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مغلطهها را بشناسیم ()1

#حالـخوب

علیرضا 12ساله
میگه« :من
هر موقع
ناراحت میشم،
با دوستها
و خانوادهام
صحبت میکنم.
حرف زدن
درباره چیزهای
ناراحتکننده،
کمک میکنه
ازشون بگذرم و
حالمخوببشه».
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«اقتداره» که تشخیص اش هم خیلی راحته .کافیه دربرابر شنیدن حرفها و ادعاهای
ب هخاطر
مبرگر ت
برای ه
مختلفازخودمونبپرسیممنبعاونگفتهها،درزمینهایکهاظهارنظرکرده،تخصصی
بودین،
ت بمونه؟
گیتس
ن تو نوب
داره یا نه .نکته ظریفی که کارمون رو دربرابر مغلطه اقتدار سخت میکنه« ،سرایت
ب هجاتو
یکردین
م 
نظرهای کارشناسیه» .یعنی وقتی کسی که توی زمینه بهخصوصی صالحیت داره،
20
یامک 09354 00999
رو
درباره دیگر موضوعات هم اظهارنظر میکنه و ما مغلوب نظرش میشیم چون اون
شماره پ رام    0513 394576
ماره تلگ
آد ِم مطلعی میدونیم .حتما اون جمله معروف منسوب به انیشتین رو شنیدین که «ما
76340
ش
ریه 00
ن تحری
فقط از 10درصد قابلیت مغزمون استفاده میکنیم» .خب انیشتین ،فیزیکدان بزرگ
تلف
و آدم باهوشی بوده اما درباره مغز و قابلیتهاش و میزان استفاده آدمها از اون ،چیز
بیشتری از من و شما نمیدونسته؛ پس صرفنظر از اینکه این جمله واقعیت داره
یا نه ،موقع شنیدنش نباید هیجانزده بشیم و بهعنوان یه واقعیت روش حساب
کنیم( .سلسلهمطالب شناخت مغلطهها رو به کمک کتاب «مغلطه؛ راهنمای
درستاندیشیدن»مینویسم)

دریچه

گپیبایکگروهنوجواندربارهاستعدادهاییکهداریم ونداریم

اَبرماه خونین!

چقدر خودت رو میشناسی؟
دورهمی

الهه توانا| روزنامه نگار
نداشتن استعدادی مشخص ،خودت را سرزنش کنی؟ یا مثال
تا حاال شده بهخاطر
ِ
دیگران ،مهارت نداشتنت در کاری را به رخت بکشند و مسخرهات کنند؟ فکر کنم این
آدم همهفنحریف مگر وجود دارد؟ مگر
چیزها برای همهمان پیش آمدهاست اما چرا؟ ِ
پس هر کاری
ما روباتیم که دستورالعملهای مختلف رویمان نصب کردهباشند تا از ِ

خوش ِ
خط بی استعداد در نقاشی
پرنیان ،که وسط ایستاده و نخودی خندیده ،حسابی به قوت و ضعفهایش فکر
کردهاست.اوخودشرااینطوریمعرفیمیکند«:منژیمناستیکبلدموطنابزدن
و حلقهبازیام عالی است .توی علوم هم خیلی موفقم و هر سوالی ازم بکنند ،جوابش
را میدانم .توانایی مخفی ندارم و همه من را به استعدادهای ورزشیام میشناسند.
درعوضانشانوشتنامتعریفیندارد.نمیتوانمیکمتنخوببنویسم.هیمینویسم،
هی دور میاندازم .کلی تمرین میکنم و به خودم سخت میگیرم» .پرنیان از آنهایی
است که ناامیدی توی کارشان نیست .ازش میپرسم درباره برتری دیگران در بعضی
کارهاومهارتهاچهاحساسیدارد.میگوید«:کمیحسودیمیکنم.دلممیخواهد
منهمآنکارهارایادبگیرمواگردوستمتواناییاشرابهمنیادندهد،ازدستشدلخور
میشوم؛ اما بیخیال نمیشوم .سعی میکنم تنهایی از پس آن بربیایم .کال دوست
دارممستقلباشم.مثالاگرمعلمخوشنویسیداشتهباشم،اصولاولیهکارراازشیاد
میگیرموبعدتنهاییادامهمیدهمتااگریکروزبهمرحلهباالتریازمعلمامرسیدم،به
خودمافتخارکنم.اینطوریدلیلیهمنداردکهاوازدستمناراحتشود».

س  :میثم دهقانی
عک

هنرمند عالی،ورزشکار بد
سوفیا،همانیکهکاپشنبنفشپوشیدهوعینک
بامزه زده ،تواناییها و استعدادهای خودش را
میشناسد و دربارهشان میگوید« :من نقاشی
کردن را خوب بلدم و همه من را با این مهارت
میشناسند؛توی«حفظکردن»همقویهستم
اما فکر نکنم کسی بداند .این توانایی پنهان من
است و وقتهایی که کلی درس برای خواندن
داریم،بهکمکاممیآید.فکرمیکنمالزماست
غیر از خودمان ،دیگران هم استعدادهای ما را
بشناسند ،اینطوری میتوانند روی ما حساب
کنند؛ مثال وقتی من زود و سریع چیزها را حفظ
میکنم،خبمیشودبرایخواندنسرودجشن
ازمکمکبگیرند.مندربعضیکارهاخیلیبدم،
مثلورزشکردنومخصوصامسابقهدادن.ازاین
موضوعناراحتنیستم.وقتهایبیکاریمیروم
توی حیاط ،بسکتبال و فوتبال بازی میکنم تا
زنگ ورزش کم نیاورم .میدانم الزم است از
دیگران بیشتر تمرین کنم» .از سوفیا میپرسم
دربرابراستعدادهایدیگران،چهاحساسیدارد.
جوابشخواندنیاست«:اگردوستمتویکاریاز
منبهترباشد،ازاومیخواهمبهمنهمیادبدهد
اما اگر قبول نکرد درکش میکنم .شاید دلش
بخواهدفقطخودشآناستعدادراداشتهباشد.
خودمامامهارتهایمرابهدیگرانیادمیدهم
تا اگر کار سختی پیش آمد ،بتوانیم با هم
انجامشبدهیم».

بربیاییم؟ در «دورهمی» این هفته ،میزبان سه دوست نوجوان بودیم و درباره همین
چیزها گپ زدیم« .سوفیا مستوفی»« ،زینب مهتابی» و «پرنیان حسنپور» 11ساله ،از
استعدادهای بارز و مخفیشان گفتند و بیخجالت درباره ضعفهایشان حرف زدند؛
درباره این صحبت کردند که دیگران هم تواناییهایی دارند که ممکن است ما از آنها
بیبهره باشیم و به نتایج جالبی رسیدند .خالصه جلسه خیلی خوبی بود و کمک کرد
خودمان را بهتر بشناسیم  .

استاد درس علوم  ،ضعیف در انشا
زینب که لباس صورتی پوشیده است و صورت
خوشاخالقی دارد ،خوب به حرفهای دوستش
گوش میدهد و میگوید« :من از نظر خودم
خوشخطم .دیگران وقتی میخواهند برای کسی
نامهای ،چیزی بنویسند ،به من میگویند .یک
استعدادپنهانهمدارمکهازخوشخطیبرایممهمتر
است؛س ِرکالسوقتیمعلمدرسمیدهد،خیلیزود
میفهمم.اینتوانایی،همبهخودمکمکمیکندهم
اگردوستهایمبهمشکلبخورند،میتوانمدرسرابه
زبانخودمبرایشانسادهوواضحتوضیحدهم.البته
یکبدیهمدارد؛گاهیوقتهاحوصلهامسرمیرود
و میگویم چرا باید چیزی را که بلدم بهخاطر بقیه
گوش بدهم؟ شاید اگر این تواناییام مخفی نباشد،
مجبور نباشم چیزهای تکراری را تحمل کنم .من
توینقاشیکردنواقعابیاستعدادم.اولاینکههیچ
طرحیبهذهنمنمیرسد،تازهاگربرسدهمنمیتوانم
خوببکشمامابهنظرماشکالیندارد.ازدخترخالهام
نازگلکهنقاشخوبیاست،کمکمیگیرم».اززینب
میپرسم اگر یکی از مهارتهای خودش را به کس
دیگرییادبدهدواواززینبجلوبزند،چهحسیپیدا
یشودوبعد
میکند؟میگوید«:کمیحسودیامم 
برایشخوشحالمیشوم؛اماسعیمیکنمازاوبهتر
شومچونمنبودمکهبهشآموزشدادم».زینبیک
آرزویقشنگهمدارد.اودلشمیخواهدیکروزبه
کشورهای خارجی سفر کند و به کسانی که دوست
دارند،زبانفارسییادبدهد.

معرفی اپلیکیشن

چه خبر؟

گامی برای نجات کره زمین
امروزه با صنعتی شدن جهان یکی از
معضال ت بز ر گ  ،ا فز ا یش گا ز ها ی
آلود هکنند های مانند د یاکسیدکربن و
به دنبال آن تغییرات آب و هوایی است.
یشک رفتوآمد روزانه میلیونها خودرو در
ب 
خیابانهایکشورهایمختلفنقشپررنگی
در بروز این مسئله داشتهاست .به همین
دلیل برای مقابله با این روند مخرب بهتازگی
دانشمندان از نوعی فناوری رونمایی
کردهاند که میتواند گازهای خروجی خودروها را به مواد بیخطر برای محیطزیست تبدیل

کند .در این سیستم با حل شدن  co2در آب ،واکنشهای الکتروشیمیایی ایجاد میشود،
فرایندی که میتوان از آن برای ساخت باتری تبدیلکننده  co 2استفاده کرد .براساس
اطالعات منتشرشده ،این فناوری به نهایی شدن و تولید انبوه بسیار نزدیک است و باید منتظر
بود و دید که در دنیای واقعی تا چه حد از این فناوری استفاده خواهدشد.

هنرنمایی نوجوان پیانیست با  4انگشت
احتماال همه ما فکر میکنیم برای پیانیست
بودنحتماباید10انگشتسالمداشتهباشیم
اما یک نوجوان آمریکایی با نواختن پیانو به
بهترین شکل فقط با چهارانگشت نشان داده
که این تصوری نادرست است و استعداد و
پشتکار مهمترین چیزها برای موفق شدن
هستند .جالب آنجاست که این استعداد
 ۱۷ساله کامال به صورت خودآموخته به هنر
موسیقیواردوحاالتبدیلبهیکمنبعالهامبرایدیگرانشدهاست.عالقهمندانزیادیتمایلبه
دیدناجرایزندهوهنرنماییاودارند؛اجراییکهتنهاباسهانگشتدردستراستویکانگشت
در دست چپ روی پیانو انجام میشود .مهارت «سیمونز» باعث شدهاست که عالوه بر اجراهای
منابع :ایلنا ،دیجیاتو
تکنوازی ،در چند گروه موسیقی هم مشغول به فعالیت باشد .

نر م افزاری برای عالقهمندان طراحی داخلی
اسم :سهکنج
حجم12 :مگابایت
این هفته ،یک پیشنهاد تازه و متفاوت برایتان داریم؛
اپلیکیشن «سهکنج» که درواقع یک شبکه اجتماعی
طراحی داخلی است.
چه از دیزاین و طراحی سردربیاورید چه فقط به آن
عالقهمند باشید ،سهکنج میتواند سرگرمتان کند؛
البته در آن میتوانید ذوق و سلیقهتان را هم محک
بزنید و با دیگران به اشتراک بگذاریدش .در این
اپ ،چندین فضای خالی مثل نشیمن ،آشپزخانه و

بهمنماهامسالباپدیده«ابرما هخونین»آغاز
شد .این پدیده تلفیقی از ماهگرفتگی کامل و
اَبرماهاست.وقتیزمیندقیقابینخورشیدو
ماهقرارمیگیرد،بهطوریکهخورشیدپشت
زمین و ماه در سایه زمین باشد ،ماهگرفتگی
کامل رخ میدهد .در این وضعیت جو زمین
قسمتی از نور خورشید را به سطح ماه بازتاب
میکند و هالهای قرمز رنگ دور زمین حلقه
میزند؛ با رسیدن این نور به ماه ،ناظر زمینی
آن را به رنگ قرمز میبیند .اگر ماه هنگام وقوع این رخداد در مسیر چرخش اش به نزدیکترین
فاصله با زمین برسد ،بزرگتر از حد معمول دیده میشود و به آن اَبرماه میگویند .مردمان جهان
باستان اغلب علت این رخداد را نمیدانستند ،به همین دلیل آن را شوم قلمداد میکردند .وقتی
«کریستفکلمب»درسال1504میالدیبهجزیره«جامائیکا»رسید،ازبیاطالعیبومیانبهنفع
خود استفاده کرد .او بر اساس تقویم نجومی میدانست بهزودی ماه قرمز میشود .وقتی بومیان
منطقه در پیدا کردن غذا به او کمک نکردند ،کلمب به آنها گفت« :خداوند خشم خود را با سرخ
منبع:وب سایت بیگ بنگ
کردن رنگ ماه به شما نشان خواهد داد».

کافیشاپ وجود دارد؛ بهعالوه همه وسایلی که برای
چیدمان و پر کردن این فضاها نیاز دارید ،یعنی فرش
و صندلی و پرده .شما ،فضاهای بیروح و سفید را
با وسایل واقعی طراحی میکنید ،نتیجه کارتان را
نمایش میدهید و در مسابقههای طراحی اپلیکیشن
شرکت میکنید .اگر میخواهید بدانید در طراحی
داخلی ،چند مرده حالجید یا اگر دوست دارید
اطالعاتی در این زمینه به دست بیاورید ،سهکنج
برای هر دو سیستم عامل اندروید و آیاواس ،قابل
دانلود است.

کمیک

اگه این روزها منتظر دریافت کارنامه هستید ،این چندتا نکته را فراموش نکنید
استرس نداشتهباشید

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید

نیمه پر لیوان را ببینید

حاال درسته تو شاگرد اول شدی ولی من بدشانسی
آوردم .امتحان اول حالم بد شد ،دومین امتحان یکی از
اقواممون مرد ،سومین امتحان رفتم تو کما ،چهارمین
امتحان دزد اومد خونهمون و کتابامو برد و ...

بابا! پنج تا از درسهامو تجدید
شدم اما نگران نباشید اصال
استرس ندارم!

ایده و 
اجرا:
میرجانیان  -مرادی

دربرابر نمره خوب دوستانتان بیتفاوت نباشید

آفرین که شاگرد اول شدی.
حاال چرا سر جلسه امتحان
هرچی پیسپیس کردم فقط
نگاه کردی؟

هفت هشت تا از
درسها رو خراب کردم
اما مهم اینه که ورزش و
انضباط رو  19گرفتم!
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