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  پيش سخن
  

معلم بايد درباره آن چه درس مي دهد دايم مطالعه 
كند، تازه هاي به دست آمده را پيـدا كنـد و بـه شـيوة     

  .بينديشدعرضة آن 
معلم بايد آن چه را مي دهـد، شـاگرد نيـاز داشـته     

  .باشد و دربارة همان باشد كه او بايد ياد بگيرد
 معلم نبايد عين آن چه را مي گويد تكرار كند، ولي

آن چه را كه مي گويد بايد به اشكال مختلف و با كـالم  
  .متفاوت دايم تكرار شود

معلم بايد همان گونه كه دربارة موضوع مورد عرضه 
خود مي انديشد و مطالعه مي كند و دربارة شيوه هـاي  
انتقال، تمرين و تفكر مي كند، ياد گيرنده را تـا آن جـا   

كار دارد، گاه گاه با كودك سرو –كه الزم است بشناسد 
  .با نوجوان يا با جوان دانشگاهي

رفتار مـي كنـي بـا    نمي شود آن گونه كه با كودك 
آن شيوه كه در دانشگاه الزم است  ؛نوجوان پيش گيري

  .به كلي با رفتار با كودك و نوجوان تفاوت دارد
معلم بايد آن چـه را تـازگي دارد و راه يـاد گـرفتن     

را كه بايد كودك و است در كالس مطرح كند و آن چه 
نوجوان و جوان تمرين كنند و بدانند به بيرون از كالس 

  .محول كند
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ــا و    ــرون از كــالس و بررســي ه ــدني هــاي بي خوان
مشاهدات بيرون از كالس، بايد چيـزي را كـه معلـم در    

  .كالس مي گويد، براي شاگرد مفهوم كند
خواندني ها و ياد گرفتني هاي كـودك و نوجـوان و   

  .يرين، قابل اعتماد و به ياد ماندني باشدجوان بايد ش
معلمي مي تواند از ياد دادن خـود لـذت ببـرد كـه     
همواره پيشاپيش يادگيرنده چيز تـازه اي يـاد بگيـرد و    

  .شيوة تازه اي براي عرضه آن انتخاب كند
دوگـانگي پـيش    -دور از همة مـا   -اگر در كالسي 

، يا معلـم  بيايد و معلم و شاگرد در مقابل هم قرار گيرند
براي ياد گرفتن شاگرد به زور يا وسايل ديگـر از قبيـل   

اره ـــ ود، اين كـالس بـه دو پ  ــتنبيه و نمره متوسل ش
م مي شود و در مقابل هـم مـي ايسـتند و بـا دو     ـتقسي

  .قطبي شدن كالس كار يادگيري سخت و تلخ مي شود
معلــم بايــد شــاگرد را دوســت داشــته باشــد، بــه او 

م گذارد و بيشـترين اهتمـام او آن   شخصيت دهد، احترا
باشــد كــه شــاگرد يــاد گــرفتن را يــاد بگيــرد و بــه آن 

  .عالقمند شود و براي ادامة زندگي خود ضرور بداند
شاگرد در ياد گرفتن بايد فعال باشد و معلم راهنمـا  

  .و رهبر اركستر خوبي
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اگر شاگردي در پاسخ به آن چـه مطـرح مـي شـود     
ه طوري كه همگان مخاطب اشتباه مي كند معلم بايد ب

   – قـرار گيــرند پاســخ درست را در صحبت هاي خود
  ،بياورد –بي توجه به اشتباه كننده 

د فـردي باشـد و تصـحيح    يـ به كالمي ديگـر تشـويق با  
  .جمعي

اگر شاگرد احساس كند معلـم اسـم او را مـي دانـد     
مشخصات او را مي شناسد و با او دوست و همراه اسـت  

ي و صميميتي نشان مي دهد كـه الزمـة   از خود وابستگ
  .به خاطر نياز و به خاطر دل خود –ياد گرفتن است 

معلم فقط به آن چه به عنوان درس يـاد مـي دهـد    
دهنـده را دوسـت    اگر يادگيرنده يـاد  –نبايد توجه كند 

هـر رفتـار او بـرايش مـالك      ،داشته باشد و او را بپذيرد
  .را بهترين مي داند آنعمل است و 

را به  ”زندگي كردن، زندگي كردن“م هم بايد با معل
  .يادگيرنده بياموزد

20/11/2/89  
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  معلمـي
  معلمـي

  ها نيست؛”غلط نوشته“براي اصالح 
  

  براي 
  دادن ايده هاي ناشنفته است،

  آموخته، آوردن شيوه هاي نا
  .به كارگيري ابزارهاي ناشناخته

  براي
  آشنا كردن آدمي است

  .با توانمندي هاي آدمي
  گشودن راه هاي بهره وري است

  از آن چه هستيم و 
  .از آن چه داريم

  براي
  شكوفايي پربارِ تالش انسان هاست
   –در ساختن زندگي 
  ”انسان “زندگي در خور 
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  براي
  آميختن فلسفه و دانش و هنر است
  در يك هماهنگي پرطنينِ آهنگ زندگي

  
  براي 

   –پروردن استعدادهاست 
  انسته ها،عشق به يادگيريِ ناد

  گنجايشِ
  پذيرفتنِ ناداشته ها،

  .شوق به ديدارِ ناديده ها
  براي

  است ”تغيير“به جا آوردن لحظه هاي 
  است ”تحول“دامن زدن به شعله هاي 

  به نمايش كشيدن همة زيبايي ها
  .ستايش همة ستودني ها

  
  1387ارديبهشت 
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  بياييد
  بياييد

  بياييد
  تا يك بار ديگر

  مي كند ”علمم“در سپاس از آن چه 
  .گردهم آييم

  دل ها يكي كنيم و 
  .انديشه ها روي هم ريزيم

  ببينيم
  چه كرده ايم

  چه داريم مي كنيم
  چه بايد بكنيم

  .و چه مي توانيم بكنيم
  ببينيم

  كي به ما نياز دارد
  به چه چيز نياز دارد

  چرا نياز دارد
  .چه گونه آن نياز را برآورده كنيم
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  هنگاهي كنجكاوانه و آگاهان
  يمزه آينده انداب

  و بكوشيم
  تا آن چه را مي آيد

  آن گونه كه مي آيد
  ببينيم و به تصوير كشيم و 

  .براي آيندگان قابل رؤيت
  با آن چه داريم

  با آن چه مي توانيم داشته باشيمو 
  .به پيشباز آينده رويم

  هم
  خود را

  آوردن و ساختن و سر و سامان دادن به آنبراي 
  يمهشيار و توانمند كن

  هم
  بستر در خور رودهاي پرآب زندگي آينده را

  .الروبي
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  ما معلمان
  خوب مي دانيم

  آن چه مي آيد
  .ريشه در آن چه رفته است دارد

  اما
  .آن ريشه بوده است و اين ميوه

  نه بي ريشه ميوه اي خواهيم داشت،
  .و نه ريشه حكم ميوه را دارد

  رسالت و توانمندي و خردمندي معلمان
  كه در آن است

  ريشه و ساقه و شاخه و برگ را
   –به ميوه رسانند 

  لبه هاي دنياي گذشته را
  .روي لبة دنياي آينده خوابانند

  و شما
  سكان داران كشتي فردا

  عشق و انديشه و توش و توان خود را  همة
  داده ايد

  تا آيندگان 
  با خصالي واالتر از گذشتگان

  بار آيند
  تر و با توشه اي بسيار غني تر و قوي

  .از دانش راه بردن زندگي



 
 هرمز انصاري – گرفتن را ياد مي دهدمعلم خوب ياد                                 

11 

  

  شما 
  در جاي جاي زندگي آنان؛

  در آمدن و رفتن و نفس كشيدن و 
  انديشيدن آنان

  بذر مهر و محبت و شهامت و پايداري
  و اميد به فردا را

  .پاشيده و آبياري كرده ايد
  شما،

  خود،
  بذر آن چه را مي كاريد و نشا مي زنيد

  در سينه هاي پرمهر و پرگنجايش خود
  .بوجاري كرده ايد و آماده كشت

  شما،
  خود،

  تبلور حرف هاي تان هستيد و 
  .تجلي انديشه هاي تان
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  زندگي شما
  پيام شماست

  و
  پيام شما

  .زندگي تان
  شما

  نه دانش خوب زيستن و بهتر زيستن را
  كه خصال بهره برداريِ پرشور و انسان دوستانه
  از اين همه دانش به روز رسيده را

  .و جال مي دهيدمي پروريد 
  شما 

  ذهن ها را
  آن گونه باز مي كنيد

  كه در هواي تازه تنفس كنند و 
  .در آسمان هاي بلند پرواز

  شما
  انديشيدن را

  بر داشته ها،
  بر گفتار و كردار و پندار ديگران،

  بر بودها و نمودها
  .سرشت و خصلت آدميان مي كنيد
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  شما
  معلم شدن را

   –دانيد  در پذيرفتن مسؤوليتي بزرگ مي
  مسؤوليت ساختن زندگي

مسؤوليت  
  ساختن آدم هايي

  كه بايد
  آن زندگي را پرشكوه و باليدني

  سروسامان دهند
  …شما 

3/15/2/88  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري – گرفتن را ياد مي دهدمعلم خوب ياد                                 

14 

  

ما خوب مي دانيم كه معلمي پيچيـــده تـرين كـار    
  فكري بشر است؛ 
 –كه صرفاً با اشياء كـار مـي كنـد     –اگر مهنـدس 

  داشته باشد، بايد سواد و تجربه خوبي 
معلم چون با افراد كار مي كند، و بـه كالمـي بهتـر    

  انسان سازي را بر عهده دارد، 
   بايد

هم سواد خـوبي در موضـوع مـورد تـدريس     
  داشته باشد، 

  هم شيوه هاي انتقال را بداند، 
  .و هم فراگيرنده را بشناسد

  ار مي كند عمر آدم ها ك ”طول“ه روي طبيب ك
ني، تخصصــي و پيشــرفته دوره هــاي بســيار طــوال

  .پزشكي را مي بيند
  آن وقت 

   –زنــدگي كار مي كند  ”عـرض“كـه روي  –معلم 
  .ارده مي شودمبدون ديدن اين دوره ها به خدمت گ

ما، كه اين قدر به كيفيت بها مي دهـيم، بايـد روي   
   –كه كيفيت زندگي را مي دهد  –معلم 

 بيش از طبيب كه كميت آن را مي دهد، حساسيت
  .داشته باشيم
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در كالمي خالصه، مملكت متحول ما در صدر همـه  
  چيز به نيروي انساني، 

به نيروي انساني متفكر و متخصص و ماهر نيازمنـد  
  .است

  نيروهايي كه دل مشعل كرده اند 
  .بايد مغزهاي پرتواني نيز داشته باشند

  براي انجام هر كار، 
  هر قدر قواي ذهني قوي تري به كار گيريم 

  .يروي عيني كمتري مصرف مي شودن
برنامه هاي ما، اميدهاي آينـده مـا، كـه بنـا دارد از     

  ميهن مان نمونه اي براي تعميم بسازد، 
راهي جز تربيت سريع و همه جانبه نيروهاي انساني 

  .ندارد
   –تربيت با مفاهيم و برداشت هاي به روز رسيده 

ا ما مثل برخي جوامع به اصطالح پيشرفته، انسـان ر 
  ابزار كار نمي بينيم، 

   –و نيروي تربيت شده را ابزار پيشرفته نمي دانيم 
    در فرهنگ ما،

  در وجود نيروي تربيت شده، 
  عشق و انديشه همسنگ و همطراز است، 

  دانش و انديشه به هم آميخته است، 
  تئوري در عمل معتبر است، 

دانش امر مهارتي شده اسـت، تقـوا شـرط ضـروري     
  .زدن استدست به عمل 
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  شدن  ”ما“به در آمدن و  ”من“و از 
  .بنيادي ترين اصل خدمت و رستگاري

  ما، 
  در اين زندگي پر تحول و پر تنوع عصر حاضر، 

  دست به هر امري بخواهيم بزنيم 
  .بايد براي آن آموزش ديده باشيم

  بدون آموزش 
  نه فقط مقهور طبيعت، 

  كه محكوم به رفتن هستيم 
  و با آموزش 

  قط ماندني، نه ف
كــه قدرتمنــدترين مــردم روي زمــين 

  .توانيم بود
   –ما بايد به آموزش بهاي اول را بدهيم 

  آموزش امر استراتژيك مملكت ماست، 
  .آموزش مادرِ مادر صنايع است

  اگر آموزش تعيين كنندة سرنوشت ماست، 
  .تعيين كننده آموزش است ”معلم“

  نمي توان به آموزش توجه داشت 
   – بي توجه بود و به معلم

  بي توجهي به معلم، 
  بي توجهي به روند تاريخ 

  .و نيازهاي جامعه بشري است
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  بي توجهي به معلم، 
  غفلت از آينده 

  .و بي اعتنايي به سرنوشت آيندگان است
  ولي كدام معلم؟

  معلم با صالحيت هاي قابل اعتماد علمي، 
  معلم با تسلط بر شيوه هاي ياددهي، 

  .ت كافي از كودك و نوجوان و جوانو معلم با شناخ
  اين تصور 

  كار ساده اي است،  ”كودك “ شِكه آموز
  كه هر كم سوادي از عهده آن بر مي آيد، 
  .كج گذاشتن اولين خشت بناست

  و اين تصور 
  كه هر كس هر چه مي داند مي تواند درس دهد، 

  .تصوري غير علمي و غير عملي است
زشـي، بـيش از هـر    در جامعه ما، معلم و مـدير آمو 

  .متخصص ديگري محتاج دوره ديدن و آموختن است
اگر مي خواهيم پزشك خوب، مهندس خوب، قاضي 
خوب، نويسنده خوب، مـدير خـوب، مـادر خـوب، پـدر      

  خوب، همسايه خوب، داشته باشيم 
  .بايد معلم خوب داشته باشيم
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از يك طرف معلمين مـا بايـد    –دو طرف دارد   اين،
  ها را احراز كنند همة آن صالحيت 

و از طرف ديگر جامعـه بايـد جايگـاه واالي آنـان را     
  .تعيين و تأمين كند

  نمي شود كسي براي انسان 
  اين قدر ارزش و اعتبار داشته باشد، 
  .ولي جايي در خور به او داده نشود

حقيقت اين است كـه دولـت، بـا وجـود مسـؤوليت      
  دارد، بسيار سنگيني كه در امر آموزش و تأمين معلم 

  با وضع موجود و سيستم هاي موجود، 
نمي تواند اقدامات فوري، چشم گير و قابل قبول در 

  .زمينه تأمين و رفاه معلمان داشته باشد
در حدود يك ميليون نفر بـراي آمـوزش و پـرورش    
اين مملكت كار مي كنند، كه اين رقم همچنان افزايش 

  .خواهد يافت
 -مين مـالي پس در جهت تأمين صالحيت هـا و تـأ  

اجتماعي معلمان نمي شـود فقـط كـار دولتـي      -رفاهي
  كرد، 

  .دولتي كرد -بايد كار مردمي
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از استقبال بي سابقه و صــادقانه همة مردم در امـر  
   –كه امر خودشان است  –آموزش 

  .بايد به درستي و با درايت بهره برداري كرد
بايد با برنامه ريزي هـاي دقيـق و حسـاب شـده، و     

  ، ”تربيت نيروي انساني“سيج بزرگ براي اعالم ب
همه امكانات مـرتبط كشـور بـه خـدمت آمـوزش و      

  پرورش درآيد 
تا در اشتراك مساعي با دانشگاه ها، و سـاير مراكـز   

  آموزشي كشور،  -علمي
مديران و معلمان بـا صـالحيت تربيـت كنـد و كـار      

  .آموزش مستقيم را به آنان سپارد
الزم بـراي تأسـيس   دولت بايد همــواره تسـهيالت  

  مدارس مردمي و آموزشگاه هاي آزاد را تدارك ببيند 
  و با سيستم هاي قابل اعتماد ارزشيابي، 

  .فعاليت هاي آنان را رهبري و حمايت كند
ـــده و    ــت شـ ـــادرهاي تربي ــايف ك ـــوق و وظ حقـ
ســازمان دهنـــدگان آمـــوزشگاه هـا بايــد روشـن و      

   –رشد دهنده باشد 
در جهت رشد و بالندگي، و سـالمت   مقررات ما بايد

سازماني مدرسان و سازمان دهنـدگان   -اخالقي -علمي
  .باشد
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  حقوق تحقيق و تأليف و تربيت و تدريس، بايد 
جــاذب نيروهــاي پرتــوان و متعهــد ايــن 

  مملكت باشد 
  و همپاي آن بايد 

  .شرايط بهره وري از اين حقوق فراهم گردد
اي كســـاني  آموزش نبايد براي گـروه خـاص و بـر   

صالحيت ديدن اين دوره ها را  -به اصطالح  –باشد كه 
  دارند، 

بلكه بايد عمدتاً متوجه گروه ها و افرادي باشـد كـه   
  نياز به آموزش دارند، 

كه اگر آموزش نبينند مخرب و منحرف و ناسـازگار  
  .مي شوند

  ارزش كار آموزشي 
  نه به يك آغاز خوب، 

  .كه به يك پايان خوب است
  آموزش عمدتاً به مردم سپرده مي شود اگر 

به آن معني نيست كه وزارت آمـوزش و پـرورش از   
  آموزش مستقيم محصالن كنار مي ماند؛ 

رسالت آموزش و پـرورش در آن اسـت كـه همـواره     
  .مدارس دولتي را نمونه اي براي تعميم نگه دارد
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  بياييد ايران را مدرسه كنيم، 
  .كنيم مدرسه” معلم“ميهن مان را، با 

محافل آموزشي ما بايد فاصله ميان كار و مدرسه را، 
   –يا بهتر بگوييم زندگي و مدرسه را، از ميان بردارند 

  زندگي مان يك جا بشود مدرسه و 
  .مدرسه مان بشود كارگاه زندگي

  در جامعه ما، 
  ان كه چشم همه جهاني

  به آن دوخته شده است، 
   اجتماعي -رفاهي -باالترين حقوق مالي
   –بايد براي معلم 

   –كه خود واالترين مقام را دارد 
  .تأمين شود
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  . بخوانيد، بينديشيد
  . بپرسيد، بينديشيد

  . مقايسه كنيد، بينديشيد
  ارزشيابي كنيد، بينديشيد و

  محصول انديشيدن را 
  .با صاحبان انديشه در ميان گذاريد

  اصل را، مادر را، تعيين كننده را   عمده را،
  .ير سؤال بريدز
  

  شما در چيست؟” رشد“
   –رشد خود را بخواهيد 

  تمام توانمندي شما در دانستن است،
  در دانش شما،

  در انديشه شما
  .در مهارت هاي كاربردي تان

  مشاركت كنيد، باال بياييد
  و بازده آن، و شيوه هاي برخوردي؛ ” كار“ 

  هويت ماست، 
  شخصيت ماست، 

  .اعتبار و توان ماست
  ايده هاست،اول 

  بعد شيوه ها
  شناخت وضعيت،

  …شناخت فرا گيرنده 
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  شما بايد 
  بيش از قدرت كاربردي تان،

  تان متكي باشيد  به شيوه هاي انتقال
  بايد ديدن بچه ها را درست كنيد، 

  .گوش دادن آن ها را درست كنيد
  خواندن شان را درست كنيد 

  و، به كالمي ديگر، 
  دهيد؛  ياد گرفتن را به آن ها ياد

  كه اين همه 
  .علم مي خواهد و تكنيك و تمرين

  شما به اتكاي تجربه خودتان در يادگيري 
  نمي توانيد 

  روي بچه هاي مردم، 
  روي نسل آينده، 

  . كار كنيد
  شما بايد 

  از همه متخصصان و كودك شناسان و روانشناسان
  و آينده نگران 

  كمك بگيريد 
  ست كنند، كه هر كدام شان يك چيز بچه را در
  .يك قابليت را در او تقويت كنند
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  شما بايد روي هماهنگي عصب و عضله كار كنيد، 
  شما بايد 

  دقت و تمركزِ حواس و قدرت تميز و توان تحليل
  را 

   –به بچه ياد دهيد 
  نه ياد دهيد؛ 

  .كه در او ايجاد كنيد
  شما خوب مي دانيد كه 

   – يك چيز ديگر” مهارت“يك چيز است و ” دانش“
  شما بايد از دانش به مهارت برسيد، 

  يا بهتر بگوييم، 
  اگر دانش مال شماست 

   –با تمرين و تمرين و تمرين 
   –با تمرين هاي علمي و سيستماتيك 

  .بايد در بچه مهارت كاربردي ايجاد كنيد
ممكن است شما هم اشتباهي به بچه ياد دهيد كـه  

ي كرد، چه چه گونه بايد گوش داد، چه گونه بايد مميز
گونه بايد انديشيد و چه گونه انديشه هاي خود را بيـان  

  كرد، 
ولي او هرگز نتواند درست گوش بدهد و با سرعت و 

مميزي و تحليـل كند و بـر اسـاس ديـده هـا و      ،قدرت
  .دانسته ها بينديشد و انديشه خود را بيان كند
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پس او هم يك نفر ديگر را پيدا مي كنـد كـه بـه او    
د و چـه گونـه گـوش داد و    ـــد دييــونه بابگويد چه گ

   …چه گونه شناخت و چه گونه انديشيد و 
   اين بشود فقط انتقال دانشِ يك امر؛ بـدون قـدرت

  .در اختيار گرفتن آنچه در ارتباط با آن دانش مي آيد
  شما بايد 

دهيـد داشـته   ” درس“دانش آن چه را مي خواهيد 
   –باشيد 

” تـازه “باشد، سوادتان را تان از بين رفته  ترديد هاي
  و جوابگوي پرسش هاي روز نگه داشته باشيد 

  .كنيد” عمل“و خودتان بتوانيد آن چه را مي دانيد 
   –شما بايد ياد بگيريد كه چه گونه ياد دهيد 

آن چه را خود با زحمت و مـرارت و صـرف وقـت و    
  انرژي كسب كرده ايد 

  .يدراحت، شيرين، سبك و به ياد ماندني منتقل كن
  براي آن كه بتوانيد پيام تان را برسانيد 

  بايد پيام گيرنده را بشناسيد، 
  بايد به دنياي او راه يابيد، 

  بايد قابليت هايش را بشناسيد 
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  و ياد بگيريد آن ها را تقويت كنيد، 
  شويد ” خودي“بايد با او 

  .و بايد قبول تان كند
   –پس سه خط اصلي داريد 

  سواد قابل قبول، 
  ه هاي انتقال، شيو

  .و شناخت پيام گيرنده
  شما بايد محيط يادگيري را به وجود آوريد، 

  بستان آراء و انديشه را فراهم كنيد، -بايد فضاي بده
  بايد ميل به ياد گرفتن را تقويت كنيد، 

  بايد شوق خواندن را، 
  عادت كنكاش را، 

  لذت شناختن را، 
  منطق انديشيدن را، 

  را،  روي پاي خود ايستادن
  با جمع كاركردن را 

  .در او بنشانيد
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  كنيد، ” فعال“بايد او را 
  .نه خود فعال مايشأ باشيد

  شما بايد فكر كنيد، 
  برنامه بريزيد، 

  شرايط اجرا فراهم كنيد 
و او بايد در فضاي دل انگيز پرداختة تدبير و تجربـه  

  و عشق و تالش شما 
  به دنبال عشقش بگردد، 
  .بي نهايت است عشقي كه شعاعش به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 هرمز انصاري – گرفتن را ياد مي دهدمعلم خوب ياد                                 

28 

  

  پيش از سخنراني” يادداشت“
  امتحان ورودي استاد

  يك روز،
  هدف از آموزش،
  ”تربيت“هدف از 

  انتقال شيوه هاي زندگي كردن 
  از نسل گذشته بود

  .به نسل آينده
  امروز

  هدف از آموزش،
  هدف از تربيت
  تغيير است،

  تحول است،
  .نوآوري است

  ؛ما در جهت تخريب نمي رويم
  .در جهت جايگزيني مي رويم

  جايگزيني آن چه بايد باشد
  .به جاي آن چه هست

  فرينيم؛ ما روح زندگي مي آ
  دل هاي پرشور،

  قامت هاي افراشته،
  ذهن هاي باز،

  .دست هاي ماهر
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   –انديشه هاي ورزيده 
  .سرشار از دانش روز

  چشم و گوش باز
  براي دريافت آگاهي ها

  فن و مهارت مشاهده،
  ليل گر،ذهن تح

  مشاهده،
  مطالعه،

  ،مقايسه
  مهارت 

  .در باز كردن و بستن
  ديدن” تركيب“عناصر ساده را در 

  .و تركيب را در تحول
  هر چه سرعت تغييرات بيشتر باشد

  عمر آگاهي ها كوتاه تر است
  .و دانش تحصيل شده نارساتر

  ما بايد جستجوگري را،
  پرسشگري را

  چگونه ياد گرفتن را
  ه برداري و چابكي در بهر

  از آگاهي هاي دريافت شده را،
   –سرشت يادگيرندگان كنيم 
  پاسخ تازه به محرك هاي از راه رسيده را،

  شستشوي عادت ها را،
  .تهوية داشته ها را
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  خانه تكاني انبارهاي
  انباشته شده از

  .تاريخ منقضي ها را
  دل كندن 

  از آن چه روزي 
  دل انگيز بوده است

  .و امروز دل آزار
  دن آن چه در ديوارة رگ هاي خون رساني مانزدو

  رسوب كرده است و 
  مانع رسيدن خون تازه 

  به بافت ها و قلب تپنده مان مي شود
  .و راه را بر هر تازه وارد ناآشنايي مي بندد

  فروتني و نرمش ما
  بايد ما را به پيشباز

  نو وارد ناآشنا بكشاند
ي ديگر كاشت  شايد بذري ديگر و نهالي ديگر و شيوة
  در كوله بار انديشه ها و دستاوردهاي خود

  .داشته باشد
  بستن درها و پنجره ها

  ”خوابيدن“اگر براي 
  ،پاسخي مساعد داشته باشد
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  براي زندگي كردن،
  زندگي پرشور و سرزنده داشتن 

  بازدارنده است،
  .زيانبار است
  معلم روح زندگي مي دهد،

  اميد به آينده مي آفريند،
  ،آرامش مي بخشد

  و شيوه هاي لذت بردن
  .از داشته ها را

  كار معلم
  خوشايند كردنِ

  .ناخوشايندهاست
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  يادداشت
  پيش از امتحان ورودي استاد

  پرنده هاي عشق
  آواز مرا بخوانيد؛

  كه دلم
  .در سينه شما مي تپد

  
  براي من خيلي غرورانگيز است، شادي آفرين است

  .كه با شما باشم
  ي آفرين است؛غرورانگيز است، شاد

  از آن جهت كه مي دانــم 
  .مي كنيد” چه“هستيد، ” كه“ 

  شما همة مفاهيم را داريد عوض مي كنيد؛
  به روز مي رسانيد، 

  حال و هوا و مصرفي ديگر 
  .به آن ها مي دهيد

  شما نه مدرسان،
  .كه رهبران زندگي آينده ايد

  نه رهبران،
   –كه سازندگان آن 
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  ديگري سازندگاني كه از روي دست
   –تقليد نمي كنند 

  دست همه را مي بينند، دست همه را مي خوانند،
  مي فهمند،

  .فكر مي كنند، مي سنجند
  .فكر مي كنند، مي سازند

  مي سنجند، فكر مي كنند،
  مقايسه مي كنند،

  ارزيابي مي كنند،
  .ارزشيابي مي كنند

  مقايسه مي كنند با آن چه بوده است،
  .و با آن چه بايد باشد

  باز فكر مي كنند، و 
  برنامه مي ريزند، 

  روش عوض مي كنند،
  نيروي تازه مي گيرند

  ابزاري ديگر، 
  فضايي ديگر، 

  ياراني ديگر
  .و ديدگاهي ديگر
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  براي خوب فكر كردن
   –آگاهي هاي روشن مي گيرند 

  .به روز رسيده، چند جنبه اي، چند وجهي
  و با كشف رابطه ها، درك رابطه ها وقدرت محاسبه

  ي سازند آن چه را كه نبوده است؛م
  با استحكام، زيبايي، دقت، ظرافت

  .و لطافت عرضه
  سازند، كنند، مي اختراع مي

  گزينند و بر مي
  ابزاري را كه پاسخگوي آن روش و آن برنامه است

  .و در خور آن هدف
  توانيم هدف هاي تغييرناپذير، ما ديگر نمي

  برنامه هاي بريده و دوخته شده،
  شكل گرفته و رنگ باخته روش هاي

  و ابزارهاي امانتي
داشته باشيم و پيش پـا نهـيم و دنبـال كنـيم و در     

  .دست گيريم
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   –ما هر چه داريم از ديگران داريم 
   –اين يك حقيقت است 

  .از گذشتگان، معاصران، همكاران و همفكران
  اما اين، همه، براي آن است كه ما خود
  و درست ببينيم و درست بينديشيم 

درست دانش و انديشه و مهارت و احسـاسِ  
  پرشور خود را

  .در بازدهي اي ديگر متبلور كنيم
  بازدهي اي كه تبلور انديشه هاي نو است

  .و اجراهاي ديگر
  

18/15/2/84  
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  ”چه و كه“
  .معلمِ خوب، بيشتر روي كه كار مي كند تا روي چه

قام تو خانه تو باشد، م  مي تواند سواد تو باشد،” چه“
باشد، ثروت تو باشد يا چيزهـايي كـه مـي شـود از تـو      

  .گرفت
مهربــاني توســت،  –شخصــيت توســت ” كــه“ امــا 

شجاعت توست، سخاوت توست، پايـداري توسـت و آن   
چيــزهايي است كــه دروني توست و بـا تـــو زنـدگي    

  .مي كنند
كـار كـردن، كـار پراهميـت و مشــكلي     ” كـه “ روي 

بايد به مراتـب بـاالتر از آن   است، كسي كه كار مي كند 
  . چيزها را داشته باشد

بايــد مهربــان باشــد، شــجاع باشــد، اميــدوار باشــد، 
  . خوشرو و خوش برخورد

كه بــراي  ” چه“مردم فرزندان خود را نه فقط براي 
به مدرسه مي فرسـتند و معلـم خـوب، دايـم بـا      ” كه“ 

خــود كـار مـي كنـــد و    ” كه“ تلقين و تمــرين روي 
اند و مي پرسد و مي بيند و مي انديشد و مبارزه مي خو

آن گونه باشد كه بتواند به مردم ديگر ” كه“ مي كند تا 
  .”مثل من“بگويد 

  .فقط يك چيز مشكل است و آن زمان است
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نبايد معلم انتظار داشته باشد كه شاگرد عين او بـار  
بهتـرين   –آن گونه كه مردم مي گويند  –آيد ولو خود 
  .شناخته شود

آينده، كس ديگري و چيز ديگري طلب مي كند كه 
  .معلم هوشيار، آن كس و آن چيز را مي تواند ببيند

خصال آدم ها بسيار باالتر از داشته هاي آن هاست، 
خصال به داشته ها معنا مي دهد، اعتبـــار و زيبـــايي   
مي دهد و يك داشته معين بستگي دارد كـه مـال كـه    

  .ندخوشايند يا ناخوشاي –باشد 
و معلم خوب، اگـر دوسـت داشـتني و مـورد قبـول      
باشد آن چه را كه مي گويد و عمل مي كنـد سرمشـق   

  .فراگيرنده خواهد بود
23/12/2/89  
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  يادداشت هاي قبل از امتحان ورودي استاد
  

  موقعيت رشد داريد،
  .موقعيت رشد فراهم كنيد

  .داشته ها را زير سؤال بريد
  .و يك باورداشت شويد شما نبايد اسير يك عادت
  بايد توان و توانمندي را

  .از نو تعريف كنيد
   –جاي تن و ذهن را 

   –در پرورش و بازدهي 
  .عوض كنيد

  رشد عاطفي، فكري، بياني، اجتماعي و بدني را
  با باز كردن ذهن،

  و نيرومندسازي آن
  .پرشكوه كنيد

  يادگيري را هم
  در شور و شوق و حركت

  .پربار كنيد
  



 
 هرمز انصاري – گرفتن را ياد مي دهدمعلم خوب ياد                                 

39 

  

  راو حركت 
  در پرتو عشق و انديشه

  و رهايي از ريسمان هاي پوسيدة
  .پاي بندي هاي تاريخ منقضي

  پيام ها را
  سرشار از انرژي و احساس

  .بفرستيد
  با تمام وجودتان

  گيرنده را دوست بداريد و پيام
  .راه ببريد

  جاي فشار از بيرون را
  به ميل درون دهيد؛

   –به انگيزه هاي آفرينش 
  آفريدن آن چه

  د گل هاي زندگي راسب
  نمايان تر و 

  خوش رنگ و بوتر
  .مي كند
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  پيش از سخنراني” يادداشت“
  

  .شما با انگيزه هاي متفاوت به معلمي رو آورده ايد
  براي وحدت نظر، براي هماهنگي در عمل، 

  نياز داريم 
   –انگيزه هاي مان را يكي كنيم 

  .انگيزه هاي قوي داشته باشيم
  درست دست مي دهد؛ انگيزه قوي با شناخت

  شناخت وضعيت،
  شناخت نياز،

  .شناخت آينده
  شناخت در مقايسه دست مي دهد؛و 

  مقايسه با همگون،
  مقايسه با گذشته،

  .مقايسه با ايده آل ها و انتظارها
  مقايسه در تئوري و در عمل

  تئوري از عمل به دست مي آيد؛
  از تجربه،
  .اما هدايت كننده عمل است
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  زشيـــــابي استـــــاددربـــــاره ار
  ارزشيابي اسمش سر خودش است؛ 

ها را پيدا كند، ارزيابي كند، بها دهد، ” ارزش“ بايد 
  .و پاسداري

  ماست؛ ” فرهنگ“ارزشيابي با ديدي ديگر 
مي گويد چه چيزي براي ما ارزش اسـت، ضـروري   

  .است، عزيز است و كارساز
ــار    ــد گرفت ـــع باش ــان جمـ ــواس م ـــد ح ــس باي پ

شت ها و قبولداشت ها و نظريه هاي رنـگ باختـه   باوردا
  .ديگري نشويم

برخي نظريه ها و دسـتاوردها ممكـن اسـت كـامالً     
  درست باشد، منطقي باشد، كارساز باشد، 

يـا بـراي    -اما براي جايي ديگر، و براي امري ديگـر  
  .زماني ديگر

مــا بايــد پيــدا كنــيم در ايــن مرحلــه حســــــاس  
در اين وضعيت اختصاصي  سرنوشت ساز كه ما هستيم،

كه داريم، با اين آدم هاي موجـود، يـا دسـترس، بـا آن     
انتظــارات، بــا ايــن امكانــات، بــا آن توقعــات و بــا ايــن  
بلندپروازي ها و بيش خواهي ها چه بايد بكنـيم، و چـه   

  .مي توانيم بكنيم
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ــ  ــراي ي ــا ب ـــاي  م ــزرگ فرهنگــي شكوفـ ــار ب ك ك
  نياز داريم؛ ” انسان“ سرنوشت ساز، بيش از همه به 

انساني كه زندگي را دوست داشته باشد، بـه مـردم   
خـود  ” هويـت “را ” كـار “ احترام بگذارد، عاشـق باشـد،   

بداند، غناي مالي و معنـوي را توأمـان بخواهـد، درون و    
گان در بيرونش يكـي باشـد، آينـده را بفهمـد، بـا آينـد      

  .نگيرد، براي آنان حقوقي در خور خودشان قايل شود
ننشاند، و دست دوستي ” تفاهم“را به جاي ” تقابل“

  .همه را بفشارد؛ ولو با تفاوت در پندار و گفتار و كردار
ياددهي را به عهده گيرد يادگيرنده  اين آدم اگر كارِ

دامنش را مي چسبد، به او پناه مي برد، و حرف هـايش  
  .مي گيرد” حجت“را 

اختيار مي كند بايـد  ” معلمي“انسان وارسته اي كه 
توجه داشته باشد كه اين پيشـه بـا هـر پيشـه و حرفـه      

  .ديگري توفير دارد
آن يكــي طبيعــت را مــي ســازد، مســــاعد 

  زندگي مسلط تر مي كند، 
 و اين يــكي زنــدگي ســازان را مي سازد،

ل و شـمايل  سرنوشت سازان را مي سازد، تـاريخ را شـك  
  .مي دهد
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روي انسان كار كردن، و از انسـان آن سـاختن كـه    
  بايد، 

ويژگي هايي مي خواهـد، كـه بـاالترينش شـناخت     
  .همان انسان است

از تولـد تـا هـر وقـت كـه       -ويژگي هاي يك انسان 
  . لحظه به لحظه و جا به جا فرق مي كند -هست 

 مربى بايد اين ويژگي ها را ببيند، بشناسد، بفهمـد، 
هدايت بـه سـوي آن چـه بايـد      -رعايت كند و هدايت 

  .باشد
پس دو علم بزرگ، دو كار تعيين كننده، دو وظيفه، 
به گردن فرادهنده است؛ يكي آن چه را هست، آن گونه 

  كه هست به جا آورد، بشناسد، درك كند، 
و ديگر آن چه را بايد باشـــد، آن گونـــه كـه آرزو    

كــه علم و زنـدگي تأييـد    مي كنــد، كــه انتظار دارد،
  -مي كند، ترسيم كند 

 -و بـاالتر از همـه    -تعريفي روشن، منطقي، علمي 
  .قابل دفاع از آن چه بايد باشد

و شيوه هاي رسيدن از آن چه هست به آن چه بايد 
  باشد؛

 –” شـدن “بـه  ” بـــودن “پل قابل اعتماد انتقـال از  
  .شيوه هاي انتقال
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ي را انتقال دهيم، يـا بـه   خوب، اگر بنا باشد ما چيز
دهيم بايـد آن چيـز را خـود خـوب     ” ياد“كالمي ديگر، 

  بشناسيم؛
بايــد آن چيــــز ضـــــروري باشــد، كارســاز باشــد، 
تحول آفرين باشد، نجات بخش باشد و داروي دردهـاي  

  .كهنه و نو
دانش ما بايد به روز رسـيده باشـد، مبـاني قـرص و     

  ، محكمي داشته باشد، تأييد گرفته باشد
و درست بـه درد آن كـاري بخـورد كـه گرفتـارش      

  .هستيم؛ كه ناگزير از انجامش هستيم
خوب، پس از ويژگي هاي غير قابـل چشـم پوشـي    
يك استاد خوب آن است كه فراگيرنده را بشناسد، توان 
و احساس و نياز و عاليق او را درك كنـد، بـا او زنـدگي    

  .كند و با او زبان مشترك داشته باشد
كه چيـزي بـراي عرضـه، بـراي يـاد دادن،       ديگر آن
چيزي كه هـم ضـروري اسـت، هـم قابـل      . داشته باشد

  .اعتماد
و آن وقت بتــواند آن چيز ضروري را، آن چيز زيبـا  

  را، آن چيز به موقع را، 
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با شيـــوه هايي كه دل انگيز است، كه سريع ترين 
وسيله انتقال است، كه به ياد مانـدني اسـت، بـه خـورد     

زو ـنده دهد، بـه اعمـاق وجـود او بفرستـــد، جـ     فراگير
  .داشته ها و دانسته هايش كند

يك استاد خوب بايـد دانـش بـه روز رسـيده قابـل      
اعتمــاد ضروري خود را به فراگيرنـــده اي كـه خـوب    
مي شناسد و مي فهمد با شـيريني، زيبـايي، سـرعت و    

  .سبكي انتقال دهد
نمي توانـد   ،اين استاد نمي تواند متكلم وحده باشد

نمي توانـد قلــــدر و زورگـو باشـد،      ،باشد ءفاعل مايشا
مثـل نمـره و    -نمي تواند از واسطه ها و وسايل بيروني 

  .استفاده كند -تنبيه و جايزه و وعده هاي ديگر 
محــــور است، بـه دل او راه  ” شاگرد“اين استـــاد 

 ةمي يابــد، بــا او پيـــوند مـي خـــورد، او را در همـ    
   -نامه ريزي ها و تصميم گيري ها سهيم مي كند بر

  .از شاگرد” دل“از استاد و ” مغز“منتهي 
استاد بايد هدف داشته باشد، برنامـه داشـته باشـد،    
روش داشته باشـد و راه هـاي بـه كـارگيري وسـايل را      

  .خوب بشناسد
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و شاگرد بايد خوب در هدف گيري و برنامه ريزي و 
  .ه و همراه شده باشداتخاذ شيوه هاي انتقال توجي

بايد همه دل و توانش را به يادگيري بسپارد و نتايج 
اين يادگيري بايد در آن و در لحظه مشهود و محسوس 

  .باشد
بايد نتايج مثبت و عملي اين يادگيري را در رفتار و 
در زندگي خود و در آفرينش زيبايي ها ببيند، باور كند 

  .و به آن دل بندد
اي آويزه اي باعث مي شود كـه  واسطه ها و ارزش ه

 -خـود ندهـد   ” درون“يادگيرنده ياد داده شده ها را به 
تلقي ” امر خود  “جزو وجودش نكند، يا به كالمي ديگر، 

  .براي ديگري خوانده و پاداشش هم با ديگري -نكند 
اما برخوردهاي زيباي فرادهنده بـا فراگيرنـده، ايـن    

ورد كه به آن چه احساس را در يادگيرنده به وجود مي آ
مي گيرد سخت نيـاز دارد؛ مثـل آب اسـت بـراي او در     
تشنگي شديد، و مثل لقمـه اي اسـت در بـي رمقـي از     

   –گرسنگي 
معلم بايد ضرورت آن چه را ياد مي دهد خـود بـاور   

بايد مصرف آن را ببينـد، بشناسـد، و    ،كند و شاگرد نيز
  .ضرور بداند
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يــاد “م در ايــن برخــورد اســت كــه معلــم راه و رســ
 ،اين علم و ايـن شـيوه و فـن    -را ياد مي دهد ” گرفتن

بسيار ضروري تر از آن چيزي است كه معلم عمـالً يـاد   
  .مي دهد

ياد گرفتن صدر همه است، همه تالش ها بـه  ” چه“
يـاد گـرفتن نباشـد آن    ” چگونه“خاطر آن است، اما اگر 

  .روي دست مان مي ماند” چه“
و چـه گونـه يـاد     استــاد در كالس چـه يـاد گـرفتن   

گرفتن را يــاد مي دهد و شــاگرد با كـار بيـــرون آن را   
  .امر رفتاري خود مي كند

كار كالس نبايـد بـا تمـرين هـاي وقـت گيـر و بـا        
توضيحات غير ضرور جاي تمرين بيرون را بگيرد و كـار  

تمـرين هـاي    -باشـد  ” يـاد گـرفتن  “كالس نبايد براي 
راوانـي، آن چـه را   بعدي با شـيريني، بـا سـبكي، و بـا ف    

شاگرد فهميــده است ملكه او مي كنــد، بـه وجـودش   
  .مي دهد؛ امر مهارتي و اجرايي او مي كند

خواندني ها و شنيدني هاي ما بايد آن چنـان زيبـا،   
پركشش، سبك و شيرين باشد كه خواننـده و شـنونده   

بدهـد؛ نـه بـه حـل     ” پيـام “حواس خود را بـه دريافـت   
  .رمشكالت نوشتار و گفتا
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به كالمي ديگر، آن چه پيچيده و مغلـق و طـوالني،   
مـي گيـرد، بايـد سـاده و     ” گـوش “ و ” چشـم “استاد با 

  .دهد” زبان“شيرين و زيبا و به ياد ماندني به 
ما نبايد ساده گويي را در كم كردن مفـاهيم دنبـال   
كنيم، درسـت بـر عكـس آن، بايـد بـا بيـاني مفهــوم،        

تاوردهاي بشـر را آن  تركيبي ترين و پيشرفته ترين دسـ 
گونه عرضه كنيم كه دريافت كننده احساس كند آن ها 

  .را از قبل مي دانسته است و حرف تازه اي نيست
نيست كه مي توان ساده و شـيرين  ” بيان“اين تنها 

و زيبــا كرد، بلكه هــر عرضــه ديگري را نيز مي توان 
  .كرد” دل انگيز“

و  ءير و اشـيا از آن جمله است به كار بـردن تصـــاو  
  .فيلم ها و اساليدها، و اندام ها

رفتـــار اسـتاد    –چرا راه دور برويــم، خود حركات 
مي تواند انگيزه يادگيري باشد و بهتر است بگوييم خود 

  .يادگيري، عين يادگيري
در به كارگيري انـدام   -ما نبايد ضعف ياد دهنده را 

 بـه حسـاب ضـعف يادگيرنـده     -و تصوير و شي و فيلم 
  . بگذاريم
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در  -با همه استعدادهاي بالقوه  -يادگيرنده خود را 
  : اختيار گذاشته است و مي گويد

تو اگر توان ساختن داري، من استعداد ساخته 
  .شدن دارم

اين تــويي كـه راهبـري، ايـن تـويي كـه بايـد بـه        
درستي و به روشني بداني چه داري، چه مي خـواهي و  

   -را مي خواهي بسازي  از آن چه داري چه گونه آن چه
علم تو همين است، مهارت تو همين است، عشق تو 

  .همين است و بازدهت
11/5/2/79  

  

طبيعي است كه اگــر كسي بخواهــد دانش به روز 
رسيــده آن چه را ياد مي دهد داشته باشد، فراگيرنـده  
را بشناسد، و شيوه هاي انتقال را بداند بايـد پيوسـته و   

  . بپرسد و انديشه كند و بيازمايد گسترده بخواند و
علم و درايت ديگر او آن مي شود كه چه بخوانـد، از  

  .كي بپرسد و كجا به كار بندد
پــس خودآمــوزي او، پرسشــگري او، مشــاركت او و 
تالش او در راه به اجرا درآوردن دانسـته هـايش، نقـش    
اصلي را در ساختن شخصيتش، و به تبع آن، در ارزيابي 

  .او داردو ارزشيابي 
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معلم خوب بايد در درجه اول شاگرد خـوبي باشـد؛   
بايد يا بخواند و پژوهش كنـد و فكـر كنـد و بنويسـد و     
كنفرانس دهد و راهنمايي كند يا بنشيند و يـاد بگيـرد   
كه چه گونه ياد دهد؛ چه گونه بيازمايد، چه گونه ارتبـاط  

  .بگيرد و چه گونه فراگيرندگان را ارتقا دهد
گير، معتقدانه و رشـد دهنـده او در   پس شركت پي 

كالس هاي تربيت معلم، در حـوزه هـاي تعليمـاتي، در    
ــوزش،    ــا آم ــرتبط ب ــزي شــده م ــه ري گفتگوهــاي برنام

  .ارزشيابي اوست
كه اين همه اگر منجر به توليد نشود؛ اگر بر زبـان و  
قلم او جاري نگردد، اگر به نوك پنجه هايش نيايد، قابل 

  .ستارزيابي و ارزشيابي ني
چيزهايي ارزش است، مورد نياز است، تحسين انگيز 

و چيزهايي ضد ارزش است، بازدارنـده   -است و كارساز 
  .است، مخرب است و ضد حركت سازماني

آن چه ارزش است رشد كردن و رشـد دادن اسـت؛   
رشد فكـري، رشـد بيـاني، رشـد      –رشد به سوي كمال 

و عاطفي، رشد اجتماعي، رشد مهارت هاي فكـر كـردن   
  .تصميم گرفتن و به اجرا درآوردن
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پس ما رويدادهاي منفي را متر نمي كنـيم كـه هـر    
  .چه كمتر باشد امتياز بيشتري دهيم

ما آن ها را بـــاز دارنــده به حســـاب مـي آوريـم    
هـر يـك موجـب بركنـــاري     ” استمرار“ يا ” تكرار“كـه 

  .بـي ترديد عامل آن مي گردد
  حرف هاي مثبت بزنيم؛ 

قرار اسـت استـــاد دانـش روز را بـا بهتـــرين      اگر 
كه رشد جسـمي و   –شيوه هاي انتقال به فراگيرنده اي 

وب ـفكـــري و عاطفي و بيــــاني و اجتمـاعي او را خـ   
منتقل كند، بايد با محبت و صداقت او را  –مي شناسد 

راهنمايي كند، به او منابع خوب و به روز رسيده بررسي 
بايـد بـه آن چـه او در خـارج از      و مطالعه معرفي كنـد، 

تهيه كـرده   -اعم از نوشته و گفتــه و ساخته  –كالس 
  .است بهاي بسيار بدهد

بايد توجه فـردي و تصـحيح جمعـي داشـته باشـد،      
شاگردان خود را دوست بدارد و به آن ها احترام گـذارد  

از پايين ترين سن تا هر جا كه در  -بايد براي همه آنان 
شخصـيت در خـور قايـل     -ي شـوند  محضر او حاضر مـ 

به دور از اهانت و تحقير و سرزنش با آنان همدم و . شود
همراه شود تا با ارائه آن چه بايد باشد ميدان را براي آن 

  . چه نبايد باشد تنگ كند
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پيام هاي آن چه را عرضه مي كند بايد بـه درسـتي   
بشناسد، باور كند و دريافت و بـه كـار بسـتن آن هـا را     

  .بداند ضرور
هيچ نوشته و گفته و عملكردي نبايد تهي از آگاهي 
و دانش و خردورزي و تلطيف احساس و سجاياي عـالي  

  .انساني باشد
تدريــس و تمرين نــه تنــها واژگـان را گسـترش   

ارها را ــــ د، نه فقـط ساخت ــق مي كنــمي دهد و دقي
اد پر استحــكام، كوتــاه، گويــا، هنرمندانه و قابل اعتم

مي كنـد، كـه بـار ارزشـمند مفـاهيم نـو دارد و بسـتر        
كه آن حرف آب گـواراي   -رساندن حرفي تازه مي شود 

  .خنكي است بر لب هاي تشنه فراگيرنده
استاد از دو چيـز بـراي رسـاندن پيـام هـاي ضـرور       

  .درازگويي و از مطلق گويياز  -پرهيز مي كند 
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  معلم بايد دايم توان دريافت محصل را
  .من زند و شعله ور سازددا

  و خود هيمة درون را بيفروزد
  .كه كم نياورد
  دانش خود را و شيوه هاي انتقال را

  پيوسته زير و رو كند،
  خاك گيري كند؛

  .و پرطراوت به روز رساند
  فراگيرنده را بشناسد و

  .به اعماق وجود او برسد
  عناصر ساده را بشناسد،

  انتخاب كند،
  هو در پيدايش تركيب تاز

  هوش و حواس و دانش و درايت خود را 
  .به كار بندد

  به بچه ها ياد دهد
   –كه هر كاري شدني است 

  اما دانش مي خواهد،
  خرد راه بردن دانش مي خواهد،

  ابزار و فضاي مناسب مي خواهد،
  .و پي گيري
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  قدم اول آن است كه تو بخواهي،
  خواستة خود را بكاري،

  نيدايم رسيدگي و هرس و آبياري ك
  .و آفت زدايي

   –روش هايت را نيز 
  با آخرين دستاوردهاي روز،

  با دانش و ابزار پيشرفته،
  .پر بازده و پر بازده تر كني

  كه دانش و ابزار و شيوه هاي توليد تو
  در گرو روش هاي زيبا،

  مردمي،
  .و مبتكرانه است
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  امتحان ورودي استاد
  

  مي شود عاشق شد،
  د،ظرفيت ها را پيدا كني

  خصال را بپروريد،
  .وجودتان را به كارتان دهيد

  
*     *     *  

  يكي از زيباترين چهره هاي اين سرزمين 
  اين است كه

  بهترين ها، جوان هاي بلندپرواز، بيش خواه
  ميهن دوست و آينده نگر

  .به امر معلمي رو مي آورند
  ياد گرفتن

  امر طبيعي موجودات روي زمين بوده است؛
  به سيستم عصبي اشيكي مي دهد 

  مي شود
  ،عادت، غريزه، طبيعت وجودي
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  و يكي دايم
  با يادگيري تازه

  خود را و محيط خود را
  تغيير مي دهد

  به دلخواه در مي آورد،
  با شناخت بيشتر،

  .زندگي بهتر مي كند
  و به آن جا مي رسد كه در مي يابد

  .هيچ كاري نشد ندارد
  در مي يابد كه

  ظرفيت انسان
  .همة دنياست به بزرگي

  در مي يابد كه 
  نيروهاي دروني

  بسيار نيرومندتر از
  .نيروهاي بيروني است
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  پيش از سخنراني” يادداشت“
  

  اگر حقيقت دارد كه 
  خواهيم آيندگان را بسازيم مي

   –بايد آينده را 
   –آن گونه كه مي آيد 

  .بشناسيم
  و نوجوانان را 

  براي زندگي در آن آينده 
  .كنيم” تربيت“

  براي آن كه آينده را بشناسيم،
  و بتوانيم در ساختن آن شركت داشته باشيم

  را” حال“بايد 
   -آنچه را داريم  -

  با همان طبيعت و ويژگي ها
  .بشناسيم

  براي آن كه حال را
  و آنچه را داريم

  به درستي بشناسيم
  بايد آن چه را بوده است

  با همة تحوالتش
  .بشناسيم
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  در حقيقت،
  يخي را؛نه وقايع تار
  .كه تاريخ وقايع را

  
  آن وقت خودمان را زير سؤال بريم

  ببينيم آدم چنان دوراني هستيم؟
  معلم آن دوران و آن نوجوانان هستيم؟

  ما، بايد، پيش از هر چيز و
  بيش از هر چيز

  .روي خود كار كنيم
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  ما ذهن را باز مي كنيم،
  ما با آن ها 

  كنيم، از مباني و اصولي ديگر صحبت مي
  ما تعريف ها و توقع ها و نگرش ها را 

  .به روز مي رسانيم
   –از آن ها  –ما تصوير درستي 

  .به خودشان و به اولياء و مربيان شان مي دهيم
  ما ياد گرفتن را ياد مي دهيم،

  ما مصرف يادگرفته هاي شان را
  .به آن ها مي آموزيم
  ما دانش به كار گرفتن دانش شان را

  .آموزانيمبه آن ها مي 
  ما سرعت انتقال، 

  سرعت تصميم گيري
  و سرعت عمل را 

  .دامن مي زنيم
  ما استادان را

  در دانش روزشان،
  در شيوه هاي انتقال شان،

  و در شناخت فراگيرنده
  .ياري مي كنيم
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  ما عادت به انديشيدن و مهارت انديشيدن را 
  .دامن مي زنيم

  ما تخيل و تصور و تفكر را
  .روان مي كنيمدر بستر شناخت 

  ما سعي مي كنيم نگرش علمي داشته باشند،
  .از علم براي توجيه و تبيين پديده ها تغذيه كنند
  .كمك شان مي كنيم واژه شناس و واژه ساز شوند

  استحكام و زيبايي ساختار را
  از زنگ كالم، از موسيقي گفتار

  .بشناسند
  ما شيوه هاي عرضه،

  فن عرضه
  و مهارت عرضه را
  .دهيمياد مي 

  ما فراوان خواني را
  .به جاي سخت خواني مي گذاريم

  درك پيام را و ارسال پيام را
  .معيار مي گيريم
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  ما انگيزه يادگيري،
  شوق و عطش دانستن و درك كردن را،
  لذت بهره برداري از دانسته ها را،

  و نتايج ناشي از درك و تسلط و مهارت و توليد را
  .راه و روش خود قرار داده ايم

  ياد گرفتن” چه“
  براي ما اول است؛

  ياد گرفتن” چه گونه“
  .در خدمت آن

  و مهارت به كار بستن دانسته ها
  .هدف
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  پيش از ديدارت يادداش
  

  نگاهي ديگر،
  تعريفي ديگر،

   –انتظاري ديگر 
  از زندگي،

  از آدم،
  از يادگيري،

  از تالش،
  از توليد،

  .از آمدن و از رفتن
  

   چنان بوده است و
  هنوز هست

  معلم” تربيت“كه در 
  .بيشتر شيوه هاي ياددهي را مي دهند
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  ما
  رفتار با كودك را

  با نوجوان را،
  با جوان را

  با تودة بزرگ را
  .مي آموزيم و تعريف مي كنيم

  ما
  يكي شدن را،

  مريد و مراد شدن را،
  عاشق شدن را،

  روي پاي خود ايستادن را و 
  را به دور دور دورها نگاه كردن

  ياد مي گيريم و 
  تمرين مي كنيم و 

  .غني مي كنيم
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  پيش از سخنراني” يادداشت“
  امتحان ورودي استاد

6/4/75  
  

 انديشه“ براي رسيدن به حاكميت”،  
 عشق و انديشه“به حاكميت”  

  رسالت ما در آن است كه، 
  با كار معلمي، 

  دوست داشتن را بپروريم،
   –را عشق ورزيدن را و انديشه كردن 

  .انديشة علمي را
  كار معلمي 

  كاري علمي است،
  كاري هنري است،

  .كاري فلسفي است
  اگر بدانيم كه چه مي خواهيم

  .كار فلسفي كرده ايم
  اگر بدانيم كه چه گونه آن را به دست آوريم

  .كار علمي كرده ايم
  و اگر به آن زيبايي و آهنگ شوق انگيز بخشيم

  .كار هنري كرده ايم
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  ودي دواطلبان تدريسامتحان ور
15/21/7/87  

  دلم مي خواهد
  يك دعاي خير در حق تان داشته باشم؛

   –يك آرزوي بزرگ 
  آرزويي كه خود يك عمر داشته ام و 

  .به آن رسيده ام
  اميدوارم 

  شما هم 
  روزي

  چهره در چهرة اين همه زيبايي داشته باشيد،
  نگاه تان

  روي 
  چهره هاي باز،

  لب هاي خندان،
  .فراشته باشدقدهاي ا

  نگاه در نگاه جواناني داشته باشيد
  كه بلندپروازانه

  با انديشه هاي رشد يافته،
  با آرزوهاي تلطيف شده،
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  را” عشق و انديشه“اهرم هاي سترگ 
  در كف باكفايت خود گرفته اند؛

  و بنا دارند
  كشتي هاي به خاك نشسته را

   –به آب اندازند 
  .ابه آبِ پهنه هاي گستردة زندگي فرد

  جواناني كه 
  هم مي خواهند،

  هم مي دانند
  هم مي توانند

  جواناني 
  كه نه فقط مي خواهند

  راه را بهتر روند
  كه راه بهتر را نيز 

…  
  
  
  
  



 
 هرمز انصاري – گرفتن را ياد مي دهدمعلم خوب ياد                                 

67 

  

  يادداشت پيش از سخنراني
  

  دنيا، براي هر كس،
  همان گونه است

  كه او مي بيند
  ما نمي خواهيم دنيا را بشناسيم؛
   –مي خواهيم بسازيم 

  ساختن،كه براي 
  .امر دايمي است” شناختن“

  اما، شناختنِ چي؟
  ما كه نمي توانيم همه چيز را بشناسيم،

  .لزومي هم ندارد
  

   –تبحر معلم با تبحر محصل فرق دارد 
  يكي بايد خوب ماشين را بسازد،

  .يكي بايد خوب آن را براند
  يكي همة قدرت و زيبايي و تبحرش 

  در عرضه است
  .ديگري در كاربرد
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  داشت قبل از سخنرانيياد
  امتحان ورودي استاد

15/24/1/84  
  

  شما بايد آرزوها را بسازيد؛
   –بايد به خواست ها سروسامان دهيد 
  آن ها را منطقي كنيد، علمي كنيد، 

  و پاسخگوي روزهايي كه هنوز نيامده است،
  .دنيايي كه ديده نشده

  دنيايي كه فاصله مي گيرد 
  داده است  از آن چه رسالت خود را انجام

  و در گذشت زمان رنگ باخته است
  .شما آنچه را ديده نمي شود به تصوير مي كشيد

  باز و شكوفا مي كنيد، 
  .دوست داشتني و قابل قبول مي كنيد

  براي مردم مفهوم و ملموس و پذيرفتني و دسترس
  .مي كنيد
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  مردم را به فكر كردن، 
  تجديد نظر كردن، 

  نپذيرفتن، 
  خلق كردن، 

  اي تازه خواستن، هو
  روي پاي خود ايستادن و 

  دراز مدت انديشيدن 
  عادت مي دهيد

  .به عادت نكردن نيز
  ما اين جا نيامده ايم 

  .كه ياد بگيريم چه چيزي را به چه كسي ياد دهيم
  ما نيامده ايم 

  كه انسان هاي فاضلِ دانشمند، 
  زبان دان و زبان شناس، 

  .اديب و نويسنده بار آوريم
   –در كسوت هميشه شاگردي  –اس معلمي را ما لب

  به تن مي كنيم تا زندگي را تغيير دهيم، 
  .متحول كنيم، بسازيم، بارور كنيم

  هدف ها را از نو تعيين كنيم، 
  .خصال آدميان را تغيير دهيم
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  كه اگر خود تغيير نكنيم، متحول نشويم، 
  تالقي زمان و مكان دست مان نيايد،

  نبينيم، –كه مي آيد آن گونه  –آينده را 
  در ساختن آن چه آرزو داريم شركت نكنيم،

  به توانايي هاي انسان باور نياوريم،
  توانايي ها را شعله ور نكنيم،

  پژمردگي ها و ترديدها و نا اميدي ها را نزداييم،
  خود قد راست نگيريم و چهره نگشاييم

  …چكشِ زدودن زنگارها را به دست نگيريم 
  

  تن مان مي ريزد،لباس معلمي از 
  زير پاي مان گير مي كند،

  .به زمين مان مي زند
  ما آمده ايم كه 

  شادابي را به زندگي برگردانيم،
  كمرها را راست كنيم،

  زانوان را پرتوان،
  .گام ها را استوار
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  ما آمده ايم تا به مردم راست راه رفتن را،
  سر باال گرفتن را،

  قامت افراشتن را،
  .ياد دهيم

  و پرشكوه كردن و متعالي كردن هدف را،پروردن 
  تغيير روش را،

  علمي كردن آن را،
  .پربازده كردن آن را

  
  بيافرينيد؛” شور زندگي“شما آمده ايد 

  با توانمند كردن ذهن ها
  لطيف كردن احساس ها

  .چابك كردن بدن ها
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  ”سخنراني“به جاي 
  در محضر استادان

17/2/81  
  

 -فراموش نمي شـود  در زندگي روزهايي هست كه 
  .كه خاطرات شيرين و زنده اش هميشه با ماست

  .و امروز از آن روزهاست
من نيم قرن است معلمي مي كنم، اما هـيچ وقـت،   

هـا  ” معلـم “در هيچ جا، چنين شــور و حــالي بيـــن    
  نديده ام؛

  اين نشاني از رضايت درون است؛ 
  –رضايت از بودن و لذت از كار 

  .است” خوشبختي“ن، كه همين، با تعبير م
  

  .اگر مشكالت نباشد، موفقيت ها معنا ندارد
  .اگر شكست ها نباشد، پيروزي ها معنا ندارد

اگر ناخوشايندي هـا نباشـد، خوشـايندي هـا معنـا      
  .ندارد

  .اگر مردن نباشد، زنده بودن معنا ندارد
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براي پيروز  -و خوش به حال آنان كه شكست ها را 
  .شيرين مي پذيرند -شدن 

  .از گُرده شكست پل پيروزي مي سازند
بــراي دســتيابي بــه  -” مشــكل“آنــان كــه از حــل 

  .لذت مي برند -موفقيت 
آنان كه با دانش و درايـت و پشتــكار و شـجاعت و    

  .مي كنند” خوشايند“پي گيري، ناخوشايندها را 
  

  .هر تعداد علفخوار يك گوشتخوار مي خواهد
يمار مي شوند؛ اگر گوشتخوارها نباشند، علفخوارها ب

  .مي ميرند
  اگر مسئله نباشد، حل كردني در كار نيست 

  نباشد، فكري رشد نمي كند ” حل مسئله“و اگر 
  .و اگر فكري در كار نباشد انسان ديگر انسان نيست

حيوان هم فكر مي كند، امـا مـا مسـائل بيرونـي را     
  .و با فكر كردن، آن ها را حل -دروني مي كنيم 

  كردن است؛ديدن انگيزة فكر 
  .براي آنان كه مي انديشند

  شنيدن انگيزة فكر كردن است؛
  .براي آنان كه مي انديشند
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هر محركـي پاسـخي مـي طلبـد و هـر پاسـخي از       
سيستم عصبي، و در اعتبـار خيلي بـاال، از مغـز نشـأت    

  .مي گيرد
پاســخ هاي خود به خودي نيز، بار اول از مغز 

شده انـد، و بـا    فرمان گرفته اند، و با تكرار عادت
  .غريزه -با گذشت نسل ها  -مرور زمان 

  
اگر سر آدمي را ثابت نگه دارند، و چشـم هـاي او را   

  .بي حركت؛ ديگر نمي بيند
اگر مدتي چيزي روي پوست بماند وحركـت نكنـد؛   

  .ديگر احساسش نمي كني
اگر مدت طوالني اي نـوع كـار و نگـرش بـه كـار و      

  كار، عوض نشود؛  محيط كار و شيوه هاي برخورد با
ديگر نه مشكالت آن را مي فهمـي، نـه لـذتي از آن    

  .مي بري، نه شوقي براي ادامه يا گسترش آن داري
به شي اي تبديل مي شوي كه دور خود مي چرخد 

  .تا از چرخيدن بيفتد
  

و تو، انساني، اشرف مخلوقـاتي، بـزرگ و انديشـمند    
  .جانداراني
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  - را انتخاب كني” محرك“بايد، خود، 
با روشن بيني، با نيازشناسي، با آينـده نگـري، و در   

  .مقايسه با آن چه كه بوده است و آن چه كه هست
تو بايد، خود، عالمانه و خردمندانـه، پاسـخ را   

  .هدايت كني
  

پاسخ تو بايد به رشد تو، به كاميابي تو، به سـالمتي  
  .تو، به توانمندي تو، و به زيبايي تو كمك كند

غيير نكند، تبديل نشود، با نياز و بـا  اگر محرك ها ت
  ...زمان پيش نرود 

  پاسخ ها نيز تغييري نخواهد كرد،
  و اگر پاسخ ها تغييري نكند، 

تمــام شـــده تلقـي     –با تعبيـر ما  -زندگي كردن 
  .مي گردد

.   .   .  
*     *     *  

يك محفل آموزشي مي تواند قدرتمندترين 
  -نيروي محركه چرخ زندگي باشد 

چون علم در اختيار اوست، انديشه در اختيار اوست، 
  :بيان در اختيار اوست، نيروي انساني در اختيار اوست

  .سازندگان تاريخ
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اثري كه يك نوشته مي تواند داشته باشد، يك فكـر  
تازه، يك شعر زيبا، دمِ گرم يـك سـخنران، رفتـار يـك     

  .   .   .  ”مربي“
ه را هسـت، آن  را باز كنيد؛ آن چـ ” ذهن“شما بايد 

  . گونه كه هست به نمايش كشيد
  .ها را بسازند”ارتباط“ ها را بدهيد، ”رابطه“

شما بايد هشياري را، آمـادگي پـذيرفتن را، تحـول    
درون را، تغيير شـيوه هـاي رفتـاري را، بلنـدپروازي را،     
بيش خواهي را، هنـر دوستي را، تواضعِ گـوش دادن را،  

انديشـيدن   -سيدن را از خود پر -شـــمِ پرسشگري را 
را، مسئله يابي را، مسئله كاوي را، تجزيـه و تحليـل را،   
علت يابي را، نتيجـه گيـري را، مطالعـه را، پـژوهش را،     
پركاري را، شور زندگي را، پايداري را، شـوق ســـاختن   
را، اميد به آينـده را، بـا هـم بـودن را، روي پـاي خـود       

، لبخنــد ايســتادن را، كوتــاه گــويي را، زيبــاگويي را   
هميشگي را، مثبت نگري را، واقع بينـي را، شـادابي را،   
پشت سر گذاشتن را، پيش روي گـرفتن را، از گذشـته   
عبور كردن را، به آينده رسيدن را، نايستادن را، نبريدن 
را، ننشستن را، نلميدن را، قد برافراشتن را، اوج گـرفتن  

  را، از باال ديدن را، ستايش كردن را،
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  ساييدن را،  سر بر آسمان
  ...پاي بر زمين داشتن را 

در انديشه و نگاه و بيان و احساس و كـار و حركـت   
  .فراگيرندگان بكاريد و پرورش دهيد

  -به كالمي بهتر، امر رفتاري شان كنيد 
  .پندار و گفتار و كردارشان شود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


