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سیستم گرمایشی غیراستاندارد 
بازهم حادثه آفرید

یک مسؤل آموزش وپرورش از سوختگی چهار 
دانش آموز دبســتانی به دلیل اســتفاده از چراغ 
نفتی در کالس درس خبــر داد. علی مرادی گفت: 
پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه اسوه 

حسنه ساعت 9 صبح دیروز دچار آتش سوزی شد.
وی افزود: علت آتش ســوزی، استفاده از چراغ 
نفتی برای گرم کردن یکی از کالس های درس بود. 
با وجود آن که استفاده از این چراغ ها و بخاری های 
چکه ای ممنوع اســت اما مدرســه از آن استفاده 
می کرد و بر اثر آتش سوزی چراغ نفتی و سرایت آتش 
به کالس درس چهار دانش آموز دچار ســوختگی 
شدند. مرادی ادامه داد: این مدرسه در شهر زاهدان 
قرار دارد و به دلیل این که بخشی از شهر گاز ندارد 
این مدرســه نیز گاز نداشــت و از چراغ نفتی برای 
گرم کردن بچه ها استفاده می کردند. مدیر روابط 
عمومی اداره آموزش وپرورش اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: یک دانش آموز پیش دبستانی و سه 
دانش آموز کالس اولی دچار سوختگی شده اند که 
سه نفر از آن ها فوت کردند. مرادی بیان کرد:  معاون 
درمان وزیر بهداشــت برای رسیدگی تخصصی به 

دانش آموزان به زاهدان می آید.
    

در منطقه 2 صورت گرفت
افتتاح ایستگاه های دوچرخه 

اشتراکی 

رئیس کمیته مشــارکت های مردمی شورای 
شــهر تهران گفت: امروز)27 آذرمــاه( در منطقه 
دو شاهد افتتاح ایســتگاه های دوچرخه اشتراکی 
بودیم کــه اتفاق مبارکی اســت. حجت نظری در 
یکصدو هشتمین جلسه شورای شهر تهران افزود: 
باید کمک کنیم که به سمت استفاده از طرح هایی 
نظیر دوچرخه های اشــتراکی برویم تا استفاده از 
خودروهای شــخصی کاهش یابــد.  وی افزود: به 
نظرم اگر این گونه طرح ها حمایت شود و مدیریت 
شــهری موانع موجود را برطرف کنــد می توان به 
کاهش اســتفاده از خودروهای شخصی امیدوار 
بود و شهروندان به اســتفاده بیشتر از دوچرخه ها 
و حمل و نقل عمومی روی بیاورند. عضو شــورای 
شهر تهران تصریح کرد: امکان استفاده شهروندان 
از این دوچرخه ها به صــورت مقطعی وجود دارد و 
آن ها می توانند با اپلیکیشن موبایل به آن دسترسی 
داشته باشند. وی افزود: قرار است در سایر مناطق 

شهرداری تهران نیز این طرح اجرایی شود. 
    

افزایش مشارکت های مردمی 
بهزیستی

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی، از 
افزایش مشارکت های مردمی طی 9 ماهه امسال خبر 
داد و گفت: به رغم مشکالت مردم در سال جاری، اما 
میزان مشارکت مردم نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته است. محمدعلی کوزه گر به طرح پویش لبخند 
مهر با هدف تامین لباس گرم برای کودکان مناطق 
محروم اشاره کرد و افزود: این پویش از ۱9 آذرماه آغاز 
شده و تا ۱9 دی ماه ادامه خواهد داشت.وی گفت: در 
حال حاضر در تمامی استان های کشور این طرح در 
حال اجراست و خوشبختانه با استقبال خوبی نیز از 
سوی خیرین و نیکوکاران روبه رو شده است. معاون 
مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به 
این که در مرحله نخست ۱۵۰۰ بسته لباس زمستانی 
برای کودکان مناطق محروم آماده شده است، تاکید 
کرد: هفته آینده نخستین مرحله از این بسته ها میان 
کودکان مناطق زلزله زده کرمانشاه توزیع می شود. 
کوزه گر افزود: خیرین و نیکوکاران می توانند برای 
کمک به طرح پویش لبخند مهر و لباس گرم کودکان 
مناطق محروم با روش های مختلف به بهزیســتی 
کمک کنند.  وی در خصوص میزان مشارکت های 
مردمی طی 9 ماهه سال جاری، تاکید کرد: به رغم 
اینکه مشکالت مردم به دلیل افزایش نرخ تورم در سال 
جاری رشد یافته اما میزان مشارکت مردم نیکوکار 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

از گوشه و کنار

شــاید شــما هم شــگفت زده 
شوید، درســت همان طور که خود 
من شگفت زده شدم وقتی فهمیدم 
هیچ پژوهشی تا به امروز نشان نداده  
است که کوچک ترین ارتباطی بین 
موفقیت های دانشــگاهی و تکلیف 
منزل در سال های قبل از دبیرستان 
وجود دارد. درواقع، حتی در سال های 
دبیرســتان هم، ربط میــان تکلیف 
منزل و موفقیت اندک اســت، و هیچ 
داده ای نشــان نمی دهد کــه انجام 
تکلیف منزل دلیِل موفقیت های بعدی 
باشد )همبســتگی به معنای رابطه 
علت و معلولی نیســت). و درنهایت، 
شواهد حتی ذره ای از باورهای عقل 
سلیم ما مبنی بر این که تکلیف منزل 
فوایدی غیرآموزشی دارد را نیز تأیید 
نمی کند در هیچ ســنی. برای مثال، 
این باور که مشــق شــب شخصیت 
بچه ها را می ســازد برای شــان نظم 
شخصی ایجاد می کند یا عادت های 
کاری خــوب یادشــان می دهد. اما 
همه ما با آن نیمه تاریک مشق شب 
آشناییم: سرخوردگی و فرسودگی، 
تنش های خانوادگی وقت نداشــتن 
برای انجام فعالیت های دیگر، و افت 
محتمل عالقه بچه به آموزش. اعتقاد 
قرص و محکــم به این کــه همه این 
مشــکالت می ارزد و درنهایت سود 
مشق شب بیشــتر از ضررش است 
بیش از آن که بر شواهد تکیه داشته 

باشد، به باورهای ما برمی گردد.

پس چرا هنوز مشق شب تعیین 
می کنیــم و آن  را می پذیریم؟ دالیل 
احتمالی از این قرارنــد: ارزش قائل 
نشــدن برای پژوهــش، ارزش قائل 
نشدن برای بچه ها )که در عالقه ما به 
سرگرم بودن شان بعد از ساعت های 
مدرسه هویداســت(، درک نکردِن 
ماهیت آموزش )که در تأکیدهای ما 
بر مشق  نوشتن و اظهار این که تکلیف 
منزل درس های مدرسه را »تقویت« 
می کند آشکار اســت(، یا فشاری از 
باال به پایین برای فروکردِن سریع تِر 
مطالِب بیشتری توی ذهن بچه ها تا 
نمره امتحانات شان برود باال و باد در 
غبغب مان بیندازیم که »ما شــاگرد 

اولیم!«
همه این دالیل می تواند قابل قبول 
باشد، اما من فکر می کنم چیز دیگری 
هم وجود دارد که به خاطر آن اســت 
که ما هنوز هم بــه بچه های مان این 
دمنوش اســطوخودوِس مدرن۱را 
می خورانیم. ما درباره مشــق شــب 
سؤاالت چالشــی نمی پرسیم، چون 
تقریباً درباره هیچ چیز سؤاالت چالشی 
نمی پرسیم. اکثر ما وقتی درباره عادت 
یا عقیــده ای کــه آن  را پذیرفته ایم 
زیر پرســش برویم، معمــوالً جواب 
می دهیــم: »خب، مــن این طوری 
بزرگ شــدم«، گویی بــاال و پایین 
کــردِن انتقــادی ارزش هایی که به 
آن باور داریم محال اســت. بسیاری 
از ما، ازجمله برخی از کســانی که در 

حیطه آمــوزش کار می کنند، گویا 
توان آن  را از دست داده ایم که در برابر 
آن چه وحشت آور است، وحشت زده 
شویم. وقتی عروسک خیمه شب بازی 
مدیرانــی احمق و مخرب شــده ایم 
واکنش مان این بوده است که از آن ها 
راهنمایی بخواهیم که چه طور باید به 

بهترین نحو نمایش بازی کنیم.
انفعال عادتی اســت کــه همان 
سال های ابتدای زندگی می آموزیم. 
از همان روزهای اول مدرسه، با دقت 
چیزی را یــاد می گیریم کــه به آن 
»برنامه درســی مخفی« می گویند:  
چگونه کاری را کــه می گویند انجام 
بده و خودت را توی دردســر نینداز. 
جایزه هایی این وســط هســت، چه 
جایزه های واقعی، چه نمادین، برای 
آن هایی که رفتارشان مناسب است 
و مجازات هایی در نظر گرفته شــده 
است برای کسانی که چنین رفتاری 
ندارنــد. به عنوان دانش آمــوز، به ما 
آموخته اند که بی حرکت سر جای مان 
بنشــینیم، به آن چه معلم می گوید 
گوش دهیم، زیــر آن جمله هایی از 
کتاب را که الزم است حفظ کنیم خط 
بکشیم. خیلی زود روزی فرامی رسد 
که دیگر نمی پرسیم )یا حتی تعجب 
هم نمی کنیم( که آیا واقعاً چیزهایی 
که دارند به ما درس می دهند، معنایی 
هم دارد؟ تنها چیزی که می خواهیم 
بدانیم این اســت که آیا قرار است در 

امتحان بیاید یا نه.

وقتی به خاطر یک تمرین یا رویه 
ناراحتیم، ما را تشــویق می کنند که 
روی جنبه های بی اهمیتی از آن چه 
دارد اتفــاق می افتــد تمرکز کنیم. 
تشــویق مان می کنند کــه درباره 
فوت و فن هــای انجــام دادن کامل 
تمرین ها ســؤال بپرســیم ... این که 
چه طور بایــد آن کار را تمــام کرد 
... با کمک چــه کســی ... طبق چه 
برنامه ای ... اما نمی پرســیم آیا اصاًل 
باید انجامش بدهیم یا نه؟ هر چه قدر 
بیشــتر روی مســائل فرعی تمرکز 
می کنیم، مشــکالت اصلــی، یعنی 
ساختارهای فراگیر و پیش فرض ها 
سرجای شــان محکم تر می شوند. به 
ما آموخته اند که ســراغ پرسش های 
رادیکال نرویــم. این جــا دارم واژه 
رادیکال را به معنای اصلی آن به کار 
می برم: رادیــکال از واژه ای التین به 

معنای »ریشه« می آید. بخشی اش به 
خاطر این است که وقت مان را صرف 
نگرانی درباره رشد علف های پیچک 
می کنیم که همین طور دارند بیشتر 
و بیشتر می شــوند. برای مثال، پدر و 
مادرها، پیشاپیش اغلب کارهایی که 
توی مدرسه روی فرزندان شان انجام 
می شــود را پذیرفته اند، و به همین 
خاطر نیروی انتقادی آن ها صرف امور 
حاشیه ای می شــود. گاهی با حدس  
زدن این که این الگــو تا کجا نهادینه 
شده است خودم را سرگرم می کنم. 
اگر مدیر یک مدرسه، اعالم کند که 
از هفته بعد، دانش آمــوزان باید زیر 
باران بایستند و دفترچه تلفن را حفظ 
کنند، گمان می کنم که سر و کله ما 
پدر و مادرها پیدا می شود تا بپرسیم 
آیا همه دفترچه تلفــن را باید حفظ 
کنند یا بخشــی از آن حذف است؟ 
احتماال دغدغه دیگرمان هم این است 
که بدانیم این کار چه قدر در نمره شان 
تأثیر مثبت خواهد گذاشت؟ احتماال 
بدقلق ترین مادر جمع هم درنهایت 
خواهد پرســید که آیا بچه اش اجازه 
دارد هنگام ایــن تمرین بارانی تنش 

کند یا نه.
پدر و مادرهــا مضطربانه معلم ها 
را دربــاره شــیوه مشق دادن شــان 
سؤال پیچ می کنند، اما اغلب درباره 
مســائلی جزئی ســؤال می پرسند. 
چیزهایــی درباره این کــه چه طور 
باید بچه های شــان را مجبور کنند 
که تکالیف شــان را انجام دهند. اگر 
مشق شب، یک اصل مفروض باشد، 
آن گاه کامال قابل درک است که آدم ها 
بخواهند مطمئن شوند که آن تکلیف 
»به درستی« انجام داده شده است. اما 
دیگر جایی برای این سوال نمی ماند 
که آیا باید این تکلیف انجام شــود و 
چرا؟ میل ما به نپرســیدن توضیح 
دیگری اســت برای این که چرا یک 
رویه هم چنان باقــی می ماند، حتی 

اگر مضراتش بیش از فوایدش باشد.
معلم ها نیز به نوبه خود شاهدند که 
تکالیف چه تعداد از بچه ها را بدبخت 
می کند و چــرا بســیاری از آن ها از 
انجام دادنش طفره می روند. واکنش 
بعضی از آن ها همراهــی و پذیرش 
است. دیگران با جریمه و تهدید بچه ها 
را مجبور می کنند که تکالیف شان را 

انجام دهند.
برخالف پــدر و مادرها و معلم ها، 
پژوهشگران یک پله از کالس ها دور 
شــده اند و به همین خاطر به سطح 
تجمالتی دنبال کــردن جنبه های 
ناگوار آن رســیده اند. امــا به ندرت 
چنیــن کاری می کننــد. در عوض، 
بیشتر چنین ســؤاالتی می پرسند: 
»مشــق شــب دانش آمــوز بایــد 
چندساعت طول بکشد؟« یا »با چه 

راهبردهایی می شــود میزان انجام 
 دادن کامل تکالیف را باال برد؟« این 
دست سؤاالت اســت که برای آن ها 

رضایت بخش به نظر می رسد.
سیاســت گذاران نیــز بیشــتر 
هلهله چی هستند تا منتقدانی فکور. 
برای مثال، سند اصلی مربوط به این 
حوزه که از ســوی انجمن ملی اولیا و 
مربیان و انجمن ملی آموزش و پرورش 
منتشر شده است، اذعان می کند که 
بچه ها اغلب اوقــات از تکالیف منزل 
می نالند، اما هرگز احتمال آن  را هم 
در نظر نمی گیرد که شاید این ناله ها 
موجه باشد. والدین ترغیب می شوند 
به این که »به بچه های تان نشان دهید 
که تکالیف شان را جدی می گیرید«، 
و اصاًل اهمیتی ندارد که آیا واقعاً این 
کار درست است یا با عقیده شما جور 
درمی آید یا نه. فقط وقتی مشق شان 

را نوشتند تحسین شان کنید.
چه دلیلــی وجــود دارد که فکر 
می کنیم هر مقدار تکلیفی که برای 
بچه مــان تعیین می شــود، ارزش 
انجام دادن دارد؟ چه شاهدی وجود 
دارد برای این که تکلیف منزل هرروزه، 
بی توجه به شــکل آن، برای تبدیل 
بچه ها به اندیشمندانی بهتر ضروری 
است؟ چرا دانش آموزان هیچ بختی 
برای مشارکت درباره این که تکالیف 

خانه شان چه باید باشد ندارند؟
و در نهایت: چه می شود اگر اصاًل 

هیچ مشقی نداشته باشند؟
پانوشت:

]۱[ نویســنده می گوید »روغن 
ماهی« که در فرهنگ عامیانه بریتانیا 
برای تقویت هوش به بچه ها می دهند. 
معــادل آن  را بــر اســاس فرهنگ 
بومی مان اسطوخودوس گذاشتم که 
برایش فواید بسیاری در تقویت ذهن 
برشــمرده اند. ]محمد مالعباسی، 

مترجم[
* این مطلب برگرفته از مقاله ای 
است نوشته آلفی کوهن که در سایت 
»ترجمان علوم انســانی«  منتشــر 

شده است.

چرا با اینکه می دانیم کاری بیهوده است نمی توانیم از آن دست بکشیم؟

مشق شب؛ ادامه یک کار تمام وقت

یادداشت

 مجتبی لشکر بلوکی

سال 2۰۱۶ کتابی منتشر شد که در طول ۱2 ماه، سه میلیون 
نسخه از آن فروش رفت. مارک منسون، نویسنده کتاب »هنر 
ظریف بی خیالی«، در این کتاب به این می پردازد که چرا ما 
زندگی خود را به فنا می دهیم؟ شــاید ما با همه نکاتی که او 
می گوید موافق نباشیم اما به نظرم مطالعه این کتاب و نکاتش 
می تواند ما را عمیقا به فکر فروببرد. از میان نکات کتاب، سه 

نکته آن  را انتخاب کرده ام تا شما هم به آن بیندیشید:
۱.  ما عقده ای بار آمده ایم. رسانه ها و مدرسان و مشاوران 
موفقیت، به ما القا می کنند که خوشحال تر باشید، سالم تر 
باشید، باهوش تر، ثروتمندتر، جذاب تر، معروف تر، خالق تر، و 
دوست داشتنی تر. تصویر از شادکامی این است که درحالی که 
همســر و  کودکان تان را برای خداحافظی می بوسید، در 
هلی کوپتر شــخصی تان بنشینید و به ســوی دفتر کارتان 
بروید جایی  که شما جایگاهی مهم و شــغل فوق العاده ای 
دارید. اگر یک لحظه دســت نگه دارید و واقعا به این ها فکر 
کنید، متوجه می شوید که این تصویرها و توصیه ها، درواقع 

بر نداشته های تان تمرکز دارند. آن ها، کمبودها و نداشته ها 
و نبوده ها را نشانه می گیرند، و همان ها را برای تان برجسته 
می کنند و عقده نداشــته ها را هر روز بزرگ تــر و بزرگ تر 

می کنند.
2. فکر می کنیم با »داشتن« همه چیز حل می شود. هر 
چیزی که به شما احساس خوبی بدهد پتانسیل این  را دارد 
که احساس منفی هم به شما بدهد، همسر ایده آل شما همان 
کســی خواهد بود که نگران آن هستید که روزی از دستش 
بدهید، یا همان کسی خواهد بود که با او بیشترین اختالف نظر 
را خواهید داشت. شغل رویایی شــما همان شغلی خواهد 
بود که در آن اضطراب و نگرانــی را تجربه می کنید، چرا که 
دیگران می خواهند روزی جای شما را بگیرند و شما باید برای 
نگه داشتن آن شغل خیلی بیشتر از حالت عادی تالش کنید.

۳.  فکر می کنیم شــادکامی یعنی نداشتن مشکل، که 
این اشتباه است. مشکل، مؤلفه  ثابت زندگی است. با حذف 
هر مشکلی، دست کم یک مشکل دیگر زاده می شود. وقتی 
با خریدن عضویت باشگاه ورزشــی، مشکل سالمتی خود 
را حل می کنید مشــکل جدیدی به وجــود می آید. مثاًل 

این که مجبور می شــوید صبح زود از خواب بیدار شــوید و 
نیم ســاعت روی دوچرخه ثابت عرق بریزید و یا مشــکل 
درد ســائیدگی زانو پیدا می کنید. وقتــی ازدواج می کنیم 
یک مشکل حل می شــود و حداقل یک مشکل دیگر سر بر 
 می آورد. وقتی پولدار می شویم، یک مشکل حل می شود و ...

زود قضاوت نکنید اصال توصیه این نیســت که با مشکالت 
زندگی کنیم؛ نکته این جاســت که می گوید شادکامی در 
نبود مشکل نیست، بلکه در حل مشکل است. برای شادکامی 
به چیزی برای حل کردن نیاز داریم؛ بنابراین، شــادکامی 
فرآیند است و نه فرآورده. شدن اســت نه بودن. رفتن است 

و نه رسیدن.
تجویز راهبردی

تکنیک بی خیالی آگاهانه؛  اگر برای مســائل پیش پا 
افتاده، بیش از اندازه حرص وجوش می خورید؛ مثاًل عکس 
فیس بوک جدید همسر ســابق تان، پخش نشدن برنامه 
تلویزیون محبوب تان، از دست دادن دیدن ۱۰ دقیقه اول 
مســابقه فوتبال به خاطر ترافیک، این نشانه یک مشکل 
جدی در زندگی شماســت. وقتی سطح دغدغه های شما 
این قدر نازل و مبتذل است یعنی شما نتوانسته اید مسائل 
اصلی زندگی خود را درست تعیین کنید و بر آن ها متمرکز 
شوید. بزرگ ترین مشکالت زندگی ریشه در این دارند که 
ما هر چیزی را زیادی جدی می گیریم. به هر چیزی و کسی 

شایستگی حضور در ذهن مان را می دهیم. 
ما فراموش می کنیم که ظرف توجه و انــرژی و وقت ما 
محدود است. پس آن  را با »سخاوتی احمقانه« برای هر چیز و 

ناچیزی، برای هر کس و ناکسی خرج می کنیم. 
ما روی چیزهایی حساس هســتیم که نباید باشیم. رها 
کردن یک چیز دیگر: ما عالقه افراطی داریم برای جستجوی 
پایان ناپذیر یک چیز دیگر! یــک افزایش حقوق دیگر، یک 
خانه جدید، یــک بچه دیگر، یک ارتقای شــغل دیگر، یک 
ماشین مدل باالتر، یک سرویس آشــپزخانه دیگر و ... این 
باعث چه می شود؟ به رغم تمام زحمات، فشارها و نگرانی مان 
سرانجام به همان جایی می رســیم که به طرز وحشتناک و 
ترس آوری شبیه همان جایی است که در ابتدا بودیم و همان 
 احساســی را داریم که قبال داشــتیم: این ها کافی نیستند!

یعنی این که چیزهایی که دارم )حاال می خواهد کم باشد یا 
زیاد(، برای شــادکامی من کافی نیست. دقیقا همان جایی 
که اول بــودم. نتیجه؟ پس چه باید بکنــم؟ یک چیز دیگر! 
دوباره همان مسیر قبلی تکرار می شود. یکی از تکنیک های 
شادکامی می تواند این باشــد که روی کمبودها که به »دور 
باطل یــک چیــز دیگر«می انجامد، تمرکــز نکنیم، بلکه 
 زمانی از زندگــی را نیز بگذاریــم روی چیزهایی که داریم.

نمی گویم که این نکات را قبول کنید یا به کار بگیرید، فقط 
عمیقاً به آنها فکر کنید. 

چرا به فنا می رویم؟

به طور معمول، ساعت کاری روزانه یک بزرگسال در دنیای امروز، هشت ساعت است. بقیه اش را آزادیم که هر کاری دل مان 
می خواهد انجام دهیم. اما بچه های مان عالوه  بر این که هشت ساعت یا بیشتر به مدرسه می روند، تازه وقتی به خانه می رسند 

کارشان شروع می شود. یک بررسی نشان می دهد که میزان ساعتی که دانش آموزان در طول شبانه روز »فراغت« دارند، تقریباً با 
رزیدنت های پزشکی برابر است. همه این ها را بگذارید کنار این که هنوز معلوم نیست تکلیف منزل واقعاً به چه دردی می خورد.

ما درباره مشق شب سؤاالت 
چالشی نمی پرسیم. اکثر 

ما وقتی درباره عادت 
یا عقیده ای که آن  را 

پذیرفته ایم زیر پرسش 
برویم، معموالً جواب 
می دهیم: »خب، من 

این طوری بزرگ شدم«، 
گویی باال و پایین کردِن 

انتقادی ارزش هایی که به 
آن باور داریم محال است

چه شاهدی وجود دارد 
برای این که تکلیف منزل 
هرروزه، بی توجه به شکل 
آن، برای تبدیل بچه ها به 

اندیشمندانی بهتر ضروری 
است؟ چرا دانش آموزان 

هیچ بختی برای مشارکت 
درباره این که تکالیف 

خانه شان چه باید باشد 
ندارند؟
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