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   محمد مهر
شناسنامه مرا حدود یک سال بزرگ گرفته بودند. وقتی مدرسه رفتم 
در واقع شش سالم بود. به گمانم کاماًل توجیه نبودم که کجا رفته ام و 
سر از کجا درآورده ام. فکر مي کردم در مدرسه هم همان نوازش های 
مادربزرگ و دس�ت و دل بازی ه�ای پدربزرگم خواهد ب�ود، اما این 
طور نبود. یادم مي آید پنجره کالس ما به حیاط مدرسه دخترانه باز 
مي شد. دو خواهر داشتم که از من بزرگ تر بودند و طبیعتاً مرا دوست 
داشتند، من هم خواهرانم را دوست داشتم. آنها دانش آموزان دوم 
و سوم ابتدایی بودند. روزی از س�ر مهر آمدند جلوی پنجره کالس 
ما و برای برادر کوچک ش�ان دس�ت تکان دادند. من هم خواس�تم 
برای خواهرانم س�نگ تمام بگذارم، چون فک�ر مي کردم و احتماالً 
درست فکر مي کردم که اگر سر جایم دست تکان دهم آنها خوب مرا 

نخواهند دید. رفتم روی نیمکت و برای خواهرانم دست تکان دادم، 
اما این حرکت من از چشم های تیزبین معلم دور نماند و او با خط کش 
چوبی غول پیکری که فکر مي کنم اندازه یک کامیون بود!- دست کم 
در چشم یک کودک شش س�اله- به جان من افتاد و مرا کبود کرد. 
از آن روز من با مدرس�ه و کالس بن�ای لجبازی را گذاش�تم، درس 
نخواندم، مرتب هم مریض مي ش�دم، احتماالً به خاطر این که کنار 
مادر و مادربزرگم بمانم، چون من بیشتر به آن نوازش ها نیاز داشتم 
تا آن خط کش چوبی اندازه کامیون و آخر س�ر هم در همان گام اول 
مردود شدم. سال بعد دوباره سر کالس اول نشستم، اما شانس بزرگ 
زندگی ام رخ نش�ان داد و آن معلم دیگر نیامد. لفظ فرشته نجات را 
تا به حال شنیده اید؟ اگر فرشته نجات درباره هر کسی اغراق باشد 
درباره من کاماًل واقعیت دارد. فرشته ای در صورت یک زن، یک معلم 

مرا نجات داد و دوباره توانس�تم به دنیا اعتماد کنم و از غار کوچک 
خانه بیرون بزنم. فرشته ای س�ر کالس ما آمد که زمین تا آسمان با 
آن هیوالی عجیب و غریب فاصله داش�ت. من آن سال شاگرد اول 
شدم. شاید باور کردنش مشکل باش�د، اما انگیزه شاگرد اول شدن 
من آن اش�کال خرس ها و پروانه ها و الک پش�ت های رنگی ای بود 
که با گرفتن هر 20 با استامپ های س�بز و صورتی و آبی به دفتر من 
مي نشس�ت. اما حاال که فکر مي کنم، زیر آن شکل های خرس ها و 
پروانه ها و الک پشت ها، مهر بود که مرا به مدرسه مي کشاند. حاال که 
فکر مي کنم مي بینم آن شاگرد اول شدن چیزی نبوده است، حتی 
آن خرس ها و پروانه ها و الک پشت ها که امروز معلوم نیست در کجای 
این زمین پوسیده اند و دوباره به خاک برگشته اند، اما آن مهر هرگز 

در قلب من نمي پوسد.

     فاطمه سادات*
من دبیری ب�ا بیش از 25 س�ال س�ابقه 
آموزش�ی در م�دارس ته�ران هس�تم. 
مدرک من کارشناس�ی ارش�د فیزیک 
اس�ت اما در این دو دهه و اندی عالوه بر 
حوزه تخصصی ام خواس�ته ام مشکالت 
آموزش�ی را در ارتباط ب�ا دانش آموزان 
رصد کنم و ببینم مهم ترین مس�ائلی که 
باعث رکود فکری و خالقیت در مدارس ما 
مي شود چیست. به نظر من فرق مي کند 
بین پژوهش بی روح پرس�ش نامه محور 
با معلمانی که در ارتب�اط چهره به چهره 
و چش�مي  با دانش آم�وزان ق�رار دارند. 
شاید اگر در این سال ها مدیران آموزش 
و پرورش بازخوردهای منظمي  از دبیران 
و معلم�ان درب�اره محتوای آموزش�ی و 
عکس العمل دانش آموزان نسبت به این 
محت�وا مي گرفتن�د و از س�ویی دبیران 
نیز نقش فعاالن�ه و آگاهانه ت�ری در این 
ب�اره ارائ�ه و ایف�ا مي کردند ما ام�روز با 
دردسرهای کمتری در این حوزه روبه رو 
بودیم. در این جا ب�ه چند چالش عمده و 
برجس�ته ای که وج�ود دارد و از نزدیک 

لمس کرده ام اشاره مي کنم.
               

     از ش�نونده ای منفع�ل تا ش�نونده ای 
مشارکت محور

نظام آموزشی ما به نظر مي رسد تکلیف خود 
را با یک دو راهی باید معل��وم کند، این که ما 
مي خواهیم اندیش��ه ها را به دانش آموزان یاد 
بدهیم یا آنها را اندیش��ه ورز بار بیاوریم. امروز 
در نظام های آموزشی پیش��رفته و پیشرو در 
دنیا، یکی از اهداف مهم  آموزشی این است که 
دانش آموز بتواند در عین حال که اندیشه ها را 
مي آموزد ش��هامت اندیشه ورزی را هم داشته 
باش��د. سال هاست ما در س��طوح دانشگاهی 
این انتظار و توقع را از پژوهش��گران شاخه ها 
و رش��ته های مختلف علوم داریم ک��ه آنها از 
ترجمه به س��مت تألیف س��وق پیدا کنند اما 
این انتظار برآورده نمي ش��ود چون ما به این 
پژوهشگران در دوره کودکی و نوجوانی، اعتماد 
به نفس اندیش��ه ورزی را ارائه نکرده ایم. البته 
این موضوع ریش��ه های تاریخ��ی و فرهنگی 
دارد. قرن های متمادی این کشور در استبداد 
فکری به سر برده و باعث شده که عامه مردم 
در براب��ر اندیش��ه ورزی و جس��ارت ورزی در 
این باره مقاومت داش��ته باش��ند، ام��ا اگر ما 
مي خواهیم فردای این کشور متحول شود باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دانش آموزان 
از یک ش��نونده منفعل و س��اکت و دست و پا 
بسته در برابر محتوای درسی به یک شنونده 
مشارکت محور تبدیل شوند. محتوای درسی 
به وی��ژه در دوره ابتدایی باید به این س��مت 
هدایت ش��ود که دانش آموز، خود را در خلق 
محتوای درسی س��هیم بداند. البته این کار با 
مشارکت های نمایش��ی متفاوت است وگرنه  
دانش آموز این حس را خواهد داش��ت که در 
نهایت باید به همان جای��ی برود که محتوای 

درسی یا مدرسه دیکته مي کند.
م��ا سال هاس��ت دانش آم��وزان را در دایره 
بسته تکرار حفظیات نگه داشته ایم و من به 
دانش آموزان حق مي دهم که بدون انگیزه و با 
فشار سر کالس های درس حاضر شوند. حق 
مي دهم که صرفاً جسم دانش آموز سر کالس 
درس حاضر باشد و افکارش در ناکجاآباد مانده 
باش��د چون ما وقتی او را به بازی نمي گیریم 
دانش آموز هم محتوای آموزش��ی و کالس و 
مدرسه را به بازی نمي گیرد. وقتی ما به او به 
چشم شیء بی جان نگاه مي کنیم چرا او باید 

جان خود را به مدرسه بیاورد؟

     آیا دانش آموز را موجودی هوشمند و 
صاحب حق مي دانیم؟

تا زمانی ک��ه ما ب��ه دانش آموز ب��ه عنوان یک 
موجود هوشمند و صاحب حق نگاه نکنیم و او 
را صرفاً موجود برنامه پذیر و تکلیف محور بدانیم 
ارتباط خوبی با او برقرار نخواهیم کرد، بنابراین 
آموزش و پرورش نیاز دارد به طور جدی از چشم 
دانش آموزان به محتوای آموزشی و شیوه ارائه 
آن نگاه کند. مثاًل اگر دانش آموز بیدار ش��دن 
س��اعت 5 یا 6 صب��ح را یک ش��کنجه مي داند 
چرا ما باید این ش��کنجه را به او تحمیل کنیم. 
پژوهش های جدی در این باره نش��ان داده که 
مدارس باید 9 صبح ش��روع به کار کنند، چون 
عماًل ارائه محتوای درس��ی قبل از این ساعت 
مواجه ش��دن با ذهنی اس��ت که هنوز روشن 
نشده است و سرمایه گذاری ما قبل از این ساعت 
راندمان باالیی ندارد، یا به فرض، س��اعت های 
حضور دانش آموزان در کالس مي تواند بس��ته 
به تش��خیص معلم و دانش آموزان از س��یالیت 
برخوردار باشد، در حالی که هنوز تلقی ما از نظم 

یک تلقی عقب افتاده است.
     2 پنجره ای که مدارس باید به س�مت 

دانش آموزان باز کنند 
مدارس ما نیاز دارند که دو پنجره را به س��مت 
ارائه محتوای درس��ی در جهت ارتباط بهتر با 
دانش آموزان باز کنند: »پنجره بازی« و »پنجره 
گفت و گوهای آزاد.« تجربه و پژوهش های روز 
دنیا ثابت مي کند که اگر محتوای درسی با بازی 
و روش های خالقانه ارائه شود جذابیت بهتری 
برای دانش آم��وزان خواهد داش��ت. گاهی که 
برخی معلمان از خالقیت های فردی خود در این 
زمینه بهره مي برند، نتیجه بسیار رضایت بخش 
است. تجربه آموزش��ی من در این زمینه نشان 
مي دهد معلم یا دبیر نیاز دارد که بین دانش آموز 
و محتوای درس��ی پل بزند و یک سوی این پل 
استفاده از ظرفیت های بازی و بهره بردن از این 
ظرفیت در عین توجه به تفاوت های فردی است. 
سوی دیگر این است که معلم، فضای کالس را 
به سمت گفت وگو ببرد و از این که دانش آموز، 
نظر خ��ود را در کالس مطرح کن��د واهمه ای 

نداشته باشد.
اگرچ��ه اداره کالس منفعل ب��ا دانش آموزانی 
سرخورده و ترسیده راحت تر از کالسی سرزنده 
و شوخ با دانش آموزانی صاحب  نظر و رأی به نظر 
مي رسد اما لذت عمیقی که دانش آموز و دبیر در 
نوع مواجهه با کالس کنشگر تجربه مي کنند به 

مراتب حس و حال خوبی را به آنها مي دهد.
     آیا مدارس محل ظهور اس�تعدادهای 

بالقوه دانش آموزان است؟
نکته دیگر این که مدارس ما نسبت به مهارت های 
زندگی بی اعتنا هستند. همچنان در مدارس ما 
فردیت برتری طلب تبلیغ مي شود، در حالی که 
مدارس بهترین پایگاه ها برای تمرین مهارت های 
زندگی جمعی اس��ت. ما نیاز به مدارسی داریم 
که در آنها دانش آموزان با معیارهای س��طحی 
مثل نمره های معمول ارزیابی نشوند. ما نیاز به 
مدارسی داریم که نگاه تک بعدی و یک سویه به 
انسان نداشته باشند و اجازه دهند اگر استعداد 
و توانمن��دی در دانش آم��وزی وج��ود دارد به 
تدریج در مدرس��ه باال بیاید و ظاهر ش��ود، در 
حالی که امروز این روند برعکس است و معموالً 
توانمندی و استعدادهای خاص و منحصر به فرد 
دانش آموزان نه تنها شناس��ایی نمي شود، بلکه 
با تأکید بر نوعی یکسان س��ازی و قالبی شدن، 
بسیاری از این استعدادها به عقب رانده مي شود 

و بالاستفاده مي ماند.
     آموزش و پرورش را در بستر خانواده 

و جامعه ببینیم
گاهی دانش آم��وزان ما با وجود اس��تعدادها و 
شایس��تگی هایی ک��ه دارند درگیر مش��کالت 
عدیده خانوادگی مي ش��وند. تجربه نشان داده 
هر اندازه که بستر خانوادگی کودکان و نوجوانان 
بستر آرامي  باش��د و والدین دانش آموز شرایط 
روانی و ذهنی بهنجاری را در خانه تدارک دیده 
باش��ند دانش آموز با امنیت ذهنی باالتری سر 
کالس حاضر خواهد ش��د. بنابراین نمي توان از 
آموزش و پرورش خوب سخن گفت، در حالی 
که ش��رایط جامعه و خانواده ها وضع متشنجی 
داشته باش��د. نمي ش��ود از آموزش و پرورش 
خوب سخن گفت، در حالی که شکاف درآمدی 
و طبقاتی باالست و حتی در پایتخت بسیاری از 
دانش آموزان دسترسی مطلوبی به تغذیه سالم 

و خوب ندارند.

اندیشه ها را یاد دهیم یا اندیشه ورز تربیت کنیم؟

 جان دانش آموز در مدرسه نیست
چون او را شیء بی جان مي بینیم

سبک آموزش

مدارس ما نس�بت به مهارت های 
زندگی بی اعتنا هستند. همچنان 
در مدارس ما فردیت برتری طلب 
تبلیغ مي شود، در حالی که مدارس 
بهتری�ن پایگاه ه�ا ب�رای تمرین 
مهارت های زندگی جمعی اس�ت

سبک تربیت

وقتی کلیدواژه هوش و آی کیو به یک بت ذهنی تبدیل مي شود

دگردیسی مدرسه، از زمزمه محبت تا هیاهوی مسابقه

 چرا دانش آموز، کتاب خود را پاره مي کند؟ 
شما امروز در کلیدواژه های آموزشی 
ما نگاه کنید ببینید اساساً جایی برای 
مهربانی وج��ود دارد؟ در تبلیغ های 
آموزش��ی و شبه آموزش��ی همه جا 
سخن از هوش برتر اس��ت. همه جا 
سخن از »بیبی انیشتین« است، همه جا سخن این 
اس��ت که: »چطور من مي توان��م آی کیوی کودک 
خودم را باال ببرم.« همه جا سخن بر سر این است که 
چطور مي شود در یک زمان کوتاه پاسخ یک تست را 
داد. توجه کنید به مؤلفه های��ی که در این تبلیغ ها 
وجود دارد. چرا مهم است که من در یک زمان کوتاه 
به یک تس��ت جواب بدهم، چون اساس��اً زمان در 
مسابقه تعیین کننده است. هر کس در زمان کوتاه تر 
از خط پایان بگذرد برنده است و دقیقاً به خاطر این 
اس��ت که وقتی یک پایه تحصیلی تمام مي ش��ود 
دانش آموزان ای��ن حس را دارند ک��ه از خط پایان 
گذشته اند، بنابراین دیگر سراغ آن کتاب نمي روند و 

محتوای  آن کتاب جذابیتی برای شان ندارد.
روزی روزگاری در مدرس��ه م��ا می��ان برخ��ی 
از دانش آم��وزان و بعدتر در دانش��گاه حتی میان 
دانشجویان مرسوم بود که وقتی امتحان هر کتابی 
را مي دادند کتاب را بعد از آزمون پاره مي کردند. این 
پاره کردن کتاب از کجا مي آید؟ از نفرت. از خستگی 
یک ماراتن، از فرسودگی یک مسابقه، از این که آن 
محتوا یا نحوه ارائه آن محتوا نتوانسته است رابطه 

مهرآمیزی با دانش آموز یا دانشجو برقرار کند.
 تضادهایی که در دنیای بزرگ ترها 

شکل مي گیرد
فرض کنید دو بزرگسال جلوی ماشین 
نشسته اند و در حال مسابقه دادن با 
ماشین های دیگر هستند و همزمان 
دو بچه در صندلي پشت ماش��ین نشسته اند. مادر 
که جلو نشسته دارد مش��ق آن دو بچه را مي گوید 
و آنها مشق خود را مي نویسند. مادر بلند مي گوید: 
»به زندگی به چشم یک مسابقه نگاه نکنید« و آن 
دو بچه در دفترهای خود مي نویسند: به زندگی به 
چش��م یک مس��ابقه نگاه نکنید. همزمان که مادر 
مي گوید به زندگی به چش��م مس��ابقه نگاه نکنید 
حواسش به ماشین های کناری است که یک وقت از  
آنها جلو نزنند و پدر دارد به یکی از ماشین ها که از او 

جلو زده فحش مي دهد.
یا فرض کنید معلم یا محتوای درس��ی تأکید دارد 
که »علم بهتر از ثروت اس��ت«، از آن سو مي بینیم 
که همان معلم یا سیستم آموزش��ی به دانش آموز 
به چش��م موجودی که قابلیت پول زایی دارد نگاه 

مي کند و به این فکر مي کند که چطور مي شود به 
بهانه ای از او پول بیش��تری به دست آورد. وضعیت 
ما در تربی��ت کودکان مان چنین وضعیتی اس��ت. 
خودمان هر روز به شکل آش��کار یا پنهان در حال 
مسابقه دادن با دیگران هستیم، آن وقت زمانی که 
دوربین تلویزیون از ما مصاحبه بگیرد جلوی دوربین 
مي گوییم ما به مدرس��ه مي رویم که استعدادهای 
خود را شکوفا کنیم. اما کسی نمي پرسد که پس چرا 
مدرسه اس��تعدادهای ما را شکوفا نمي کند؟ پاسخ 
این است که: خود مدرسه بخش��ی از پیست رالی 

یا مسابقه است .
 فرزندان�ی آرام مي خواهی�م، در 

حالی که خودمان ناآرام هستیم
شما امروز به جامعه ما نگاه کنید. ریشه 
رنج های ما کجاست؟ چرا منابع ثروت 
و برخورداری در جامع��ه ما و جوامع 
دیگر عادالنه توزیع نشده اس��ت؟ چرا در جامعه ما 
و جوامع دیگر حتی برخوردارها هم رضایت درونی 
جدی ندارند و همواره احس��اس کمبود مي کنند؟ 
یعنی کسی که محروم است حس بدی دارد چون 
خود را در قیاس با دیگران فقیر مي یابد. برخوردار 
هم حس خوش��ایندی ندارد چون نگاه مي کند به 
افرادی که از او برخوردارتر هس��تند، یا نه، مراقب 
است که ثروت او از دست نرود، چون مدام احساس 
ناامنی مي کند. ریشه بسیاری از رنج ها و افسردگی ها 
و مالل های درونی ما کجاست؟ پاسخ، قیاس است. 
من مدام خود را در بازی قیاس مي بینم. چرا؟ برای 
این که خود را در مسابقه مي بینم. امکان ندارد کسی 
دید مسابقه ای به زندگی و خود نداشته باشد، اما در 
بازی قیاس حضور داشته باشد و در چنین شرایطی 
ما آدم های مسابقه ای مي خواهیم به فرزندان خود 
یاد بدهیم که با دیگران مس��ابقه ندهند. آیا چنین 
چیزی امکان پذیر است؟ ما آدم هایی که در زندگی، 
طعم آرامش را نمي چش��یم و نچش��یده ایم چطور 
مي توانیم طعم آرام��ش را به دیگران بچش��انیم؟ 
می خواهیم به فرزن��دان خود یاد بدهی��م که آرام 
بمانند، در حالی که خود آرام نیستیم. می خواهیم 
به فرزندان خ��ود بگوییم دالل و واس��طه گری در 
پوشش علم نباشند، اما خودمان مبتال به همین بال 
شده ایم و دانش آموز مي بیند که در همین جامعه، 
بس��یاری از افراد دکترا گرفته اند در حالی که دالل 
علم هستند و مقاالت و کتاب های آنها تقلبی است 
و دیگران نوشته اند. ما آدم هایی که اگر بین اخالق و 
مسابقه بخواهیم یکی را انتخاب کنیم حتماً به سمت 
مسابقه مي رویم مي خواهیم به فرزندان خود بگوییم 

که اخالقی رفتار کنند.

  تعارف نکنید، کودک مهربان مي خواهید یا باهوش؟
شما امروز از اولیای دانش آموزان بپرسید مي خواهید فرزند شما مهربان باشد یا 
باهوش؟ اگر تعارفات را کنار بگذارند به احتمال بسیار زیاد خواهند گفت باهوش! 
ممکن است برخی بگویند چه اشکالی دارد که فرزند ما هم مهربان باشد و هم 
باهوش. فرض بگیرید بین این دو قرار باشد یکی را انتخاب کنید. فرض کنید که 
این دو قابل جمع نیست، در آن صورت کدام یک برای شما مطلوبیت و جذابیت 
بیشتری دارد. واقعیت آن اس��ت که اکثر ما به س��مت هوش خواهیم رفت، چون مهربانی 
جذابیت و مطلوبیتی برای ما ندارد. اما سؤال مهم این است که چرا مهربانی برای ما جذابیتی 
ندارد؟ به خاطر این که اساساً ما زندگی را مسابقه مي بینیم و معلوم است که در یک مسابقه، 

مهربانی به درد نمي خورد، در مسابقه مهربانی کردن یعنی باخت، در مسابقه قرار نیست تو 
به رقیب خودت کمک کنی، بلکه باید از او جلو بزنی. در مسابقه قرار نیست با کسی تعارف 
کنی. در مسابقه آمده ایم از همدیگر جلو بزنیم و حتی همدیگر را زخمي  کنیم، جلو بزنیم و 
برویم. با این تفاصیل معلوم است که در یک مسابقه، هوش تا چه اندازه مطلوبیت دارد. چرا؟ 
به خاطر این که کار هوش، محاسبه و نقشه کشیدن اس��ت و همه اینها به درد یک مسابقه 
مي خورد، اما کار مهربانی به آغوش کش��یدن و پذیرفتن و پناه دادن است و معلوم است که 
جای مهربانی در یک مسابقه نیست و از این نظر مي توان این جمله را بر زبان آورد که: پس 
عجیب نیس��ت در زندگی ما، از جمله در آنچه مي آموزیم، جایی برای مهربانی نباشد چون 

زندگی ما یک مسابقه است.
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ش�ما ام�روز در کلیدواژه های آموزش�ی 
ما نگاه کنی�د ببینید اساس�اً جایی برای 
مهربان�ی وج�ود دارد؟ در تبلیغ ه�ای 
آموزشی و شبه آموزش�ی همه جا سخن 
از ه�وش برت�ر اس�ت. همه جا س�خن از 
»بیبی انیشتین« است، همه جا سخن این 
اس�ت که: »چطور من مي توانم آی کیوی 
کودک خودم را باال ببرم.« همه جا سخن 
بر س�ر این اس�ت که چطور مي ش�ود در 
یک زمان کوتاه پاس�خ یک تس�ت را داد

 من برای چه به مدرس�ه 
مي روم؟

امروز سخن بر سر این است 
که بزرگ ترین کارویژه نظام 
آموزشی کشور چه باید باشد؟ 
این سؤال، مهم اس��ت که من بدانم 
اساس��اً برای چه به مدرسه مي روم؟ 
اگر امروز این سؤال را از دانش آموزان 
یا اولیا یا حتی کادر آموزشی بپرسید 
پاس��خ های متنوعی خواهید یافت، 
فرض کنید اساس��اً پاسخ های متنوع 
در کار نباشد و همه دانش آموزان، اولیا 
و کادر آموزشی بگویند ما مي رویم تا 
در مدارس، آموزش ببینیم و پرورش 
بیابیم. اما مراد ما از آموزش و پرورش 
دقیقاً چیس��ت؟ ف��رض کنید همه 
متفق الق��ول بگویند ک��ه مي رویم تا 
تربیت ش��ویم، اما مراد م��ا از تربیت 
شدن چیست؟ به چه چیزی تربیت 
شدن مي گوییم؟ مي بینید همان وقت 
که دانش آموزی یا اولیای او مي گویند 
مي رویم تا تربیت ش��ویم همزمان به 
این فکر مي کنند که چطور مي شود 
از دانش آم��وز دیگری جل��و زد. چه 
شگردی را به کار ببریم که در چشم 
ناظم یا مدیر یا معلم عزیزتر شویم، یا 
چه کنیم که مهم تر به نظر برس��یم؟ 
مي بینید درست است که مي گویند 
تربیت ش��ویم، اما منظور دقیق تر آن 
است که برای مس��ابقه دادن تربیت 
شویم، بتوانیم بیشتر به دست آوریم 
و کمتر از دست بدهیم. ممکن است 
به زب��ان بگویند نمره چن��دان مهم 
نیس��ت، اما مي بینید که عماًل پدر و 
مادر به فرزند خود دیکته مي کنند که 
زرنگ باشد. این که پدر و مادر تأکید 
مي کنند که بچه زرنگ باش��د یعنی 
چه؟ یعنی بتواند بیشتر به دست آورد 
و کمتر از دس��ت بدهد و ت��ا آنجا که 
مي تواند از دیگران جلو بزند. اما کجا 
آدم از دیگران جل��و مي زند؟ کجا به 
این فکر مي کند که بیش��تر به دست 
آورد و کمتر از دس��ت بدهد؟ معلوم 
است که در مسابقه. وقتی مسابقه ای 
مطرح نباش��د مس��لماً جلو زدن هم 
مطرح نخواهد بود. پس در واقع ممکن 
اس��ت ما تعارف کنی��م و بگوییم که 
فرزندم را س��پرده ام که تربیت شود 
یا پرورش یابد، اما در نهایت خواسته 
من این است که فرزند من بتواند بهتر 
مسابقه بدهد و از دیگران جلو بزند. در 
واقع خواسته ما برتری طلبی است اما 
مي خواهیم با عناوین انحرافی، عنوان 

اصلی را بر زبان نیاوریم.

 تصویری نابرابر که از مهربانی و هوش ارائه مي کنیم
نگاه کنید به این که مهربانی در چشم ما چه تصویر کوچک 
و حقیری یافته است. وقتی به واژه مهربانی نگاه مي کنید 
ببینید چه تصویری در ذهن شما ایجاد مي شود و وقتی به 
کلمه ای مثل هوش نگاه مي کنید چه تصویری مي یابید. 
وقتی به کلمه مهربانی نگاه مي کنیم احتماالً تصویر یک پیرمرد ساده دل 
یا لبخند مادربزرگ در ذهن ما بیدار مي ش��ود، اما وقتی کلمه هوش را 
مي شنویم یاد انیشتین و نظریه نسبیت و شکافت هسته ای و فناوری و 
هوش مصنوعی مي افتیم. کدام یک از این دو مش��تری بیشتری دارد؟ 
کدام یک از این دو مطلوبیت بیش��تری ایجاد مي کند؟ یک مادربزرگ 
سالخورده و رو به موت )حاال یک لبخند هم روی لبانش باشد جذاب تر 

است( یا خروج از جو زمین و سفر به بیرون از منظومه شمسی؟ 
کاری که مدرسه و نظام آموزش��ی خوب مي تواند انجام دهد این است 
که مس��ئله »من« و »دیگری« را برای من حل کند. ت��ا زمانی که من 
درگیر بازی من و دیگری هستم درگیر مس��ابقه هم خواهم بود، اما به 
وضعیتی فکر کنید که من مدام زندگی ام را به صحنه خشونت بار »من« 
و »دیگری« نکشانم و زندگی را تقسیم بر من و دیگری نکنم. به وضعیتی 
بیندیشم که نه در قالب عبارات و لفظ های خشک و بی اعتبار، که عمیقاً 
باور کنم، من و دیگری ای وج��ود ندارد، در آن ص��ورت من، دیگری را 
خود خواهم یافت، همچنان که یک پدر و مادر فرقی میان منافع خود و 
کودک خود نمي بینند و با کودک خود مسابقه نمي دهند )گرچه برخی 
از والدین حتی با کودکان خود هم مسابقه مي گذارند(، در این صورت من 
افراد جامعه را خانواده بزرگ خود خواهم یافت. گرچه متأسفانه عادت 
به مسابقه دادن حتی به اعضای خانواده ها هم کشیده شده است. اجازه 
بدهید این طور بگوییم اگر مسئله من و دیگری حل شود همچنان که 
یک مادر، نوزاد خ��ود را جانی جدا از خود نمي یای��د و آن جان را حمل 
مي کند ما نیز جان ها را جدا از خود نمي یابیم. تمام رنج های ما از این روی 
است که خود را تافته ای جدابافته مي دانیم و هر حرکتی بر این مدار است 

که این جدا بودن را تشدید کند.


