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فوکوس
  69 ســال پیش، برابر با دوازدهم فوریه 1949 میالدی، حســن البنا، بنیان گذار جماعت اخوان المســلمین مصر توسط عوامل 
دولت وقت این کشور ترور شد. حسن البنا در مارس 1928 که در شهر اســماعیلیه معلم بود جمعیت اخوان المسلمین را با 6 عضو 
طرفدار و شاگردان محلی تشکیل داد. به عقیده بســیاری او تأثیر مهمی بر اندیشه های اسالمی در قرن بیستم گذاشت. حسن البنا 
در کتاب خاطراتش به نام »مذکره الدعوه و الداعیه« تصریح کرده اســت که راه او استمرار راه سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد 

عبُده است.

رخداد
  احداث سانتياگو پايتخت شيلی به دست اسپانيايی ها )1541 ميالدی(

  شکست محمدشاه گورکانی از نادرشاه افشــار در نبرد کرنال و تصرف 
دهلی بدست ايرانيان )1117 خورشيدی(

  اعالم استقالل رسمی شيلی از اسپانيا )1818 ميالدی(
  خلع پويی، آخرین امپراتور چين از ســلطنت، در پی وقوع 

انقالب در اين کشور )1912 ميالدی(
  استيضاح بيل کلينتون رئيس جمهوری اياالت متحده آمريکا 

توسط کنگره اين کشــور به 3 اتهام ادای شــهادت دروغ، شکستن 
سوگند و گمراه کردن دادگاه در دستيابی به حقيقت )1999 ميالدی(

طلوع
  آبراهام لينكلن- سياســتمدار جمهوريخواه آمريکايی، شانزدهمين 
رئيس جمهوری اياالت متحده، خاتمه دهنده تاريــخ برده داری در آمريکا 

)1809 ميالدی(
  چارلز داروین- دانشمند و زيست شناس انگليسی، 
بنيانگذار نظريه تکامل، صاحب آثاری چون: خاستگاه 

گونه ها، تبار انسان )1809 ميالدی(
  جوليان شوینگر- فيزيکدان آمريکايی، برنده جايزه 

نوبل فيزيک  سال 1965 ميالدی، از کاشفان الکتروديناميک 
کوانتومی )1918 ميالدی(

غروب
  ليدی جين گری- حکمران انگلستان و ايرلند پس از ادوارد ششم، دارای 
يکی از کوتاه ترين دوران پادشــاهی به مدت 9روز، معروف به ملکه 9روزه 

)1554 ميالدی(
  ایمانوئل کانت- چهره محوری در فلسفه جديد، از تاثيرگذاران 
بر اصول مابعدالطبيعه، معرفت شناسی، اخالق، فلسفه سياسی و 

زيبايی شناسی )1804 ميالدی(
  خوليو کورتاسار- نويســنده رمان و داســتان کوتاه اهل 
آرژانتين، صاحب آثاری چون: پايان بازی ها، سالح های مخفی، همه 

آتش آتش )1984 ميالدی(

  یکشنبه، 22 بهمن 1396، خیابان های تهران - در سی و نهمین بهار آزادی، جای شهدا همچنان خالی . عکس: بابک جوادزاده/ شهروند

حرفروز

صفحه
آخـــر
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دگردیسی آموزشی سمپاد 

نرگسملکزاده
آموزگار و کنشگر صنفی

همه چيز از آن جايی شروع شد که بطحايی نوشت 
»نگرانی پدر و مادر#اضطراب دانش آموز؛ راه سختی 
را شروع کرديم.#گام نخست: دوره ابتدايی.« شايد آن 
روز از اين توييت گنگ، تصور اين خبر را نداشتيم که 
دانش آموزان ابتدايی از آماده شــدن برای آزمون های 
تيزهوشــان، نمونه دولتی و مدارس خاص رها شدند. 
خبری که در پشت آن شايد کودکانه هايی جامانده در 

بين گزينه های سواالت تستی هر آزمون باشد.
بعد از اعالم اين خبر و فضاسازی رسانه ای مناسب 
وزارت آموزش و پرورش، آنچه بيشــتر شنيديم، نظر 
موافق اين حذف بود و داليل موجه که هر دغدغه مندی 
را متقاعد به درستی اين تصميم می کند، اما در مقابِل 
موافقان حذف مدارس خاص گلخانه ای، مخالفان هم با 
داليل و منطق خاص خود، اين تصميم را بيشتر به يک 
بهانه گيری برای رفع مسئوليت نهاد دولتی متولی نظام 
آموزشی از استعداديابی و نخبه پروری می دانند. آنها 
اين عقب نشينی را خالی کردن ميدان به نفع مدارس 
غيردولتی می خوانند؛ مدارسی که هم آزمون ورودی 
دارند و هم بازار تســت و کنکور در آنها داغ تر است اما 
ديگر در آن جا از محوريت پژوهش خبری نيست. به باور 

آنان آموزش و پرورش تــوپ را در زمين دانش آموزان 
انداخته تا بازی جديدی را برايشان طرح ريزی کند و 
اين بار هم به بهانه عدالت آموزشی »گزينش خاص« 
را قربانی »گزينش خاص ترها« کند و اين می شــود 
مطلعی تلخ از داســتان نظام آموزشی، مرگ نخبگی 
و تولد ژن های خوب. آنگاه تيزهوش کســی است که 
نجومی پرداخت می کند و مدرسه خاص جايی است 

که نجومی دريافت می کند.
اما آنچه مشــخص اســت، مدارس ســمپاد دچار 
دگرديسی زيستی شده است. سمپاد پس از زاده شدن 
در فرآيند زيســِت اجتماعی و آموزشــی خود گرفتار 
دگرگونگی شده اســت. افزايش سرعت اين تغييرات، 
برآمده از تصميماتی بود که نظام آموزشی بيمار کشور، 
آن را حمايت می کرد و اين تصميمات و عملکردهای 
اشتباه، از پروانه زيبای سمپاد، قورباغه ای بدصدا ساخت.

موضوعاتی چون واگذاری مدارس سمپاد به مناطق 
آموزش و پرورش اســتان، ادغام ســمپاد با باشــگاه 
دانش پژوهان جوان و انحالل هيأت امنای آن در کنار 
توسعه پرشــتاب تعداد مدارس و دانش آموزان تحت 
پوشش سمپاد در فاصله سال های 87 تا 92 نمونه ای از 
فرآيند زيست آموزشی است که سمپاد را به مرحله ای 
از رشد رســاند که گويا پايان حيات آن نزديک است و 
اعالميه ترحيم مدارس ســمپاد متوسطه اول منتظر 

امضای رئيس جمهوری است.
اما می توان ســمپاد را به خاطر درخشيدن دوباره 

ذهن های زيبايــی چون مريــم ميرزاخانی، حفظ و 
دگربار احيا کرد و فرصت پروانه شــدن دوباره را از آن 
نگرفت. آمارها نشــان می دهد که با تضعيف مدارس 
سمپاد عدالت آموزشی نيز تضعيف شده و مدال آوران 
کشوری غالبا از مدارس غيردولتی تهران هستند؛ يعنی 
دانش آموزان شهرستانی از تحصيل باکيفيت حتی در 

سمپادها نيز محروم گشته اند.
من نه تيزهوش هستم و نه سختکوش، يک معلمم و 
خواهان تحول در نظام آموزشی. تحول را از اصالحات 
آغاز کنيد، بستن يک مسير تحول نيست. توان خود 
را برای ايجاد تغيير امتحان کنيد و ضرباهنگ تحول را 
سرعت بخشيد. طرح شناسايی و هدايت استعدادهای 
برتر )شــهاب( را در جهت تقويت ســمپادها به کار 
ببريد نه در جهت حذف آنها. مدارس اســتعدادهای 
درخشان همان مسيری است که شما در طرح شهاب 
آن را مراحل و مســير نخبگی ناميده ايد و محورهای 
فعاليت های نهادهای نخبه پرور را ترســيم کرده ايد: 
شناسايی و هدايت، توانمندسازی و زمينه سازی برای 
اثرگذاری. اگــر قدرت آن را نداريد که در يک بســتر 
مناسب آموزشی به توانمندسازی و هدايت انواع هوش 
بپردازيد، حداقل مدارســی را که به گفته خودتان در 
تعاريف قاب های ذهنی اولويتش هوش منطقی است را 
هم نابود نکنيد. يک بار ديگر سود و هزينه را در ترازوی 
انصاف بگذاريد و بعد تصميم تان را بلند اعالم کنيد؛ اما 

اين بار شجاعانه تر بگوييد توان تحول نداريم.

نگاه

مســلمان آينه برادر خويش اســت، هرگاه 
خطايی از برادر خود ديديد او را مورد حمله قرار 
ندهيد بلکه راهنمايی و نصيحت نماييد و با او 

مدارا کنيد.
امام علی)ع(

سخن آشنا
ای پيک راستان خبر يار ما بگو

احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسيم غم مخور

با يار آشنا سخن آشنا بگو
برهم چو می زد آن سر زلفين مشکبار

با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
هر کس که گفت خاک در دوست توتياست

گو اين سخن معاينه در چشم ما بگو
آن کس که منع ما ز خرابات می کند

گو در حضور پير من اين ماجرا بگو
گر ديگرت بر آن در دولت گذر بود

بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
هر چند ما بديم تو ما را بدان مگير

شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
بر اين فقير نامه آن محتشم بخوان

با اين گدا حکايت آن پادشا بگو
جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند

بر آن غريب ما چه گذشت ای صبا بگو
جان پرور است قصٔه ارباب معرفت

رمزی برو بپرس حديثی بيا بگو
حافظ گرت به مجلس او راه می دهند

می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو
حافظ

انقالب اکتبر از منظری دیگر

پیشخوان

کتاب »خردکشی: روشنفکران و انقالب اکتبر« نوشته 
خسرو ناقد به تازگی توسط نشــر نی منتشر شده است. 
ناقد در پيشــگفتار کتاب آورده اســت: »روشنفکری« 
مفهومی است برآمده از جوامع مدرن که گرچه نسبتی با 
انديشه ورزی و روشنگری و گاه نخبگی و تحصيل کردگی 
دارد، ولی برابرنهاده و جايگزين آن ها نيست. با اين همه، اگر 
عصر روشنگری را آغاز پی ريزی دوران مدرن در نظر بگيريم 
که در آن جهان نگری و نظام ارزشی و شيوه تفکر اروپاييان 
يکسره از نو شکل گرفت، شايد بتوان مفهوم »روشنفکری« 
را زاييده روح جنبش روشنگری دانست. اين مولف درباره 
گردآوری منابع متفاوت برای تاليف اين کتاب گفته است: 
اين منابع را دو سال پيش از فرا رسيدن صدمين سالگرد 
انقالب اکتبر 1917 آغاز کردم و کوشيدم تا کار را همزمان 
با مراسمی که به اين مناسبت در گوشه و کنار جهان برگزار 
می شــود و همراه با گفت وگوهايی که در اين باره صورت 
می گيرد به پايان ببرم و آماده انتشــار کنم؛ گرچه گمان 
دارم کــه موضوع و مضمون کتاب، جدا از اين مناســبت 

نيز، در خور درنگ و درانديشــيدن است. در 
اين کتاب، کوشش شده اســت تا بر اساس 
گفته ها و نوشته های تنی چند از روشنفکران 
سرشناس غربی، به ويژه کسانی که در دوران 
انقالب اکتبر و سال های پس از آن به روسيه 
سفر کردند، به بررســی نگاه و نگرش آنان به 
انقالب اکتبــر و واکاوی نقد و نظر و نظريه ها 
و همچنين پيامدهــای کنش و واکنش آنان 
پرداخته شود. در اکتبر سال 1973 ميالدی، 

اولين نظام تماميت خواه عصر جديد در روسيه سر برآورد 
و رويای باورنکردنی بسياری از مارکسيست ها به واقعيت 
پيوست. ناکجا آبادی در نقشــه جغرافيايی، جايی برای 
خود باز کرد و به سرزمينی قدرتمند تبديل شد. حال اين 
آرمان شهر نه تنها می بايست نشــانه هايی از آرمان شهر 
تامس مور و آفتاب شهر تومازو کامپانال و آتالنتيس جديد 
فرانســيس بيکن را در خود داشته باشد، بلکه همچنين 
می بايست مظهر عينی مانيفست حزب کمونيست کارل 

مارکــس و فردريش انگلــس و مدينه 
فاضله روشنفکران آرمان خواه هم بشود. 
به گــزارش ايبنا، روشــنفکران روس  و 
انقالب اکتبــر، روشــنفکران و انقالب 
اکتبر، در کعبــه آمــال پرولتاريا، ژاک 
دريدا و بازگشت مسکو، از تجربه کرون 
اشتات تا پيمان هيتلر-استالين، جورج 
برنارد شــاو و پرسش کشتن يا نکشتن، 
برتراند راســل و بلشويســم در عمل و 
نظر، والتر بنيامين و يادداشت های مسکو، آرتور کوستلر، 
حزب کمونيست و آليس در سرزمين عجايب، آندره ژيد 
و بازگشت از روسيه شوروی، ليون فوبشت وانگر و گزارش 
يک سفر، برتولت برشت و نظم بزرگ و زايش دين از روح 
خداناباوری فصل های اين کتاب را تشکيل می دهند. اين 
کتاب با ويراســتاری فرشــاد مزدرانی در هزار نسخه و با 
قيمت 22هزار تومان، برای نخستين بار، توسط نشر نی، 

در سال جاری منتشر شده است.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مهدیبهلولی
آموزگار 

39 سال پيش در اين کشــور، انقالبی بزرگ رخ داد؛ 
حکومتی برافتاد و حکومتی برآمــد. انقالبی که دوتا از 
برجسته ترين شعارهای آن، آزادی و عدالت بود. اين که 
کسی فراتر از قانون نباشد و همگان بتوانند بدون ترس 
از مجازات، حرفشان را بزنند و در برابر قانون برابر باشند 
و از يک زندگی شرافتمندانه برخوردار. و اين روزها، در 
نقد و بررسی اين انقالب، سخنان بسياری شنيده و گفته 
می شود. اين که پس از اين ســال ها، تا چه اندازه به اين 
دو آرمان بزرگ انسانی دســت يافته ايم؟ تا چه اندازه از 
آزادی های فرهنگی و سياسی و اجتماعی برخورداريم و 
تا چه اندازه در ثروت و قــدرت برابريم؟ من يکی که به 
گواهی تجربه زيسته خودم و آنچه از نزديک می بينم و 
از دوست و آشنا و مردم کوچه و بازار می شنوم، نمی توانم 
پاســخ های چندان اميدوارکننده ای به اين پرسش ها 
بدهم. من متولد  سال 50 هستم و انقالب که پيروز شد، 
هفت ساله بودم. سال های نخست مدرسه ام را در دبستان 
بزرگمهر بروجرد درس خواندم. يکی دو سال از انقالب 
که گذشت، نامش شد رســالت. باور کنيد تا بزرگمهر 
بود، هر روز يک شير ســه گوش پاکتی می دادند و يک 
بسته بيسکويت کام و گاهی هم خرما و بسته ای پسته. 
»رسالت« که شد، بساط همه اينها برچيده شد. گفتند 
کشور در جنگی بی کم و کاست درگير است و بودجه ای 
برای اين جور چيزها نداريم. جنگ، چند  سال بعد تمام 
شد اما ديگر آن شــير و آن تغذيه رايگان برنگشت. دو 
سه سال پيش، شير رايگان مدرســه از سر گرفته شد؛ 

آن هم هفته ای يکی دوبار، ولی باز بساطش برچيده شد. 
در بودجه و روی کاغذ می نويسند 200 ميليارد تومان 
برای هزينه شير مدرســه ها اما در واقعيت، هيچ پاکت 
شيری به دســت هيچ دانش آموزی نمی رسد؛ همين 
امسال که هم اکنون در آخر بهمن آن هستيم، هنوز هيچ 

خبری از شير رايگان مدرسه ای نشده است.
می دانم که يک انقالب و همه پيامدهای گوناگون آن 
را اين گونه نمی شود بررسی دقيق و علمی و همه جانبه 
کرد اما اين هم خودش روشی است ديگر، مگر آنان که 
بررسی جامع می کنند، چقدر آمارهای علمی اميدآفرين 
از توســعه پايدار کشــور رو می کنند؟ مدرسه ای که 
من هم اکنــون در آن درس می دهم، نزديک به ميدان 
فردوسی اســت. باور کنيد هر روز صبح که به مدرسه 
می روم و هر ظهر که برمی گردم، فرد يا افرادی را ديده ام 
که دم در خانه متروکه ای پشــت سفارت روسيه روی 
کارتونی خوابيده اند. يا همين ديروز در دفتر مدرسه با 
همکاران درباره دانش آموزانی گفت وگو می کرديم که 
صبحانه نمی خورند و به مدرســه می آيند و سِر کالس 
درس بی حالند و بعد ياد ســخن يکی دو ســال پيش 
رئيس آموزش و پرورش شهرســتان مالرد افتادم که 
گفته بود؛ 70 درصد بچه هــای مالرد بدون صبحانه به 
مدرسه می روند. من يک آموزگار رياضی ام اما باور کنيد 
هضــم و درک برخی رقم های بــزرگ اختالس- يا به 
گفته ای همان نام محترمانه دزدی برای برخی آدم های 
محترم- برايم خيلی سخت است. اَبَر وام هايی که بدون 
ضامن معتبر به برخی داده و می دهند و بعد ديروز يکی 
می گفت من بعد از کلی تالش، توانسته ام 15 ميليون وام 
بگيرم اما دو ضامن می خواهد و کلی شــرايط و کسی 
ضامن نمی شود. خب آدم نمی داند چطور اين ناسازه ها 

را جمع کند. 

39 امین سالگرد انقالب 

سلف سرویس
مردی وارد يک رســتوران شــد. در 
گوشه ای به انتظار نشســت، اما هرچه 
لحظات سپری می شد ناشکيبايی مرد از 
اينکه می ديد پيشخدمت ها کوچکترين 
توجهی به او ندارند، شــدت می گرفت. 
از همه بدتــر اينکه مشــاهده می کرد 
کســانی پس از او وارد شده اند در مقابل 
بشــقاب های پر از غذا نشسته و مشغول 
خوردن هســتند. او با ناراحتی به مردی 
که بر سر ميز مجاور نشسته بود، نزديک 
شد و گفت: »من حدود 20 دقيقه است 
که در اينجا نشسته ام بدون آنکه کسی 
کوچکترين توجهی به من نشــان دهد. 
حاال می بينم شــما کــه 5 دقيقه پيش 
وارد شديد با بشقابی پر از غذا در مقابلتان 
اينجا نشســته ايد! موضوع چيســت؟ 
مردم اينجا چگونه پذيرايی می شوند؟« 
مرد با تعجب گفت: »ولی اينجا ســلف 
سرويس است.« سپس به قسمت انتهايی 
رستوران جايی که غذاها به مقدار فراوان 
چيده شده بود، اشــاره کرد و ادامه داد: 
»به آنجا برويد، يک سينی برداريد و هر 
چه می خواهيــد، انتخاب کنيد، پول آن 
را بپردازيد، بعد اينجا بنشــينيد و آن را 
ميل کنيد!« نتيجه اخالقی: زندگی هم 
در حکم سلف ســرويس است. همه نوع 
رخدادها، فرصت ها، موقعيت ها، شادی ها، 
ســرورها و غم ها در برابر ما قرار دارد، در 
حالی که اغلب ما بی حرکت به صندلی 
خود چسبيده ايم و محو اين هستيم که 
ديگران در بشقاب خود چه دارند؟ و هرگز 
به ذهنمان نمی رسد خيلی ساده از جای 
خود برخيزيم و ببينيــم چه چيزهايی 
فراهم است، ســپس آنچه می خواهيم، 

برداريم.
چپق سوم

در افســانه  ای سرخپوستی توصيه ای 
از يک رئيس قبيله اســت به اين شرح 
که: اگر با برادرت در افتادی و خواســتی 
او را بکشی، اول بنشــين و چپق خود را 
چاق کن. چپق اول که تمام شد، متوجه 
می شــوی که روی هم رفتــه قتل برای 
خطای انجام شده مجازات سنگينی است 
و خود را راضی می کنی که تنها با چوب و 
چماق به جانش بيفتی. آن وقت چپق دوم 
را چاق کن و تمامش کن. بعد به اين فکر 
می افتی که به جای کتک زدن بهتر است 
به سختی دعوايش کنی. حاال چپق سوم 
را چاق کن. وقتی آن را تمام کردی، پيش 
برادرت می روی و به جای دعوا کردن ، او 

را در آغوش می گيری!


