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پنجره شهر

درس های سیل تابستانی

وقوع ســیل تهران و اســتان های دیگر با همــه تلخی ها، 
درس هایــی هــم بــه همراه داشــت که بــد نیســت بعد از 
فروکش کردن گــرد حادثه، کمی در آن تأمــل کنیم. طبیعت 
در طــول قرن ها ســازوکاری را در دل خــود تعریف کرده بود 
که مســائل و مشــکالتش را حل کند. بعدها هــوش و تدبیر 
انســان هم به کمک آمد و تالش کرد برای برخی از بحران ها، 
پاســخی بسازد؛ از مســیل هایی که برای سیل ها ساخته شد تا 
ســاختار یک روخانه که با پیچ و خم و پســتی و بلندی هایش 
به صورت طبیعی بســتری می توانست باشد برای مهار سیل. 
اوضاع وقتی به هم ریخته شــد و افسار امور از دست رفت که 
انســان «توسعه» را ســرلوحه حیاتش قرار داد. دستکاری در 
طبیعت با عینک توسعه و بی توجه به همه جزئیاتی که پیش 
از این وجود داشــت، دو خطر جدی را متوجه حیات انســانی 
می کند؛ نخســت اینکه محیط زیســت را تخریــب می کنیم و 
فضای طبیعی را از آن می گیریم و دیگر اینکه به بهانه توسعه، 
بســترهای خطرســازی را برای جامعه فراهم می کنیم. سیل 
اخیر می توانســت در تابستان داغ امســال و در این سال های 
درگیری با خشک سالی، به عنوان یک نعمت الهی نجات بخش 
بســیاری باشــد؛ اما این شــادی به بحرانی تبدیل شد که جان 
بســیاری را گرفت. علت اصلی این رویداد را می توانیم در سه 
موضع جســت وجو کنیم. نخســت عدم وفــاداری به قوانین 
طبیعی، به این معنا که ما انســان ها بــه قوانینی که طبیعت 
طی قرن ها در دل خودش پدید آورده است، بی توجه هستیم. 
با بی توجهی کامل به این قوانین، انســان مدرن تنها مســائل 
مربوط به توســعه را خوب می فهمد و پیش می برد؛ غافل از 
اینکه طبیعت به ســختی و دســتی عبرت  آموز، هر از چندی با 
چوب قوانینش انســان را تنبیه می کند. دومین دلیل رخ دادن 
چنین حوادثی این است که انســان مدرن به پیشرفته شدنش 
بسیار غره شده و برای همین به دستاوردهای پیشینیان باوری 
ندارد. ما در سرزمینی زندگی می کنیم که تجربه سال ها انسان 
خردمند در آن نهفته اســت. مردمی که برای مهار سیالب ها، 
مدیریت آب و منابع آبی ایده ها و دستاوردهای زیادی داشتند 
و به کمک همین دستاوردها هم در این سال ها این مملکت را 
از شر سیالب ها و خشک سالی ها نجات داده بودند. بااین حال، 
کمتر کســی از امروزی ها به این دســتاوردهای دانش قدیمی 
باور دارد و آنها را به کار می بندد. در همین سیل پیش رو دیدیم 
که سیســتم مهار ســیالب بنای کهن تخت جمشید چگونه از 
پی قرن ها درســت عمل کرد تا این بنا را از شــر سیالب نجات 
دهد. همین داســتان برای قنات های ایرانی هم مطرح است. 
در واقــع صنعــت آب داری و مدیریــت آب در ایران صنعتی 
قدیمی است و عجیب است که با این پیشینه، امروز باید عزادار 
مرگ عزیزانی در ســیالب باشیم. ســومین عامل هم این است 
کــه ما نه تنها به قوانین طبیعت یا دانش پیشــینیان مان توجه 
نمی کنیم، بلکه حتی در مســیر خالف قوانین و اسلوب دنیای 
جدید نیز قدم برمی داریم. به نظر می رســد در مسئله ای مثل 
ساخت وســاز منافع مالی بر منافع شــخصی ما در بلندمدت 
ارجحیت دارد. تعارض میان مدیــران مختلف، اعم از وزارت 
نیــرو و شــهرداری یــا وزارت نیــرو و وزارت راه و... منجر به 
تعرض جدی شــهروندان به حریم رودخانه ها شــده اســت. 
حریــم رودخانه  ها که در اختیار وزارت نیرو اســت، این روزها 
بــه جوالنگاهی برای ساخت وســازهای بی رویــه و خطرناک 
تبدیل شده اســت. تجاوز به حریم رودخانه ها موجب شده با 
کوچک ترین سیالبی، آســیب های فراوانی به مردم وارد شود. 
تأثیر منفی این تعارض منافــع را می توانیم در اتفاقاتی که در 
مســیل ها رخ می دهد نیز ببینیم. اغلب می بینیم مســیل ها را 
تنگ یا محدود کرده اند یا سازه هایی روی آن ساخته اند. به این 
ترتیب مسیل هایی را که راه نجات شهر از سیل هستند، تخریب 
یا محدود می کنیم برای اندکی ساخت وساز بیشتر. با همه این 
اقدامات، انســان امروزی با ایده توســعه شهری تخریب را در 
پیش گرفته است و نتیجه فعالیت های توسعه طلبانه اش نیز 
به تخریب بیشتر منجر می شود. معنی توسعه حتما با پایداری 
باید همراه باشــد و گرنه اگر سازه ای ساخته شود که چند سال 
بعد با ســیلی نابود شــود و منجر به نابودی جاهای دیگر هم 

شود، معنایی جر تخریب ندارد.

زهرا نژاد بهرام

او امکان شرکت در این جلسه را پیدا نمی کند و در غیاب او برای 
آینده یک دختر ایرانی بدون شناســنامه که نداشــتن شناسنامه اش 
به طور مستقیم متوجه خأل یا نبود کارکرد مؤثر و سریع قوانین است، 
تصمیم گرفته می شــود. او کد ملی نــدارد و امکانی برای ثبت نام او 
در ســامانه ســیدار وجود ندارد؛ پس حق ادامه تحصیل از او گرفته 
می شــود. حق شــرکت در امتحانات نوبت دوم در پایــه دهم از او 
سلب می شود و به سرنوشتی مشابه صدها دختر و پسر ایرانی بدون 
شناسنامه مبتال می شــود. چه آینده ای در انتظارش هست؟ برایتان 
می گویم؛ شــوهر داده می شــود و فرزندان بدون شناسنامه دیگری 
چون خود به دنیا می آورد، بدون آینده و بدون هویت. پدر آمنه اهل 
پاکســتان و مادرش ایرانی است. طبق قانون رســمی ایران، مادران 
ایرانی که با اتباع خارجــی ازدواج کرده اند، می توانند برای فرزندان 
خود شناســنامه دریافت کنند. این خانواده نیز از سال ۹۰ تاکنون در 
اداره اتبــاع و مهاجرین خارجی و در شــهر زاهدان که مرکز اســتان 
سیستان و بلوچستان است، تشکیل پرونده داده اند. مدارک آنها کامل 
اســت. آخرین بار پس از ماه رمضان در اداره اتباع حضور یافته و به 
ســؤاالت اداری پاسخ داده اند. قرار شــده نتیجه به آنها اطالع داده 
شود، اما دیگر هیچ خبری نشده است. اداره اتباع هم اداره ای نیست 
که شما بتوانید به دنبال پرونده خود بروید. برای چنین اموری ناچار 
از تبعیت از قوانین و فرامین اداری هستید. حاال آینده آمنه پایه دهم 

که ناگهان سرنوشــتش تغییر کرده و از وســط درس و مدرسه با آن 
نمره های درخشــان اخراج شــده، آیا برای رؤسای آموزش و پرورش 
یــا ادارات دیگر اهمیــت دارد یا نه؟! معلوم اســت که ندارد؛ چون 
آمنــه، اولین و آخرین قربانی سیســتم انباشــته از تبعیض آموزش 
برای بدون شناسنامه ها نیست. برای کشوری که آمار آدم های بدون 
شناســنامه اش روزانه رو به افزایش است، چه تمهیدات «جدی» و 
«عملی» ای سنجیده و اجرائی شده است؟ اخالق، انسانیت، قوانین یا 
هر چیز دیگری حکم می کند تکلیف ایرانیان بدون شناسنامه به طور 
شفاف، با صداقت و راستگویی تشــریح شود. بسیاری از شهروندان 
این کشــور از وجود ایرانیان بدون شناســنامه مطلع نیستند و حتی 
وقتی از وجود چنین ایرانیانی مطلع می شوند، با شگفتی می خواهند 
دالیل آن را بدانند. برای ایرانیان فاقد شناسنامه، نه اداره ثبت احوال 
کشور بلکه شورای تأمین که یک نهاد امنیتی و متشکل از نمایندگانی 
از ســازمان هایی همچون ســپاه، وزارت اطالعات، وزارت کشــور و 
فرمانداری است، تصمیم می گیرد. در استان سیستان و بلوچستان که 
بیشترین فراوانی بدون شناسنامه ها را در خود جای داده، انسان های 
بالتکلیفی هســتند که به رغم گذشت ســال ها از تشکیل پرونده در 

شورای تأمین، هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.
مقامات رسمی کشوری و استان به طور ضمنی بسیاری از فاقدان 
شناسنامه را منتسب به اتباعی از افغانستان و پاکستان می دانند که 

در ســال های بســیار دور و به دلیل هم جواری مرزی و نســبت های 
خویشاوندی به ایران آمده  و تشکیل زندگی داده اند و از این رو کشور 
ایران خود را ملزم به ارائه شناســنامه نمی داند؛ چون اساسا آنها را 
ایرانی نمی داند. اغلب این افراد کســانی هستند که نسل در نسل در 
ایران بوده، زاده ایران هســتند و از حضورشــان بیش از چندین دهه 
می گذرد. در این میان، دســته دیگری هم هستند که کامال ایرانی اند، 
اما به دلیل سکونت در روستاهای بسیار دوردست و صعب العبور و 
عدم آگاهی از اهمیت داشتن هویت و شناسنامه، تالشی برای داشتن 
اسناد هویتی نکرده و این نسل به نسل پیش آمده و ناگهان با حجمی 
از افراد فاقد شناســنامه روبه رو شــده اند؛ به خصوص آنکه به دلیل 
فرزندآوری بسیار در فرهنگ روستایی و میان قوم بلوچ، این آمار بیش 

از پیش رو به فزونی است.
دولت ایران موظف اســت به طور روشن و شفاف پاسخ گوی هر 
دو دســته این ایرانیان فاقد شناسنامه باشد. اگر پیشینه غیر ایرانی به 
رغم حضوری بیش از چندین دهه، بازهم موجب اعطای شناسنامه 
ایرانی نیست، باید به گونه ای شفاف و بدون پنهان کاری و رسما اعالم 
شــود تا این افراد قادر به تصمیم گیری راجع به آینده و سرنوشــت 
خویش باشــند. درباره ایرانیان فاقد شناسنامه نیز که داشتن هویت 
حق قانونی و بدیهی آنان اســت، برای جلوگیری از تضییع حق آنها 

باید هر چه سریع تر و فوری تصمیم گیری شود.

اخراج از مدرسه برای نداشتن شناسنامه
آینــده یــک دختر دیگــر بدون 
شهرستان  در  ایرانی  شناســنامه 
گلشن شــهر جالــق نابود شــد. 
در این سرنوشــت تلــخ همه ما 
«آمنه  که  روزی  هســتیم.  مقصر 
که  کارنامه ای  بــا  یارمحمدزهی» 
تمام نمراتش ۲۰ بود از مدرسه اخراج شد، حتی معلم ها هم با او گریه می کردند. 
از میان هشــت خواهر و برادرش، او تنها بچه ای بود که برای درس خواندن در 
مدرسه جنگید؛ چون عاشــق مدرسه بود و هســت. مادرش نوربی بی هزار بار 
گفته بود پیش از آنکه عذرت را بخواهند خودت محترمانه دیگر به مدرســه نرو. 
از کالس پنجم به بعد مخالفت برای نرفتن آمنه به مدرسه بیشتر شد و تالش او 
مضاعف تر. او با نمره های ۲۰ خود لیاقتش را به همه نشــان داد. اما روزی که ته 
دلش از آن وحشت داشت، از راه رسید. درست در اوج شادمانی، وقتی داشت 
دوره مربیگری مهدکودک را سپری می کرد، از آموزش و پرورش به او تلفن می کنند 

که باید در جلسه ای که برای او تشکیل شده، حضور یابد. 

اصلی ترین  از  یکــی  شــاید 
چالش های  بیشــتر  دالیــل 
فلج کننــده  و  بی ســابقه 
معیشــت  عرصه هــای  در 
روابط خارجه،  شــهروندان، 
مدیریت در سطوح گوناگون، 
اقتصاد و... عدم شــفافیت باشــد. سال هاســت که پیرامون لزوم و ضرورت 
شفافیت عملکرد مدیریت سیاسی اظهارنظرهای بی شماری از طرف فعاالن 
سیاســی مطرح شده اســت. اما درباره اینکه دقیقا شفافیت در چه موضوع 
یا موضوعاتی مطلوب و الزم اســت، چیز زیادی گفته نشــده اســت. در این 
موجز قضاوتی صورت نمی گیرد. بلکه تنها تالش می شــود نشان داده شود 
که سیاســت و متافیزیک دو مقوله کامال متفاوت هســتند و اینکه ناکارآمدی 
مدیریتی برایند خلط یا ادغام این دو مقوله ذاتا متفاوت است. ازاین رو، تبیینی 
مختصر و کلی از ریشه های عدم شفافیت که منشأ ناکارآمدی مدیریتی است، 
ارائه می شود. بی شک می توان ادعا کرد که اصلی ترین دلیل عدم شفافیت و 
بعضا آشــفته مدیریتی که منشأ ناکارآمدی نیز هست، عدم شفافیت «اهداف 
مدیریتی » اســت. اینکه مثال هدف یا اهداف راهبرد روابط خارجه چیســت؟ 
اگر هدف از حکمرانی ایجاد رفاه، آرامش و امنیت برای شــهروندان نیســت، 
پس هدف یا اهداف سیاســی کدام اند؟ اگر هدف فرهنگ تقویت انســانیت، 
ترویج لزوم رعایت قوانین و اخالق اجتماعی و... نیست، پس هدف یا اهداف 
فرهنگــی کدام انــد؟ و... . چراکه در صورت مشــخص بودن اهداف مدیریت 
در عرصه هــای روابط خارجه، اقتصادی، فرهنگی و... شــهروندان، فعاالن و 
نخبگان می توانند براســاس دســتاوردهای حاصله در مدت زمان معین به 
ارزیابی سود و زیان اهداف گوناگون بپردازند. از آنجا که اهداف کالن مشخص 
نیســتند، به ناچار ما تنها می توانیم بر اساس دســتاوردهای عینی هر حوزه، 
مثال براســاس ســود و زیانی که روابط خارجه برای منافع ملی دارد، آنها را 
ارزیابی کنیم. بنابراین، براساس «نتایج و دستاوردها» در عرصه های گوناگون 
روابــط خارجه، آموزش و پرورش، اقتصــادی، فرهنگی، صنعت، تجارت و... 

می توانیــم ادعا کنیم اهداف ناشــفاف روابط خارجه، اقتصــادی، فرهنگی، 
آموزشی، صنعتی و... به هیچ وجه موفق نبوده است. ازاین رو، بسیار منطقی 
و ضروری اســت تا پرسش شود دلیل یا دالیل ناکامی مدیریت در عرصه های 
روابط خارجه، معیشــت شــهروندان، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، تجارت و... 
چیســت؟ ساده ترین پاســخ، خلط یا ادغام امور سیاســی با امور متافیزیکی 
اصلی ترین ریشه ناکارآمدی مدیریت در عرصه های گوناگون است. به منظور 
فهم کاربردی اینکه چرا خلط یا ادغام امور سیاســی با امور متافیزیکی منشأ 
ناکارآمدی است، تبیینی مختصر و کلی پیرامون مفاهیم سیاست و متافیزیک 
ارائه می شود. متافیزیک به بیانی بسیار کلی معطوف به «گمانه زنی» پیرامون 
موضوعات، پرسش ها و اموری است که انسان شناخت و آگاهی دقیق، کافی 
و قطعی از آنها ندارد. به عبارتی، متافیزیک، کنکاش ذهنی معطوف به تولید 
«گمانه های غیرقابل اثبات و تا حدودی فردی» اســت. اما امور و موضوعات 
سیاســی کامال شناخته شده، ملموس، جمعی، قابل فهم، قابل اثبات و عینی 
هســتند. ازاین رو ضروری اســت تا برای امور و موضوعات سیاسی تبیین ها، 
راهکارها، طرح هــا و راهبردهای کامال شــفاف، قابل فهم، قابــل ارزیابی و 
محاسبه ارائه شود. به عبارتی، موضوع سیاست (حکمرانی)، امور مبرم عینی 
انســانی و اجتماعی به منظور بقای انسان و ساختار زیست اجتماعی است. 
اما موضوع متافیزیک معطوف به برخی امور و نیازهای روان شــناختی بسیار 
کلی است. به گواه شواهد عینی بی شمار از عملکرد پرهزینه، مخرب، آشفته 
و بی حاصــل در عرصه های گوناگون ازجمله معیشــت شــهروندان، اخالق 
سیاســی که منشأ تضعیف اخالق اجتماعی است، روابط خارجه پرهزینه که 
موجب تضعیف منافع ملی شده، آموزش وپرورش بی هدف و آشفته، صنایع 
عقیم و... خلط و ادغام امور سیاسی و موضوعات متافیزیکی اصلی ترین دلیل 
و منشــأ انواع چالش های بی ســابقه در عرصه های گوناگون است که برایند 
ناکارآمدی مدیریتی اســت. وظیفه اخالقی همه وطن دوســتان صرف نظر از 
تعلقات جناحی، اعتقادی، منفعتی و... اســت که صادقانه تمام توان خود را 
در راستای کارآمدی مدیریت کالن سیاسی از طریق تنظیم کاربردی رابطه امور 

سیاسی و متافیزیکی به کار بگیرند.

آسمان جهان یادداشت

هیس دخترها فریاد نمی زنند - پوران درخشنده - ۱۳۹۲
وکیل (مریال زارعی): قربانی، خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو، حفظ آبروی خودشون در خانواده و محیط زندگی بر جنایت جنایتکار سرپوش می ذارن و 
با اون در واقع همدست می شن. چه چیزی باعث می شه زنی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته سال های سال تهدید و تحقیر و توهین رو با خودش به دوش 
بکشــه و جایی شکایت نکنه. چه چیزی باعث می شه؟ فکر نمی کنید ریشه در اون اصل همیشــگی داره که در گوش ما زن ها از اول تا االن زمزمه کردن که 

هیس! ساکت، آرام، دختر فریاد نمی زنه، دختر داد نمی زنه؛ و در پایان به عنوان آخرین دفاع حرفی ندارم به جز... به جز گریه برای متهم.

دیـالـوگ روز

یاد

شاپور منوچهری به خاک سپرده شد

شــاپور منوچهری یکی از شــاخص ترین وکالی دادگســتری، پنجشنبه 
گذشــته به خاک سپرده شــد. بیســتم مرداد ۱۴۰۱خیابان زاگرس مملو 
بود از دوســتداران این وکیل شــریف که بــرای ادای احترام و حضور در 
آیین تشــییع  او از مقابل کانون وکالی دادگســتری مرکــز گرد هم آمده 
بودند. آقای منوچهری وکیل دانشوری بود. به دور از اغراق های مرسوم 
زمانه، ویژگی های نیکویی داشت و وقتی سه سال قبل برای بزرگداشت 
جهانگیر خان مســتوفی، یکــی از دادفران نامدار این ســرزمین، با او به 
گفت وگو نشستم، حســن خلق و مردم داری اش را به چشم دیدم. یکی 
از ویژگی های بارز وکیل تازه از دســت رفته آن بود که به واســطه تجربه 
ســال ها روزنامه نگاری در ســنین جوانی و پس از آن تحصیل در رشته 
ادبیات فارســی در دانشــگاه تهران، شــأن واژه ها را خوب می شناخت. 
مصاحبت با او همراه شــد با بازنمایی خاطرات شیرین روزنامه نگاری و 
بعدتر مسئولیتی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشت. 
بســیاری از وکال اما این ســابقه دور و دراز و آن خاطرات را نشنیده اند. از 
دیگر سو، بسیاری از افت وخیزهایی که منوچهری و همکارانش در ادوار 
هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز از سر گذرانده اند، به طور قابل 
قبولی ثبت و ضبط نشــده  است. حاال با مرگ منوچهری به احتمال این 
بخش از زندگی او به عنوان تکه ای از تاریخ کانون وکالی دادگســتری و 
البته بخشــی از داستان های در سینه مانده آن وکیل نام آشنا، با پیکرش 

به خاک سپرده می شود.

منوچهری عالوه بر آشنایی شــگرفی که با هنر و خاصه موسیقی، 
هنر نوازندگی و ادبیات داشــت، وکیل آزاداندیشی بود. از نگاه او قانون 

باید پاس داشته می شد.
در گفت وگویــی کــه پیش تــر بــا او داشــتم، درباره حضــور در 
هیئت مدیــره یا ارکان نهادهای صنفــی همچون کانون وکال گفته بود: 
«اگر من بخواهــم نایب رئیس یا رئیس کانون یا قاضی دادگاه کانون یا 
عضو کمیســیون ها بشــوم و بعد به دیگران پز بدهم و از این راه برای 
خودم شأنی به وجود بیاورم، مسلما نمی توانم قدم مثبتی برای کانون 
وکال بردارم؛چرا کــه به دنبــال ایجاد موقعیتی برای خودم هســتم». 
او امــا نقطه مقابل چنیــن رفتارهایی بود تا آنجا که بــه گواه آنها که 
تجربه همنشــینی با استاد را داشتند، از خودش برای اعتبار کانون وکال 
هزینه کرد. برای نمونه، وقتی از گوشــه و کنار درخواست ها (شاید هم 
دســتوراتی) بر عدم تمدید پروانه برخی از وکالی دادگستری به کانون 
وکال روانه می شد، منوچهری که در آن دوران نایب رئیسی کانون وکالی 
دادگستری مرکز را بر عهده داشــت، این درخواست های غیر قانونی را 
کنــاری گذاشــت و النعل بالنعل نص و روح مــاده ۱۷ آیین نامه الیحه 
اســتقالل وکالی دادگســتری مصوب ۱۳۳۳ را به اجرا درآورد. در آن 
مــاده آمده بــود: «از تاریخ اجرای این قانون هیــچ وکیلی را نمی توان 
از شــغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بــه موجب حکم قطعی 
دادگاه انتظامی». شــاپور منوچهری تا وقتی مسئولیت داشت از زیر پا 
گذاشــتن اجرای ایــن ماده جلوگیری کرد و در یــک مورد خاص وقتی 
برخی درخواست ها مبنی بر تمدیدنکردن پروانه وکالت نسرین ستوده 
به کانون وکال رسیده بود (شاید یک تنه)، در مقابل این خواست ایستاد. 
بسیاری بر این اعتقادند که منوچهری از آن روز به بعد تنها به این دلیل 
در انتخابات کانون وکالی دادگســتری مرکز رد صالحیت شد که زیر بار 

این موضوع نرفته بود.
آقای منوچهری هفته گذشــته بر اثر خونریــزی مغزی به کما رفت 
و مورد عمل جراحی قرار گرفت. وقتی خبر این موضوع رســانه ای شد، 
برخی افراد ســعی در تکذیب کردنش داشتند، اما متأسفانه آنچه نباید 
اتفاق افتاده بود. آن طور که وکیل حمید جنتی در مراسم بدرقه دوست 
دیرینش بر به کما رفتن منوچهری صحه گذاشت. بسیاری امیدوار بودند 
این اتفاق پایان زندگی وکیل شریف را رقم نزند، اما تالش پزشکان افاقه 
نکرد و دوشــنبه هفدهم مرداد (مصادف با دهم محرم) خبر درگذشت 
استاد شــاپور منوچهری مخابره شــد و پیکرش پس از تشییع از مقابل 
کانون وکالی دادگستری مرکز در باغبان کالی کردان در کنار همسرش و 

زنده یاد مرتضی ممیز به خاک سپرده شد. روانش مینوی باد!
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راه تقلب در امتحانات بسته می شود؟
ایســنا خبری را به نقل از آی ای منتشر کرده است که اگر 
زمانی اجرائی شــود، اســترس دانش آموزان و محصالن را 
کم می کنــد و خیال معلمان را بابــت تقلب راحت! صدها 
سال اســت که آزمون و امتحان گرفتن در مدرسه و دانشگاه 
به عنوان ابزاری عملی برای آزمایــش توانایی های یادگیری 
دانش آمــوزان و دانشــجویان در سراســر جهان اســتفاده 
می شــود؛ اما حــاال نتایج یک تحقیق جدید کــه در ادونس 
ساینس منتشر شده، نشان می دهد که اسکن مغزی، یادگیری 
دانش آمــوزان را بهتر از امتحانات اندازه گیری می کند. تیمی 
از پژوهشــگران دانشــگاه «جورج تاون» ایــن ادعا را مطرح 
کرده انــد. پژوهشــگران، مطالعه خود را حــول یک برنامه 
درسی منحصر به فرد که در برخی مدارس دولتی در ویرجینیا 
در ایاالت متحده تدریس می شود، متمرکز کردند. این برنامه 
بر تفکر فضایی تمرکــز دارد که می توانــد به عنوان توانایی 
ذهن برای به کارگیــری مهارت ها، دانش و اقدامات مختلف 
بــرای درک فضا و اشــیا و خواص آنها مانند ابعاد، شــکل، 
مــکان و... که در اطراف یک فرد وجود دارد، تعریف شــود. 
پژوهشگران از دانش آموزان این مدرسه اسکن ام آرآی گرفتند 
و هم زمان، آزمون های سنتی را نیز برای آزمایش دانش آنها 
برگــزار کردند. آنها دریافتند که اســکن مغــز بهتر از نمرات 
امتحان، میزان یادگیــری دانش آموزان را پیش بینی می کند.
البته پژوهشگران معتقدند که این نتایج به این معنی نیست 
که باید از برگزاری امتحان های ســنتی خودداری شود؛ البته 
داده های اسکن مغز می تواند کمک کند تا برنامه های درسی 
و مطالعه مؤثرتری را در مؤسســات آموزشی انتخاب و اجرا 
کرد. هرچند این تحقیق، ســؤال های زیادی را در پی داشته و 
پژوهشگران قصد دارند این نتایج را در تحقیق دیگری تکرار 
و بررســی کنند و در عین حال، رمــز و رازهای جدید مرتبط با 

یادگیری و اسکن مغز را تحلیل کنند.

سیاست و متافیزیک

کورش الماسی

روزنامه نگار  و  وکیل دادگستريزهرا مشتاق
رضا نامجو


