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  است هرمز انصارياين، نهمين كتاب 
  سال اخير، نشر آنسه  5كه در 
  “براي آنان كه مي انديشند”

  .منتشر كرده است
   – بنيان گذار انستيتو زبان سيمين –هرمز انصاري 

  با تجربه اي بيش از نيم قرن 
  در سازمان دهي هاي آموزشي

  و در آموزش كودكان و نوجوانان و جوانان
  .رگساالن بي سواد و كم سوادبز“ سوادآموزي”و 

  هزاران صفحه نوشته است 
  .و صدها سخنراني داشته

آموزشي سيمين  -و حاال، كه راه بردن فعاليت هاي فرهنگي
  را پسر و دختر او عهده دار شده اند

اجتماعي خود را  -فرهنگي -تربيتي -دستاوردهاي آموزشي
ه مقدر گونه هاي شعر و داستان و نامه و نمايشنامه و  و طنز و  ال

  نكته و يادداشت 
در اختيار مادران و پدران و مربيـان و سـازمان دهنـدگان    

  .مي گذارد
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  نوشته هاي هرمز انصاري، 
  با واژگاني ساده و ساختارهاي كوتاه، 

  .پيام هاي بلند دارد
  هر كتاب او را مي توان در يكي دو ساعت خواند 

  .كنار گذاشت –پس از خواندن  –اما نمي توان 
   –كتاب بالنيي مي شود 
  .“كتاب همراه” مي شود 

  برخي خوانندگان 
   –بيش از يك نسخه، از هر عنوان، دارند 

  .براي خانه و براي محل كار
  .ندارد“ نه”هرمز انصاري، در نوشته هايش، 

  …هم ندارد “ تقابل”هم ندارد، “ نمي شود”
  شور زندگي همة سلول هاي او را پر كرده است،

  اختارهايش، پيام هاي كوتاهش،واژگان و س
  همه سرشار است از عشق و اميد و پايداري و 

  .بلندپروازي و بيش خواهي و خودباوري
  همان جور مي نويسد كه حرف مي زند،

  .و همان جور حرف مي زند كه فكر مي كند
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  با زبان ساده از چيزهايي حرف مي زند كه 
  جلوي چشم مان است،

  در دست هاي مان،
  .ضاهاي تنفسي مانو در ف

  از زندگي، از زندگان، 
  .از آن چه به زندگي زيبايي مي دهد

  ؛“محورهاي گفتگوست”نوشته هاي اين كتاب 
  يادداشت هايي بوده است براي سخنراني
  سخنراني براي پدران و مادران جوان

  .براي مربيان و سازمان دهندگانِ نوخاستة محافل آموزشي
  .نوجوانان و جوانان در زمينة رفتار با كودكان و

ها هست، همة رابطه ها قانونمند است، ‘رابطه”’: او مي گويد
امتحان داده است، قابل اعتماد است و به خيـر انسـان و جهـان    

  هستي؛
   –ها را درست كنيم ‘ارتباط ’بياييد 

  .علمي و سنجيده كنيم
  “…ارتباط مان را با آن چه هست 

  
  ناشر
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  نشر آنسه 
  از    هرمز انصاري

  :منتشر كرده است
  

    تبريك هاي نوروزي–   
  1382چاپ اول 

  1386چاپ دوم 
  
   كوتاه نويسي هاي هرمز انصاري  

  1383چاپ اول 
  1386چاپ دوم 

  

    آن روزها  
…  

  1384  اين روزها 
  

    تو به من عشق ورزيدن  
  1384  ياد مي دهي 

  

   پرنده هاي عشق  
  1385   بخوانيد آواز مرا

  

    چه بنويسيم  
…  

  1385  چه گونه بنويسيم؟
  

   نگوييم  
…  

  1385  بگوييم
  

   1386  وقتي كسي را دوست داري  
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  من آن چه را مي گويم
بـا   –با گوشت و پوست و رگ و استـخوانم گرفتـه ام  

  .همة وجودم
  اين به آن معناست كه

  .به تئوري رسيده ام“ تجربه”بيشتر از 
  .وري نيز بهاي بسيار مي دهمكه به تئ

  من براي آن كه 
  كودك و نوجوان و جوان را بشناسم

  .به روان شناسي رو آوردم
  براي آن كه روان شناسي را بفهمم

  .به زيست شناسي
  براي آن كه زيست شناسي را بفهمم

  .به فيزيك
  

حاال نه روان شناسي مـي دانـم، نـه زيسـت شناسـي، و نـه       
  .فيزيك

  فهمم،  اما بچه ها را مي
  جامعه را مي فهمم، 

  .رفتارها را مي فهمم
  و با ذره ذرة وجودم،

  با لحظه لحظة حياتم
  .شده ام“ عاشق”
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  عاشق بچه ها، عاشق آدم ها، عاشق كارم، 
   –عاشق زندگي، عاشق طبيعت، عاشق هستي 

  من كه عاشق شدم
  .بچه ها عاشق شدند

  بچه ها كه عاشق شدند
  زندگي براي شان شيرين شد،

  پرشور شد،
  هدف دار شد،

  .معنادار شد
  ساله 4-5بچه هاي 

  بروند“ مدرسه”پيش از آن كه 
  .زندگي را معنا كردند

   –و ياد گرفتني ها را 
   –براي زندگي كردن 

  .نوشيدند
  آن چه در اين كوچك كتاب آمده است

  .محصول سال هاي عاشقي است
  اما، حاال اگر بنويسم

  فريادم رنگ دارتر است
  تر استزنگ دار

  .به روز رسيده تر است
  .هم چنان كه ديدارها و سخنراني هايم

  
  هرمز انصاري

23/14/2/86  
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  يادداشت هايي براي سخنراني
  

  هدف از يادگيري چيست؟
  

    ،هر چه در جهان هست  
  …است  “مثبت”
  بايد ياد بگيريم 

  چه گونه با آن برخورد كنيم،
  .باشد خيركه 

  
  
  

    هر چه هست–   
  ر و از نزديك، از دو

  است “رابطه”در  –با واسطه و بي واسطه 
  اين رابطه ها را بشناسيم 

  و ياد بگيريم چه گونه اين رابطه ها را 
  .به سود زندگي به كار گيريم
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    است؛  “تعادل”هر چه هست در  
  محرك و پاسخ، 

  .آن را در تعادل نگه داشته است
  محرك ها را انتخاب كنيم و 

  .را هدايتپاسخ ها 
  
  
  

    هر چه هست  
  آن را به وجود آورده؛ “ علل و عواملي”

  علل و عوامل و 
  شيوه هاي به وجود آمدن را 

  پيدا كنيم 
  ، خودو 

   –آن را 
  آن گونه كه دوست داريم، 

  نياز داريم، 
   –اعتقاد داريم 

  .بسازيم
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    ،كودك را نه با مورد  
   –آشنا كنيم “ اصل” كه با 

  ها را “مورد”ة مجموع
  .زير يك اصل به او دهيم

  
  

    ،ايجاد كنيم“ انگيزه” به جاي زور.  
  
  

    ازتمايل و رغبت  
  هنري او  –جنسي  –سوادي  –سني 

  استفاده كنيم 
  .و تغذيه دهيم رشدو به او امكانات و منابع 

  
  

    كند؛  انتخاب –با مقايسه  –بگذاريم او  
  .ما دسترسي را فراهم كنيم

  محدوديت به وجود نياوريم؛
  .آزادي را هدايت كنيم
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    و جستجوگر بار آوريم؛ پرسشگراو را  
   –پاسخ هاي آماده به پرسش هاي او ندهيم 

  .نظرش را بپرسيم تا به پاسخ درست راه يابد
  
  
  

   ”را، “ فكر  
  را، “ منطق”

  را “ حق”
   –بچربانيم “ ميل”بر 

  گرچه 
  بدون ميل او 
  و منطق و حقي هيچ فكر 

  .پيش نمي رود
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    ”را براي او تعريف كنيم “ ارزش–   
  ارزش چيزي است كه 

  پاسخ يك نياز جمعي را مي دهد؛ 
  كه تو بيش از ديگران برخوردار مي شوي، 

  .اما كسي نيز زياني نمي بيند
  
  
  

    زندگي جمعي را به او ياد دهيم–   
  روي پاي خود ايستادن و 

  داشتن و اقتدار 
  قامت افراشتن را

  مسؤوليت پذيرفتن و 
  .داشتن را اشتراك مساعيبا ديگران 

  
  
  

    انديشيدندر او مهارت ،  
  شهامت تصميم گرفتن،

  .و چابكي اجرا را دامن زنيم
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    ،بزرگي خود را  
  توانمندي خود را، 

  دانايي خود را
   –به رخ او نكشيم 

   -بگذاريم او خود 
   –قانه به زندگي ما با نگاهي صاد

  در بازده و شيوه هاي رفتاري، 
  بـه دانش و درايت و كارآيي و اثرگذاري ما

  .پي ببرد
  اما، 

  .هرگز مقهور آن نشود
  

  
  

    او را در عمل–   
   –و در اتخاذ شيوه ها 

  با واقعيت ها 
   دستاوردهاي علميو آخرين 

  .آشنا كنيم
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    ما بايد  
  ا، برتري فرزندان خود ر

  نسبت به خود، 
  در آن چه هست، 

  ابراز كنيم 
  و 

  .در عمل بپذيريم
  اگر در سواد و زيبايي و درايت نيست، 

  حداقل، 
  كه هست؛ “ سن”در 

  .در چابكي و طراوت كه هست
  
  

    هميشه يك قدم  
  در درك و در توان برخورد او 

  با پديده ها و رويدادها، 
  جلوتر باشيم و 

  .بپذيريمبا آغوش باز او را 
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  هرگز  
  سعي نكنيم 

  عادت ها و باورداشت ها و
  عاليق خود را 

  .به او تحميل كنيم
  
  

    ،از داوري هاي پياپي  
  امر و نهي هاي پيوسته، 

  دخالت ها و مؤاخذه هاي حال گير، 
  پرهيز كنيم؛

  بگذاريم آن قدر مورد قبول او قرار گيريم 
  ما را بطلبد؛ “ نظر”كه 

  صراحت نمي گويد، اگر هم با 
  .حالي مان كند

  

  قبل از اين كه او دامان ما را بگيرد، 
  .دستش را نگيريم
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  ،او بايد ما را دوست داشته باشد  
  به وجود ما افتخار كند، 

  گذشته ما را بشناسد، 
  اثرگذاري مان را باور كند؛

  اما نبايد ما را الگو و سرمشق و 
  .نمونه اي براي تعميم بگيرد

  
    از يك جايي اجازه دهيم  

  او دست ما را بگيرد؛ 
  نه فقط در چابكي و توانمندي بدني،

  .كه در درك و دانش و مهارت كاري
  

    او بايد-  
   –از راه هاي مختلف 

  با توانمندي هاي بدني و فكري 
  و شيوه هاي راه بردن ذهن و جسم 

  .آشنا شود و ايمان آورد
  

    سرزنش كنيم؛ “ خطا”نبايد او را به دليل  
   –بايد تصحيح خطا را به او ياد دهيم 

  نه آن گونه كه ما خود باور داريم؛ 
  بل آن گونه كه آزاد كننده است، 

  توان بخش است 
  .و اميدآفرين
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    اصرار نكنيم كه او  
  اسير باورها و شيوه هاي برخوردي ما شود؛

  به او امكان دهيم آن ها را 
  بشناسد، 

  نقد كند، 
  صحيح كند، ت

  .و حتي رد
  اما، 

  همواره، 
  مي كند “ رد”چيزي جاي آن چه 

  .بگذارد
  ما نيز بـدون پيش داوري، 

  بدون قالب بندي هاي پيش ساخته، 
  بدون دلبستگي به عادت و باورداشت و 

  دستاورد خود، 
  او گوش دهيم“ حرف”به 

  و 
   –گوش دادن را 

   –با گوش دادن به حرف هايش 
  .مبه او بياموزي
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    به خود تلقين كردن–  
  –تلقين مثبت كردن را 

  ذاتي او كنيم، 
  اما به او تلقين نكنيم؛

  مگر بريده باشد، 
  كه در آن صورت نيز 

  بزنيم، “ مثال”نبايد از خود 
  كنيم،“ من، من”نبايد 

  بايد او را با خودش آشتي دهيم، 
  جسمي انسان  –بايد با توانمندي هاي ذهني 

  نيم، آشنايش ك
  و اگر مثال مي زنيم 

  از آن كس باشد كه 
  در زمين خوردن، 

  .را ياد گرفته است“ برخاستن”
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    در هيچ توضيح و توجيهي  
   –راه اصرار و تكرار نرويم 

  لبه هاي چادر را آن قدر نكشيم 
  .كه ديرك بخوابد

  
  

    هميشه  
  دانشگاه، مدارج و مدارك تحصيلي را   نمره،

  نگيريم “مالك”
   اين ها بسيار مغتنم است،

  عزيز است،  
  گرانبهاست، 

  اما، 
  براي كسي كه 

  مي خواهد ارائه دهد؛“ مدرك”
  ما بايد كاري كنيم كه 

  كودك، نوجوان، جوان،
  -را ارايه دهد “ خود”

  دانايي خود را، 
  كارآيي خود را، 

  سرعت انتقال و 
  .سرعت اجرايي خود را
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   ن، احساس مسؤوليت كرد  
  و خود را مسؤول دانستن، 

  به آن معنا نيست كه 
  در كار هر كسي دخالت كنيم؛ 

  –نخود هر آشي باشيم 
  به آن معناست كه 

  سهم خود را 
  در اجراي يك نقش درست، 

  .بدانيم
  
  

    ،نبايد  
  در شكست ها و ناكامي ها و 

  نارسايي ها و كجروي ها، 
  انگشت ديگري را در كار ببينيم و 

  مقصر بگرديم دنبال
  و اگر كس ديگري و امر ديگري 

  خوشنامي و خوشكامي آورد، 
  .يك جوري به خودمان بچسبانيم
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    نبايد براي يك انسان  
  قايل شويم، “ حد يقف”

  ولي، بايد بدانيم 
  .در چه زمينه اي دارد رشد مي كند

  آن رشد درخت تناوري نشود كه 
  ارزش هاي ديگر را، 

  دگي را، اركان ديگر زن
  در سايه بگيرد؛ 

  .سايه اي كه اجازه رشد نمي دهد
  از نظر  كودك بايد

  جسمي، 
  فكري، 

  عاطفي، 
  بياني، 

  اجتماعي 
  رشد كند

  اما يكسان بردنِ همه استعدادها و توانمندي ها، 
  .نه ضروري است و نه منطقي

  انسان هاي بزرگ، 
  انسان هاي متعادلي بوده اند 
  .دكه به تعالي رسيده ان

  اما يك استعداد، 
  يك توانمندي، 

  يك ارزش، 
  يك اثر، 

  محور شده است 
  و بقيه توانايي ها در خدمت آن؛ 

  .مقوم و توانبخش آن
  



 
 هرمز انصاری_ ما داريم مي رويم او دارد مي آيد                      

23  
 

  اگر يك مثلث را بفهمد  
  بهتر از آن است كه 

  .همه اشكال را بشناسد
  از روي فهم بپذيرد، 

  .نه به صرف گفته ديگري
  فهمِ فهم بايد 

  استحكام بخشِ 
  .يت و اعتبار و داوري او باشدشخص

  
  

    بچه بايد آزاده بار بيايد–   
   –آزادگي را با بي بندوباري اشتباه نكنيم 

  آزادگي در آن است كه 
  از خود شخصيت داشته باشد، 

  هويت داشته باشد، 
  .زير بار زور نرود

  آزادگي در آن است كه 
  آن قدر خود را توانمند ببيند 
  .ه جا آوردكه حقوق ديگران را ب
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    متكي به خود بار آوردن  
  غير از خودسري و خودرأيي است؛

  به خود متكي بار آوردن 
  به معناي آن است كه 

  .خود متكي باشد“ فكري”به توانمندي 
  
  
  

    به آن ها دوست داشتن را و عشق ورزيدن را  
  ياد دهيم؛ 

  عشق ورزيدن و دوست داشتن 
  ياد گرفتني است، 

  ست، پروردني ا
  .درك و شناخت مي خواهد
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    ،نه خواست هاي خود را به آن ها تحميل كنيم، نه  
  اما به آن ها كمك كنيم 

  آن دور دور دورها را ببينند و 
   –خواست خود را 

   –گرچه تخيلي باشد 
  .بزرگ و شفاف و باور كردني ابراز كنند

  
  
  

    ،با تخيل آن ها در نيفتيم  
  گيريم،به استهزاء ن

  دست كم هم نگيريم، 
  اما، 

  كمك شان كنيم 
  .تخيل شان مباني علمي پيدا كند
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  خود را از آن چه از او انتظار داريم  
  معاف ندانيم؛

  نگوييم با ما رو راست باش، 
  و خود، جلسة محرمانه 

  پشت سر او داشته باشيم، 
  .يا پنهان كاري هاي ديگر

  
  
  

   كنيم او را هرگز وادار ن  
  عين واقعيت را به ما بگويد، 

  اجازه دهيم 
  او هم اسرار خود را،

  در دل خود، 
  داشته باشد 

   ولي
  با رفتارمان او را چنان بار آوريم 

  .كه هر چه مي گويد حقيقت باشد
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  ،بچه را اگر مطيع بار آوري  
  در همه موارد، 
  و در همه جا

   –با همه كس  –
  مطيع خواهد بود؛ 

  . ت كردن طبيعت ثانوي او مي شوداطاع
  بچه را بايد طوري بار آورد كه 

  پذيرش داشته باشد؛ 
  .نه اطاعت

  
  

    ،ذهن او را نقاد و كاوشگر بار آوريم  
  به او اجازه دهيم كه 

  در مقابل هر چه هست 
  بگذارد “ چرا”

  رابطه هاي علت و معلولي را خود بگيرد، 
  يا، پيدا كند

  ا زير سؤال ببرد،هر حركت و رفتاري ر
  اگر توانست آن را توجيه كند 

  و در دل بپذيرد،
  جزو حركات و رفتارش شود؛ 

  .جزو باورداشت ها و قبولداشت هايش
  

  1382مهر  15  
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  از دعوت نامه
 ،پدر عزيز  

  مادر مهربان،
  .مربي گرانمايه

  چه قدر فرزند دلبندمان را مي شناسيم؟
  ط باشيم؟چه قدر توانسته ايم با او در ارتبا

  ما شده است، يا ما مطيع او؟“ تسليم”او 
  چه قدر خودمان را مي شناسيم؟

   –را مي شناسيم “ انسان” اصالً، چه قدر 
  توانايي هاي او را، 

  ويژگي هاي او را، 
  تفاوت ها و تشابه هاي او را؟

  آيا سعي مي كنيم 
  كند؟“ رفتار”فرزندمان مثل خود ما 

  يادمان رفته است 
  و دنياي كودكي و نوجواني خود را؟ حال و هوا

  يادمان رفته است 
   –پدر و پسر را “ آن روز” صف بندي هاي 

  گذشته و آينده را؟
  آيا عالمانه و خردمندانه پذيرفته ايم كه 

  همان گذشته نيست؛ “ آينده” 
  –يا تن به قضا داده ايم؟ 
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  كوله باري حمل مي كنيم كه 
  ؟!از درون آن خبر نداريم

  اثي داريم چه مير
ــدان   ــراي فرزن ب

  خود 
  به جا مي گذاريم؟

   –او را، يا آويزه ها را؟ “ خود”
  دروني ها را، يا بيروني ها را؟

  اگر بنا داريم خود او پر ارزش ترين ارثيه ما باشد؛ 
  -؟ “ چه”است، يا روي “ كه” توجه مان روي 

  داريم؟“ كه” چه تعريفي از آن 
  است،  هاي تاريخ منقضي“ كه” مالك ما 

  روزگار آينده را “ كه” يا توانسته ايم 
  در ذهن مجسم كنيم؟

  آينده را با كمك چه آدم ها و عواملي “ كه” 
  به تصوير كشيده ايم؟

  خودمان با خودمان فكر كرده ايم 
  يا مطالعه اي داشته ايم، 

  مقايسه اي داشته ايم، 
  مشاوره اي داشته ايم 

  به درآمدني؟“ خود”و از 
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  د، اگر بسيار هم خوش درخشيده باشيم، ما، خو
  ، “ تاريخ” جزو افتخارات 

  تاريخِ تمدن، 
  ، “ انسان” تاريخِ ساخته شدن 

  –توانيم بود 
   –نبايد مالك و معياري براي آيندگان باشيم 

  
  همه چيز عوض مي شود، 

  انسان نيز عوض مي شود، 
   –انسان نيز “ ارتباط” 

   –با هر چيز ديگر 
  .وض شدن استناگزير به ع
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  هر چه در جهان هست،    
  بـا واسـطه و بي واسطه،

   –در رابطه است 
  است؛ “ قانونمند” اين رابطه ها 

  اگر آن چيز را و آن رابطه را بداني، 
  مختاري؛ 

  .وگرنه مجبور و محكوم
  

    ،هر چه در جهان هست  
  مثبت است، 

  نعمت است، 
  موهبت است، 
  زيباست، 
  م ماست؛ به كا

  .اگر بدانيم چه گونه با آن برخورد كنيم
  
    ،هر چه در جهان هست  

   –در تعادل است 
  تعادل را به هم مي زند،“ محرك”

  .آن را برقرار مي كند“ پاسخ”و 
  هر چه پاسخ بيشتري براي محرك ها داشته باشي 

  نيرومندتري، 
  پراستحكام تري،

  .و تكامل يافته تر
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 ن هست، هر چه را در جها  
   -عناصر و علل و عواملي آن را به وجود آورده 

  تو مي تواني هر چه بخواهي بسازي و به دست آوري؛ 
  .را“ حركت”را بشناسي و “ ماده”اگر 

  
  تو، انساني؛ 

  انسان حد و مرز ندارد، 
  .اوست“ انديشه” توان انسان 

  آيا خوراك خوب انديشيدن؛ 
   –خواندن و پرسيدن و به كار بستن 

   –عاشقانه و معتقدانه 
  جزو وجودت شده است؟

  كرده اي كه “ رشد”آيا آن قدر 
  راحت به حرف ديگران گوش دهي؟ 

  بر انديشه ها بينديشي؟
   –آيا احساس ات مكمل انديشه ات شده است؟ 

  جدا از هم راه نمي روند؟
  قامتت را راست نگه داشته است؟“ اميد” آيا 
  ؟ …آيا 
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  بچه ها را...  
  نه آن كه آن ها را به حال خودشان رها كنيم، نه، 
  .آزادشان بگذاريم

  آزادشان بگذاريم و 
  شرايط رشدشان را فراهم كنيم؛ 

  .تسهيالت فراهم كنيم
  آن چه را كه هست، آن گونه كه هست، 

  شان به تصوير كشيم؛  براي
  .آگاهي هاي شفاف –آگاهي دهيم 

  رابطه هاي پديده هاي جهان را، 
  ه كه هست، آن گون

  در اختيارشان گذاريم؛ 
  .دانش شان را به روز رسانيم

   –تا ياد بگيرند كه چه گونه ارتباط بزنند 
  ارتباط علمي، سنجيده، پر ثمر و قابل اعتماد؛ 

  شان،  با خودشان، با محيط
  .و با آن چه با آن سر و كار دارند

  احساس خودمان را 
  به جاي احساس آن ها ننشانيم، 

  در دل مانده خودمان را  آرزوهاي
  به آن ها بار نزنيم، 
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  آن ها را در سن و سال خودمان، 
  با تجربه و درايت و كارداني خودمان، 

  در بي نيازي و نيازمندي خودمان، 
  .گرفتار مشكالت و درماندگي هاي روزگارمان، نبينيم

   –آن ها را آن گونه كه هستند ببينيم 
  در سن و سال جست و خيز، 

  ال پردازي و بلندپروازيخي
  عشق ورزي و لطافت و بي پيرايگي، 

  كنجكاوي و تجربه آموزي و 
  .نيازهاي روزشان

  آن ها را نبايد وادار كنيم 
  به دلخواه ما رفتار كنند؛

  بايد ياد بگيريم كه » ما«
  -چه گونه با آن ها رفتار كنيم 

  رفتاري كه دوست داشتن شان را تلطيف كند، 
  شان را ذوقي كند، كه ياد گرفتن 

  كه معاشرت شان را گسترش دهد،
  مشاركت و خالقيت و بيان احساس و انديشه شان را 

  .دامن زند
  .كار مشكلي نيست؛ ولي كار بزرگي است

  كار بزرگ را نيز 
  اگر ياد بگيري كه چه گونه راه ببري، 

  .سبك مي شود، آسان مي شود
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  همان گونه كه 
  گونه از عهده برآيي،اگر كار كوچكي را نداني چه 

  .مشكل مي شود
  ما معلمان دست همكاري به سوي اوليا دراز مي كنيم 

   –تا هر دو در خدمت آينده سازان در آييم 
  آينده سازاني كه زاويه اول مثلث ماست؛ 

  مثلث سرنوشت ساز 
  “.محصل و معلم و خانواده”

  
  ما گرانبهاترين موهبت هستي مان، 

  وقت مان را، 
  .گان و آينده سازان مي كنيمنثار آيند

  و درست به همين دليل است كه
  بايد بيش از هر چيز و پيش از هر كس 

  ياد بگيريم كه اين گرانبهاترين را، 
  وقت مان را، 

  .چه گونه هزينه كنيم
  ما گرد هم مي آييم تا 

  دانش و تجربه و خرد و بينش و آرزوي مان را 
  به هم پيوند زنيم؛ 

   تا پيوند پايدارش
  اطمينان بخش رشد و تعالي و شادابي و 
  . كارداني و كارآيي فرزندان مان باشد
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  به آن ها كمك مي كنيم تا 
  خوب ببينند و 

  خوب بشناسند و
  خوب بينديشند و 

  خوب عشق بورزند و 
  خوب بايستند و 

   –خوب بسازند 
  زندگي اي را كه همواره دوست داشته ايم، 

  آرزو كرده ايم 
  - و سروده ايم

  زندگي اي كه در آن، 
  .نشسته است“ انسان” انسان در جايگاه 
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  داريم؟“ نوجوان”چه تعريفي از  
  چه قدر او را مي شناسيم؟

  ويژگي هاي او چيست؟
  آرزوهايش كدام است؟

   –چه گونه با اين ويژگي ها و آرزوها 
   –با رفتار او 

  برخورد كنيم؟
  هدايتش كنيم؟

  نظارت كنيم؟ –هايش و بر كار –بر او 
  اين نظارت فرهنگي باشد؟ 

  ارشادي باشد؟ 
  پليسي باشد؟

  آيا خودمان، 
  به درستي، 

  مي دانيم 
  چه درست است؟ 

  چه بر حق است؟
  يا ميل مان را 

  م؟جاي درست و بر حق مي گذاري
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   –با اصرار  –آيا ما 
  را به او تحميل مي كنيم، “ علم”

  يا كمكش مي كنيم 
  داشته باشد؟“ نگرش علمي”

  آيا علت را به او مي شناسانيم 
   –يا معلول را 

  خودمان دنبال چه هستيم؛ 
  چشم مان دنبال چيزها مي دود 

  يا عقل مان؟
  رابطه ها را مي بينيم 

  يا نتيجه ها را؟ 
  عناصر و موجبات و عمل ها و عكس العمل ها را 

  مي بينيم، 
  يا منتجه ها و محصول ها را؟

  آيا مي دانيم 
  ودك و نوجوان و جوان ك

  چه چيز را ياد بگيرد؛ 
  براي چه 

  و چه گونه؟
  پرسش و كنكاش و استقالل طلبي او را 

  آزمون و خطاي او را 
  چه گونه تلقي مي كنيم؟
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   را بفهميم“ نوجوان”ما بايد دنياي   
   -را “ زندگي”و او دنياي بزرگ 

  ما بايد ياد بگيريم كه 
   چه گونه با او رفتار كنيم

  و او بايد ياد بگيرد كه 
  .چه گونه با آن چه هست بر خورد

   –به همراه علم اندوزي  -ما بايد 
  نگرش علمي را سرشت خود سازيم،
  بايد دانش به كار گرفتن دانش را فرا گيريم،
  بايد خرد راه بردن زندگي را توان بخشيم،

  بايد شور و شوقِ 
  ديدن را، 

  شناختن را، 
  انديشيدن را، 

  ورزيدن را، عشق 
  ساختن را 

  .دامن زنيم
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  و در اين مهم، 
  ، “كودك و خانه و مدرسه” مثلث 

  قابل اعتمادترين ارگاني است كه 
   –هماهنگي مي آفريند 

  هماهنگي در 
  تلطيف احساس و تقويت انديشه؛ 

  در به هم پيوستن ايمان و اعتقاد و 
  .دانش و تالش و تقوا و تجربه

  هستيم ما در آغاز راهي 
  كه تأييد و مشاركت شما 

  پرتو راه مان 
  .و توان زانوان مان خواهد بود

  

*     *     *  
  

   –به عزيزترين عزيزان تان 
   –به فرزندان تان 

   –گرانبهاترين موهبت هستي 
   –وقت خود را 

  . بدهيد
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   دنياي خود اوست “ كودك” دنياي–  
  بايد اين دنيا را بشناسيم،

  بفهميم،بايد او را 
  بايد بدانيم به چه نياز دارد،

  بايد ياد بگيريم كه 
  .نيازهاي او را چه گونه برآورده كنيم

  ما داريم مي رويم؛
  –او دارد مي آيد 

  آن چه براي ما خوشرنگ بوده است، 
  .براي او رنگ باخته است

  ما، 
  باسوادان و انديشمندان و دالوران و خودساختگان
  .دوران خود بوده ايم

  و، بايد، و ا
   –باسواد و انديشمند و دالور دنياي خود باشد 

  .دنياي آينده
  همه چيز تغيير كرده است؛

  امكانات فراهم تر شده، 
  ابزارها پيشرفته تر، 

  .و ديد ها بازتر
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  حرف اول را مي زند، “ سرعت”
  سرعت بر كيفيت حكم مي راند؛

  ، و شيوه هاي برخوردي، “بازده”
  .سي شده استارزش اجتماعي هر ك

  “ انديشه و بيان” 
  هويت او، 

  توان او، 
  شخصيت او 

  .و عامل ماندگاري اش در تاريخ
  به فرزندان مان 

  را ياد دهيم،“ يادگرفتن”
  به فرزندان مان 

  خردورزي را ياد دهيم،
  به فرزندان مان 

  عشق ورزيدن را ياد دهيم،
  و 

  با زندگي كردن، 
  .را“ زندگي كردن”

  سر راه آن ها،  و با رد شدن از
  .را“ رشد كردن”

   –ما بيش از سي سال 
  در همدلي و همزباني و هماهنگي و همكاري

  با برجسته ترين زبان دانان و زبان شناسان و 
   –كودك شناسان و كتاب شناسان و برنامه ريزان 

  .مي رسد“ باغ كودك”راهي آمده ايم كه به 
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  باغي كه همه زيبايي هاي عالم، 
  بيرون آن، از درون و 

  .دل و دماغ را جان تازه مي بخشد
  و، هنوز در آغاز راهيم؛ 

  .راهي كه پاياني ندارد
  

   –دعوت ما از همه خانواده ها 
  و آنان كه عهده دار راه بردنِ دانش و خرد 

   –و مهارت هاي رفتاري كودك هستند 
  اين است كه به ما بپيوندند، 

  تا در تركيب هماهنگ و زيباي 
   “انه، مدرسهكودك، خ”

  .راهگشاي آيندگان باشيم
  مديران و مربيان و برنامه ريزانِ ما تداركي ديده اند 

  تا به بزرگترين امر كودكان، 
   :پاسخ كارشناسانه داده شود

  چه چيزي را
  به چه دليلي
  چه گونه

  ياد بگيريم
  و چه گونه 

  ياد گرفته هاي خود را 
  –به دل و دست و زبان مان دهيم 
  .گي كنيموارد زند
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  اگر مراقبت هاي پدر و مادر، 
  معلم و مدرسه، 

  اجتماعي  –و محيط هاي فرهنـگي 
  آن باشد كه محرك هاي كمتري 

  به وجود كودك و نوجوان و جوان وارد شود، 
  آن كودك و نوجوان و جوان، 

   –در پاسخ به اين همه محرك كه هست 
   –و حتي بايد آگاهانه انتخاب شود 

  .مانددست خالي مي 
  كار فرادهنده آن است كه 

  براي تأمين پاسخ هاي 
  علمي، 

  سنجيده، 
  مورد نياز 

  و رشد دهنده 
  .محرك هاي الزم را تأمين كند
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  محرك نبايد خشن، 
  غير قابل تحمل، 

  طوالني مدت، 
  -و بي موقع باشد 

  محرك بايد دقيقاً 
  با سن و نياز و آمادگي جسمي و روحي 

  .همخواني كند
   –محرك نبايد فقط از يك دروازه ورودي 

   –از راه يك حس 
  وارد شود ؛

   –بايد از همه حواس 
   –از شنوايي و بينايي و چشايي و بويايي و بساوايي 

   …به مدد نور و صوت و حركت و دما و مزه 
  .ياري جست

  بزرگ ترين محرك را مي گذاريم براي 
   –“ ذهن”تحريك 

  براي 
  .“حل مسئله”
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  پدر و مادر و معلم و مدير و بزرگتر، 
  نبايد دايم پاسخ ها را به خورد فراگيرنده دهند ، 

   -بايد در او خرد و مهارت پرسشگري را دامن زنند 
  مسئله يابي، 

  مسئله كاوي، 
  و حل مسئله

  .سرشت و فرهنگ او شود
  و حتي پرسش هاي او را 
  با پرسش هاي راهنما 

  .به پاسخ درست رسانند
  پرسش، موضوع پرسش، و نحوه پرسش، خود،نوع 

  .بيانگر شخصيت پرسشگر است
   –بايد ديدن او را شفاف كنند 

  آن چه را هست، 
  آن گونه كه هست 

  .ببيند
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  كنجكاوي او را، 
  پرسشگري او را، 

  آزمون و خطاي او را، 
  و در نهايت، 

  شناختن او را، 
  .در بسترهاي علمي هدايت كنند

  طا نكند، انسان اگر خ
  .ياد نمي گيرد

  بايد 
  شوق به ديدن، 

  نياز به شنيدن، 
  عشق به خواندن 

  و شور ساختن، 
  .ذاتي او شود

  آن گاه به او كمك كنيم كه
  چه چيزي را 
  چه گونه 

  ياد بگيرد 
  و در چه امري، 

  به چه قصدي، 
  .مشاركت جويد
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    وجود ندارد “ ناممكن”در جهان-   
  هر چه را هست 

  و عوامل و عناصري علل 
  به وجود آورده 

  .و كنش و واكنش هايي
  تو مي تواني آن چه را 

  نياز داري، 
  دوست داري، 

  مي پسندي
  و آرزو كرده اي 

  بسازي و به دست آوري؛
  اگر آن عناصر و موجبات و حركات و 

  را “ پيدايي”شرايط 
  .بشناسي و در اختيار داشته باشي و به كار گيري
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   -ن را تن و روانش راه مي برد انسا
  كه در اين همنوايي، 

   -بسيار نيرومندتر از تن عمل مي كند “ روان”
  روان از تن گرفته مي شود، 

  و به تن بر مي گردد؛ 
  در ايـن رفت و برگشت 

  رشد مي كند، 
  متحول مي شود، 

  پااليش مي شود، 
  سقف و مرز بر مي دارد، 

  ...بال پرواز در مي آورد 
  پژمرده مي گردد،  -به دور از همه ما  -يا 

  نحيف مي شود، 
  بال مي اندازد 

   –بيمارگونه  –و 
  .به داخل گوشت و پوست و رگ و استخوان مي خزد

   –هر بار  -روان تو مي تواند 
  نيرومندتر و پرشورتر و شفاف تر و اميدوارتر، 

  در دل و مغز و دست و زبان تو برود
  پرتوان، و از تو انساني پرمهر و 

  شكست ناپذيري بلندپرواز 
  .بسازد
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  كودك اگر فقط نقل قول كند 
  است ، “ باربر”

   و
  اگر از خود بگويد 

  “كارگر” 
  كارگر مي تواند، 

  بيش از مهارت، 
   –جسارت نوآوري نيز داشته باشد 

  .حرفي تازه براي گفتن
  كودك بايد به زندگي و محيط خود 

  .نگرشي علمي داشته باشد
  .او بايد در رفتارش متجلي گردددانش 

  او بايد قادر باشد 
  با گوش دادن، 

  و بعدها با خواندن،
  .پيام گوينده يا نويسنده را بگيرد

  بايد او را از توجه بيش از حد به جزء، 
  و به لفاظي هاي بي محتوا، 

  بيرون آوريم 
  و در رسيدن 
  به كل، 

  به جان كالم، 
  در برداشت و در پرداخت، 

  .ش باشيمرهنماي
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  او بايد بتواند 
  تفاوت ها و تشابه ها را، 

  . هم پيدا كند و هم ترسيم
  بايد كاركرد و مصرف آن چه را 

  ديده است، 
  شنيده است، 

  بوييده است، 
  چشيده است، 

   –و دست زده است 
   –با قبولداشت و باورداشت خود 
  .بيان كند
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  . معلم بايد دستش پر باشد
  ه كودك نياز دارد همة آن چ

  در گروِ
  دانش و عشق و كارداني و اعتقاد و ايمان

  .معلم است
  كه اگر خوب حمايت نشود، 

  از آن همه عشق و شيدايي 
  .كاري ساخته نخواهد بود

  طبيعي است كه معلم نبايد تصور كند 
  .نيز بگيرد 100مي دهد  100اگر 

  عرضه هاي او 
  با فراواني، 

  با جاذبه هاي بسيار، 
   –روي قوس حلزوني  –و در تكرار 

  به دنياي كودك سرازير مي شود
  و كودك 

  با برداشت هايي در حد توان خود، 
  و با پرداخت هايي كودكانه، 

  .مي پذيرد و ارائه مي دهد
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  كالسي پرشور است، 
  زنده است، 

  پربازده است 
  كه در آن پرسشگري 

   -بستر ياد گرفتن شده باشد 
  كستر سمفوني است معلم، رهبر ار

  .كه نوازندگان آن محصالنند
  

  اجازه مي خواهم مشكل ترين 
  و پرارزش ترين رسالت معلمي را 

  :عنوان كنم
   –معلم 

   –با زندگي كردن 
  .را ياد مي دهد“ زندگي كردن”

27/5/78  
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سـال،   13يك شب، در جمع بزرگ كودكـان زيـر   
  :پرسيدم

  داريد برسيد؟ آيا دوست داريد به هر چه آرزو
  بـــــــله  : همه فرياد كشيدند

  :پرسيدم
دل تـان مـي خواهــد توانمنـدترين آدم روي زمــين    

  باشيد،
  بـــــــله  : همه فرياد كشيدند

  : پرسيدم
آيا دوست داريـد سرزميـن تان را، دنيــاي تـان را،   
آينده تان را آن گونـه كـه خوش داريد، نياز داريد، زيبا 

  مي دانيد بسازيد؟
  بـــــــله  :همه فرياد كشيدند
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گفتم، خوب، هر كاري يك لمي دارد، فني دارد، راه و 
  .روشـي دارد، دانشي مي خـواهـد و تـالشي مي برد

و آن شب، با آنان، به زبـان خودشـان، از آن راه ها و 
  .روش ها و تالش ها صحبت كرديم

  
هـا و   و امروز، در محفل پدرها و مادرهـا، پـدربزرگ  

مادربزرگ ها، و جواناني كه مي رونـد زنـدگي پرشــور    
  آينده شان را بنا نهند،

  :مي پرسم
آيـا دوست داريد فرزندان تـان ســـالم تـرين آدم    
هاي روي زمين باشند، چابك باشند، شـــاداب باشـند،   

  دالور باشند و دوست داشتني ترين؟
روي پاي خود بايستند و توان حل مسئله داشـته  

  باشند؟
  بــله؟
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  بيگ بنگ
  …با يك انفجار بزرگ جهان هستي به وجود آمد 

   –كه هنوز هم در گسترش است 
ميلياردها كهكشـان، در هـر كهكشـان ميلياردهـا سـتاره، و      

  …ستاره ها با ميلياردها سال نوري فاصله 
همه در حركت، در رابطه، در كنش و واكنش، در پيدايش و 

  .قانونمندي و در تعادل تحول و دگرگوني، همه در
جزء كـوچكي   –منظومه شمسي ما  –و گروه خورشيد گرد 

  از كهكشان راه شيري 
يكـي از آن دورِ   –كره كوچـك سـرد و خـاموش     –و زمين 

  .خورشيدگردها؛ با همه ويژگي هاي شناخته و ناشناخته اش
بـرآنيم،   –اگر مدعي ديگري نباشد  –و ما، اشرف مخلوقات 

  ، نهايت خود را گسترش دهيم“بينهايت”از  كه با درك درستي
به سوي اليتناهي، به سوي ناديده هـا و ناشـنفته هـا و    

  .ناشناخته ها، پر كشيده ايم
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  .همة اسباب سفر فراهم است، همه عوامل كاميابي
  آغوش گشوده است،“ زمان”

  مكان مرز برداشته است،
  و آينده با چراغي سبز

  .“نهچگو”و انسان در جستجوي 
  .كند“ چگونه”مي گردد تا بسترساز “ چرا”دنبال 

  همان قانونمندي رابطه هاست و “ چرا”
  ارتباطي است كه ما با آن قانونمندي مي زنيم؛“ چه گونه”

  .براي رسيدن به آرزوهاي مان
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 در جهان هر چه هست، با هر چه هست، در رابطه است.  
ميلياردهـا ســال قانونمنـد    اين رابطه ها طي ميليون هـا و  

  شده اند 
با كشف ايـن   –و بزرگي و توانمندي انسان در آن است كه  

  .آن ها را، به سود زندگي، در خدمت گيرد -رابطه ها 
  تو مي تواني استوارترين باشي، 

  نيرومندترين باشي؛
  اگر بتواني محرك ها را، 

  سنجيده و عالمانه 
  انتخاب كني 

  . هيو پاسخ هاي در خور بد
  تو “ پاسخِ”

  –همة شخصيت و اعتبار و توانمندي توست 
  فرهنگ توست، 

  هويت توست، 
  .و جلوه زندگي ات

  
  است؛ “ تعادل”در جهان هر چه هست در  

  كه اين ناپايدارترين امر، ولي دايمي است؛ 
  تعـادل را بـه هـم مي زند، “ محرك”ناپايـدار است چـون 

  . آن را برقرار مي كند“ اسخپ”و پايدار است از آن جهت كه 
 –كـه بـا هـر پاسخ، آن پديده تكامل يافته تـر مـي گـردد    

  .چون پاسخ بيشتري دارد
كـه اگر انســان را تــكامل يافتــه تـرين موجـود روي      
زمين مي دانيم از آن جهت است كـه پاسخ هاي بيشتري براي 

  .محرك هاي بيرون و درون دارد
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ك ها را انتخاب و پاسـخ هـا را   انسان، خـود، مي توانـد محر
  هدايت كند 

  هم از غريزه بهره مي جويد، هم از انديشه
به بياني ديگر، پاسخ بسياري از محرك هاي درون و بيـرون  

در سيستم عصبي خود دارد و براي  –چون ساير جانداران  –را 
  .محرك تازه، يا تغيير پاسخ، انديشه مي كند
، انديشـــه دارد، امـا   هر موجود صاحب عصبي هم، به نوعي

محـرك هـاي بيرونـي را     –پرتوان تر از همـه آن هــا    –انسان 
دروني مي كنـد و با تحليــل گري، با بردن ندانسـته هـا پـيش    
دانسته ها، با ريشــه يابي، با كشف رابطـه علـت و معلـولي، بـا     

  آينده نگري، 
، پاسـخ مطلـوب را پيــپدا    “انديشيدن” و به كالمي آخر، با 

  .ندمي ك
 –زبان دريافت انديشه ها و مبادله دسـتاوردها   –“ زبان”كه 

  .نقشي بسيار اساسي در دروني كردن محرك ها دارد
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اگر ساير موجودات، به ويژه گياهان و حيوانات، خـود را  
  -بـا محيط سازگار مي كنند و راه ادامه حيات مي روند 

فلـس دارنـد و   ماهي ها فلس دارند و پوست لغزنده، و مارها 
  پوست خشن، 

  پرندگان بال دارند و درندگان دندان هاي تيز؛
  .، محيط را تغيير مي دهد“انديشه” انسـان، بـه مدد 

بسيار ماهـرانه تـر از   -هر موجود زنده ديگري، در نوع خود 
   –نيازهاي خود را برآورده مي كند  –انسان 

دانه جمع مي كند، النـه مـي سـازد، شـكار مـي كنـد،       
  .رتباط مي زند و توليد مثلا

اما هرگز محيط را تغيير نمي دهد؛ خود جزو محيط و جـزو  
  .قانونمندي طبيعت است

  . دست باال، النه و آشيانه و سد مي سازد
  .و از آن چـه هست، آن گونـه كـه هست، بهــره مي جويد

و تا محيط تغيير نكند، تا محـرك عـوض نشـود، حركـت و     
  ييري نمي كندپاسخ و تن و اندامش تغ

مي شود “ نوع”به همين دليل گياه ها و حيوان ها را بـا 
  .گروه بندي كرد
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اما انسـان، انسـاني كـه بـا گذشت زمـان، بــا كسب تجربه 
انديشـمند و   –به مدد دست و مغز و زبـان   -و اندوختن دانش، 

  .است“ انواع” سخنور و ابزارساز شده است، خود، به تنهايي، 
ط را تغيير مي دهد، شرايط زيسـت را فـراهم مـي    محي

  .كند، ابزار بهتر زيستن را مي سازد
دايم از غريزه، از پاسخ هاي غريزي، فاصله مـي گيـرد و بـه    
انديشـه، بـه پاسـخ هاي علمي، سـنجيده، و تحـول آفـرين، رو    

  .مي آورد
و ما، ما كه مي خواهيم انسان را توانمند كنيم، انسان را بـر  

  محيط حكمفرما كنيم؛ طبيعت و
   –بايد روي دو چيز كار كنيم 

تن و ذهن را پاسخگوي محـرك هـاي درون و بيـرون    
  كنيم 

  .شكل مي گيرد“ ذهن”كـه زنـدگي انسـان هاي بزرگ در 
ذهن مي تواند به يك تن واحد بـه انـدازه همـه آحـاد روي     

  زمين توانمندي دهد 
اي تـاريخ  و اثرگذاري يك فـرد را برابر همه اثرگذاري ه

  .كند
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   –شرط اول است “ آگاهي” براي توانمندي ما، 
  .آن چه را هست، آن گونه كه هست، ببينيم

   –مكمل آن است “ دانش”
رابطه هاي آن چه را هست به روشني بدانيــم؛ اثرپذيري و 

  .اثرگذاري را
“ چـرا ”كردن بر آگاهي ها و دانسته هاي مان “ انديشه” 

و سامان مي دهد، كليد باز كـردن درهـاي    ما را سر“ چگونه”و 
  .بسته مي شود

  با فكر كردن از چرا به چه گونه مي رسيم 
  .و از چه گونه به چرا

تــالش مــي خواهــد، مهــارت مــي خواهــد، “ شــناختن”
پشتكار مي خواهـد، اميـد و دلگرمـي مـي خواهـد و ارزيـابي و       

  .ارزشيابي دايم آن چه به دست مي آيد
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 دارد، علل و عـواملي دارد، شـرايط   “ وجـود”ن هر چه در جها
پيدايشي دارد، و مراحل تولــد و رشد و برومنـدي و كهولـت و   

  .مرگي
  اگر ما عوامل به وجود آورنده را داشته باشيم،

  اگر شرايط پيدايش را فراهم كنيم،
اگر انـدازه ها و لحظه هاي بـه هـم پيــوستن، دسـت مـان    

  باشد،
يط درون و بيـرون پديـده هـا را كنتـرل و     اگر بتـوانيم شـرا  

  هدايت كنيم
  آن وقت مي توانيم آن چه را در ذهن پرورده ايم

  .در عمل ببينيم
  .مي توانيم موجب تولد شويم و مانع مرگ

  .مي توانيم رشد را تسريع كنيم، كيفيت را برتر
  

  .مي توانيم از نوع به انواع برسيم
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ه كه هست، ببينيم و بشناسـيم و  اگر ما رابطه ها را، آن گون
  بفهميم و اندازه بگيريم و بر آن ها بينديشيم

آن وقت مي توانيـم بــا خـود، بــا محـيط خـود، بـا دور و       
  .ارتباط عالمانه بزنيم –با واسطه و بي واسطه  –نزديك 

ارتباط عالمانه، بهره برداري بـه موقـع، مثبت، تحول آفرين 
  .داريم و استحكام بخش است از آن چه

  

اگر ما محرك ها را به مدد آگـاهي و دانـش و بيـنش خـود     
  بشناسيم

و پاسخ هاي مناسب را در پرتو تجربه و دانش و محاسـبه و  
  آينده نگري و تيز پروازي خود به آن ها بدهيم 

آن وقت هر پاسـخي كـه در تن و روان ما جوانـه مـي زنـد،    
صـبي مـان   در اعماق وجودمان ريشه مي دواند و در سيسـتم ع 

  .جاي مي گيرد
  و

هر كه پاسخ بيشتري براي محرك ها داشـته باشـد،   
  .توانمندتر است
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  عصر ما عصر تفوق انديشه هاست،
  .عصر دقت و مهارت است

  كه تعيين كننـده ارزش هر چيز؛ 
ارزش مهــارت در انديشيـدن، مهــارت در تصميـم گيري، 

  .است“ سرعت”مهارت در اجرا و مهارت در تغيير، 
در هـر مرحلـه از    –هر انديشه و برنامـه و حركتـي   

اگر در سرعت عصـر   –زيبايي و دقت و كيفيتي كه باشد 
  .است“ عقب مانده”جديد به انجام نرسد، 

  

پدرها، مادرها، مربي ها و بزرگترهايي كه رفتار خود را براي 
  فرزندان و شاگردان شان مالك مي گيرند، 

لق و خو و روش و منش خود بار كه مي كوشند آنان را به خُ
  آورند؛ 

  توجه داشته باشند كه 
آنان در بهترين وضعيت، در باالترين مقام، و با گرانبهـاترين  

  دستاوردها
“ عصر خود”پيشگامان و نوآوران و دالوران و راهگشايان 

  .بوده اند
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    يك وقت چند صد سال دوام مي آورد؛“ عصر”
دگرگوني آن قدر كند بـود كـه    آن وقت كه تغيير و تحول و

   –ديده نمي شد، احساس نمي شد 
ـــان  ــت”در آن زمـ ـــوم و “ تربيـ ـــاندن آداب و رسـ را نشـ

باورداشت ها و دستـاوردهاي نسـل گذشتــه در نســل آينــده    
  .مي دانستند

آن چنان كـه خـود    –به كالمي ديگر، او را براي زندگي اي 
  .بار مي آوردند –داشتند 

خـود مفهـوم   “ لحظه” ها حرف مي زنند، كه و امروز لحظه 
  تازه اي پيدا كرده است؛ 

  .سي و چند ميليارد محاسبه در كسري از ثانيه
همه چيز بايد خود را با اين لحظـه هـا و ذره هـا هماهنـگ     

  كند؛
حركت ها، حجم ها، دريافت ها و پرداخت ها، كـنش هـا و   

  .واكنش ها
  ترعصر، عصر سرعت است، دقت است، و كيفيت بر
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“ جـا ”بايـد   –براي آنان كه مي آينـد   –براي بچه هاي مان 
  .باز كنيم؛ از سر راه شان رد شويم راه شان را بروند

آن گونه كه بـوده   –با دقت و درايت و صداقت  –گذشته را 
  است، آن گونه كه بوده ايم، براي شان به تصوير كشيم، 

  .اما آينده شان را ترسيم نكنيم
تـولد محرك هاي زيبـا، سازنده و پرورش دهنده  از قبـل از

  را براي شان فراهم كنيم
و پاسخ ها را خردمندانه، در مشـورت بـا آنان كه مي دانند، 

  .“هدايت”بر پايه دانش روز، 
  .هر چه محرك ها بيشتر باشد، پاسخ ها بيشتر خواهد بود

محرك ها برخي استعداد بدن را باال مي برند و برخي تـوان  
  .ن راذه

  . هر چه متنوع تر، بهتر
  .اما همه حساب شده و انتخاب شده و ضروري

محرك هايي كه به تن مي روند بايـد از همـه دروازه هـاي  
   -ورودي وارد شوند 

هر محرك كه حسگرهاي بيشتري را تحريـك كنـد، جـاي    
  .بيشتري باز مي كند

محرك هايي كه به ذهن مي روند بايد تخيل انگيـز باشـند،   
  ر انگيز باشند، ورزش دهنده ذهن باشند؛تفك

متناسب با سـن و جـنس و نيـاز و پـيش داشـته هـا و       
  .شرايط دريافت
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مادر و مربي و بزرگتر بايد حساب دقيقه ها را داشته باشند، 
بايد به رشد جسمي و ذهني و احساسي و بيـاني كـودك آگـاه    

  .او“ يدنرس”جلوتر از  –باشنـد، و همـواره يك گام جلوتر از او 
پـيش از   –را دريافـت مـي كنـد     “حـال و هـوا  ”كودك اول 

با حركت ها و صداها و رنــگ ها،  –گرفتن واژه ها و ساختارها 
ــعيت” ـــد “ وض ــي ياب ــد،   . را در م ــي فهم ــا را م ـــاني ه مهربـ

  .خوشايندها را از ناخوشايندها جدا مي كند
  كودك سرشار از استعداد است؛
هماهنگ و هـم قـد پـرورش     نه مي شود همه استعدادها را

  داد
  .و نه درست است كه استعدادي را كنار گذاشت

در جهت پرورش جسمي و ذهني  –بايد به همه استعدادها 
  .توجه كرد –و عاطفي و بياني و رفتاري 

  .كه اگر به جسم توجه داريم بايد به همه اجزاء باشد
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ان و با همه اركـ  –هميشه ذهن بايد در خدمت جسم باشد 
  داشته باشد؛“ حسي”اعضاي دروني و بيروني بدن رابطه 

  .ببيند، احساس كند، دوست داشته باشد، و زنده بدارد
ذهنِ پرتوان، بدن را پرتوان و كارآمـد مـي كنـد، امـا بـدن      
نيرومند، الزاماً، ذهن را خالق و توانمند نمي كنـد و گـاه توجـه    

ذهني را يدك  زيادي به نيروي عيني، كاهشِ پرداختن به قواي
  .مي كشد

با همان محرك ها و پاسخ ها، كه دانـش بـه    –بدن را بايد 
در اختيار گرفت،  –روز رسيده و مهارت به كارگيري مي خواهد 

  .راه برد، ساخت، سالم نگه داشت و چابك و پرتوان
ذهن بايد به تن بگويد چه گونه باشد و شرايط و عوامـل آن  

  .گونه بودن را فراهم كند
  تا
  “.آن جا كه تن فرو مي نهد، ذهن بردارد ”
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  سر راه چيزي نگذاريد؛“ نه”
اگر مي خواهيد كاري انجام نشود، آن را كه بايد بشود پيش 

  –برانيد، باز كنيد، خوشايند كنيد، بال و پر دهيد 
اگر آن چيز درست اسـت، تأييـد و پشـتوانه دانـش و خـرد      

  .ده مي كند و قابل اجراستدارد، آينده ساز است، نيازي برآور
“ تخـت ”گشوده شود، آن نه قبل از آري بـر  “ نه”زبان كه با 

مي نشيند، جا خوش مي كند و عرصه را براي آن چـه بناسـت   
  .بشود، يا صالح است بشود، تنگ

اگر به كسي بگوييد دروغ نگو، بدرفتاري نكن، نترس، كمرو 
  …نباش، خسته نشو 

ي و كمرويي و خسـتگي را  زمينه هاي دروغگويي و بدرفتار
  .فراهم كرده ايد

تو كه شهامت هر كاري را داري، : شما مي توانيد بگوييد
تو كـه جـز راست نگفته اي، تـو كه انـرژي و پشتــكار انجــام    
مشكل ترين كارهـا را داري، تـو كـه بـه هـر چـه خواستــه اي        

  رسيده اي،
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 غلط از كسـي كشيــدن، ذهــن و جســم را    “ تصـوير”
روي پوستش خالكوبي مـي شــود و در سـلو ل    . فـرو مي كوبد

  .هاي مغزش النه مي كند
 –در هر كه دوست داريد  –نيروي تلقين، تلقين به خود را 

  :را“ مثبت”دامن زنيد؛ ولي همواره تلقين 
مـن سـالمم، مـن نيرومندم، شـادابم، پرتــوانم، مي فهمم، 

  …مي توانم 
  

  .نشويد مسئله حل كن بچه هاي تان

  را حالي اش كنيد، “ صورت مسئله”
  اما بگذاريد راه حل را خودش پيدا كند 

اگر پرسشـي دارد، بـا پرسـش از خــود او، افــق را بـرايش       
  .روشن تر كنيد، رفتن را آسان تر، اميد به پاسخ يابي را بيشتر

   نترسيد، بر تكرار خطا نگران باشيد؛“ خطا”از 
  .يردكودك اگر خطا نكند ياد نمي گ

 -“آزمون و خطـا ” با  –دانشمندان و انديشمندان نيز گاهي 
  .خطاي خود را تصحيح مي كنند

  در حركت است، در سكون نيست؛ “ خطا”
  .آن هم بي حركتي است –در سكون فقط يك خطاست 
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شمـاتت آدم هـا را كـم جرأت مي كند، محتاط مـي كنـد،   
  .باال“ اجازه” با انگشت  –محافظه كار مي كند 

  .اعتماد به نفس را در او دامن زنيد؛ خودباوري را
هرگز كودك و نوجواني را كه ناكـام شـده اسـت؛ كـه خطـا      

  . كرده است، كه زمين خورده شماتت نكنيد
  . او با درك و احساس خودش، به اندازه كافي رنج مي برد

، بــه نـااميــدي، و بــه    “افســردگي ” رنـج بـردن او را بـه 
  .يدكنار نشستن نكش

و ايـن توقـع    –اگر توقــع بيشـتري از فرزنـد خـود داريـد      
او را با كودك و نوجوان ديگر مقايسه نكنيد، و هرگـز   –بجاست 

  .از خود و از گذشته و حال خود مثال نزنيد
اجازه دهيد بزرگي تان را ببيند، با چشم خود ببيند، با فهم 

  خود درك كند؛ 
ــيد؛ او    ــه رخ او نكش ــان را ب ــي ت ــما بزرگ ــت و ش را از هيب

  .توانمندي و دانايي و دانش خود نترسانيد
ببينــد، احســاس حقــارت    “ گنـده” او اگر زيـادي شما را 
  مي كند، نفسش مي گيرد
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به شما اعتماد كند؛ به او اعتمـاد  “ او” اگر مي خواهيد 
  .كنيد، نه در حرف، كه در عمل

او رو راسـت  اگر مي خواهيــد بـا شمــا رو راست باشـد، با 
  .باشيد

خـود را در دل خـود داشـته باشـد،     “ اسرار” اجازه دهيد او 
  را علناً براي خود حفظ كنيد“ حق”شما نيز اين 

در برخورد با احساس و انديشه و عملكرد و نيازهاي او، او را 
  به جاي خود ننشانيد؛ 

خود را در سن و سـواد و درك و نيـاز و توانمنـدي او قـرار     
  .دهيد

ت خود را بـه او بار نزنيد، جبـران عقـب مانـدگي    تمايال
  هاي خود را به گردن او نيندازيد

آن چه را او از شما جلوتر است، و واقعاً جلوتر است، ستايش 
  كنيد؛ 

چابكي اش را، شــادابـي اش را، مهــارتش را و دسـت كـم    
  .جواني اش را

خوب بـه حرف هايش گوش دهيد، و اگـر چيـزي مـي    
نيده ايـد، بـاور نداريـد، يـا مخالفيـد، در جـا       گويد كه شما نشـ 

  .مخالفت نكنيد و راه بندان به وجود نياوريد
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   خوب به آن چه شنيده ايد فكر كنيد
و اين را او هم بداند، و در او عـادت شـود كــه بـه آن چـه    

  مي شنود فكر كند؛ 
  .شايد آن درست باشد

  خود را بي نياز از يادگيري نشان ندهيد، 
د نكنيد كه ديگر يـادگيري و تغييـر و تحـول از شـما     وانمو

  .گذشته است
اگر در احساس يا ابرازي مي توانيد با او هم آواز شويد، اين 

  .لذت را از او دريغ مداريد
بيماري تان را، نارسايي تـان را، كوتـاهي مانـدة عمرتـان را     

   –برايش بـزرگ نكنيد، تابلو نكنيد، تكرار نكنيد 
  .نكنيد، از خود نااميدش نكنيد توي دلش را خالي

با آمــوزشِ  –نه تنها مسؤوليت امــور شخصي خـودش را 
ــا   –درســت و بــه مـــوقع  بـــه عهــده اش بگذاريــد كــه او را ب

مسؤوليت هاي مشترك؛ مسؤوليت هاي اجتماعي و خانوادگي، 
  .آشنا كنيد و مسؤوليت پذير

ســهم داشــتن در امــور  –مشــاركت در عــين اســتقالل را 
  .امر رفتاري او كنيد –رك را مشت

و . “رشـد ”شما كار اصلي تان مي شود فراهم كردن شرايط 
اين باالترين خرد را مي خواهد، آينده نگـري و آينـده شناسـي    
ــا و     ــا و باوره ــادت ه ــدن از الك ع ــرون آم ــد، و بي ــي خواه م

  .خودستايي ها
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بـارور كـردن استعدادها، هم شناخت استعداد را مي خواهد 
  .شيوه پرورش آن راو هم 

كه ترغيب و تشويق و ارزيابي و ارزشيابيِ درست و به موقـع  
موتور به حركـت در   –و شيوه هاي دستيابي به آن  -“ بازده”از 

  .آوردن نيروهاي خفته است
  بايد

   -را ستايش كني؛ نه شاعر را “ شعر”
حضــور و كــار و شــيوه كــار كــردن و كيفيــت دســتاورد را  

  .ار“ فرد”بستايي، نه 
   –ستايش دم به دم فرد، ستايش غلوگرايانه او 

   –بي آن كه رفتار و اثرگذاري او به تصوير كشيده شود 
  .او را خودخواه و از خودراضي و چاپلوس پسنـد بار مي آورد

  

بيـروني ها را دروني مي كنيم  –“ حـواس”راه  -ما از 
  .دروني ها را بيروني -“ انديشه” به مدد  -و 

را بايد از بدو تولد پرورش داد و تقويـت كـرد،    حواس انسان
ببيند  –آن گونه كه هست  –حواسي كه بتواند آن چه را هست 

و از طريـق حسـگرها بـه مراكـز عصـبي       …و بشنود و ببويد و 
  .مرتبط برساند

  
را بايد پرورش داد و پرتـوان كـرد تـا، بـه مـدد      “ انديشه” و 

“ فرمـان ”تحليـل كنـد و   دانسته ها، ندانسته ها را به جا آورد و 
  .رفتار مناسب را صادر
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 –به جـاي حـواس    –دارد “ ابزار” و در زندگي انسان ها كه 
  .را انجام مي دهد“ شناخت”امر تعيين كننده 

  .خوراك خوب انديشيدن است“ دانش”و 
بي توجهي به آخرين ابزارها، به پيشرفته تـرين وسـايل   

  دريافت اطالعات، 
در اليـه هـاي پرتـراكم     عقيم شـدن و سـنگواره شـدن   

  .است“ تاريخ”
ــش روز   ـــدن از دان ــا و   –و دور مان ـــايش ه ـــايج آزم از نت

ها به مغز “ تاريخ منقضي”خوراندن  –مشاهده ها و محاسبه ها 
  .است و خواباندن انديشه در گور تاريك باورهاي رنگ باخته

  .جهان هستي قانونمند است
  .تن و جسم ما هم تابع همان قانونمندي است

ــالقوه و بالفعــل  -“ غريــزه” قانونمنــدي طبيعــت وجــود  -ب
  .ماست

  غريزه را نبايد سركوب كرد؛ بايد هدايت كرد
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  .، انديشه است“رهبر”
  .است“ انسان” انديشيدن، كار 

  .مي كند“ خطا”انديشه 
  .مي كند“ رشد”انديشه 

  انديشه مرز مي شكند،
  سقف مي شكافد،

  اوج مي گيرد،
  .مي برد“ كمال” ه سوي و انسان را ب

  -پيوند خورد “ عشق”اگر با 
  .عشق به آن چه مي بيند و مي شناسد و مي سازد

  
  1382اول آذر 

  

  تو مي خواهي از من آن بسازي
  كه خود هستي؛

  .باشم“ خودم”من مي خواهم 
  باورداشت هاي تو،

  باورداشت هاي توست؛
   -محصول دنياي توست 

  من دنيايم با تو فرق دارد؛
  زه بده باورداشت هايم هماجا

  .فرق داشته باشد
  

  


