/?page_id=470
 

شــما بــا کمــک بــه فرزندتــان در پیــدا کــردن مزیــت ذاتــی خــود کــه پیــدا کردن 
لحظاتــی کــه می توانــد اســتعدادش را بــروز کنــد و رؤیاهایــش را محقــق ســازند، 
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ــی  ــذر زندگ ــای زودگ ــن زمان ه ــد داد. در بی ــه او خواهی ــی ب ــه ی گران بهای هدی
فرزندتــان، می توانیــد بــه تدریــج و بــه مــرور زمــان مــواردی را پیــدا کنیــد و او 
را بــه قــدم گذاشــتن در آن مســیر ســوق داده و زندگــی اش را بــر پایــه ی همــان 
ــر  ــر از ه ــان لذت بخش ت ــرای فرزندت ــه ب ــان مســیری ک ــد. هم ــا نمایی مســیر بن
ــرار اســت تمــام لحظــات و مراحــل عمــر خــود را در  ــوده و ق مســیر دیگــری ب
ــده شــاهد خوابیــدن  ــن صــورت اســت کــه در آین ــد. در ای همــان مســیر بپیمای
فرزندتــان بــا رؤیاهایــش و بیــدار شــدن او بــا اشــتیاق رســیدن بــه اهــداف اش 
خواهیــد بــود. اشــتیاقی کــه امــروز شــما بــا یــادآوری لیســت کــردِن زمان هــای 

ــد! ــه می دهی ــه او هدی ــش را ب ــان، هیزم های ــذر فرزندت زودگ

همیشــه لیســتی ماننــد زیــر داشــته باشــید و خوشــی های زودگــذر 
یادداشــت کنیــد: فرزندتــان را مشــاهده و بالفاصلــه 

........................................................................... )1
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جهــت راحتــی شــما در لیســت کــردن »زمان هــای زودگــذر« فرزندتــان، می توانید 
ــز  ــت«1 نی ــل »وانِدرلیس ــردن، مث ــت ک ــوص لیس ــی مخص ــای موبایل از نرم افزاره
ــت  ــی دریاف ــر به راحت ــک زی ــد از لین ــت را می توانی ــد. واندرلیس ــتفاده نمایی اس

کنیــد:

http://maktabyar.ir/?page_id=472

دو	دوتای	»خدا«	میشه	1000	تـــا

در یکــی دیگــر از برنامه هــای تلویزیونــی بــه نــام »ماه عســل« کــه چندیــن ســال 
ــی  ــه اســت، میهمان ــون رفت ــن تلویزی ــارک رمضــان روی آنت ــاه مب ــی در م متوال
ــه  ــه ب ــت در کســب وکارش را عشــق و عالق ــت موفقی ــه عل ــود ک دعوت شــده ب
ــام کار  ــال انج ــی در قب ــتمزد کم ــی دس ــه وقت ــرد؛ به طوری ک ــی می ک کار معرف
بــه او پیشــنهاد می شــد، بــه خاطــر ایــن عشــق و عالقــه، آن کار را می پذیرفــت 

ــود! ــا نب ــود ی ــه دلیــل این کــه کار کــم ب َــه ب و ن

.............................................................................................................................................
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ــزی  ــرد، تنهــا چی ــذت بب ــرار اســت از انجــام کاری ل مســلمًا کســی کــه ق
ــا مگــر کســی کــه  ــود، انجــام آن	کار اســت. آی کــه برایــش مهــم خواهــد ب
ــراد  ــی اف ــرد؟! وقت ــتمزد می گی ــی رود، دس ــهربازی م ــه ش ــح ب ــرای تفری ب
ــدا  ــان را پی ــی ش ــاب زندگ ــش کت ــذت بخ ــذر و ل ــات زودگ ــتند لحظ توانس

ــتمزد  ــا دس ــه آن ه ــه ب ــد ک ــهربازی را پیداکرده ان ــک ش ــت ی ــد، در حقیق کنن

ــد! ــم می ده ه

وقتــی کســی عاشــق کاَرش باشــد، همیشــه دوســت دارد در آن کار بهتریــن 
ــی  ــش منفعت های ــدون شــک برای ــودن در بلندمــدت ب ــن ب ــن بهتری باشــد. ای
خواهــد داشــت کــه آن دســتمزد کــم در ابتــدای کار را توجیــه خواهــد نمــود.

عبــاس برزگــر کــه ابتــدا یــک دســت فــروش بــود و بــه گفتــه ی خــودش 
ــه ی  ــی ماه عســل در ادام ــه ی تلویزیون ــواد داشــت، در برنام ــا 3 کالس س تنه
ــم  ــت: »دل ــم گف ــتمزد ک ــه دس ــت دادن ب ــوص رضای ــت اش درخص صحب
کــه  را  روزنــه ای  می کــردم  فکــر  چــون  دهــم؛  ادامــه  را  کار  ایــن  می خواســت 

همیشــه در دنیــای ســیاه خــودم بــه دنبــال اش می گشــتم، پیداکــرده ام...«
ــد در  ــه ی امی ــدن روزن ــدا ش ــر از پی ــای برزگ ــور آق ــن منظ ــر م ــه نظ ب
ــرد  ــر ف ــه در ظلمــات ســردرگمی ه ــود ک ــی ای ب ــت ذات ــان مزی تاریکــی، هم
ــتاری  ــورنا س ــای س ــه آق ــی ک ــت ذات ــان مزی ــود. هم ــدا ش ــد هوی می توان
ــدارک  ــب م ــس از کس ــت و پ ــی می باف ــدا قال ــه ابت ــری ک ــورد دخت در م
ــه  ــت و ب ــود نرف ــی ب ــه قالیباف ــی اش ک ــت ذات ــراغ مزی ــر س ــگاهی دیگ دانش
ــای  ــه آق ــی ک ــت ذات ــردن مزی ــدا ک ــی پی ــت. وقت ــتخدام نشس ــار اس انتظ
ســورنا ســتاری بــه آن اشــاره کردنــد یــا همــان روزنــه ی امیــدی کــه آقــای 
ــذری  ــای زودگ ــان لحظه ه ــت هم ــد و در حقیق ــر از آن یادکردن ــاس برزگ عب
کــه در ابتــدا خدمتتــان عــرض کــردم، بیــش از دریافــت مــدارک تحصیلــی 
ــادی  ــچ پدروم ــچ گاه هی ــت داشــته باشــد، هی ــن اهمی ــرای والدی و اســتخدام ب
در آینــده شــاهد »ســکون،	ناامیــدی	و	روزمرگــی« فرزنــدش نخواهــد شــد؛ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------

1- معانی االخبار؛ صفحه ی 342

بلکــه چیــزی کــه والدیــن در آینــده مشــاهده خواهنــد کــرد »حرکــت،	امیــد	
ــود. ــد ب ــی« خواه و	پویای

»هرکس دو روزش یکسان باشد، ضرر کرده است.«1

حضرت امام صادق )علیه السالم( 

ــوان  ــه آن کار به عن ــتیاق دارد و ب ــام کاری اش ــه در انج ــی ک ــت کس در حقیق
تفریــح خــود می نگــرد، عــالوه بــر حــرف،	در	عمــل	نیــز	بــزرگ	تریــن	تفریــح	
را	کار	خواهــد	دیــد!	آن وقــت اســت کــه تمایــل بــه »کار کــردن« قرابتــی معنایــی 
بــا تمایــل بــه »تفریــح کــردن« پیــدا خواهــد نمــود.	ایــن تمایــل او را عــادت بــه 
انجــام آن کار خواهــد داد و وقتــی کســی عــادت بــه انجــام کارهایــی کنــد کــه 
ــف  ــچ گاه متوق ــد، هی ــک می کنن ــرفتش کم ــه پیش ــم ب ــان دارد و ه ــم دوستش ه
ــری  ــه ای 80 مت ــه روزی خان ــر ک ــاس برزگ ــه عب ــور ک ــد. همان ط ــد ش نخواه
داشــت، اکنــون مرکــزی توریســتی در اختیــار دارد کــه گردشــگران از کشــورهای 

ــد. ــز رزرو می کنن ــد نی ــد ســال بع ــرای چن ــف، آنجــا را ب مختل

پیــدا کــردن »روزنــه ی امیــد« کــه آقــای عبــاس برزگــر از آن یادکــرد، باعــث 
شــد تــا بــا تغییــر نگاهــی کــه خــودش احســاس کــرد، دنیایــش به طــور افســانه ای 
تغییــر کنــد. دنیایــی کــه روزی بــرای او تنهــا معنــای تاریکــی داشــت، بــا پیــدا 
ــه کاری  ــت ب ــک افســانه شــد. او در حقیق ــه ی ــل ب ــد، تبدی ــه ی امی ــردن روزن ک
کــه عاشــق اش هســت و درعین حــال برایــش ســودآوری نیــز می کنــد، عــادت 
کــرده اســت. او عــادت کــرده اســت کــه بــه گفتــه ی خــودش، »یــک خارجــی را 
ــه شــوند.«  ــه مرکــز توریســتی اش روان راضــی کنــد و در ادامــه، 100 خارجــی ب

عادتــی کــه جرقــه و در حقیقــت روزنــه اش، »اشــتیاق« بــه انجــام آن کار بــود.
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شما می توانید فیلم این مصاحبه ی آقای عباس برزگر را در مورد پیدا کردن »روزنه ی 

امید« از طریق لینک زیر مشاهده نمایید:

http://maktabyar.ir/?page_id=474

هرکه	آتشــش	بیش،	گرمایش	بیش!

بــرای ایجــاد گرمــای بیش تــر، طبیعتــًا نیــاز بــه آتــش بیش تــری اســت. هرچــه 
اشــتیاق در انجــام کاری در فرزندتــان بیش تــر باشــد، باقــدرت بیش تــری 
ــه انجــام آن کار پیــدا خواهــد کــرد. حــال اگــر موفــق شــویم کاری را  عــادت ب
ــه ای او را ســبب  ــِت حرف ــم موفقی ــزد و ه ــد را برمی انگی ــم اشــتیاق فرزن ــه ه ک
می گــردد، پیــدا کنیــم چــه خواهــد شــد؟ بــدون شــک او مســیری را در زندگــی 
ادامــه خواهــد داد کــه تفریــح کــردن هــم بــرای او پول ســاز خواهــد بــود! چــون 
ــه انجــام کاری پیداکــرده اســت کــه هــم دوســتش دارد و هــم  دیگــر عــادت ب

برایــش ســودآور اســت...

خوب اعتیاِد	

»عــادت	کــرده	ام« جملــه ای اســت کــه افــراد معمــوالً هنــگام انجــام کاری کــه 
ــت  ــر نیس ــا بهت ــتفاده می کننــد. آی ــد، اس ــخت می باش ــردن اش س ــرک ک ت
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فرزنــدان را بــه انجــام کاری عــادت دهیــم کــه برایشــان ســودمند اســت؟ آیــا 
ــد،  ــت می کنن ــردای واقعــی هدای ــه ف ــدان را ب ــه فرزن ــی ک ــر نیســت چیزهای بهت
ــا  ــد آن ه ــز نتوانن ــی نی ــا به راحت ــم ت ــادت« درآوری ــک »ع ــوان  ی ــا به عن در آن ه
را تــرک کننــد؟ آیــا بهتــر نیســت دانــش آمــوزان را بــه انجــام کارهــای خــوب 
ــان  ــای نامطلوبش ــی کاره ــام برخ ــرای انج ــم ب ــی ه ــا جایگزین ــم ت ــادت دهی ع
شــوند؟ بــدون شــک در آینــده فــردی موفــق خواهــد بــود کــه روزنــه ی رســیدن 
بــه فــردای واقعــی، توســط والدیــن یــا معلمــان اش زودتــر برایــش نمایــان شــده 

باشــد.

جالــب اســت بدانیــد وقتــی یکــی از دوســتان دوره ی دانشــجویی ام از مــن 
ــه  ــوزان را ب ــش آم ــا دان ــی و کار ب ــای آموزش ــرا فعالیت ه ــه چ ــید ک پرس
ــوان  ــی را به عن ــح دادی و معلم ــرق ترجی ــی ب ــته ی مهندس ــت در رش فعالی
ــط  ــودم، فق ــه ب ــه گرفت ــی ک ــح تصمیم ــردی؟ در توضی ــاب ک ــه ات انتخ حرف
ــه  ــه ب ــدی ک ــه کار مفی ــی ب ــم: »امــان از اعتیــاد...!«. وقت ــه او بگوی توانســتم ب
آن عشــق نیــز می ورزیــم ُمعتــاد شــده باشــیم، زمــان هیــچ گاه معنــی نخواهــد 
ــه  ــی ک ــش را »زمان های ــن بخ ــام ای ــه ن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی داشــت و ب

ــتم. ــت« گذاش زود گذش

»وانِدرلیســت«	را	فراموش	نکنید!

ایــن هنــر شــما خواننــده ی گرامــی اســت کــه بــا لیســت کــردِن زمان هایــی کــه 
بــرای فرزندتــان در حــال »زود گذشــتن« و در حقیقــت »خوش گذشــتن« هســتند، 
مــواردی را پیــدا کنیــد کــه عــالوه بــر لــذت بــردن او، در آینــده برایــش مفیــد 
و ســودآور نیــز باشــند. پیشــنهاد می کنــم در لیســتی کــه در صفحــات قبــل بــه 
ــی  ــول زندگ ــرگاه در ط ــت1 ( ه ــن واندلیس ــا در اپلیکیش ــردم ) و ی ــاره ک آن اش
فرزنــد خــود، مــوردی را دیدیــد کــه بــا اشــتیاق آن کار را انجــام می دهــد، فقــط 
    ...................................................................................................................................................

1 . در چند صفحه قبل، لینک دانلود این اپلیکیشن خدمتتان ارائه شد.
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آن را یادداشــت کنیــد. شــما بــا ایــن کار درحقیقــت بــرای او گنجینــه ای فراهــم 
ــه ای عمــل خواهــد کــرد  می کنیــد کــه در زمان هــای بالتکلیفــی اش، ماننــد روزن
ــی  ــه فضای ــت، ب ــر از آن ســخن می گف ــاس برزگ ــه عب ــیاهی را ک ــای س ــه دنی ک

بــرای حرکــت، پویایــی و امیــد تبدیــل نمایــد.

ــَرد،  ــذت می ب ــا ل ــان از انجــام آن ه ــه فرزندت ــواردی ک ــردن م ــدا ک در پی
ــن  ــه ای ــد ک ــر نکنی ــن فک ــه ای ــد! اصــاًل ب ــه خــرج ندهی ــچ گاه خساســت ب هی
ــی  ــه منفعت ــد چ ــام می ده ــتیاق آن را انج ــا اش ــدم ب ــون فرزن ــه اکن کاری ک
ــده«	 ــد	»ثبت	کنن ــط	بای ــه	فق ــن	مرحل ــما	در	ای ــد داشــت؟	ش ــرای او خواه ب
ــد  ــده خواه ــان در آین ــه درد فرزندت ــه چ ــورد ب ــدام م ــه ک ــید. این ک باش
ــان، شــرایط آینــده و... بســتگی دارد. همــه ی  ــه خصوصیــات فرزندت خــورد، ب
ــان درســت  ــی درســت و در زم ــاذ تصمیم ــث اتخ ــج باع ــوارد به تدری ــن م ای
از جانــب فرزندتــان خواهــد شــد. شــما بــا ثبــت کــردن زمان هــای زودگــذر 
ــان  ــه او نش ــوه، راه را ب ــک چراغ ق ــد ی ــت مانن ــان، در حقیق ــی فرزندت زندگ
می دهیــد و طبیعتــًا هرچــه راه بــرای فرزندتــان روشــن تر باشــد، طــی 
کــردن آن نیــز برایــش میّســرتر خواهــد بــود؛ ایــن شــما و ایــن  چــراغ قــوه!

ِمنوی	زندگی	فرزندتان	را	»خودتان«	بنویســید!

ــوق  ــدن ش ــگام دی ــه هن ــت ک ــن اس ــد ای ــام دهی ــد انج ــما بای ــه ش کاری ک
ــم را در  ــام آن فیل ــم، ن ــک فیل ــای ی ــی تماش ــک کار، حت ــام ی ــان در انج فرزندت
ــه  ــل تجرب ــال ها قب ــه س ــی ک ــق، از لذت های ــان های موف ــد. انس ــت وارد کنی لیس
کرده انــد بــرای موفقیــت خــود الهــام گرفته انــد. شــاید آن کار درگذشــته بــرای 
ــه  ــده اند ک ــه ش ــا متوج ــی بعده ــد، ول ــته باش ــح داش ــه ی تفری ــط جنب ــا فق آن ه
ــه ی موفقیتشــان همــان لحظاتــی بــود کــه عاشــق اش بودنــد. به عنوان مثــال  جرقّ
دانشــگاه  دانشــجویان  فارغ التحصیلــی  مراســم  ســخنرانی  در  »اســتیوجابز« 
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ــت و  ــده اس ــل نش ــگاه فارغ التحصی ــز از دانش ــه هرگ ــان این ک ــتنفورد، بابی اس
ــا جشــن فارغ التحصیلــی اســت، در مــورد انجــام  ایــن نزدیک تریــن برخــورد او ب

ــد: ــه می گوی ــت این گون ــت داش ــا را دوس ــًا آن ه ــه واقع ــی ک کارهای

»بیش	تــر	امــوری	کــه	بــا	دنبالــه	روی	از	حــس	کنجــکاوی	و	درک	شــهودی	
ــا	شــدند!« او در  ــا	بســیار	گران	به ــردم،	بعده ــا	برخــورد	ک ــا	آن	ه خــودم	ب
ــه	 ــی	و...	ک ــری	خطاط ــوارد	-یادگی ــن	م ــدام	از	ای ــد: »هیچ	ک ــه می گوی ادام
ــی	 ــده	ای	در	زندگ ــِی	امیدوارکنن ــوارد	آموختن ــه	داشــت-	م ــا	عاق ــه	آن	ه ب
ــک«	را	 ــر	»َم ــن	کامپیوت ــا	اولی ــا	10	ســال	بعــد	وقتی	کــه	م ــد؛	ام مــن	نبودن
ــک	 ــدند!	...َم ــع	ش ــودمند	واق ــم	س ــا	برای ــه	ی	آن	ه ــم،	هم ــی	می	کردی طراح

ــود.« ــر	ب ــک	بی	نظی ــا	گرافی ــر	ب ــن	کامپیوت اولی

ــه  ــه اش ک ــال عالق ــه دنب ــز ب ــر هرگ ــه اگ ــرد ک ــوان ک ــه عن ــز در ادام جاب
خطاطــی بــود نمی رفــت، »َمــک« هیــچ گاه قلم هــا و گرافیــک متعــدد و 

ــت...! ــروزی را نداش ــب ام متناس

فیلم سخنرانی آقای »استیوجابز« در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه استنفورد 

همراه با زیرنویس فارسی از لینک زیر قابل مشاهده است:

http://maktabyar.ir/?page_id=477
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شــما والدیــن گرامــی بــا در اختیــار گذاشــتن گنجینــه ی لحظــات زودگــذری کــه 
ــد  ــه او خواهی ــه ب ــن جمل ــن ای ــد، در حــال گفت ــان را برانگیخته ان اشــتیاق فرزندت
بــود: »زندگــی موردعالقــه ات را خــوَدت ســفارش بــده!« پــس از همیــن اکنــون و 

ــد! ــان را آغــاز کنی ــگارش ِمنــوی زندگــی فرزندت ــج، ن به تدری
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اگر آماده ی اشتباه کردن نباشید، هیچ گاه فکر نابی به ذهنتان نخواهد رسید.

»کن رابینسون«

نخور! زمین	

احتماالً شما نیز این جمله ها را زیاد شنیده باشید که:

نَه!« »اینجوری 
»این درســت نیست«

»ایــن کاری که انجام میدی اشــتباِه«
»چــرا قبــل از حرف زدن ِفکــر نمی کنی؟«

ــنیده اید، از  ــی ش ــی و نوجوان ــاالً در دوران کودک ــه احتم ــواردی ک ــن م ــام ای تم
داســتانی حکایــت می کننــد کــه سرانجامشــان بــه کنــد شــدن ســرعت افــراد در 
ــتباه  ــدان را از اش ــه فرزن ــود. این ک ــر می ش ــان منج ــرفت زندگی ش ــیر پیش مس
کــردن بازداریــم، شــاید در آن لحظــه کاری درســت و حتــی دلســوزانه باشــد ولــی 

غـــولی	به	نام	اِشتِبـاه
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شــک نکنیــد کــه در بلندمــدت از او فــردی خواهــد ســاخت کــه در تصمیمــات 
خــود عاجــز و ناتــوان اســت.

مــن همیشــه بــه دانش آموزانــم می گویــم آن قــدر در کالِس درس و خانــه 
اشــتباه کنیــد کــه دیگــر اشــتباهی را بــا خــود بــه ســر جلســه ی امتحــان نبریــد. 
ــه آن هــا می گویــم کــه  حتــی اگــر اشــتباهی را در امتحــان مرتکــب شــدند، ب
ــا   ــد ت ــگاه کنن ــه« ن ــب »تجرب ــرای کس ــی ب ــوان فرصت ــتباه به عن ــه آن اش ب
مجــدداً آن اشــتباه برایشــان تکــرار نَشــود. این کــه مــا از کــودکان و نوجوانــان 
ــن اســت  ــد ای ــم کــه هیــچ اشــتباهی را مرتکــب نشــوند، درســت مانن بخواهی
ــی  ــدون حت ــه ب ــم ک ــی رود بخواهی ــت وپا راه م ــه چهاردس ــی ک ــه از کودک ک

ــتد!!! ــد بایس ــوردن، بتوان ــن خ ــار زمی یک ب

اگــر بــا رانندگــی کــردن آشــنا باشــید، شــاید اوایــل یادگیــری رانندگــی را 
ــم  ــی رانندگــی کــردن را در رؤیاهای ــد! مــن کــه از دوران نوجوان ــه یادآوری ب
ــار ماشــین را  ــی کــه می خواســتم رانندگــی کنــم، چنــد ب ــار اول می دیــدم، درب
خامــوش کــردم! آیــا ایــن بــه معنــی ایــن شــد کــه مــن هیــچ گاه رانندگــی یــاد 
نخواهــم گرفــت؟ یــا کودکــی کــه تــازه راه رفتــن را می خواهــد یــاد بگیــرد و 
بارهــا بــه زمیــن می خــورد، هیــچ گاه موفــق بــه راه رفتــن نشــده اســت؟ اگــر 
ــون  ــاالً اکن ــد، احتم ــام می ش ــد انج ــدو تول ــردن از ب ــتباه ک ــاندن از اش ترس

ــد... ــت وپا راه می رفتن ــتند چهاردس ــه داش هم

دلسوزانه انحراف	

مــن والدیــن زیــادی را دیــده ام کــه فرزنــدان خــود را صرفــًا بــه خاطــر اشــتباهی 
ــد.  ــت می کنن ــده اند، مالم ــب ش ــب مرتک ــک مطل ــری ی ــد یادگی ــه در فراین ک
مطمئنــًا ایــن والدیــن هیــچ گاه فرزندشــان را هنــگام یادگیــری راه رفتــن مالمــت 
ــالِح  ــث اص ــاید باع ــن روش ش ــا ای ــه ب ــور این ک ــل تص ــه دلی ــا ب ــد؛ ام نکرده ان
ــی  ــگاه وقت ــانند. آن ــردن می ترس ــتباه ک ــوند، او را از اش ــود ش ــد خ ــتباه فرزن اش
فرزندشــان در مراحــل بعــدی زندگــی اش اشــتباهی را مرتکــب شــد، احتمــاالً ایــن 

www.takbook.com



71 زنگ دوم: روزگار خود را چگونه گذراندید...؟!

اشــتباه باعــث مالمــت شــدن آن فــرد توســط »خــودش« گــردد. او اعتمادبه نفــس 
خــود را بــه خاطــر اشــتباهی از دســت خواهــد داد کــه همیــن اشــتباه می توانســت 
زمینــه ی پیشــرفت او را فراهــم کنــد. همان طــور کــه اشــتباهات مکــّرر بیش تــر 
ــا  ــن زمینه ه ــه در ای ــردن و... باعــث شــد ک ــنا ک ــی، ش ــری رانندگ ــا در یادگی م

مهــارت کســب کنیــم.

تومــاس ادیســون در مــورد دیدگاهــش نســبت به اشــتباه کــردن می گویــد: 
»مــن 999 بــار شکســت نخــورده ام، بلکــه 999 روش یــاد گرفتــه ام کــه چگونــه 
ــه  ــی را ک ــام راه های ــردن تم ــی ک ــس از ط ــود!« او پ ــاخته نمی ش ــپ س الم

ــی  ــه بن بســت رســاندند، باالخــره توانســت راه ــپ او را ب ــرای ســاختن الم ب
را پیــدا کنــد کــه بــه هدفــش یعنــی اختــراع المــپ منجــر شــود. حــال فــرض 
ــادر ادیســون در همــان دفعــه اول کــه فرزندشــان اشــتباه  ــد اگــر پدروم کنی
ــون داشــتیم شــب  ــد چــه می شــد؟ احتمــاالً اکن کــرد او را ســرزنش می کردن

ــم! ــوِر شــمع ســپری می کردی ــا ن را ب

»قایق«	برای	»ســاحل«	نیست!

در کتاب »آموزش تفکر به کودکان« نوشته ی »رابرت فیشر«1  آمده است:

ــود.	ناگهــان	پســر	 ــه	ب ــا	کــودک	سه	ســاله	ی	خــود	در	خــارج	از	خان »پــدری	ب
ــدر،	 ــگاه	کــن	پ ــت:	»ن ــدر	خــود	گف ــه	پ ــد	و	ب ــار	اســبی	را	دی ــن	ب ــرای	اولی ب
یــک	ســگ	بــزرگ	آنجاســت.«	پــدر	خندیــد	و	پاســخ	داد:	»نــه	پســرم،	آن		یک	
ــدر	خاطــره	ی	آن	روز	را	در	ذهــن	خــود	مــرور	 ــی	پ اســب	اســت.«	بعدهــا	وقت
ــًا	 ــود	کام ــد	خ ــری	فرزن ــه	ی	بص ــه	ای	کاش	باتجرب ــرد	ک ــرد،	آرزو	ک می	ک

ــود!« متفــاوت	برخــورد	کــرده	ب

ــرکوِب  ــا س ــه ب ــت ک ــن اس ــاال ای ــاه ب ــتان کوت ــه در داس ــه ی نهفت نکت
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــدان در مرحله ه ــت فرزن ــن اس ــه ممک ــتباهاتی ک اش

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ــم.  ــلب می کنی ــا س ــاف را از آن ه ــدرت اکتش ــت ق ــد، در حقیق ــام دهن انج
ــا اســتفاده از ایــن تجربه هــا یــاد بگیرنــد،  اگــر آن هــا خــود تجربــه کننــد و ب
ــز  ــتباهی نی ــر اش ــت، اگ ــد یاف ــرورش خواه ــان پ ــه خالقیتش ــر این ک ــالوه ب ع
ــگاه  ــه« ن ــوان »تجرب ــتباه به عن ــه آن اش ــوند، ب ــب ش ــی مرتک ــول زندگ در ط
ــردن  ــتباه ک ــه  اش ــح نســبت ب ــرش صحی ــر نگ ــت اگ ــرد. در حقیق ــد ک خواهن
ــا را  ــه آن ه ــای این ک ــتباهات به ج ــن اش ــم، ای ــه کنی ــدان نهادین را در فرزن
ــرای آن هــا  از حرکــت در مســیر موفقیتشــان مأیــوس کننــد، راه صحیــح را ب
نمایــان خواهنــد کــرد. وقتــی کســی از اشــتباه کــردن هــراس نداشــته باشــد، 
بــدون شــک زندگــی او سرشــار از موفقیــت خواهــد بــود. فقــط کافــی اســت 
ــدن،  ــه ش ــدم پذیرفت ــرس از ع ــر ت ــه خاط ــه ب ــد ک ــور کنی ــرادی را تص اف
ــل  ــد؛ غاف ــت باقی مانده ان ــدون حرک ــتند، ب ــه هس ــی ک ــال ها در همان جای س

ــاخته اند...! ــاحل نس ــدن در س ــرای مان ــق را ب ــه قای از این ک

از	»دیـــواِر	اشتباه«	تا	»پُــِل	موفقیت«

ــه  ــه عالق ــه در دوران مدرس ــردی ک ــرد از ف ــف می ک ــره ای تعری ــتی خاط دوس
ــف مدرســه  ــدان در انجــام تکالی ــای ســاختمانی داشــت. او چن ــه کاره ــادی ب زی
ــه اصــاًل تخصصــی در آن  ــای ســاختمانی را ک ــان کاره ــی هم زم ــود ول جــّدی نب
ــان،  ــن موضــوع باعــث می شــد کــه در پای ــر عهــده می گرفــت و همی نداشــت ب
ــدن  ــا دی ــراد ب ــلمًا اف ــد! مس ــل ده ــن تحوی ــکل ممک ــن ش ــه افتضاح تری کار را ب
ــوزون بناشــده اســت او را ســرزنش  ــج و نام ــرد، ک ــن ف ــه توســط ای ــواری ک دی
می کردنــد. امــا جالــب اینجاســت کــه آن فــرد اکنــون یکــی از معمارانــی اســت 
کــه افــراد بــرای ســپردن کارهایشــان بــه او صــف می بندنــد! چــه چیــزی باعــث 
شــد کــه ایــن فــرد از مالمت هایــی کــه از ســوی کارفرمایانــش بــه علــت خــراب 
ــا  ــه داده و ب ــود ادام ــه راه خ ــرد و ب ــری نپذی ــد تأثی ــه او می ش ــا ب ــردن کاره ک
همــان حــال، کارهــای جدیــدی را بپذیــرد؟! آیــا اگــر آن فــرد در دوران کودکی و 
نوجوانــی، بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه مرتکــب می شــد توســط والدینــش مالمــت 
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ــراِد  ــرزنش اف ــت و س ــه از مالم ــد ک ــی برس ــه قدرت ــت ب ــد، می توانس می ش
مختلــف گزنــدی بــه او نرســد؟ بــدون شــک ایــن فــرد در محیطــی رشــد یافتــه  
ــگاه  ــت« ن ــوی موفقی ــی به س ــوان »پُل ــردن به عن ــتباه ک ــه  اش ــه در آن ب اســت ک

می شــود.

اشــتباه	کن؛	ولی	»تکرار«	نکن!

شــاید ایــن ســؤال برایتــان پیش آمــده باشــد کــه اگــر قــرار باشــد همــه اشــتباه 
کننــد، ســنگی روی ســنگ دیگــر بنــد نخواهــد بــود! ولــی نکتــه ای کــه بایــد بــه 
ــد نمی شــود کــه  ــی روی ســنگ بن ــن اســت کــه ســنگ وقت ــم ای آن توجــه کنی
اشــتباه بــرای همیشــه تکــرار شــود. مــا وقتــی چاله هــای مســیر را چنــد بــار یــاد 
گرفتیــم، شــرطی شــده و دیگــر پاهایمــان را روی آن چاله هــا نخواهیــم گذاشــت. 
ــا فرزندانمــان داشــته باشــیم، اشــتباه کــردن  ــدگاه را در برخــورد ب اگــر ایــن دی
ــی  ــه راه ــده و رفته رفت ــری« تبدیل ش ــرای »یادگی ــیله ای ب ــا به وس ــرای آن ه ب
آســان تر یعنــی »اســتفاده	از	تجربیــات	دیگــران« نیــز به عنــوان راهــی مطلــوب 

بــرای رســیدن بــه موفقیــت، در ذهــن آن هــا شــکل خواهــد گرفــت.

ــدان از اشــتباه کــردن بترســند، شــاید  ــی  اســت کــه اگــر فرزن ایــن درحال
ــوح  ــان به وض ــم آن ــران در چش ــتباهات دیگ ــن از اش ــچ گاه راِه درس گرفت هی
ــش داده  ــان نمای ــوع برایش ــن موض ــه ای از ای ــًا هال ــده و صرف ــاهده نش مش
ــی،  ــر اقدام ــل از ه ــه قب ــم ک ــی می دانی ــا به خوب ــه ی م ــد. هم ــد ش خواه
دوســت داریــم آن مطلــب برایمــان به انــدازه ی کافــی روشــن و واضــح 
ــد مســیر اســتفاده  ــح نســبت به اشــتباه، می توان ــن نگــرش صحی گــردد. بنابرای

ــد. ــن تر نمای ــدان روش ــرای فرزن ــز ب ــران را نی ــات دیگ از تجربی
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ســال ها پیــش باســواد بــه کســی می گفتنــد کــه صرفــًا توانایــی خوانــدن و نوشــتن 
ــا در مهــارت خوانــدن و نوشــتن زیــاد  داشــت. رفته رفتــه کــه تعــداد افــراد توان
شــد، مفهــوم »باســواد بــودن« کم کــم رو بــه کســانی کــرد کــه دارای تحصیــالت 
عالیــه دانشــگاهی بودنــد؛ امــروز تقریبــًا همــان عصــری اســت کــه بــه شــخصی 
کــه دارای »تحصیــالت دانشــگاهی« اســت »باســواد« می گوینــد، ولــی ایــن عصــر 
ــده ای  ــوده و در آین ــروب ب ــال غ ــتن« در ح ــدن و نوش ــر »خوان ــد عص ــز مانن نی
ــی	هماهنــگ	 ــه شــخصی خواهــد داد کــه »توانای ــدان دور جــای خــود را ب نه چن
ــا	تغییــرات	ســریع	جهــان« را داشــته باشــد؛ همــان کســی کــه  کــردن	خــود	ب

بتوانــد مــدام در حــال یادگیــری باشــد!

باسوادند! همه	 وقتی	

معمــوالً یک چیــز وقتــی از ارزشــش کاســته می شــود کــه تعــدادش زیــاد 
شــده باشــد و گویــا بیــِن »ارزش« و »تعــداد« رابطــه ای معکــوس برقــرار اســت... 
ــاد  ــند زی ــد و بنویس ــد بخوانن ــه می توانن ــرادی ک ــداد اف ــی تع ــال وقت به عنوان مث
شــد، دیگــر شــخِص دارای توانایــی خوانــدن و نوشــتن مهــارت چشــم گیری را در 
خــود احســاس نخواهــد کــرد و ایــن مهــارت به عنــوان  یــک اصــل بدیهــی بــرای 

تردمیلی تحصیات	
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او تعریــف خواهــد شــد.

ــرد  ــی منحصربه ف ــک ویژگ ــم ی ــان قدی ــه در زم ــتنی ک ــدن و نوش خوان
شــناخته می شــد و حتــی بــه افــراد، منزلــت اجتماعــی می بخشــید بــا گذشــت 
ــه چیــزی شــد کــه اگــر کســی آن را نداشــته  ــل ب ــاد آن، تبدی زمــان و ازدی
ــه  ــد و چ ــه بخواه ــس چ ــون هرک ــد؛ اکن ــی می نمای ــاس بازماندگ ــد احس باش
ــر  ــتن دارد و دیگ ــدن و نوش ــه خوان ــاز ب ــردن نی ــی ک ــرای زندگ ــد ب نخواه
ــف  ــرد تعری ــارت منحصربه ف ــک مه ــوان  ی ــی به عن ــن ویژگ ــورداری از ای برخ
ــگاهی  ــدارک دانش ــخاص دارای م ــداد اش ــد تع ــور کنی ــون تص ــود. اکن نمی ش
نیــز زیــاد شــوند... آن وقــت داشــتن مــدرک دانشــگاهی نیــز تبدیــل بــه یــک 
ــوادی و  ــن باس ــرای تعیی ــری ب ــاِخص دیگ ــًا ش ــده و طبیعت ــی ش ــل بدیه اص

ــد. ــد ش ــدارک دانشــگاهی خواه ــِن م ــراد، جایگزی ــی اف ــت اجتماع منزل

قبل	از	رهســپاری	فرزندتان،	هواشناســی	را	چک	کنید!

ــای  ــر معن ــر س ــان، ب ــت زم ــا گذش ــه ب ــی ک ــه تغییرات ــم ک ــا دریافتی ــا اینج ت
ــه ای  ــه در بره ــود ک ــرادی ب ــداد اف ــدن تع ــاس زیادش ــر اس ــد، ب ــواد« آم »باس
خــاص بــه آن هــا باســواد می گفتنــد. گفتیــم کــه هــر چیــزی زیــاد شــد، معمــوالً 
ــه نظــر شــما  ــا ب ــرد؛ ام ــز دیگــری جــای آن را می گی ارزش آن کــم شــده و چی
همیــن »زیادشــدن« چــه دلیلــی می توانــد داشــته باشــد؟ چــه عاملــی باعــث شــد 
کــه افــراد زیــادی بــه دنبــال کســب توانایــی در خوانــدن و نوشــتن برونــد کــه 
رفته رفتــه ارزش آن کــم شــود؟ چــرا امــروز دانشــجویان متعــددی از رشــته های 
متعــددی فارغ التحصیــل می شــوند؟ و چــرا تعــداد افــرادی کــه بــرای اســتخدام 
در آزمونــی شــرکت می کننــد، چندیــن برابــر ظرفیتــی اســت کــه آن شــرکت یــا 

ســازمان بــرای اســتخدام نیــاز دارد؟

ــه  ــدان را آگاهان ــم، فرزن ــز را بدانی ــر چی ــل زیادشــدن ه ــم دلی ــر بتوانی اگ
ــا دیــدن آن فــردا، حقیقتــًا قــدردان  به ســوی فردایــی خواهیــم فرســتاد کــه ب
ــد  ــد ش ــی خواهن ــا وارد فردای ــورت آن ه ــن ص ــود؛ در ای ــد ب ــما خواهن ش
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ــون  ــه اکن ــرادی ک ــما اف ــر ش ــه نظ ــته اند. ب ــر داش ــاًل از آن خب ــا قب ــه گوی ک
قبــل  از  اگــر  می کننــد،  آزمایــش  را  مختلــف  اســتخدامی  آزمون هــای 
می دانســتند کــه امــروز چــه چیــزی را بــرای موفقیــت حرفــه ای نیــاز 
ــک  ــدون ش ــتند؟ ب ــروز می گذاش ــه ام ــا ب ــی پ ــتانی خال ــا دس ــا ب ــد، آی دارن
ــرای رهســپاری  شــما درصــدد تشــخیص شــرایط و ملزومــات واقعــی فــردا ب
فرزندتــان هســتید و خوانــدن ایــن کتــاب دلیلــی واضــح بــرای ایــن تشــخیص 

ــت. ــه ی شماس ماهران

باسوادی سناریوی	

حقیقــت این اســت کــه زیادشــدن باســوادهای دیــروز )تواناهــای خوانــدن و نوشــتن( 
و بــه دنبــال آن باســوادهای امــروز )داراهــای مــدارک دانشــگاهی( فقــط و فقــط بــه 
علــت شــرایطی اســت کــه هــر عصــر بــا آن مواجــه اســت. شــرایطی کــه تعییــن 
ــه  ــه چ ــوادی درآن ب ــاس باس ــیدن لب ــرای پوش ــراد ب ــر عصــر، اف ــد در ه می کن

چیــزی نیــاز دارنــد؟

ــه  ــی ک ــاورزی و کارهای ــای کش ــه کاره ــراد ب ــر اف ــش، بیش ت ــال ها پی س
ــن،  ــد. دراین بی ــغول بودن ــد، مش ــام می ش ــت انج ــالت دس ــا عض ــر ب بیش ت
کســی کــه می توانســت در کنــار آن کارهــا خوانــدن و نوشــتن را نیــز 
ــل  ــه از آن نس ــی ک ــذا فرزندان ــد. ل ــز می گردی ــایرین متمای ــوزد، از س بیام
ــوالً  ــداری، معم ــاورزی و دام ــل کش ــی مث ــار کارهای ــدند در کن ــد می ش متول
ــن  ــا از ای ــز تشــویق می شــدند ت ــدن و نوشــتن نی ــی در خوان ــه کســب توانای ب
طریــق بتواننــد نســبت بــه کســانی کــه فقــط قــادر بــه انجــام کارهــای یــدی 
ــز از آِن  ــتن را نی ــدن و نوش ــاِم خوان ــه ن ــردی ب ــی منحصربه ف ــد، ویژگ بودن

ــد. خــود کنن

ــدند،  ــز می ش ــتن مجه ــدن و نوش ــی خوان ــه توانای ــه ب ــرادی ک ــاد اف ازدی
ــا  ــد و آن ه ــت ندهن ــدی رضای ــای ی ــام کاره ــه انج ــد ب ــث ش ــه باع رفته رفت
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ــوق  ــتن س ــدن و نوش ــارت خوان ــل از مه ــای حاص ــتفاده از توانایی ه ــه اس را ب
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــان باع ــرور زم ــه م ــم و ب ــاس کم ک ــن احس داد. ای
ماشــین های صنعتــی و به طورکلــی عصــر صنعتــی گردیــد. عصــری کــه 
ــده  ــر ش ــتن ماه ــدن و نوش ــه در خوان ــد ک ــاز ش ــرادی آغ ــه اش از اف جرق
ــا عضــالت دســت  ــد و کارهایــی مثــل کشــاورزی و دامــداری و... کــه ب بودن
ــه ی  ــت وارد صحن ــی صنع ــرد. وقت ــی نمی ک ــا را راض ــد، آن ه ــام می ش انج
ــالت  ــا عض ــه کار ب ــتگاه هایی ک ــاورزی و دس ــین های کش ــد، ماش ــاع ش اجتم
ــت  ــالت دس ــیدن از عض ــای کار کش ــم ج ــرد، کم ک ــر می ک ــت را راحت ت دس
ــرای	 ــتن	می	توانســت	ب ــدن	و	نوش ــط	خوان ــگام	فق ــا	در	آن	هن ــت.	آی را گرف
افــراد	تمایــز	ایجــاد	کنــد؟ مســلمًا خیــر! خوانــدن و نوشــتن تنهــا جرقــه ای 
بــود کــه افــراد را رفته رفتــه بــه علــت ارضــا نکــردن کار بــا عضــالت دســت 
ــاورزی را  ــین های کش ــه ماش ــوق داد ک ــمتی س ــه س ــاورزی ب ــزارع کش در م
ــد. بــدون شــک در آن زمــان کســانی کــه ایــن ماشــین ها را  بــه وجــود آورن
ــدند.  ــادی می ش ــره اقتص ــی و به ــت اجتماع ــد دارای منزل ــود می آورن ــه وج ب
ــی را  ــزات صنعت ــد تجهی ــی تولی ــتن، توانای ــدن و نوش ــر خوان ــالوه ب ــون ع چ
ــدن  ــث زیادش ــه باع ــزی ک ــد چی ــخص ش ــا مش ــا اینج ــس ت ــتند. پ ــز داش نی
ــدن  ــی نش ــد، راض ــتن ش ــدن و نوش ــای خوان ــی تواناه ــروز یعن ــوادان دی باس
ــی را  ــر صنعت ــدن عص ــد ش ــًا متول ــه نهایت ــود ک ــدی ب ــای ی ــه کاره ــا ب آن ه
ــردن  ــای کار ک ــراد را به ج ــال، اف ــه به عنوان مث ــری ک ــد. عص ــر گردی منج
ــال  ــه در ح ــی داد ک ــوق م ــی س ــردن در کارخانه های ــه کار ک ــه، ب در مزرع

ــود. ــه ب ــاورزی آن مزرع ــزات کش ــاختن تجهی س

بــه بیانــی دیگــر بــا راضــی نشــدن باســوادهای دیــروز کــه توانایــی خوانــدن 
و نوشــتن داشــتند بــه انجــام کارهــای یــدی، عصــر صنعتــی بــه وجــود آمــد. 
حــال دیگــر کار کــردن در کارخانــه بــرای افــراد جذاب تــر از کار کــردن در 
ــی  ــین های صنعت ــه ماش ــا این ک ــز ب ــا نی ــب در کارخانه ه ــا خ ــود؛ ام ــزارع ب م
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ــد و  ــام می ش ــت انج ــالت دس ــا عض ــا ب ــر کاره ــا بیش ت ــتند ام ــود داش وج
در حقیقــت نیرویــی کــه چــرخ کارخانــه را بــه حرکــت درمــی آورد، همچنــان 
عضــالت دســت بــود؛ بنابرایــن بایــد افــرادی وجــود داشــتند کــه از عضــالت 
دســت خــود بــرای بــه حرکــت درآوردن چــرخ کارخانــه اســتفاده می کردنــد 

کــه آن هــا همــان »کارگــران	کارخانــه« بودنــد.

ــای  ــه حرکــت درآوردن چرخ ه ــی را در ب ــه نقــش اصل ــا این ک ــران ب کارگ
ــن  ــه در پایین تری ــا در کارخان ــگاه آن ه ــا جای ــد ام ــا می کردن ــه ایف کارخان
ســطح بــود. بدیــن ترتیــب عــالوه بــر کســانی خوانــدن و نوشــتن می دانســتند، 
ــرای کار  ــز ب ــد نی ــروم بودن ــتن مح ــدن و نوش ــی خوان ــه از توانای ــرادی ک اف
کــردن، کارخانــه را بــه مزرعــه ترجیــح دادنــد. اشــتغال افــراد دارای توانایــی 
خوانــدن و نوشــتن در کنــار افــراد فاقــد ایــن مهــارت، بــه علــت پاییــن آمــدن 
ســطح توقــع آن هــا بــود. ســطح توقعــی کــه بــه علــت تغییــر معنــای باســوادی 
ــار  ــردن در کن ــه کار ک ــی ب ــا را راض ــد و آن ه ــن آم ــان پایی ــت زم باگذش
ــا در  ــه آن ه ــتند. البت ــز نمی دانس ــتن نی ــدن و نوش ــه خوان ــود ک ــرادی نم اف
ــگاهی  ــدارک دانش ــتن م ــت داش ــه عل ــه ب ــد ک ــرادی را می دیدن ــه اف کارخان

ــتند... ــرار داش ــی ق ــای باالی در جایگاه ه

رفته رفتــه فرزنــدان کارگــران کارخانــه کــه جایــگاه پــدران خــود و 
ــگاهی  ــدارک دانش ــب م ــه کس ــویق ب ــد، تش ــان را می دیدن ــتی های آن باالدس
شــدند. آن هــا از ســوی والدینشــان، تشــویق بــه گذرانــدن دوره هــای 
تحصیلــی در مدرســه و دانشــگاه شــدند تــا بتواننــد در آینــده جایــگاه بهتــری 
ــد  ــه بودن ــًا کارگــر کارخان ــدران خــود کــه صرف ــه پ ــه نســبت ب را در کارخان
کســب کننــد. همیــن موضــوع باعــث شــد کــه بــه تعــداد کارگــران کارخانــه، 

ــوند...! ــد ش ــگاه متول ــالن دانش فارغ التحصی

ــب  ــت کس ــه عل ــه ب ــرادی ک ــداد اف ــی تع ــان  وقت ــت زم ــال باگذش ح
مــدارک دانشــگاهی، برخــالف پدرانشــان بــه کارگــری در کارخانــه رضایــت 
ــد  ــا می توانن ــد، آی ــه ش ــران آن کارخان ــداد کارگ ــا تع ــر ب ــد، براب نمی دادن

www.takbook.com



زندگی مدرک  80

ــد؟  ــت آورن ــه دس ــود، ب ــان ب ــور والدینش ــه در تص ــری را ک ــگاه باالت جای
ــوادان  ــه باس ــور ک ــت! همان ط ــر اس ــز خی ــؤال نی ــن س ــواب ای ــلمًا ج مس
دیــروز )تواناهــای خوانــدن و نوشــتن( بــه کارگــری در کارخانــه رضایــت 
ــری  ــه کارگ ــا ب ــز )داراهــای مــدارک دانشــگاهی( ی ــروز نی ــوادان ام ــد، باس دادن
ــتخدامی  ــی اس ــک آگه ــا در آرزوی ی ــد داد و ی ــت خواهن ــه رضای در کارخان
جدیــد روزهایشــان را شــب خواهنــد کــرد! چنــد وقــت پیــش به طــور اتفاقــی 
در یــک آگهــی دیــدم کــه در توضیحــات شــرایط تصاحــب پســِت »نگهبانــی« 
تحصیــالت عالیــه ی دانشــگاهی ذکرشــده بــود... آیــا کســی کــه از مدرســه و 
ــادی  ــه ی زی ــرژی و هزین ــن راه ان ــود و در ای ــل می ش ــگاه فارغ التحصی دانش
ــغلی   ــرای ش ــود ب ــردن خ ــاده ک ــال آم ــال ها در ح ــد، س ــرف می کن ــز ص نی

ــت؟ ــی اس ــل نگهبان مث

ــا یــک ماشــین زمــان بــود کــه تغییــرات  ایــن ســناریو در حقیقــت ســفر ب
عصرهــای اخیــر را به صــورت بســیار ســریع نشــان داد. شــاید اکنــون وقتــی 
بــه شــما می گویــم بایــد فرزندتــان را به ســوی فردایــی بفرســتید کــه منتظــر 
ــه  ــدان ب ــتادن فرزن ــد. فرس ــس کنی ــد آن را لم ــر بتوانی ــت، راحت ت آن هاس
ــرای  ــًا ب ــه صرف ــی کــه ن ــه ملزومات ــا ب ــردای واقعــی و مجهــز نمــودن آن ه ف
ــه  ــت ک ــه ای اس ــت، هدی ــاز اس ــز موردنی ــان نی ــرای فردایش ــه ب ــروز، بلک ام
ــی  ــدر و مادرهای ــد. پ ــان می دهن ــه فرزندش ــن آن را ب ــی از والدی ــط بعض فق
ــردن  ــواد ک ــر باس ــه فک ــان، ب ــغله های امروزش ــن مش ــه در بی ــما ک ــل ش مث
ــتند.  ــد هس ــر جدی ــوادی در عص ــف باس ــه تعری ــه ب ــا توج ــود ب ــد خ فرزن
عصــری کــه در آن باســواد بــه کســی اطــالق می شــود کــه »توانایــی 
ــه  ــد ک ــته باش ــان« را داش ــریع جه ــرات س ــا تغیی ــود ب ــردن خ ــگ ک هماهن
ــه	همیشــه	و	همیشــه	 ــه	اســت	ک ــد	یافت ــوری	رش ــن شــخصی	ط ــًا چنی طبیعت

ــت. ــری«	اس ــال	»یادگی در	ح
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شما میانگین پنج نفر از افرادی هستید که در روز بیش تر وقتتان را با آن ها می گذرانید.

»جیم ران«

دکتــر آزمندیــان ســخنران انگیزشــی و نویســنده ی کتــاب تکنولــوژی فکــر در یکی 
ــرزمین	 ــی	دارد،	در	س ــم	ضعیف ــه	پارادای ــی	ک ــت: »کس ــمینارهایش می گف از س
ــناخته ها،  ــرزمین ناش ــور از س ــد.« منظ ــد	بکن ــچ	کاری	نمی	توان ــناخته	ها	هی ناش
جایــی سرشــار از ثــروت و دارایی هایــی اســت کــه بتــوان بــا آن هــا بــرای خــود 
ــان، داشــتن  ــر آزمندی ــه دکت ــرد. این ک ــداری ک ــران احســاس خــوب خری و دیگ
پارادایــم قــوی را الزمــه ی بهره بــرداری از ســرزمین ناشــناخته ها می دانــد، 
ــب  ــه ی متناس ــه و زمین ــات، روحی ــس احساس ــه هرک ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــا ســرزمین ناشــناخته ها را داشــته باشــد، افــکارش نیــز از همیــن احساســات و  ب
روحیــه و زمینــه ی او -کــه همــان پارادایــم او هســتند- فرمــان خواهــد پذیرفــت. 
ــد و  ــتفاده کردن ــم اس ــه پارادای ــت دادن ب ــرای اهمی ــی را ب ــر جالب ــان تعبی ایش

ــورد! ــم اش را می خ ــان پارادای ــس ن ــد: هرک گفتن

ــا او  ــار ب ــه یک ب ــر 2 هفت ــه ه ــتیم ک ــی داش ــی معلم در دوره ی راهنمای
ــه کالس مــا  کالس داشــتیم. او در همیــن زمــان کمــی کــه در طــول ســال ب

زندگی برآیند	 بردارهای	
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ــه  ــر ب ــه ی دیگ ــرای 2 هفت ــا را ب ــِب م ــه اغل ــی زد ک ــی م ــد، حرف های می آم
ــی زد  ــا م ــه م ــم ب ــه آن معل ــی ک ــر حرف های ــدرت تأثی ــرد. ق ــر فرومی ب فک
ــر  ــروز دکت ــه ام ــی ک ــم پارادایم ــاس می کن ــه احس ــود ک ــاد ب ــدر زی آن ق
ــط آن  ــن توس ــم اش در م ــش اعظ ــد، بخ ــاره می کن ــه آن اش ــان ب آزمندی

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــم ب معل

درحقیقــت این کــه اکنــون بــه همیــن پارادایــم فکــر می کنــم و از آن 
ــه آن  ــت ک ــی اس ــوِد پارادایم ــت وج ــه عل ــود ب ــرم، خ ــام می ب ــم ن در کتاب
ــی در  ــم خیل ــال، آن معل ــت. به عنوان مث ــود آورده اس ــه وج ــن ب ــم در م معل
ــم  ــم می بین ــر می کن ــه فک ــاال ک ــت و ح ــخن می گف ــر س ــدرت فک ــورد ق م
ــن  ــی زد، م ــار نم ــه یک ب ــای 2 هفت ــا را در آن کالس ه ــن حرف ه ــر او ای اگ
ــه ایــن موضــوع نــداده بــودم و بــه دنبــال آن نمی رفتــم  هیچ وقــت اهمیتــی ب
و طبیعتــًا عالقــه ام را نیــز پیــدا نمی کــردم و چه بســا ایــن کتــاب هــم 

هیــچ گاه نوشــته نمی شــد!

ــودکان و  ــم ک ــه بگوی ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــا ب ــن حرف ه ــه ی ای هم
نوجوانــان از افــراد پیرامــون خــود کــه بــا آن هــا ســروکار دارنــد، تأثیــر بســیار 
زیــادی می پذیرنــد. تمامــی جزئیاتــی کــه در محیــط زندگــی فرزندتــان وجــود 
ــخصیت و  ــکل گیری ش ــر ش ــش رو ب ــال های پی ــک در س ــدون ش ــد، ب دارن
طــرز تفکــر فرزندتــان مؤثــر خواهنــد بــود. درســت مثــل خــاک، آب و هوایــی 
کــه روی رشــد گیــاه مؤثــر اســت. اگــر بــرای گیــاه خــود خــاک، آب  و هــوای 
ــر  ــود و در غی ــم ب ــر خواهی ــد او را نظاره گ ــلمًا رش ــم، مس ــه کنی ــب تهی مناس
ــم ران«  ــه ای از »جی ــاه امــری مســلّم اســت. جمل ــن صــورت پژمردگــی گی ای

ــد: ــه می گوی ــت ک هس

 شما میانگین پنج نفر از افرادی هستید که در روز بیش تر وقتتان را با آن ها می گذرانید.

 5 نفــری کــه بــرای فرزندتــان ماننــد خــاک و آب  و هــوا بــرای گیــاه هســتند. 
اگــر کمــی بــه خودمــان نیــز نــگاه کنیــم متوجــه ایــن موضــوع خواهیــم شــد کــه 
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ــیم بر  ــم و تقس ــع کنی ــم جم ــان را باه ــراد نزدیکم ــر از اف ــای 5 نف ــر ویژگی ه اگ
تعــداد کنیــم، حاصــل ایــن میانگیــن، خودمــان خواهیــم بــود!

ــم  ــت می دهی ــود اهمی ــد خ ــِک فرزن ــراد نزدی ــه اف ــدر ب ــه ق ــال چ بااین ح
ــیم؟  ــته باش ــی گذاش ــرات مثبت ــخصیتی او تأثی ــای ش ــد ویژگی ه ــا در رش ت
ــاک  ــدازه ی خ ــز به ان ــدان نی ــخصیت فرزن ــر ش ــذار ب ــراد تأثیرگ ــه اف ــا ب آی
ــدوارم  ــل هســتیم؟ امی ــت قائ ــان اهمی ــاه منزلم ــرای رشــد گی ــوا ب و آب  و ه
ــان تهیــه  ــاه منزلت ــرای گی ــدان را ب ــن خــاک و حتــی گل همان طــور کــه بهتری
ــا آن هــا در حــال  ــادی ب ــان ســاعات زی ــرای افــرادی کــه فرزندت می کنیــد، ب
ــل دوســتان  ــرادی مث ــد. اف ــا را انتخــاب کنی ــز بهترین ه معاشــرت هســتند نی
ــوا  ــه ی خــاک و آب  و ه ــن، همســایه ها و... به منزل ــی و مجــازی(، معلمی )حقیق

ــدان هســتند. ــرای رشــد فرزن ب

 البتــه بایــد ایــن هنــر را نیــز داشــته باشــیم کــه چیــزی کــه ازنظــر مــا بهتریــن 
اســت را ازنظــر فرزندمــان نیــز بهتریــن جلــوه دهیــم. الزمــه ی ایــن امر این اســت 
کــه دلیــل واضــح و روشــنی بــرای بهتریــن بــودن پیشــنهادمان بــه فرزنــدان ارائــه 
ــه حــد کافــی قــوی نباشــد، ممکــن  ــان ب ــرای فرزندت کنیــم. اگــر دالیــل شــما ب
ــال  ــت و اقب ــاس بخ ــر اس ــداده و ب ــما ن ــنهاد ش ــه پیش ــی ب ــد اهمیت ــت فرزن اس
ــر اســاس  ــان را ب ــده ی فرزندت ــًا شــما آین ــد؛ مطمئن ــط اش را انتخــاب نمای محی
شــانس تنظیــم نخواهیــد کــرد. بــرای متقاعــد کــردن فرزنــدان بــرای اســتفاده از 
محیطــی کــه مــا بــرای آن هــا مناســب می بینیــم، ابتــدا بایــد آن محیــط ازنظــر 
ــه آن  ــرای این ک ــدی ب ــدم بع ــد. در ق ــی باش ــب و منطق ــًا مناس ــان واقع خودم
محیــط باســلیقه و عالقــه ی فرزندتــان متناســب باشــد، الزم اســت رابطــه ی خوبــی 
را بــا فرزنــد خــود برقــرار کنیــد تــا بــه پیشــنهادات شــما اعتقــاد قلبــی و منطقــی 
داشــته باشــد. وقتــی فرزنــد دلیلــی را بــرای انتخــاب دوســت، هم بــازی و... ببینــد 
کــه هــم ازنظــر احساســی او را راضــی می کنــد و هــم منطقــش آن را می پذیــرد، 
ــد.  ــب می دانی ــما مناس ــه ش ــرد ک ــد ک ــاب خواه ــزی را انتخ ــک چی ــدون ش ب
سرکشــی فرزنــدان و دانــش آمــوزان زمانــی اتفــاق می افتــد کــه نتوانیــم آن هــا 
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ــا کفش هــای آن هــا نیــز راه برویــم! را درک کنیــم؛ پــس بهتــر اســت گاهــی ب

انتخاب هایــی در مــورد  اگــر می خواهیــد فرزندتــان  به طــور خالصــه 
دوســتان و نزدیــکان اش داشــته باشــد کــه شــما نیــز از آن انتخاب هــا راضــی 
ــی درنهایــت خــوِد  ــد! ول ــار او بگذاری ــد شــما گزینه هــا را در اختی باشــید، بای
او انتخاب کننــده باشــد. او نیــز انســان اســت و دوســت دارد انتخاب گــر 
ــا تســلیم شــونده! فقــط یادمــان باشــد کــه اگــر گزینه هــای محیطــی  باشــد ت
ــم  ــه نکنی ــن گل ــم، از ای ــرار ندادی ــارش ق ــد او در اختی ــرای رش ــی را ب خوب
ــر  ــم؛ اگ ــل نبودی ــا مای ــه م ــت ک ــرده اس ــش پیداک ــی گرای ــه چیزهای ــه ب ک
ــر را  ــکات زی ــید ن ــود باش ــد خ ــرای فرزن ــخص ب ــن ش ــد مؤثرتری می خواهی

ــد: ــوش نکنی فرام

1- محیط مناســب برای فرزندتان، ازنظر خودتان نیز مناسب باشد.

ــا او نیــز شــمارا به عنــوان  2- بهتریــن دوســت تــان را فرزنــد خــود بدانیــد ت

»بهتریــن دوســت« خــود بشناســد.

3- گاهی با کفش های او راه بروید!

وقتــی ایــن 3 اصــل را در تعامــل بــا فرزنــد خــود در نظــر داشــته باشــید، آنــگاه 
ــی اگــر چیــزی را  ــان می شــوید کــه حت ــرای فرزندت ــه دوســتی ب ــل ب شــما تبدی
ــت  ــت! درس ــد پذیرف ــد، او خواه ــنهاد کنی ــه او پیش ــت ب ــد اس ــر او ب ــه ازنظ ک
مثــل افــرادی کــه دلیــل اعتیــاد خــود را فقــط 2 کلمــه می داننــد: رفیــق نابــاب!!! 
ــش  ــا کفش های ــم ب ــه ه ــد ک ــتی می بین ــوان دوس ــما را به عن ــان ش ــی فرزندت وقت
راه رفته ایــد، هــم در خــود احســاس می کنــد کــه دوســتش داریــد و هــم چیــزی 
ــد،  ــا می دانی ــب آن کفش ه ــز مناس ــان نی ــد را خودت ــنهاد می کنی ــه او پیش ــه ب ک
ــزی را انتخــاب خواهــد کــرد کــه شــما  ــان همــان چی ــد کــه فرزندت شــک نکنی
ــه  ــز ب ــاب نی ــتان ناب ــرای ورود دوس ــن کار راه را ب ــا ای ــما ب ــد! ش ــت داری دوس
زندگــی فرزندتــان بســته اید. اگــر هــم نیــاز داشــتید مــی توانیــد محصــول صوتــی  
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ــر دریافــت  ــق لینــک زی ــیم؟« را از طری ــت باش ــود دوس ــد خ ــا  فرزن ــه ب »چگون

کنیــد:

http://maktabyar.ir/?page_id=594

وقتــی شــما پنج نفــری را کــه روی شــکل گیری شــخصیت و پارادایــم 
بــا چشــم انداز آینــده  تأثیــر مثبــت می گذارنــد، آگاهانــه و  فرزندتــان 
ــی  ــال عظیم ــد نه ــاهد رش ــد ش ــه بای ــت ک ــت اس ــد، آن وق ــاب کردی انتخ
ــمارا  ــش ش ــایه ها و محصوالت ــه س ــه رفته رفت ــید ک ــان باش ــام فرزندت ــه ن ب
شــگفت زده خواهــد کــرد! ایــن قانــون طبیعــت اســت کــه اگــر محیــط بــرای 
ــاد.  ــد افت ــاق خواه ــز اتف ــالمی نی ــد س ــک رش ــدون ش ــد، ب ــالم باش ــد س رش
ــی  ــد گاه ــالم، بای ــط س ــردن محی ــد از مهیاک ــه بع ــد ک ــوش نکنی ــط فرام فق
ــد  ــد« رش ــه »بای ــه ک ــان همان گون ــی فرزندت ــد! وقت ــاری کنی ــان را آبی گیاهت
ــده  ــی اش را در آین ــت زندگ ــه جه ــود ک ــد ب ــی خواه ــرد، دارای پارادایم ک
مشــخص خواهــد نمــود. همــان پارادایمــی کــه احساســات، زمینــه و روحیــه ی 
ــی در  ــی حت ــد داد. زندگ ــکیل خواه ــی تش ــائل زندگ ــا مس ــل ب او در تعام
ســخت ترین شــرایط نیــز تــوان مقابلــه بــا افــرادی را نــدارد کــه خــود دارای 

هســتند. ســخت تری  ریشــه های 
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ــی  ــط والدین ــان توس ــه شخصیتش ــرادی ک ــاوت اف ــه تف ــت ک ــه اس این گون
ــال  ــر اســاس شــانس و اقب ــًا ب ــه صرف ــرادی ک ــا اف آگاه طراحی شــده اســت ب
ــما  ــک ش ــدون ش ــد. ب ــد ش ــخص خواه ــت، مش ــکل گرفته اس ــان ش شخصیتش

ــود. ــد ب ــان خواهی ــده ی فرزندت ــخصیت آین ــی ش ــّراح اصل ط
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اشتباهی اشتباهاِت	
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»دو جاده در جنگلی از هم جدا شدند

و من آن را که مسافر کمتری عبور کرده بود برگزیدم،

و همین تمام دگرگونی های زندگی ام را موجب شد.«

رابرت فراست
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بســیاری از والدیــن به صــورت خــودآگاه و یــا ناخــودآگاه در حــال پــرورش ربــات 
هســتند تــا انســان! رباتــی که:

صبح به مدرسه می رود ، صبر می کند زنگ آخر بخورد و ظهر نیز به منزل برمی گردد

رباتــی کــه بــه او می گوینــد فــالن کار را انجــام بــده و او نیــز دقیقــًا همــان کار را 
عینــًا بایــد انجــام دهــد؛ زیــرا اگــر برخــالف چیــزی کــه بــه او گفته شــده کاری 

را انجــام دهــد بــه او می گوینــد: تنبــل!

مثــاًل یکــی از دانش آموزانــم کــه در ســال های قبــل این گونــه بــه او 
القاشــده بــود کــه فــالن ســؤال ریاضــی را فقــط بایــد بــه همــان روشــی کــه 
ــن را  ــراب ای ــوز اضط ــال هن ــد س ــس از چن ــد، پ ــل کن ــده ح ــه او گفته ش ب
داشــت کــه نکنــد آن ســؤال را بــا روش خالقانــه ی خــود حــل کنــد و جریمــه 

شــود؟!

ــؤال را  ــن س ــف ای ــای مختل ــرر در فصل ه ــات مک ــوز به دفع آن دانش آم
باحالتــی مضطــرب از مــن می پرســید: »آقــا اگــه ایــن ســؤالو بــا روش دیگــه ای 

ــد...؟!« ــاً نمــره می دی ــم واقــعـــ حــل کنی
ــود  ــه در وج ــاده و نهفت ــای فوق الع ــه ویژگی ه ــی اســت ک ــًا منطق ــا واقع آی

نیستم! ُربات	 من	
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ــا  ــات نم ــًا رب ــا انســان های صرف ــه فراموشــی ســپرده و از آن ه ــدان را ب فرزن
ــه  ــتورالعمل هایی ک ــاس دس ــر اس ــط ب ــط و فق ــه فق ــی ک ــازیم؟! ربات های بس
ــی  ــات نمای ــان های رب ــان انس ــد. هم ــل می کنن ــود، عم ــا داده می ش ــه آن ه ب

کــه چنــد ســال بعــد:

صبح  سرکار می روند ، کارهایی تکراری انجام می دهند و شب نیز به منزل برمی گردند

ــده ی  ــرای آین ــه ب ــه این گون ــی ک ــرای روزمرگی های ــم ب ــا می توانی ــال آی بااین ح
ــن  ــرای همی ــی ب ــا حت ــم؟ آی ــی بیاوری ــده دلیل ــم، در آین ــدان رزرو می کنی فرزن

ــود دارد؟ ــده وج ــی در آین ــم تضمین ــا ه روزمرگی ه

آیا صرفًا انجام کارهای تکراری و روتین که منجر به روزمرگی فرزندان در آینده 

می شود، کاری نیست که از عهده ی ربات ها بربیاید...؟!

ــریع تر و  ــا را س ــد کاره ــوژی می توان ــی تکنول ــا و به طورکل ــی ربات ه ــم وقت آن ه
ــه اســتخدام انســان ها  ــازی ب ــر از انســان انجــام دهنــد، در آینــده چــه نی ارزان ت
ــا  ــز او از ربات ه ــبب تمای ــان س ــی در فرزندت ــه ویژگی های ــود...؟! چ ــد ب خواه
ــاِس  ــیدن لب ــًا پوش ــا صرف ــد؟ آی ــد ش ــده خواه ــال های آین ــا در س و کامپیوتره
تکنولــوژی می توانــد برتــری فرزنــدان را در آینــده نســبت بــه ربات هــا و 

ــد؟ ــن کن ــا تضمی کامپیوتره

لباســی	با	نشان	تکرار

منظــور از انجــام کارهــای تکــراری و روتیــن )کــه ویژگــی اصلــی کامپیوترهاســت( 
ــت آورده  ــه دس ــل ب ــات از قب ــب اطالع ــخ هایی را در قال ــه پاس ــت ک ــن اس ای
باشــیم و بــرای حــل مســئله ای کــه پیــش می آیــد، پاســخ مناســب را از بیــن آن 
اطالعــات اعــالم کنیــم. درســت مثــل یــک نرم افــزار کامپیوتــری کــه بــا توجــه 
ــه آن داده  ــس ب ــخص برنامه نوی ــه ش ــخ هایی ک ــن پاس ــؤاالت و همچنی ــه س ب
ــن  ــان ممک ــن زم ــا را در کمتری ــته های م ــا خواس ــؤاالت و ی ــد س ــت، می توان اس

برطــرف ســازد.
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ســه	برگ	برنده	ی	»ربات«	نسبت	به	»انسان«

ــا  ــی تکنولوژی ه ــا و به طورکل ــا، کامپیوتره ــد ربات ه ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ویژگی هایــی دارنــد کــه انســان بــه دلیــِل نداشــتن آن ویژگی هــا قــادر بــه رقابــت 
بــا تکنولــوژی نخواهــد بــود. در ادامــه برخــی برتری هــای تکنولــوژی نســبت بــه 
انســان را برایتــان یــادآور می شــوم تــا ببینیــم کــه آیــا واقعــًا فرزنــدان و دانــش 
ــا  ــم ی ــاده می کنی ــده آم ــوژی در آین ــا غــوِل تکنول ــت ب ــرای رقاب آموزانمــان را ب

خیــر؟!

برگ	اول:	خســتگی	نمی	فهمد!

ــام  ــس از انج ــه پ ــدارد ک ــود ن ــری وج ــات و کامپیوت ــچ رب ــک هی ــدون ش ب
ــارژ  ــن ش ــود و در عی ــام می ش ــارژش تم ــًا ش ــود! نهایت ــته ش ــش خس فعالیت های
شــدن نیــز می توانــد دقیقــًا بــا همــان کیفیــت بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. کافی 
ــته  ــی داش ــگاه های فیزیک ــی و فروش ــگاه های اینترنت ــن فروش اســت مقایســه ای بی
ــان  ــه خســتگی برایم ــدون هیچ گون ــوژی ب ــبانه روزی تکنول ــت ش ــا فعالی ــیم ت باش
ــورت  ــی به ص ــگاه های اینترنت ــد فروش ــه می دانی ــور ک ــردد. همان ط ــن گ روش
ــه درِب  ــتند درصورتی ک ــتریان هس ــه مش ــرویس دهی ب ــال س ــبانه روزی در ح ش
ــت.  ــاز اس ــتریان ب ــرای مش ــدودی ب ــاعات مح ــط س ــی فق ــگاه های فیزیک فروش
فروشــگاه های فیزیکــی حتــی اگــر بخواهنــد مثــل فروشــگاه های اینترنتــی 
ــای  ــروی کاری در نوبت ه ــه نی ــاز ب ــد، نی ــت کنن ــبانه روزی فعالی ــورت ش به ص
ــود؛ بنابرایــن  َــر خواهــد ب متفــاوت خواهنــد داشــت کــه مســلمًا ایــن کار هزینه ب
رقابــت انســان بــا ربــات یــا کامپیوتــری کــه بــه »خســتگی« اعتقــادی نــدارد، کار 

ــود! آســانی نخواهــد ب
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برگ	دوم:	دقت	فوق	العاده

ــتار  ــک پرس ــکا ی ــتان های آمری ــی از بیمارس ــه دریک ــدم ک ــه ای1 می خوان در مقال
ــد  ــزار واح ــون، 10 ه ــده ی خ ــر رقیق کنن ــد در میلی مت ــق 10 واح ــای تزری به ج
ــتباهات در  ــه اش ــاالً ازاین گون ــود! احتم ــرده ب ــق ک ــار تزری ــه بیم ــده ب رقیق کنن
شــغل های مختلــف و در کشــورهای متفــاوت بــه گوشــتان خــورده اســت. حــال 
وقتــی کاری را کــه انســان در انجــام آن ممکــن اســت اشــتباهات جبران ناپذیــری 
ــد  ــه خواه ــد چ ــام دهن ــاده انج ــی فوق الع ــا دقت ــا ب ــود، ربات ه ــب ش را مرتک

شــد...؟!

برگ	سوم:	سرعت	فوق	العاده

ــی  ــه کار داروفروش ــه ب ــدم ک ــی را دی ــورد ربات ــی در م ــه1 مطلب ــان مقال در هم
ــا اســتفاده از  ــه ایــن صــورت بــود کــه ب مشــغول بــود! شــیوه ی کار آن ربــات ب
ــرعت در  ــخیص داده و به س ــتند را تش ــاران می خواس ــه بیم ــی ک ــد، داروهای بارک
اختیــار آنــان قــرار مــی داد. نکتــه جالــب آن مقالــه اینجــا بــود کــه بــا اســتفاده از 
ایــن ربــات 1200 ســاعت در وقــت داروخانــه صرفه جویــی انجــام شــد و عــالوه 
بــر صرفه جویــی زمانــی، ایــن ربــات طــی چنــد مــاه چیــزی حــدود 120 میلیــون 
ــد ســال  ــال چن ــرد! بااین ح ــی ک ــه صرفه جوی ــای داروخان ــز در هزینه ه ــان نی توم
بعــد کــه فرزندتــان وارد بــازار کار شــد، اگــر ایــن ربــات در همــه ی داروخانه هــا 
و ربات هــای دیگــری نیــز در ســایر مشــاغل وجــود داشــته باشــد، آیــا فرزندتــان 
قــادر خواهــد بــود کــه هیــچ اشــتباهی نکنــد و درعین حــال حقــوق ســر مــاه نیــز 

نگیــرد؟! دیدیــم کــه بــرای ربات هــا ایــن کار شــدنی اســت!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1- ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی، شامره 121
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ربات	هایــی	در	همین	حوالی

ــه شــما شــماره ی  ــد، چــه کســی ب ــه بانــک مراجعــه کردی ــاری کــه ب ــن ب آخری
ــان را داد؟ نوبتت

بدون شک انسان نبود!	 
آیا امروز به کسی که توانایی شمردن پول را دارد، نیازی هست؟

مسلماً خیر! چون دستگاه های پول شمار جای او را گرفته اند!	 
ــا ایــن پیش زمینــه، فــردی را تصــور کنیــد کــه امــروز در حــال آمــاده شــدن  ب
بــرای کاری اســت کــه فــردا تکنولــوژی آن کار را بهتــر از او انجــام خواهــد داد! 
ــی  ــه اتفاق ــود، چ ــردا ش ــت وارد ف ــوز اس ــون دانش آم ــه اکن ــرد ک ــن ف ــی ای وقت
برایــش خواهــد افتــاد؟ او در فــردا همــان احساســی را خواهــد داشــت کــه فــرد 
ــرای  ــاده شــدن ب ــا آم ــول در امــروز دارد! او ب ــا در نوبت دهــی و شــمردن پ توان
ــی  ــرای فردای ــود را ب ــت خ ــد، در حقیق ــا برمی آی ــه از دســت کامپیوتره کاری ک

ــد. ــاده می کن ــی آم غیرواقع

نکتــه جالــب اینجاســت کــه رونــد واگــذاری کارهــای تکــراری بــه ربــات و 
ــه  ــایت هایی ک ــادن س ــا راه افت ــز ب ــا)!( را نی ــبی فال گیره ــر، کاروکاس کامپیوت

ــا یــک کلیــک فــال می گیرنــد، ِکســاد کــرده اســت!!! ب

چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، رفته رفتــه انجــام کارهایــی کــه از عهــده ی 
ــه  ــود. جامع ــذار می ش ــر واگ ــه کامپیوت ــان ب ــد، از انس ــا برمی آی کامپیوتره
همیشــه بــه ســمت راحتــی و آســودگی خواهــد رفــت. شــخِص کارخانــه داری 
ــین ها  ــتفاده از ماش ــا اس ــر و ب ــه ای کمت ــا هزین ــش را ب ــد کارهای ــه می توان ک
انجــام دهــد، دیگــر نیــاز عمــده ای بــه نیــروی انســانی نخواهــد داشــت. بلکــه 
ــی را  ــام کارهای ــی انج ــه توانای ــود ک ــد ب ــان هایی خواه ــه انس ــا ب ــاز او تنه نی

دارنــد کــه هیــچ کامپیوتــر و رباتــی قــادر بــه انجــام شــان نیســت.
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شــغل	هایی	که	ربات	به	آن	ها	رحم	نخواهد	کرد!

ــه  ــبت ب ــا نس ــای ربات ه ــورد توانایی ه ــه در م ــی ک ــه مطالب ــه ب ــا توج ب
ــال های  ــا در س ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــد، ای ــه ش ــان ها گفت انس
ــود؟ شــاید  ــاز خواهــد ب ــه مهندســین، معلمیــن، پزشــکان وکال و... نی آینــده ب
ــد  ــد، می توانن ــراری دارن ــن و تک ــت روتی ــه حال ــغل های ک ــد ش ــی بگوین برخ
ــق  ــا عاش ــون کامپیوتره ــد. چ ــا بدهن ــه کامپیوتره ــود را ب ــای خ ــده ج در آین
کارهــای روتیــن و تکــراری هســتند. به عنوان مثــال پزشــکی را در نظــر 
ــد.  ــز می کن ــخه تجوی ــرای او نس ــار، ب ــم بیم ــه عالئ ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک بگیری
ــار  ــه بیم ــرد ک ــی ک ــزاری طراح ــوان نرم اف ــک، نمی ت ــن پزش ــای ای ــا به ج آی
فقــط عالئــم اش را در آن وارد کنــد و نســخه را تحویــل بگیــرد؟ بمانــد کــه 

ــد! ــد ش ــی خواه ــز صرفه جوی ــار نی ــت بیم ــدر در وق ــورت چق ــن ص در ای

ــی  ــورت تعامل ــه به ص ــوند ک ــاخته ش ــی س ــدارد ربات های ــکان ن ــا ام آی
ــد؟ ــوزش کنن ــه آم ــدام ب ــن، اق ــد معلمی مانن

ــتریان  ــه مش ــی ب ــه خدمات ــد ک ــود نَدارن ــایت هایی وج ــروز وب س ــا ام آی
ــه ی  ــر از مراجع ــه ت ــریع تر و مقرون به صرف ــی س ــه خیل ــد ک ــه می دهن ارائ

فیزیکــی می باشــند؟

ــه  ــان نام ــان، برایش ــال نزدیکانت ــدن از ح ــا ش ــرای جوی ــروز ب ــما ام ش
ــد؟ ــرام و... اســتفاده می کنی ــل و تلگ ــن و پیامــک و ایمی ــا از تلف می فرســتید ی

ــال های  ــی س ــراد ط ــط اف ــا توس ــتفاده از تکنولوژی ه ــه اس ــور ک همان ط
اخیــر بــا 10 ســال قبــل قابــل مقایســه نیســت، شــک نکنیــد کــه در ســال های 
ــال های  ــه س ــبت ب ــری نس ــرعت بیش ت ــا س ــرات ب ــن تغیی ــز ای ــش رو نی پی
اخیــر صــورت خواهــد پذیرفــت. تغییراتــی کــه از جایگزیــن شــدن کامپیوترهــا 
ــراری در  ــای تک ــًا کاره ــه صرف ــد ک ــر می ده ــغل هایی خب ــا ش ــا ب و ربات ه
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ــه  ــد ک ــر برس ــن فک ــی ای ــن برخ ــه ذه ــاید ب ــود. ش ــام می ش ــغل ها انج آن ش
ــزار  ــد نرم اف ــی و تولی ــغل برنامه نویس ــًا ش ــده قطع ــیر، در آین ــن تفاس ــا ای ب
رونــق فراوانــی خواهــد داشــت؛ امــا خبــری کــه برایتــان دارم ایــن اســت کــه 
ــودش  ــه خ ــت ک ــاخته اس ــزاری س ــتان نرم اف ــرکت در انگلس ــک ش ــراً ی اخی

می توانــد نرم افــزار بنویســد!

بااین حــال، مــا چقــدر فرزنــدان و دانــش آمــوزان را در ایــن مســیر 
راهنمایــی می کنیــم؟ آیــا از آن هــا ربات	هایــی	کــه	خســته	می	شــوند،	
ــد  ــه قادرن ــان هایی ک ــا انس ــازیم ی ــتند می س ــد	هس ــد	و	کن ــتباه	می	کنن اش
کارهایــی را انجــام دهنــد کــه هیــچ ربــات و کامپیوتــری قــادر بــه انجامشــان 

ــت...؟ نیس

برنده	ی	آینده	ربات	اســت	یا	فرزندتان؟

در اینجا الزم است ذکر کنم که مشاغل در آینده ممکن است به طور کامل 
حذف نشوند بلکه در بسیاری از آن ها تغییراتی به وجود بیاید که لزوم بهره مند 

بودن فرزندانتان از ویژگی هایی به  غیر از مهارت تخصصی را تشدید کند. مهارت 
تخصصی همان چیزی است که افراد اغلب با تحصیالت دانشگاهی آن را به 

دست می آورند؛ اما با تهدیدی که از سوی ربات های سریع، دقیق و خستگی ناپذیر 
احساس می شود، مهارت تخصصی در آینده برای موفقیت حرفه ای فرزندتان با 

این که الزم است اما به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.

ــه  ــی ک ــخیص بیماری های ــرای تش ــکی ب ــه ی پزش ــال در حرف ــور مث به ط
ــاز  ــر نی ــرب و ماه ــکانی مج ــود پزش ــه وج ــواره ب ــده اند هم ــوز شناخته نش هن
خواهــد بــود؛ امــا افــرادی کــه بــا تصــور انجــام کارهــای تکــراری در آینــده 
ــه ای خــود  ــت حرف ــرای موفقی ــًا راهــی را ب ــک شــغل می شــوند، طبیعت وارد ی
مشــاهده نخواهنــد کــرد. چــون آن هــا تنهــا قــادر بــه انجــام کارهایــی خواهنــد 
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ــتگی آن  ــه خس ــدون هیچ گون ــر و ب ــریع تر، دقیق ت ــی س ــات خیل ــه ربـ ــود ک ب
ــد! ــام می ده ــا را انج کاره

به عنــوان  از آن هــا  نیــز می تــوان  امــروز  از نشــانه هایی کــه  برخــی 
انســان ها یادکــرد، آزمون هــای  بــا  از جایگزینــی تکنولــوژی  نمونه هایــی 
ــم،  ــا وارد می کنی ــه آن ه ــه ب ــی ک ــه اطالعات ــه ب ــا توج ــه ب ــی اســت ک آنالین
کننــد.  باخبــر  نهفته مــان  ویژگی هــای  برخــی  از  را  مــا  می تواننــد 
ــد در  ــما می توانی ــر، ش ــی زی ــه آدرس اینترنت ــه ب ــا مراجع ــال ب به عنوان مث
عــرض یــک دقیقــه و بــدون هیــچ هزینــه ای متوجــه میــزان درون گرایــی یــا 

برون گرایــی خــود شــوید:

  

http://bahrampoor.com/ آزمون-و-تست-درونگرایی-و-برونگرایی

آیــا همیــن اکنــون باوجــود آزمــون بــاال، منطقــی اســت کــه کســی وقــت و انــرژی 
و هزینــه ی خــود را بــرای مراجعــه حضــوری بــه محلــی بــرای مشــخص شــدن 
ــا برون گرایــی خــود صــرف کنــد؟ بااین حــال و باوجــود  وضعیــت درون گرایــی ی
ــا در ســال های  تغییــرات ســریعی کــه در ســال های اخیــر مشــاهده کرده ایــد، آی
ــی  ــا، کس ــواع ربات ه ــخت افزارها و ان ــا، س ــایت ها، نرم افزاره ــود س ــده باوج آین
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ــا ســرعت و  بــه مکان هایــی مراجعــه خواهــد کــرد کــه همــان کارهــا -آن هــم ب
ــر- انجــام می شــوند؟ دقــت پاییــن ت

ــه  ــت ک ــد نیس ــاًل بعی ــوژی اص ــار تکنول ــراوان قط ــتاِب ف ــه به ش ــا توج ب
ــما  ــد. ش ــف رخ ده ــاغل مختل ــل در مش ــن قبی ــی از ای ــده رویدادهای در آین
ــان از ســال های پیــش روی او  ــاب و آگاه نمــودن فرزندت ــن کت بامطالعــه ی ای
ثابــت کرده ایــد کــه اجــازه ی بازمانــدن فرزندتــان از ایــن قطــار سریع الســیر 
را نخواهیــد داد. از ایــن بابــت بــر خــود الزم می دانــم کــه بــه شــما تبریــک 

ــم! بگوی

ــد  ــتن آن  می توان ــا داش ــان ب ــه فرزندت ــدی را ک ــالح قدرتمن ــه س در ادام
ــه  ــا1  غلب ــا و کامپیوتره ــرعت باالی ربات ه ــت و س ــتگی ناپذیری، دق ــر خس ب

ــم. ــی می کن ــان معرف ــد، برایت کن

ســاحی	برای	شکست	ربات	ها

ــالع  ــده اط ــای آین ــه نیازه ــبت ب ــی نس ــی و نوجوان ــه از دوران کودک ــانی ک انس
پیداکــرده و مهارت هایــی را در خــود پــرورش داده اســت کــه هیــچ گاه از 
ــا،  ــده از ربات ه ــدون شــک در ســال های آین ــد، ب ــی برنمی آی ــچ ربات عهــده ی هی
ــی(  ــراری )ربات ــای تک ــًا کاره ــه صرف ــان هایی ک ــم انس ــیر عظی ــا و س کامپیوتره
انجــام می دهنــد، پیشــی خواهــد گرفــت. ایــن فــرد مســلمًا حــاِل خــوش خــود را 
ــای  ــا ربات ه ــه ب ــرد؛ چــون ســالح مقابل ــل خواهــد ک ــز منتق ــن اش نی ــه والدی ب
آینــده را از دســتان والدیــن اش تحویــل گرفتــه اســت. همــان والدینــی کــه امــروز 
بامطالعــه و کســب آگاهــی بیش تــر، ریشــه های زندگــی فرزنــد خــود را آبیــاری 
کــرده تــا بتواننــد در آینــده از مشــاهده ی شــاخ و بــرگ ثمــره ی زندگــی خــود 

لــذت ببرنــد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - درچنــد صفحــه قبــل بــه خســتگی ناپذیری، دقت باال و رسعت باال به عنوان ســه برگ برنده ی 

ربات نســبت به انســان اشاره شد.
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در آینده، افراد موفق درزمینه ی شغلی کسانی هستند که توانایی انجام کارهایی رادارند 

که هیچ ربات و کامپیوتری قادر به انجامشان نیست.

ــات و  ــه رب ــبت ب ــان را نس ــد انس ــه می توان ــت ک ــزاری اس ــان اب ــاس، هم احس
ــان  ــًا هم ــری بخشــد. احســاس دقیق ــه او برت ــد و ب ــوه ده ــز جل ــر متمای کامپیوت
چیــزی اســت کــه هیــچ اَبــَـرکامپیوتر و هیــچ ربــات غول پیکــری نیــز نمی توانــد 
در هیــچ زمانــی آن را داشــته باشــد! دقــت کنیــد کــه مــن قباًل احســاس خســتگی 
ــات معرفــی کــردم، امــا  ــه رب ــال از نقــاط ضعــف انســان نســبت ب را به عنوان مث
احساســات متعــدد دیگــری نیــز در انســان وجــود دارنــد کــه می توانــد از آن هــا 
به عنــوان نقطــه ی قــوت خــود نســبت بــه ربــات و نقطــه ی تمایــز خــود نســبت 
بــه ســایر انســان های ربــات نمــا اســتفاده نمایــد. احســاس در حقیقــت ِســالحی 
اســت کــه بــا اهمیــت دادن بــه آن در روابــط بیــن خــود و فرزندتــان، می توانیــد 
ــن انســان هایی باشــید  ــا و همچنی ــر ربات ه ــازی او در براب ــده شــاهد یکه ت در آین
کــه پــدرو مادرشــان لبــاس ربــات را در کودکــی بــر تــن آن هــا کرده انــد! بهتــر 
اســت بــرای روشــن تــر شــدن برتــرِی انســان نســبت بــه ربــات بــا اســتفاده از 

ســالح »احســاس« بهتــر اســت یــک ســفری بــه چندســال بعــد داشــته باشــیم!

آینده به	 سفری	

ــه در  ــردم ک ــرض ک ــان ع ــکی زدم، خدمتت ــغل پزش ــه از ش ــی ک ــورد مثال در م
ــًا کارهــای  ــا جــای برخــی از پزشــکان را کــه صرف ــده ممکــن اســت ربات ه آین
تکــراری انجــام می دهنــد، بگیرنــد. اکنــون بــرای قابل لمــس بــودن ایــن فرضیــه، 
ــه دلیــل ســرماخوردگی می خواهیــد  ــان را در آینــده ای تصــور کنیــد کــه ب خودت
بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. در آن صــورت کدام یــک از گزینه	هــای	موجــود	در	
ــرماخوردگی تان  ــداوای س ــرای م ــوان پزشــک مناســب ب ــد را به عن صفحــه	ی	بع

ترجیــح خواهیــد داد؟
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گزینــه 1( ســایتی وجــود دارد کــه شــما ابتــدا عالئــم بیماری تــان را در آن 

وارد کــرده و ســایت بــا توجــه آن عالئــم، داروهــای مناســب شــما را پــس 
از کلیــک کــردن، در همــان لحظــه تجویــز می کنــد: ســایت

گزینــه 2( پزشــکی اســت کــه وقتــی وارد مطــب اش می شــوید تــا زمانــی 

کــه از مطــب اش خــارج شــوید، حالــت چهــره اش هیــچ تفاوتــی نکــرده و 
ــد:  ــز می نمای ــد و دارو را تجوی ــم را می پرس ــام، عالئ ــی تم ــا بی حوصلگ ب

ــه پزشــک بی حوصل
ــد زده  ــه مطــب، لبخن ــان ب ــگام ورودت ــه هن ــه 3( پزشــکی اســت ک گزین

و در حیــن تجویــز دارو باعالقــه صحبت هایتــان را گــوش می دهــد و 
گاهــی هــم از طنــز اســتفاده می کنــد! در پایــان نیــز شــما را بــا احتــرام و 
ــد: پزشــک  ــان آرزوی ســالمتی می نمای ــه نمــوده و برایت گشــاده رویی بدرق

بــا احســاس
ــاال، به هرحــال ســرماخوردگی تان را برطــرف خواهــد کــرد؛  ــه ی ب هــر ســه گزین
ــه انتخــاب شــما  ــد ک ــت کنی ــد؟ دق ــه را انتخــاب می کنی ــدام گزین ــا شــما ک ام
تقریبــًا همــان انتخابــی اســت کــه افــراد در آینــده بــرای مــداوای بیمــاری خــود 

انجــام خواهنــد داد!

ــون  ــود، اکن ــک ش ــده پزش ــان در آین ــد فرزندت ــرار باش ــر ق ــرض اگ برف
ــاده  ــاال آم ــای ب ــک از گزینه ه ــدام ی ــن در ک ــرار گرفت ــرای ق ــد او را ب داری

؟ می کنیــد

آیــا در گزینــه ای کــه فرزندتــان اکنــون بــرای آن درس می خوانــد و 
ــد  ــاب خواه ــاری اش انتخ ــداوای بیم ــرای م ــی او را ب ــود، کس ــاده می ش آم

ــرد؟ ک

الزم است این	3	گزینه را کمی باهم بررسی کنیم:
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ســایت	یا	پزشک	بی	حوصله؟

گزینــه ی اول )یعنــی ســایت( در حکــم همــان ربــات اســت کــه ســریع تر از انســان، 
مــا را بــه نتیجــه می رســاند و بیماری مــان را تشــخیص داده و داروی مناســب آن 
را بــا توجــه بــه عالئمــی کــه بــه آن وارد می کنیــم اعــالم می کنــد. انتخــاِب ایــن 
ــه دوم )یعنــی پزشــک بــی حوصلــه( اســت. پزشــکی  ــر از گزین ــی به صرفه ت ــه خیل گزین
کــه در گزینــه ی دوم در مــورد آن صحبــت شــد، انســانی اســت که همــان کارهای 
ــر  ــل بیش ت ــن دلی ــه همی ــد و ب ــام می ده ــی انج ــا بی حوصلگ ــم ب ــات را آن ه رب
افــراد، گزینــه ی اول یعنــی همــان ســایت را انتخــاب خواهنــد نمــود کــه رباتــی 
ــود.  ــته نمی ش ــم خس ــچ گاه ه ــت و هی ــترس اس ــه در دس ــوده و همیش ــی ب واقع

ازایــن رو احتمــاِل اشــتباه نیــز در آن بســیار کم تــر خواهــد بــود.

بااین وجــود افــرادی کــه در آینــده اغلــب کارهــای روتیــن و تکــراری مثــل 
ــای  ــا ربات ه ــی ب ــوان زورآزمای ــک ت ــدون ش ــد، ب ــام می ده ــا انج ربات ه
ــری  ــل گ ــت مث ــت. درس ــد داش ــتگی ناپذیر را نخواهن ــریع و خس ــی، س واقع
ــال 1985  ــود را در س ــطرنج خ ــی ش ــی جهان ــن قهرمان ــه اولی ــپارف ک کاس
ــر  ــک اَبَرکامپیوت ــر ی ــود در براب ــود، شکســت خ ــه دســت آورده ب ــالدی ب می

ــرد: ــالم ک ــه اع ــن جمل ــا ای ــطرنج باز ب ش

»...نمی توانستم بخوابم و اعتمادبه نفسم را ازدست داده بودم...«

او هنــگام مســابقه از ایــن نکتــه غافــل شــده بــود کــه کامپیوتــری کــه مقابــل اش 
ــام خســتگی و اعتمادبه نفــس نمی فهمــد! ــه ن نشســته اســت، چیــزی ب

ــال  ــی به هرح ــد ول ــب باش ــی عجی ــک کم ــات و پزش ــی رب ــاید جایگزین ش
ــه  ــم ک ــش می روی ــمتی پی ــه س ــه ب ــم رفته رفت ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی چ
ــوند،  ــاده ش ــن آم ــراری و روتی ــای تک ــام کاره ــرای انج ــط ب ــراد فق ــر اف اگ
ــد  ــی نخواه ــان باق ــی برایش ــد و جای ــا برخواهدآم ــس آن کاره ــات از پ رب
گذاشــت. چنــدی پیــش خبــری از وزارت نیــرو خوانــدم کــه قــرار اســت در 
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ــترکین، از راه دور  ــرف مش ــه مص ــوط ب ــات مرب ــام اطالع ــد، تم ــی جدی طرح
ــام  ــه ن ــه در مرکــزی ب ــن صــورت ک ــه ای ــرل شــود. ب ــز کنت ــک مرک و در ی
ــوده و  ــر ب ــرق امکان پذی ــای ب ــت کنتوره ــکان قرائ ــه ام ــام« در هرلحظ »فه
ــد  ــل نخواه ــان در مح ــط کنتورنویس ــور توس ــت کنت ــه قرائ ــازی ب ــر نی دیگ
ــه  ــا ب ــی از کاره ــان، خیل ــت زم ــم باگذش ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی ــود. چ ب

ــد... ــد ش ــذار خواه ــا واگ ــا و ربات ه کامپیوتره

آیــا بهتــر نیســت فرزنــدان خــود را بــه ابزارهایــی مجهــز کنیــم کــه حتــی 
ــم  ــغل ها، بازه ــی ش ــای تمام ــر به ج ــات و کامپیوت ــی رب ــورت جایگزین در ص
در آن شــغل بــه او نیــاز داشــته باشــند؟ آیــا عادالنــه اســت کــه فرزندانمــان 
ــا مــدرک دانشــگاهی بــه آینــده بفرســتیم؟ ــا دســت های خالــی و فقــط ب را ب

بااحساس پزشک	

امــا گزینــه ی ســوم بــه طــرز شــگفت انگیزی بــا دو گزینــه ی قبلــی یعنــی ربــات 
و ربــات جانــدار متفــاوت اســت! پزشــکی کــه در گزینــه ی ســوم از او یــاد شــد، 
ــا انســان  ــات و ی ــچ رب ــه در هی ــرورش داده اســت ک ــود پ ــی را در خ ویژگی های
ــه مطــب اش لبخنــد  ــا ورود شــما ب ــدارد. پزشــکی کــه ب ــات نمایــی وجــود ن رب
ــا و انســان های  ــا ربات ه ــدا یکــی از تفاوت هــای خــود را ب ــد، در همــان ابت می زن
ــوش  ــما گ ــای ش ــه حرف ه ــوب ب ــه خ ــکی ک ــد. پزش ــالم می نمای ــا اع ــات نم رب
ــان  ــد و در پای ــد می کن ــان را تأیی ــر، صحبت هایت ــکان دادن س ــا ت ــد و ب می ده
ــراد در  ــه اف ــت ک ــه ای اس ــد، گزین ــه می نمای ــاده رویی بدرق ــا گش ــما را ب ــز ش نی
آینــده او را بــه هــر ربــات و انســان ربــات نمایــی ترجیــح خواهنــد داد و بــرای 

مــداوای بیمــاری خــود انتخــاب خواهنــد نمــود.

ــه از  ــرادی ک ــق را از اف ــراد موف ــه اف ــی اســت ک ــا عامل احســاس در اینج
خــود فقــط ربــات ســاخته اند، متمایــز می کنــد. همــه ی انســان ها بــرای 
حــل مشــکل خــود، فــردی را انتخــاب خواهنــد کــرد کــه آن هــا را درک کنــد 
ــرد  ــد ک ــاب خواهن ــردی را انتخ ــا ف ــد. آن ه ــوش ده ــان گ ــه حرف هایش و ب
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کــه احســاس داشــته باشــد. چیــزی کــه نــه ربــات آن را دارد و نــه انســانی 
ــاش  ــا اِمرارمع ــد ت ــی انجــام ده ــای ربات ــه اســت کاره ــاد گرفت ــًا ی ــه صرف ک
ــت  ــر دوس ــی را بیش ت ــد، معلم ــوز بودی ــه دانش آم ــما هنگامی ک ــد! خودش کن
ــر  ــه ه ــی ک ــا معلم ــرد ی ــدا می ک ــک ص ــم کوچ ــا اس ــمارا ب ــه ش ــتید ک داش

جلســه نــام خانوادگی تــان را می پرســید...؟!

www.takbook.com



103 زنگ سوم: اشتباهاِت اشتباهی

ــه  ــن را ب ــم ســروکار دارم ای ــای دانش آموزان ــدرو مادره ــا پ ــه ب ــن ک ــل م حداق
ــبتًا  ــان نس ــه فرزندش ــی ک ــِن دانش آموزان ــه والدی ــم ک ــاهده می کن ــور مش وف
نمــرات باالیــی بــه دســت می آورنــد، از فرزندشــان فقــط و  فقــط انتظــار نمــره ی 
»بـیـســـت« را دارنــد. جالــب اینجاســت در برخــی مــوارد کــه مشــاهده کــرده ام، 
ــدن عــدِد  ــوده و تنهــا دی ــول نب ــرای آن هــا قابل قب ــز ب حتــی نمــره ی	19/75 نی
20 اســت کــه ایــن والدیــن را راضــی می نمایــد! بــه نظــر مــن نمــره ی »بـیـــست« 
بــرای ایــن گــروه از والدیــن نمــره نیســت، بلکــه ماننــد ُســرمه ای اســت کــه بــرای 

ــود. ــان می ش ــم چشم هایش ــاه مره ــی کوت مدت

ــد  ــم دی ــرادی را خواهی ــم، اف ــود بنگری ــراف خ ــه اط ــی ب ــم کم ــر بازه اگ
ــا  ــا و باره ــت را باره ــرمه ی بیس ــن س ــود، ای ــوزی خ ــه در دوران دانش آم ک
ــروز برخــی از  ــه ام ــزی ک ــا چی ــد ام ــای خــود مالیده ان ــر چشــم پدرومادره ب
ــد، درمــواردی قطــره ی اشــک اســت.  ــرای پدرومادرهــای خــود دارن آن هــا ب
ــدرو  ــم های پ ــی، چش ــراد در زندگ ــی آن اف ــت بالتکلیف ــه عل ــه ب ــکی ک اش
ــه آن  ــی را ک ــت خاصیت ــرمه ی بیس ــا س ــد. گوی ــس می کن ــان را خی مادرش

ــت... ــد، نداش ــر می کردن ــته فک ــان درگذش ــوزان و والدینش ــش آم دان

بیست ُسرمه	ی	
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همه	چی	آرومه!

ــد و نتیجــه ای را کــه خــود  ــی کــه راهــی را رفته ان ــدای از وجــود دانش آموزان ُج
ــار  ــط انتظ ــه فق ــی ک ــدرو مادرهای ــد، پ ــد، نگرفته ان ــر می کردن ــان فک و والدینش
نمــره ی بیســت را از فرزندشــان دارنــد، احتمــاالً قبــول دارنــد کــه هیــچ انســانی 
نمی توانــد کامــل باشــد و کمــال نیــز بــرای انســان انتهــا نــدارد. فرزنــداِن آن هــا 
ــن موضــوع  ــه ای ــا توجــه ب ــر از دیروزشــان باشــند و ب ــد هــرروز کامل ت می توانن
می تــوان دریافــت کــرد بــه دســت آوردن نمــره ی بیســت هرگــز بــه معنــی آرام 

بــودن اوضــاع نخواهــد بــود.

ــحالی  ــبب خوش ــت س ــره ی بیس ــن نم ــا گرفت ــط ب ــه فق ــوزی ک دانش آم
ــز  ــن راســتا متمرک ــز در همی ــش را نی ــام تالش های ــادرش می شــود، تم پدروم
ــد  ــاس می کن ــت احس ــای بیس ــت آوردن نمره ه ــه دس ــا ب ــرد. او ب ــد ک خواه
ــال  ــی رود و سال به س ــش م ــد، پی ــد باش ــه بای ــوری ک ــز همان ط ــه همه چی ک
ــه  ــت ک ــل اس ــه غاف ــن نکت ــا از ای ــود؛ ام ــر می ش ــبختی نزدیک ت ــه خوش ب
ــرابی  ــت، س ــاهده ی آن اس ــال مش ــبختی در ح ــوان خوش ــه به عن ــزی ک چی
ــش را  ــی از او نمرات ــده کس ــه در آین ــت ک ــن اس ــت ای ــت! حقیق ــش نیس بی

ــاره او... ــید. بیچ ــد پرس نخواه

نیستم؟ کامل	 چرا	

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هیچ کــس نمی توانــد کامــل باشــد، وقتــی  از فرزنــد 
ــم  ــه او می گویی ــه ب ــت ک ــن اس ــل ای ــم، مث ــودن داری ــل ب ــای کام ــود تقاض خ
»لطفــاً انســان نبــاش!«  البتــه بــرای پــدرو مادرهایــی کــه از فرزنــد خــود ُربــات 
ــی اگــر  ــِن دانش آمــوز حت ــن تقاضــا عجیــب نیســت! بیســت گرفت می ســازند، ای
ــرای  ــی ب ــوان دلیل ــود، به هیچ عن ــم ش ــی ه ــن و پای کوب ــزاری جش ــبب برگ س
ــوز را  ــی دانش آم ــه وقت ــود؛ بلک ــد ب ــده نخواه ــوز در آین ــبختی دانش آم خوش
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طــوری شــرطی می کنیــم کــه تنهــا در صــورِت کســب نمــره ی بیســت خوشــحالی 
ــه می شــود کــه تنهــا راه  ــار در او نهادین ــن رفت ــه ای ــد، رفته رفت ــه دســت می آی ب

بــرای خوشــحال بــودن، »کامــل	بــودن« اســت.

حــال وقتــی طبیعــت هیــچ انســانی بــر کامــل بــودن بنــا نشــده اســت، آن 
ــودن را طــی  ــدون نقــص ب دانش آمــوز در طــول زندگــی خــود راِه کامــل و ب
ــوارد  ــب م ــدی و در اغل ــاس، ناامی ــز ی ــزی ج ــًا چی ــه نهایت ــرد ک ــد ک خواه
ــا از  ــات م ــا محصــول توقع ــد داشــت.تمام این ه ــرای او نخواه افســردگی را ب
آن هــا بــرای گرفتــن نمــره ی بیســت ویــا بهتربگویــم ُســـرمه ی بیســت بــود!

متهم	ردیف	اول

در ســال 2001 بــر روی 6600 کــودک در کالیفرنیــا تحقیقــی انجــام شــد 
ــر  ــادی ب ــیار زی ــرات بس ــان تأثی ــن از فرزندش ــات والدی ــان داد توقع ــه نش ک
ــدم	 ــا »ع ــت«	وی ــی »موفقی ــن یعن ــا دارد. ای ــت آن ه ــا شکس ــت و ی روی موفقی
موفقیــت« فرزنــدان می توانــد تابعــی از رفتــار پدرومادرهایشــان باشــد. رفتــاری 
کــه می توانــد بــا توقعــات غیرطبیعــی ماننــد بیســت گرفتــن، پدرومــادر را در آن 
لحظــه خوشــحال ولــی در بلندمــدت پشــیمان کنــد. طبیعتــًا هیچ کــس از نمــره ی 
ــا  ــا شــود کــه تنه ــه الق ــد این گون ــه فرزن ــی این کــه ب ــد ول بیســت بَــَدش نمی آی
راه اطمینــان از حرکــت در مســیر موفقیــت کــه منجــر بــه خوشــحالی پدرومــادر 
تــو خواهــد شــد نمــره ی بیســت اســت، باگذشــت زمــان آثــاری را بــر روی آن 
دانش آمــوز خواهــد گذاشــت کــه احتمــاالً آن فرزنــد همه چیــز را از چشــم پــدرو 
ــدون  ــد. ب ــی نکرده ان ــه او را در مســیر درســتی راهنمای ــد ک ــادرش خواهــد دی م
شــک مطالعــه ی ایــن کتــاب نقطــه ی شــروعی بــرای جــدا شــدن از طیفــی اســت 
کــه از فرزنــد خــود فقــط انتظــار کامــل بــودن دارنــد. بــه شــما تبریــک می گویــم 
کــه چــراغ مطالعــه را بــرای روشــن کــردن مســیر آینــده ی فرزنــد خــود انتخــاب 

کرده ایــد.   
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همیشــه	کوتاه	ترین	راه،	پُرگل	ترین	راه	نیست!

ــه  ــد ک ــا نمی گوی ــه م ــان ب ــِت فرزندم ــره ی بیس ــی نم ــب وقت ــد ُخ ــاید بگویی ش
ــس از کجــا متوجــه شــویم او  ــه، پ ــا ن ــد ی ــت حرکــت می کن او در مســیر موفقی
آینــده درخشــانی خواهــد داشــت و باعــث افتخــار مــا خواهــد شــد؟ مســئله ایــن 
اســت کــه اغلــب پــدرو مادرهایــی کــه از روی نمــره ی فرزندشــان، نســبت بــه 
خوشــبختی آنــان در آینــده اظهارنظــر می کننــد، بــه دنبــال راهــی آســان بــرای 
تحلیــل وضعیــت فرزنــد خــود هســتند. مســلمًا زحمــت آگاهــی از عــددی بــه نــام 
نمــره، فقــط رفتــن بــه مدرســه وپرســیدن نمــره ازمعلم اســت. ایــن مســیرکوتاهی 
ــن راه نیســت.گاهی  ــن راه، بهتری ــه همیشــه کوتاه تری ــه می دانندک ــا هم اســت؛ ام
ــی  ــه راه ــبت ب ــری را نس ــد راه طوالنی ت ــدان بای ــود و فرزن ــت خ ــرای موفقی ب
ــه مقصــد  ــر رســیدن ب ــی، عــالوه ب ــم. شــاید آن راه طوالن ــح دهی ــر ترجی کوتاه ت
ــو کــردِن آن گل هــا انگیــزه ی  ــا ب موردنظر،گل هایــی نیــز درکناِرجــاده داردکــه ب

ــم! ــه دســت آوری ــان ب ــرای ادامــه ی مســیربرای خودوفرزندم ــری ب بیش ت
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ــا  ــم ت ــافرت می کن ــل مس ــتان اردبی ــه اس ــواده ام ب ــا خان ــال ب ــن هرس م
ــرای  ــم. مــا ب ــر بزن ــزرگ و مادربزرگــم و همچنیــن سایربســتگانم َس ــه پدرب ب
ــک راه  ــم. ی ــد انتخــاب کنی ــم کــه بای ــل، معمــوالً 2 راه داری ــه اردبی ــن ب رفت
ــت  ــًا یکنواخ ــدارد و تقریب ــی ن ــچ تنوع ــاده اش هی ــی ج ــت ول ــر اس نزدیک ت
می باشــد. راه دیگــری کــه می توانیــم انتخــاب کنیــم، کمــی طوالنی تــر 
ــران  ــای حی ــه ی زیب ــتارا و گردن ــهر آس ــالن و ش ــتان گی ــی از اس ــت ول اس
ــا  ــّذت خاصــی می بخشــد. م ــا ل ــه ســفر م ــن راه، ب ــه پیمــودن ای می گــذرد ک
ــاب  ــر را انتخ ــی زیبات ــر ول ــان راه طوالنی ت ــی هم ــه ی دوم یعن ــوالً گزین معم
ــم.  ــذت ببری ــز ل ــیر نی ــای مس ــه از زیبایی ه ــم ک ــح می دهی ــم و ترجی می کنی
ــال  ــت ح ــدام حال ــی در ک ــیم ول ــل می رس ــه اردبی ــا ب ــورت م ــر دو ص در ه
ــدون شــک راهــی  ــم داشــت؟ ب ــان خاطــرات مســیر خواهی ــرای بی خوشــی ب
ــرای  ــزه ای ب ــز انگی ــش نی ــد، زیبایی های ــه مقص ــاندن ب ــر رس ــالوه ب ــه ع ک

ــود! ــیر می ش ــه ی مس ادام

بــرای این کــه بــرج مراقبــت خوبــی بــرای فرزنــد خــود باشــیم، بایــد بــه ایــن نکته 
توجــه کنیــم کــه راهــی کــه صرفــًا مســافت آن کم تــر اســت، لزومــًا لذت بخــش 
نخواهــد بــود و حتــی گاهــی ممکــن اســت بــه خاطــر برخــی نامســاعدت هایــی 
ــی و...  ــویق غیراصول ــوز و تش ــودن از دانش آم ــل ب ــار کام ــل انتظ ــه دارد، مث ک
ــاند.  ــم برس ــارش را نداری ــه انتظ ــی ک ــرده و به جای ــرف ک ــیر منح او را از مس
ــدش  ــا فرزن ــوز ی ــدارد دانش آم ــت ن ــادری دوس ــم و پدروم ــچ معل ــًا هی مطمئن
ــی  ــرژی صــرف کنــد ول ــرای ســاختن یــک زندگــی خــوب و ســالم، ســال ها ان ب
درنهایــت احســاس کنــد کــه انــگار در ایــن مــدت هیــچ حرکتــی نکــرده اســت و 

در جــای خــود ثابــت مانــده اســت...
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فرود	یا	سقوط؟!

بهتریــن راه بــرای اطمینــان از هدایــت صحیــح فرزنــد خــود بــه ســمت خوشــبختی 
ــن اســت که: ای

1( از ملزومات موردنیاز فرزند در فردا آگاه شویم

2( فرزند را با تجهیزات الزم به سوی فردا بفرستیم

هواپیمایــی کــه بــا تجهیــزات موردنیــاز خــود به ســوی مقصــد رهســپار می شــود 
ــه مقصــد  ــًا ب ــرج مراقبــت هوشــیاری مثــل شــما برخــوردار اســت، طبیعت و از ب
موردنظــر خــود نیــز خواهــد رســید. پدرومــادر هوشــیار کــه بــرج مراقبــت فرزنــد 
ــری  ــد میلی مت ــراِف چن ــی انح ــه حت ــد ک ــی می دان ــه خوب ــد، ب ــود می باش خ
هواپیمــا از مســیر،  آن را کیلومترهــا از مقصــدش دور خواهــد کــرد. شــما خیلــی 
ــد کــه در طــوِل زندگــی  ــد کــه گام به گامــی در دســت داری خوش شــانس بوده ای
خــود بــا فرزندتــان، شــمارا بــه اتخــاذ بهتریــن تصمیم هــا و حتــی بهتریــن نگاه هــا 
ــان  ــًا فرزندت ــه نهایت ــی ک ــا و نگاه های ــرد! تصمیم ه ــد ک ــی خواه ــه او راهنمای ب
ــردای  ــاخت؛ ف ــد س ــون خواه ــی رهنم ــی واقع ــوی فردای ــما به س ــط ش را توس
واقعــی همــان فردایــی اســت کــه ُمشــتاقانه منتظــر نشســتن فرزندتــان در بانــد 

ــد! ــش می باش فرودگاه

باند فرودگاه فـردا چشم انتظار فرزندانمان است؛
برج مراقبت خوبی برای آن ها باشیم!

www.takbook.com



109 زنگ سوم: اشتباهاِت اشتباهی

ــی  ــوزان و حت ــش آم ــن دان ــاب را می نویســم در بی ــن کت ــه ای ــان ک ــن زم در ای
بزرگ ســاالن بــازی کلــش آف کلنــز1 شــب و روز بســیاری از افــراد را بــه خــود 
ــا در حــال  ــه گوی ــده ام ک ــوزان بســیاری را دی ــش آم اختصــاص داده اســت! دان
زندگــی کــردن در مزرعــه ای بــه نــام ِکلَــش هســتند و در مدرســه نیــز منتظــر 
ــان  ــزارع مجازی ش ــه م ــی ب ــرای سرکش ــر ب ــگ آخ ــدن زن ــدا درآم ــه ص ب
می باشــند! گویــا رســالت وســایل ارتباطــی عــالوه بــر نزدیــک کــردن افــراد دور 

ــت...! ــز هس ــر نی ــم دیگ ــک از ه ــراد نزدی ــردن اف ــر، دور ک ــه یکدیگ ب

ــادی  ــای بســیار زی ــد مزای ــه ای می توانن ــای رایان ــه بازی ه شــکی نیســت ک
را بــرای نوجوانــان بــه همــراه داشــته باشــند امــا وقتــی به جــای شــنا 
ــای مجــازی در  ــای دنی ــه مزای ــردن، در آن غــرق شــوند طبیعــی اســت ک ک
ــروم  ــث مح ــتگی، باع ــن وابس ــت. ای ــد باخ ــگ خواه ــیب هایش رن ــِس آس پَ
ــز  ــان نی ــدن آن ــًا دور مان ــی و طبیعت ــای واقع ــوزان از دنی ــش آم ــدن دان مان
ــار همــه ی چیزهــای  ــای واقعــی خواهــد شــد. در کن ــرای دنی از »آمادگــی« ب
ــاد  ــوزان ایج ــش آم ــرای دان ــن ب ــای آنالی ــا و فضاه ــه بازی ه ــدی ک مفی

از	گوشــی	گیری	تا	گوشه	گیری

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Clash of Clans - 1
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می کننــد، اگــر بــه آن هــا وابســته شــوند، لــذِت زندگــی و تعامــل بــا افــرادی 
ــد داد. ــت خواهن ــند، از دس ــس می کش ــا نف ــار آن ه ــه در کن را ک

تعطیل گوشی	

کنتــرل رفتــار دانــش آمــوزان بــرای تعــادل در اســتفاده از وســایلی نظیــر گوشــی، 
ــرده ام،  ــاهده ک ــخصًا مش ــه ش ــواردی ک ــیاری از م ــاپ و... در بس ــت، لپ ت تبل
ــن  ــتفاده از ای ــِع اس ــا من ــایل، ب ــن وس ــتفاده از ای ــی اس ــت اصول ــای مدیری به ج
وســایل از ســوی برخــی والدیــن همــراه اســت. آن هــا گوشــی را از فرزنــد خــود 
ــب  ــری	از جان ــی	گی ــی گوش ــردد ول ــی برگ ــان زندگ ــه جری ــا ب ــد ت می گیرن

ــا...! ــدان همان ــب فرزن ــه	گیری از جان ــا و	گوش ــا همان پدرومادره

شــاید عبــارِت »آتــاری تعطیــل«، برایتــان آشــنا باشــد. ایــن عبــارت امــروز تبدیل 
ــی را  ــره ی پایین ــوز نم ــک دانش آم ــی ی ــده اســت! وقت ــل« ش ــی تعطی ــه »گوش ب
کســب می کنــد، بســیاری از پــدرو مادرهــا ایــن جملــه را بــرای اصــالِح وضعیــت 

ــد خــود برمی گزیننــد: درســی فرزن

دیگه حق نداری سراغ گوشی و تبلت بری...!	 
ــه نتیجــه ی  ــن را ب ــاه والدی ــی کوت ــرای مدت زمان ــرد، شــاید ب ــن راهب انتخــاب ای
ــی  ــرای مدت ــان را ب ــان، چشم هایش ــر فرزندش ــره ی بهت ــاند و نم ــان برس مطلوبش
کوتــاه نــوازش کنــد؛ امــا راهبــرِد »گوشــی تعطیــل« بــه معنــای دقیق تــر، همــان 
پــاک کــردن صورت مســئله اســت! می دانیــم کــه بــا پــاک کــردن صورت مســئله، 
ــان  ــه از زب ــن جمل ــت آورد. ای ــه دس ــی را ب ــج بلندمدت ــوان نتای ــدرت می ت به ن

ــاد شــنیده می شــود: ــا زی ــدرو مادره برخــی پ

درس فرزنــدم درســال قبــل خیلــی خــوب بــود، ولــی امســال اُفــت شــدیدی 	 
پیداکــرده...
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پاک	کنی	که	صورت	مســئله	را	تمیز	پاک	نکرد

وقتــی به جــای بررســی و حــل مســئله ی فرزندمــان، کوتاه تریــن راه یعنــی پــاک 
ــم  ــن تصمی ــل از ای ــت حاص ــم، رضای ــاب می کنی ــئله را انتخ ــردن صورت مس ک
ــه  ــبت ب ــدان نس ــرش فرزن ــت نگ ــرار اس ــا ق ــود. م ــد ب ــدت خواه ــز کوتاه م نی
دنیــای مجــازی را اصــالح کنیــم امــا بــا ایــن منــِع اســتفاده از وســایل مرتبــط بــا 
ــایل در  ــن وس ــر از ای ــتفاده ی بیش ت ــه اس ــبت ب ــن او را نس ــازی، ذه ــای مج دنی
ــدر  ــا پ ــم؛ ام ــر کرده ای ــد و تابســتان- حریص ت ــات عی ــِر تعطی ــب تر – نظی ــی مناس فرصت
یــا مــادری کــه نــگاِه بلندمدت تــری نســبت بــه زندگــی فرزنــدش دارد، به جــای 
ــن راه  ــال بهتری ــه دنب ــن راه، ب ــاِب کوتاه تری ــئله و انتخ ــردن صورت مس ــاک ک پ
خواهــد بــود. مــن اطمینــان دارم کــه شــما یکــی از همــان پــدرو مادرهایی هســتید 
کــه افــِق دیدشــان بلندتــر از یــک هفتــه و یــک مــاه اســت؛ وگرنــه هیــچ گاه ایــن 

کتــاب در دســت تــان نبــود!

تابستان زمانی	 گرداب	

ــر  ــتم« اگ ــات	نیس ــن	ُرب ــِش »م ــه بخ ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
اعتقــاد داشــته باشــیم کــه فرزندمــان انســان اســت و نــه ربــات، یکــی دیگــر از 
ــاب  ــار در انتخ ــد، اختی ــات را آشــکار می کن ــرق انســان و رب ــه ف ــی را ک چیزهای
ــردن خواهیــم دیــد. وقتــی مــا به جــای فرزندمــان انتخــاب می کنیــم کــه ایــن  ک

ــرای  ــنی ب ــل روش ــه دلی ــت، درصورتی ک ــر درس ــی دیگ ــت و راه ــط اس راه غل
ــی  ــت. حت ــد رف ــار نخواه ــِر ب ــم، او زی ــه نکنی ــان ارائ ــه فرزندم ــاب ب ــن انتخ ای
ــت  ــراغ تبل ــر س ــاًل دیگ ــد و مث ــرا کن ــز اج ــا را نی ــته ی م ــر خواس ــر به ظاه اگ
ــاًل  ــت. مث ــد رف ــراغ آن خواه ــاره س ــی دوب ــس از مدت ــرد، پ ــل را نگی ــا موبای ی
ــری  ــا بهره گی ــه می توانســت ب ــالت تابســتان ک ــا در تعطی ــات و ی ــد از امتحان بع
ــه ای  ــای مهارت هــای حرف ــرای ارتق ــاه ارزشــمند تابســتانی کــه دارد، ب از ســه م
ــش  ــروه از دان ــن گ ــرای ای ــالت تابســتان ب ــذارد... تعطی ــت بگ و شــخصی اش وق
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ــد  ــی خواه ــرداب زمان ــه گ ــل ب ــا تبدی ــری از فرصت ه ــای بهره گی ــوزان، به ج آم
ــه ای  ــِم لحظ ــان تصمی ــان در آن، هم ــِل دســت وپازدن ش ــه دلی ــی ک ــد. گرداب ش
بــود کــه فرمــان »گوشــی	تعطیــل« را صــادر کــرده بــود. در حقیقــت مســئله ای 
ــف پاک شــده  ــی ضعی ــده و توســط پاک کن ــوز پیش آم ــرای دانش آم ــاًل ب ــه قب ک
بــود، در تعطیــالت تابســتان پُررنــگ شــده و او را در گــرداب زمانــی خــود گرفتــار 
خواهــد کــرد. دانش آمــوز بایســتی »خــودش« احســاس کنــد کــه گوشــی، تبلــت 
ــری به جــای  ــد کــه انتخاب هــای بهت ــد. او اگــر بدان ــت او را هــدر می دهن و... وق
ــک او  ــدون ش ــند، ب ــی می بخش ــاس خوب ــه او احس ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج گوش

ــرد. ــد ک ــر خواه ــایل تجدیدنظ ــه وس ــتفاده ازاین گون ــودش« در اس »خ

»چرا؟«؛	کلیدواژه	ی	موردعاقه	ی	نســل	جدید

ــت  ــل درک اس ــودش« قاب ــرای »خ ــی  ب ــد درصورت ــرای فرزن ــی ب ــرقت زمان س
ــرادی  ــاالً اف ــد. احتم ــری کن ــر و بهت ــتفاده ی دیگ ــود اس ــت خ ــد از وق ــه بتوان ک
ــدار  ــواب بی ــاعت 5 از خ ــح س ــردا ُصب ــن ف ــد همی ــعی دارن ــه س ــد ک را دیده ای
شــوند، ورزش کننــد، صبحانــه ی کامــل بخورنــد و ســپس بــه فعالیت هــای روزانــه 
ــًا  ــت!1		طبیعت ــری نیس ــردا خب ــن ف ــه از ای ــت ک ــا سال هاس ــی گوی ــد ول بپردازن
ــه صــدا  ــی نداشــته باشــد ب ــدار شــدن، دلیل ــِح زود بی ــرای صب ــی شــخص ب وقت
ــا و خامــوش کردن هــای  درآمــدن زنــگ موبایــل در ســاعت 5 صبــح نیــز همان

ــا...!  ــه ای همان چنددقیق

دانش آمــوز نیــز اگــر نَدانــد کــه چــرا بایــد به وقــت خــود اهمیــت 
ــد،  ــا نده ــارقان ثانیه ه ــه س ــان را ب ــدن ثانیه هایش ــوده ش ــازه ی ُرب داده و اج
ــت  ــه در اســتفاده ی از گوشــی و تبل ــم از او انتظــار داشــته باشــیم ک نمی توانی
کــه یکــی از ســارقان حرفــه ای زمــان او هســتند، تجدیدنظــر کنــد! پــس بهتــر 
ــی ازاین گونــه  ــه اســتفاده ی اصول اســت قبــل از هرگونــه نصیحــِت فرزنــدان ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - در مورد اهامل کاری و تنبلی، پیشنهاد میکنم کتاب» از شنبه« نوشته ی محمدپیام بهرام پور را حتامً مطالعه منایید.
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وســایل، دلیــل ایــن کار را نیــز بــرای خودشــان روشــن و واضــح نماییــم؛ نـَـه 

صرفــًا بــرای خودمــان و هــم ســن و ساالنِـــمان!

ــی،  ــردن از گوش ــتفاده ک ــر اس ــرای کم ت ــه ب ــی موج ــان دلیل ــر فرزندم اگ
ــرای گذرانــدن  تبلــت و... داشــته باشــد، خــود انتخاب کننــده ی راهــی بهتــر ب
ــه ازنظــر خــودش  ــوز راهــی را ک ــی خــوِد دانش آم ــود. وقت وقتــش خواهــد ب
نیــز  را  خــودش  انتخــاب  مســئولیت  نمایــد،  انتخــاب  اســت  مناســب 
برعهده گرفتــه و روح و جســمش بــا انتخابــش عجیــن خواهــد شــد. در 
ــی  ــت قبل ــه حال ــرای برگشــتن ب ــی ب ــت دیگــر منتظــر رســیدِن زمان ــن حال ای

ــود. ــد ب ــت- نخواه ــل و تبل ــاد از موبای ــتفاده ی زی ــی اس -یعن

جذابیت،	تنهــا	رقیب	موبایل	و	تبلت

ــه  ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن ــا زمان ــردن تنه ــاب ک ــِل انتخ ــه عم ــم ک می دانی
ــد.  ــه باش ــوز قرارگرفت ــش روی دانش آم ــورد پی ــک م ــش از ی ــی بی گزینه های
ــی او  ــرای وقت گذران ــل( ب ــاً موبای ــاب )مث ــرای انتخ ــه ب ــک گزین ــط ی ــی فق وقت
وجــود داشــته باشــد، نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه رفتــاِر دیگــری از ســوی او 

ــرد. ــورت بگی ص

عمل به رفتارهای مفید، مستلزِم وجود گزینه های مفید نیز هست

در گزینه هــای مفیــد نیــز زمانــی روِح معنــا دمیــده می شــود کــه قدرتــی فراتــر 
ــی ازنظــر  ــای فراوان ــوز داشــته باشــند. شــاید گزینه ه ــرای دانش آم ــل ب از موبای
ــرای  مــا وجــود داشــته باشــند کــه فوایــدی خیلــی بیشــتر از موبایــل و تبلــت ب
فرزنــد داشــته باشــد؛ امــا همیــن گزینه هــا نیــز تنهــا زمانــی قــدرت جایگزینــی 
ــرای دانش آمــوز جذابیــت الزم را  ــا موبایــل و تبلــت را خواهنــد داشــت کــه ب ب

داشــته باشــند.
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مهربان نامهربانی	

وســایل الکترونیکــی مبتنــی بــر فضــای مجــازی بــدون شــک بــه گســترش علــوم 
ــر  ــوژی ب ــر تکنول ــذرد، تأثی ــان می گ ــه زم ــت و هرچ ــرده اس ــی ک ــک فراوان کم
ــر  ــه دیگ ــردد. این ک ــه می گ ــگفت انگیزی مالحظ ــرز ش ــه ط ــراد ب ــی اف زندگ
ســاعت های زیــادی بــرای پرداخــت هزینه هــای قبــض آب و بــرق منزلمــان در 
ــل  ــک، موبای ــر تلفن بان ــریع تر نظی ــای س ــا روش ه ــتیم و ب ــار نمی ایس ــف انتظ ص
بانــک، اینترنــت بانــک و... اقــدام بــه پرداخــت قبض هایمــان می کنیــم، تنهــا یــک 
ــن  ــد. باوجودای ــان می باش ــر زندگی م ــان ب ــوژِی مهرب ــن تکنول ــر ای ــه  از تأثی گوش
ــد، غیرطبیعــی  ــز شــگفت زده می کن ــا را نی ــوژی کــه گاهــی م مهربانی هــای تکنول
اســت کــه از فرزنــدان و دانــش آمــوزان انتظــار داشــته باشــیم کــه بــرای بهبــود 
وضعیــت تحصیلــی خــود، از وســایل متولدشــده از بطــِن تکنولــوژی به طــور کامــل 

پرهیــز کننــد.

ــای  ــردِن انتخاب ه ــن ک ــن از جایگزی ــه مقصــود م ــید ک ــته باش ــه داش توج
مفیدتــر به جــای موبایــل، تبلــت و... صرفــًا پرهیــز کــردِن فرزنــدان از انجــام 
ــر  ــایل منج ــن وس ــد از ای ــتفاده ی بیش ازح ــه اس ــه ب ــد ک ــی می باش کارهای
می گردنــد؛ کارهایــی کــه بــه ســوزاندِن وقــت و انــرژی فرزنــدان ســبب شــده 

ــرد! ــد ک ــان خواه ــز نمای ــوژی را نی ــاِن تکنول ــه آن روی نامهرب و رفته رفت

ِکلَش	آف	اهواز

ــه  ــن اســت ک ــل انجــام دادم ای ــا اســتفاده از موبای ــن ب ــه م ــی ک یکــی از کارهای
ــِل  ــای قاب ــه فرمت ه ــی را ب ــس ریاض ــه ی تدری ــی ام درزمین ــای آموزش فیلم ه
ــراردادم  ــی ق ــار دانش آموزان ــا را در اختی ــل درآوردم و آن ه ــرای موبای پخــش ب
ــش  ــه دان ــد ک ــث ش ــن کار باع ــده اند! ای ــوژی ش ــاد تکنول ــی ُمعت ــه به نوع ک
ــام  ــوژی انج ــتفاده از تکنول ــن اس ــه در حی ــی ک ــار تمام کارهای ــوزان در کن آم
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می دهنــد، چیــزی بــه نــام فیلــم آموزشــی نیــز در موبایــل خــود داشــته باشــند. 
ــازی ِکلَــش آف  ــدازه ی ب اگرچــه فیلم هــای آموزشــی شــاید هنــوز جذابیتــی به ان
ِکلَنــز نداشــته باشــند، ولــی بــدون شــک اگــر جذابیت هــای موردعالقــه ی دانــش 
آمــوزان را در نظــر داشــته باشــیم، حداقــل نســبت بــه انجــام تکالیــف درســی -کــه 
صرفــاً هــم بــرای رفــع تکلیــف انجــام می شــوند!- و همچنیــن چشــم انتظاری بــرای بــه صــدا 
ــد داشــت! ــری خواه ــت بیش ت ــگ آخــر مدرســه، برایشــان جذابی ــدن زن درآم

ــتان های  ــه از اس ــی ک ــان پیام های ــش در می ــت پی ــد وق ــال چن ــرای مث ب
مختلــف کشــورمان در خصــوص فیلم هــای آموزشــی دریافــت می کنــم، یکــی 
ــای  ــه ی فیلم ه ــه تهی ــدام ب ــه اق ــواز ک ــای اه ــهر زیب ــوزان ش ــش آم از دان

ــرد: ــم ارســال ک ــون برای ــن مضم ــا ای ــی ب ــود، پیام ــرده ب آموزشــی ک

ــردم  ــدا ک ــم شــما دسترســی پی ــه فیل ــال جســت وجو در اینترنــت ب »...مــن در ح
و باعــث شــد مبحثــی را کــه برایــم در ریاضــی گنــگ بــود و حتــی بــاکاس خصوصــی 
ــن  ــم روشــن شــود و همی ــا مشــاهده ی فیلم هــا برای ــدم، ب آن مطلــب را نمی فهمی

برایــم انگیــزه ای شــد تــا بتوانــم بــه حــل تمرینــات آن درس بپــردازم...«
ــه ی  ــا جمل ــادرش، ب ــدرو م ــب پ ــوز از جان ــن دانش آم ــر همی ــال اگ ح
ــا  ــه ب ــی ک ــه آرامش ــت ب ــا می توانس ــد، آی ــه می ش ــل« مواج ــت تعطی »اینترن

ــد...؟ ــود، برس ــت آورده ب ــه دس ــی ب ــب درس ــدن آن مطل فهمی

از	نوع	ِسلف	ِسرویس آموزش	

همیــن حــاال نیــز وب ســایت های زیــادی وجــود دارنــد کــه اقــدام بــه آموزش های 
ــری را  ــه، یادگی ــای مدرس ــرای آموزش ه ــی ب ــوان مکمل ــرده و به عن ــن ک آنالی
ســریع تر و آســان تر می نماینــد. در ایــن حالــت، دانش آمــوز می توانــد هــر 
ــن  ــد. ای ــاب کن ــری انتخ ــرای یادگی ــت، ب ــه آن عالقه مند اس ــه ب ــزی را ک چی
موضــوع بــه تفــاوت انســان و ربــات نیــز کــه در بخــش »مــن	ربــات	نیســتم!« 
ــاب  ــودش انتخ ــد خ ــه می توان ــوز رفته رفت ــد. دانش آم ــاره می کن ــد اش خواندی
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کنــد کــه چــه چیــزی را یــاد بگیــرد و حتمــًا قــرار نیســت اقــدام بــه یادگیــری آن 
برنامــه ای کنــد کــه هرســال رویــش نَصــب می شــود! چــون او کــه در تکنولــوژی 
ــوان روی آن  ــه می ت ــر اســت ک ــط کامپیوت ــه فق ــد ک ــر می دان ــرق اســت، بهت غ

برنامــه نصــب کــرد!

ــرد و توانســت  ــی ب ــار خــود پ ــدرت اختی ــه ق ــه اســتیوجابز ب همان طــور ک
خــودش مســیر زندگــی اش را انتخــاب نمایــد. او از دانشــگاه انصــراف داد تــا 
بتوانــد خــودش عالیقــش را دنبــال کنــد کــه نهایتــًا منجــر بــه متولــد شــدن 
ــش را در  ــان محصوالت ــراد در جه ــیاری از اف ــروزه بس ــه ام ــد ک ــرکتی ش ش

دســت دارنــد: اَپــل!

مکمل	هــا	را	قطع	نکنیم!

تــا اینجــا دیدیــم کــه موبایــل، تبلــت، اینترنــت و به طورکلــی تکنولوژی هــا بســتری 
ــاِر تعلیمــات مدرســه، عالقه مندی هــای  ــد در کن هســتند کــه دانش آمــوز می توان
ــی  ــوزان و فرزندان ــش آم ــا دان ــد؛ ام ــال کن ــری دنب ــز به طورجــدی ت خــود را نی
موفــق خواهنــد شــد کــه از َدریــای تکنولــوژی چیزهایــی مفیــدی را بــرای خــود 
صیــد کننــد کــه والدیــن و معلمانشــان طبــق مطالــب گفته شــده، صورت مســئله 
ــا  ــای	جــذاب« اســتفاده ی آن ه ــری از »جایگزین	ه ــا بهره گی ــاک نکــرده و ب را پ
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از تکنولــوژی را چــه در موقــع مدرســه و چــه در ایــام تعطیــالت عیــد و تابســتان 
ــوان  ــما به عن ــان روزی از ش ــه فرزندانت ــدارم ک ــکی ن ــند. ش ــرده باش ــوازن ک مت
قهرمانــان زندگــی خــود یــاد خواهنــد کــرد. خــوِد مــن نیــز نوشــتن ایــن کتــاب را 
مدیــون پدرومــادر نازنینــم هســتم و قبــل از هرکســی آن را بــه ایــن دو قهرمــان 

زندگــی ام تقدیــم کــردم...
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ــت: »اولویــت اصلــی شــما  ــه می گف ــتم ک ــوزی ام مشــاوری داش ــان دانش آم در زم
درس خوانــدن اســت و بقیــه ی کارهایتــان مثــِل خریدهــای خانــه و ســر زدن بــه پدربــزرگ و 

مادربــزرگ و میهمانــی رفتــن وغیــره بایــد در حاشــیه ی درس خوانــدن قــرار گیرنــد...«
ــود	 ــرار	ب ــم،	ق ــرای	زندگــی	کــردن	درس	بخوانی ــا	به	جــای	اینکــه	ب گوی

ــرای	درس	خوانــدن	زندگــی	کنیــم...! ب

ماهی	را	اگر	از	»آب	ســالم«	بگیری	تازه	است!

اکنون کــه ســال ها از توصیــه ی آن مشــاور می گــذرد، می بینــم در دنیــای 
ــی  ــد، حســاب دیفرانســیل و انتگرال ــه کارم می آی ــر ب ــه بیش ت ــزی ک ــی، چی واقع
ــی می شــد نیســت؛  ــوزی ام معرف ــی در دوران دانش آم ــی زندگ ــِت اصل ــه اولوی ک
بلکــه احســاِس خوبــی اســت کــه از رابطــه ی خــوب بــا اعضــای خانــواده ام دریافت 
می کنــم. وقتــی رابطــه ی خوبــی بیــن اعضــای خانــواده برقــرار باشــد و افــراد در 
ــانی انجــام  ــز به آس ــی نی ــای جانب ــد، کاره ــر احســاس آرامــش کنن ــار یکدیگ کن
خواهنــد شــد. مــن فهمیــده ام کــه ضرب المثــل »ماهــی را هــر وقــت از آب بگیــری 
تــازه اســت« تنهــا درصورتی کــه کاربــرد خواهــد داشــت کــه آب رودخانــه ســالم 

زندگی	در	حومه	ای	از	مدرسه
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باشــد! مســلمًا اگــر محیطــی کــه انســان در آن نفــس می کشــد ازنظــر ارتبــاط بــا 
خــود و دیگــران ناســالم باشــد و دغدغه هایــی ذهــن او را مشــغول کــرده باشــد، 
آنــگاه درس خوانــدن و کســب مهارت هــای تخصصــی حرفــه ای در ایــن محیــط 
ــت  ــن حال ــِس ای ــود! برعک ــد ب ــل خواه ــدن روی تردمی ــل دوی ــات مث ــر اوق اکث
ــا  ــواده و اطرافیــان ازنظــر ارتبــاط ب نیــز صــادق اســت؛ یعنــی وقتــی محیــط خان
یکدیگــر سرشــار از بازخوردهــای مثبــت باشــد و همــه در آن محیــط یکدیگــر را 
ــه ای و... در  ــای تخصصــی و حرف ــدن و کســب مهارت ه ــد، درس خوان درک کنن

ــرار خواهــد گرفــت. ــز ق یــک سراشــیبی هیجان انگی

ــن نیازهــای انســان  ــا ناخــودآگاه یکــی از بنیادی تری ــه ی آن مشــاور آگاهان
را کــه رابطــه بــا دیگــران اســت در حاشــیه ی زندگــی معرفــی می کــرد و بــا 
ــدن را در اولویــت تمام کارهــای  عــزم راســخ خــود ســعی داشــت درس خوان
ــوز  ــاور دلس ــماِن آن مش ــز از چش ــم 2 چی ــر می کن ــن فک ــد. م ــرار ده ــا ق م

پنهــان مانــده بــود:

ــمند	 ــر	دانش ــر	از	خط ــتی،	کمت ــرای	هس ــان	ب ــان	مهرب ــر	انس 1(	خط
ــت. ــان	اس نامهرب

2(	بســیاری	از	افــراد	فارغ	التحصیــل	از	بهتریــن	دانشــگاه	ها	وجــود	
ــد. ــی	می	کنن ــاس	باتکلیف ــوز	احس ــه	هن ــد	ک دارن

برگه	ام	را	چه	کســی	برداشت؟

ــی  ــت یک ــه ریاس ــت ک ــتی داش ــدرم دوس ــوزی ام، پ ــان دانش آم ــان زم در هم
ــا  ــورد ب ــت او در برخ ــی و صداق ــت. پاک ــده داش ــر عه ــی را ب از ادارات دولت
ارباب رجــوع و کارمنــدان، او را موفــق بــه کســب عنــوان	»مدیــر	نمونــه	اســتان«	
کــرده بــود. روزی از او شــنیدم کــه در پاســخ بــه ســؤال پــدرم کــه از او پرســید 

ــخ داد: ــت، پاس ــور اس ــدت چط درس فرزن
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- علی رغــِم همســرم کــه برایــش نمــره ی بــاال گرفتــِن فرزنــدم خیلــی اهمیــت 
دارد، بــرای مــن انســانیت اوســت کــه مهــم اســت!

در همین حال، پدرم رو به من کرد و گفت:

- منظــور َعمــو ایــن اســت کــه بیش تــر از چــه کاره شــدنت، آدم شــدنت مهــم 
است...!

مــن امــروز آن جملــه ی پــدرم را عــالوه بــر اهمیــت عشــق و انســانیت در زندگی، 
ــی  ــق برنامه های ــًا طب ــه صرف ــم ک ــان داری را می بین ــای ج ــه ربات ه هنگامی ک
گلــه  از روزمرگی هایشــان  نیــز  برخــی دیگــر  و  کار می کننــد  پیش فــرض 
می کننــد و درعین حــال هیــچ کاری نیــز نمی کننــد، بهتــر درک می کنــم... 
گویــا آمــوزش عشــق و انســانیت، برگــه ای گم شــده در سیســتم آموزشــی کشــور 

ماســت.

بنازم	به	ناِز	رفتگر	مدرســه

در زمــان دانش آمــوزی ام در مدرســه ای درس می خوانــدم کــه رفتگــری مهربــان 
داشــت. لهجــه ی زیبــای آذری آن رفتگــر، محبوبیتــش را در میــان دانــش آموزان 
دوچنــدان کــرده بــود! او ســال بعــد دیگــر در آن مدرســه نبــود و گویــا بازنشســته 
ــود و مــا نیــز  ــه مدرســه آمــده ب ــرای کاری ب ــود. یکــی از روزهــا کــه ب شــده ب
زنــگ تفریــح را ســپری می کردیــم، تقریبــًا همــه ی 600 دانــش آمــوز در حیــاط 

مدرســه او را همراهــی کردیــم و شــعار »اســکندر دوِســـت داریــم« را َســر دادیــم!

در آن ســال ها نگــرش مــن و ســایر دانــش آمــوزان نســبت بــه »اســکندر« 
قابل مقایســه بــا نگرشــمان بــه ناظــم بداخــالِق مدرســه مان نبــود! مــن 
ــا  ــز ب ــان آن روز نی ــکندر در پای ــواِب اس ــش خ ــه آرام ــم ک ــروز می فهم ام

ــود! ــاوت ب ــه مان متف ــم مدرس ــواِب آن ناظ ــش خ آرام
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باســوادی،	معادله	ای	متغیر	با	زمان

ــدن  ــه درس خوان ــد ک ــگ دوم( خواندی ــی« )زن ــات	تردمیل ــش »تحصی در بخ
ــان  ــد. هم ــد انجــام می دادن ــا بای ــه بچه ه ــود ک ــن کاری ب ــش مهم تری ســال ها پی
زمانــی کــه باســواد صرفــًا بــه کســی گفتــه می شــدکه توانایــی خوانــدن و نوشــتن 
داشــت. ســال ها بعــد ایــن معادلــه دچــار یــک ســری تغییــرات گردیــد و کســی 
را باســواد صــدا کردنــد کــه مــدارک دانشــگاهی داشــت! امــروز همــان عصــری 
اســت کــه هنــوز بــه کســی کــه مــدرک دانشــگاهی دارد باســواد می گوینــد؛ امــا 
بــه طــرز محسوســی ایــن معادلــه نیــز دچــار تغییراتــی اساســی اســت و باگذشــت 
ــرد!  ــد ک ــوم خواه ــر معل ــه ای دیگ ــش را به گون ــز مجهول ــه نی ــن معادل ــان، ای زم
ــکار هســتند  ــوز بی ــه هن ــی ک ــراد فارغ التحصیل ــم اف ــیر عظی ــون از س ــن را اکن ای

ــا حــدی مشــاهده کــرد. ــوان ت می ت

معادلــه ای کــه فــرِد توانــا در خوانــدن و نوشــتن را باســواد معنــا می کــرد، 
در روزگاران گذشــته بــه دلیــِل زیادشــدن باســوادان خوانــداری و نوشــتاری، 
وقتــی  طبیعتــًا  کــرد.  تغییــر  دانشــگاهی  مــدرک  دارای  باســواداِن  بــه 
رفته رفتــه نیــز تعــداد فارغ التحصیــالن دانشــگاهی افزایــش پیــدا کننــد، 
ــم  ــگاهی کم ک ــدارک دانش ــای م ــاس برگه ه ــر اس ــودن ب ــواد ب ــیِد باس خورش
ــوع  ــوادی طل ــوِم باس ــد از مفه ــی جدی ــا تعریف ــیدی ب ــرده و خورش ــروب ک غ
ــدن و  ــرف خوان ــی ِص ــه توانای ــد، ن ــه باش ــه هرچ ــی ک ــود. تعریف ــد نم خواه
ــه  ــرد و ن ــد ک ــان خواه ــوادی را نمای ــه ی باس ــوِل معادل ــتن در آن، مجه نوش

ــی! ــاِق زندگ ــه ی ات ــگاهی در طاقچ ــدرک دانش ــام م ــه ن ــه ای ب ــتن برگ داش
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نیست! زمین	کج	

ــر  ــوادی را ب ــان باس ــد نش ــد ش ــق خواه ــی موف ــذرد، کس ــال ها می گ ــه س هرچ
ــرات  ــا تغیی ــود ب ــانی خ ــی به روزرس ــه از توانای ــد ک ــته باش ــود داش ــینه ی خ س
ــتاب  ــه ش ــرعت آن رفته رفت ــه س ــی ک ــد. تغییرات ــده باش ــوردار ش ــان برخ جه
ــا آن تغییــرات بیش ازپیــش احســاس خواهــد  ــزوِم هماهنگــی افــراد ب گرفتــه و ل
شــد. اگــر مقایســه ای بیــن تغییــرات پیرامــون زندگــی خــود در 5 ســال گذشــته 
و 10 ســال گذشــته داشــته باشــیم، درک ایــن ســرعت تغییــرات ملموس تــر هــم 
ــودکاِن  ــدن ک ــل دار ش ــته، از موبای ــال های گذش ــه در س ــی ک ــود. تغییرات می ش
ــا رفت وآمــد شــبکه های اجتماعــی مختلــف درگوشــی هایمان،  ــه ت دبســتانی گرفت
مــی توانــد نوعــی »شــتاب	ســنج« بــرای مشــاهده ی رونــد تغییــراِت پیــش روی 

ــدان و دانــش آموزانمــان باشــد. فرزن

ــگاهی  ــدارک دانش ــب م ــرای کس ــط ب ــه فق ــی ک ــاف، کس ــن اوص ــا ای ب
ــی  ــی« توانای ــردای	واقع ــا در »ف ــد، آی ــرده باش ــپری ک ــود را س ــال های خ س
هماهنــگ کــردن خــود بــا تغییــرات ســریع پیرامــون خــود را خواهــد داشــت؟ 
نیــز  زمیــن  کــره ی  روی  ســریع  تغییــرات  از  فــرد  آن  به احتمال زیــاد، 
ــر  ــم ب ــز چش ــران نی ــه دیگ ــت ک ــد داش ــار خواه ــرد و انتظ ــد ک ــه خواه گل

ــد! ــار نماین ــته رفت ــق گذش ــد و طب ــده ببندن ــود آم ــه وج ــرفت های ب پیش

پایه	ی	زندگــی	فرزندتان	را	قوی	کنید

افــراد زیــادی را دیــده ام کــه وقتــی سّنشــان بیش تــر می شــود، کمتــر تمایــل بــه 
ــای  ــه کاره ــد ک ــراد مایل ان ــن اف ــر ای ــد. بیش ت ــد دارن ــای جدی ــری چیزه یادگی
قبلــی را انجــام دهنــد و تــا حــد امــکان از یادگیــری چیزهــای جدیــد خــودداری 
ــاد شــنیده باشــید کــه  ــه را از برخــی افــراد ُمِســن زی می کننــد. شــاید ایــن جمل

می گوینــد:

»فان کار را می گویم پسرم یا دخترم برایم انجام دهد!«
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ــن  ــد ذه ــه می دانی ــور ک ــی اســت. همان ط ــّدی طبیع ــا ح ــن موضــوع ت ــه ای البت
ــراد  ــه اف ــبت ب ــری نس ــی بیش ت ــی، آمادگ ــی و نوجوان ــراد در دوران کودک اف
ــن« و  ــِن »س ــا بی ــد و گوی ــد دارن ــای جدی ــری چیزه ــرای یادگی ــال ب بزرگ س
»آمادگــی	یادگیــری	چیزهــای	جدیــد« در افــراد رابطــه ای معکــوس وجــود دارد! 
فرصتــی کــه در اختیــار کــودکان و نوجوانــان بــرای یادگیــری چیزهایــی کــه در 
ــه درد آن هــا خواهــد خــورد، هســت هیــچ زمــان دیگــری  زندگــی آینده شــان ب
ــی  ــا بی تفاوت ــمردن و ی ــت ش ــه غنیم ــی ک ــد. فرصت ــد ش ــرار نخواه برایشــان تک
ــده طراحــی  ــدان را در آین ــا شکســت فرزن ــت ی ــد موفقی ــه آن، می توان نســبت ب
ــرای  ــده« را ب ــان	آین ــواِن »طراح ــوالً عن ــن معم ــه م ــت ک ــن روس ــد؛ از ای نمای
والدیــن انتخــاب مــی کنــم. طراحانــی کــه بــا تقویــت پایــه هــای زندگــِی فرزنــد 

ــود.  ــد ب ــه ی خــود خواهن ــد شــاهد طّراحــی هنرمندان ــری چن خــود، دی

تا	تنور	گرم	اســت،	نان	را	بچسبانید!

به عنوان مثــال، فــردی کــه در دوران دانش آمــوزی اش، رفتــار خــوب بــا دیگــران 
ــی	در	 ــا خوش	اخاق ــالی، گوی ــد، در دوران بزرگ س ــده باش ــن او نهادینه ش در ذه
خــوِن	اوســت؛ برعکــس کســی کــه مــدِل ذهنــی او در دوران کودکــی و نوجوانــی 
بــر اســاس پرخاشــگری و بداخالقــی شــکل گرفته باشــد، تغییــر در دوران 
ــود؛ زیــرا گذرگاهــی کــه خشــونت و  بزرگ ســالی نیــز برایــش دشــوار خواهــد ب
ــر  ــش شــده اســت، دیگ ــوزی اش ازآنجــا وارد ذهن ــی در دوران دانش آم بداخالق
ــی  ــن اســت ول ــه ممک ــا این ک ــذرگاه ب ــن گ ــردن ای ــب ک ــده و تخری مســدود ش
ــی بســیار  ــر در دوران کودکــی و نوجوان ــک کالم، تغیی ــود. در ی آســان نخواهــد ب

ســاده تر از بزرگ ســالی اســت!

ــاهده  ــود مش ــی خ ــون زندگ ــِف پیرام ــراد مختل ــه در اف ــی ک ویژگی های
گذرگاه هــای  از  نوجوانــی  و  کودکــی  زمــان  در  بیش ترشــان  می کنیــم، 
ــی«  ــا »ولخرج ــی ب ــه یک ــت. این ک ــده اس ــان ش ــا وارد شخصیتش ــن آن ه ذه
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ــا  ــری ب ــد و دیگ ــی ده ــت م ــی از دس ــه راحت ــود را ب ــی خ ــای مال اندوخته ه
ــتند  ــی هس ــد، چیزهای ــم می بخش ــی اش را نظ ــور زندگ ــی«	ام ــت	مال »مدیری
کــه عمومــًا در دوران کودکــی ونوجوانــی و بــه  تدریــج درافــراد نهادینه شــده 
اســت. ایــن هیــچ گاه بــه معنــی آن نیســت کــه افــراد در بزرگ ســالی 
حــرف  بلکــه  دهنــد؛  تغییــر  را  مالی شــان  بــِد  عادت هــای  نمی تواننــد 
اینجاســت کــه اگــر از دوران دانش آمــوزی بــرای نهادینــه کــردن ملزومــاِت 
ــان،  ــت زم ــی، مدیری ــت مال ــی، عشــق، مدیری ــر انســانیت، مهربان زندگــی نظی
ــراِت  ــدن نم ــن ش ــاال و پایی ــرگرِم ب ــًا س ــم و صرف ــل بمانی ــان و... غاف ــن بی ف
ــوان  ــختی می ت ــر به س ــردا دیگ ــویم، ف ــوزان ش ــش آم ــدان و دان ــی فرزن درس

ــر داد. ــا را تغیی ــخصی آن ه ــارف ش ــای نامتع عادت ه
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ــت« و  ــوب اس ــویق خ ــه »تش ــد ک ــه می دانن ــروز هم ــای ام ــبختانه در دنی خوش
ــا  ــرد؛ ام ــاهده ک ــوان مش ــا می ت ــر خانواده ه ــار اکث ــوع رفت ــوع را در ن ــن موض ای
ــر  ــد بیش ت ــت، از دی ــف و پراهمی ــه ای ظری ــه نکت ــت ک ــن اس ــده ای نگران کنن
ــه  ــا ب ــوزان را نه تنه ــش آم ــه دان ــی ک ــت. موضوع ــده اس ــان مان ــراد پنه اف
ــی از مســیر خــود  ــط اندک ــه فق ــی ک ــد هواپیمای هدفشــان نمی رســاند بلکــه مانن
منحرف شــده اســت، کیلومترهــا از هدفــش فاصلــه گرفتــه و بــه ناکجاآبــاد خواهــد 
رســید... هــدف نهایــی تشــویق، در یــک جملــه پیشــرفت فرزنــد یــا دانش آمــوز 
ــوع  ــن موض ــالِف ای ــه ای خ ــر نتیج ــال، اگ ــت. بااین ح ــر اس ــه ی موردنظ درزمین
ــه  ــی ب ــر کس ــرد، کم ت ــه بگی ــت فاصل ــوز از موفقی ــد و دانش آم ــدا کن ــق پی تحق
ــری  ــل دیگ ــای آن، عوام ــود و به ج ــکوک می ش ــود مش ــردن خ ــویق ک ــوع تش ن
نظیــر تنبلــی در درس خوانــدن، بازیگوشــی، ســرگرم شــدن بــه گوشــی و تبلــت 
ــدم  ــی ع ــد. گاه ــر می گیرن ــان در نظ ــت فرزندش ــع موفقی ــوان موان و ... را به عن
اطــالع از تشــویق صحیــح و به جــای آن، اســتفاده از تشــویق نادرســت نتیجــه ای 
مشــابه تنبیــه و یــا حتــی نامطلوب تــر از آن را بــه دنبــال خواهــد داشــت. هــدف 
نهایــی تشــویق، موفقیــت اســت و اگــر ایــن هــدف تحقــق پیــدا نکنــد، در کنــار 

تَشویقی	به	رنگ	تَـــنبیه
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عوامــل دیگــر بایــد بــه نــوِع تشــویق خــود نیــز شــک کــرد. تشــویق هــم خــوب 
ــد دارد...! و ب

بــرای حرکــت کــردن در مســیر درســت و آشــنایی بــا زیباتریــن جــاده ی 
ــدا  ــت در ابت ــود، الزم اس ــی ش ــدف منته ــه ه ــد ب ــه 100 درص ــویق ک تش
ــا تشــویق  عصــری را کــه در آن زندگــی می کنیــم دریابیــم. در گام بعــدی، ب
ــگام  ــا هن ــه روز کــرده ت ــت، اطالعاتمــان را ب نادرســت آشــنا شــویم و درنهای
ــه راه را  ــم ک ــردی را به کارگیری ــان، راهب ــوزان و فرزندانم ــش آم تشــویق دان

ــَرد. َ ــی می ب ــی واقع ــه فردای ب

ـَــد پایان	دوران	تنبیه،	آغاز	دوران	تشویق	ب

ــلمًا در  ــت و مس ــر اس ــال تغیی ــال در ح ــات، سال به س ــه اطالع ــان ک ــن زم در ای
ــود، همــه می داننــد  ــه روز« خواهــد ب ــر و تحــول »روزب ــن تغیی ــردای واقعــی، ای ف
ــم  ــید ه ــه اَس ــد ک ــز می دانن ــه نی ــی هم ــت. ول ــوب و الزم اس ــویق، خ ــه تش ک
خــوب و الزم اســت! همــه می داننــد کــه اگــر از اســید درســت اســتفاده کننــد، 
ــرات  ــن اســت خط ــود، ممک ــتفاده ش ــیانه از آن اس ــر ناش ــی اگ ــوب اســت ول خ
ــو و  ــورد چاق ــال را در م ــن مث ــد. ای ــته باش ــال داش ــه دنب ــری را ب جبران ناپذی

ــنیده اید. ــراوان ش ــز ف ــت نی کبری

ــار،  ــا رفت ــیله ی ــک وس ــودن ی ــد ب ــوب و ب ــوِع خ ــروزه موض ــع ام درواق
بســتگی بــه طــرز اســتفاده از آن وســیله یــا رفتــار دارد و لزومــًا بــه خــود آن 
وســیله و رفتــار نمی تــوان واژه ی خــوب یــا بــد را نســبت داد. تشــویق	کــردن	
هــم	یــک	رفتــار	اســت	و	اگــر	ایــن	رفتــار	را	صحیــح	انجــام	ندهیــم،	ممکــن	
ــدت	 ــدت	و	بلندم ــان	در	میان	م ــا	فرزندانم ــوزان	و	ی ــش	آم ــه	دان ــت	ب اس

ــم. ــرارادی	وارد	کنی ــورت	غی ــادی	به	ص ــای	زی صدمه	ه

ــه  ــد ک ــد، می دان ــرده باش ــس ک ــان را ح ــر جه ــرعت تغیی ــه س ــی ک کس
ــه در  ــروز تنبی ــی ام ــود. ول ــج ب ــوزان رای ــش آم ــه دان ــل تنبی ــته عم درگذش
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ــویق« داده  ــه »تش ــًا ب ــود را عموم ــای خ ــده و ج ــا تعطیل ش ــر خانواده ه اکث
ــی در  ــی اوضــاع در ظاهــر آرام اســت ول ــا تشــویقی نادرســت! یعن اســت، ام
حقیقــت »تنبیــه« و »تشــویق	نادرســت« در امــروز، هــر دو  از مســیر یکســانی 

ــت. ــد داش ــی خواهن ــز در پ ــابهی را نی ــج مش ــًا نتای ــد و طبیعت می گذرن

وقتی	تشــویق،	راه	تنبیه	را	می	رود...

امــروزه پدرهــا و مادرهــا و دانــش آمــوزان، همــه می داننــد کــه بایــد پیشــرفت 
ــه  ــه ای ک ــه لول ــد ک ــه می دانن ــن را هم ــز ای ــید نی ــتفاده از اس ــا در اس ــد؛ ام کنن
گرفتــه اســت، بایــد بــاز شــود! پــس تنهــا دانســتن اینکــه بایــد هــر طــوری شــده 
پیشــرفت صــورت گیــرد، امــروزه کافــی نیســت. ایــن نــوع دانایــی، در ســال های 
گذشــته کافــی بــود امــا همان طــور کــه دربخــش »هــدف	ربایــی« زنــگ پنجــم 
بیش تــر بــه آن خواهــم پرداخــت، امــروزه عــالوه بــر دانســتن هــدف، بایــد خــود 
را مجهــز بــه ابزارهــای مناســب آن هــدف کنیــم و درحقیقــت بایســتی خــود را 

ــم. ــازی کنی ــدف آماده	س ــرای آن ه ب

ــره ی 20 را  ــه در امتحــان ریاضــی نم ــد ک ــوزی را در نظــر بگیری دانش آم
بــه دســت آورده اســت. بــا خوشــحالی بــه خانــه مــی رود و برگــه ی امتحانــی 

ــد: ــویق او می گوی ــادر، در تش ــد و م ــان می ده ــادرش نش ــه م را ب

 »آفرین پســر باهوشم!«

مشــکل از همین یک جمله آغاز می شــود: »آفرین پسر باهوشم!«

ایــن مــادِر مهربــان، به صــورت غیــرارادی روی هــوش فرزنــد خــود 
ــد  ــت می کن ــودآگاه دریاف ــورت ناخ ــز به ص ــد نی ــت. فرزن ــده اس متمرکزش
کــه هوشــش واقعــًا باالســت. او بــا خــود می گویــد: »پــس قابلیت هــای 
بیش تــری می توانــم داشــته باشــم و بایــد بــه دنبــال آن هــا بــروم...« روزهــا 
ــش  ــوش دان ــه ه ــذرد و همیش ــق می گ ــن طری ــه همی ــال ها ب ــا و س و ماه ه
ــویق  ــورد تش ــی، م ــه از روی خیرخواه ــف و البت ــراد مختل ــرف اف ــوز از ط آم
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قــرار می گیــرد و دانش آمــوز بــه ایــن بــاور می رســد کــه یــک نابغــه 
ــاد،  ــر امتحــان المپی ــا نظی ــی ســخت و طاقت فرس ــا امتحان ــان او ب اســت. ناگه
ــر  ــه ســطح ســؤاالت بســیار باالت ــا کنکــور مواجــه می شــود ک تیزهوشــان و ی
از امتحاناتــی اســت کــه تاکنــون در آن هــا یکه تــازی می کــرده. او بــا 
ــالم  ــس از اع ــد و پ ــرکت می کن ــا ش ــودن در آن امتحان ه ــوش ب ــاوِر باه ب
ــن  ــه ای ــه ای ک ــود... نتیج ــنا می ش ــردود« آش ــام »َم ــه ن ــا واژه ای ب ــه، ب نتیج
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــت می کن ــودآگاه دریاف ــم به صــورت ناخ ــوز بازه دانش آم
ــوش  ــطح ه ــده اند، س ــه قبول ش ــرادی ک ــه ی اف ــتم و از بقی ــوش نیس ــن باه م
ــراب  ــر اوســت خ ــه پشــت س ــی را ک ــام پُل های ــاور تم ــن ب ــری دارم! ای کم ت
ــار  ــا ناامیــدی و اعتمادبه نفــس پاییــن رفت کــرده و گاهــًا در ادامــه ی مســیر ب
ــز  ــغلی نی ــخصی و ش ــی ش ــد در زندگ ــال های بع ــه در س ــد. به طوری ک می کن
ــن مشــکالت از  ــاِم ای ــه تم ــردد و البت ــان می گ ــس نمای ــَدم اعتمادبه نف ــن َع ای

ــد:	»آفریــن پســر باهوشــم!« ــاز ش ــه آغ ــک جمل ی

ــه از روی  ــن اگرچ ــته از والدی ــن دس ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه ی مه نکت
خیرخواهــی هــوش فرزندشــان را مــورد تشــویق قــرار می دهنــد، ولــی هــدِف 
ــرده و  ــدا نک ــق پی ــوز – تحق ــش	آم ــت	دان ــی	موفقی ــویق - یعن ــی تش نهای
نتیجــه ای مثــل راهبــرد »تنبیــه« را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ عــدم موفقیــت

مثل	پدرها	و	مادرهای	حرفه	ای	تشــویق	کنیم

انســان های حرفــه ای، تربیت یافتــگاِن پــدران، مــادران و یــا معلمــان 
ــد،  ــرق ش ــپ ب ــراع الم ــه اخت ــق ب ــون موف ــر ادیس ــد. اگ ــه ای بوده ان حرف
ــادرش را  ــون و م ــتان ادیس ــود. داس ــادرش ب ــه ای م ــویق حرف ــه ی تش نتیج

شــنیده اید؟ کــه 

ــد	 ــه	می	آی ــه	خان ــادِر	ادیســون	ب ــرار	اســت	کــه	روزی	م ماجــرا	از	این	ق
و	بــه	او	می	گویــد:	پســرم	دیگــر	احتیاجــی	نیســت	کــه	بــه	مدرســه	بــروی!	
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ادیســون	بــا	تعجــب	دلیلــش	را	می	پرســد.	مــادرش	بــه	او	می	گویــد:	
معلّمــت	در	نامــه	ای	بــه	مــن	گفتــه	اســت	کــه	فرزنــد	شــما	نابغــه	اســت	و	
ــال	ها	 ــت.	س ــر	اس ــه	باالت ــن	مدرس ــی	ای ــطح	آموزش ــی	او	از	س ــطِح	علم س
ــد!	 ــیم	ش ــی	شناس ــا	م ــه	م ــونی	ک ــه	ادیس ــل	ب ــون،	تبدی ــا	ادیس ــت	ت گذش
ــا	 ــان	ب ــرد،	ناگه ــا	می	ک ــی	اش	را	جابه	ج ــایل	قدیم ــت	وس ــه	داش روزی	ک
نامــه	ای	مواجــه	شــد	کــه	در	کودکــی،	معلمــش	بــه	مــادرش	داده	بــود.	در	

ــود: پســر شــما کــودن اســت! ــته	ب ــه	نوش آن	نام
شــاید ایــن ســؤال برایتــان پیش آمــده باشــد کــه مــادر ادیســون، هــوش او 
را تشــویق کــرد. پــس چــرا ادیســون، ادیســون شــد؟ )مگــر تشــویق هــوش بــد 
نیســت؟!( اگــر کمــی دقــت کنیــم، درمی یابیــم کــه مــادر ادیســون، راهبــرد 
ــن  ــروزه در بی ــت. ام ــرده اس ــش به کارب ــال	ها	پی ــوش را در س ــویق ه تش
ــز  ــه نی ــی به شــدت تنبی ــه در کودک ــرادی هســتند ک ــان، اف ــق جه ــراد موف اف
شــده اند! بــه نظــر شــما آیــا امــروز مناســب اســت کــه فرزنــدان یــا دانــش 
ــی داد و  ــه م ــه نتیج ــروز تنبی ــه دی ــور ک ــم؟ همان ط ــه کنی ــوزان را تنبی آم
امــروز نمی دهــد، تشــویق هــوش نیــز دیــروز ممکــن بــود نتیجــه بدهــد ولــی 
امــروز نمی دهــد! مــادر ادیســون، از راهبــرد مخصــوص زمــان خــود، درســت 
ــا  ــبی را ب ــای مناس ــی از راهبرده ــزوم آگاه ــب، ل ــن مطل ــرد. ای ــتفاده ک اس
ــا  ــان را ب ــا فرزندانم ــود ت ــادآور می ش ــا ی ــه م ــروز ب ــرایط ام ــه ش ــه ب توج

ــم. ــردای واقعــی کنی ــر، راهــی ف دســتانی پُ

ــد  ــر تشــویق هــوش فرزن ــه اِی امــروز، به جــای تأکیــد ب ــدر و مــادر حرف پ
خــود، چیــز دیگــری را در او تشــویق می کنــد بــه نــام »تــاش	و	پیشــرفت«! 
در ایــن حالــت، همــان دانش آمــوزی کــه بــا جملــه ی »آفریــن پســر باهوشــم!« 
ــه ی  ــی رود و برگ ــه م ــه خان ــی ب ــاِن ریاض ــس از امتح ــود، پ ــده ب ــویق ش تش
ــن  ــه ای ــه ب ــان او ک ــادر مهرب ــد و م ــان می ده ــادرش نش ــه م ــی را ب امتحان
ــه او  ــت ب ــره ی بیس ــدِن نم ــس از دی ــت، پ ــده اس ــز ش ــمند مجه ــزار ارزش اب
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ــاًل  ــا حتــی اگــر نمــره ی دانش آمــوز قب ــد: »آفریــن پســر پرتاشــم!« و ی می گوی
ــد:  ــه ای می گوی ــادر حرف ــن م ــت، ای ــیده اس ــه 15 رس ــون ب ــوده و اکن 13 ب
ــن دو  ــک ای ــدون ش ــتی!« ب ــرفت داش ــل پیش ــه قب ــبت ب ــه نس ــه ک ــی خوب »خیل
ــنیده  ــز ش ــه ای و مجه ــادراِن حرف ــدران و م ــان پ ــا از زب ــر، تنه ــه ی اخی جمل

خواهــد شــد.

ــر  ــن پس ــِت »آفری ــه ی نادرس ــدرت جمل ــان  ق ــه هم ــن دو جمل ــد ای ببینی
ــز  ــاوت نی ــه مقصــدی متف ــه ب ــاوت ک ــی در مســیری متف باهوشــم« را دارد ول
ــرای ســفر  ــن مســیر را ب ــه ای، زیباتری ــادران حرف ــدران و م خواهــد رســید! پ
از  پــس  دانش آمــوز  می کننــد.  انتخــاب  دانش آموزانشــان  و  فرزنــدان 
ــالِش  ــه ت ــد ک ــت می کن ــودآگاه دریاف ــورت ناخ ــه به ص ــنیدن آن دو جمل ش
ــم  ــان ده ــم را نش ــد تالش ــس بای ــت. پ ــده اس ــین واقع ش ــورد تحس ــن م م
ــت  ــس از تشــویق شــدن دریاف ــام »احســاس	خــوب« را پ ــه ن ــا پاداشــی ب ت
ــر  ــالش راحت ت ــِش ت ــه افزای ــد ک ــر می کن ــود فک ــا خ ــوز ب ــم! دانش آم کن
از افزایــش هــوش اســت! وقتــی می توانــد بــا افزایــش تــالش )حتــی اگــر 
ــود،  ــوب ش ــی خ ــت آوردِن احساس ــه دس ــث ب ــد(، باع ــه 11 برس ــره ی 8 ب از نم
زندگــی برایــش لذت بخش تــر خواهــد بــود، استرســش پاییــن می آیــد. 
ــل باعــث  ــن عوام ــد و همــه ی ای ــدا می کن ــش پی ســطح اعتمادبه نفســش افزای
خواهنــد شــد تــا در بلندمــدت، نتیجــه ی حاصــل از ایــن نــوع تشــویق، کامــاًل 
متفــاوت بــا نتیجــه ی تشــویِق هــوش گــردد. وقتــی اعتمادبه نفــس بــاال 
ــد  ــر باش ــی لذت بخش ت ــی زندگ ــد، وقت ــن باش ــترس پایی ــی اس ــد، وقت باش
ــام  ــود، در تم ــه ش ــه کار گرفت ــان ب ــر زم ــوص ه ــرد مخص ــع، راهب و درواق
ــن موضــوع باعــث  ــد شــد و همی ــر خواهن ــل ظاه ــن عوام ــی ای مراحــل زندگ
ــان در  ــوزان م ــدان و دانش آم ــغلی فرزن ــخصی و ش ــزرگ ش ــای ب موفقیت ه

ــد. ــد ش ــده خواه آین

ــدان  ــردن فرزن ــاده ک ــرای آم ــا ب ــن ابزاره ــی از ضروری تری ــن یک بنابرای
به ســوی آینــده ای واقعــی کــه همــان آینــده ی ســریع هســت، »تشــویق تــاش	
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ــه در  ــت. همان طورک ــوش« آن هاس ــویق	ه ــای »تش ــا به ج ــرفت« آن ه و	پیش
ســال های اخیــر بصــورت خــودآگاه ویــا ناخــودآگاه »تشــویق	هــوش	و	صرفــًا	
نتیجــه	ی	امتحــان« جــای راهبــرد »تنبیــه« را گرفتــه اســت؛ غافــل از این کــه 

هــردوی آن هــا در یــک رودخانــه جریــان دارنــد!
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ــد	 ــد	بتوان ــال	بع ــه	س ــرد	ک ــاد	می	گی ــه	ی ــال	معادل ــوز	امس آن	دانش	آم
ــرد	 ــاد	می	گی ــز	ی ــی	را	نی ــه	ی	خط ــد.	معادل ــر	بفهم ــی	را	بهت ــه	ی	خط معادل
تــا	در	ســال	های	بعــدی	توانایــی	یادگیــری	تابــع	و	حــد	و	مشــتق	و	انتگــرال	
و...	را	داشــته	باشــد.	او	این	هــا	را	نیــز	یــاد	می	گیــرد	تــا	در	دانشــگاه	
بتوانــد	انتگــرال	ســه	گانه	و...	را	فرابگیــرد.	حــال	اگــر	آن	دانش	آمــوز	
کــه	آن	وقــت	دیگــر	دانشــجو	شــده	اســت،	بپرســد	کــه	چــرا	بایــد	انتگــرال	

ــرد...؟ ــد	ک ــت	خواه ــخی	دریاف ــه	پاس ــرم،	چ ــاد	بگی ــه	گانه	را	ی س

ــان  ــه کارکن ــد ک ــته باش ــود داش ــه ای وج ــا کارخان ــم کارگاه ی ــر نمی کن فک
ــه  ــرض ک ــن ف ــا ای ــازه ب ــند! ت ــرال باش ــتق و انتگ ــِن مش ــال گرفت آن در ح
ــی و مهندســی شــوند و  ــد وارد رشــته های فن ــوزان بخواهن ــش آم ــه ی دان هم
ــرود کــه مســلمًا  کســی ســراغ رشــته های علــوم انســانی، علــوم تجربــی و... ن

امــری محــال اســت!

سخت	اســت	ولی	چگونه	ممکن؟

اســتاد و دوســت عزیــزم »محمــد پیــام بهــرام پــور« کــه رئیــس باشــگاه ســخنرانی 
و فــن بیــان بــرج میــالد تهــران و نویســنده ی چندیــن جلــد کتــاب نیــز می باشــد، 
از ســمینارهایش می گفــت: »مــن در دوران دانش آمــوزی ام هیــچ  دریکــی 
عالقــه ای بــه انتگــرال نداشــتم ولــی وقتــی بعدهــا عالقــه ام را کــه ستاره شناســی 
بــود، دنبــال کــردم، احســاس کــردم کــه بــرای یادگیــری موضوعــات مربــوط بــه 
ــورت  ــگاه به ص ــرم؛ آن ــاد بگی ــز ی ــرال را نی ــه انتگ ــت ک ــی، الزم اس ستاره شناس

جــدی اقــدام بــه یادگیــری انتگــرال نمــودم.«

ــری  ــتش یادگی ــم، راس ــودم بزن ــم از خ ــتی ه ــی َدِم دس ــم مثال ــر بخواه اگ
ــدم  ــی دی ــی وقت ــت خاصــی نداشــت! ول ــن جذابی ــرای م ــپ ده انگشــتی ب تای
می توانــم بــا یادگیــری آن، ســرعت تایــپ کردنــم را افزایــش دهــم و 
ــپ ده  ــری تای ــم، یادگی ــز ســریع تر انجــام ده ــاب را نی درنتیجــه، نوشــتن کت
ــن  ــه همی ــد ک ــد نیســت بدانی ــردم. ب انگشــتی را به صــورت جــدی شــروع ک
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حــاال نیــز از تایــپ ده انگشــتی بــرای نوشــتن ایــن پاراگــراف اســتفاده کــردم!

وقتــی قــرار اســت مــا چیــزی را در زندگــی شــخصی و یــا حرفــه ای خــود 
»اســتفاده« کنیــم، یادگیــری آن چیــز صرف نظــر از آســان یــا ســخت 
ــخت	 ــه ی »س ــودن در جمل ــر ب ــد. امکان پذی ــد ش ــر خواه ــش، امکان پذی بودن
اســت	ولــی	ممکــن«، تنهــا در صورتــی تحقــق پیــدا خواهــد کــرد کــه دلیلــی 

ــز وجــود داشــته باشــد. ــه دســت آوردن آن چی ــرای ب ب

چراِغ	چرایی

ــه«  ــری	معادل ــِی	یادگی ــر »چرای ــی ب ــؤالی مبن ــوزم س ــه دانش آم ــن از وقتی ک م
ــم،  ــوزش می ده ــه آم ــی ک ــام چیزهای ــرای تم ــرده ام ب ــعی ک ــید، س ــن پرس از م
ــرای مخاطبینــم روشــن  ابتــدا دالیــل اصلــی و واقعــی یادگیــری آن مطالــب را ب
ــا  ــری آموزش ه ــرای یادگی ــی روشــن ب ــم دالیل ــی بتوان ــن وقت ــم. م ــفاف کن و ش
ــاده ای  ــز، ج ــل نی ــنی آن دالی ــزاِن روش ــه می ــم، ب ــه کن ــم ارائ ــه دانش آموزان ب
ــد، برایشــان  ــب درســی طــی کنن ــری مطال ــرای یادگی ــرار اســت ب ــا ق کــه آن ه
ــرط های الزم  ــی از پیش ش ــیر، یک ــنایی مس ــًا روش ــد! طبیعت ــد ش ــن تر خواه روش

ــت. ــی اس ــر هدف ــوی ه ــت به س ــرای حرک ب

ــد  ــورد فرزن ــی انجــام کار در م ــه چگونگ ــن ب ــل از پرداخت ــر اســت قب بهت
خــود و یــا حتــی از ســوی او، بــه چرایــی انجــام آن کار بــا جدیتــی بیش تــر از 
ــی  ــدازه ی کاف ــی به ان ــا دالیل ــل ی ــتیم دلی ــر توانس ــگاه اگ ــیم. آن ــل بیاندیش قب
ــران  ــر نگ ــم، دیگ ــه کنی ــود ارائ ــد خ ــه فرزن ــزرگ ب ــال ب ــن و درعین ح روش
ــرای او  ــی ب ــراغ چرای ــر چ ــون اگ ــود؛ چ ــم ب ــام آن کار نخواهی ــی انج چگونگ

ــار خواهــد آمــد! ــا چگونگــی انجــام آن کار کن روشــن شــود، او خــودش ب
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